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I. ÖNSÖZ 
 

Bu kitapta bir araya getirdiğim makaleler (ki bazıları küçük bir broşür niteliğindedir) 

2013'ün  Ekim'inden 2017'nin Ekim ayına kadar olan zaman dilimi içerisinde yazılmışlardır ve her 

makalenin yazıldığı tarih, ilgili makalenin sonunda belirtilmiştir. Makaleler birbirlerinden ayrı 

olmalarına karşın, mantık düzeyinde birbirlerini desteklemektedirler.  

 

Bütün makalelerin ortak özelliği şu ya da bu şekilde, PKK'nin stratejik ve taktik yapısını ele 

almaları ve değişik sorunlar üzerinden bu sorunu Ortadoğu Devrimi sorununa bağlamalarıdır. 

Bundan dolayı bütün makalelerin ortak temasını, Ortadoğu Devrimi ve bu devrime götürecek olan 

stratejik ve taktik yapının analizine indirgemek mümkündür.  

 

Ama Ortadoğu Devrimi sorununa yakından baktığımız zaman, bu sorunun bir çok sorunu 

içerisinde barındıran ve bunların neden-sonuç ilişkileri temelinde birbirlerine bağlanan bir yapıya 

sahip olduklarını görmekteyiz. Söz konusu PKK ve Kürdistan devrimi olduğunda, bu sorunlar çok 

daha karmaşık ve ağır bir yapıya sahiptir. Bunun nedeni Kürdistan'ın dört devlet tarafından 

parçalanmış  ve PKK'nin de bu farklı devletlerin her birinin içinde güçlü bir şekilde örgütlenmiş 

oluşudur. Ama sorunun bir diğer önemli yanı da, uzun zamandan beri ilk defa bir devrimci 

hareketin, emperyalist zinciri dünyanın bir bölgesinde yani Ortadoğu'da kırabilmiş olması ve bu 

temelde devrimci mücadeleye yeni bir boyut getirmiş olmasıdır.  

 

Bir çok devrimci çevre, Abdullah Öcalan ve PKK fenomenine çok basit bir yaklaşım 

içerisinde olup, onların başarısını ya raslantıya ya da ulusal biçimden kaynaklanan bir temele 

oturtmaya çalışmaktadır. Bu çevreler ısrarla, Kürtlerdeki tarihsel ideolojik gelişimi anlamak 

istememektedirler ve Kürtlerin "teorik uluslar" arasına katıldıklarını yani "devrimci düşünce"ye 

güçlü bir şekilde el atmış oluşlarını bir türlü kavramak istememektedirler.  

 

Bu durumu nasıl açıklamalı?  

 

Bereket versin sorun yeni değil!  

 

Yeni çağ kendi somut zenginliği içerisinde, devrimci teorilerin test edildiği yeni bir tarihsel 

zemin de oluşturmaktadır. Bu durum devrimci liderlere ve hareketlere ikili bir tarihsel görev 
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yüklemektedir: Bir yandan hareketin somut-pratik ihtiyaçlarının üstesinden gelmek;  öte yandan 

hareketin teorik sınırlarını ve ufkunu daha da geliştirerek, teorik sistemin eskiyen ve yanlış 

yerlerini düzeltmek.  

 

Yüzyıl sonra yine  bir devrimci hareket (PKK), iktidarlaşmayla bağlantılı olarak, uluslararası 

emperyalist sistem karşısında bağımsız bir tutum geliştirme sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. 

"Ekim Devrimi'nin Anatomisi" adlı kitabımda da ayrıntılı bir şekilde gösterdiğim gibi, Lenin ve 

Bolşevikleri neredeyse altı aylık gibi kısa bir dönem içerisinde felakete sürükleyen durum, Ekim 

Devrimi'nin emperyalist sistem karşısında yanlış mevzilenmesi ve bu yanlış mevzilenmeden 

kaynaklanan yanlış iç ve dış politikalardı, ki temelde felsefi ve ideolojik sorunlarla bağlantılı bir 

durumdu. Bugün aynı durumu farklı bir biçimde PKK yaşamaktadır. Kendi tarihsel özgünlükleri 

içerisinde iki hareket (PKK ve Bolşevik Parti) birbirlerine çok benzemektedirler.  

 

Bolşevik Parti ilk kurulduğu zaman, hiç kimse bu partinin birgün dünya çapında bir ideolojik 

ve politik çekim merkezi olacağını ve yine II. Enternasyonal'in teorik ve siyasi disiplininden  

ayrılacağını hayal dahi etmemişti. Ama yine de Karl Kautsky 1902'de  ilginç bir sezgiyle Rus 

devrimcilerini kastederek, onların gelecekte dünya devrimi içerisinde büyük bir rol 

oynayabileceklerini ve bu rolün Avrupa üzerinde olumlu etkilerinin olabileceğini ileri sürdü:  

 

“Bugün [1848’den farklı olarak] Slavların sadece devrimci halklar safına katıldıklarını değil, 

aynı zamanda, devrimci fikir ve eylemin ağırlık merkezinin gittikçe Slavlara doğru yer değiştirdiğini 

düşünebiliriz. Devrimin merkezi, Batı'dan Doğu'ya doğru kaymaktadır. 19. yüzyılın ilk yarısında bu 

merkez, Fransa’da ve zaman zaman da İngiltere’de idi. 1848’de Almanya, devrimci uluslar safına 

katıldı ... Yeni yüzyıl öyle olaylarla başladı ki, bunlar, devrim merkezinin yeniden bir yer 

değiştirmesiyle, Rusya’ya doğru yer değiştirmesiyle, karşı karşıya olduğumuzu bize 

düşündürmektedir... . Batı'dan bunca devrimci inisiyatif edinmiş olan Rusya, belki şimdi artık, bu 

Batı için bir devrimci enerji kaynağı olmak yolundadır. Alev alev yanan Rus devrim hareketi, belki 

de saflarımızda yayılmaya başlayan o küçük-burjuva uyuşukluğunu ve küçük politikacılığı 

defetmek için yararlanabileceğimiz en güçlü araç olacaktır;  bu devrimci hareket, savaşa 

susamışlığımızı ve büyük ülkülerimize tutkulu bağlılığımızı yeniden alevlendirecektir. Rusya, Batı 

Avrupa için irticanın ve mutlakiyetin basit bir kalesi olmaktan çoktan çıkmıştır. Bugün, belki de 

bunun tam tersi doğrudur. Rusya için irticanın ve mutlakiyetin kalesi, artık Batı Avrupa 

olmaktadır... Eğer Rus devrimcileri, hem Çar'a karşı, hem de onun müttefiki Avrupa sermayesine 

karşı aynı zamanda savaşmak zorunda kalmasalardı, Çar'ın hakkından gelirlerdi. Umalım ki, Rus 
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devrimcileri, bu sefer her iki düşmanı da yenebilsinler ve yeni “Kutsal İttifak” daha öncekilerden 

çabuk yıkılsın;  bugün Rusya’da girişilmiş olan mücadelenin sonucu ne olursa olsun, ne yazık ki, 

sebep olduğu haddinden fazla kurbanların kan ve acıları boşuna olmayacaktır. Bu kan ve acılar, 

bütün uygar dünyada toplumsal devrimin filizlerini besleyecek ve onların daha çabuk ve daha 

güzel çiçek açmalarını sağlayacaktır. 1848’de Slavlar, halkların baharının çiçeklerini öldüren 

dondurucu rüzgar görevini yerine getirmişlerdi. Belki de şimdi irticanın buzlarını tuzbuz eden ve 

halklara yeni ve pırıl pırıl bir baharı getiren fırtına olmak onların kaderindedir. ” (Karl Kautsky, 

“Slavlar ve Devrim”, İskra, 10 Mart 1902, n° 8, Rus sosyal-demokratlarının devrimci gazetesi. )" 

(Aktaran Lenin, "Sol" Komünizm: Bir Çocukluk Hastalığı, s. 9, Eriş Yayınları)  

 

Karl Kautsky'nin makalesinde iki önemli belirleme vardı: 1-Devrim Batı'dan Doğu'ya doğru 

kaymaktadır;  2-) Bununla birlikte de "devrimci fikir ve eylem" de Doğu'ya doğru kaymaktadır. 

Ama bütün mesele şuydu: Niçin devrim ve bununla birlikte de devrimci fikir ve eylem, Batı'dan 

Doğu'ya doğru kayıyordu? Bunun altında yatan asıl neden neydi? Bu sorun bugüne kadar  hep bir 

muamma olarak kalmıştır ve bu soruna el atan düşünürler aslında yeteri kadar doyurucu ve tatmin 

edici bir cevap verememişlerdir.  

 

Ama bu anlaşılır bir durumdur da. Çünkü bu sorunun altında çok zor ve karmaşık bir sorun 

yatmaktaydı: Kapitalizmin temel tarihsel eğilimleri ve bu eğilimleri çekip-çeviren yasalar. 

Kapitalizm analizleri, bu noktayı hesaba katmayana kadar, devrimin Batı'dan Doğu'ya doğru 

kayışının nedenleri de anlaşılmayacaktı ve başka bir sorun bağlamında bu noktaya ilk dikkat çeken 

Rosa Luxembourg oldu. 1903 yılında yazdığı “Marksizm'de Durgunluk ve İlerleme” adlı 

makalesinde Luxembourg, Marksistler ile Marx'ın Kapital'i arasındaki ilişkiye değinerek, eserin 

üçüncü cildi ile Marksistler arasındaki bir "kopuntu"dan bahseder:  

 

“Kapital'in, kar oranı sorununun (Marksist ekonominin temel sorunu) çözümünü veren üçüncü 

cildi 1894’e kadar ortaya çıkmadı. Ama Almanya’da, diğer ülkelerde olduğu gibi, ajitasyon ilk cildin 

tamamlanmamış malzemesinin yardımıyla yürütüldü;  Marksist doktrin yalnızca ilk cilt temelinde 

popülerleştirildi ve benimsendi;  tamamlanmamış Marksist kuramın başarısı olağanüstüydü ve 

kimse öğretideki herhangi bir boşluğun farkında değildi.  

 

Bunun da ötesinde, üçüncü cilt nihayet ilk kez gün ışığına çıktığında en başta yalnızca dar uzman 

çevrelerinin dikkatini çekti ve bu çevrelerce bazı yorumlar yapıldı – sosyalist harekette ise, yeni 

cilt orijinal kitaptan kaynaklanan görüşlerin benimsendiği geniş çevrelerde pratik olarak hiçbir etki 
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yaratmadı. Üçüncü cildin kuramsal sonuçları şimdiye kadar hiçbir popülerleştirme girişimine konu 

olmadıkları gibi yaygınlığa da kavuşmadılar. Aksine, sosyal demokratların bugünlerde burjuva 

iktisatçılarının Kapital’in üçüncü cildi hakkında dile getirdikleri “hayal kırıklıklarını” sosyal 

demokratlar arasında bile yankıladığını duyuyoruz – ve durum, sosyal demokratların değer 

kuramının ilk ciltteki “tamamlanmamış” sunumunu nasıl da büsbütün benimsemiş olduklarını 

göstermektedir.  

 

Bu kadar ilginç bir olguyu nasıl açıklayabiliriz?  

 

(... ) Kapitalin ikinci ve üçüncü ciltlerinin garip kaderi, hareketimiz içindeki kuramsal araştırmanın 

genel kaderinin kesin bir göstergesidir.  

 

Bilimsel açıdan bakıldığında, Kapital’in üçüncü cildi, hiç şüphesiz, öncelikle Marx’ın kapitalizm 

eleştirisinin tamamlanması olarak görülmelidir. Bu üçüncü cilt olmadan ne mevcutta hakim olan 

kar oranı yasasını;  ne artık değerin kar, faiz ve rant halinde bölünmesini;  ne de değer yasasının 

rekabet alanındaki işleyişini anlayamayız. Ama esas olan nokta şudur ki, bütün bu sorunlar saf 

kuram açısından ne kadar önemli iseler de, sınıf savaşının pratik bakış açısından görece 

önemsizdirler. Sınıf savaşı söz konusu olduğu ölçüde temel kuramsal sorun artık değerin kaynağı 

sorunudur, yani sömürünün bilimsel açıklamasıdır;  buna ek olarak üretim sürecinin 

toplumsallaşma eğilimlerinin aydınlatılması, yani sosyalist devrimin nesnel ön hazırlığının bilimsel 

açıklaması (abç). (Rosa bu noktada yanılıyordu-KE)  

 

Her iki sorun da “mülksüzleştirenlerin mülksüzleştirilmesini” artık değer üretiminin ve sermayenin 

kaçınılmaz ve nihai sonucu olduğunu gösteren Kapital’in ilk cildinde çözüme kavuşturulmuştur. 

Bununla, emek hareketinin kuramsal ihtiyaçları tatmin edilmiş olur. Sınıf savaşına etkin olarak 

katılan işçilerin, artık değerin sömürücü grupları arasında kar, faiz ve rant gibi nasıl dağıtıldığı 

sorunuyla ya da bu dağılım esnasında rekabetin, üretimin yeniden düzenlenmesine nasıl yol 

açtığıyla doğrudan ilgilenmeleri gerekmez.  

 

Bu yüzdendir ki, Kapital’in üçüncü cildi sosyalistler için genel olarak okunmayan bir kitap olarak 

kalmıştır.  

 

Ancak hareketimizde, Marx’ın ekonomik doktrinlerini ilgilendiren her şey kuramsal araştırmanın 

genelini de bağlar. ” (Rosa Luxembourg, www. marxists. org) 
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Ekim Devrimi de Marksistler ile Kapital'in Üçüncü cildi arasındaki "kopuntu"yu gideremedi. 

Tek gidermemekle kalmadı ama dünya devrimci hareketinin yanlış bir yola girmesine de neden 

oldu. Devrimcilerin Marksist teorinin "zirvesi"ne tırmanma çabaları Ekim Devrimi ve sonrasında 

da eksik ve yetersiz kaldı. Bu durumun en önemli nedenlerinden bir tanesi de Lenin'in eksik ve 

yanlış emperyalizm teorisiydi.  

 

Sorunun çözümü için neredeyse yüz yıl beklenilecekti!  

 

Abdullah Öcalan ile PKK sorunumuzun üzerine iki sorun yine bindi:  

1-Karl Kautsky'nin belirtmiş olduğu "devrimci düşünce ve eylem"in Doğu'ya doğru kayışının 

altında yatan neden nedir?  

2-Rosa Luxembourg'un Kapital'in Üçüncü cildindeki temel sorunlarla ilgili  tespiti yani bu konular 

gerçekten "sınıf savaşının pratik bakış açısından görece önemsizdirler. " mi?  

 

Kapital'in Üçüncü cildindeki temel ilkeler aslında hem devrimci düşünce ve eylemin 

Doğu'ya doğru kayışını açıklamakta hem de "sınıf savaşının pratik ihtiyaçları"nı karşılamaktadır. 

Bu kitapta "PKK ve Tarihsel Gerçekliği" adlı makale, birinci sorunu inceler;  "PKK ve Ortadoğu 

Devrimi" makalesi de özünde ikincisini inceler.  

 

Abdullah Öcalan Dünya Devrimci Hareketi'nin çok önemli iki problemini çözmüştür: 

Program ve Strateji ile Taktik Çizgi.  

 

Bolşevikler yanlış emperyalizm analizi sonucunda, aşırı ve yanlış bir program ortaya 

koymuşlardı. Onlara göre emperyalizm kapitalizmin en yüksek aşaması olduğu için genel bir çöküş 

halindeydi ve bundan dolayı hem "burjuva parlamenterizm"  hem de "kapitalizmin üretici güçleri" 

aşılmıştır. Bundan dolayı demokratik bir devrim olarak başlayan devrim, kesintisizliği içerisinde 

sosyalist devrime varmalıdır. Bu aşırılık ve zorlama, sınıflar arasındaki ilişkileri devrimci hareket 

açısından tamamen bozmuş ve onun strateji ve taktiklerinin isabetini düşürmüştür. Bu durum 

dünyanın bir çok yerinde devrimci hareketlerin büyük yenilgiler almalarına ve toplumun dar bir 

alanına sıkışmalarına neden olmuştur. PKK'yi de 1999 felaketine getiren bu uluslararası devrimci 

gelenekten alınan ilkelerdi. Büyük bir devrimci hareket olduğu için PKK, bu ideolojik ve siyasal krizi 

derin ve sancılı bir şekilde yaşadı.  
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Hareket tasfiye ile karşı karşıya kaldığı bir anda sanki  "Deus Ex Machina" devreye girdi. 

Antik çağ tiyatrosunda, "Kurtarıcı Tanrı"nın sahnenin sonunda devreye girip, temel dramatik 

düğümü çözmesi gibi, emperyalistlerin PKK'yi tam esir aldıklarını sandıkları bir anda, Öcalan'ın 

tarihsel müdahalesiyle PKK herkesin ellerinin arasında bir yılan gibi kayıp gitti. PKK önce az çok 

kuşatmadan çıktı, sonra da Temmuz 2012 Rojava devrimine uzandı. Bu devrime Batı 

Emperyalistlerinin tepkisi ise çok sert oldu.  

 

Şimdi sorun şudur: Bütün bunlar tesadüf müydü?  

 

Bütün bunların tesadüf olmadığını ve Abdullah Öcalan tarafından geliştirilen bilinçli bir 

teorik ve politik disiplinin sonucu olduğunu ise yine bu kitabın son makalesi olan "İmralı Notları" 

ve Barış Süreci adlı makalede ayrıntılı olarak ele aldım. Yine aynı makalede kendimce, Abdullah 

Öcalan'ın ideolojik çizgisindeki bazı eksikliklere ve boşluklara da dikkat çekerek, özellikle onun 

sisteminin Kapital'in Üçüncü cildinin temel teorik önermeleriyle nasıl birleştirilmesi gerektiğini de 

belirtmeye çalıştım.  

 

Abdullah Öcalan "Pasif Devrim" (ki Antonio Gramsci'den alınmadır) anlayışıyla ve bu 

anlayışa uygun olarak geliştirdiği Stratejik Denge Konumu çizgisiyle, Marksist teorinin çok önemli 

iki sorununu çözmüştür. Pasif Devrim ve Stratejik Denge Konumu teorileri, Leninist-Bolşevik solcu 

ve sekter devrim anlayışındaki "aşırılıkların" atılmasından ve devrimci hareketin tarihsel bir 

dengeye getirilmesinden başka bir şey değildir. Aşırılıkların atılması ise liberalizmin dikkatli bir 

şekilde devrimci çizgi ile birleştirilmesi sayesinde elde edilmiştir, ki ben buna devrimci-liberal 

ideolojik ve siyasal çizgi diyorum. Gramsci'nin de çok doğru bir şekilde belirtmiş olduğu gibi, 

devrimci hareket liberalizm ile yapmış olduğu ittifaklık sayesinde hem devrimden önce hem de 

devrimden sonra  devrimci-liberal bir ideolojik ve siyasal hegemonyaya yönelmelidir.  

 

Abdullah Öcalan'ın geliştirmiş olduğu bu "yeni devrim tipi", devrimci-liberal ideolojik ve 

siyasal çizgiye uygun olarak yeni bir politik hareket tarzının da kapısını aralar: Devrimci hareket 

burjuva devleti hemen yıkmaz ama onu demokratikleştirir, burjuva parlamenterizmi hemen 

yoketmez ama onun içinden devrimci siyaset ile desteklenerek gelişir ve bu temelde burjuva 

iktidar blokunu zayıflatır ve devrimci çizginin tarihsel operasyonuna bütün siyasal yapıyı uygun 

hale getirir.  

 

Bu siyasal hareket tarzı, devrimci çizgiyi sürekli olarak liberal örtünün altına saklayarak ve 
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onu deyim yerindeyse görünmez kılarak sürekli etkinliğini arttırır. Ama bu etkinlik sürekli olarak 

liberal alanın gelişmesine endekslenmiş ve liberal alan geliştikçe devrimci alanın gelişimi 

öngörülmüştür. Devrimci siyaset, arka planda kalarak ve sürekli olarak liberal reformların önünü 

dolaylı olarak açmaya çalışarak genel toplumsal etkisini arttırır.  

 

Liberal örtünün altına gizlenen devrimci siyasetin manevra alanı çok daha geniş ve 

olanakları da çok daha fazladır. Devrimci taleplerden önce liberal taleplerin ön plana alınması ve 

bu taleplerin arkasına devrimci taleplerin yerleştirilmesi, burjuvazinin genel tarihsel dengesini 

bozmak için bulunan en ideal yoldur ve kaldı ki bundan başka bir yol da bulunmamaktadır. Bu 

nokta "yeni devrim tipi"nin kilit noktasıdır ve bu noktayı anlamayan bütün devrimci hareketler, 

burjuvazi karşısında yenilmeye mahkumdurlar.  

 

  Benim Abdullah Öcalan'ın ne yapmak istediğini anlamam 2008- 2009 yıllarına dayanır. 

Özellikle okuduğum Henry Kissinger'in Diplomasi kitabı (ki ilk defa 1990'lı yılların sonlarında 

okumuştum ama pek fazla bir şey anlamamıştım), Öcalan'ın uygulamak istediği Stratejik Denge 

Konumu politikasını anlamamı sağladı. Öcalan'ın Stratejik Denge Konumu stratejisini farkettiğim 

2008 yılında tekrar Kissinger'in kitabını okuduktan sonra, Öcalan'ın teorisini anlamaya başladım. 

İşin ilginç tarafı, Öcalan'ı Marksist klasikler üzerinden değil ama bir emperyalist teorisyen 

üzerinden anlamış olmamdır.  

 

Aslında Kissinger'in Diplomasi kitabında ele almış olduğu ve Adam Smith'in ekonomideki 

"görünmeyen elin kar oranlarını eşitleme" eğilimi üzerine oturtmuş olduğu teorisi, Marx'ta daha 

da geliştirilmiş bir yapıya sahiptir. 2000'li yılların başlarında Marx'ın Kapital'inin III. cildi üzerine 

yaptığım çalışmalar, Kissinger'in Diplomasi kitabındaki Denge politikasını anlamamı  ve Kissinger 

üzerinden de Öcalan'ı anlamama olanak sağladı. Her halükarda Kissinger, benim için Marksist 

klasikler ile Öcalan arasındaki ara bağlantıyı sağlamıştır. Ama yine de Stratejik Denge Konumu 

teorisinden, Yeni Devrim Tipi'ne ulaşmak için yani teorik bütünlüğün elde edilmesi için on yıl 

gerekmiştir.  

 

Barış Süreci'nin başında, Abdullah Öcalan'ın tam olarak ne yapmak istediğini 

anlamamıştım ve bu durum bazı ilk dönem makalelerde onun stratejisini yanlış yorumlamama 

neden olmuştur. Bunun nedeni bir yandan genel teorik ilkelerde bir eksiklik ise öte yandan da 

İmralı-Kandil hattında yaşanan iletişimden haberimin olmayışıdır. Bu iletişimin yapısıyla ilgili 

bilgim az çok, bu iletişime konu olan belgelerin Kasım 2015 tarihinde yayımlanmasıyla oldu, ki ben 
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bu belgeleri ancak 2017'nin Ocak ayında okuyabildim.  

 

"İmralı Notları"nı okuduktan sonra, Abdullah Öcalan'ın daha önceleri sezmiş olduğum yeni 

devrim tipini ve onun yeni stratejik yönelimini daha iyi anlama olanağına kavuştum ve bu temelde, 

bu kitabın son makalesi olan "İmralı Notları" ve Barış Süreci makalesini yazdım. Bu son makale 

denebilir ki, düşüncelerimin en derli toplu halidir ve kanımca Öcalan'ın çizgisini de en iyi anlatan 

makaledir.  

 

Barış Süreci'nin başında ben de Kandil ile aynı görüşteydim. Yani Öcalan'ın Türkiye ile taktik 

olarak anlaşıp, öncelikli olarak Kürdistan'ın başka parçalarına  yoğunlaşmak istediğini sanıyordum. 

Kaldı ki bu strateji 2003- 2011 arası uygulanılan stratejiydi. Ama 2013 yılında Sakine Cansız ve iki 

yoldaşının Paris'te MİT tarafından öldürülmeleri, Gezi Olayları'nda Hükümet'in tutumu ve 17- 25 

Aralık Olayları'ndan sonra, Erdoğan ve AKP'nin liberal söylem ve politikaları tamamen terkederek 

ve açıktan yeni bir faşist rejimin inşasına yönelmeleri ve yine bu dönemde Ergenekon 

Komplosu'nun deşifre olması, beni, PKK'nin stratejik önceliğinin Türkiye olması gerektiği 

anlayışına sürükledi.  

 

"İmralı Notları"nı okuyana kadar, Abdullah Öcalan'ın stratejik önceliğinin hala daha İran ya da 

Suriye olduğunu sanıyordum. Ama ne zaman ki, "İmralı Notları"nı dikkatli bir şekilde okudum, 

Öcalan'ın da baştan beri stratejik önceliği Türkiye'ye verdiğini ama bunu ise Barış Süreci'nden 

dolayı üstü örtülü bir şekilde yaptığını ve Kandil'i de bu bakış açısına kazanmak için muazzam çaba 

sarfettiğini ama Kandil'in bunu bir türlü anlamadığını farkettim.  

 

Makalelerdeki bazı farklı yaklaşımlar işte bu bilinçlenme ve bilgilenme süreçlerindeki 

dekalajlardan kaynaklıdır. Barış Süreci'nin başından, 2017'nin sonuna kadar olan süreç, benim 

açımdan sürekli öğrenme ve teorimdeki boşlukları doldurma süreci olmuştur. Sürekli olarak teorik 

ve politik sorunların yeni cepheleriyle karşılaştım ve bunları kendi teorim açısından belirli bir 

ilkesel temele bağlamaya çalıştım. Bu gelişimin en son basamağı, Öcalan'ın Yeni Tipte Devrim 

teorisi oldu. Teorinin bu yeni düzeyi, aynı zamanda daha önceki politik olay ve sorunların tekrar 

gözden ve eleştiriden geçirilmesine neden olarak, farklı yanlarının görülmesine neden olmuştur. 

Bundan dolayı sürecin başında yazmış olduğum yazılar ile daha sonraki yıllarda yazdığım yazılar 

arasında bazı çelişkilerin olması doğaldır.  

 

Kitaptaki farklı durumlardan bir tanesi de, benim PKK'nin Kandil Önderliği'ne Barış 
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Süreci'nin başında takındığım tutum ile savaş tekrar başladığı zaman takındığım farklı tutumdur. 

Barış Süreci'nin başında, Kandil'in Sayın Öcalan'ı tamamen anladığı varsayımından hareket ederek, 

Kandil'e tam güven besliyordum. Ama zaman içinde sorunun farklı yanlarını (özellikle de Öcalan'ın 

devlet ile taktik anlaşmayı Kürdistan'ın diğer parçalarına yoğunlaşmak için değil bizzat Türkiye'deki 

faşist diktatörlüğü devirmek için aslında kullanmak istediğini) anlamaya başlayınca ve Kandil'in 

ideolojik ve  politik yetersizlik sergilediğini farkedince, Kandil'e karşı tutumum da giderek 

farklılaşmaya başladı. Kandil'e koymuş olduğum ideolojik ve politik mesafeyi de kanımca güçlü 

ilkelere bağladığımı düşünüyorum ve Kandil'in çok ciddi bir şekilde Apoculuk'tan uzaklaştığını 

düşünüyorum. Bununla ilgili eleştirilerimi de "İmralı Notları" ve Barış Süreci adlı makalede ayrıntılı 

yapmaya çalıştım.  

 

Bu Önsöz'de, PKK'nin Barış Süreci'nin başında Batı Emperyalistleriyle olan ilişkileri 

noktasında yaptığım analizler ile Barış Süreci'nin sonunda yine aynı güçlerle olan ilişkilerinin analizi 

arasındaki farklılığa da değinmek istiyorum. Barış Süreci'nin başında, Türkiye ile Batı'nın arasının 

açılmasının, PKK ile Batı'yı yakınlaştıracağı tespitini yapmıştım. Bugün biçimsel olarak doğru çıktığı 

düşünülebilir ancak içerik olarak doğru değildir. Ben PKK'nin kendi stratejik bağımsızlığını elinde 

tuttuğu bir politikayı düşünmüştüm. Ama bugün PKK'nin Batı'ya yedeklenmeye başladığı bir 

durum sözkonusudur.  

 

2013- 2014 yıllarındaki PKK ile Batı'lı güçler arasındaki ilişkiye dair analizlerimin eksikliği, 

IŞİD unsurunun daha tam olarak ortaya çıkmamış olmasıyla bağlantılıdır. Bu dönemde 

Ortadoğu'da varolan cihatçı terör örgütlerinin klasik El Kaideci örgütler gibi olduğu  ve bu terör 

örgütlerinin Rojava için çok büyük tehdit teşkil etmeyecek oldukları düşülmüştü. Çünkü bu 

dönemde IŞİD olgusu yoktu ve Batı Emperyalistlerinin IŞİD planından da habersizdim. 2014 yılının 

yaz aylarına doğru, IŞİD'in büyümesi ya da büyütülmesi ve Kobani'den önce Musul'a sonra da 

Bağdat üzerine gönderilmesiyle birlikte, IŞİD'in bir Batı ürünü olduğu ortaya çıkınca, PKK ile Batı 

Emperyalistleri arasındaki ilişkiye dair 2013 yılında yazdığım yazıların ve analizlerin eksikliği de 

ortaya çıktı.  

 

2013 yılındaki analizlerimde, PKK Rojava'da güçlendikçe ve Türkiye'nin ama özellikle de 

AKP'nin Batı ile çelişkileri arttıkça, Batı'nın PKK'ye daha fazla yanaşacağını ileri sürmüştüm. 

Biçimsel olarak böyle bir görüntü ortaya çıkmışsa da içerik olarak, Batı'nın IŞİD aracılığıyla PKK'yi 

baskı altına alması temelinde bu yakınlaşma ortaya çıkmıştır, ki bu noktanın gözden kaçırılmaması 

gerekir.  



 14 

 

Bu Önsöz'ü kısaca PKK'nin niçin gelecekte dünya devrimci hareketi için önemli olacağı 

öngörüsünde bulunarak bitirelim.  

 

Bolşevik Parti'nin Çarlık Rusyası'nın ağır baskı koşulları altında biçimlenmesine benzer bir 

şekilde, PKK'nin de Türkiye'deki faşist diktatörlüğün ağır baskı koşulları altında biçimlenmesi ve bu 

temelde gerçek anlamda Profesyonel Devrimciler Örgütü yaratması, kısacası devrimci 

mücadelenin tarihsel olarak olması gerektiği düzeye yükseltilmesi, devrimci mücadelede gerçek 

devrimci normun ne olması gerektiğini de ortaya koymuştur. Aynı devrimci normu Bolşevikler 

Rusya'da ortaya koydular.  

 

Bütün mesele şudur ki, ne zaman ki Avrupa Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra giderek büyük 

oranda faşist diktatörlüklerin ellerine düşmeye başladı yani Avrupa'nın kendisi bizzat giderek 

Çarlık Rusyası gibi ve hatta ondan daha kötü bir politik yapının egemenliği altına girmeye başladı, 

bu değişen konjonktürde devrimci örgütler ve partiler daha çok Bolşevik örgüt tipinin egemenliği 

altına girmeye başladılar. Avrupa'da değişen faşist ve totaliter konjonktür ile Avrupa'daki devrimci 

partilerin Bolşevizme meyil etmeleri arasında bir ilişki söz konusuydu.  

 

Bugün de dünya genelinde ama özellikle de Avrupa'da yeni faşist hareketlerin yükselişi ve 

güçlenmeleri söz konusudur ve de bugünkü Avrupa'nın bundan yirmi ya da otuz yıl sonra, bugünkü 

Ortadoğu'ya dönüşmeyeceğinin garantisi yoktur. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce hiç kimse, 

Avrupa'nın iki dünya savaşı arasındaki duruma benzer bir duruma sürükleneceğini tahmin 

etmemiştir. Bugün Ortadoğu'daki paylaşım savaşı, bu savaşın Avrupa'ya güçlü bir şekilde 

taşınmasından bir adım önceyi oluşturur ve tarih kendi acımasız yapısı ile bu savaşı Avrupa'nın 

kapısına getirecektir. İşte gelecekteki bu konjonktür değişimi, devrimci hareketlerin Avrupa'da 

temelden değişimini de beraberinde getirecek ve onları daha fazla PKK gibi katı bir örgüt modeline 

ve anlayışına sürükleyecektir. Bütün dünyanın kendi arkasından geldiğini sanan Avrupa, belki 

bizzat devrimci fikir ve eylem bakımından  kendisini tam Ortadoğu'nun göbeğinde  ve Abdullah 

Öcalan ile PKK'nin ayaklarının tam önünde bulacaktır!  

 

Aralık 2017 
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II. PKK'NİN ATEŞKESİNİN POLİTİK VE 
TARİHSEL ÇERÇEVESİ ÜZERİNE 

 
 

1. Giriş 
 

İmralı'da tutuklu bulunan PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'ın Diyarbakır'daki Newroz 
kutlamasına gönderdiği mesaj ile PKK'ye ateşkes ilan etmesi yönünde çağrıda bulunmasından 
sonra, PKK bu çağrıya uyarak Türkiye Cumhuriyeti devleti karşısında resmen ateşkes ilan etti.  
 

Tarihi bir öneme sahip olan bu politik durumun doğru bir şekilde analiz edilmesi ve bu 
durumdan doğru politik sonuçlar çıkarılması Türkiye komünist ve devrimci hareketi açısından 
hayati bir öneme sahiptir.  
 

Ama ateşkesten sonra Türkiye devrimci hareketi içerisinde bir çok politik çevre ve örgütün 
bu ateşkes karşısında almış olduğu politik tutum tek kafaların ne kadar karışık olduğunu 
göstermekle kalmadı aynı zamanda bu örgütlerin ne kadar amatör ve politik olarak ne kadar 
yetersiz olduğunu da ortaya koydu.  
 

İçinden geçtiğimiz sürecin politik karakterini anlamadaki yetersizlik aslında uzun zamandan 
beri devrimci hareket içerisinde savsaklanan teorik sorunların çözümünün yetersizliğinin politik 
ve pratik olarak su yüzüne çıkışından başka bir şey değildir. Bu politik savrulmanın altında teorik 
sorunların ve görevlerin yeterince anlaşılamaması ve çözülememesi yatmaktadır.  
 

Bugün PKK'yi "devlet ile tamamen uzlaştığı" noktasında eleştirenler son on yıldır Kuzey 
Kürdistan'da PKK'nin silahlı mücadelesinin politik karakterini anlamamışlardır. PKK son on yıldır 
devleti Demokratik Cumhuriyet temelinde masaya çekmek istemektedir ve onunla uzun yıllar 
ateşkese tekabül edecek bir taktik anlaşma aramak istemektedir. Burada bütün sorun PKK'nin 
Demokratik Cumhuriyet'e politik olarak ne anlam yüklediği sorunudur. PKK'nin bu politik 
manevrasını anlamak ise bölge ve dünya politikasındaki gelişmeleri doğru analiz etmeye ve 
değerlendirmeye bağlıdır.  
 

İçinden geçtiğimiz süreci doğru anlayabilmek için biraz geçmişe, bundan neredeyse yirmi 
yıl geriye gitmek gerekir.  
 

2. Uluslararası Emperyalizm, Ortadoğu ve PKK 
 

Sovyet sosyal emperyalizminin 1990'lı yılların başlarında çökmesi ile birlikte "Batı 
Emperyalist İttifakı" açısından en önemli sorun, Rus sosyal  emperyalizminin bıraktığı boşluğun 
nasıl doldurulacağı sorunuydu.  
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Bu sorun Doğu ve Orta Avrupa'dan Ortadoğu'ya ve oradan da Kafkasya ve Orta Asya'ya 
kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada bir çok sorunun birbirine bağlanmasına ve bölgelerin 
birbirine bağımlılığına neden oluyordu. Bu hiç kuşkusuz emperyalist dünya ekonomisi üzerinde 
yükselen uluslararası ilişkilerin kaçınılmaz bir sonucuydu.  
 

Bu noktada "Batı Emperyalistlerinin" en önemli önceliği Rusya'nın kapitalist-emperyalist 
bir güç olarak tekrar ayağa kalkmasının ve yukarıda belirttiğimiz bölgeler üzerinde nüfuzunun 
gelişmesinin önlenmesiydi. Nüfuz alanlarını kaybetmiş bir Rusya'nın emperyalist potansiyeli de 
büyük bir darbe alacağından onun Batı'ya olan bağımlılığını da arttıracaktı. Onun için Rusya'nın 
dört önemli bölgede (Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu, Kafkasya ve Orta Asya)  nüfuzunun 
geriletilmesi ve tekrar restorasyonunun önlenmesi "Batı Emperyalistleri" açısından öncelikli bir 
politika olarak belirlendi. "Batı Emperyalistleri" açısından bu tehdit tanımlanması ve ittifaka yeni 
bir politik hedefin verilmesi, bu temelde yeni politik görevlerin tanımlanmasının çerçevesini 
oluşturdu.  
 

Bu noktada ilk somut adımlar 1996 yılında Bill Clinton'un ikinci defa ABD Başkanı olması ile 
atılmaya başlandı. ABD, AB ile NATO arasındaki ittifaklık ilişkilerine dayanarak Batı-
Emperyalistlerinin nüfuz alanını Orta ve Doğu Avrupa'nın içlerine kadar genişletti ve bugün NATO-
AB ittifakının sınırları Baltık devletlerinin sınırlarına kadar uzanmıştır. Bu cephede en önemli sorun 
Ukrayna sorunudur ve Rusya Batı-Emperyalistlerini Ukrayna'da ne pahasına olursa olsun 
durdurmak istemektedir. Ukrayna'yı tamamen kaybeden bir Rusya bu cephede tamamen 
kuşatılarak direk tehdit altına girmiş olacaktır.  
 

Ortadoğu'da Batı-Emperyalistlerinin ağırlıklarını arttırmaya başlamaları birinci Körfez 
Savaşı ile başladı. Birinci Körfez Savaşı'ndan sonra Irak'ta rejimin içten çöküşü için gerekli 
unsurların oluşturulması politikasına hız verildi ama özellikle de 1996 yılından sonra bu çabalar 
giderek daha da çoğaldı. 1997 yılında KDP-YNK önce Ankara'da sonra Londra'da ve en sonu da 
Washington'da bir araya getirilerek barıştırıldı. Bu ikisi arasında bir barışma olmaksızın PKK'nin 
tecrit edilmesi imkansızdı. Bu aynı zamanda PKK'nin kuşatılması hareketiydi. PKK'nin kuşatılması 
eşanlı olarak Türkiye'nin AB'ye doğru itilmesi ve cesaretlendirilmesiyle de destekleniyordu. Yine 
1997 yılında AB'nin Aralık ayındaki Luxemborg  Zirvesi'nde Türkiye'ye AB'ye üyelik doğrultusunda 
"aday aday üye" statüsü verildi. İki yıl sonra Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından (9 Şubat 1999) 
sonra ve PKK'nin aynı yıl 2004 yılına kadar sürecek olan ateşkesinden sonra 1999 yılının Aralık 
Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'ye bu sefer aday üye statüsü verildi.  
 

1990'lı yılların ikinci yarısında Bakü-Ceyhan boru hattının yapımı onaylandı ve bu projeye 
başlandı. Türkiye Kafkasya ve Orta Asya'ya Batı-Emperyalistleri'nin bir "atlama tahtası" olarak 
düşünüldüğü için yine bu dönemde özellikle ABD'nin bastırması ile Ermenistan ile ilişkilerin 
geliştirilmesi politikasına hız verildi. Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini 
öngören protokollerin imzalanması Kasım 1999 tarihinde İstanbul'da düzenlenen AGİT Zirvesi'nde 
öngörülmüştü. Ancak bu zirveye kısa bir süre kala Rusya destekli Ermenistan parlamento baskını 
ve bir çok milletvekilin öldürülmesi bu sürecin gelişmesini önledi.  
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İşte 1990'lı yılların ikinci yarısında başlayan PKK'nin tecriti ve kuşatılması bu uluslararası 
politikanın bir sonucuydu. 1998 yılında başlayan ve 1999 yılında tamamlanan Abdullah Öcalan'ın 
yakalanma süreci ile hedeflenen durum, bir ateşkes ortamının sağlanması ve bu temelde 
Türkiye'nın kendisini AB'ye sıkıca bağlayacak reformları gerçekleştirmek için uygun bir politik 
ortamın sağlanmasıydı. Türkiye burjuva-demokratik reformları yaptıkça PKK'yi daha da sıkıştırmış 
olacaktı ve onun askeri yapısının tasfiye edilerek legal alana sıkıştırılması hedeflenmişti.  
 

3. Dünya, Bölge ve Ülke Siyasetinde Değişiklikler ve PKK'de 
Paradigma Değişikliği 

 
1999 yılında PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'a karşı gerçekleştirilen komplonun 

uluslararası yapısı aynı zamanda PKK'ye karşı oluşturulan uluslararası cephenin çapını ve 
genişliğini de göstermektedir. Bu dönemde PKK'ye karşı ABD'nin önderliğinde AB, Türkiye, İsrail, 
KDP ve YNK'ya kadar uzanan geniş bir düşman cephesi oluşmuştu. Bu cephenin politik hedefi 
PKK'nin politik ve askeri tasfiyesini gerçekleştirerek onun anti-emperyalist kapasitesini 
yoketmekti. Bu cephe tek dışarıdan değil içeriden de PKK'nin tasfiyesini gerçekleştirmek istiyordu. 
PKK'de 2000'li yılların başlarında Osman Öcalan'ın önderliğinde gelişen tasfiyeci fraksiyon 
uluslararası komplonun iç tamamlayanı olarak ortaya çıkıyordu ve bu tasfiyeci eğilim de KDP ve 
YNK'dan güç alıyordu.  
 

Abdullah Öcalan'ın uluslararası komploya politik olarak  taktik yanıtı liberal bir program 
olan Demokratik Cumhuriyet oldu. Bu programın Abdullah Öcalan açısından politik anlamı zaman 
kazanmak ve partiye karşı geliştirilen imha hareketini zamana yayarak gelecekte bu kuşatmadan 
çıkacak politik unsurları ele geçirmekti.  
 

Demokratik Cumhuriyet Programı biçimsel olarak PKK'yi AB'ye  uyum reformları içerisine 
yerleştiren ve bu reformların yapılması doğrultusunda Türkiye'yi cesaretlendiren bir yapıya sahipti 
ama içerik olarak da PKK'yi tasfiye hareketinden koruyan ve bütün düşman cephesinin aynı anda 
PKK'nin üzerine gelmesini engelleyen bir yapıya sahipti.  
 

Zaman geçtikçe Demokratik Cumhuriyet'in giderek emperyalistler ile Türkiye Cumhuriyet'i 
arasına yerleştirilen bir “kama” olduğu ve bu sonuncular arasındaki çelişkileri derinleştiren bir 
yapıya sahip olduğu ortaya çıktı.  
 

Abdullah Öcalan Demokratik Cumhuriyet Programı ile "topla oynama" sırasını devlete 
vererek onun reform yapmasının önünü açtı ancak tarihsel olaylar devletin burjuva-demokratik 
reformlar yapma kabiliyetinin olmadığını ortaya çıkardı.  
 

İlk önceleri devletin reform yapmasının ve AB ile tam entegrasyonunun önündeki engelin 
PKK olduğu sanılıyordu ancak zaman geçtikçe devletin kendisinin en büyük engel olduğu ortaya 
çıktı.  
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Yine 1999 yılından 2004 yılına kadar dünya ve bölge siyasetinde çok önemli değişiklikler 
meydana geldi ve bu değişiklikler PKK'nin hareket ve manevra alanını genişleterek giderek 
uluslararası kuşatmadan çıkmasına neden oldu. Bu olayları kısaca belirtirsek :  
 
1-11 Eylül 2001 tarihinde El Kaide'nin ABD'deki terör saldırıları ve ABD'nin Afganistan ve Irak 
işgalleri.  
2-Rusya'da Putin'in Devlet Başkanlığına gelmesi ve Rus emperyalizminin giderek ayağa kalkarak 
eski Sovyet nüfuz bölgesinde etkili olma arayışı.  
3-ABD ve AB'nin 2000'li yılların başlarında örtüşmeyen dünya vizyonları ve sürtüşmeleri ve 
bundan kaynaklanan Türkiye sorunu.  
4- Irak işgali sırasında Türkiye'nin 1 Mart tezkeresini reddetmesi ile ABD'nin daha fazla Kürtlere 
yanaşması.  
5-Türkiye'nin AB reformlarını yapmaması ve bu temelde ABD-AB bloku ile çelişkiye düşmesi.  
6-Rusya, İran ve Suriye'nin AKP hükümetini bölgede cesaretlendirmesi ve Türkiye ile Batı-
Emperyalistleri'nin ilişkilerini sulandırması.  
7-Türkiye'nin İran ve Suriye'deki rejimlerin çözülüş süreçlerine destek vermemesi hatta Arap 
Baharı öncesine kadar "komşular ile sıfır sorun" (az ileride de göreceğimiz gibi aslında PKK'nin 
kuşatılması politikasından başka bir şey değildi) politikası çerçevesinde onlar ile daha da 
yakınlaşması vs.  
 

Bütün bu yeni gelişmeler PKK'de bir paradigma değişikliğine neden olarak yeni bir stratejik 
yapılanmaya götürdü.  
 

4. PKK'nin Yeni Stratejik Yapılanması ve Demokratik 
Cumhuriyet 

 
PKK'nin yeni stratejik yapılanması hiç kuşkusuz uluslararası sistemin analizine ve bu 

analizden çıkan öngörülere dayanıyordu. Parti üç-dört yıllık bir ideolojik bocalamadan sonra 
kendisine yeni bir stratejik çizgi geliştirmeye başladı ve bu temelde yeni taktikler geliştirdi.  
 

PKK'nin yeni stratejik çizgisi uluslararası ve bölgesel çelişkilerden yararlanma üzerine 
oturuyordu. Eskiden yani 1980'li ve 1990'lı yıllarda PKK, Kürdistan'ı baskı altında tutan devletlerin 
kendi aralarındaki çelişkilerden yararlanarak kendisine bağımsız bir politik alan açıyordu. 2000'li 
yılların başlarında giderek bu politikanın temeli yokolmaya başladı. Emperyalistlerin Ortadoğu'ya 
ağırlıklarını koymalarıyla birlikte, statükocu devletler belirli bir süre beraber hareket etme (2004-
2011 arası) anlayışına da sahip olmuşlardır. Bu durum giderek emperyalistler ile bölge devletleri 
arasında bir çelişkiye neden olmuştur ama bu çelişkiye bir de emperyalistlerin ve onların bölgedeki 
uzantıları arasındaki çelişkiler de eklenmiştir. İşte PKK kendisini emperyalistler ile bölge devletleri 
ve yine emperyalist kamplaşmadan kaynaklanan çelişkilere göre konumlandırarak vede farklı 
kamplar arasında manevra yaparak kendisine bağımsız politik alan açmaya çalışan bir politika 
izlemektedir.  
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Bu durumun bir nedeni uluslararası güç ilişkilerinin sonucuyken bir diğer nedeni de 
Kürdistan'ı baskı altına alan devletlerin iç politikalarında güçlü bir devrimci muhalefetin ve 
hareketin olmayışıdır. Bu yokluk emperyalistler ve gerici devletler arasındaki çelişkilerden 
yararlanılması politikası ile doldurulmaktadır. Şu anki durumda bundan başka bir çıkış yolu da 
mevcut değildir.  
 

Bu yeni stratejik çizgi temelinde PKK, 2003 yılında biçimsel olarak dört parçaya ayrıldı. 
Doğu Kürdistan için PJAK kuruldu. Batı Kürdistan (yani Rojawa) için PYD kuruldu. Güney Kürdistan 
için Kürdistan Çözüm Partisi kuruldu. PKK de Kuzey Kürdistan'daki mücadele için varlığına devam 
etti. Böylece PKK Kürdistan'ın farklı parçalarını konjonktürün evrimine göre ileri ya da geriye 
çekerek vede bu temelde Kürdistan'ın farklı parçaları arasında manevra yaparak ayakta kalmaya 
ve Kürdistan'ın bağımsızlığını geliştirmeye çalışmaktadır.  
 

Kürdistan'ın farklı parçaları arasındaki bu diyalektik ilişki ve bu ilişkilerin Ortadoğu ve 
dünya politikasına bağlanmış biçimleri kavranılmadan içinden geçtiğimiz süreci doğru bir şekilde 
analiz etmek mümkün değildir.  
 

2003 yılında Irak'ın işgali aynı zamanda giderek NATO ittifakının bölgeyi yeniden dizayn 
etmesi ve Batı'ya sıkıca bağlama politikasını da açığa çıkardı. Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) de 
denilen bu politika istenildiği gibi uygulanılamadı. Bunun nedeni Batı-Emperyalistlerinin ve onların 
bölgesel uzantılarının stratejik önceliklerinin farklı oluşu  ve bu farklılıkların  bir çok düzeyde 
anlaşmazlıkların temelini oluşturmasıdır.  
 

2000'li yıllara kadar PKK'nin stratejik önceliği Kuzey Kürdistan'ın bağımsızlığı ya da bu 
parçada elde edilecek bir tarihsel kazanımın Kürdistan'ın farklı parçalarına uzanmada bir tarihsel 
destek noktası olacağı analizine dayanıyordu. Kürdistan'ın diğer parçaları ona dayanılarak 
özgürleştirilecekti. Aslında bu analiz 1970'li ve 1980'li yıllardaki dünya güç dengeleri gözetilerek 
yapılmıştı ve Sovyet blokunun çökmesi ile emperyalist dünyanın farklılaşması bir çok düzeyde yeni 
sorunların ortaya çıkmasına  ve stratejik önceliklerin tekrar tanımlanmasına neden oldu.  
 

2000'li yılların başlarından itibaren Ortadoğu'da ortaya çıkan güç dengeleri gözönüne 
alındığında PKK'nin Kuzey Kürdistan'ın bağımsızlığını ya da bu yöndeki kazanımları öne çıkarması 
ABD'den AB, Türkiye, KDP, YNK'ya  kadar olan çok geniş ve güçlü bir düşman cephesi ile karşı 
karşıya kalması demektir. Böyle bir cepheyi aynı anda karşısına alması ise PKK'nin altında 
kalkmayacağı bir tarihsel yükün oluşmasına, Kürdistan'ın diğer parçalarında ortaya çıkacak olan 
tarihsel fırsatlardan da istenildiği gibi yararlanamamasına yolaçacaktır. Onun için PKK karşısındaki 
geniş düşman cephesini 2003 yılından itibaren Realpolitiğin (güç ilişkileri ve dengesi) prensiplerine 
uygun bir şekilde bertaraf etmeye çalışmıştır.  
 

Bu noktada 2003 yılından itibaren PJAK Doğu Kürdistan'daki Kürtlerin tarihsel haklarını 
geliştirmek ve ilerletmek için silahlı mücadeleyi yoğunlaştırmaya başladı. Amaç ABD, AB ve İsrail'in 
Türkiye ile ortak cephe oluşturmasının önüne geçmek ve birincilerini PKK karşısında hareketsiz 
tutmaktı. PJAK'ın silahlı mücadelesi İran rejimini içten zayıflattığı için ABD, AB ve İsrail blokunun 
dolaylı desteğine ya da en azından tarafsız kalmasına neden oldu. Bu durum PKK'yi tasfiye etmek 



 20 

isteyen Türkiye'nin planları ile çelişen bir durum arzetmeye başladı ve PKK giderek uluslararası 
kıskaçtan çıkmaya başladı.  
 

Ama PKK ya da onun Doğu Kürdistan kolu olan PJAK, İran'a karşı da tam seferber olmaktan 
kaçınıyordu. Çünkü Türkiye ile bir ateşkes elde etmeden İran'a karşı tam seferber olamazdı aksi 
taktirde hem Türkiye'nin hem de İran'ın aynı anda iki cephesi arasında kalırdı ki bu PKK'nin uzun 
zaman kaldıramayacağı bir savaş olurdu. İşte 2004 Haziran'ından itibaren PKK'nin Kuzey 
Kürdistan'daki savaşı Türkiye'yi Demokratik Cumhuriyet temelinde masaya çekip anlaşarak uzun 
yıllara yayılacak bir ateşkes elde etmeye yönelikti.  
 

Böylece 2003-2004 yıllarında Abdullah Öcalan'ın Demokrat Cumhuriyet programı, işlev ve 
biçim değiştirmiştir. 1999 yılında bu program partiyi imhadan korumaya yönelikken, 2003-
2004'ten itibaren bölgesel manevranın ve bu temelde ateşkesin aracısı haline gelmiştir.  
 

Böyle bir ateşkes ile PKK  İran ve Suriye'de  rejimlerin yıkılışına katılarak,  buralarda Irak'taki 
gibi bir federatif yapının ortaya çıkmasına çalışarak ve bu ülkelerin istikrarında kilit rol oynayarak 
bu temelde ABD, AB ve İsrail'in daha fazla PKK'ye bağımlı hale gelmesini elde etmek istemektedir. 
Bu aynı zamanda Türkiye'nin PKK'yi tamamen kuşatma ve ezme politikasının da sonu olacaktır. 
Doğu ve Batı Kürdistan'da federatif yapı çerçevesinde iktidar olacak olan PKK'yi Türkiye hiçbir 
zaman yokedemeyeceği gibi uygun bir tarihsel anda da PKK Kuzey Kürdistan'daki mücadeleyi 
tekrar yükseltme pozisyonunu da elinde bulundurmuş olacaktır.  
 

PKK'nin içinden geçtiğimiz süreçte Kürdistan'ın farklı parçalarındaki mücadeleyi federatif 
biçim içerisinde geliştirme eğilimi, partinin kendisine bağımsızlığa giden yolda "nefes molaları" ya 
da "stratejik zaman aralıkları" oluşturması anlamına gelmektedir. Bu nefes molaları Ortadoğu'da 
güçlü bir devrimci hareketin olmadığı koşullarda zorunludur ve Kürdistan devriminin bir tür 
reformları gibidirler ve bütün mesele bu reformları doğru bir devrimci stratejiye bağlama yeteneği 
ve iradesidir.  
 

PKK'nin İran ve Suriye'deki rejimlerin düşüşlerine katılması ve bu temelde "uluslararası 
köprü başı" tutması ancak tahterevallinin bir ucunu düşürmesine bağlıdır. PKK'nin uygulamış 
olduğu strateji bir "Tahterevalli Stratejisi"dir. Tahterevallinin bir ucunun (Doğu Kürdistan ve Batı 
Kürdistan) kalkabilmesi için diğer ucunun (Kuzey Kürdistan) düşmesi şarttır. İşte parti bu ucun 
düşüşünü Türkiye ile Demokratik Cumhuriyet temelinde bir ateşkes ile elde etmeye çalışmaktadır. 
Parti böyle bir ateşkes elde ettiği zaman ve Suriye ve İran'daki rejimlerin düşüşüne güçlü bir 
şekilde katıldığı zaman, onun karşısında 1999 yılında örülen uluslararası karşı-devrimci cephe 
tamamen çökmüş ve dağılmış olacaktır ki bu Realpolitiğin karşıtına dönmesi ile eşanlamlıdır.  
 

Bütün bu gelişmelerin emperyalist nüfuz ve paylaşım mücadelesi ile elele gideceği 
düşünüldüğü zaman, PKK'nin Kürdistan'ın farklı parçalarındaki federatif yapıları, Ortadoğu'daki 
devrimci hareketlerin gelişimini tahrik ederek ve bir noktadan sonra onlara yaslanarak Birleşik 
Kürdistan hedefine kilitlenerek bir üst tarihsel seviyeye çıkarmak zorunda kalacağı ya da kendisine 
kaçınılmaz olarak böyle bir yön çizmek zorunda kalacağı eşyanın doğası gereği olacaktır.  
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İşte böylece PKK'nin tarihsel rolünü ve karakterini de az-çok doğru tanımlayabilecek bir 
teorik temel elde etmekteyiz. PKK ilginç bir tarihsel aralıkta bulunmaktadır : PKK Ortadoğu'da 
geçmiş (1970-1980-1990 ve 2010 dönemleri)  ile gelecek (Ortadoğu bölgesel devrimi) arasında 
tarihsel köprü işlevi gören tarihte eşine az rastlanan nadir bir hareket olarak ortaya çıkmaktadır.  
 

PKK'nin İran ve Suriye rejimlerinin çöküşünden stratejik olarak yararlanması politikası  
doğrudur ve bunun bazı çevrelerin iddia ettikleri gibi   "emperyalizmin işbirlikçisi" olma durumu  
ile uzaktan yakından alakası yoktur.  
 

O zaman analizimizi bir soruyla sürdürelim : PKK hangi tarihsel koşullarda emperyalizmin 
yedeğine düşebilir ve içinden geçtiğimiz süreçte böyle bir tehlike var mıdır?  
 

PKK'nin emperyalizmin yedeğine düşmesi bir niyet sorunu değildir ancak nesnel koşulların 
zorlaması ile ortaya çıkabilecek bir durumdur. Şöyle bir durum ortaya çıkarsa PKK'nin bağımsız 
politikasının temeli yokolmaya başlar:  
1-NATO ittifakının öncülüğünü yapan emperyalist kamp, Rus-Çin emperyalist kampını tamamen 
yenerse;  
2-Bu temelde bu kamp Ortadoğu'yu işbirlikçileri ile tamamen emperyalist dünya sistemine 
ekonomik ve politik olarak bağlarsa;   
3-Elbette bu yolda ortaya çıkacak olan komünist ve devrimci hareketlerin direniş ve 
ayaklanmalarını tamamen bastırırsa yani belirli bir dönem gerici hakimiyetini bölgede tam kurarsa 
ve PKK Kürdistan'daki federatif yapıları Ortadoğu bölgesel devrimi doğrultusunda diğer ülkelerin 
devrimci hareketleri ile Birleşik Kürdistan temelinde koordine edemezse, işte o zaman PKK'nin 
emperyalizmin yedeğine düşmesi kaçınılmaz hale gelir.  
 

Ancak bu saydığımız koşulların yakın bir zamanda gerçekleşmeyeceğini kolayca 
öngörebildiğimiz için PKK'nin hemen emperyalizmin yedeğine düşeceği ihtimalini dışlayabiliriz.  
 

PKK'nin stratejisinin bir diğer politik hedefi de "demokratik özerk yapılanmalar" ile işbirlikçi 
Kürt burjuvazisinin (KDP-YNK) iktidar ve etki alanını zaman içerisinde kuşatarak giderek bu 
hareketlerin olumsuz politikalarının etkisini zayıflatarak sömürgeci güçlerin Kürdistan'daki sosyal 
dayanaklarını yoketmektir. Bu çok önemli bir politikadır ve PKK açısından  hiçbir zaman 
savsaklanamayacak bir politikadır. Şayet PKK bu güçlerin etki alanını daraltmaz ise   onların PKK'ye 
karşı bunu yapacağı kesindir. 1997 yılında KDP ve YNK'nın emperyalistlerin ve Türkiye'nin 
önderliğinde yakınlaşmasının ve etki alanlarını geliştirmelerinin giderek PKK'nin imha politikasıyla 
nasıl birleştiğini 1999 yılındaki olaylarlar ile hep beraber gördük. PKK'nin bu strateji ile aynı 
zamanda KDP ve YNK'yı da çevrelemesi doğru ve yerinde bir politikadır.  
 

PKK 2003 yılında yeni bir stratejik yapılanmayı  "demokratik modernite"  teorisi temelinde 
oluştururken aynı zamanda emperyalistlerin ve bölgesel gericiliğin 1999 uluslararası saldırısına 
"bölgesel devrim temelinde mevzilenerek" cevap vermiştir. PKK bölgesel devrimin dinamiklerini 
harekete geçiren bir strateji ve  politika izlemektedir. Bu Kürdistan'ın bağımsızlığının bölge devrimi 
ile içiçe geçirilmesi demektir ve bu gerçeğe bakarak hareket etmek gerekmektedir.  
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5. AKP'nin 2004-2011 Arası PKK'yi Kuşatma ve İmha 
Politikası 
 
PKK'nin bu stratejisine AKP ve devletin verdiği ve vereceği politik yanıtı anlamak için 

devletin son on yıllık PKK politikasını ve stratejisini iyi anlamak gerekir.  
 

TC devleti iki güç bloku (ABD-AB-İsrail ve Rusya-Çin-İran-Suriye-Irak) arasına sıkışmış 
durumdadır ve her iki blok ile de aynı derecede hareket etmek istemektedir. Türkiye'nin PKK 
politikası statükocu devletler ile (İran, Suriye ve Irak) birlikte hareket etmeyi gerektirirken, bu 
politika ABD-AB-İsrail blokunun İran politikasıyla çelişmektedir. Türkiye PKK'yi kuşatıp ve 
bastırırken İran'a ihtiyacı vardır ve bu temelde kendi geleneksel müttefiklerinin (ABD-AB-İsrail) 
İran'ı kuşatmasına dolaylı olarak da engel olmaya çalışmaktadır. Bu sonuncuları ise AKP'nin 
reformlar yaparak ve daha çok AB'ye yanaşarak Türkiye'nin statükocu bölge devletlerinden 
uzaklaşmasını ve İran'ın kuşatılmasına daha fazla katılmasını istemektedirler. Ancak AKP TC 
devletinin PKK'ye karşı geleneksel politikasını sürdürmede karar kılmış gibidir ve bu durum onu 
faşist-milliyetçi Ergenekoncu anlayış ve yapılar ile giderek kaynaştırmaktadır. Bu da doğal olarak 
AB reformlarını imkansız hale getirmektedir ama bununla birlikte de AKP'nin dış desteğini de 
zayıflatmaktadır. İşte PKK Türkiye'nin bu tarihsel açmazını kendisi açısından stratejik bir fırsata 
dönüştürmüştür.  
 

AKP hükümeti TC devletinin geleneksel PKK politikasını devralarak 2004 yılından itibaren 
ama daha da yoğun olarak 2007 yılından itibaren giderek daha fazla İran ve Suriye'ye yanaşarak 
PKK'yi kuşatma ve "ortak darbe" vurma politikası ile imha politikasına hız vermiştir. AKP bu 
kuşatma politikasını gizlemek için ise bu politikayı "Komşular ile sıfır sorun" gibi bir slogan ile 
cilalamış ve dikkatleri başka yöne çekmeye çalışmıştır.  
 

İran ve Suriye'nin bu politikaya istediği gibi angaje olmadığını görünce bu sefer de İsrail ile 
2009 yılından itibaren (özellikle de "one minute" olayından sonra) taktik bir cepheleşme politikası 
izlemiştir. İsrail ile cepheleşme politikasını İran ve Suriye ile daha fazla yakınlaşmanın aracısı 
yapmak istemiştir.  
 

Türkiye'nin İsrail ile cepheleşme politikasının, İran ve Suriye'ye  güven vererek onları PKK 
kuşatmasının içerisine çekmeye yönelik bir manevra olduğunu gösteren en önemli olay, 
Türkiye'nin Hamas'ın kontrolü altında bulunan Gazze üzerindeki ablukanın kalkması noktasındaki 
ısrarıdır. Türkiye'nin Gazze politikası İran'ı etkilemek için ve yanına çekmek için özenle 
düşünülmüş bir politikadır.  
 

Ancak Arap Baharı ve bu baharın Suriye'ye uğraması AKP politikasını temelden baltalamış 
ve PKK'nin kuşatılmasını imkansız hale getirmiştir. Bu noktada AKP, PKK kuşatmasını devam 
ettirmek için Suriye'de ani bir politika değişikliğine gitmiştir. Bu politika Suriye'de Başar Esad'ı 
Müslüman Kardeşler ve El Kaide'ci örgütlere dayanarak  hızlı bir şekilde devirip tekrar Suriye'yi 
PKK kuşatmasının önemli bir ayağı haline getirmek olmuştur. Ancak bu politika bir yandan 
Suriye'nin içerisinde yeraldığı emperyalist kamp içerisindeki ittifaklar politikasını güçlü bir şekilde 
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harekete geçirmiş öte yandan da merkezi devlet yapısını zayıflattığı için Rojava'daki devrime 
yolaçmıştır ki her ikisi de Türkiye'nin aleyhine gelişmiştir.  
 

Türkiye'nin PKK'yi kuşatma ısrarı özellikle Suriye içsavaşını şiddetlendirerek III. Emperyalist 
dünya savaşının fitilini çekmiştir. Suriye içsavaşı III. Emperyalist dünya savaşının başlangıcı gibidir 
ve bu da bizzat AKP hükümetinin eseridir. III. Emperyalist dünya savaşı bizzat Türkiye ile PKK 
arasındaki çelişkilerin bölge devletlerini içerisine çekmesinin sonucunda ortaya çıkmıştır.  
 

AKP'nin Esad rejimini hızlı devirememesi ve üstelik Rojava devrimine yolaçması ABD-AB 
blokunun Suriye politikasının insiyatifini Türkiye'den almasına neden olmuştur. ABD-AB'nin yeni 
politikası şekillenirken AKP'nin politik insiyatifi 2012'nin baharından itibaren gerilemeye 
başlamıştır. İşte tam da bu noktada PKK, AKP'nin bu sıkışmışlığını Demokratik Cumhuriyet 
temelinde stratejik bir ateşkes elde etmek için fırsata çevirmeye çalışmış ve 2012 yılındaki şiddetli 
saldırıları organize etmiştir.  
 

6. Arap Baharı, PKK'nin Kuşatmadan Çıkışı ve 2012 Karşı 
Saldırısı ile Kuzey Kürdistan'da Stratejik Sonuç Arayışı 

 
 2012 yılının bahar ve yaz aylarında PKK'nin Kuzey Kürdistan'da gerçekleştirmiş olduğu 
gerilla saldırılarının öncekilerden politik ve askeri olarak farklı iki yönü vardır. Ama bu iki yön de 
birbirine bağlıdır ve biri diğerinin sonucudur.  
 

PKK Kuzey Kürdistan'da 2004 yılında tekrar savaşa başladıktan sonra, 2012'ye kadar, bölge 
ve emperyalist siyasetin dengelerinden dolayı hiçbir zaman TC devletine karşı askeri olarak 
tamamen seferber olamamıştır. Bunun nedeni hem İran'a hem de Türkiye'ye karşı aynı anda kısmi 
bir savaş yürütmekte oluşuydu. Her iki taraf ile yürütmüş olduğu ama her iki tarafa karşı da tam 
seferber olmadığı savaşta elde etmek istediği politik amaçlar da farklıydı.  
 

Bu dönemde çok karmaşık bir siyasi yapı ve ilişkiler ağı ortaya çıkmış ve bu dönemi 
temelden 1980'li ve 1990'lı yıllardan ayırmıştır. 2000-2012 arasında PKK, Kürdistan'ın farklı 
parçalarının özgünlüklerini bölge ve dünya güç ilişkileri içerisine yerleştirerek hem farklı devletler 
arasındaki çelişkileri körüklemiş hem de güç ilişkilerinin vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. 
PKK'nin bu karmaşık politikasının anlaşılması, Ortadoğu devriminin anlaşılması noktasında kilit bir 
öneme sahiptir ve Türkiye devrimci hareketini yakından ilgilendirmekedir.  
 

PKK'nin PJAK ile 2003 yılından itibaren İran'a karşı gerilla savaşını başlatmasının en önemli 
nedeni, Türkiye ile ABD-AB-İsrail'in arasını açmaya ve bu sonuncuların PKK'ye karşı Türkiye'nin 
yanına fazla yanaşmasını önlemeye dönüktü. Çünkü 1999 uluslararası komplosunda böyle 
yekpare bir cephenin ne kadar zararlı olduğu anlaşılmıştı. İran'ın zayıflatılması ABD-AB-İsrail 
cephesini rahatlattığı için, PKK'nin bütün bölgede askeri olarak tasfiye edilmesi cazibesini de 
kaybettiriyordu, ki bu PKK için zaman kazanmak anlamına geliyordu. Demek ki PKK'nin PjAK ile 
İran'a karşı savaşının politik hedefi, Türkiye ile geleneksel müttefiklerinin (ABD-AB-İsrail) arasını 
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açmaya ve karşısında yekpare bir politik ve askeri cephe oluşturma anlayışının bertaraf edilmesine 
dönüktü.  
 

Ama Türkiye'nin bu geleneksel müttefikleri ile arasının tam açılması ve PKK'ye karşı ortak 
bir cephe oluşturma anlayışının tamamen yokedilmesi ise ancak Doğu Kürdistan'da PKK'nin 
yokedilemeyecek bir düzeye gelmesi ile mümkündür, ki bu da İran'a karşı topyekün seferber olma 
ve rejimin düşüşünde stratejik bir yer elde etmek ile olanaklıdır. İşte PKK'nin PJAK ile İran'a karşı 
topyekün seferber olabilmesi için en azından Türkiye ile ateşkese tekabül edecek bir politik 
çerçeveye ihtiyaç vardır. PKK Türkiye ile elde edeceği ateşkes sayesinde bütün politik ve askeri 
gücünü Doğu Kürdistan'a yığma olanağı elde edecektir ki ağır bir uluslararası baskı altında olan 
İran için bu öldürücü bir darbe demektir. İşte 2004 yılında PKK'nin Kuzey Kürdistan'daki savaşının 
politik amacı Demokratik Cumhuriyet temelinde bir ateşkes elde etmektir ama çok geniş bir 
tarihsel perspektiften baktığımızda da bu aynı zamanda TC devletinin uzun dönemli olarak 
kuşatılmasıdır.  
 

PKK İran ve Türkiye'ye karşı böyle bir politika uygularken aynı zamanda bu iki devleti daha 
fazla birbirine yaklaştırıcı bir eğilime de neden oluyordu. Bu  oldukça riskli bir politikaydı ve her iki 
devletin politik ve askeri çabalarını koordine ederek ortak bir darbe vurma anlayışına kapı 
aralıyordu, ki PKK açısından fazla sürdürülemez bir politikadır. İşte tam da bu noktada AKP İran'a 
daha fazla yanaşmaya çalışarak PKK'yi ortak bir düşmana çevirmeye çalıştı. Bu politikanın 
işlememesinin nedeni de emperyalistlerin Ortadoğu'ya ağrlıklarını giderek daha fazla koymaya 
çalışması ve bu noktada reform yapmayan Türkiye ile ayrışmaya başlamalarıdır. Suriye içsavaşı ve 
bu içsavaşta Türkiye'nin başarısızlığı, geleneksel müttefikleri (ABD-AB-İsrail) ile arasının daha da 
açılmasına ama bununla birlikte de Türkiye-İran ortak cephesinin 2011 yılının sonbaharında PJAK 
ile İran'ın yapmış olduğu ateşkes ile bitmesine neden olmuştur. İşte 2012 baharı ve yazından önce 
Türkiye, PKK karşısında savaş alanında yalnız kalmıştır ve PKK bütün cephelerde sırtını sağlama 
alarak ilk defa 2004 yılından beri devlete karşı topyekün seferber olma imkanı elde etmiştir.  
 

Bu durum 1999 komplosunun tam tersine döndüğü ve PKK karşısındaki cephenin büyük 
oranda dağıldığı anlamına gelir, ki PKK açısından büyük bir politik zafer anlamına gelir.  
 

Türkiye'yi bütün müttefiklerinden ayıran PKK böylece 2012'yi, Demokratik Cumhuriyet 
temelinde Türkiye ile ateşkes elde etme dönemine çevirmek istemiş ve bu temelde cürretkar bir 
savaş planı hazırlamıştır.  
 

Uzun zamandan beri PKK ilk defa savaşta "alan savunması" yapmıştır. Dışarıdan bakıldığı 
zaman alan savunması ile Demokratik Cumhuriyet programı birbiriyle uyuşmaz gibi 
görünmektedir. Çünkü alan savunması genellikle "iktidarlaşma" politik hedefi temelinde 
gerçekleştirilen bir askeri stratejidir. Bu temelde bakıldığı zaman bunun Demokratik Cumhuriyet 
politik hedefi ile çeliştiği görülmektedir. Ancak buradaki alan savunmasının politik hedefi farklıdır. 
PKK'nin kendisinin de ifade ettiği gibi bu savaş planı daha çok "sistemin felç edilmesi"ne dönüktür 
ve devletin dış sıkışmışlığını iç sıkışmışlıkla birleştirerek onu masaya çekmeye yönelikti.  
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2012 yılındaki alan savunmasının politik hedefi, hükümetin yıpratılmasına ve devlet 
içerisindeki gerici kamplar arasındaki iktidar kapışmasını hükümeti daha da zayıflatarak 
kızıştırmaya dönüktü. PKK AKP'ye eğer hükümette kalmak istiyorsa ancak kendisi ile masaya 
oturduğu zaman  bunu elde edebileceğini göstermek istiyordu. Ama bu noktada AKP başka bir 
politik açmaz ile karşı karşıyadır. Nasıl PKK'nin kuşatılmasını bölge devletleri ile birlikte yapmaya 
çalışırken ABD-AB ve İsrail ile sorun yaşamaktaysa, onun ile Demokratik Cumhuriyet temelinde 
masaya oturduğu zaman da bu sefer iç politikada bürokratik ve faşist milliyetçiler ve yine islamcı 
muhafazakarlara kadar uzanan kesimler ile bir sorun yaşamaktadır. Bu kesimleri karşısına 
almadan PKK ile anlaşması mümkün değildir.  
 

İşte bu noktada hem dış hem de iç politikada tamamen sıkıştığı bir dönemde AKP PKK 
karşısında bir "nefes molası"na ihtiyaç duymuştur ama bütün mesele bu nefes molasını nasıl bir 
politik stratejiye bağladığıdır.  
 

7. Tarafların Stratejik Planları ve Ateşkes İhtiyacı 
 

Taraflar için yani AKP ve PKK için ortaya çıkan ateşkes ihtiyacının özü göründüğünden de 
karmaşıktır. Taraflar birbirlerinin stratejik oyun planlarını bilmektedirler ama buna rağmen bu 
oyunu  oynamaktadırlar. Peki niçin?  
 

AKP ile PKK'nin barış ya da çözüm sürecinde elde etmek istedikleri politik ve askeri 
pozisyon uzlaşmaz bir niteliğe sahiptir. PKK bu süreç ile Demokratik Cumhuriyet temelinde bir 
ateşkes elde edip ve Kuzey Kürdistan'da tamemen askeri olarak geri çekilip ama askeri 
yapılanmasını PJAK ve PYD içerisinde uzun yıllar sürdürmek amacındadır. Bu kurumsal askeri 
yapılanmasını da Ortadoğu'nun jeopolitiğini değiştirmek için yani İran ve Suriye'deki rejimlerin 
düşüşünde federal yapılar oluşturarak kullanmak ve böylece Türkiye'nin    bölge devletleri ile 
birlikte hareket edip PKK'yi kuşatma ve bastırma politikalarının da temelini yoketmek 
istemektedir.  
 

Bu zaman zarfında Kuzey Kürdistan'da da Türkiye devrimci ve demokratik hareketi ile 
yakınlaşarak (HDK gibi örgütler örneğin) ve yine sivil itaatsizlik eylemlerinden farklı legal araçların 
kullanımına dayanan geniş bir araçlar kombinezyonu kurarak, devletin burjuva-demokratik 
dönüşümünü sağlamaya çalışmak istemektedir. Bu politikanın egemen devlet anlayışı ile bir 
uzlaşma anlamına gelmediği tam tersine dolaylı araçlar kullanarak onun geri hatlarını baskı altına 
almayı ve bu temelde demokratik dönüşümünü hedeflediği kendiliğinden anlaşılır. Bu egemen 
faşist devlet anlayışı ile bir uzlaşma değil tam tersine farklı bir düzlemde onun ile mücadelenin 
devam edilmesidir.  
 

AKP'nin bu süreç ile elde etmek istediği ise PKK'nin tek Kuzey Kürdistan'da silahlı geri 
çekilmesi değil ama bütün Ortadoğu'da silahsızlandırılması ve dört parçadaki mücadelenin sadece 
tamamen legal araçlar üzerine oturtulmasıdır.  
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 İşte tam da bu noktada uzlaşmaz iki politika ve strateji ortaya çıkmaktadır. PKK süreç ile 
uzun yıllara yayılacak bir ateşkes, AKP de Ortadoğu çapında PKK'nin tamamen 
silahsızlandırılmasını istemektedir. Ne PKK kendi iç politik dengelerinden ve tarihsel ve toplumsal 
yapısından dolayı devletin istediği çizgiye gelebilir ne de devlet kendi iç dengelerinden dolayı 
PKK'nin istediği çizgiye gelebilir. Bundan dolayı bu iki farklı stratejinin tekrar savaşa tutuşması 
kaçınılmazdır.  
 

AKP PKK'nin ateşkesini onun silahlı tasfiyesine kadar genişletmek isteyecektir, PKK de 
devleti ateşkes düzeyinde tutmaya çalışacaktır. Ama her iki tarafın da kendi politik hedefini 
gerçekleştirebilmesi için karşı tarafın gücünü köklü bir şekilde zayıflatmasına ihtiyacı vardır. İşte 
ateşkes ile taraflar karşılıklı olarak birbirlerinin müttefiklerini sarsmayı ve arasını açmayı, 
tabanlarında ve kitle desteklerinde büyük kopmalara yolaçmayı hedeflemektedirler. Ama bununla 
birlikte de PKK Suriye'de ortaya çıkan özerk yapıyı daha da güçlendirmek ve Doğu Kürdistan için 
stratejik bir mevzilenme elde etmek istemektedir. AKP de gelecek yıl gerçekleşecek kritik seçimleri 
kendi lehine sorunsuz sonuçlandıracak bir politik ortam elde etmek istemektedir.  

Bu noktaları kısaca açmaya çalışalım.  
 

Her iki tarafın uzlaşmaz politik hedef ve stratejilerinden dolayı ateşkes süreci mücadelenin 
dolaylı bir şekilde sürdürülmesine neden olmaktadır/ olacaktır. Örneğin devlet PKK'nin geri 
çekilmesinden yararlanarak barajların ve askeri karakolların yapımına hız vermekte, Akil Adamlar 
Komisyonu gibi komisyonlar ile PKK'nin politik kuşatılmasını geliştirmekte, Suriye'de El Nusra ve 
Şam Grubu ve yine başka El Kaide'ci terör örgütlerini kullanarak Rojava'daki fiili özerk Kürt 
yönetimini işlevsiz kılma ve PKK'nin burayı bir politik ve askeri üsse çevirme çabalarını yoketmek 
istemektedir. Yine Güney Kürdistan Federe Kürt Yönetimi ve İran ile çok yakın ve riskli tehlikeli 
diplomatik yakınlaşma politikası gütmektedir. Bununla birlikte Barış sürecinin (ki RT Erdoğan 
ısrarla barış değil çözüm demektedir) başlamasından bir kaç gün sonra Paris suikasti gibi bir 
suikasti gerçekleştiren devlet ve yine bu sürecin başlamasından az önce RT Erdoğan "halkımız 
idamın geri getirilmesini istiyor" diyerek Abdullah Öcalan'a gözdağı vermesi, hükümetin ve 
devletin bu süreci nasıl gördüğünü açıkça ele vermektedir.  
 

Hükümet ve devlet barış sürecini PKK'ye karşı bir saldırı için nefes molasına çevirerek ve 
yine bu dönemde PKK'nin kuşatılmasını farklı araçlar ile  sürdürerek hem zaman kazanmak 
istemektedir hem de askeri darbe için uygun bir ortam elde etmek istemektedir. Özellikle 
gerillaların tek bir noktaya toplanmalarını sağlamak için gösterilen çaba gözden kaçmamaktadır.  
 

Bununla birlikte hükümet ve devlet bu politik manevra ile ABD ve AB'nin politik baskılarını 
hafifletmek istemektedir ve çözüm noktasında sorunun kendilerinden değil PKK'den 
kaynaklandığı imajını vermeye çalışmaktadır. Aynı şekilde bu durum içerideki kamuoyu için de 
geçerlidir.  
 

Bu politik manevra ile hükümetin hedeflediği bir diğer amaç da ABD-AB-İsrail blokunun 
Suriye'de PKK-PYD'ye daha fazla yaklaşmasını önlemektir. Bu yakınlaşma gerçekleştiği ve Irak'taki 
gibi bir hal almaya başladığı andan itibaren, Türkiye'nin bu cephe karşısında uzun zaman direnme 
şansı olmayacaktır ve bu durum hükümeti iç politikada zor bir durum ile karşı karşıya bırakacaktır. 
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Hükümetin bu yakınlaşmayı durdurmasının tek yolu Esad'ın düşüşünü hızlandırmaya çalışmak ve 
bunu da PKK'nin askeri ezilmesi ile birleştirmektir. Bunu yapamadığı ve PKK'yi Ortadoğu 
denkleminden tamamen çıkaramadığı bir durumda olayların kendi aleyhine dönmesi 
kaçınılmazdır. İşte hükümet barış sürecini, Suriye'de Esad'ın düşürülmesini hızlandıran ve bu 
düşüşü de PKK'nin askeri olarak ezilmesi ile sonuçlanacak genel bir saldırı için hazırlık ve güç 
biriktirme dönemi olarak ele almaktadır.  
 

PKK ise bu barış sürecini on yıldan beri istediği Demokratik Cumhuriyet temelinde bir 
ateşkes elde etmek için değerlendirmek istemektedir. Ancak bunun devlet tarafından kabul 
edilmeyeceğini  ve savaşın tekrar başlayacağını bildiği için bu dönemi, hükmetin ve devletin iç ve 
dış politik dengelerini sarsmak ve onu yalnızlaştırmak için değerlendirmek istemektedir.  
 

PKK ateşkes ilan ederek ve gerillaları Kuzey Kürdistan'ın dışına çıkararak, reformların 
gerçekleştirilmesi için olumlu bir ortam yaratarak hem içeride hem de dışarıda hükümetin 
üzerinde büyük bir politik baskı kurmaktadır. Bugüne kadar reformların ertelenmesini askeri 
vaseyete ve PKK ile savaşa bağlayan hükümetin bu reformları yapmak için hiçbir gerekçesi 
kalmamaktadır. Ama bu reformları yaptıkça kendi muhafazakar ve milliyetçi tabanı ile çelişkiye 
düşmüş olacak ve onların desteğini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır;  yapmadıkça da 
bu noktada büyük bir beklenti içerisinde olan içeride orta sınıfların ve dışarıda geleneksel 
müttefiklerinin (ABD, AB gibi) desteğini kaybetmek ile yüzyüze kalacaktır. PKK bu manevra ile 
hükümetin içeride ve dışarıda daha fazla tecrit olmasını sağlayarak güçsüzleşmesine yolaçmak 
istemektedir.  
 

Bununla birlikte de PKK bu barış sürecini, Batı Kürdistan'da ortaya çıkan fiili Kürt özerk 
yönetimini daha da güçlendirmek ve bölge güç ilişkilerinin stratejik unsuru yapmak için kullanmak 
istemektedir. Rojava'da güçlü bir özerk Kürt yönetimi, Türkiye'nin Suriye'yi istediği çizgiye 
getirmesine engel olacak ve bu durumda PKK'nin kuşatılmasını da imkansız hale getirecektir. Bu 
durumda Türkiye'nin bölgede tecrit olması ve ABD-AB-İsrail blokunun PKK-PYD çizgisine daha fazla 
yaklaşması kaçınılmaz hale gelecektir.  
 

Tarafların stratejik planlarında ateşkesin rolü, birbirlerini iç ve dış politikada tecrit etmeye 
dönük olup, savaş tekrar başladığı zaman daha iyi bir politik ve askeri pozisyona sahip olmaktır.  
 

8. Demokratik Cumhuriyet ve Türkiye Devrimci Hareketi 
 

PKK'nin ilan ettiği ateşkes ve gerillaların Kuzey Kürdistan'ın dışına çekilmesi manevrası, PKK 
tarihinde "üçüncü büyük stratejik geri çekilme"yi oluşturur. Bu tür manevralar çok büyük politik 
amaçlar gözetilerek yapılır. Hiçbir zaman politik amacı olmayan manevralar yapılmaz ve kaldı ki 
bu politikanın ve savaşın da doğasına aykırıdır. Burada bütün sorun, bu manevranın politik amacını 
ve bu amacın ülke, bölge ve dünya siyasetindeki yerini doğru belirleme sorunudur.  
 

Genellikle manevra, varolanı korumayı ve bunu da gelecekteki kazanımlara bağlamayı 
hedefler. PKK'nin 12 Eylül 1980 darbesinden az önce Ortadoğu'ya çekilmesi, partinin darbe 
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karşısında korunmasını ve 15 Ağustos 1984 askeri atılımını garanti altına almış;  1999 "ikinci 
stratejik geri çekiliş" partiyi uluslararası imhadan koruyarak KCK yapılanmasının önünü açarak 
"bölgesel devrim" temelinde konumlanmasını sağlamış ve üçüncü stratejik geri çekilme, TC'nin 
uluslararası tecritini geliştirerek, Kürdistan'ın farklı parçalarında (Doğu ve Batı) iktidarlaşmanın 
geliştirilmesi ile karakterizedir.  
 

PKK siyasetinin bu çok yönlü ve karmaşık yapısını hiçbir şekilde anlayamayan ve süreci tam 
bir küçük-burjuvanın yüzeysel, dogmatik ve eklektik düşünce yapısına uygun bir şekilde 
değerlendiren vede bunu olağanüstü bir politik amatörlük ve tutumla birleştiren bir Türkiye 
devrimci hareketi ile karşı karşıyayız.  
 

PKK  Türkiye devrimci hareketi (TDH) tarafından hiçbir şekilde haketmediği bir politik 
muamele ile karşı karşıyadır. Siyasetin yüksek biçimlerini kavrayamayan TDH, PKK karşısında tek 
zavallı bir duruma düşmek ile kalmamış ama büyük bir ideolojik ve politik kriz içerisine de 
sürüklenmiştir. PKK'nin ateşkesine karşı TDH içerisinde bazı çevrelerin yapmış oldukları 
değerlendirmeler ve soruna yaklaşım tarzları aslında onların sosyal-şoven yapılarının ve 
anlayışlarının bir tür göstergesinden başka bir anlama gelmemektedir.  
 

PKK'nin ateşkes politikasını ve manevrasını, devlet ve emperyalistler ile uzlaşma olarak 
değerlendiren ve bu temelde bazı politik yakıştırmalar yapan çevrelerin en önemli yanılgısı, 
kendilerini yanılsamalı bir şekilde PKK'den ideolojik, politik ve örgütsel olarak "üstün ve ileri" 
görmeleri ve bu hayal dünyasının bir tür esiri olmalarıdır. Bu yanılsamanın en önemli nedeni, bu 
politik çevre ve grupların küçük-burjuva yapıları olup, bu sınıfın tutarsız, eklektik ve dogmatik 
dünya görüşünü paylaşmalarından ileri gelmektedir.  
 

TDH'nin  kendisini PKK'den ideolojik, politik ve örgütsel olarak daha üstün ve ileri görmesi, 
ezen ulus milliyetçiliğinin TDH içerisinde sosyal-şoven bir biçimde kendisini göstermesinden başka 
bir şey değildir. PKK'yi sürekli ezilen ulus milliyetçisi olarak damgalayan bu hareket, PKK'nin 2000'li 
yılların başlarında Demokratik Modernite anlayışı ve programı temelinde  ortaya koyduğu Ortak 
Bölgesel Devrim anlayışı karşısında tamamen edilgin kalarak ve bu temelde enternasyonalist 
görevlerinin farkına varmayarak kendi sosyal-şoven tarihsel gerçekliğini de tamamen gözler 
önüne sermiştir. PKK'nin 2000'li yılların başlarından itibaren gerçekleştirmiş olduğu büyük 
ideolojik ve politik dönüşümden ve bölge devrimi temelinde tarihsel mevzilenmesinden sonra, 
ona yapılan ya da yapılacak ezilen ulus milliyetçisi tanımlamasının hiçbir ideolojik, politik ve ahlaki 
temeli kalmamıştır.  
 

TDH ne Demoratik Cumhuriyet'in tarihsel anlamını ve işlevini ne de ateşkes ile ortaya çıkan 
sürecin karakterini anlamıştır. Süreci yanlış analiz ettiği için ateşkesten devlet ile PKK'nin 
"uzlaşması"nı anlamış ve bu anlayışı da bütün politik tutum ve taktiklerine yansıtmaya çalışmıştır. 
TDH bu süreçten çok ters ve yanlış sonuçlar çıkarmıştır.  
 

PKK ne devlet ile uzlaşmış durumdadır ne de TDH'ne mücadeleyi tatil edin ve reformist bir 
çizgiye kayın demektedir. Bunun tam tersini söylemektedir. Bütün mesele bu noktayı doğru 
anlamaktır.  
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PKK Demokratik Cumhuriyet temelinde bir ateşkes elde etmeye ve bunu da uzun yıllara 

yaymaya çalışırken, burjuva medyada bazı liberal yazarların iddia ettiği gibi öyle burjuva bir biçime 
ve içeriğe sahip olan bir "Türk-Kürt ittifakı" temelinde Ortadoğu'da bir pay kapma çabası içinde 
değildir. Böyle bir ittifak politikasında PKK'nin tasfiye olmaktan kurtulamayacağını bizzat Sayın 
Genel Başkan (Abdullah Öcalan) "Bir Halkı Savunmak" kitabında açıkça belirtmektedir. PKK'nin 
ideolojik, politik ve örgütsel yapısı yine toplumsal ve tarihsel bileşenleri PKK'nin böyle bir ittifaka 
girmesine engel teşkil etmektedir. PKK'nin böyle bir ittifaka girmesi, PKK'nin giderek 
KDP'leşmesine ya da YNK'laşmasına yolaçar ki bu da zamanla bu partilerin tamamen PKK'yi 
yutmaları ile sonuçlanır. PKK önderliği bu gerçeğin ve tehlikenin tamamen farkındadır. Onun için 
bu ateşkesten burjuva bir "Türk-Kürt ittifakı" çıkarmak, yanılsamalı liberal burjuva düşüncelerin 
arkasına takılmak anlamına gelir, ki  TDH'nin "keskin devrimci" söyleminin altında aslında liberal 
bir söylemin devrimci maske altında kullanılması yatmaktadır.  
 

PKK Kürdistan devriminin ihtiyaçları doğrultusunda Kuzey Kürdistan'da ateşkes elde etmek 
isterken, TDH'ne de iktidar mücadelesinde dolaylı ve dolaysız olarak destek vereceğini 
belirtmektedir. PKK devlet ile olan ateşkesin  temellerini, TDH'nin ya da demokratik cephenin 
iktidarı ele geçirmesi ya da devletin merkezi yapısını zayıflatacak güce ulaşmasını sağlayacak 
düzeye çıkması ile ortadan kaldırmak istemektedir. Örneğin Rojava'da devrim, Suriye merkezi 
devletinin zayıflaması sonucunda ortaya çıktı. PKK ateşkes ile Türkiye'de devrimci ve demokratik 
dinamiklerin önünü daha fazla açmak ve geliştirmek istemektedir. Eğer Türkiye devrimci ve 
demokratik hareketi iktidar aşamasına gelir ve faşist rejimi işlemez hale getirirse, Kürt Özgürlük 
Hareketi, devlet ile olan ateşkesi bozacak ve Türkiye devrimci ve demokratik hareketi ile iktidarı 
ele geçirmeye yönelecektir.  
 

PKK'nin ateşkes politikasının ve manevrasının bütün özü budur. Devlet ya da 
emperyalistler ile "uzlaşma" ya da reformizm bunun neresinde? Sakın TDH köklü bir yanılgı 
içerisinde olmasın! 
 

9. Sonuç 
 

Yukarıda az-çok kapsamlı bir şekilde yaptığımız teorik analizden de görüldüğü  gibi, PKK'nin 
ateşkes politikası ve manevrası doğrudur ve bütün sorun TDH'nin bu sorunu anlamadaki teorik ve 
politik yetersizliğidir.  
 

TDH'nin en önemli sorunu "PKK gerçekliği"ni yeterince anlayamaması ve bilince 
çıkaramamasıdır. Bunu yapamadığı içindir ki, PKK'nin tarihsel karakterini iyice kavrayamamakta 
ve bu temelde onun ile ilişkilerinin tarihsel çerçevesini doğru bir şekilde belirleyememektedir. Bu 
ise ideolojik zaafiyet ve yetmezliğin tezahüründen başka bir şey değildir.  
 

Bu noktada TDH'nin en önemli görevi, varolan ideolojik sorunların üzerine kapsamlı bir 
şekilde giderken, bu ideolojik sorunların çözümü temelinde PKK gerçekliğini ortaya çıkarmak ve 
PKK'nin olumlu ideolojik, politik, örgütsel ve savaşsal kazanımlarından yararlanmasını bilerek ve 
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bunlardan olumlu dersler çıkararak, bu dersleri dikkatli bir şekilde TDH'nin pratiğine aktarmaya 
çalışmaktır. Bu noktada TDH içerisinde sıkı bir ideolojik mücadele yürüterek, bu hareketin 
ideolojik, politik ve örgütsel yetersizliğini teşhir ederek, onun sosyal-şoven yapısı ve anlayışına 
karşı uzlaşmaz bir mücadele yürüterek daha nitelikli ayrı bir örgütlenmenin geliştirilmesi için bu 
noktada bizim ile aynı düşünen kişi, grup ve çevreler ile birlikte hareket etmeliyiz.  
 

Tarih PKK'nin tarihsel dönüşümüne cevap verecek bir temelde kendisini dönüştüremeyen 
ve bu temelde PKK'ye cevap veremeyen kişi, grup, örgüt ve çevreleri affetmeyecektir.  
 

Bu noktada TDH'nin en önemli  görevi, Türkiye'nin kendi özgüllüğünü gözönünde 
bulundurarak, özellikle Türkiye'nin büyük metropollerinde örgütlenen, işçi ve emekçilerin öncü 
kesimlerini ezici bir şekilde kendi bünyesine katabilen, "Şehir Gerillasının Stratejisi"ne dayanan bir 
savaşı önüne hedef olarak koyarak "Türkiye'nin PKK'si"ni yaratmak olmalıdır.  
 

Haziran 2013 
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III. KÜRDİSTAN'DA DEVRİMCİ SAVAŞ VE 
PKK'NİN POLİTİK VE ASKERİ 

STRATEJİSİNİN YAPISI ÜZERİNE 
 

1. Giriş 
 

Devrimci bir savaş hiç kuşkusuz devrimci bir politik stratejiye dayanır ve ancak onun ürünü 
olabilir. Ancak bu politik stratejiyi oluşturmak ve sürdürmek ve bunun gereklerine uygun olarak 
askeri strateji ve taktikleri yine gerekli politik esnekliği ve ilkeleri belirlemek oldukça güç olup ve 
de devasa boyutlarda bir entellektüel ve ideolojik birikim gerektirmektedir. Bu düzeye 
ulaşamayan hareketler bütünlüklü bir yapıya sahip olamadıkları için sürekliliğe de sahip olamazlar.  
 

İçinden geçtiğimiz süreçte Kürdistan'daki savaş hem politik hem de askeri düzeyde çok az 
anlaşılmış durumdadır. Dikkatli bir gözlemci içinden geçtiğimiz bu ateşkes sürecinde dahi bu 
durumu kolayca farkedebilir.  
 

Bugün bir çok politik çevrede, PKK'nin ateşkes süreci ile uygulmakta olduğu politika bir 
zayıflık gibi algılanmakta, devletin bu ateşkese karşı ciddi bir adım atmayışı da bu zayıflık 
duygusunun ve görünümünün gelişmesine neden olmaktadır. O zaman haklı olarak şu soruyu 
sormak ve cevaplamak gerekmektedir: PKK'nin Kürdistan'ın özgürlüğü ve bağımsızlığı temelinde 
uygulamış olduğu politikanın ve savaşın bir mantığı var mıdır? Eğer var ise bu politikanın ve savaşın 
mantığı tam olarak nedir?  
 

Biz bu soruya olumlu cevap veriyoruz.  
 

PKK'nin Kürdistan'ın özgürlüğü ve bağımsızlığı noktasında uygulamış olduğu politikanın çok 
güçlü bir mantığı vardır ve de bu politikanın tarihte bir çok örneği mevcuttur. PKK Realpolitik 
denen ve tamamen dünya ve bölge güç hesaplamalarına dayanan ve bu temelde ulusal çıkarların 
tanımlandığı bir politika uygulamaktadır.  
 

Realpolitik aslında özü itibari ile saldırgan bir yapıya sahiptir çünkü varolan Güç Dengesi'nin 
ortadan kalkmasını ya da yeniden düzenlenmesini hedefler. Güç Dengesi'ni ise şöyle tanımlamak 
mümkündür: Belirli bir süre kazanan güçlerin belirli bir hiyerarşi temelinde ve güçleri oranında 
ortaya koydukları politik düzen ve bu düzen temelinde diğer güçlerin kendilerini 
konumlandırmalarıdır.  

Ortadoğu jeopolitiği yani bölgede varolan devletlerin birbirleriyle ve yine aynı şekilde 
emperyalist devletler ile kurmuş oldukları politik ilişkiler, belirli bir güç dengesinin ürünü ve 
sonucudur. Bu jeopolitik yapı, emperyalist yayılma ve nüfuz kazanma temelinde, gerici yerel 
güçlere dayanılarak oluşturulmuş bir politik güç dengesinin sonucudur. Bundan dolayı bir çok 
mazlum halkı acımasız bir şekilde pençesine almış ve bastırmıştır.  



 32 

 
Ortadoğu jeopolitiğine ve bu temelde oluşturulan güç dengesine ilk saldıran Filistin halkı 

ve ulusu oldu. İkinci Dünya Savaşı sonucunda büyük oranda ülkesini kaybeden Filistinliler, kendi 
kaderlerine acımasızca karşı gelen bu düzeni kabul etmediler ve ona karşı mücadeleye giriştiler. 
Ancak bu jeopolitik dengeyi çok az değiştirebildiler. Bunun nedeni Filistin'i ve İsrail'i çeviren bir 
çok Arap devletinin gerici yapısı ve Batı Emperyalistleri ile köklü ilişkileriydi.  
 

Ortadoğu jeopolitiğine ve bu temelde oluşan güç dengesine en büyük tehdit ve saldırı hiç 
beklenilmeyen bir yerden geldi: Kürt Ulusu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir politikacı ya da 
stratejist Ortadoğu'daki güç dengesine en büyük tehditin Kürtlerden geleceğini söylese kimse 
inanmazdı.  
 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve ömrü çok az olan Mahabad Kürt Cumhuriyeti 
dışında Kürtlerin öyle göze batan bir politik durumu ve savaşı yoktu. Bundan dolayı güçlü bir 
şekilde bölgesel ve küresel güç ilişkileri içerisine girecek ve bu ilişkileri karşılıklı olarak tahrik 
edecek bir durumda görünmüyorlardı.  
 

Ancak tarih farklı bir yol izledi.  
 

Ortadoğu'nun günümüzdeki jeopolitik konumu I. Dünya Savaşı'ndan sonra oluştu ve II. 
Dünya Savaşı'ndan sonra da pek fazla değişikliğe uğramadı. Bu zaman zarfında devletlerin iç 
yapılarında yaşanan siyasi çalkantılar ve rejim değişiklikleri, devletlerin jeopolitik yönelimlerini çok 
az değişikliğe uğrattı. Ortadoğu'daki devletler statükonun korunması noktasında çok hassas 
davranıyorlardı ve sonu nereye varacağı belli olmayan statüko değişikliğine çok kapalıydılar.  
 

Ancak toplumlar hareketli ve dinamik bir yapıya sahiptirler ve de bundan dolayı zaman 
içerisinde yapılarında bir farklılaşma ve değişim yaşanır ve bu etrafında yeralan toplumları da 
etkilemeye başlar. Bu andan itibaren yeni bir düzen arayışı giderek hız kazanmaya başlar ve 
çıkarların yeniden tanımlanmasına neden olur.  
 

Ortadoğu jeopolitiğini 1970'li yıllardan itibaren ciddi bir şekilde zorlamaya başlayanlar 
önce Kürtler oldu. Bunun çok önemli bazı tarihsel nedenleri vardı.  
 

1950'li yıllardan sonra özellikle Türkiye'de ama Kürdistan'ın diğer parçalarını baskı altında 
tutan devletlerde de giderek kapitalist üretim ilişkileri yoğun bir şekilde yeni uluslararası işbölümü 
temelinde gelişmeye başladı. Sanayileşme içpazarın oluşumunu ve gelişimini hızlandırdığı için  
giderek kırsal yapının çözülmesine neden oluyordu. Sanayileşme ve içpazarın gelişimi, 
Kürdistan'daki feodal ve yarı-feodal üretim ilişkilerini çözüyordu ve kapalı ekonomi ve cemaat 
ilişkilerini parçalayarak Kürtlerin yeni ve farklı sınıf ve katmanlarını hem açığa çıkarıyordu hem de 
birbirleriyle daha geniş ve derin bir ilişki içerisine sokuyordu.  
 

Kürdistan'da feodal üretim ilişkilerinin ve kırsal yapının giderek egemen ulus içpazarının 
gerekleri ve dinamikleri temelinde çözülmesi, Kürt köylüsünün yoğun bir şekilde kente göçüne de 
neden oluyordu. Proleter ve yarı-proleter konumuna dönüşen eski Kürt köylüsü, kırsal kesim ile 
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de hala daha güçlü bağlara sahipti. Kapitalist üretim ilişkilerinin gelişiminin Kürt toplumundaki en 
önemli sonucu, farklı sınıf ve katmanları kent kültürü ve örgütlülüğü temelinde  çok geniş ve derin 
bağlarla ile birbirine bağlamasıdır. Ama bu durum birbirine bağlı zıt iki sonuç doğurdu:  
a-"Kapitalist Modernite" kent kültürü ve örgütlülüğü etrafında Kürt ulusunun temel 
dinamiklerinin (işçi, kent yoksulları, küçük ve orta ölçekli sanayi ve ticaret işletmeleri, serbest 
meslek sahipleri, kır işçisi ve yoksulları vs. ) açığa çıkmasına ve pazar ekonomisi yoluyla birbirine 
yakınlaşmasına ve bağlanmasına neden olarak Kürt Ulusal bilincinin gelişmesine ve güçlenmesine 
neden oldu.  
b-Yine aynı "Kapitalist Modernite" pazar ekonomisi temelinde gelişen ve güçlenen Kürt uluslaşma 
sürecini kuşatmak ve bastırmak için ve de Kürtleri asimile etmek için Kürt ulusu üzerinde büyük 
bir baskı ve terör uygulayarak bunu planlı bir "Kültürel Soykırım Politikası" ile birleştirmeye çalıştı.  
 

Kapitalist Modernite tarihsel gelişimi içerisinde Kürt ulusuna bir ikilem dayattı: Varolma ve 
yokolma durumu. Tarihte hiçbir ekonomik sistem kapitalizm kadar çözücü ve imha edici bir yapıya 
sahip olmamıştır. Kürtlere uluslaşma sürecini yaşatan kentler aynı zamanda onu tarihsel olarak 
imha etmenin de imkanlarını yaratıyordu. Kentlere akın eden Kürt kitleleri egemen ulusun 
özelliklerine ve kültürüne de daha açık hale geliyorlardı ve baskı onlara başka seçenek 
bırakmıyordu.  
 

Kapitalist Modernite Kürt toplumunun derinliklerine egemen ulusun ekonomik, politik ve 
kültürel araçlarıyla nüfuz etmesine neden olduğu için ve onları ekonomik, politik, askeri ve kültürel 
yönden kuşatmaya aldığı için Kürt Ulusu varolmak ve varolmamak tarihsel kıskacı arasına sıkıştı. 
Kürt ulusunun itilmiş olduğu bu tarihsel girdap, Kürt aydınlarını da yoğun bir şekilde baskı altına 
aldı ve onları entellektüel yönden kamçıladı. Kürt ulusunun varolma tarihsel baskısının Kürt 
aydınları üzerindeki etkisi bir tür kıvılcım etkisine neden olarak onları, felsefi, ideolojik, politik, 
örgütsel ve askeri olarak evrensel düşünce akımlarına doğru itti.  
 

Kürt ulusunun, asimilasyonun tarihsel kıskacından kurtulma zorunluluğu acil hale gelmişti 
ve bu aciliyet Kürt aydınlarının teorik ve politik faaliyetinin ana yönünü oluşturdu. Kürtlerin 
tarihsel olarak asimilasyondan kurtulmasının yolu, sömürgecilikten kurtulmasından ve bu temelde 
Ortadoğu'da oluşan politik güç dengesinden kurtulmasından geçmekteydi.  
 

PKK Kapitalist Modernite ile birlikte kentlerde proleterleşen, yoksullaşan ama kırsal 
kesimdeki işçi ve yoksullarla da yoğun bağlara sahip olan halk kitlelerinin sözcüsü ve temsilcisi 
olarak ortaya çıktı. İlk defa Kürt Ulusu'nun tarihsel çıkarlarını, Kürt halkının özellikle de onun işçi 
ve emekçilerinin çıkarları temelinde tanımlayan ve kesin bir çerçevesini çizen PKK oldu. Kürt ulusu 
içerisinde en çok acı çeken ve sömürgecilikten kurtulmada en çok çıkarı olan halk kesimlerine 
dayanması, PKK'yi  Kürdistan'ı dolaylı ve dolaysız olarak egemen ulusa bağlayacak bütün ideolojik 
ve politik görüşlere karşı bağımsız bir duruşa götürdü.  
 

PKK Kürt ulusuna tarihsel olarak yokolma seçeneği dayatan ve tamamen acımasız bir 
yapıya sahip olan Ortadoğu jeopolitiğine ve bu temelde oluşan Ortadoğu Güç Dengesi'ne  aynı 
acımasızlıkla karşılık verdi ve bu güç dengesini yıkacak devrimci bir politikaya el attı: Realpolitik.  
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2. Tarihte Realpolitik ve Güç Dengesi 
 

Realpolitik ve Güç Dengesi teorisi aslında pek fazla anlaşılmamış ve özellikle de Realpolitik 
kavramı çoğu zaman yanlış olarak kullanılmaktadır. Çoğu zaman bazı yazarlar ve teorisyenler 
Realpolitik'i, herhangi bir devletin ya da politik hareketin, kendi değerler sistemine aykırı olarak 
pratik politika için başka bir politik güç ile taktik ilişkiye girmesi olarak anlamaktadırlar. Bu çok 
eksik ve yanlış bir tanımlama ve anlayıştır.  
 

Realpolitik'in temel parametrelerini ve işlevini anlayabilmek için tarihteki bazı örneklerine 
yakından bakmak ve bu temelde köklü sonuçlar çıkarmak gerekmektedir. Bu noktada bu politikayı 
uygulayan dört önemli tarihsel şahsiyete ve siyasetlerine yakından bakmaya çalışacağız: Richelieu, 
Bismarck, Mustafa Kemal  ve Stalin.  

Richelieu ve Raison d'etat 
 

Fransa'da Richelieu'nin XIII. Louis'nin Başbakanı olarak uygulamış olduğu ve daha sonra 
adına Raison d'etat (devlet aklı) denilen politika, Realpolitik'in ticari kapitalizm döneminde, 
Avusturya'lı Habsburg hanedanının önderliğinde Avrupa'da ortaya çıkan yeni güç dengesine karşı, 
genç Fransız burjuvazisinin ve çıkarları bunlar ile içiçe geçmiş olan feodal soyluların uygulamış 
olduğu bir politikadır.  
 

Richelieu'nün Raison d'etat politikasını anlayabilmek için, 1600'lerin başındaki Avrupa 
jeopolitiğini kabaca da olsa bilmek gerekir. Çünkü bu Avrupa jeopolitiğidir ki Richelieu'nün Raison 
d'etat'sına güç ve mantık vermiş ve de onu entellektüel yönden kamçılamıştır.  
 

Aslında 16. ve 17. yüzyıllarda Katolikler ve Protestanlar arasındaki din savaşlarının 
temelleri, 15. yüzyılda manüfaktür üretimi temelinde ortaya çıkan dünya ticaretinin ve bu 
temeldeki sömürgecilik ilişkilerinin Avrupa burjuvazisinin tarihsel yapısında yolaçtığı farklılaşma 
ve rekabet içerisinde yatmaktadır.  
 

Hristiyanlık içerisindeki üçüncü büyük mezhepsel bölünme yani Protestanlığın ortaya 
çıkması aslında Avrupa'nın genç burjuvazisi içerisindeki toplumsal çıkar farklılaşmasının bir 
sonucuydu. İlk büyük bölünme yani Katolik-Ortodoks bölünmesi farklı feodal sınıflar arasında 
olurken (ki bu bölünme Roma imparatorluğunun Doğu ve Batı  olarak bölünmesine götürmüştür), 
Katolik-Protestanlık bölünmesi farklı burjuva sınıflar arasındaki bir bölünme olarak ortaya 
çıkmıştır.  
 

Genç burjuvazi tarihsel gelişiminin ilk dönemlerinde, kendi felsefi ve ideolojik dünya 
görüşünü, egemen ve baskın bir karaktere sahip olan Katolik Dini ideolojisi içerisinde yapmayı ve 
bu temelde görüşlerine toplumsal meşruiyet sağlamayı  çıkarlarına daha uygun görüyordu. Bu 
sayede hem egemen otoritenin sert müdahale ve baskılarından sakınmak istiyordu hem de kitleler 
ile daha yaygın bağlar sağlama imkanına sahip oluyordu.  
 

Avrupa'nın günümüzdeki üstünlüğü aslında kapitalizmin şafağında yapmış olduğu tarihsel 
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atılımda saklıdır ve bu atılımın sonuçları dalga dalga günümüze kadar uzanmıştır. Manüfaktür ile 
birlikte farklı aralıklar ile Avrupa devletlerinin Bölgesel Ticaret'ten Dünya Ticareti'ne geçmeleri, 
üretici güçlere büyük bir atılım sağlamış ve yeni ortaya çıkan üretici güçlerin sürekliliği ve 
korunması sorununu yakıcı bir şekilde dayatmıştı.  

Batı Roma İmparatorluğu'nun farklı bağımsız feodal yerel devletlere ayrışması ve bu 
bağımsız yapı içerisine zamanla burjuvazinin sızması ve güçlenmesi, giderek Avrupa'daki 
monarşilerin zamanla burjuva içerikli monarşilere dönüşmesine neden olmuştur. Nasıl ilk başlarda 
burjuvazi egemen dini ideolojik biçimi yeni dünya görüşünün bir örtüsü haline getirmiş ise, feodal 
dönemdeki idari ve politik toplumsal örgütlenme biçimlerini de kendi örgütlülüğünün toplumsal 
biçimleri olarak kullanmıştır ve bu temelde devlet ve iktidar olgusunu yeni tarihsel koşullar 
içerisinde yeniden tanımlamıştır.  
 

16. yüzyıla gelindiğinde manüfaktür ve dünya ticareti, Avrupa'da farklı düzeylerde feodal 
biçimli burjuva devletler ortaya çıkarmıştı ve dünya ticaretindeki güç ve rekabetin sonuçları Kıta 
Avrupa'sındaki güç ilişkilerini giderek baskısı altına almaya başlamıştı. Devletler giderek dünya 
ticaretinin sonuçları ile Kıta Avrupa'sında da karşılaşıyorlardı ve bu temelde Kıta Avrupa'sında yeni 
bir nüfuz mücadelesi baş göstermeye başlamıştı.  
 

16. yüzyılın başlarında Avrupa'da egemen resmi dini ideoloji olan Katolikliğe karşı yeni bir 
mezhepsel hareket gelişmeye başladı. Egemen dini anlayışa ve yolsuzluklarına karşı gelişen bu 
hareket, protestocu yanından dolayı Protestanlık olarak adlandırıldı ve giderek hızla Avrupa'da 
yayılmaya başladı. İlk olarak Almanya'da bir din adamı olan Martin Luter tarafından başlatılan ve 
Roma'daki Papa'lık kurumunu ve politikalarını hedef alan bu hareket, giderek çıkarları Katolik dini 
aracılığıyla baskı altına alınmaya çalışılan ve Avusturya'daki Habsburg hanedanının önderliğinde 
Avrupa'nın en güçlü devleti olan Kutsal Roma İmparatorluğu'nun çıkarları ile çelişen prenslikler, 
burjuvalar ve köylüler tarafından desteklendi ve büyük bir taraftar buldu.  
 

Protestanlık başka ülkelerde başka biçimlere büründü. Fransa'da Jean Calvin önderliğinde 
Calvinizm biçimine; İngiltere'de Katoliklik ve Protestanlığın bir sentezi olan Anglikalizm biçimlerine 
büründü ve alt disiplinler oluşturarak gelişimini sürdürdü.  
 

Avusturya'da Habsburg hanedanının başında bulunduğu, Kutsal Roma İmparatorluğu 
(KRİ), Katolikliği resmi ideoloji olarak kullanarak ve onun aracılığı ile giderek sınırlarını geliştirmek 
istiyordu ve de bağımsız Katolik devletleri zamanla kendisine bağlamak istiyordu. Kendi devlet 
sınırlarının dışında gerek evlilikler yoluyla gerekse de güvenlik ve politik anlaşmalar yoluyla  Kıta 
Avrupa'sında etki alanını sürekli genişletiyordu.  
 

KRİ bu jeopolitik yapı aracılığıyla Fransa Krallığını giderek bir tür kuşatma altına almıştı ve 
Fransa bir adım sonra bağımsızlığını kaybetmek istemiyorsa bu güç dengesini değiştirmek 
zorundaydı. KRİ, Fransa'yı Doğu'da Alman prensliklerini kontrol altında tutarak, İspanya ve 
Hollanda krallıklarını Habsburg hanedanının ilişkilerini kullanarak, Savoy ve Milan dükkalarını da 
kendine bağlayarak kuşatmış durumdaydı. Üstelik Fransa'da da Protestanlık giderek gelişmekteydi 
ve özellikle merkezi devlet ile çıkarları uyuşmayan yerel prensler ve onlar etrafında kümelenen 
burjuvalar, tüccarlar ve köylüler tarafından desteklenmekteydi. Böylece Fransız Monarşisi giderek 
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düşman iki gücün kıskacı arasına sıkışmıştı ve üstelik bu iki gücün Fransız Krallık hanedanının 
üyeleri ile dolaylı ve dolaysız bağlantıları vardı ve devlet içerisindeki güç odaklarını etkileme ve 
suikast ve komploları tetikleyerek Kral değişimi aracılığı ile Fransız siyasetini değiştirme faaliyetleri 
de vardı.  
 

17. yüzyılın başlarında KRİ, Katolikliğin Kıta Avrupa'sında tekrar tesis edilmesi ve eski 
gücüne kavuşması politikasını devreye soktu. Aslında amaç, Katolikliğin tekrar güçlendirilmesi 
politikası altında, Avusturya'nın Avrupa'da sömürgeciliği daha da geliştirerek Fransa'yı, 
İngiltere'yi, Kuzey Krallıkları (isveç ve Danimarka gibi) ve Protestanlığın geliştiği yerlerdeki 
prenslikleri ve küçük devletleri  KRİ'nin egemenliği altına sokmaktı. KRİ'nin bu yayılmacı ve 
sömürgeci politikasına karşı Avrupa'nın bağımsız yeni genç burjuvazisi direnmeye başladı ve Otuz 
Yıl Savaşları denen savaş 1618'de başladı.  
 

Fransız Monarşisi açısından hem Protestanlık hem de Katoliklik kendi bağımsız devlet ve 
politik yapısına bir tehdit oluşturuyordu. Bundan dolayı da her ikisinin de bertaraf edilmesi temel 
stratejik yönelimi oluşturuyordu. Bu noktada bu politikayı belirli prensiplere bağlayacak ve ona 
ruh ve akıl verecek bir yaklaşım gerekliydi ki yine bunu yapan bir Katolik din adamı olan Richelieu 
oldu.  
 

Armand-Jean du Plessis de Richelieu 1585 yılında doğdu ve çok genç yaşta  Luçon 
piskoposu oldu. 1614 yılında Etats-Generaux 'ya (Fransa Krallığında soyluların, tüccarların ve din 
adamlarının oluşturduğu bölge meclisleri. Kral bir politik ve ekonomik kriz döneminde, bir savaş 
ya da olağanüstü bir durumda danışma meclisi olarak toplardı) seçildi ve orada sözcü oldu. Bu 
sözcülük sırasında Kral'a Katolikliğin 30. Konsül'ünün (Katolik dünyasının Protestan sorununu 
görüştüğü bir tür dünya kongresi) Fransa'da yapılmasını önerdi. Richelieu genç Kral XIII. Louis'nin 
devlet konseyine önce dışişleri bakanı olarak girdi ve daha  sonra da 1624 yılında Başbakan oldu.  
 

Richelieu'nün Başbakan olduğu dönemde, Avrupa genelinde yaşanan Katolik-Protestan 
savaşı Fransa'da da yaşanıyordu. Fransa'nın da Katolik olmasından dolayı, Katolik dünyasının 
Protestanlık karşısındaki resmi anlayışını benimsemesi doğal bir yaklaşım olurdu. Ancak Fransa 
başka bir yol izlemeyi ve bu süreci farklı yorumlamayı seçti.  
 

Richelieu Katolikliğin Kıta genelinde Protestanlığın tamamen ezilerek tekrar tesis edilmesi 
anlayışını, Avusturya'nın yayılmacı politikasını gizleyen ve örten bir manevra olarak yorumladı. Bu 
politikayı zamanla Fransa'nın bağımsızlığını tehlikeye atan ve onun Avrupa'daki nüfuzunu azaltan 
ve daha sonra da dünya ticareti içerisindeki yerini zayıflatacak olan bir politik manevra olarak ele 
aldı. Fransa'nın bu kötü sondan kaçınması bu politikanın zayıflatılmasına ve bertaraf edilmesine 
bağlıydı. Eğer Fransa içeride tamamen protestanlığı ezen ve yokeden bir siyaset izlerse zamanla 
güçten düşerdi ve dış düşmanlara karşı özellikle de KRİ'na karşı zayıf düşerdi ve de zamanla onun 
egemenliğini kabul etmek zorunda kalırdı. Bundan dolayı Richelieu, Protestanlar ile fazla karşı 
karşıya gelmemeyi, bir yandan onların politik gücünü sınırlarken ama bazı haklarını tanımayı hatta 
Avrupa'nın başka ülkelerindeki Protestanları Katoliklere karşı desteklemeyi temel alan bir politik 
anlayışı seçti. Bu politikanın en canalıcı noktası hem Protestanlar ile hem de Katolik dünyasının 
temsilcileri ile zaman zaman taktik olarak anlaşma yolunun açık tutulmuş olmasıydı.  
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İç politikada Fransa Protestanları bastırdığı zaman Katolik dünyasını memnun ediyordu 

ama Avrupa'nın başka yerlerindeki Protestanları Papa ve KRİ'na karşı destekliyordu. Bunu 
yaparken bir yandan da Katoliklik içerisindeki farklı fraksiyonlar arasındaki çelişkileri de 
kullanıyordu. Böylece Fransa, Protestanlar ile Katolikler arasındaki genel savaşa direk angaje 
olmadan, duruma göre her iki taraf arasıda manevra yaparak her iki tarafın da güçten düşmesini 
sağlıyordu.  
 

Richelieu 1627-1628 yıllarında La Rochelle'i kuşatarak Protestanları bastırdı ve daha sonra 
Güney Fransa'daki Cevennes bölgesindeki Protestan ayaklanmasını ezerek Protestan tehditini 
bertaraf etti. Ardından Kral 1629 yılında Alais Bağışı ile Protestanların bazı haklarını tanıdı ki bu 
KRİ Kralı Fedinand'ın şiddetle karşı çıktığı şeydi. Fransa bazı reformlar ile Protestanları sisteme 
entegre ettikten sonra, Protestan Alman prenslerini Kutsal Roma İmparatorluğu'na karşı 
destekledi ve para yardımı yaptı. İsveç'in Protestan Kralı Gustav Adolf'a KRİ karşısında para 
yardımında bulundu. Daha sonra da Osmanlı imparatorluğu ile KRİ'na karşı anlaşma yaptı. 
Richelieu savaşı uzatarak ve KRİ'nu bir çok yönde savaşa sokarak ve iç karışıklıkları kışkırtarak, 
hanedan ve taht kavgalarını kullanarak savaşı uzattı ve de kendi sınırlarında güçlü bir devletin 
oluşmasını engelledi.  
 

Richelieu ve Kral XIII. Louis, devlet içerisinde, özellikle de Krallık hanedanının bazı  
üyelerinin başka devletler ile (genellikle evlilik bağlarıyla kurulmuştu) ilişkileri sayesinde 
oluşturmuş oldukları güç odaklarını da bu üyeleri ortadan kaldırarak bertaraf ettiler.  
 

Richelieu dış ticaretin gelişmesi için bir ticaret filosu kurdu ve dış ticaret ile uğraşan 
şirketlere devlet desteği sundu. Dış ticaret aracılığı ile sömürgelerin elde edilmesine çalıştı ve bu 
temelde Kanada'da sistematik olarak sömürgeleştirme çalışmaları yürütüldü. Yine Akdeniz için 
sürekli bir filo kuruldu. Afrika ile ilk kez temasa geçildi ve Batı Hindistan kıyılarına kadar gidildi.  
 

Richelieu 1642 yılında öldüğünde Otuz Yıl Savaşları da sonuna doğru yaklaşıyordu. Altı yıl 
sonra Westphalie Barış Anlaşması ile savaş son buldu ve KRİ büyük bir darbe yedi. Fransa bu savaş 
sonunda Avrupa'da gücünü daha da arttırdı ve KRİ'nun etki alanını  üçyüz bağımsız küçük prense 
böldü ve de yanıbaşında onu tehdit edecek büyük bir devletin oluşmasını engelleyerek, Alman 
Birliği'nin oluşmasını iki yüzyıl geciktirdi.  
 

Bu durum Richelieu'nün Raison d'etat politikası ile mümkün olmuştu.  
 

Bismarck ve Almanya'nın Birliği 
 

Otto Von Bismarck'ın Realpolitik'ini anlamak için, bu politikanın yıkmayı hedeflediği ve 
1815'te Napolyon Bonapart'ın Waterloo'da Avrupa Koalisyonu'na yenilmesinden sonra ortaya 
çıkan Avrupa Güç Dengesi'ni ve bu dengenin kökenindeki politikayı kabaca da olsa bilmek gerekir.  
 

Büyük Fransız Devrimi'nin yakmış olduğu milliyetçilik ateşi, Kıta Avrupa'sında güçlü 
monarşileri giderek sallamaya başlamıştı. Ancak bu monarşilerin politik yapılarına ciddi tehdit tek 
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içeriden değil ama özellikle de dışarıdan gelmekteydi. Daha doğrusu iç tehdit ile dış tehdit giderek 
birleşerek ve birbirini besleyerek Avrupa monarşilerini yıkım ile yüzyüze getiriyordu.  
 

Fransız devriminin giderek yozlaşması ve bu durumun zamanla Napolyon Bonapart'ın 
bürokratik diktatörlüğüne yolaçmasıyla Avrupa jeopolitiği radikal bir dönüşüme uğradı. İki yüzyıl 
önce Protestan-Katolik olarak bölünen Avrupa şimdi başka bir temelde bölünmeye başlamıştı: 
Milliyetçiler ve statükocu monarşiler olarak.  
 

Napolyon Bonapart'ın iktidarı ele geçirmesinden ve kendisini imparator ilan etmesinden 
sonra Fransa'nın yayılmacı ve sömürgeci siyaseti yeni bir tarihsel temele oturdu. Fransa Kıta 
Avrupa'sında monarşiler tarafında baskı altında tutulan  ulusların bağımsızlık hareketlerini 
desteklemeyi dış politikasının ana halkası haline getirerek Avrupa monarşilerini içten istikrarsız 
hale getiren ve daha sonra bunu bir fetih savaşı ile birleştiren bir siyaset izlemeye başladı. Baskı 
altında tutulan ulusların bağımsızlık hareketlerinin, Fransa gibi güçlü bir devlet tarafından 
desteklenmesi Avrupa jeopolitiği üzerinde müthiş bir bozucu etkiye neden oldu.  
 

Fransa'nın bağımsızlık isteyen ulusların kurtuluş hareketlerini desteklemesi aslında 
sahtekar ve ikiyüzlü bir politikaydı. Sözde bağımsızlığını kazanan ulus, Fransa tarafından işgal 
ediliyordu ve onun sömürgesi haline geliyordu. Napolyon ele geçirilen yerlerin yönetimini ya 
ailesinden birisine ya generallerinden birisine ya da İtalya'da olduğu gibi direk uzaktan kendisi 
yönetiyordu. Aslında pratikte, geri ve zayıf uluslar açısından fazla bir şey değişmiyordu.  
 

Fransa'nın ele geçirilen yerlerde yönetimi tek kaba kuvvete dayanmıyordu, belirli 
reformlarla da destekleniyordu. İmparatorluğa bağlı olan her yeni ulus-devlet, sözde evrensel 
seçim, parlamento, Fransız devriminin insan hakları ve Napolyon hukuku temelleri üzerine 
oturtuluyordu. İşin garibi bu özellikler Fransa'nın politik sisteminde giderek ortadan kaldırılmıştı 
ve ele geçirilen uluslarda da Fransa'nın çıkarlarına hizmet ettiği ölçüde uygulanıyordu.  
 

Napolyon ele geçirilen yerlerdeki politik ve idari sistemi bazı ekonomik ve toplumsal 
reformlarla da destekliyordu. Eğitim sistemini parasız hale getirerek eğitimi halkın bütün 
kesimlerine açtı. İnanç özgürlüğünü her tarafta oturtmaya çalıştı. Vatandaşlar arasında eşitlik 
ilkesini kabul ederek feodaliteyi resmen kaldırdı. Her tarafta konservatuarlar ve akademiler 
açmaya çalıştı. Tarımsal üretimi ve sanayi üretimini destekleyerek ve altyapı çalışmalarını 
geliştirerek ekonomik gelişimin önünü açmaya çalıştı.  
 

Napolyon kendi politik ve toplumsal sistemini bütün Avrupa'ya yaymak istiyordu ve bu 
temelde Avrupa monarşilerini tamamen yıkarak Avrupa'yı Fransa'nın önderliğinde yeni bir 
temelde birleştirmek istiyordu. Bu politik hedef sonucunda da Avrupa'da savaştan savaşa koştu 
ve giderek zorbalaşan bir siyaset izledi ve sonunda 1815 yılında Avrupa monarşilerinin (Büyük 
Britanya, Avusturya, Rusya ve Prusya) kurmuş olduğu koalisyon tarafından yenildi.  
 

Napolyon sonrası Avrupa'nın temelleri Viyana Kongresi ile atıldı. En önemli sorun bir daha 
da Avrupa'da büyük çaplı savaşların yaşanmaması için nasıl bir yöntemin izlenmesi ve politik bir 
çerçevenin kabul edilmesi sorunuydu. Bu temelde gücün ve adeletin bir araya getirildiği ve zaman 
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içerisinde ortaya çıkan sorunların da diplomasi yoluyla çözülmesinin hedeflendiği bir politik 
anlayış üzeride anlaşıldı. Bu anlayışın en önemli mimarı, Viyana Kongresi'nde Avusturya Kralı'nın 
Başbakanı konumunda olan Klemens Wenzel von Metternich idi.  
 

Avusturya yeni Avrupa düzeninde hassas bir yere sahipti ve ancak onun Büyük Britanya ve 
Rusya ile olan ilişkilerinin düzeyi ve yapısı yeni Avrupa düzenini uzun yıllar ayakta tutabilirdi. Daha 
sonra Kırım Savaşı (1854) sırasında da görüleceği gibi, Avusturya'nın Büyük Britanya ve Rusya 
arasında oynamış olduğu denge rolünün ortadan kalkması ile Viyana Kongre düzeninde ortaya 
çıkan Avrupa Güç Dengesi de giderek ortadan kalkacaktı.  
 

Napolyon sonrası Avrupa her gücün belirli bir noktaya kadar tatmin edildiği bir toprak 
düzenlemesi üzerine oturuyordu. Fransa'nın yenilmesine rağmen bazı jeopolitik çıkarları 
gözetilmişti ve tam bastırılmamıştı. Yeni Avrupa düzeninde Fransa devrim öncesi eski sınırlarına 
çekildi; Avusturya İtalya'da, Prusya ise Almanya'da güçlendi. Hollanda Cumhuriyeti Avusturya 
Hollandası'nı (Bugünkü Belçika) ele geçirdi. Rusya Polonya'nın orta kısmını aldı ve Büyük Britanya 
Afrika'daki Ümit Burnu'nu aldı.  
 

Yeni Avrupa düzeninde Almanya, birleştirilmeden biraraya getirilmeye çalışıldı. Üçyüzden 
fazla Alman devleti otuzdan fazla devlet haline getirilerek Alman Konfederasyonu oluşturuldu. 
Konfederasyon'un amacı bir saldırı halinde ortak hareket edilmesini sağlamaktı ve bunun dışında 
saldırı amaçlı olarak bir araya gelmesi ve ulusal birlik kurması yasaktı. Zayıf ve dağınık bir Almanya, 
Fransa'nın yayılmasına ve saldırganlığına  neden oluyordu, birleşmiş bir Almanya ise Fransa ve 
Avusturya için bir tehdit oluşturuyordu. Onun için yeni düzen bu ikisi arasında bir denge 
oluşturmaya çalıştı.  
 

Avusturya Otuz Yıl Savaşları aracılığıyla bütün Almanya'yı egemenliği altına almak istemişti 
ama bunu başaramadı. 1806 yılında Kutsal Roma İmparatorluğu ortadan kalktığı zaman bile 
kendisini hala daha büyük bir devlet olarak görüyordu ve başka bir Alman devletinin yani 
Prusya'nın Orta Avrupa'da liderlik rolünü ele geçirmesini istemiyordu. Bu noktada Avusturya çok 
yönlü ve esnek bir politika izlemek zorundaydı ki bu politikanın temellerini Metternich attı. 
Metternich, Benelux (Belçika, Hollanda ve Luxebourg) ülkelerinde Fransa'ya karşı Büyük 
Britanya'yı destekledi;  Balkanlar'da Rusya'ya karşı Büyük Britanya ve Fransa'yı destekledi;  
Almanya'da Prusya'ya karşı küçük devletleri destekledi.  
 

Bütün bu politikalar hassas bir denge üzerine oturmuştu. Avusturya'nın çeşitli nüfuz 
alanlarındaki gücünü korumak için ilişki içerisinde olduğu devletlerin kendi aralarında da çelişkiler 
vardı ve keskin bir bölünmede Avusturya'nın taraf olması, onun bağımsız politikasını ve çıkar 
ilişkilerini tehlikeye atardı. Meternich'in sıkıntısı şuydu: Rusya'ya fazla yaklaşması halinde Büyük 
Britanya ile ilişkileri tehlikeye girmekteydi, bu sonuncusuna fazla yaklaştığı zaman Rusya ile 
ilişkileri tehlikeye girerek Rusya'nın Balkanlar'da Avusturya'nın altını oymasına neden olacaktı. 
Avusturya'nın her ikisini dengelemek için her ikisine de ihtiyacı vardı.  
 

Aynı şekilde Büyük Britanya'nın da Rusya'yı durdurmak için Avusturya'ya ihtiyacı vardı. 
Ancak Orta Avrupa'da güçlü bir devlet Rus yayılmacılığına engel olabilirdi ki bu noktada Avusturya 
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vazgeçilmez bir müttefik konumundaydı. Ama Avusturya karmaşık Avrupa jeopolitiği içerisinde 
yeni Avrupa düzenini ve bu temelde çıkarlarını korumak istiyorsa dikkatli ve ihtiyatlı olmak 
zorundaydı ve bütün taraflar ile ilişki içinde olduğu esnek bir politika uygulamak zorundaydı. 
Metternich'in politikası da bir tür Realpolitik'ti ama varolan güç dengesini korumaya dönük bir 
Realpolitik'ti. Bu temelde Meternich Ruslar ile iyi geçinmeyi ve Çar'a iltifat etmeyi sürdüren ama 
Büyük Britanya ve Fransa'yı ona karşı cesatlendiren bir politika izledi ve böylece herkese herkesten 
daha yakın olan bir politika izleyerek ve bütün seçenekleri elinde tutarak etkili bir politika yürüttü.  
 

Napolyon sonrası Avrupa'da ortaya iki büyük politik ittifak çıkmıştı: Dörtlü İttifak ve Kutsal 
İttifak. Birincisi daha çok bir dış saldırganı (ki bu noktada bu Fransa olabilirdi) durdurmaya yönelikti 
ve Büyük Britanya, Rusya, Avusturya ve Prusya arasında oluşturulmuştu. İkincisi ise değerler 
açısından birbirine daha yakın olan Avusturya, Rusya ve Prusya'nın oluşturmuş olduğu bir ittifaktı. 
Avusturya bu ikinci ittifakı daha çok rejime içeriden gelecek bir tehditi durdurma gözüyle 
bakıyordu. Aynı şekilde  bu ittifak ile Rusya'ya daha yakın durarak, Balkanlar'da onun yayılmacı 
politikasını durdurmayı düşünüyordu. Rusya ise bu ittifak aracılığı ile Avusturya'nın daha fazla 
Büyük Britanya ve Fransa'ya yaklaşmasını önlemek istiyordu.  
 

Metternich bütün bu karmaşık yapıyı idare etmek ve Avusturya'nın çıkarları doğrultusunda 
birarada tutmak zorundaydı, ki kırk yıl gibi bir zaman zarfı boyunca Avusturya bunu başardı. Ancak 
Napolyon sonrası Avrupa düzeninde bazı politik düğümler de atılmıştı. Zaman geçtikçe, toplumsal 
yapıda ve dış politikada değişimler yaşandıkça Avrupa güç dengesi sarsılacaktı. Ekonomik gelişme 
ile sınıfların ve devletlerin ihtiyaçlarının değişime uğraması rekabeti kaçınılmaz olarak azdıracaktı 
ve bu da yeni meydan okumalara neden olacaktı ki yeni tehdit beklenen yerden yani Fransa'dan 
tekrar geldi ve bu tehdit başka bir tehditi tetikledi: Almanya'nın Birliği.  
 

Viyana Kongre'sinden sonra ortaya çıkan Avrupa güç dengesinin sonunu, Avrupa'yı etkisi 
altına alan 1848-1850 devrimlerinin sonucunda ortaya çıkan politik yapı getirdi. Nasıl 1789 Fransız 
devrimi Avrupa jeopolitiğini bozduysa, aynı şekilde 1848-50 devriminin sonuçları da aynı bozucu 
etkiye neden oldu.  
 

I. Napolyon'un yeğeni olan Louis Bonapart Napolyon 10 Aralık 1848 yılında seçim ile devlet 
başkanı olduktan sonra, devrimin yenilgisinden sonra 2 Aralık 1852 yılında bir darbe ile bütün 
iktidarı elinde toplayarak kendisini III. Napolyon olarak imparator ilan etti ve "Bonapartist" denilen 
ve günümüzdeki karşılığı Faşizm olan bir rejim oturttu. İçeride halkı zapturapt altına alan III. 
Napolyon, Fransa'yı tekrar I. Napolyon dönemindeki gücüne döndürmeye çalışan bir politika 
izlemeye başladı, ki bu Viyana Kongre düzeninin temellerine saldırmak demekti.  
 

III. Napolyon hükümet darbesi ile içerideki gücünü sağlamlaştırdıktan sonra Fransa'yı dış 
politikada hemen yayılmacı ve saldırgan bir dış siyasete sürükledi. 1852 yılında Osmanlı Sultanı I. 
Abdulmecid'ten Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Hristiyanların koruyuculuğunu Rusya'dan Fransa'ya 
vermesini istedi ve Osmanlı Sultanı bunu kabul etti. Bunun üzerine sorunu tekrar görüşmek 
isteyen Rus elçisinin talebini reddeden Sultan'ın hareketine karşılık olarak Rusya, Osmanlı ile 
diplomatik ilişkileri keserek Moldovya ve Eflak  Prensliklerinin (Romanya) işgalinin emrini verdi.  
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III. Napolyon'un bu politik provakasyonunun amacı Dörtlü İttikak'ın yapısını Rusya'yı 
zayıflatarak bozmak ve Fransa'nın tecritine son vermekti. Rusya'nın Boğazları ele geçirme niyeti 
bilindiği ve Büyük Britanya ile bir çok yerde nüfuz mücadelesinde olduğu için, Fransa, Büyük 
Britanya'nın Rusya'nın saldırganlığı karşısında Osmanlı'nın yanında yeralacağını biliyordu. Rusya'yı 
durdurmak için Büyük Britanya ve Fransa, Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte 1854 yılında 
Karadeniz'e çıkarma yaparak Sivastopol'u ele geçirmek için Kırım'a çıktılar.  
 

Savaşın başında tarafsız kalan Avusturya, savaş uzadıkça giderek Büyük Britanya, Fransa ve 
Osmanlı İmparatorluğu ile de karşı karşıya gelmeye başlıyordu ve Rusya'nın yenilmesi durumunda 
belirli bir faturanın tarafsızlıktan dolayı kendisine çıkacağı belliydi. Avusturya belli bir zaman sonra 
tarafsızlığını bırakarak Rusya'ya işgal ettiği yerlerden çıkma ültimatomu verdi. Bu ültimatom savaşı 
bitirdi ama 1815 sonrası oluşturulan Avusturya-Rusya dostluğunu yoketti. Bu durum 
Metternich'in Rusya'yı ona yakın durarak Kutsal İttifak aracılığıyla dizginleme siyasetini yoketti ve 
Balkanlar'da nüfuz mücadelesi noktasında Rusya'yı kendisine karşı serbest bıraktı.  
 

III. Napolyon'un Avusturya'yı zayıflatma hedefinin amacı, Fransa'yı sınırlayan Viyana 
Kongre düzenini ortadan kaldırmaktı. Bu düzen içerisinde Avusturya stratejik bir yere sahipti ve 
Büyük Britanya'yı, Rusya'yı ve Prusya'yı bir arada tutan bir tür ağırlık merkezi konumundaydı. Paris 
Kongresi Kırım savaşına son verdi ve buna göre Rusya'nın Karadeniz'de donanma bulundurması 
yasaklandı. Ayrıca Rusya Besarabya'yı ve Kars'ı Osmanlı'ya geri verdi, buna karşılık Osmanlı'daki 
Hristiyanların koruyuculuğunu geri aldı. Kırım Savaşı Kutsal İttifak'ın dağılışını ve giderek yeni bir 
güç dengesinin oluşmasını simgelemekteydi.  
 

Fransa Avusturya'yı daha da zayıflatarak, kendisini dizginleyen Dörtlü İttifak'ı  zayıflatma 
ve yoketme siyasetini giderek daha da geliştirdi. 1859 yılında Fransa, İtalya'nın güçlü 
devletlerinden olan Piyemonte ile Kuzey İtalya'daki Avusturya işgaline karşı bir savaş başlattı. Bu 
savaş Fransa'nın Büyük Britanya ile ilişkilerini bozdu. Çünkü bu savaş Nice ve Savoy'un ele 
geçirilmesine olanak sağladı ve bu da İngilizler'e I. Napolyon dönemindeki Fransız yayılmacılığını 
hatırlatarak, onun ile arasına mesafe koymasına neden oldu. Fransa savaş uzarsa Prusya'nın 
Avusturya'nın yanında savaşa girme tehlikesi karşısında Avusturya ile barış imzaladı.  
 

Fransa'nın kendisini Avrupa'da tamamen tecrit ettiği son politik eylemi, 1863 yılında 
Polonya ayaklanması sırasında oldu. Bu ayaklanma vesilesiyle Rusya ve Avusturya'ya 
Polonya'lılara bazı haklar verilmesi noktasında bazı isteklerde bulundu ama bu sonuncuları bunu 
reddederek Fransa ile aralarına daha fazla mesafe koydular.  
 

III. Napolyon 1815'te oluşan ve Fransa'yı dizginleyen Avrupa güç dengesini bozarken, asıl 
amacı Fransa'nın yayılmacılığını engelleyen Alman Konfederasyonu'nun çöküşünü 
gerçekleştirerek Richelieu dönemindeki gibi zayıf ve parçalanmış bir Orta Avrupa yaratmaktı. Ama 
bu durum tarihin dinamikleri ile tezatlık oluşturmaktaydı çünkü Alman Konfederasyonu'nun 
alternatifi parçalanmışlık değil birlikti. Avusturya'nın zayıflaması ile birlikte bu boşluğu kaçınılmaz 
olarak Almanya'nın birleşmesi dolduracaktı ve Fransa bunu durduracak güce sahip değildi. 
Birleşmiş bir Almanya ise tarihin gösterdiği gibi saldırgan bir yapıya sahipti.  
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Napolyon'un en büyük hatası ya da eksikliği Viyana Kongre düzenini yıktıktan sonra yerine 
tarihin dinamikleri ile uyumlu olacak bir düzeni koyamamasıydı. Bu noktada ne yapacağını 
bilmiyordu ve onun için Avrupa'daki politik parlamaları erken söndü. Ama bu noktada Prusya bu 
yıkılan düzenin yerine neyi koyacağını iyi biliyordu: Almanya'nın Birliği.  
 

Fransa'nın politik tecritten çıkıp ve Kırım Savaşı ile Kutsal İttifak'ı dağıtmasının yeni bir güç 
ilişkilerinin ve sürecin kapısını araladığını ve bu temelde Prusya'ya büyük tarihsel fırsatlar sunduğu 
gerçeğini ilk kavrayan Almanya'da Otto Von Bismarck oldu. Ama Bismarck'ın Prusya Kralı'nı ve 
bürokrasisini yeni bir politikaya inandırması gerekiyordu. Çünkü Prusya'nın egemen politik 
anlayışı, Prusya'nın güvenliğini ve değerlerinin korunmasının Avusturya liderliğine bağlı olduğunu 
ve bu liderlik kaybolursa bunları koruyamayacağı inancı üzerine kuruluydu. Bismarck büyük bir 
Fransız yayılmacı tehditinin olduğu 1815'lerde bu durumun anlaşılır olduğunu ancak kırk yıl sonra 
Prusya'nın Avusturya'ya bu noktada ihtiyacı olmadığını düşünüyordu. Avusturya ile ittifak anlayışı 
Almanya'nın birliğini engellemişti.  
 

Kutsal İttifak ilk başlarda Prusya ve Avusturya için rejimlerin iç tehditlere karşı bir güvenlk 
şemsiyesi olarak düşünülmüştü. Bismarck'a göre içeride ciddi bir tehdit olmadığı halde Prusya'nın 
bu ittifak aracılığı ile Avusturya'ya bağlanması anlamsızdı. Avusturya, Prusya'nın Almanya'da 
egemen olmasını hiçbir zaman istemeyeceğine göre, Bismarck'ın stratejisi Avusturya'nın her 
fırsatta zayıflatılmasından ibaretti. Bismarck Prusya'nın Almanya'da en güçlü devlet olduğunu, 
Rusya ile ilişki için Kutsal İttifak'a ihtiyacı olmadığına inanıyordu ve Avusturya'yı da bir ortak değil, 
Alman birliğinin önünde bir engel olarak görüyordu.  
 

Alman birliğinin gerçekleşmesi iki devletin aleyhineydi: Avusturya ve Fransa. Jeopolitik 
çıkarlar devletler arasındaki ilişkilerde en güçlü bağdır. Almanya'nın birliği noktasında, Fransa ve 
Avusturya'nın ortak hareket etmesi ve bu süreci durdurması kadar doğal bir hareket olamazdı. 
Bunun bilincinde olan Bismarck her iki devletin Prusya'ya karşı ortak bir politik eksen 
oluşturmaması için bir zamanlar Richelieu'nün Fransa'da uygulamış olduğu Realpolitik'i kullandı.  
 

Prusya'nın önderliğinde Almanya'nın birleşebilmesi için Prusya'nın askeri olarak hem 
Avusturya'yı hem de Fransa'yı yenmesi zorunluydu. Burada asıl sorun ikisi ile aynı anda değil ama 
ayrı zamalarda karşılaşmak ve her ikisini de ayrı ayrı yenmekti. Ama biriyle savaşırken diğeri nasıl 
hareketsiz tutulacaktı? Bu başarısızlığa uğradığı taktirde yani her iki devlet ile aynı anda savaşılıp 
ve kaybedildiği taktirde, Almanya'nın birliği uzun yıllar gerçekleşmeyecek ve Almanya'nın diğer 
uluslar ile arasındaki tarihsel fark daha da açılacaktı.  
 

Bismarck Prusya karşısında Fransa ve Avusturya'nın tek bir askeri cephe oluşturmaması 
için, Prusya'nın geleneksel politik anlayıştan vazgeçerek, hiçbir devlet ile stratejik bağı olmadan ve 
bütün devletler ile aynı ilişki derecesine sahip olarak yani "çok taraflı bir taktik ilişkiler bütünlüğü" 
oluşturarak daha bağımsız bir politik duruş elde etmesini önerdi. Böylece "herkese herkesten daha 
yakın olarak", bazı taktik adım ve manevralar ile birini diğerine karşı dengeleyerek, Prusya'nın 
düşmanlarının ortak bir cephe oluşturmasının önüne  geçmek gerekmekteydi. Bu noktada Prusya 
stratejik ittifak halindeki Avusturya'dan uzaklaşmalı ve onun ile ilişkilerini taktik bir düzeye 
kaydırırken;  doğal bir düşman olarak görülen ve hiçbir taktik ilişki içerisinde olunmayan Fransa ile 
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de yakınlaşarak taktik bir ilişki içerisinde olunmalıydı. Bu ikisi arasında bir denge oluşturulduktan 
sonra bu denge aracılığıyla diğer devletler  ile olan ilişkiler ayarlanmalıydı. Bu politika ilk başlarda 
egemen politik anlayışın bir direnci ile karşılaşsa da daha sonra Bismarck'ın 1862 yılındaki 
Başbakanlığı ile birlikte Prusya'nın temel politikası haline geldi.  
 

Bismarck'ın Realpolitik'i, duruma göre Prusya'nın politik olasılıklarını şöyle koyuyordu:  
1-Fransa'ya karşı Rusya ile ittifak.  
2-İkinci derecede Alman devletlerine karşı Avusturya ile bir ittifak, ki aslında Rusya'ya karşı.  
3-Avusturya ve Rusya'ya karşı içeride liberalizm ile bir ittifak. Olasılık ile Fransa ile birlikte.  
 

Bismarck her bir seçeneğin açık olmasını sağlayan bir politik esnekliği etkin bir strateji 
olarak düşünmüştü. Prusya bu noktada her ülke ile taktik ilişki içerisinde olabilirdi: Fransa, Büyük 
Britanya, Avusturya, Rusya, Kuzey İtalya devletleri vs. Prusya'da muhafazakarlar III. Napolyon'u 
Fransa yayılmacılığının yeni bir biçimi sayıyorlardı ve onun ile ilişkiye karşı çıkıyorlardı. Ama 
Prusya'nın Fransa'ya taktik yakınlaşması gerekli politik esneklik için zorunluydu. Kaldı ki Prusya'nın 
Avusturya'dan biraz uzaklaşması, Avusturya'nın III. Napolyon'dan daha fazla korkmasına neden 
olarak, onun Prusya'ya daha fazla yanaşmasına ve ona ayrıcalık tanımasına neden olacaktı. 
Böylece uzun zamandır baskı altında olan Prusya bağımsız bir politik temele kavuşarak istediği 
politik hedefe yani Almanya'nın birliği hedefine, elleri kolları serbest kalarak kilitlenebilir ve bu 
noktada Fransa ve Avusturya'dan daha avantajlı bir konuma sahip olabilirdi. Kaldı ki bu noktada 
Prusya diğer devletlerden daha avantajlı durumdaydı. Çünkü bütün büyük devletlerin meşgul 
olduğu bir çok devlet ve sorun vardı. Ama Prusya'nın bu noktada tek bir dış sorunu vardı, ki o da 
Almanya'nın birliğiydi.  
 

Bismarck'ın politikasının özü, Prusya'yı iki güçlü  düşman kamp arasında konumlandırarak 
ve her ikisine de yakın olarak, onların politikalarının sonuçlarını Prusya'nın temel politik stratejisi 
doğrultusunda kullanmaktı. Bismarck Prusya'nın kendisinden  daha güçlü olan Avusturya ve 
Fransa'nın temel politikalarını değiştiremeyeceğini biliyordu. Ama onlar arasındaki rekabetin 
sonuçlarını, Prusya'nın çıkarları doğrultusunda yönlendirebileceğini ve her iki tarafı da rekabete 
sokarak, kendisine en iyi tavizi veren tarafa belirli bir süre yanaşabileceğini ve bu temelde 
Prusya'nın stratejik konumunu daha da güçlendirebileceğini anlamıştı.  
 

Bir kere strateji oluşturulduktan sonra yapılacak şey en uygun tarihsel anın ortaya 
çıkmasını beklemek ve çıkan tarihsel fırsatlardan da yararlanmasını bilmektir, ki 1864 yılı böyle bir 
fırsatın kapısının aralandığı bir yıldı.  
 

1864 yılında Alman Konfederasyonu'nun üyesi olan ama Danimarka tacına bağlı Schleswig 
ve Holstein'dan oluşan Elbe Dükkalıkları, Danimarka Kralı'nın ölümünden sonra, Prusya ve 
Avusturya'nın ortak bir saldırısı ile ele geçirildi. Bu Almanya'nın bir saldırı için bir araya geleceğini 
de gösterdi, ki Viyana Kongre düzeninin prensiplerine aykırıydı. Daha sonra Dükkalıkların yönetimi 
iki taraf arasında buraları kimin yöneteceği anlaşmazlığına dönüştü ve Prusya, Avusturya'nın 
Almanya'daki nüfuzunu azaltmak için bu durumu kullandı ve bu noktada İtalya'dan ve diğer Alman 
devletlerinden destek gördü.  
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Prusya'nın asıl amacı, Danimarka'dan alınan Dükkalıkları, Avusturya ile savaşmak için  bir 
bahaneye dönüştürmekti. Ama Avusturya ile savaşmadan önce bu savaş sırasında Fransa'nın nasıl 
bir tavır alacağını bilmesi gerekiyordu. III. Napolyon, bir Avusturya-Prusya savaşında Prusya'nın 
yenileceğini zannettiği için her iki tarafı savaştırıp ve zayıf düşürerek savaşın sonunda Prusya'yı 
işgal etmeyi ve onu ağır bir tazminata bağlamayı düşünüyordu. Böylece hem Alman birliğini 
engellemiş olacaktı hem de Almanya'nın güçlenmesini durdurmuş olacaktı.  
 

Bismarck'ın daha önceleri Fransa'ya yaklaşmasının nedenlerinden birisi de, Avusturya ile 
bir savaş sırasında, Fransa'ya yakın olmanın avantajını kullanarak, onu oyalamak için zaman 
kazanmaktı. Fransa'ya yakınlık, onun savaşa girmesini uzatacaktı. Aynı şekilde Bismarck Fransa'nın 
Belçika ve Lüxembourg'da toprak kazanması hedefini canlı tutarak ve onu bu tarafa doğru 
cesaretlendirerek Fransa'nın tarafsızlığını sağlamaya çalıştı. Ama Fransa kendisini İngiltere ile karşı 
karşıya getirecek böyle bir politikayı görmemezlikten geldi.  
 

Prusya Ağustos 1866 yılında, daha sonraları I. ve II. Dünya Savaşları'nda da uygulanılacak 
olan bir savaş stratejisini Avusturya karşısında uygulamaya soktu. Prusya hızlı ve kesin bir şekilde 
Avusturya'yı yendi. Bu noktada Fransa'nın Avusturya'ya yardım etmesi gerekiyordu ama Fransa 
bunu göze alamadı ve Bismarck Napolyon'un arabulucu olmasını kabul ederek (Fransa'ya yakın 
olma diplomasisi işte burada çok işe yaradı) onun tarafsızlığını devam ettirdi.  
 

Ağustos 1866 Prag Anlaşması ile Avusturya Almanya'dan çekilmeye zorlandı; Avusturya'nın 
yanında yeralan Hannover ve Hesse-Cassel, Schleswig-Holstein devletleri ve serbest şehir 
Frankfurt Prusya'ya bağlandı. Bağımsızlıklarını koruyan Alman devletleri ekonomiden dış 
politikaya kadar yeni Prusya'nın önderliğindeki yeni Alman Konfederasyonu'na dahil oldular. 
Güney Alman devletleri de Prusya ile askeri anlaşmalar yaptılar. Buna göre Prusya bir savaş 
sırasında bu devletler tarafından desteklenecekti. Artık Almanya'nın birliği bir zaman meselesi 
haline gelmişti.  
 

III. Napolyon, Prusya'nın Avusturya zaferinden  ve Orta Avrupa'da  en güçlü devlet haline 
gelmesinden sonra, Almanya'nın birliği noktasında Prusya'nın er ya da geç Fransa'ya saldıracağını 
biliyordu ve bu noktadan itibaren onu durdurmak için müttefikler aramaya başladı. İngiltere ve 
Rusya ile arası açık olan Fransa, Almanya'yı durdurmak için Avusturya'ya yanaşmak istedi. Ama 
artık çok geçti çünkü Avusturya geçmişte Fransa'nın yaptıklarını unutmamıştı ve kaybettiği 
toprakları da artık geri almak istemiyordu ve de sadece dikkatini Balkanlara yöneltmek istiyordu.  
 

Almanya'nın tam birliği için Fransa'nın yenilmesi gerekiyordu ama bunun için Prusya'nın 
saldıran değil saldırılan bir ülke olması gerekiyordu. Çünkü diğer Alman devletleri ile askeri bir 
birlik savunma amaçlıydı. Bu savaşı ise Bismarck bir diplomatik hile ile Fransa'nın önce saldırmasını 
sağlayarak gerçekleştirdi.  
 

1870 yılında III. Napolyon hesapsız ve belirli bir stratejiye bağlanmayan politik 
parlamalarından birisini yine yaptı. Prusya Kralı'ndan boşalan İspanya tahtına hiçbir Hohenzolern 
(Prusya hanedanı) prensinin geçmeyeceğine dair güvence istedi. Prusya Kralı William nazikçe 
Fransız büyükelçisini reddetti. Bismarck Fransa'ya bir telgraf yazdı ve bunu basına sızdırdı. 
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Galeyana gelen Fransız kamuoyu savaş istedi ve Napolyon da bu savaşı kabul etti. Bunun üzerine 
diğer Alman devletleri Prusya'nın yardımına koşarak Fransa'yı hızlı bir şekilde yenilgiye uğrattılar 
ve böylece Almanya'nın birliği önündeki son engelde kalkmış oldu.  
 

Eğer Almanya'nın birliği gerçekleşmişse bu tamamen Bismarck'ın Realpolitik'i 
sayesindedir.  
 

Mustafa Kemal ve Ulusal Kurtuluş Savaşı 
 

I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun bağlı bulunduğu emperyalist kampın 
yenilmesinden ve İttihat ve Terraki Partisi'nin (İTP) yöneticilerinin yurtdışına kaçmalarından sonra, 
30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi'nin sonucunda, Türkiye giderek İngiltere, 
Fransa, İtalya ve Yunanistan tarafından işgal edilmeye başlandı.  
 

Mütareke ile 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açıldığı zaman dilimi arasında kalan dönem, 
ulusal hareketin ideolojik, politik ve sosyal bileşenlerinin yaratıldığı bir tür hazırlık dönemi 
olmuştur.  
 

Bu dönemde İTC içerisinde yeralan ulusal ticaret burjuvazisi, Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri 
aracılığıyla giderek İTC'den ayrışmaya başlayarak ama onun ulusal ticaret burjuvazisine yakın olan 
katmanlarını da hegemonyası altına alarak ve yine soldan kent ve kır küçük-burjuvasizini de yanına 
alarak Türk ulusal hareketini yaratmıştır.  
 

Bu zaman zarfında biri ulusal (Sivas Kongresi) diğerleri de bölgesel ve yerel olmak üzere 28 
kongre gerçekleştirilmiş ve bu kongreler aracılığıyla ulusal ticaret burjuvazisi kendi ideolojik, 
politik ve örgütsel hegemonyasını diğer katmanlar üzerinde pekiştirmiş ve liderliği ele geçirmiştir. 
Yunanistan'ın 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmesi ve bu bölgeyi genişletmesi ulusal direnişin 
daha da gelişmesine ve ivme kazanmasına neden  olmuştur.  
 

Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişi sıfatıyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaşmasıyla, 
dağınık olan komite ve kongreler giderek merkezi bir liderlik etrafında birleşmeye başlamıştır.  
 

25 Temmuz-5 Ağustos 1919 tarihleri arasında gerçekleşen Erzurum Kongresi'nde Mustafa 
Kemal ulusal hareketin başkanlığına seçilmiş ve bu kongrede ulusal hareketin politik hedefi net bir 
şekilde belirlenerek, vatanın bağımsızlığını şayet Osmanlı hükümeti sağlayamazsa, bunun 
gerçekleşmesi için geçici bir hükümetin kurulmasına, bu hükümetin milli bir kongre tarafından  
seçilmesine, feshedilmiş bulunan İstanbul'daki Heyet-i Mebusan'ın derhal toplanmasının talep 
edilmesine karar verilmiştir.  
 

4-11 Eylül 1919'daki Sivas Kongresi, yerel örgütleri ulusal düzeyde örgütleyen ilk kongre 
olup, Erzurum Kongresi'nin kararlarını teyid ederek, Mustafa Kemal'in başkanlığında bir temsil 
kurulu (Heyet-i Temsiliye) oluşturmuştur.  
 

Sivas Kongresi'nden sonra yapılan seçimler sonucunda, Osmanlı Meclisi 12 Ocak 1920'de 
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toplandı ve Sivas Kongresi'nin kararlarını onayladı. Bu duruma kızan İngilizler meclisi çalışamaz 
hale getirdiler ve meclis bir başka yerde toplanma kararı alarak çalışmalarını erteledi. Mustafa 
Kemal yeni bir seçimin yapılarak ve olağanüstü yetkilere dayalı bir meclisin (Kurucu Meclis) 
oluştrularak, işgalcilerin ülkeden atılmasına götürecek yani iktidarlaşma ve bağımsızlaşma 
aşamasına götürecek bir seçimin yapılması için illere talimat verdi.  
 

Yeni seçimle seçilen milletvekilleri ile İstanbul'dan kaçıp gelen eski meclisin üyelerinin de 
bulunduğu yeni meclis 23 Nisan 1920'de açıldı. Mustafa Kemal ilk oturumda meclis başkanlığına 
seçilerek bir Savaş Hükümeti kuruldu ve bundan sonra hedef düşmanın ülkeden söküp atılmasıydı.  
 

23 Nisan 1920'de TBMM açıldığı zaman ve Padişah politikalarına karşı olan Müdafa-i Hukuk 
Cemiyetleri etrafında örgütlenen ulusal kuvvetler Meclis'te çoğunluğu yapılan seçimlerden dolayı 
ele geçirdiği ve hükümet etme yeteneğine kavuştuğu zaman oluşturulan "TBMM Hükümeti" Batı-
Emperyalistleri ile Sovyet sosyal emperyalizmi arasındaki nüfuz rekabetinden yararlanmaya 
çalışan ve Realpolitik'e tekabül eden bir politika uygulamıştır.  
 

Bu politika temelinde Mustafa Kemal ve TBMM hükümeti, her iki tarafı birbirine karşı 
dengeleyen, her ikisine de zaman zaman yaklaşan ama nihai pazarlık gücünü sürekli elinde tutan 
bir pozisyon elde ederek her iki tarafın Türkiye üzerindeki nüfuzunu azaltmayı başarmıştır.  
 

Türkiye beş (İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Sovyet Rusya) önemli gücün 
sömürgeleşme tehditi altındaydı. Diğerleri açıktan işgal şeklinde bunu yaparlarken, Sovyet Rusya 
bunu TKP aracılığı ile ve yine zamanla Kızıl Ordu'nun da harekete geçeceği ve TKP ile birleşeceği 
bir tarzda bunu yapmak istiyordu. Aslında Türkiye üzerinde çekişen güçlerin NİTELİK olarak 
birbirlerinden farkı yoktu.  
 

Mustafa Kemal ve TBMM hükümeti, her iki tarafa da onların birbirlerine yakın olmasından 
daha yakın durdu ve de her yön ile ilişkileri açık tuttu. Hatta her blokun kendi içerisindeki ikincil 
düzeydeki çelişkileri bile işledi. Mustafa Kemal, meclis açıldıktan bir gün sonra yani 24 Nisan 1920 
tarihinde bir gizli oturumda yaptığı konuşmada, Realpolitik'e tekabül eden ulusal bağımsızlık  
politikasının genel hatlarını şöyle belirtir:  
"Biz, Avrupa'lıların Bolşevizm'den korktuklarını ve bizim Bolşeviklerle tevhid-i  
efkar ve harekat edeceğimizden daima kuşkulanmakta olduklarını nazar-ı dikkate alıyor ve daima 
düşünüyorduk ki böyle bir şeye mecbur olmaksızın amali milliyemiz dahilinde muayyen bir hudutta 
bizim şeraiti hayatiyemiz, şeraiti istiklalimiz temin olunursa böyle azim bir maksat için böyle uzak 
bir daiye için herhangi bir devleti ecnebiye ile münasebeti ihtilafa anide girmek belki bizi nedamete 
mecbur edebilir ve zaten hepimizde de, kendimizde de böyle bir salahiyet mevcut değil. " (Aktaran 
Özlem Çolak, Lenin Döneminde Türk-Rus İlişkileri (1917-1923), s. 49, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman 
Demirel Üniversitesi) 
 

Mustafa Kemal ulusal hareketi, Batı-Emperyalistleri ile Sovyet emperyalizmi arasına ya da 
ortasına yerleştirerek ve Realpolitik'e uygun olarak, birini diğerine karşı kullanarak, her iki tarafı 
da zayıflatan ve güçten düşüren ve de bu temelde ulusal hareketin güçlenmesine götüren bir 
politika uygulamıştır.  



 47 

 
Mustafa Kemal bu politikaya uygun olarak, 26 Nisan 1920'de yani gizli oturumda yaptığı 

konuşmadan iki gün sonra, Sovyet hükümetine gönderdiği bir mektup ile Sovyet Rusya ile resmi 
ilişkileri başlatmıştır. Amacı, Batı-Emperyalistlerinin pozisyonunu zayıflatmak için önce Sovyet 
Rusya'ya yanaşmak ve bu yanaşmayı Batı'da taviz koparmak ve aralarındaki ilişkileri zayıflatmak 
için kullanmaktı. 26 Nisan'da yazılan mektupta Ankara Hükümeti, Sovyet Hükümeti'ne üç öneride 
bulunmaktadır:  
1-Bölgede emperyalist hükümetlere karşı (özellikle Kafkasya'da) ortak askeri harekat düzenlemek;  
2-Eğer Sovyet Rusya Gürcistan'a girerse Ankara hükümetinin de Ermenistan'daki emperyalist 
hükümeti yıkmak için harekete geçeceği ve Azarbeycan'ın da Bolşevikleştirilebileceği;  
3-Milli mücadele için beş milyon altın, cephane ve silah isteniyordu.  
 

Sovyet Dışişleri Bakanı Çiçerin, 1 Haziran 1920'de Ankara hükümetinin isteğine ilkesel 
olarak olumlu bir yanıt verdi ancak Türkiye ile ittifaklık ilişkisine girmek istemediklerini belirtti. 
Sovyet Rusya bir yandan Ankara Hükümeti'ne yardım ederken diğer taraftan da Türkiye'de 
işbirlikçi bir TKP oluşturmaya, elçilikler ve konsolosluklar aracılığıyla Ankara hükümetini tecrit 
etmeye çalışıyordu. Bu durum Ankara Hükümeti'nin Soyet Rusya'ya karşı daha dikkatli olmasına 
ve onu dengeleme eğilimine yolaçtı.  
 

Mustafa Kemal zor bir sınav ile karşı karşıyaydı: Hem Sovyet Rusya ile dost kalması 
gerekiyordu hem de ondan sakınması gerekiyordu. Aynı politikayı tersten Bolşevikler Ankara 
Hükümeti'ne karşı uyguluyorlardı. Bir yandan Ankara Hükümeti'nin Batı-Emperyalistleri ile 
ittifaklık ilişkisine girmesini önlemeye çalışıyorlardı öte yandan da Kafkasya'nın tamamen 
Bolşevikleştirilerek, Türkiye'deki Bolşevik devrim için stratejik konumun daha da güçlendirilmesi 
düşünülüyordu. Aslında Kafkasya'nın Bolşevikleştirilmesi "Türkiye devrimi"ne bir tür giriş 
oluşturacaktı. Kafkasya'da sorunsuz ilerleyen bir Sovyet Rusya'nın  Ankara Hükümeti için bir 
tehlike olduğunu Mustafa Kemal hemen farketti. Türkiye'nin kısa ve orta vadede bir Kızıl Ordu 
işgaline uğramaması için Mustafa Kemal Kafkaslar'da Sovyet Rusya'ya bir "bedel yükseltme" 
politikası uyguladı.  

 
Sovyet Rusya, Kafkasya'ya Ermenistan'daki emperyalist yanlısı işbirlikçi hükümeti yıkarak 

girmek istiyordu. Ancak Ermenistan'daki halkı Ermenistan Komünist Partisi etrafında 
toplayabilmesi için güçlü bir politikaya ihtiyaç vardı. Bu politikayı ise Ankara Hükümeti'nden 
Ermenistan'a Van, Bitlis ve Muş'ta biraz toprak vermesi yönünde bir diplomatik baskı ile ya da 
Ermenistan'daki örgütleri bu yönde desteklemekle sürdürüyordu. Rusya'nın Türkiye'den 
Ermenistan için toprak talep etmesinin nedeni, aslında iktidardaki Taşnak Partisi'ni ya da 
hükümetini düşürmek ve komünistlerin ellerini güçlendirerek, Ermenistan'ı Sovyet Rusya'ya 
bağlama düşüncesiydi. Sovyet Rusya Ankara Hükümeti'ne yapacağı askeri ve ekonomik yardımı 
bazı tavizlere bağlayarak aslında dolaylı olarak Kafkasya'daki stratejik konumunun 
güçlendirmesine bağlıyordu. Ankara Hükümeti'nin böyle bir taviz karşısında elde edeceği 
ekonomik ve askeri yardım, Sovyet Rusya'nın Kafkasya'da güçlenmesi ile kısa bir zaman sonra sıfıra 
eşit olacaktı.  
 

Sovyet Rusya'nın Kafkasya'da ilerlemesini durdurmak ve stratejik konumunu zayıflatmak 
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için Türkiye Sovyet Rusya ile ilişkileri keserek, 28 Eylül 1920'de Ermenistan mevzilerine saldırı 
düzenledi. Bu saldırılar 30 Ekim'e kadar sürdü ve Türkiye Kars şehrini ele geçirdi. Ermenistan'ın 
barış isteği Gümrü'nün teslim edilmesine bağlandı. Bunu kabul etmeyen Ermeniler karşısında 
harekat devam etti ve önce Gümrü, sonra da Iğdır alındı. Kasım ayında Ermenistan barış şartlarını 
kabul etti.  
 

3 Aralık 1920'de Gümrü Anlaşması ile Ermenistan Sevr'in kendisine verdiği illerden 
vazgeçti. Daha sonra bu sınır Kars ve Moskova anlaşmaları ile kabul edildi. Bu anlaşma Doğu'dan 
gelecek bir saldırı ihtimalini ortadan kaldırdığı için bir kısım birliğin Yunan cephesine 
kaydırılmasına imkan tanımıştır ve I. ve II. İnönü Muharebelerinde kullanılmışlardır.  
 

Ankara Hükümeti Kafkasya'da Sovyet Rusya'yı zayıflatma politikasına Gürcistan politikası 
ile devam etti. Kızıl Ordu'nun 25 Şubat 1921'de Gürcistan'a girmesinden sonra, eski yönetim 
Ankara Hükümeti'ne yardım karşılığı Artvin ve Ardahan'ı vereceğini belirtti. Ankara Hükümeti 
hemen kabul etti ve buraları işgal etti. Sovyet Rusya Türkiye ile savaşmak istemedi çünkü Türkiye 
aynı tarihlerde Batı Emperyalistleri ile Londra Konferansı'nda görüşmeler sürdürüyordu. 
Türkiye'nin Batı ile anlaşması olasılığından çekinen Sovyet Rusya 16 Mart 1921'de Türkiye ile 
Moskova'da Dostluk ve Kardeşlik anlaşmasını imzalayarak Kars, Artvin ve Ardahan'ı Türkiye'ye 
bıraktı.  
 

Türkiye'nin Kafkaslar'da (özellikle Gürcistan, Azarbeycan ve Dağıstan'da) Batı yanlısı anti-
Bolşevik rejimler ile yakın ilişki içerisine girerek Sovyet Rusya'ya bedel yükseltme politikası aslında 
Türkiye'ye Sovyet Rusya ile Batı'ya karşı etkili bir anlaşmanın da kapısını aralıyordu. Moskova 
anlaşması ile Ankara Hükümeti, Yunan cephesi için gerekli olan askeri mühimmat ve ekonomik 
yardımı elde etti. İşin ilginç tarafı bu yardımın Sovyet Rusya'nın Kafkasya'da zayıflatılması 
politikasının sonucunda gerçekleşmiş olmasıdır, ki Realpolitik'in çok güzel bir örneğidir.  
 

Daha önceki örneklerde de (Richelieu ve Bismarck'da) gördüğümüz gibi birbirine düşman 
güç odakları arasında etkili bir şekilde manevra yapabilmek için, içeride güçlü bir muhalefet 
hareketinin olmaması gerekir. Mustafa Kemal bu noktada iki güçlü muhalefet hareketini 
acımasızca ezmiştir. Bunlardan biri TKP, diğeri de Koçgiri'deki Kürt ulusal demokratik hareketidir. 
Kemalist Hareket, Koçgiri'de (Mart-Haziran 1921) Kürt ulusal demokratik hareketinin Özerklik 
talebini bastırdıktan sonra bazı Kürt aşiretlerini yanına çekmeyi başarmış, bazı Kürt işbirlikçi ve 
orta kesimlerini de  reform beklentisi taktiği ile ya tarafsızlaştırmış ya da belirli bir süre Türk ulusal 
hareketinin yanında kalmasını sağlamıştır.  
 

Sovyet Rusya, Ankara Hükmeti'nin Kafkasya'da kendi stratejik konumunu zayıflatma 
politikasını dengeleme ve onu zayıflatma politikasından vazgeçmemiş ve hata yapmasını 
beklemiştir. Özellikle de Batı cephesinde Yunanistan'ın  askeri başarılarına bel bağlayan bir anlayış 
içerisinde olmuştur. Sovyet Rusya Mustafa Kemal'in bir başarısızlığı anında, Kafkasya'da 60 bin 
askeri ile bekleyen Ever Paşa'yı Anadolu'ya ulusal hareketin başına geçmesi için bekletmekteydi.  
 

Yunanistan'ın I. ve II. İnönü Muharebeleriyle püskürtülmelerinden ve ilerleyişlerinin 
durdurulmalarından  sonra, İtalya Ankara Hükümeti ile anlaşarak işgal ettiği yerleri  terketmeye 
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başlamış ve Sakarya muharebesinden sonra da bu çekilişi tamamlamıştır. Bu durum İtilaf 
devletleri arasında ciddi bir çatlağa neden olmuştur. İtalya'dan sonra Fransa da Ankara Hükümeti 
ile anlaşma için görüşmelere başlamış ancak Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonucunu 
beklemeyi tercih etmiştir.  
 

Bu noktada Sakarya Meydan Muharebesi kritik bir öneme sahipti. Hem Sovyet Rusya hem 
de Fransızlar bu savaşın sonucunu bekliyorlardı. Eğer bu savaş kaybedilseydi Ankara işgal olacak 
ve ulusal hareket üç gücün kıskacı arasına girecekti: Sovyet Rusya-Enver Paşa, Yunanistan ve 
Fransa. Bununla birlikte Ermeniler'in ve Kürtler'in de tekrar başlarını kaldırması hemen hemen 
kesindi. Bu durum karşısında Kemalist hareketin tasfiyesi hemen hemen kaçınılmaz olurdu.  
 

23 Ağustos-13 Eylül 1921 arası gerçekleşen Sakarya savaşı sonunda Yunan saldırısı bertaraf 
edilerek karşı saldırı ile zayıflatıldı. Bunun sonucunda Fransa Ankara Hükümeti ile Ankara 
Anlaşması'nı imzaladı ve Güney cephesi tamamen kapandı. İtalya da çekilmesini tamamladı. 
Ankara Anlaşması Sovyet Rusya ile olan ilişkilerin zedelenmesine yolaçtıysa da daha sonra onun 
ile ilişkiler rayına oturtuldu. Aslında Batı ile yapılan anlaşmalar Sovyet Rusya'ya bir tür gözdağıydı 
ve Batı ile kapsamlı bir şekilde anlaşma seçeneği açık bırakılarak Sovyet Rusya'ya diplomatik bir 
baskı da uygulanıyordu.  
 

Batı-Emperyalistlerinin kendi aralarındaki çelişkilerinin kullanılarak zayıflatılmasından 
sonra Yunanistan savaş meydanında tek başına kaldı ve Ağustos 1922 tarihindeki Büyük Taaruz ile 
tamamen Türkiye'den atıldı. Bu savaştan sonra Lozan Konferansı'na davet edilen Türkiye, burada 
Realpolitik'in bir örneğini de Boğazlar sorununda sergiledi.  
 

Türkiye Lozan Konferansı'na Sovyet Rusya'nın tamamen katılmasına karşı çıkarak tek 
Boğazlar sorunu görüşülürken kabul edilmesini talep etmiştir. Boğazlar sorununda üç tez çarpışma 
halindeydi:  
1-İngilizler ve müttefikleri, geçiş serbestliği, boğazları askerlerden arındırma ve uluslararası 
kontrol talep ediyorlardı.  
2-Sovyet Rusya, kesin Türk egemenliği, savaş gemilerine ve askeri uçaklara kapalılık ama ticari 
gemilere açıklık talep etmiştir.  
3-Türkiye, boğazları askerden arındırma ve kontrolden vazgeçmekle birlikte, İstanbul ve 
Marmara'nın güvenliğini talep etmiştir.  
 

Türkiye Boğazlar sorununda İngiliz ve Sovyet çatışmasında  kendi konumunu güçlendirmek 
için yararlanmak istemiştir. Türkiye bu noktada daha çok İngiliz tezini desteklemiştir. Çünkü 
giderek güçlenen Sovyet Rusya karşısında gelecekte Türkiye'nin tek başına kalma tehlikesi vardı. 
İngilizler Karadeniz'de Türkiye'nin Sovyet gücü karşısında güvenliğini sağlama garantisi vermişti. 
Eğer Karadeniz bir Sovyet denizi haline gelirse, Türkiye'nin tek başına buna direnme şansı 
olmayacaktı ve boğazlar Rusya'nın kontrolüne girecekti. Türkiye Sovyet tehditini İngiltere gibi 
güçlü bir devlete yanaşarak dengelemiştir ve Sovyet Rusya'nın bütün tehditlerine karşı İngiliz 
tezini kabul etmiştir.  
 

Eğer Türk ulusal kurtuluş hareketi, beş güçlü devletin Türkiye üzerindeki nüfuzunu 
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yoketmişse, bunun en önemli nedeni Mustafa Kemal'in uygulamış olduğu Realpolitik'tir.  
 

Stalin ve II. Dünya Savaşı 
 

I. Dünya Savaşı'ndan sonra Versay Anlaşması ve Almanya'nın baskı altına alınması ile 
ortaya çıkan Avrupa Güç Dengesi, önce İtalya'da daha sonra da Almanya'da ortaya çıkan faşist 
rejimler ile ortadan kalkmaya başladı. Özellikle 1933 yılında Nazilerin Almanya'da iktidara 
gelmeleriyle birlikte, birbirinden bağımsız üç emperyalist güç odağı oluştu:  
1-İngiltere-Fransa (daha sonra ABD) 
2-Almanya-İtalya (daha sonra Japonya) 
3-Sovyetler Birliği (uydu Komünist Parti'ler) 
 

Nazilerin Almanya'da iktidara gelmelerinden ve Almanya'nın nüfuz alanını savaş 
aracılığıyla genişleteceğinin belli olmasından sonra, Sovyetler Birliği doğal olarak burjuva 
demokrasiler ile yakınlaşma siyaseti izlemeye başladı. Amaç bir Alman saldırısı karşısında burjuva 
demokrasiler ile bir ortak cephe oluşturmaktı. Hatta bunun için Avrupa'da faşistleri durdurmak 
için sosyalist partiler ile Halk Cephesi taktiği uygulandı ve Fransa'da 1936 yılında iktidara dahi 
gelindi. Ancak yine de burjuva demokrasileri Almanya'ya karşı Sovyetler Birliği (SB) ile ortak bir 
cephe anlayışına gelmediler. 1933-1938 arası SB'nin burjuva demokrasiler ile ittifaklık arayışı tek 
boşa gitmekle kalmadı ama bu sonuncuların alttan alta Almanya'yı SB'ye karşı kışkırtma politikası 
da su yüzüne çıkmaya başladı. Bu andan itibaren  Stalin'in uygulamış olduğu politika giderek 
Realpolitik'e benzemeye başlamıştır.  
 

Münih Konferansı (29-30 Eylül 1938), İngiltere ve Fransa'nın gerçek niyetlerini ele vermesi 
noktasında SB için somut  bir gösterge olmuştur. Hitler'in Çekoslovakya'nın çoğunluğu Alman olan 
Südet bölgesinin Almanya'ya verilmesini talep etmesi, yoksa bu uğurda savaş yapacağı tehditi 
sonrasında, Fransa ve İngiltere Münih Konferansı'nda bu bölgenin "barış" karşılığında Almanya'ya 
verilmesini kabul etmişlerdir.  
 

Ama Münih Konferansı'nın iç yüzü ve Avrupa jeopolitiğindeki yeri ve anlamı farklıydı. Bu 
konferansın politik anlamını Stalin ve Sovyet diplomasisi çok iyi anladı. Batı emperyalistlerinin 
Münih Konferansı ile "barışı kurtardık" sloganı, gerçek niyetlerinin perdelenmesi için bir tür 
örtüydü. İngiltere ile Fransa Almanya ile savaşın yakın gelecekte kaçınılmaz olduğunu iyi 
biliyorlardı. Amaçları Almanya ile karşılaşmadan önce, onun önce Sovyet Rusya ile savaşmasını  ve 
böylece her ikisinin de güçten düşmesini sağlayarak kendi konumlarını güçlendirmeye 
çalışıyorlardı. Münih Konferansı'nın amacı, Almanya'yı Doğu Avrupa'ya doğru yönlendirerek 
Sovyet Rusya ile karşı karşıya gelmesini sağlamaktı. Bu bir zamanlar Fransa'nın Orta Avrupa'da 
Richelieu ile uyguladığı Raison d'etat politikasının bir benzeriydi.  
 

Münih Konferansı'ndan sonra Stalin, SB'yi burjuva demokrasilerine yakın tutma 
politikasına son vererek, onu, burjuva demokrasiler ile faşist rejimlerin tam ortasına yerleştirme 
ve böylece diplomatik olarak çok daha geniş bir manevra alanı elde etme siyasetine geçti. Bu 
"diplomatik ayarlama" Avrupa ve dünya güç dengesini kökünden değiştirmiş ve olayların gelişimi 
üzerinde büyük bir etkide bulunmuştur.  
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Aslında Stalin'in Realpolitik'inin  kökenleri Bolşevik ideolojinin derinliklerinde yatmaktaydı 

ve Ekim Devrimi'nin ilk dönemlerine kadar uzanır. Bu anlayışa göre, SSCB açısından "komünist"  
hareketin zaferi, emperyalist-kapitalist dünya ile nihai savaşı, kapitalistlerin birbirleriyle 
savaşmaya başlayacağı zamana kadar geciktirmekle mümkündü. Ya da başka bir şekilde ifade 
etmek gerekirse, kapitalistler kendi aralarında savaşa tutuşmadan önce, bir kapitalist grup ile 
SSCB'nin savaşa tutuşması SSCB'nin çöküşü ile sonuçlanırdı. Çünkü savaşa girmeyen kapitalist grup 
daha güçlü olacak ve savaşan tarafların güçsüzlüğünü stratejik üstünlüğe çevirecekti.  
 

Bundan dolayı SSCB'nin çıkarı, her iki emperyalist grup kendi aralarında savaşa tutuşmadan 
önce, onun bir emperyalist grup ile savaşa girmesine ne pahasına olursa olsun engel olmaktan 
geçiyordu. Onun için Münih Konferansı'ndan sonra Sovyet diplomasisinin yönü, Almanya'yı önce 
İngiltere ve Fransa ile savaşa sokmaya ve bu temelde gerekli diplomatik manevralara girişmeye 
odaklanmıştı. Bu temelde SB diplomatik olarak her iki emperyalist kamp arasında konumlanarak, 
"kendisini belli etmeyen" ve "belirsizliğin stratejik bir güç" olarak kullanıldığı bir politika 
uygulamıştır.  
 

Münih Konferansı ile Almanya'yı SSCB'ye doğru yönlendiren Batı-emperyalistleri aynı 
zamanda Uzakdoğu'da Japonya'ya da diplomatik bir mesaj yollamıştı. Japonya Almanya'nın 
SSCB'ye olası bir saldırısını gözönünde bulundurarak, doğuda SSCB'ye bir cephe açmak için ve 
böylece SSCB'nin doğu bölgelerini işgal etmek için hazırlıklara başladı ve bu temelde Mançurya'ya 
bir milyon asker yığdı. Almanya'nın SSCB'ye saldırısı ile aynı anda Japonya da saldıracaktı. Münih 
Konferansı ile İngiltere ve Fransa'nın SSCB'yi içine ittiği durum buydu.  
 

Münih Konferansı'ndan sonra SB Almanya ile çok gizli bir diplomasi yürüttü. Bu gizli 
diplomasi aracılığıyla, Almanya'nın SB'ye önce saldırma önceliğini değiştirerek, onun önce 
Fransa'ya saldırarak Batı-Emperyalistleri ile önce savaşa tutuşmasını sağlayacak bir anlaşma elde 
etmeyi başardı. Ağustos 1939'da Sovyet-Alman Paktı olarak imzalanan anlaşma açık ve gizli 
maddelere sahipti. Bu anlaşmaya göre Polonya SB ile Almanya arasında bölüşülüyor; Almanya 
Batı'ya savaş açtığı zaman SB tarafsız kalıyor ve Almanya için gerekli hammaddelerin SB tarafından  
tedariği garanti altına alınıyordu. Anlaşma Almanya'ya Doğu Avrupa'da yayılma imkanı verdiği için 
cazipti.  
 

Bundan önce Hitler Stalin'e, Fransa ve İngiltere'ye birlikte saldırıp ve her ikisinin 
sömürgelerini birlikte paylaşma önerisini de götürmüştü. Stalin bununla ilgilenmedi çünkü bunun  
bir tuzak olduğunu biliyordu. Fransa ve İngiltere yenildikten sonra Avrasya'da dört güçlü devlet 
kalacaktı: SSCB, Almanya, İtalya ve Japonya. SSCB üç faşist gücün arasında kalacağı için bu 
sonuncuları daha sonra güç birliği yaparak SSCB'yi de işgal edeceklerdi. Onun için Stalin Hitler'in 
bu önerisini dikkate almadı.  
 

Sovyet-Alman Paktı'nın imzalanması dünya siyasetinde bomba etkisi yarattı. Bu pakttan 
sonra Almanya'nın önce Fransa'ya saldıracağı artık belli olmuştu. Bunun üzerine Japonya SSCB'ye 
saldırmaktan vazgeçti ve yüzünü Pasifik Okyanusu'na çevirerek ABD ile önce savaşmayı seçti. Ama 
ABD ile savaşmadan önce, Pasifik savaşı başladığı zaman SSCB'nin kendisine ikinci bir cephe 
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açmaması için emin olmak istiyordu. 13 Nisan 1941'de Moskova'da, SSCB ile Japonya bir 
saldırmazlık anlaşması imzaladılar.  
 

Ağustos 1939 Sovyet-Alman Paktı ile Almanya;  13 Nisan 1941 Saldırmazlık anlaşması ile 
Japonya iki cephede birden savaşma tehlikesinden kurtulmuş olarak burjuva demokrasileri 
üzerine saldırıya geçtiler. SSCB savaşa girmeden önce beş emperyalist devlet neredeyse savaş 
halindeydi: Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Japonya.  
 

Eğer böyle bir durum gerçekleşmiş ise bunun en büyük nedeni Stalin'in uygulamış olduğu 
Realpolitik'tir.  
 

Realpolitik'in Temel Prensipleri Üzerine 
 

Bu dört tarihsel örnekten yararlanarak Realpolitik'in bazı temel ilkelerini ortaya koymak 
mümkündür. Realpolitik'in uygulanabilmesi için bazı nesnel ve öznel koşulların bir arada olması 
gerekir:  
 
Realpolitik'in nesnel koşulları:  
1-Birbirine düşman ve az çok birbirini dengeleyen iki kampın varlığı. Bu düşmanlık, Realpolitik'i 
uygulayan güce karşı, tek bir cephenin oluşmasına engel teşkil etmektedir. Her bir kamp, 
kendisine karşı cephenin genişlemesini istemeyeceği için Realpolitik'i uygulayan gücün üzerine 
fazla gelmeyecektir.  
2-Realpolitik'i uygulayan gücün her iki kamptan ya da en azından bir kamptan, değerler sistemi ve 
politika olarak tarihsel olarak daha ileri olması zorunludur.  
3-Realpolitik'i uygulayan gücün, nesnel ve tarihsel olarak, bağımsız bir  konuma sahip bir sınıfa 
dayanması gerekir.  
 
Realpolitik'in öznel koşulları:  
1-Her taraf ile taktik ilişki içerisinde olmak ve bir tarafa stratejik bağlanmaktan kaçınmak.  
2-Bütün taraflara, onların birbirlerine yakın olmasından daha yakın olmak. Böylece hiçbiri diğerine 
karşı kesin üstünlük sağlayamayacak ve bundan dolayı aralarındaki bölünmüşlük durumu devam 
edecek.  
3-Realpolitik'i uygulayan güç, tek her iki düşman kamp arasındaki çelişkilerden  değil aynı zamanda 
aynı kamp içerisindeki güçler arasındaki çelişkileri de kullanarak daha esnek bir politika elde 
etmeye çalışmalıdır.  
4-Her iki kampı aynı anda karşısına almadan mümkünse her seferinde yalnızca biriyle karşılaşmak.  
5-Mümkünse bir kamp ile karşı karşıya gelmeden önce, onların Realpolitik'i uygulayan güçten 
önce karşı karşıya gelmesini  ve daha fazla güçten düşmelerini sağlamaya çalışmak. Birinin diğerine 
karşı bu kullanılışı her ikisinin zamanla güçten düşmesine neden olarak, zamanla başka güçlerle 
de aralarının açılmasına neden olacaktır.  
6-Realpolitik'i uygulayan güç, "belirsizliği" ya da "kendini tam belli etmemeyi" stratejik bir güç 
olarak kullanmasını bilmelidir.  
Realpolitik'in bu prensiplerini  Kürdistan'da PKK'nin politik stratejisine uygulamaya çalışarak 
tarihsel sonuçlarını kestirmeye çalışalım.  
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3. PKK'nin Realpolitiği ve Politik Esneklik 
 

PKK'nin uygulamakta olduğu Realpolitik, teorik olarak çok basit ve anlaşılır olmasına karşın, 
uygulaması oldukça zor ve karmaşık bir iştir. Bunun nedeni "somut gerçekliğin akışkanlığı ve 
oynaklığı" olup, bir çok gücün ilişkide olduğu karmaşık bir yapının varolmasıdır.  
 

PKK'nin şu an uygulamakta olduğu Realpolitik'in ideolojik temelleri, PKK Genel Başkanı 
Sayın Abdullah Öcalan'ın cezaevinde yeni döneme ilişkin olarak yapmış olduğu analiz ve tespitlere 
dayanır. 2000'li yılların başlarında Sayın Başkan'ın dünya, bölge ve Kürdistan üzerine yaptığı teorik 
değerlendirmeler sonucunda, PKK'de  bir paradigma değişikliği olmuştur. Aslında buna PKK'nin 
yeni tarihsel koşullara adapte edilmesi de denebilir. Sayın Başkan PKK'nin hareket tarzını ortaya 
koymadan önce, onu çevreleyen tarihsel ve politik koşulları analiz eder ve sonra bu koşulların 
PKK'ye dayattığı politikayı ortaya koyar.  
 
Sayın Başkan "Bir Halkı Savunmak" ve "Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü" kitaplarında, 
Kürdistan'ı çevreleyen tarihsel koşulları, sınıfların politik gruplaşmalarını ve bu temelde PKK'nin 
olası hareket tarzını kısaca şöyle formüle eder:  
"Türkiye Kürt sorununu çözmeden Ortadoğu kaosuna iyice girdiğinde, ortaya çıkabilecek 
gelişmeleri önemle değerlendirmek gerekir. Kürdistan üzerinde üç kuvvetin çekişeceği şimdiden 
açığa çıkmış bulunmaktadır. Birincisi ABD, İsrail ve işbirlikçi Kürtler. İkincisi Türk, İran ve Arap 
statükocu güçleri ile az bir kısım Kürt milisleri ve işbirlikçi aşiretçi, kompradorburuva kesim. Üçüncü 
kesim daha ağırlıklı olup yoksul emekçi, yurtsever, demokrat halktan oluşmaktadır. Bu tip ayrışma 
ilk defa gerçekleşmektedir. Statüko ile hareket eden işbirlikçi Kürtlerin zamanla erimeleri güçlü 
olasılıktır. Irak'taki Kürtlerin konumundan bu yönlü gelişmeler çıkarsanabilir. Eğer Türk, İran ve 
Arap yönetimleri kendi Kürt reformlarını yapmazlarsa, yurtsever demokrat Kürtlerle empryalizmin 
işbirlikçisi Kürtler arasında her düzeyde farklı ittifaklar gelişebilir. Sonuçta ABD önderliğinde bütün 
Kürtler koalisyonda yer alabilirler. Bir uzlaşma imkanı görmezse (Türk, İran, Arap yönetimi), PKK 
önderlikli Kürtlerin de koalisyon güçleri ile ilişkilerini ateşkes ve demokratik çözüm temelinde 
geliştirmesi beklenebilir. Bu ilişkiden zaten Irak Arap yönetimi stratejik bir darbe yemiştir. Irak'ı 
yıkan ABD, İsrail ve Kürt ittifakıdır. "(Abdullah Öcalan, Bir Halkı Savunmak, s. 458) 
 
"Birincisi (... ) Muhtemelen Arap, İran ve Türk statükocuları kendi aralarında bir ittifakı daha da 
geliştirmek isteyeceklerdir. Buna karşılık ABD, AB ve İsrail ilkel Kürt milliyetçiliğini tüm Kürdistan 
parçalarında destekleyip federe statüde ısrar edecektir. Kıbrıs bu yaklaşımın provasıdır. Sıra Filistin 
ve Kürdistan'a gelecektir. Giderek tüm Ortadoğu'ya bu yönlü model oturtulmaya çalışılacaktır. 
Statükocu bölgesel devletler buna karşı direnirken, diğer yandan geleneksel güçlerini kullanarak 
işbirlikçi Kürt milislerini daha da silahlandırabilirler. TC'nin Barzani ve Talabani'ye uyguladığı 
politikaları yaygınlaştırma ihtimali vardır. (... ) TC içinde Barzani ve Talabani dahil, nakşi sünni ilkel 
milliyetçiliği ile geniş bir ittifakın PKK karşıtlığına bağlı olarak geliştirildiğini iyi okumak gerekir. 
1990'larda Özal'la başlatılan ve arkasında ABD'nin olduğu bu politika şimdilik TC içinde önemli bir 
tedirginliğe yol açmış bulunmaktadır. Kürt feodal burjuva blokunun ABD-İsrail-AB'yi mi, TC'yi mi 
esas alacakları en tartışmalı, çelişkili konuların başında gelmektedir. Her an yeni çatlama ve 
uzlaşmalara açık bir konudur (... ) 
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İkinci olası gelişmeye karşılık, yeni politika ve statüler devreye girebilir. İlkel Kürt milliyetçiliği 
derinleşecek Ortadoğu kaosunda ayrı devlet eğilimini güçlendirerek çıkmak isteyebilir. Irak'taki 
Federe Kürt devletine İran, Türkiye ve Suriye Kürtlerini de katmak gündeme gelebilir. Bu durumda, 
ABD, AB ve İsrail ile ittifaklar daha da derinleşip kapsamına PKK'yi de almak isteyebilirler. Aslında 
KONGRA GEL vesilesiyle baş gösteren gruplaşmanın özünde bu istemi görmek mümkündür. 
1991'de de denenmek istenmişti. Fakat PKK kendini çok yönlü sistematik bir güç haline 
getirmeden, kişisel gruplarla katılım erimeye yol açacağından, tasfiyecilik olarak sonuçlanmaktan 
kurtulamaz. Kürt milliyetçi dalga yükselecektir. Birkaç tane İsrail-Filistin, Irak, Kıbrıs, Çeçen ve 
Kosova türü gelişme ortaya çıkabilecektir. Buna karşılık Türkiye, İran ve Suriye ortak politikalar 
halinde tavır koymaya çalışacaktır. PKK ise, özellikle yeniden yapılanma temelinde Demokratik ve 
Özgür Kürdistan çizgisini korumak durumundadır. Halkın demokratik otoritesinin yükselmesine 
çalışırken, çizgisinin derin ufuklu, sağlam teorik, programatik, stratejik ve taktik esaslarını özenle 
koruyacaktır. Bir devlet + bir demokrasi formülünde ısrarlı ve yaratıcı davranacaktır.  
 
Üçüncü olası politik seçenek demokratik çözüm ve barış seçeneğidir. Yeniden yapılanma temelinde 
PKK ve KOMA GEL bu sürecin başat gücü konumundadır. Fetihçi devlet gelenekli politikalarla ABD 
destekli ilkel milliyetçi Kürt politikaların çözümsüzlüğü derinleştirmesiyle demokratik çözüm ve 
barış seçeneği gelişim sağlayabilir. Bunun için özellikle Türkiye'de sağ milliyetçi ve dinci politikalar 
yerine, demokatik sol politikaların bir umut olarak doğup gelişmesi önem taşımaktadır. " (Abdullah 
Öcalan, age, s. 502, 503, 504) 
 
"Gelinen aşamada Kürt sorunu bağlamında Türkiye, İran ve Suriye hükümetlerinin anti-Kürt 
ittifakına karşılık, ABD, AB, İsrail ve Kürtler bloğu oluşmaya başlamıştır. Neredeyse Ortadoğu'yu 
temelinden dönüştürecek olan bu ittifak bloklarının her ikisinin hedefinde de PKK-KCK vardır" 
(Abdullah Öcalan, Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü, s. 419, Mezopotamya Yayınları) 
 
"TC elitlerinin büyük bir telaşla birbirine zıt kutup olan ABD-AB-İsrail kutbuyla İran-Suriye-Irak 
bloklaşması (kendileri bunu örmeye çalışmaktadır) arasında örmeye çalıştığı karşı-devrimci ağın 
gerçekleşme ve başarı şansı yoktur. " (a. g. e. s. 420) 
 
"Türkiye Cumhuriyeti önderliğinde İran ve Suriye ile girişilen anti-Kürt ittifakının fazla başarı şansı 
yoktur. Çünkü kapitalist sistemin hesaplarına terstir. Bu yöndeki ittifak çabasının temelinde 
Kürtsüz ve Kürdistansız bir sistem işbirlikçiliği yatmaktadır. Ama özellikle İsrail ve ABD'nin  bu 
yaklaşımı kabul etmesi artık mümkün değildir. (... ) Irak'la zaten ittifak içinde inşa edilen Kürt ulus 
devletinin yakında İran, Suriye ve Türkiye tarafından tanınması güçlü bir olasılık dahilindedir. Fakat 
güçlük, bu tanınma karşılığında PKK ve KCK'nın tasfiyesinin dayatılmasından kaynaklanmaktadır. 
Bu da boş bir taleptir. "(a. g. e. s. 505) 
 
"Kapitalist hegemonyanın başındaki ABD, İngiltere ve İsrail ittifakı açısından Suriye-İran-PKK 
üçgeninde ortaya çıkan gelişmelerin PKK ayağı etkisizleştirilmiştir. Fakat bu yönlü gelişmenin 
sistemin çıkarına olduğu pek de söylenemez. PKK'nin yerine taktik amaçlı da olsa Türkiye'nin 
ikamesi gerçekleştirilmiştir. Anti Kürt kapsamında da olsa, Türkiye-Suriye-İran dayanışması 
hegemonik sistem için son derece rahatsız edicidir;  hatta PKK'nin konumundan daha tehlikeli 
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sonuçlara gebedir;  özellikle İsrail açısından asla kabul edilemez bir durumu ifade etmektedir. 
Türkiye bu dayanışmanın içine elindeki kozları güçlendirmek için girmiştir. Türkiye'nin ABD-
İngiltere-İsrail bloğundan beklentisi, Irak Kürtlerinin kontrolünü kendine bırakması ve özerk veya 
bağımsız herhangi bir egemenlik peşine düşmemelerinin garanti edilmesi, Ortadoğu'daki ranttan 
kendisine biraz daha fazla pay bırakılması ve İran'ın Irak'ın durumuna düşürülmemesidir. 
Hegemonik sistemin son iki yüz yıldır uyguladığı politikalar açısından bu beklenti gerçekçi değildir. 
Türkiye ya sisteme uyacak ya da Irak ve İran'a uygulanan politikaların kendisine de uygulanmasına 
katlanacaktır. Sisteme tam uyması Kürtlerle uzlaşmasını, Suriye ve İran'la olan ilişkilerine mesafe 
koymasını gerektirmektedir. Sistemden kopup yeni eksenler araması veya oluşturması halinde, 
kesinlikle Irak benzeri bir operasyona tabi olmayı göze alması gerekmektedir. Bu durumda sistem 
tüm gücüyle Kürt ulus devlet hareketini destekleyecek ve Irak'taki Kürt ulus devlet çekirdeğini 
genişletecektir. Bölgede büyük sonuçları olacak İsrail-Irak Kürt yönetimi-KCK bloklaşması 
beklenebilir ki, bu da Ortadoğu'yu büyük dönüşümlere zorlayacaktır. Türkiye şimdilik Araf'tadır. 
Kesin tercih yapmamakta, her iki tarafla klasik dengeci bir politika gütmektedir. Hegemonik sistem 
Ortadoğu'da geri adım atamaz. " 
 
(... ) 
 
"Şu anki kararsız denge durumu uzun süre devam edemez. Her üç durumda da Kürdistan'ın 
coğrafya olarak ve Kürtlerin müttefiklik açısından konumları stratejiktir. Dengenin hangi taraf 
lehine veya aleyhine sonuçlanacağını belirleyecek konumdadır. Kürdistan ve Kürtler tarihin 
bundan sonrası için geleneksel satranç tahtası ve piyon olma rollerini terk edip özne konumuna 
gelebilirler. Bunda takip edilecek siyaset, iç ve dış ittifaklar belirleyici rol oynayacaktır. "(a. g. e. s. 
553-554) 
 

Sayın Başkan 2000'li yılların başlarında, PKK'nin Ortadoğu kaosunun tehlikeli yapısından en 
az zarar ile çıkabilmesi ve ortaya çıkacak tarihsel fırsatlardan da zamanında yararlanabilmesi ve 
de bütün politik olasılıklara karşı da hazırlıklı olabilmesi için çok esnek bir politik yapıya sahip 
olması gerektiği sonucunu çıkardı. Bu politik esnekliği elde edebilmesi için de PKK'yi 
"Ortadoğu'daki bütün politik güçlerin kesişme noktasına" yani "bütün politik güçler ile aynı 
mesafede olacak" bir "tarihsel ve politik aralığa" yerleştirdi. Bu andan itibaren PKK, Realpolitik'e 
tekabül eden bir siyaset izlemeye başladı.  
 

Bu temelde PKK "her yön ile ilişkilerini açık tutmak" ve güçlü bir manevra kabiliyeti elde 
etmek için Kürdistan'ın farklı parçaları için farklı siyasi yapılanmalara gitti: PKK (Kuzey Kürdistan);  
PDÇK (Güney Kürdistan);  PJAK (Doğu Kürdistan);  PYD (Batı Kürdistan). Bu yapılanma ile sömürgeci 
devletlerin iç politikalarında nüfuz sahibi ve bölgeye ağırlığını koymak isteyen emperyalist 
devletler karşısında sağlam bir pozisyona sahip olarak, emperyalist rekabetin sonuçlarından kendi 
bağımsız politikası için yararlanmak istiyordu.  
 

Sayın Başkan PKK'yi Ortadoğu'da iki emperyalist kampın ve onların yerel uzantıları olan 
devletlerin tam ortasına yerleştirerek, bütün taraflara bir tür "bedel yükseltme" politikası 
uygulayarak, PKK'nin stratejik konumunu sürekli derinleştirme ve geliştirme politikası izledi. Bu 
noktada PKK Ortadoğu'da şu çelişkileri işlemektedir:  



 56 

a-ABD-Rusya 
b-ABD-AB-İsrail-Türkiye ile Rusya-İran-Suriye 
c-İran-Türkiye-Irak ile ABD-AB-İsrail 
d-Türkiye-Suudi Arabistan ile ABD-AB-İsrail 
e-Türkiye-Suudi Arabistan ile Rusya-İran-Suriye 
f-Türkiye-Güney Kürdistan ile İran-Irak-Suriye 
g-Türkiye-Güney Kürdistan ile ABD-AB-İsrail 
h-PKK Türk iç politikasında ise AKP ile Ergenekon'cu milliyetçi-faşistler arasındaki çelişkileri, 
demokratikleşme reformlarını sürekli gündemde tutarak işlemektedir.  
 

Görüldüğü gibi PKK'nin "çelişkileri işleme skalası" oldukça geniş olup, bu çelişkiler yumağı 
PKK'ye bağımsız ve etkili bir politika için temel oluşturmaktadır. Eğer PKK böyle etkili bir politika 
yürütebiliyorsa, bunun nedeni, hiçbir emperyalist, sömürgeci ve işbirlikçi grup ve politik güç ile 
stratejik bir ittifaka girmemesi ve her taraf ile ilişkilerini sadece taktik çerçeve ile sınırlı 
tutmasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte PKK, Realpolitik'e uygun olarak "kendisini belli 
etmeyen", bu "belirsizlikten" dolayı da herkesin çekindiği bir politika izlemektedir. Özellikle de 
reformlar, PKK'nin bu "stratejik belirsizliğini" güçlendiren, onun asıl tarihsel yönünü gizleyen bir 
yapıya sahiptir.  
 

PKK, reformları, düşmanlarının kendisi karşısında tek bir politik ve askeri cephe 
oluşturmamaları için bir tür siyasal kaldıraç ya da taktik-manevra olarak kullanmaktadır. Bu 
noktada Türkiye ve İran karşısındaki politik konumlanması oldukça ilginçtir.  
 

1999 yılında Sayın Başkan'ın yakalanması sürecinde, PKK karşısında geniş ve etkili ve de 
PKK'nin politik tasfiyesini hedefleyen bir düşman cephesi oluşmuştu. Amaç emperyalistlerin,  
PKK'nin anti-emperyalist yapısını yokederek ve işbirlikçi Kürt burjuvazisine dayanarak bölgeye 
güçlü bir şekilde yerleşmesiydi. 1999-2004 arası, PKK'nin Sayın Başkan'ın önderliğinde Demokratik 
Cumhuriyet temelinde ateşkes ilan ederek geri çekilmesi ve Türkiye'nin burjuva-demokratik 
reformlar yapması için ona alan açması ve de Türkiye'nin bu reformları yapamayarak ABD-AB 
emperyalist bloku ile giderek arasının açılması, PKK'ye manevra alanı açmıştır. Tam bu dönemde 
PKK, Türkiye'deki Demokratik Cumhuriyet ile emperyalistler ile Türkiye'nin arasını açma 
politikasını, PJAK ile bir "Federatif İran" politik hedefi doğrultusunda İran'ın zayıflatılması politikası 
ile birleştirmiştir.  
 

PKK'nin PJAK'ın silahlı mücadelesi ile İran'ı Federatif bir İran'a doğru reformlar yoluyla 
dönüştürme politikasının birbirine bağlı iki politik amacı vardı:  
1-İran'ın politik dönüşümünü Molla Rejimini yıkarak ABD-AB-İsrail için cazip hale getirerek, bu 
sonuncuların Türkiye'ye fazla yaklaşmalarını önlemek.  
2-ABD ve AB'nin Türkiye üzerinde reform baskısını arttırarak, Türkiye'de işbirlikçi tekelci 
burjuvazinin  reformlar noktasında kendi aralarında keskin bir şekilde bölünmesini sağlayarak, 
devletin genel güç kaybına uğramasını sağlayarak, devrimci ve demokratik güçlere politik alan 
açmak. Daha sonra PKK 1 Haziran 2004'te Kuzey Kürdistan'da da tekrar savaşa başlayarak, 
Demokratik Cumhuriyet baskısını devlet üzerinde daha da şiddetli bir şekilde kurdu.  
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Devlet PKK'nin bu kuşatma hareketine, reformları tamamen askıya alarak ve statükocu 
devletler ile (İran, Suriye, Irak) yakınlaşarak PKK'yi kuşatma hareketi ile karşılık verdi. Bu 
Türkiye'nin Batı'dan daha da uzaklaşmasına ve nihayetinde Suriye bataklığına saplanması ile 
sonuçlandı. Batı'dan uzaklaşan Türkiye, bir kaç yıl önce PKK'ye karşı cephe kurmak istediği üç ülke 
ile de düşman hale geldi. Böylece her iki kampın düşmanlıkları PKK ile olan düşmanlıklarının önüne 
geçti. Bütün bunlar Türkiye Devrimci Harekti'nin o hiç beğenmediği ateşkesler ve Demokratik 
Cumhuriyet taktiği temelinde gerçekleşti.  
 

Sayın Başkan'ın yukarıdaki alıntılarda da belirttiği gibi, Türkiye'nin, bir yandan statükocu 
devletler yani İran-Suriye ve Irak ile PKK'ye karşı cephe oluşturmak istemesi, öte yandan da ABD-
AB ve İsrail ile ittifaklık ilişkilerini devam ettirmesi mümkün değildir. Kaldı ki Suriye krizinde bunun 
boş bir politika olduğu ortaya çıkmıştır. PKK'nin her yön ile aynı mesafede olma Ralpolitik'i, 
Türkiye'nin Suriye politikasının iflasıyla birlikte PKK'ye stratejik bir üstünlük vermiştir ki, bu durum 
on yıl önce Sayın Başkan'ın stratejik hesaplarında önceden öngörülmüştü.  
 

Az yukarıda yaptığımız alıntıda Sayın Başkan  "Kürt feodal burjuva blokunun ABD-İsrail-
AB'yi mi, TC'yi mi esas alacakları en tartışmalı, çelişkili konuların başında gelmektedir" derken aynı 
zamanda bundan on yıl önce bugünkü Türkiye-Güney Kürdistan ilişkilerini de önceden görmüştür. 
Türkiye'nin Güney Kürdistan'a fazla yaklaşarak Irak'ın istikrarını tehlikeye atması, ABD ve Türkiye 
arasına atılmış başka bir politik düğümdür.  
 

Türkiye'nin son on yılda neredeyse bütün müttefiklerini kaybederek uluslararası alanda 
yalnızlaşması ve tecrit olması, Sayın Başkan'ın ve PKK liderliğinin uygulamış oldukları Realpolitik'in 
bir sonucudur ve çok karmaşık ve hassas politik hesaplamalara dayanmaktadır.  
 

4. "Ortadoğu Siyaset Pazarı", Rojava Devrimi ve PKK'nin 
Stratejik Derinliği 

 
Rojava devrimi, PKK'nin Realpolitik'inin parlak bir uygulamasını oluşturmakadır. Temmuz 

2012'deki devrim neredeyse hiç kurşun atılmadan gerçekleşen bir devrimdir. Bunun nedeni 
Realpolitik'e uygun olarak, PKK-PYD çizgisinin savaşan iki gerici kampa dahil olmadan ve tarafsız 
kalarak her ikisinin güçten düşmesinden stratejik olarak yararlanmasıdır.  
 

PKK-PYD bu politik tutumun diğerlerinden nitelik olarak farkını belirtmek için "Üçüncü Yol" 
demektedirler. Bu noktada Üçüncü Yol siyasetinin jeopolitiğini ve Realpolitik'teki yerini kavramak 
büyük bir önem arzetmektedir.  
 

Herşeyden önce Üçüncü Yol ne demektir?  
 

Üçüncü Yol, herhangi bir emperyalist kampa ve onun gerici yerel uzatılarına dayanmadan, 
her türlü gerici siyasetin etki alanının dışında, devrimci ve demoratik bir siyaset temelinde halkın 
kendi kaderini kendi eline alması demektir. Bu siyaset bağımsız bir devlet örgütlenmesi temelinde 
olabileceği gibi, federatif bir devlet örgütlenmesi içerisinde özerk bir yapılanma biçiminde de 
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olabilir. Bölge genelinde güç dengesi, Üçüncü Yol'u izleyen politik parti ve örgütlere siyasal iktidarı 
tamamen ele geçirme imkanı vermiyorsa, gevşek bir federatif yapı içerisinde Üçüncü Yol'un özerk 
bir biçimde sürdürülmesi pekala mümkündür ve bütün sorun burada, bu siyasetin ülkenin geri 
kalanına ve bölge geneline nasıl yayılacağının yol ve yöntemini bulmaktır. Federatif bir yapı 
içerisinde Üçüncü Yol siyaseti, bölge genelinde devrimci bir stratejiye bağlanan "geçici bir nefes 
molası" işlevini pekala görebilir.  
 

Suriye'de ABD ve Rusya'nın yenişememe  durumu ve Suriye'yi "birlikte yönetme" 
temelinde anlaşmaları, bu noktada Rojava'nın her iki güç arasında denge unsuru olma ve bu 
temelde Federatif Suriye içerisinde Üçüncü Yol siyasetini izleyebilmesine  olanak sağlamaktadır. 
Burada da Realpolitik mümkün olabilmektedir.  
 

ABD ve Rusya'nın Cenevre-2 Konferansı ile Suriye'yi Irak ya da Lübnan modeline göre 
yapılandırmak istemeleri ve bu temelde her iki tarafın çıkarlarının da belirli bir dereceye kadar 
korunduğu bir politik şekillenmede, Rojava'nın hem bir stratejik denge hem de bir istikrar unsuru 
olarak, bölge güç ilişkilerinin vazgeçilmez unsuru olarak ortaya çıkmasının büyük bölgesel ve 
tarihsel sonuçları olacaktır. Bu politik sonuçları kısaca belirtirsek:  
1-PKK'nin İran, Türkiye ve Güney Kürdistan Federe Yönetimi üzerindeki baskısı daha da artar. Bu 
baskı Türkiye ve İran'ın iç politikasında demokratik reform baskısını arttırır ve bu ülkeler iç 
politikanın karışıklığı içerisine sürüklenerek güçten düşmeye başlarlar.  
2-PKK'nin İran'ı PJAK ile baskı altına alması, ABD-AB-İsrail'i daha fazla tahrik ederek, İran'da rejimi 
değiştirme politikalarına hız verebilir. Böylece statükoyu korumak isteyen Türkiye, ABD-AB-İsrail 
ile ciddi sorunlar yaşayabilir ve PKK karşısında bu sonuncuların desteğinden mahrum kalabilir.  
3-ABD-AB ve İsrail ile İran sorunundan dolayı ciddi çelişkileri olan bir Türkiye, KDP-YNK blokunu, 
PKK karşısında yanına çekmede zorlanacaktır. PKK İran politikası üzerinden, KDP ve YNK'yı 
tarafsızlaştırabilecektir. Uluslararası alanda  tecritte olan bir Türkiye ile KDP ve YNK fazla 
yakınlaşmak istemeyecektir. Bu politika PKK'nin YNK ya da Goran Hareketi gibi partiler ile ittifaklık 
ilişkisine girerek KDP'nin tamamen tecritine dahi neden olabilir.  
4-Federatif Suriye içerisinde Rojava'nın istikrarın kilit unsuru haline gelmesiyle ve Suriye'nin Irak 
gibi PKK'nin kuşatılma ve bastırılma politikalarında tamamen devre dışı kalmasıyla, PKK hiçbir 
zaman kuşatılamayacak ve bundan dolayı da büyük bir hareket serbestliği elde edecektir.  
5-PKK'nin savaştığı cephenin daralması ile büyük bir hareket serbestliğine ulaşması, Ortadoğu'da 
onun Stratejik Derinliğini daha da arttıracak ve emperyalist kamplar arasında "siyaset pazarlığını" 
ve bu temelde emperyalist rekabeti daha da arttırarak, bölgede Üçüncü Yol'a götürecek zayıf 
halkaları çoğaltacaktır.  

 

5. PKK'nin Stratejik Derinliği ve Askeri Stratejisinde Değişim 
 

Rojava devrimi ve bu devrimin kazanımlarının Realpolitik aracılığıyla Federatif bir Suriye 
içerisine taşınması ile PKK'nin elde edeceği stratejik derinliğin, onun askeri stratejisinde bir 
değişime neden olması hemen hemen kaçınılmaz gibidir.  
 

Gelecekte ortaya çıkacak bir Federatif Suriye, PKK'nin düşman cephesini daraltacağı  ve 
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bunla birlikte de Savaş Yedeklerini çoğaltacağı için, PKK'nin politik stratejisinin kapsamını 
derinleştirerek, politik hedeflerinin düzeyini yükseltecektir. Politik stratejideki bu değişim, askeri 
sratejinin değişimini de beraberinde getirecektir.  
 

2004-2011 arası dönemde, PKK PJAK ile birlikte hem İran ile hem de Türkiye ile savaştı. Bu 
savaşların yapısına baktığımız zaman, PKK ve PJAK'ın Türkiye ve İran'a karşı tam seferber olmadığı, 
her iki taraf ile Stratejik Savunma temelinde yürüttüğü  bir savaştı. Buna "iki yarım savaş" da 
denebilir. PJAK'ın İran'a karşı savaşının amacı, ABD-AB ve İsrail'in Türkiye'den uzaklaştırılmasına  
ve bu temelde Türkiye'nin tecritine dönüktü. PKK'nin Türkiye ile yürüttüğü savaş ise Demokratik 
Cumhuriyet temelinde Türkiye'nin burjuva demokratik dönüşümünü hedeflemekteydi ve bu 
temelde ABD-AB baskısını onun üzerinde kurmaya dönüktü. Bu politika PKK'ye düşman cephesini 
kendi içerisinde bölerek, uluslararası kuşatmadan çıkmaya yardımcı oluyordu.  
 

Rojava devrimi ve Federatif bir Suriye ile PKK, uluslararası kuşatmadan çıkarak, bölgede  
bir tür Stratejik Saldırı politikasına denk düşen bir politika uygulama olanağına sahip olacaktır. Bu 
stratejik saldırı politikasına uygun olarak da ya İran ya da Türkiye rejimlerinin tam yıkımı 
hedeflenecektir. Bu politik stratejiye uygun olarak da daha önceki "iki yarım savaş"  stratejisi "bir 
buçuk savaş" stratejisine dönüşebilecektir.  
 

"Bir buçuk savaş" stratejisi, bir ülkeye karşı tam seferber olma ile diğerine karşı da Stratejik 
Savunma aşamasında kalarak bir yıpratma savaşı temelinde reform yapma baskısı kurmak 
anlamına gelir. Böylece Realpolitik'e uygun olarak, hiçbir kampa dahil olmadan, bu kampların 
kendi aralarındaki mücadeleden stratejik olarak yararlanma imkanını verir.  
 

Kürdistan ve Ortadoğu'daki gelişmeler, gelecekte  PKK'ye böyle bir politika geliştirme 
olanağı ve imkanı sunmaktadır.  

 

6. PKK'nin Askeri Stratejisinde Evrim ve Ortadoğu 
Jeopolitiğinin Zorlanması 

 
PKK'nin gelecekte elde edeceği böyle bir stratejik derinlik, kaçınılmaz bir şekilde Ortadoğu 

jeopolitiğinin ve bu temelde oluşan güç dengesinin zorlanması ve parçalanması ile 
sonuçlanacaktır.  
 

İran ve Türkiye üzerinde oluşacak politik ve askeri baskı, bu devletlerin reform yapma 
kapasitelerini tamamen yokederek, onların çıplak askeri diktatör rejimlere doğru evrim 
geçirmesine neden olarak, tarihsel ve toplumsal temellerinin daralmasına neden olacaktır. Bu 
durum bu devletlerin geniş halk kesimlerini daha fazla baskı altına almalarına neden olacağı için, 
uzun süre sürdürülemez bir politikanın kısır çemberi içerisine hapsolmalarına neden olarak bir 
halk ayaklanmasını ya da devrimci bir muhalefetin oluşumunu daha çok kamçılayacaktır.  
 

Gerek İran'da gerekse de Türkiye'deki rejimlerin çökmesi ile ortaya çıkacak olan yeni 
yapıların politik karakteri eğer PKK'nin izlemiş olduğu Üçüncü Yol'a yakın bir karaktere sahip olursa 



 60 

(ki bu kuvvetle muhtemeldir), o zaman Üçüncü Yol'un  bütün Ortadoğu'ya yayılması ve anti-
emperyalist halk hareketlerini geniş bir ölçekte tetiklemesi kaçınılmaz hale gelir.  
 

7. Sonuç 
 

PKK'nin uygulamakta olduğu Realpolitik karşısında bölge devletleri (Türkiye, İran, Irak ve 
Suriye) tamamen savunmasız bir durumdadırlar ve PKK'nin bu politikası karşısında ne kazanma ne 
de tutunma şansları vardır. Bu analiz bir çok çevre ve kişi için çok abartılı görülebilir. Ancak 
olayların gerçek doğasına indiğimiz zaman ve belirli bir tarihsel perspektif ve değerler sistemi 
çerçevesinde sorunu incelediğimiz zaman bunun doğru olduğunu görmekteyiz.  
 

PKK'nin Kürdistan ve Ortadoğu'daki bu devrimci siyaseti ve savaşı hesaba katılmadan 
neredeyse hiçbir siyasal hesap yapmak mümkün değildir. PKK eğer Kürdistan'da Realpolitik 
temelinde bağımsız bir politika uygulayabiliyorsa, bunun nedeni Kürdistan'ın Ortadoğu'nun zayıf 
halkası, Ortadoğu'nun da emperyalizmin zayıf halkası olmasından dolayıdır.  
 
 

Ekim 2013 
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IV. PKK VE TARİHSEL GERÇEKLİĞİ 
 

Tek Türkiye Devrimci Hareketi değil ama Dünya Devrimci Hareketi de temel bir teorik 

problem ile karşı karşıyadır. Bu temel problem "PKK'nin Tarihsel Gerçekliği" meselesidir. PKK 

fenomenine nasıl yaklaşılması gerektiği, giderek tek emperyalist ve gerici burjuva siyasetlerin değil 

ama devrimci hareketin de temel teorik ve politik meselesi haline gelmiştir. Çünkü PKK sorunu, 

bütün güncel politik sorunların odağına yerleşmiş durumdadır ve onun tarihsel gerçekliği tam 

olarak anlaşılmadan, doğru bir politik çizginin geliştirilmesi mümkün görünmemektedir.  

Bu sorunun zaman kaybedilmeden büyük bir teorik kesinlikle çözülmesi  gerekmektedir. 

Ama PKK'nin bu tarihsel gerçekliğini neye göre ortaya çıkaracağız ve temel ölçü ne olmalıdır? 

Madem PKK'nin "tarihselliği"nden bahsediyoruz, o zaman bu ölçünün "kapitalizmin tarihselliği" 

temelinde geliştirilmesi zorunludur. Kapitalizmin tarihselliğinin anlaşılmasını sağlayan en önemli 

teorik araç ise Karl Marx'ın Kapital'idir ve onun aracılığıyla ve de tümden gelim yoluyla bütün özel 

süreçleri birbirine bağlayarak, PKK'nin tarihsel gerçekliğine ulaşmak mümkündür.  

 

PKK'nin tarihsel gerçekliği, onun "Kapitalist Modernite" karşısındaki tarihsel 

pozisyonundan çıkarılmak zorundadır. Ama bunun için önce "Kapitalist Modernite"nin dinamiğini 

kavramak gerekmektedir. Çünkü PKK'nin tarihsel gerçekliği, bu dinamiğe karşı verilen bir tepkidir 

ve tepkinin doğruluğunun ölçüsü ise bu dinamiğin yapısında gizlidir.  

 

O halde Kapitalist Modernite'nin temel dinamiği nedir?  

 

Hiç kuşkusuz bu dinamik  rekabettir ve bu rekabetin neden olmuş olduğu temel tarihsel 

eğilimlerdir. Bu eğilimler rekabetin yapısına bağlı olduğu ve onun tarafından harekete geçirildiği 

için, tarihsel bir yapıya yani durdurulamaz bir yapıya sahiptirler.  

 

O zaman yeni bir soru sorarak ilerlemeye çalışalım: Kapitalist rekabetin neden olmuş 

olduğu bu eğilimlerin bütün kapitalist çağlar için ortak olan özellikleri var mıdır?  

 

Evet vardır ve bu özelliklerin genel teorik serimi, ekonomik olarak Karl Marx tarafından 

Kapital'in Üçüncü Cilt'inde ele alınmış ve sonuca bağlanmıştır. Ancak bu eğilimlerin siyasal 

alandaki sonuçları tam olarak teorize edilmemişlerdir ama bu noktada belirli bir teorik çerçeveye 

ulaşmak için bir çok entellektüel ve ideolojik birikim söz konusudur.  
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Bütün emperyalist ya da genel olarak kapitalist sistemin içerisinde hareket ettiği temel 

dinamik rekabettir ama bu dinamiğin yolaçmış olduğu temel tarihsel eğilim ise Genel Kar 

Oranları'nın eşitlenmesidir. Bu genel ilke etrefında ve bu ilkenin gereklerinin gözönünde 

bulundurularak siyasal hesapların yapılması ve bu temelde stratejik ve taktik planlar sisteminin 

oluşturulması zorunludur.  

 

Marx öncesi klasik iktisat okul (Smith, Ricardo vs. ), kapitalizmin çok basit ve etkili bir 

yasasını keşfetti. Bu yasa, azami kar peşinde koşan kapitalistlerin,  belirli bir süre sonra aynı kar 

oranlarını elde ettiği gerçeğiydi. Yani rekabet belirli bir süre sonra kar oranlarının eşitlenmesi ile 

sonuçlanıyordu. Lakin bu eşitlenmenin içeriğinin bilimsel serimi ve nedenleri tam olarak 

anlaşılamıyordu. İşte sorunu bu noktadan sonra ele alıp inceleyen Marx oldu.  

 

Marx kar oranlarının eşitlenmesine artı-değer üzerinden yeni bir biçim verdi. Buna göre bir 

kapitalistin sızdırmış olduğu artı-değerin gerçek ağırlığı ancak piyasada üretilen bütün artı-

değerler ile rekabet halinde ortaya çıkabilirdi, ki artı-değerin kendisini içerisinde varettiği biçim 

üretim fiyatıydı. Üretim fiyatı, bir metaın maliyet fiyatının üzerine piyasa karının (ortalama kar)  

eklenmesiyle oluşuyordu. Bu yasaya göre, bazı kapitalistler ürettikleri artı-değerlerin bir kısmını 

kaybederlerken, bazı kapitalistler de üretmedikleri artı-değerlerin bir kısmını elde etmektedirler.  

 

Kar oranlarının eşitlenmesi, kapitalizmin bağrında  sürekli olarak "yeni üretim biçimleri"nin 

ortaya çıkması ve zaman içerisinde genelleşmesi anlamına gelmektedir. İşte bu yeni üretim 

biçimlerinin genelleşme sürecinde, aynı zamanda da kar oranları eşitlenmeye başlar. Kar 

oranlarının eşitlenmesi, rekabetin şiddetlenmesine ve bu temelde düşman kapitalist kampların 

oluşarak,  savaş temelinde karşı karşıya gelmelerine neden olmaktadır.  

 

Kapitalizmin bu eğilimi temel bir yasa olup, hiçbir güç tarafından durdurulamaz bir yapıya 

sahiptir. Bu yasanın anlaşılması, doğru stratejik ve taktik bir çizginin geliştirilmesi için zorunludur. 

Ama Marx'ın bu teorisinin günümüz koşullarına uyarlamasını ve somut koşullar içerisinde nasıl 

ortaya çıktığını da bilmek gerekmektedir.  

 

Bu yasa, dünya güç ilişkilerinin ve bunun içerisinde yeralan siyasi güçlerin yapılarının doğru 

bir tarihsel ölçümü ve bu güç ilişkilerinin tarihsel evrimini anlamak için temel bir öneme sahiptir. 

Bu haliyle fizikte izafiyet teorisindeki değişmez sabit olan, ışık hızı ile aynı yapıya sahiptir.  
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Kar oranlarının eşitlenmesi, özellikle emperyalist ülkelerde, kar oranlarının düşmesine 

tepki olarak, dünyanın geri kalmış bölgelerine emperyalist sermayenin akmasıyla ortaya çıkan bir 

durumdur. Kar oranlarının düşmesine tepki olarak, kar oranlarını yükseltmek için geri kalmış 

ülkelere olan sermaye akımı, aktığı yerlerdeki yerel sermayelerle birleşerek, zaman içerisinde çok 

karmaşık ilişkiler yaratarak ve sermayenin ihraç edildiği yerlerde kapitalist üretim ilişkilerini 

derinlemesine ve genişlemesine geliştirerek, zaman içerisinde giderek göreli bir dengenin 

oluşmasına neden olur.  

 

Kar oranlarının eşitlenme eğilimi, ekonomik ve siyasal rekabeti daha da şiddetlendirir, 

çünkü toplamda genel kar oranının düşmesine neden olur. Rekabetin küresel düzeyde bu 

şiddetlenmesi, karşılıklı olarak emperyalist kampları, birbirlerini zayıflatmak ve yoketmek için aşırı 

hareketlere sürüklemekte ve uzlaşmaz bir çelişkinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  

 

Bu yasanın bir diğer anlamı, bu eşitlenme eğiliminin ihtiyaçlarına cevap veremeyen politik 

yapıların zaman içerisinde zayıflamalarına ve hatta tarihsel arenayı terketmelerine neden 

olmasıdır. Bu haliyle bir tür tarihsel düzenleyici (regülatör) ve eleyici bir işleve sahiptir.  

 

Kar oranlarının eşitlenme eğilimi, sermayenin ihraç olduğu yerlerde kapitalist üretim 

ilişkilerinin hızlı ve derinlemesine bir şekilde gelişmesine neden olduğu için, yeni sınıf ve 

katmanların oluşmasına ve güç ilişkileri içerisine dahil olarak, yerleşik siyasi yapıların derinden 

sarsılmasına neden olmaktadır.  

 

Günümüzde genel kar oranlarının eşitlenme baskısının neden olduğu yeni bir emperyalist 

kamplaşma ve bu kamplaşmanın dışında her iki kamptan da bağımsız ve Stratejik Denge 

Konumu'na tekabül eden bir hareket tarzına sahip olan  bir üçüncü kampın ortaya çıkması 

sözkonusudur. Daha derinden bakıldığı zaman, üçüncü kampın stratejik yapısının, emperyalist 

kamplaşmaya bağlı olarak geliştiği ve ikisi arasındaki düşmanlığın gelişiminin, onun stratejik 

durumunun gelişiminin ve sağlamlaşmasının temeli olduğu görülmektedir.  

 

Bu yasanın tarihsel yapısı ve sonuçlarını daha iyi anlamak için, onu, kapitalizmin tarihsel 

gelişimi içerisinde incelemek ve bu temelde tarihsel ve teorik sonuçlar çıkarmak iyi bir yöntem gibi 

gözükmektedir.  
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Modern dünyada kar oranlarının ilk eşilenme eğilimi, kapitalizmin şafağında ve 

manüfaktür üretiminin egemen olduğu bir dönemde gerçekleşti. 15. yüzyılın sonlarında ve bütün 

16. yüzyıl boyunca, manüfaktür üretimi temelinde gerçekleşen dünya ticareti ve sömürgecilik 

sonucunda, giderek Kıta Avrupası'nda, kar oranları eşitlenmeye ve bunun sonucunda birbirine 

rakip iki düşman kamp oluşmaya başladı. Uzun yıllar, Hristiyanlığın Katoliklik biçimi içerisinde 

tarihsel çıkarlarını geliştiren burjuvaların karşısına, Hristiyanlığın Protestanlık biçimi altında 

çıkarlarını geliştiren yeni bir burjuva kamp çıkmaya başladı ve Hristiyanlık içerisindeki bu bölünme, 

aslında ekonomik alanda giderek birbirlerini dengeleyen iki burjuva kampın ideolojik ve politik 

rekabetinden başka bir şey değildi. Genç burjuvazi daha tarihsel olarak eski dünyayı çözemediği 

için, kendi arasındaki mücadeleyi, eski sosyal biçimin özellikleri içerisinde yürütüyordu.  

 

Kıta Avrupası'nın Katolik-Protestan savaşı biçiminde,  Avrupa'nın genç burjuvazisi 

tarafından bölüşülmesi mücadelesi, hiç kuşkusuz her iki kamp içerisinde kendi çıkarlarını 

görmeyen bazı güçlere muazzam bir tarihsel  fırsat yaratıyordu. Bu üçüncü kamp, hem Katoliklere 

hem de Protestanlara daha yakın durarak ve birini diğerine karşı dengeleyerek ve de bir tür 

Stratejik Denge Konumu politikası izleyerek, kendi tarihsel çıkarlarını geliştiren bir siyasal çizgi 

izlemeye başladı. Katolik-Protestan savaşında, bu Stratejik Denge Konumu politikasını, Fransa 

burjuvazisinin çıkarlarının geliştirilmesi temelinde ilk kullanan, 17. yüzyılın başlarında, zamanın 

Fransız Başbakanı konumunda olan Richelieu oldu.  

 

Richelieu, Raison d'Etat (Devlet Aklı) adlı politikayla, Avrupa'daki Katolik-Protestan 

savaşında, tarafsız kalarak ama her iki kamp ile de birbirini dengeleyen çok taraflı taktik ilişkiler 

kurarak ve "belirsizliği stratejik bir konum" gibi kullanarak, her iki kampı zayıflatmayı ve Fransa'nın 

nüfuzunu, Orta ve Doğu Avrupa'ya kadar yaymayı başardı. Bu dönem 1649'da imzalanan Vestfalya 

Anlaşması ile son buldu.  

 

Kıta Avrupası'nın gelişen kapitalist üretim ilişkileri içerisinde, ikinci kar oranlarının 

eşitlenme eğilimi, 1759'da buharlı makinanın bulunması ve makinalı sanayinin ortaya çıkarak, 19. 

yüzyılın başlarında bu makinalı sanayiye dayanarak ekonomilerini geliştiren iki ülkenin yani 

İngiltere ve Fransa'nın sermaye niceliklerinin ve bu temelde kar oranlarının eşitlenmesi temelinde 

gerçekleşti. İngiltere'yi ekonomik olarak geriden takip eden Fransa, belirli bir süre sonra giderek 

İngiltere'yi ekonomik olarak dengelemeye başladı. Ancak Fransa ekonomisinin bu dengeleme 

eğilimi, giderek Monarşi biçiminden dolayı bu dengelemeye engel teşkil eden siyasal biçim ile 

çatışmaya düşerek, Büyük Fransız Devrimi'ne yolaçtı. Fransız devrimi, Fransız burjuvazisinin 
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önündeki engelleri kaldırarak ve milliyetçiliği kendi yayılma aracı haline getirerek, Kıta 

Avrupası'nda Fransa'nın İngiltere'yi dengelemesine neden oldu. Bu döneme 1815'te Waterloo'da 

Napolyon'un Koalisyon kuvvetlerine yenilmesi ve 1815 tarihli Viyana Kongresi son noktayı koydu.  

 

Viyana Kongresi'yle ortaya çıkan düzen, Fransa'nın bastırılması üzerine oturmasına karşın, 

Avrupa üzerinde ne İngiltere'nin ne de Çarlık Rusyası'nın egemenliğine izin veriyordu. Çünkü bu 

sonunculardan her birinin Avrupa üzerinde hegemonya kurması, diğerine karşı düşmanlık olarak 

belireceği için, Viyana Kongre düzeni, bu iki gücün Avrupa'dan uzak tutulması üzerine kuruldu. Bu 

ise Koalisyon kuvvetleri içerisinde her iki devlet ile  aynı mesafede ve tarafsız kalabilen bir devlet 

tarafından gerçekleştirilebilirdi, ki bu işi bir tür Stratejik Denge Konumu politikası temelinde yapan 

ve bu temelde Viyana Kongre düzenini Avrupa'da otuz yıl ayakta tutmayı başaran Avusturya'nın 

Başbakanı konumunda olan Metternich yaptı. Metternich hem Çarlık Rusyası hem de İngiltere ile 

birbirini dengeleyen bir taktik ilişkiler sistemi kurarak, Viyana Kongre düzenini uzun bir süre ayakta 

tutmayı başardı.  

 

Kıta Avrupası'nda kar oranlarının eşitlenme eğilimine girdiği üçüncü dönem, bastırılan 

Fransa'nın ekonomik ve politik olarak 19. yüzyılın ortasında tekrar başını kaldırması ile ortaya çıktı. 

Avrupa'da 1848 -50 devrimleri, bastırılan Fransız burjuvazisinin politik olarak tekrar canlanmasını 

sağladı ve I. Napolyon'un yeğeni III. Napolyon, bir devlet darbesi ile iktidarı ele geçirerek, Viyana 

Kongre düzenini bozdu ve Avrupa'yı yeni bir siyasi kamplaşmaya sürükleyerek, Avrupa'da savaşlar 

dönemini tekrar başlattı.  

 

Fransa'nın III. Napolyon ile tekrar ayağa kalkışının büyük tarihsel fırsatlar yarattığını ilk 

farkeden, Almanya'da Otto Von Bismarck oldu. Daha sonra Başbakan olan Bismarck, bir tür 

Stratejik Denge Konumu politikası uygulayarak, Almanya'nın tek birliğini gerçekleştirmekle 

kalmadı ama onu Avrupa'nın en güçlü kapitalist ve emperyalist ülkesi yapmayı başardı.  

 

Bismarck Fransa'nın ayağa kalkması ile ortaya çıkan Fransa ve Avusturya rekabetinden, 

önce Almanya'yı tarafsızlaştırarak, sonra her ikisini birbirine salarak ve zayıflatarak, daha sonra da 

her ikisinin en zayıf anlarında onlarla ayrı ayrı savaşarak yararlandı. Richelieu gibi, o da, "belirsizliği 

stratejik bir güç olarak" kullanarak ve her iki taraf ile de birbirini dengeleyen taktik ilişkiler kurarak, 

Almanya'nın stratejik konumunu güçlendirdi. Bu dönem 1871'de Almanya'nın Fransa ile savaştan 

sonra tek bir devlet halinde birleşmesi ile sona erdi.  
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1871'de Almanya ve İtalya'nın politik birliğinin gerçekleşmesinin ardından, Kıta 

Avrupası'nda kapitalist üretim ilişkileri giderek daha da derinleşmeye başladı ve hızlı bir atılıma 

girdi. Kar oranları dördüncü defa eşitlenme eğilimine girmeye başladı ve Birinci Dünya Savaşı'na 

götürdü. İki emperyalist kampın birbirini boğazladığı bu savaşta, Lenin bir tür Stratejik Denge 

Konumu politikası uygulayarak, her iki kamptan bağımsız olan Üçüncü Kampın yani Komünist 

Enternasyonal kampın stratejik konumunu güçlendirmek için yararlandı. Lenin Almanya'nın 

yardımı ile tek Rusya'ya geçmekle kalmadı ama Bolşevikler Şubat-Ekim 1917 arası Almanya'dan 

gizli hesaplar yoluyla para da elde ederek, Rusya içerisinde güçlü bir propaganda makinası 

oluşturmayı başardılar. Ekim Devrimi Rusya'yı savaştan çıkaracağı ve Almanya'yı iki cephede 

savaşmaktan kurtaracağı için, Alman emperyalizmi için Bolşeviklere yardım etmek cazipti. 

Bolşevikler Ekim Devrimi'nden iki yıl sonra, devrimi Almanya'ya taşımaya çalışarak Alman 

emperyalizmine verilen tavizleri yoketmeye çalıştılar.  

 

Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra, Stratejik Denge Konumu politikasını Türkiye'nin 

kurtuluşu için Osmanlı Devleti uygulamaya başladı. Daha sonra Mustafa Kemal'in bir darbe ile 

kendisine malettiği Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı, Sovyet Rusya ile Batı Emperyalistleri arasında bir 

Stratejik Denge Konumu politikasını öngörüyordu ve bu mekanik üzerine oturuyordu. Önce Sovyet 

Rusya ile yakınlaşarak Batı Emperyalistlerini sınırlayan Ulusal Hareket, daha sonra Batı 

Emperyalistlerine yaklaşarak Sovyet Rusya'yı sınırlamaya başladı ve bu temelde az çok bağımsız 

bir politika geliştirmeyi başardı.  

 

Kapitalist dünyada kar oranlarındaki beşinci eşitlenme eğilimi, İkinci Dünya Savaşı'na 

doğru giderken ortaya çıktı. Rusya'da devrimin çok kısa bir sürede bürokratik diktatörlüğe 

dönüşmesi  ve kendisini dünya piyasasından tecrit etmesinin sonucunda, kar oranlarının 

eşitlenme eğiliminin insiyatifini uluslararası faşist hareket ele geçirerek, giderek iki emperyalist 

düşman kampın oluşmasına neden oldu.  

 

Faşist hareketlerin dünya çapında yükselmesi karşısında, Stalin önce burjuva-demokratik 

emperyalist kamp ile faşist kampa karşı ittifaklık aramaya çalıştı. Buna yanaşmayan ve daha çok 

Sovyetler Birliği ile Faşist emperyalist kampı karşı karşıya getirmek isteyen Batı'nın planlarını 

bozmak için Stalin, Sovyetler Birliği'ni burjuva-demokratik emperyalist kamp (Fransa-İngiltere) ile 

Faşist emperyalist kamp (Almanya-İtalya) arasına konumlandırarak, her iki kampı birbirine karşı 

tahrik eden bir Stratejik Denge Konumu politikası uyguladı. Bunun sonucunda savaş önce bu iki 

kamp arasında başlayarak ve her ikisinin zayıflaması sonucunda Sovyetler Birliği'nin dahil olduğu 
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bir savaşa dönüştü. Şayet bu denge politikası olmasaydı, Sovyetler Birliği savaştan dağılmadan 

çıkamazdı.  

 

İçinden geçtiğimiz süreçte, kar oranları altıncı defa eşitlenme eğilimine girmiş 

bulunmaktadır ve tarihsel sonuçları da, daha öncekilerden farklı olmayacaktır. ABD-AB'nin başını 

çekmekte olduğu emperyalist kamp ile Rusya ve Çin'in başını çekmekte olduğu emperyalist 

kamplaşma, giderek dünya çapında kıyasıya bir emperyalist paylaşım ve nüfuz mücadelesine 

dönüşmüş durumdadır. İşte bu emperyalist kamplaşmada, Birinci Dünya Savaşı'nda Lenin ve 

Bolşeviklerin oluşturmuş ve önderlik etmiş oldukları üçüncü kampın aynısını, Abdullah Öcalan ve 

PKK Hareketi yapmaktadır. Bu haliyle Abdullah Öcalan ve PKK Hareketi, yeni çağın devrimci 

dönemini ya da başka bir ifade ile dünya devriminin kapısını aralamışlardır. Bu durumuyla PKK 

dünya devriminin öncü müfrezesi durumuna gelmiştir.  

 

Tarih sık sık yaptığı "şaka"lardan birisini yine yapmıştır ve daha bağımsız bir devleti 

olmayan bir ülkenin devrimci hareketini, dünya devrimci hareketinin öncü müfrezesi konumuna 

yükseltmiştir. Kürt ulusu adeta tarihten intikam alırcasına, tarihteki büyük devrimci uluslar arasına 

girerek, daha şimdiden adını Fransız, Alman, Rus ve Çin gibi büyük devrimci ulusların arasına 

sokmuştur. Yeni devrimci  çağ, PKK'nin dünya devrimci hareketinin liderliğini elde etmesiyle 

açılmıştır.  

 

Sayın Başkan'ın Stratejik Denge Konumu politikasını, kar oranlarının eşitlenme eğilimi 

yasası temelinde ele aldığımız zaman, bu politikanın hem  tarihsel geleceğini ve görevlerini hem 

de PKK’nin tarihsel gerçekliğini kavrama olanağına da sahip olmuş olacağız. PKK’nin tarihsel 

gerçekliğini anlamak ile Genel Kar Oranlarının Eşitlenme eğilimini ve bunun sonucunda ortaya 

çıkan Stratejik Denge Konumu Politikasını anlamak birbirine bağlı ve içiçe geçmiş sorunlardır. 

Bundan dolayı bu yasanın, günümüz emperyalist sistemi içerisindeki işleyişini anlamak büyük bir 

öneme sahiptir.  

 

Günümüz emperyalist sistemi içerisinde bu yasanın işleyişini anlayabilmek için, ülkelerin 

Gayri Safi Milli Hasılat (GSMH)'larına bakmak ve bu GSMH'lerin iki kamp oluşturacak  şekilde nasıl 

birbirlerine bağlanarak   evrim geçirdiğini anlamak gerekmektedir. Bu durum bize, hem stratejik 

denge konumunun  tarihsel yerini    hem de tarihsel yönünü tam olarak belirleme imkanını  

sağlayacaktır.  
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Kar oranlarının eşitlenmesi yasası, bir eğilim olarak işlemektedir. Bu yasanın işleyişini bir 

eğilim olarak gözönüne bulundurmak ve eğilimin belirleyiciliği temelinde tarihsel olguları 

birbirlerine bağlamak daha mantıklı gözükmektedir. Çünkü sözkonusu olan eşitlenme eğilimi, 

farklı üretkenliğe ama aynı niceliğe sahip olan sermayelerin aynı kar oranı temelinde 

eşitlenmesidir. Örneğin ABD ile Çin aynı üretkenlik düzeyine sahip olmayan ekonomilere sahipken, 

aynı GSMH oranlarına giderek sahip olmuşlardır. Yani giderek aynı sermaye niceliğine sahip 

olmaya başlamaktadırlar ve bu eğilimin giderek iki kamp arasında da yaşanması kaçınılmazdır.  

 

Tablo-1 ve Tablo-2, her iki emperyalist kampın (Batı ve Doğu Emperyalistlerinin) temel 

ülkelerinin GSMH'lerinin kabaca bir karşılaştırmasını sunmakta ve nasıl Doğu Emperyalistleri ve 

onlarla birlikte hareket eden ülkelerin GSMH'lerinin toplamda,  giderek Batı Emperyalistlerini ve 

onlarla birlikte hareket eden ülkelerin toplamdaki GSMH'lerini dengelemeye başladıklarını ya da 

tarihsel olarak bu sürece girdiklerini göstermektedir.  

 

 YILLARA GÖRE GSMH M. $    
       

  YILLAR    

Ülkeler 1990 2000 2013    

ABD 6000 10285 16769    

İngiltere 1077 1500 2700    

Japonya 3104 4731 4920**    

Almanya 1765 1950 3730    

Fransa 1275 1369 2806    

İtalya 1178 1142 2149    

Kanada 592 740 1827    

Brezilya 462 645 2246    

Hollanda 313 413 854    

Rusya 517 260* 2100    

Çin 357 1200 9240    

Hindistan 327 477 1877    

Türkiye 151 267 822    

İran 116 101 369***    

GSMH Milyar $ (Rakamlar Yuvarlanmıştır)-Dünya Bankası verilerinden derlenmiştir  
*Krizden dolayı daralma 
**Depremden dolayı daralma 
***Ambargodan dolayı daralma 
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 İki Emperyalist Grubun Yıllara Göre GSMH (Milyar $)  

 Yıllar 
Batı 

Emperyalistleri 
Doğu 

Emperyalistleri    
%12, 5 1990 16, 000 2, 000    

%13 2000 22, 130 3, 000    

%46 2013 35, 760 16, 655    

         

 
 
 

 
    

   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Doğu Emperyalist kampının, ekonomik olarak, giderek Batı Emperyalist kampını 

dengelemeye başlaması, hiç kuşkusuz Doğu Emperyalist kampının siyasi olarak güçlenmesine ve 

Batı kampını göreceli olarak siyasi ve askeri olarak dengelemesine neden olmaktadır. Ancak 

buradaki temel mesele, Doğu'lu güçlerin siyasi yapılarının, ekonomik alanda gelişen eşitlenme 

eğiliminin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamaktan uzak oluşudur.  

 

Kar oranlarının eşitlenmesi, küreselleşmenin ve dünya piyasasının daha da gelişmesi 

temelinde ilerlediği için, bunlarla uyumlu olan siyaset ve değerler sistemine (tek ilericilik 

anlamında  değil) ihtiyaç vardır. Kar oranlarının eşitlenme eğilimi, rekabeti küresel ölçekte 

şiddetlendireceği için, küresel ölçekte kapsayıcı ve etkili olan ideolojik ve siyasi eğilimleri de ön 

plana çıkaracaktır. Bugüne kadar tarihsel deneyim, üç küresel ideolojik ve politik eğilimin yani 

Burjuva-Demokratik, Sosyalist-Komünist  ve Faşist Hareketlerin  bu evrensel yapıya sahip 

olduğunu ve bu yasanın tarihsel baskısı temelinde, bu hareketler arasındaki ilişkilerin ortaya 

çıktığını göstermiştir.  

1990 2000 2013

Batı Emperyalistleri 16.000 22.130 35.760

Doğu Emperyalistleri 2.000 3.000 16.655
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İki emperyalist kampın  sermaye niceliklerinin ve bu temelde de kar oranlarının giderek  

tarihsel olarak eşitlenme eğilimine girmesinin ilk tarihsel sonucu, Doğu emperyalistlerinin ve 

onların nüfuz alanları altında bulunan yerlerdeki rejimlerin domino etkisi temelinde çökmesi 

olacaktır. Bu alan Türkiye, İran, Suriye, Irak, Rusya, Çin ve Hindistan'a kadar uzanan bir coğrafyayı 

kaplamaktadır.  

 

Önümüzdeki on ve yirmi yılda bu coğrafyada (özellikle Rusya ve Çin de dahil), rejimlerin 

hem iç hem de dış politik baskıların sonucunda çökmesi hemen hemen kaçınılmazdır. Bunun 

nedeni bu ülkelerin küreselleşmenin neden olduğu  sosyal güçlerin büyümesini karşılayacak politik 

çerçeveden yoksun oluşlarıdır. Rusya, Çin, İran ve Türkiye gibi ülkeler özünde milliyetçi ve 

bürokratik  rejimler olup, kendi ülkelerinin  hem bölgesel hem de küresel  piyasalar ile derin ve 

kalıcı ekonomik ve politik ilişkiler kurma yeteneğine sahip değillerdir. Bu durum bu ülkelerin 

üretici güçlerinin kendi politik yapıları ile çatışmalarını keskinleştirecek ve bu ülkeleri sosyal 

krizlere sürükleyecektir.  

 

İşte bu tarihsel durum Doğu Emperyalistleri ve etki alanlarının bulunduğu coğrafyada, 

devrimci durumlara neden olarak "PKK'nin Demokratik Ulus Perspektifi"nin buralarda gelişmesine 

neden olabileceği gibi, bu devrimci durumlarda yararlanamayan bu ülkelerin devrimci 

hareketlerinin başarısızlığı durumunda, 20. yüzyılın ilk yarısında gördüğümüz klasik faşist 

hareketlerin yeni çağın özelliklerine uygun olarak, ortaya çıkacak olan tarihsel boşluğu doldurması  

kaçınılmazdır. Her devrimin arkasında, faşist bir karşı-devrim gizlidir. Çünkü emperyalist sistemin 

bağrında sermayelerin ve bu temelde kar oranlarının eşitlenmesi, Batı Emperyalistleri'nin 

"Kapitalist Modernite"si karşısına, bu eşitlenmenin gereği olarak ya "Demokratik Modernite"yi ya 

da "Modern Faşizmi" çıkaracaktır. Bu coğrafyada Batı'ya bağlı bir burjuva demokrasisinin tutunma 

şansı olmayacaktır. Bunun nedeni bu coğrafyadaki üretici güçlerin, Batı ekonomilerinin uzantısı 

olmayı, eşitlenme eğiliminden dolayı reddedecek olmasıdır. Bu durum aynı zamanda bu 

coğrafyada sosyal demokrasinin ideolojik ve politik iflasının kaçınılmazlığını ve nedenlerini de 

ortaya koymaktadır.  

 

Kar oranlarının küresel ölçekte eşitlenmesinin Batı Emperyalistleri üzerindeki etkisi ise, bu 

emperyalist grubun küresel hegemonyasında bir zayıflamanın ve aşınmanın ortaya çıkması 

şeklinde olacaktır. Özellikle Batı'lı emperyalist güçler büyük sosyal huzursuzluklara sahne 

olacaklardır ve etki alanları içerisinde de devrimci durumlar ile karşı karşıya kalacaklardır. İşte 
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onların küresel hegemonyalarının zayıflaması durumunda da "PKK'nin Demokratik Ulus 

Perspektifi"nin bu ortaya çıkan boşluğu doldurması gerekmektedir aksi taktirde faşist hareketlerin 

ve geçici olarak reformist sosyal demokratların buralarda etkili olması kaçınılmazdır.  

 

Küresel kapitalist  sistemin temel dinamiği olan kar oranlarının eşitlenme eğilimi 

temelinde, küresel sistemin geleceğinin "röntgenini" çektiğimiz zaman, şu an Ortadoğu'da 

yaşanan siyasal ve askeri mücadelenin gelecekte yaşanacak olan büyük mücadelelerin "küçük bir 

örneği" olduğu ve Rojava Devrimi'nin de "Dünya Devrimi"ne bir tür "giriş" oluşturduğu anlamına 

gelmektedir. Gelecek yıllar "PKK'nin Uluslararasılaşması"yla birlikte, temel özelliklerini dünya 

devrimci hareketine aktarmaya başladığı bir dönem olacaktır. Kar oranlarının eşitlenme eğilimi ya 

PKK çizgisini bütün Doğu coğrafyasında temel devrimci çizgi yapacak ya da Doğu insanlık tarihinin 

en korkunç dönemlerinden birisi içerisine sürüklenecektir.  

 

Doğu'da eşitlenme eğiliminin baskısı sonucunda çökecek rejimlerin bırakacağı boşluğu, 

Demokratik Ulus ya da Demokratik Modernite'nin dolduramaması durumunda, bir Rus ve Çin 

faşizminin bu boşluğu doldurması ve de onların etki alanları içerisinde bulunan coğrafyalarda ( 

Doğu ve Orta Avrupa, Orta Asya ve Kafkaslar, Uzakdoğu Asya, Hindistan vs. ) faşist hareketlerin 

yükselmesi kaçınılmazdır. Rus faşizmi tarihsel çapı ve derinliği itibariyle, Nazi Almanyası ile 

eşdeğerde olacaktır.  

 

Bugün bu yasanın ışığı altında 20. yüzyıldaki faşist hareketlerin yükselmelerinin ve iktidara 

gelmelerinin nedenlerini anlamak mümkündür. Birinci Dünya Savaşı öncesi de, emperyalizmin 

oluşumu temelinde kar oranlarının ve emperyalist sermayelerin niceliklerinin eşitlenme eğilimine 

girdiği bir dönemdi. İngiliz emperyalizmi ile Alman emperyalizmi arasındaki ekonomik eşitlenme, 

İkinci Dünya Savaşı hemen öncesinde yani 1930'ların sonlarına doğru gerçekleşti. Ama daha Birinci 

Dünya Savaşı öncesi, kapitalist sistem bu eğilime girmişti ve Birinci Dünya Savaşı, Almanya'nın 

üretici güçlerinin gelişiminin  önünde ayakbağı olan imparatorluk yapısını çözerek, bu eşitlenmeyi 

sağlayacak daha evrensel bir eğilimi aramaya başladı. Bu evrensel eğilim ya komünist 

enternasyonal ya da faşist enternasyonal olabilirdi ki, III. Enternasyonal'in bürokratik ve yanlış 

devrim anlayışı, bu dönemde Avrupa faşizminin yükselmesinin ve iktidarının nedenini 

oluşturmuştur. Alman ve İtalyan ve de Uzakdoğu'daki Japon faşizmi, İngiltere, Fransa ve ABD'nin 

başını çektiği emperyalist grubu dengeleyerek, aslında üretici güçlerin ihtiyaç duyduğu eşitlenme 

eğilimini sağlamışlardır.  
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İşin ilginç tarafı, Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri, yendikleri ülkelerin hemen hemen 

hiçbirisini (Almanya, Avusturya, Macaristan, Türkiye vs. ) kendi ekonomik ve politik sistemlerinin 

uzantısı haline getirememişlerdir. Bu çabaları, üretici güçlerin baskısı temelinde gelişen devrim ve 

faşist karşı-devrimler sonucunda başarısızlığa uğramıştır. Bunun nedeni işte kar oranlarının ve 

sermaye niceliklerinin eşitlenme eğilimiydi.  

 

Bu tarihsel ve teorik perspektifte baktığımız zaman, gelecek dönemin faşist karanlık 

dönemini durdurmak için, "dünya devrimci hareketinin PKK'leşmesi" ve onun devrimci disiplinini, 

savaşkanlığını, stratejik ve taktik yapısının temel özelliklerini kendi bünyesine katması zorunludur. 

Bir zamanlar dünya devrimci hareketinin Bolşevikleşmesi sözkonusuyken, şimdi "PKK'lileşmesi"   

sözkonusudur. Dünya devrimci hareketi, geleceğin büyük muharebelerine  ancak  PKK deneyimi 

temelinde hazırlanabilir.  

 

Kürdistan devrimi, emperyalist sistemin bağrında gerçekleşmekte olan kar oranlarının 

eşitlenme eğiliminin tarihsel dalgası üzerine oturmuştur ve bu eşitlenme eğilimi dalgası geliştikçe, 

PKK'nin çizgisinin bütün Doğu'nun ve hatta Batı'nın içlerine kadar yayılması kuvvetle muhtemeldir. 

İnsanoğlu 20. yüzyıldaki faşist deneyimi yaşamak zorunda değildir, ancak devrimleri başaramadığı 

taktirde, bu korkunç tekrarı yaşayacağı hemen hemen kesindir. Çünkü onun kaderi, kapitalizmin 

bağrındaki çelişki ve eğilimlerle damgalanmıştır.  

 

İşte bu tarihsel gerçeklik, Türkiye devriminin Kürdistan devriminin açmış olduğu  tarihsel 

yoldan ilerlemesini zorunlu kılmaktadır. PKK'nin felsefi ve ideolojik eksiklikleri yok mudur? 

Elbette vardır. Gelecek dünya devrim süreci, PKK'nin bu eksikliklerini tek açığa çıkarmakla 

kalmayacak ama bunları giderecek tarihsel olanakları da yaratacaktır. PKK sürekli evrim geçiren 

bir harekettir. Bugünkü tarihsel durumu ve düzeyi, ilk ortaya çıktığı durumundan çok farklı bir 

yapıya sahiptir ve hiç kuşkusuz, Kürdistan, bölge ve dünya devriminin ihtiyaçları doğrultusunda bu 

ileriye doğru olan evrimi de devam edecektir.  

 

Türkiye devrimi, Kürdistan devriminin tarihsel olarak "uzaması" ya da "genişlemesi" olarak 

ele alınmalıdır. Bu genel sürekliliği içerisinde aynı niteliğe bağlı parçaların birbirlerini 

tamamlaması olduğu kadar, her iki ülkenin sosyal dinamiklerinin farklılığından dolayı, farklı iki 

özelliğin de yanyana durması gibi ortaya çıkmaktadır. Türkiye ve Kürdistan devrimleri, aynı bütüne 

ait parçaların özel birlikteliği gibi düşünülmelidir. Çünkü her iki devrimin hedefleri ve görevleri, 

Kapitalist Modernite karşısında sadece birbirlerini tamamlamaktadırlar. Bu durum her iki ülkenin 
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devrimci hareketinin stratejik ve taktik yapılarının ortaklaştırılmasını zorunlu kılmaktadır.  

 

 Sayın Başkan ve PKK'nin Demokratik Ulus, Demokratik Modernite ve Ortadoğu 

Demokratik Konfederalizmi perspektifi, Birinci Dünya Savaşı sırasında Lenin ve Bolşeviklerin, yeni 

bir Devrimci Enternasyonal'i inşa etme yaklaşımıyla açmış oldukları devrimci çağın bir benzeri 

olup, aynı tarihsel işlevselliğe sahiptir. İşte bu tarihsel perspektif temelinde Türkiye ve Dünya 

devriminin ele alınması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bir niyet ve istek sorunu değil, tarihin 

nesnel eğiliminin dayatmış olduğu bir zorunluluktur.  

 

PKK sosyalist-komünist bir harekettir. Şayet böyle bir tarihsel yapıya sahip olmasaydı, 

"Kapitalist Modernite" karşısında, bağımsız bir Üçüncü Yol geliştiremezdi. PKK dünya komünist 

hareketinin, sosyalizm ve ona gidiş tarzındaki tarihsel ve teorik yetersizliğine kendi çapında 

teorik ve politik cevap vererek, sosyalizme doğru ilerleyen bir harekettir.  

 

PKK’nin tarihsel gerçekliği sorununa bunun dışında yaklaşacak olan bir politik hareketin, 

ciddi politik hatalar yapması ve bu temelde tarihsel bir pozisyon kaybına uğraması kaçınılmazdır.  

 

Haziran 2015 
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V. PKK VE ORTADOĞU DEVRİMİ 
(Geleceği Nasıl Okumalı? ) 

 

İnsanlık tarihinde bazı çok önemli tarihsel anlar vardır ve bu anlarda alınan kararlar insanlık 

tarihinde büyük izler bırakırlar. İşte içinden geçtiğimiz konjonktür de böyle bir yapıya sahiptir. 

Özellikle bu süreçte PKK önderliğinin alacağı kararlar ve uygulayacağı politikalar, Ortadoğu devrimi 

üzerinde direk, dünya devrimi üzerinde ise dolaylı olarak olumlu ya da olumsuz sonuçlara 

yolaçacaktır. Bundan dolayı bu sürecin analizi büyük bir önem taşımaktadır.  

 

Bir politik hareket tarihsel yönelimini ancak tarihsel konumunu bilince çıkarabildiği ölçüde 

gerçekleştirebilir. Bu konumlanma bilinci ise ancak ideoloji aracılığıyla elde edilebilecek bir 

durumdur. Tarihsel konumlanmasını yanlış yapan bir hareket, kaçınılmaz olarak yanlış bir tarihsel 

yönelime sahip olacaktır. Bu yönelimin tarihsel sonuçları ise genel güç ilişkilerinin test edildiği 

savaş gibi büyük anlarda ortaya çıkarlar.  

 

PKK özgülünde sorunu ele alır ve incelersek eğer, ilk sormamız gereken soru şudur: PKK 

nasıl bir tarihsel konumlanmaya sahiptir ve bu konumunu neye göre oluşturmaktadır?   

 

Bu sorunun cevabı için biraz geriye gitmek gerekmektedir. Bu yukarıda sorduğumuz soruyu 

cevaplamak için başka bir soru soralım: PKK Genel Başkanı Sayın Abdullah Öcalan, 2000'li yılların 

başlarında niçin bir paradigma değişikliğine ihtiyaç duymuştur?  

 

Sayın Başkan'ın 2000'li yılların başlarındaki yeni paradigmasının ipuçları, aslında 1990'ların 

başlarından itibaren mevcuttur. 1993 ateşkesi ve siyasal taleplerin düzeyinin taktik bir şekilde 

düşürülmesi, biraz da Başkan'ın el yordamıyla yeni bir çizgi arayışıdır. Öcalan taktik konularda bir 

dahidir ve asla yaratıcılığı elden bırakmadan her zaman yeni arayışlar içerisinde olmuştur.  

 

 

"Eski PKK" stratejik hedeflerini "olduğu gibi" ortaya koyarak, karşısındaki düşman 

cephesinin çelişkilerini gözardı eden ve bundan dolayı da PKK'ye karşı tek bir düşman cephesinin 

oluşmasına neden olan bir anlayışa sahipti. Her ne kadar Kürdistan'ın Kuzey'indeki mücadeleyi 

öne çıkarmış ve diğer parçalar üzerinde egemenlik kuran devletleri belirli bir süre hareketsiz 

tutmuşsa da, Soğuk Savaş döneminden kalan Batı'nın direk ve açıktan düşman görülmesi 



 75 

yaklaşımı, taktik esnekliği yokettiği gibi, Batı'nın kendi içerisindeki çelişkilerinden yeterince 

yararlanılamamasına da neden oluyordu. Biraz da 1999 Komplosu'nu Parti, bizzat  taktik çizgisinin 

yanlışlığıyla  kendisi hazırlamıştı. Bunun nedeni PKK'nin içerisinden gelmiş olduğu ve dünya 

devrimci hareketinin derinliklerine kadar uzanan geleneğin zaaflarından kaynaklanmaktadır. PKK 

bu geleneğin zaaflarından kurtuldukça, daha akıllı hareket etmeye ve stratejik konumunu daha da 

sağlamlaştırmaya başlamıştır.  

 

2000'li yılların başlarında Rusya'nın önderliğinde Doğu emperyalist kampı giderek daha 

fazla ağırlığını dünya siyasetine koymaya başladığı bir sırada, Abdullah Öcalan da PKK'yi bu yeni 

güç ilişkilerini gözönünde bulundurarak tekrar stratejik olarak konumlandırdı ve bu 

konumlanmaya uygun olarak da taktik yapıyı değiştirdi. Öcalan çok geniş bir manevra alanına 

sahip olabilmek için, PKK'yi her iki emperyalist kampın ve bu kampın bölgesel uzantılarının tam 

ortasında yerleştirdi ve her iki tarafla da ilişkileri taktik yapıyla sınırlı olan bir siyasal çerçeveye 

oturttu. Sayın Başkan PKK'nin devrimci çizgisini liberal maskeyle örterek, bölge ve dünya güç 

ilişkilerinin içerisine PKK'yi yerleştirdi. Her iki tarafla ilişkide olabilmek esneklik gerektirdiği için,  

Başkan bu esnekliği, Kürdistan devriminin yan ürünleri olan liberal reformlarda buldu ve de bu 

reformları taktik ilişkiler sisteminin temeli yaptı.  

  

PKK'nin politik bağımsızlığını sürdürebilmesi  ve stratejik konumunu güçlendirebilmesi için, 

düşmanlarının sürekli bölünmüş bir halde bulunması gerekmektedir. Her iki kamp ile aynı 

uzaklıkta olmak ve onların birbirlerine yakın olmalarından daha fazla onlara yakın olmak, ki bu 

liberal reformlar aracılığıyla sağlanmaktadır, her iki kampın PKK karşısında birlik olmasını 

engellemektedir. PKK her iki kampı birbirinden ayırdığı gibi, kendi gücünü bu kampların birbirlerini 

zayıflatması için bir tahrik unsuru olarak da kullanarak, en yüksek tavizi koparmaya çalışan bir 

politika izlemektedir.  

  

Sayın Başkan "eski PKK"nin ulus-devlet anlayışıyla hareket edildiği taktirde ve üstelik bu 

ulus devlete sosyalist bir biçim de geçirilmeye devam edildiği müddetçe, her iki emperyalist 

kampın ve bölgesel uzantılarının çok geniş bir düşman cephesiyle karşılaşmasının kaçınılmazlığını 

farketti. Böyle bir durumda PKK'nin tasfiyesi kaçınılmazdı. Sayın Başkan  Kürdistan'ın 

bağımsızlığından vazgeçmeden ve tam tersine onu bölge devrimi (Demokratik Konfederalizm) 

içerisine yerleştirerek, bu hedefi Demokratik Özerklik taktiğiyle perdeledi. Demokratik Özerklik 

PKK'nin düşmanlarının kafasını karıştırmaya ve onları yanlış bir stratejiye çekmenin aracı olarak, 

PKK'nin "çok taraflı taktik ilişkiler sistemi" içerisinde bir gücün diğeriyle dengelenmesinin taktik 
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manivelası olarak iş görmektedir. PKK bir gücü diğeriyle dengelediği müddetçe, hem onların 

PKK'ye karşı birlik olmasını engellemekte hem de "siyasi pazarlığı" en yüksek perdeden sürekli 

açarak, aralarındaki çelişkileri keskinleştirmektedir.  

 

Başkan PKK'nin yeni paradigma temelinde bu tarihsel konumlanmasına Stratejik Denge 

Konumu adını vermektedir ve bu denge konumu, PKK'nin küresel ve bölgesel güç ilişkileri içerisine 

"çok taraflı bir taktik ilişkiler" sistemi aracılığı ile "gömülmesi" anlamına gelmektedir. Bu stratejik 

plana uygun olarak PKK, 2000'li yılların başlarında Konfederal bir biçimde tekrar örgütlenerek, bu 

stratejik konumun gerektirdiği esnekliği elde etmiştir.  

 

PKK'nin bu yeniden yapılandırılması ve paradigma değişikliği, özellikle Batı 

Emperyalistlerinin ve onların işbirlikçilerinin PKK'yi 1999 Komplosu ile tasfiye etme planlarını boşa 

çıkardığı gibi, ona bağımsız bir şekilde hareket etmek için yeni bir tarihsel alan da açtı. Bu tarihsel 

alanın bağımsızlığı ve sürekliliği, kaçınılmaz bir şekilde Bölge Devrimi ve bu devrimin dinamikleriyle 

yani bölgenin devrimci hareketleriyle içiçe geçmiştir. Bundan dolayı PKK bölge devrimine yani 

Ortadoğu devrimine mecburdur ve bu tarihsel hedeften vazgeçtiği ya da bunun gereklerini yerine 

getirmediği/getiremediği taktirde, bağımsız tarihsel konumunu da kaybedecektir. Bu noktada 

hareketin bağımsızlığı ile Ortadoğu devrimi içiçe geçmiş durumdadır.  

 

Partinin bu Stratejik Denge Konumu, dinamik bir yapıya sahiptir ve hareketsizlik bu strateji 

için ölüm demektir. Bundan dolayı PKK önderliği Ortadoğu'da aktif ve sürecin insiyatifini elinde 

bulunduran bir politika izlemektedir. Bu stratejik konum kaba bir benzetme ile "bisiklet sürmeye" 

benzemektedir. Tekerleklerin hareket edebilmesi için her iki pedala da basmak gerekmektedir. 

Nasıl pedalin birine basmak için diğerine basmak gerekirse, aynı şekilde bu politikanın 

ilerleyebilmesi için, emperyalist cephenin bir ucundan elde edilen bir kazanımın sürekli diğer uca 

taşınması gerekmektedir ve böylece "bisiklet" gitmektedir. Her iki uçta kazanımların durması 

halinde partinin stratejik durumunun kötüleşmesi ve bu temelde stratejik bir darbenin (1999'da 

olduğu gibi) yenmesi kaçınılmazdır. 1999 Komplosu'nun nedenlerinden birisi de budur. Parti 

değişen küresel ve bölgesel sistemin sonucunda her iki uçta da açmaza sürüklendi ve sonucu 

kuşatılma ve bastırılma oldu.  

 

Stratejik Denge Konumu politikası, tek her iki emperyalist grup ve onların bölgesel 

uzantıları arasındaki çelişkilerden yararlanmayı değil ama her emperyalist grubun kendi 

içerisindeki çelişkilerden yararlanmayı da öngörmektedir. Hatta her devletin kendi içerisindeki 
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çelişkilerden (gerek burjuvazinin kendi iç çelişkilerinden gerekse de genel olarak halk ile olan 

çelişkilerinden) yararlanmayı da öngörmektedir.  

 

Bu tür denge politikası, güçsüzün güçlüye karşı mücadele aracıdır ve amaç giderek bu 

güçsüz konumu giderek güçlü konuma getirmektir. Bu güçlü konum ise  zaman içerisinde en 

azından bir emperyalist kampın devrimler ile yokedilerek, onun yerine tarihsel olarak ikame 

edilmesi ve diğer emperyalist kampın dengelenmesi temelinde ortaya çıkabilir. Böyle bir tarihsel 

eğilimin ortaya çıkabilmesi için, devrimci ideolojinin evrensellik bağlamında kapsayıcı bir şekilde 

tekrar yenilenmesi ve üretilmesi zorunluydu. Bu temelde Kürdistan devrimi, Demokratik 

Modernite perspektifiyle, insanlığın evrensel değerleriyle birleşen ve uzlaşan bir yapıya sahip 

olmalıydı.  

 

Peki daha "önceki paradigmada" buna engel olan neydi?  

 

Bu engel dünya devrimci hareketinin içerisinden çıkıp geldiği Bolşevizmin bürokratik 

devrim anlayışıydı. Bu devrim anlayışı dünya devrimci hareketini kötürüm etmiş ve kısır bir 

döngüye sürüklemiştir. Bürokratik devrim anlayışının olumsuzluklarını, büyük bir kitlesel devrimci 

hareket olmasından dolayı en şiddetli yaşan PKK oldu. PKK açısından sorunun aciliyeti ve varolma 

sorunuyla içiçe geçmiş olması, Sayın Başkan'ı sosyalizmin ideolojik kökenlerine eleştirel yaklaşıma 

götürmüştür. Bunun için en uygun yerde olan belki o idi. O'nun büyüklüğü bu işi başlatmış 

olmasındadır.  

 

Stratejik Denge Konumu'nun gerektirmiş olduğu evrensel kapsayıcılık, Kapitalist 

Modernite karşısında Demokratik Modernite olarak tekrar kurulmaya çalışıldı. Bu çizginin bir çok 

eksiği olmasına karşın, bürokratik devrim anlayışından kurtulmak için gerekli teorik temele 

sahiptir.  

  

Bu genel teorik çerçeveden daha özel yani denge konumunun gerektirdiği prensipler 

bütünlüğüne geçerek, bu prensipler aracılığıyla somut olay ve olguları incelemeye çalışalım. 

Ortadoğu devriminin dinamiği bu prensipler bütünlüğünde gizlidir.  

 

Stratejik Denge Konumu'nun elde edilebilmesi bazı nesnel ve öznel koşulların birlikteliğini 

gerektirmektedir. Öznel yan ise nesnel yanın sonucunda ortaya çıkmaktadır. Buna göre:  

 



 78 

Stratejik Denge Konumu'nun nesnel koşulları:  

 

1-Birbirine düşman ve az çok birbirini dengeleyen iki düşman kampın varlığı. Bu düşmanlık, denge 

politikası uygulayan güce karşı, tek bir cephenin oluşmasına engel teşkil etmektedir. Her bir kamp, 

kendisine karşı cephenin genişlemesini istemeyeceği için denge politikası uygulayan gücün 

üzerine fazla gelmeyecektir ya da gelemeyecektir.  

 

Bugün Ortadoğu'da ve dünyanın başka bölgelerinde emperyalistler bir nüfuz ve paylaşım 

savaşına tutuşmuş durumdadırlar. Başka bir makalede de gösterdiğimiz gibi (Bak. "PKK ve Tarihsel 

Gerçekliği" adlı makaleye. ), bu nüfuz ve paylaşım savaşı, kar oranlarının dünya çapında 

eşitlenmesi temelinde giderek ortaya çıktığı için giderek şiddetlenmektedir.  

 

2-Stratejik Denge Politikası uygulayan gücün her iki kamptan ya da en azından bir kamptan, 

değerler sistemi ve politika olarak tarihsel olarak daha ileri olması zorunludur.  

 

İster kabul edilsin isterse de edilmesin, Bolşevizmi ve onun varyantlarını temel alan bütün 

hareketler, özünde bürokratik hareketler olduğu için aslında Batı'nın burjuva demokrasisinden 

üstün değilllerdi. Zaten bugüne kadar dünya devrimci hareketinin dar kalmasının nedeni de 

buydu. Paradigma değişikliğinden önce PKK, dünya devrimci hareketinin bu olumsuz özelliğini 

barındırdığı için, değerler sistemi bakımından sorunlu bir yapıya sahipti. Paradigma değişikliği ve 

Demokratik Modernite ile birlikte PKK her iki emperyalist kampın değerler sistemini aşan bir 

yapıya kavuşmuştur. Prensibin bu ayağı da paradigma değişikliği ile daha sağlam hale gelmiştir.  

 

3-Stratejik Denge Politikası uygulayan gücün, nesnel ve tarihsel olarak, bağımsız bir  konuma sahip 

bir sınıfa dayanması gerekir.  

 

PKK zaten çıkışından beri Kürt işçi ve emekçilerinin politik temsilcisidir. Demokratik 

Modernite ile birlikte, Kürt işçi ve halk yoksullarının etrafında doğru bir ittifaklık ilişkisi temelinde 

küçük-burjuva ve liberal sınıfları da bir tarihsel blok oluşturacak şekilde birleştirmeyi başarmıştır. 

Paradigma değişikliği ile birlikte Kürt Özgürlük Hareketi, Demokratik Konfederalizm temelinde 

başka ülkelerin halklarıyla  birliği stratejik olarak hedefleyerek, Kapitalist Modernite karşısında, 

bağımsız olan tek sınıfın yani işçi sınıfının tarihsel gücüne yaslandığını da ortaya koymuştur. 

Demokratik Modernite, işçi sınıfı önderliğinde bütün halkın kurtuluş programı niteliğindedir. 

Prensibin bu ayağı da sağlam hale gelmiştir. Dünyanın bir çok yerindeki devrimci hareketlerin 



 79 

PKK'ye ilgi duymalarının nedeni de biraz da budur.  

  

Stratejik Denge Politikası'nın öznel koşulları:  

 

1-Denge konumu politikası güçsüzün güçlüye karşı mücadele aracıdır. Bundan çıkan en önemli 

teorik sonuç, denge konumu uygulayan hareketin, kendi dışındaki iki güçlü kampın stratejilerini 

engelleme gücü bulunmadığı gerçeğidir. Bundan dolayı bu hareket, her iki güçlü kampın, 

stratejilerinin sonuçlarını kendi bağımsız politikasının amaçları doğrultusunda yönetmeye çalışır.  

 

Denge konumu politikası uygulayan hareket, diğer kampların stratejilerini direk engelleme 

gücüne sahip olmadığı için, iki seçeneğe ya da taktiğe sahiptir. Birinci olarak, herhangi bir kampın 

stratejik hedefi içerisine taktik olarak yerleşerek kendisine hareket alanı yaratmaya çalışacaktır. 

Bu politika belirli bir dönem ve özel koşullarda zaman kazanmak için uygulansa da, uzun zaman 

sürdürülemez bir yapıya sahiptir ve Stratejik Denge Konumu'nun temel prensibi olan tarafsızlık 

prensibi ile çelişki halindedir. Sadece özel koşullarda ve sınırlı olarak uygulanabilir. Kaldı ki denge 

politikası uygulayan gücün, başkasının temel stratejik hedefini gerçekleştirme eğilimi, zaman 

içerisinde kendi stratejik hedefinin zayıflamasını getirecektir. Çünkü farklı stratejik hedefler farklı 

sınıfların çıkarlarını yansıttığı için, ancak birbirlerinin zararına gelişebilirler.  

 

 

Denge konumu politikası uygulayan gücün ikinci seçeneği ya da taktiği ise, kendi dışındaki 

güçlü kampların hiçbirisinin stratejisine taktik olarak girmeden ve mümkün olduğunca aradan 

çekilerek, her ikisinin savaşarak zayıflamasına çalışmaktır. Öyle ki hiçbiri kendi stratejik hedefini 

gerçekleştirecek gücü bulamasın. Hatta biri diğerine karşı güçlenmeye başladığı zaman, gerekli 

taktik ayarlamalar ile bu güçlenmeyi boşa çıkarabilmelidir. Bu taktik, denge konumu uygulayan 

gücün tarihsel yapısına daha uygundur.  

 

PKK tarihinde bu iki farklı taktiğin uygulandığı iki dönem sözkonusudur. Bunlardan ilki, 

Sayın Başkan'ın yakalandığı 1999 Komplosu'nun hemen sonrasında ortaya çıkmıştır. Batı 

Emperyalistlerinin ve bölgedeki işbirlikçilerinin PKK'yi uluslararası kıskaca aldığı ve PKK'yi tasfiye 

etmek istediği bir dönemde, PKK konfederal bir biçimde tekrar yapılanarak, 2003 yılında PJAK 

aracılığıyla İran'a karşı silahlı mücadeleyi başlattı. PKK'nin Batı'nın Ortadoğu'daki stratejik önceliği 

olan İran'ı zayıflatma politikasına taktik olarak angaje olması, Batı'nın PKK karşısındaki yekpare 

olan tasfiye politikasını sınırlandırmış ve ona zaman kazandırmıştır. Hatta bu politika Türkiye ile 
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Batı arasında bir politik anlaşmazlığa dönüşerek, aralarına politik bir düğüm atılmasına da neden 

olmuştur.  

 

İkinci taktik yaklaşım ise Rojava devrimi ile ortaya çıkmıştır. Suriye'de iki emperyalist 

kampın uzantıları arasında yaşanan savaş sonucunda PKK, her iki kampın aleyhine olan Temmuz 

2012 devrimini gerçekleştirmiştir. Hiçbir kampa dahil olmadan yürütülen bu politikaya en büyük 

tepkiyi, "IŞİD Komplosu" aracılığıyla Batı Emperyalistleri vermiştir. Bu da Batı'nın stratejik 

öncelikleriyle çelişen bir politikanın başına neler geleceğinin açık bir göstergesidir.  

 

2-Her taraf ile taktik ilişki içerisinde olmak ve bir tarafa stratejik bağlanmaktan kaçınmak. Bir 

tarafa stratejik olarak bağlanmamak için, her taraf ile taktik çerçeve ile sınırlı olan ve bu taktik 

yapıların birbirlerini zıt yönde dengede tutan bir birlik içerisinde bulunmaları zorunludur. Böylece 

bir kampın denge konumunu ortadan kaldırmak için ortaya koyacağı saldırgan politikalar, diğer 

uçtaki taktik ilişkinin güçlendirilmesiyle sınırlandırılmaktadır.  

 

İşte böyle bir taktik yapının elde edilebilmesi için, Sayın Başkan Kürdistan devriminin 

reformlarını, Kürdistan'ı ezen ülkelerin iç politikalarındaki reform talepleriyle birbirine bağlayan 

ve bunları da PKK'nin temel stratejik hedefini örten taktik bir perdeleme aracına çevirdi. 

Reformları taktik olarak öne alan yeni çizgi, aynı zamanda ezen devletler ile konjonktürün 

gelişimine uygun olarak taktik anlaşmalara da izin verdiği için, hem daha dinamik hem de daha 

esnek bir politikaya izin veriyordu. Bu esnek yapı güçlerin ekonomik kullanımına izin verdiği gibi, 

güçlerin korunmasına ve geliştirmesine de izin veriyordu. Reformları taktik yapının temeli yapan 

Sayın Başkan ve PKK önderliği, bu temelde "1999 Komplosu"ndan sonra Demokratik Cumhuriyet 

politikasıyla stratejik geri çekilmeyi gerçekleştirebilmiş, Türkiye ile Batı arasına çelişkiler 

koyabilmiş ve de Rojava devrimi sırasında hem İran hem de Türkiye ile ateşkes yaparak 

Kürdistan'ın belirli bir parçasındaki bir kazanımı koruyabilmiştir.  

 

3-Bütün taraflara, onların birbirlerine yakın olmasından daha yakın olmak. Böylece hiçbiri diğerine 

karşı kesin üstünlük sağlayamayacak ve bundan dolayı aralarındaki bölünmüşlük durumu devam 

edecektir.  

 

PKK her taraf ile aynı mesafede olduğu için her tarafa, onların birbirlerine yakın 

olmalarından daha yakındır. Örneğin hem İran hem Türkiye hem Suriye hem de Batı ile taktik ilişki 

geliştirebilen tek güçtür. Aynı durum Suriye'nin iç politikasında da mevcuttur. Suriye'de her iki 
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emperyalist kampın işbirlikçileri birbirleriyle ölüm-kalım savaşı verirken, PKK, her iki yan ile zaman 

zaman uzlaşan ve zaman zaman da çatışan bir çizgi izleyerek ve her iki yön ile taktik ilişki yolunu 

açık tutan bir politika uygulayarak, esnek bir yapı elde etmiştir. Bu esneklik denge konumundan 

kaynaklanmaktadır.  

 

4-Stratejik Denge Politikası uygulayan güç, tek her iki düşman kamp arasındaki çelişkilerden  değil 

aynı zamanda aynı kamp içerisindeki güçler arasındaki çelişkileri de kullanarak daha esnek bir 

politika elde etmeye çalışmalıdır.  

 

Sayın Başkan 1999 Komplosu'ndan sonra, Demokratik Cumhuriyet Programı ile Türkiye'nin 

AB'ye girmesi için gerekli reformları yapması için yolu açtığı zaman ve Türkiye bu reformları 

yapmadığı zaman, aynı emperyalist kamp içerisinde kalan iki güç arasındaki çelişkileri tek açığa 

çıkartmamış ama aynı zamanda keskinleştirmiştir de. Bu durum PKK'ye zaman kazandırmıştır. Aynı 

şekilde bu taktik Türk iç politikasındaki demokratik reform isteği ile koordine edilerek, devletin 

tarihsel ve toplumsal alanı daraltılmaya çalışılmıştır.  

 

5-Her iki kampı aynı anda karşısına almadan mümkünse her seferinde yalnızca biriyle karşılaşmak.  

 

Aslında paradigma değişikliğinden önce de PKK, denge politikasını bir noktaya kadar 

uyguluyordu. Kuzey Kürdistan'da Türkiye'ye karşı savaşırken, Kürdistan'ın diğer parçalarındaki 

sömürgeci devletleri karşısına almamaya özen gösteren bir politika uygulamıştır. 1999 

Komplosu'ndan sonra PJAK ile İran'a karşı savaşı başlatırken, Türkiye ile ateşkes devam ediyordu. 

1 Haziran 2004'te tekrar Kuzey'de savaşı başlatırken de bu savaşın niteliği daha önceki savaştan 

farklıydı. Daha çok bu savaşın amacı Türkiye'yi Demokratik Cumhuriyet için adım atmaya 

zorlamaktı ve onun üzerinde uluslararası baskıyı kurmaya dönüktü. Aslında 2003 - 2011 arası iki 

cepheli savaş tam iki cepheli değildi, buna "iki yarım" savaş da denilebilir. Rojava devrimi ile 

birlikte, İran ve Türkiye ile elde edilen ateşkesler sonucunda tekrar tek cepheli savaşa geçildi. Tek 

cepheli savaş güçlerin ekonomik kullanımı için gerekli ve zorunludur. Bir çok cephede savaş, denge 

konumunu tehlikeye atarak, elde edilen kazanımların erimesi sonucuna götürür, ki bunun 

sonucunda stratejik darbe yemek kaçınılmaz hale gelir. PKK'nin düşmanlarının en çok istediği şey, 

onun bir çok cephede savaşa sürüklenmesidir. Çünkü bu durum onların PKK ile savaşını daha kolay 

hale getirecektir.  

 

6-Mümkünse bir kamp ile karşı karşıya gelmeden önce, onların denge politikası uygulayan güçten 
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önce karşı karşıya gelmesini  ve daha fazla güçten düşmelerini sağlamaya çalışmak. Birinin diğerine 

karşı bu kullanılışı her ikisinin zamanla güçten düşmesine neden olarak, zamanla başka güçlerle 

de aralarının açılmasına neden olacaktır.  

 

Her iki emperyalist kamp arasındaki çelişki temelde uzlaşmaz bir çelişkidir. Bizzat dünya 

ekonomisinin derinlerindeki rekabet tarafından harekete geçirilen ve giderek yıkıcı bir durum 

yaratan bir yapıya sahiptir. Bundan dolayı her iki kampın ve uzantılarının bir ölüm-kalım savaşı 

vermesi kaçınılmazdır. Onların bu karşılıklı olarak kendilerini tüketmesinin tarihsel temeli 

mevcuttur ve bu temelin doğal eğilimini izlemek, denge konumu politikası uygulayan hareketin 

temel amacı olmalıdır. Her iki kampın savaşarak zayıflaması, denge politikası uygulayan hareketin 

stratejik konumunun güçlenmesini getirir ve giderek bu sonuncusunun taktik manevralarına 

bağımlı hale gelirler. Bundan dolayı denge politikası uygulayan hareket, herhangi bir kamp ve 

onun uzantıları ile karşılaşmadan önce, onların birbirleriyle kapsamlı bir savaşa tutuşmalarını tek 

istemekle yükümlü değildir, hatta gücü ölçüsünde bunu hazırlamalıdır da. Her iki kampın bir ölüm-

kalım savaşı verirken, denge politikası uygulayan güce karşı atacakları saldırgan adımlara, denge 

konumu uygulayan hareket, onlara bedel yükselten bir politika ile karşılık vermelidir.  

 

7-Stratejik  Denge Konumu uygulayan güç, "belirsizliği" ya da "kendini tam belli etmemeyi" 

stratejik bir güç olarak kullanmasını bilmelidir. Onun belirsizliği ve asıl stratejik hedefi deşifre 

olduğu andan itibaren, atacağı taktik adımlar bilineceği için, politik aldatma politikalarının temel 

hedefi haline gelecektir. Bu durum zaman ile denge konumunu yokederek, istemeyerek de olsa 

başka güçlere stratejik yedeklenmeye götürür.  

 

Bu ilkeleri somut koşulların somut analizine uygulayarak hem sürecin özelliklerini hem de 

içinden geçtiğimiz süreçte bu üç gücün birbirleriyle olan ilişkilerinin doğasını anlamaya çalışalım.  

 

Emperyalist paylaşım savaşının yoğun olarak yaşandığı bölge Ortadoğu'dur. Özellikle Batı'lı 

güçler, Sovyet Bloku'nun çökmesinden sonra, Batı'nın nüfuz alanlarını daha da genişletecek 

politikalara hız vermişler ve bu temelde belirli stratejiler hazırlamışlardır. Orta ve Doğu Avrupa'da 

AB-NATO genişlemesiyle ilerleyen Batı, Orta Asya, Kafkasya ve Ortadoğu'da da işbirlikçiler ve 

askeri müdahalelerin birlikteliğinden oluşan bir politika izleyerek ilerlemeye çalışmaktadır. Ancak 

Orta Asya, Kafkasya ve Ortadoğu'da izlenen politikanın farklı bir özelliği vardır.  

 

Batı'lı emperyalistler bu bölgelere derinlemesine girmek için, Orta ve Doğu Avrupa'da 
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izlenen genişleme politikalarından farklı bir metod izlemişlerdir. Özellikle ABD'nin başını çektiği 

bu politika, temelde dünyaya karşı, politik aldatmadan, psikolojik operasyon, silahlı müdahale ve 

komplolara kadar geniş bir araçlar ve metodlar portföyüne sahiptir.  

 

Bugün "Batı Emperyalistlerinin IŞİD Komplosu" aracılığıyla, "11 Eylül 2001" terör 

saldırılarının "gerçek failleri"ni de artık bilmekteyiz. 11 Eylül terör saldırıları bizzat ABD'de 

Cumhuriyetçi Parti içerisindeki "Neo-Cons"ların gerçekleştirdikleri, dünyanın çeşitli bölgelerine 

"terörizm ile mücadele görünümü" altında müdahale etmek ve Batı'nın emperyalist yayılmasını 

gerçekleştirmek için bir "ABD Komplosu"dur. Bu komplo sonucunda Orta Asya, Kafkasya ve 

Ortadoğu'da ortaya çıkan emperyalist müdahale ve yayılmacılık, 2001-2010 arası çıkmaza girmeye 

başlandığı andan itibaren, "IŞİD Komplosu" ile tahkim edilerek, "11 Eylül 2001 Komplosu"na 

"format" atıldı. Bu mantık temelinde olaylara baktığımız zaman, Batı'nın IŞİD komplosunun, 11 

Eylül Komplosu'nun devamı olduğunu kolayca anlarız.  

 

Soğuk Savaş sonrasında ABD, emperyalist hiyerarşinin tepesinde "Süper Güç" olarak 

adlandırılan bir konuma sahip oldu. Çok kısa bir zaman sonra görüldü ki, eğer birşeyler yapmazsa 

bu konum fazla uzun sürmeyecekti. Soğuk Savaş'ın hemen sonrasında, ABD politikasının ve 

entellektüel gücünün odağında, ABD'nin yeni uluslararası konumunun nasıl korunacağı ve 

sürdürüleceği yeralmaktaydı. Bunun için bir çok teorik ve politik çalışma yapıldı ve bu temelde 

düşünce kuruluşları teşvik edildi.  

  

Bu tip çalışmaların belki de en önemlisi, ABD Savunma Bakanlığı bünyesinde ve Paul 

Wolfowitz'in başkanlığında 1992 yılında hazırlanan "Savunma Planlama Rehberi"ydi. Dönemin 

Başkanı olan Baba Bush için hazırlanan rapor, Soğuk Savaş sonrasında ABD'nin süper güç 

konumunun nasıl korunacağı ve sürdürüleceğini küresel bir strateji ile ortaya koyuyordu. Raporun 

temel amacı, ABD'nin küresel liderliğini tehdit edecek rakip bir gücün ortaya çıkmasını önlemekti. 

Bu güç Batı Avrupa'da, Doğu Asya'da, eski Sovyet coğrafyasında ve Ortadoğu'da ortaya çıkabilirdi. 

ABD'nin küresel liderliği bu bölgelerden birisinin, bağımsız bir gücün eline geçmesine engel 

olmaya bağlıydı.  

  

ABD'nin küresel liderliğini tehdit edecek bir gücün ortaya çıkmaması için izlenilecek strateji 

ve politika açıktı. Avrupa'nın ABD'den ayrı bağımsız bir küresel güç olarak ortaya çıkması 

önlenecekti. Bu noktada Fransa'nın ihtirasları, Almanya ve İngiltere'nin ABD'ye daha fazla 

bağlanması temelinde dizginlenecekti. Rusya'nın eski Sovyet coğrafyasında yayılması 
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engellenecekti. Çin Dünya Ticaret Örgütü aracılığıyla küresel kapitalizme bağlanarak ve zaman 

içerisinde SSCB'nin çöküşüne benzer bir biçimde çözülecekti. Japonya'nın da eskisi gibi ABD'ye 

bağımlılığı sürdürülecekti.  

  

Bu strateji, ABD tarafından bazı ülkelerin baskı altına alınması ve bazılarının da 

çevrelenerek zamanla diz çökertilmesi üzerine oturtulmaktaydı. Avrupa ve Japonya'nın bağımlı 

hale getirilerek, Rusya ve Çin'in bastırılması bu stratejinin ana ekseniydi. Sovyet Rusya çökmesine 

karşın hala daha bağımsız ve ayağa kalkma potansiyeli yüksek emperyal bir güçtü. Kaldı ki eski 

Sovyet coğrafyasındaki bir çok bölge bir tür "boşluklar" oluşturmaktaydı. Bu bölgeler  tam olarak 

ne Batı'nın  ne de Rusya'nın nüfuzu altındaydılar ve bu bölgeler Batı tarafından nüfuz altına 

alınmadıkları taktirde, zaman içerisinde ayağa kalkan Rusya'nın tekrar nüfuzu altına girmeleri 

kaçınılmazdı. Bu durumda ABD'nin küresel liderliği de  tehdit altına girmiş olacaktı.  

  

Savunma Planlama Rehberi'nin öngördüğü strateji, ABD'de Cumhuriyetçi Parti ile 

Demokrat Parti'nin ortak stratejik vizyonunu oluşturur. Ancak aralarında yine de bir fark vardır ve 

bu fark bu hedefe ulaşmak için uygulanılacak taktik yaklaşımın farklılığından kaynaklanır. 

Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti'nin arasındaki ideolojik farklılığın kendisini en çok belli ettiği 

alan taktik alandır.  

  

ABD'de Cumhuriyetçiler, belirlenen tehditlere karşı, sert güçleri direkt ve yumuşak güçleri 

dolaylı kullanmayı benimseyen bir metoda sahiplerken;  Demokratlar genellikle bunun tersini, 

yani  yumuşak güçleri direkt ve sert güçleri dolaylı kullanmayı benimseyen bir politikaya 

sahiptirler. Elbette burada mutlak bir yaklaşımdan değil, genel ve göreli bir yaklaşımdan 

bahsediyoruz. Araçların bu farklı kullanımının dost ve müttefik güçlere yaklaşımda farklılıklara 

neden olacağı kendiliğinden anlaşılır.  

 

1990'lı yıllarda Savunma Planlama Rehberi'ni kamuoyuna sızdıran, iktidarda olan 

Demokrat Parti ve Bill Clinton oldu. Çünkü bu siyaset, ABD'nin dünya politikasına "tek taraflı 

yaklaşımı" getiriyordu ve müttefiklerini ikna temelinde değil, zor aracılığıyla ABD'nin küresel 

stratejisine bağlamayı öngörüyordu. Demokrat Parti ve Bill Clinton, metod olarak bu politikaya 

karşıydı. Cumhuriyetçi'ler dünyaya haddinden fazla siyasi ve askeri zor kullanmayı öne 

çıkarıyorlardı, ki bu uzun dönemli olarak ABD için bir felaket olabilirdi.  

 

İşte 1990'lı yıllarda Bill Clinton ve Demokrat Parti'nin geri plana çektiği ama özünü 
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koruduğu ve de başka metodlar ile pratiğe geçirmek istediği Savunma Planlama Rehberi'ni, 2000 

yılında George W. Bush seçildiği zaman tekrar Cumhuriyetçi'ler stratejik bir plan olarak kabul 

ettiler ve bu temelde "11 Eylül Komplosu" organize edildi. Bundan dolayı "Savunma Planlama 

Rehberi" ile "11 Eylül terör saldırıları" arasında bir bağlantının olduğunu ileri sürebiliriz. 2001-2010 

arası ABD'nin uygulamış olduğu politikalar, işte bu Savunma Planlama Rehberi'nin taktik düzeyde 

öngörmüş olduğu politikalardı.  

 

1990'lı yılların başlarından günümüze kadar olan süreçte, ABD'nin "iki farklı politik ve 

askeri doktrini" ile karşı karşıyayız. Doktrinler arasındaki fark, ABD'de Cumhuriyetçi Parti ile 

Demokrat Parti arasındaki ideolojik ve politik farklılıktan kaynaklanmaktadır. Bu doktrinleri 

"Clinton Doktrini" ve "Bush Doktrini" olarak adlandırabiliriz.  

 

Bush Doktrini, El Kaide gibi bir terör örgütünü, provakatif bir şekilde kullanarak, ABD'nin 

direk askeri güçlerini, dünyanın önemli bölgelerine ama özellikle de Ortadoğu'ya yerleştirerek, 

Batı karşıtı olan devletlerin yıkılmasını gerçekleştirerek, bu yıkılışları dikkatli bir şekilde Rusya ve 

Çin'in kuşatılmasına bağlamaktı. Burada El Kaide ABD'nin politik ve askeri güçlerinin yayılması için 

bir aldatma aracı olarak kullanılmaktadır. "Terörle küresel çapta mücadele" görünümü altında, 

emperyalist yayılmacılık ve sömürgeciliğin geliştirilmesi hedeflenmektedir. El Kaide terörü Batı 

Emperyalistleri tarafından, kendi askeri güçlerinin dünyanın belirli bölgelerine yerleştirilmesi için 

bir "yerleştirme aracı", bazı müttefiklere ve tarafsız güçlere karşı "baskı ve tehdit aracı" ve 

nihayetinde kendi toplumlarını dış politikadaki angajmanlara hazır hale getirmek için "psikolojik 

savaş aracı" olarak kullanılmak istenmektedir. Bu doktrin 2001 - 2009 arası uygulandı.  

 

Aynı stratejik hedef ama başka bir biçimde ve yine El Kaide eksenli olarak 1990'lı yıllarda 

"Clinton Doktrini" olarak uygulandı. El Kaide 1990'lı yıllarda dünyanın çeşitli bölgelerinde, ABD 

Ordusu ve üslerine karşı bir çok terör eylemi gerçekleştirdi. Bu eylemler hiç kuşkusuz belirli bir 

komplo çerçevesinde El Kaide aracılığıyla yine ABD tarafından organize ediliyordu ya da El Kaide 

bu temelde yönlendiriliyordu. Clinton yönetiminin amacı, daha çok dünyanın çeşitli bölgelerinde 

yerli işbirlikçileri ön plana çıkararak ve müttefikler ile yakın işbirliği içerisinde sınırlı bir ABD askeri 

müdahalesi gerçekleştirmekti ve Rusya ve Çin'in kuşatılmasını bu politik ilişki ve taktikler 

aracılığıyla gerçekleştirmekti. Bu doktrinde de El Kaide terörü aldatma ve provakatif amaçlı 

kullanılmaktadır ancak bütün ABD askeri gücünün direk harekete geçirildiği bir duruma 

dönüşmemektedir. Bu doktrinin amacı, askeri harcamaların düşük tutulması ve bütçedeki 

kaynakların daha çok ABD'de başka sosyal projelere aktarılmasını sağlayarak, Demokrat Parti'nin 
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sosyal temellerini iç politikada güçlendirmekti. Gerçekten de dış politikada sınırlı asker kullanımı, 

Clinton döneminde muazzam bir bütçe fazlasının ortaya çıkmasını sağladı. Clinton doktrini ile 

Sayın Başkan'a ve PKK'ye karşı gerçekleştirilen 1999 Komplosu arasında direk bir bağlantı 

sözkonusudur.  

 

2009'un sonunda Demokrat Parti adayı Barack Obama, ABD Başkanı seçilince, ABD 

politikası tekrar  Clinton Doktrini'ne dönmeye başlamıştır ve bu temelde Ortadoğu politikası da  

tekrar reorganize edilmiştir. İşte ABD'nin IŞİD politikası da bu değişimle ortaya çıkan bir durumdur. 

IŞİD, Obama Başkanlığı'ndaki ABD'nin Bush Doktrini'nden Clinton Doktrini'ne geçme aracıdır.  

 

IŞİD Komplosu ya da politikası aracılığıyla B. Obama yönetiminin yapmak istediklerini 

kısaca şöyle özetleyebiriz:  

1-Obama yönetimi, Bush yönetiminin müttefiklerine karşı tek taraflı olan yaklaşımını değiştirerek, 

çok tataflı ya da onlarla eşit müttefiklik ilişkisi temelinde küresel bir strateji geliştirme anlayışına 

döndü. Bush yönetiminin El Kaide'yi, müttefiklerinden bağımsız olarak tek taraflı kullanma 

anlayışına son vererek, NATO çatısı altında ve diğer müttefikleriyle konsesüs oluşturarak IŞİD 

aracını oluşturdu. Bütün politik göstergeler, IŞİD'in bir NATO komplosu olduğunu göstermektedir. 

NATO zemininde IŞİD ortak planı çerçevesinde çok taraflı bir politik yaklaşıma geçilmiştir.  

 

2-NATO'nun IŞİD komplosunun temel hedefi, Ortadoğu ve dünyanın başka yerlerinde (Kafkasya, 

Ortadoğu ve Afrika gibi), sünni radikalizmini başıboş bırakmamak ve bu radikalizmi kullanarak 

başta Ortadoğu olmak üzere başka bölgelerde yıkıcı bir güç oluşturarak, başta İran olmak üzere 

Şii radikalizmini dengelemek ve yine Batı karşıtı olan bazı güçleri zayıflatmak (PKK gibi) ve de 

Batı'dan giderek çıkarları farklılaşan güçleri (Suudi Arabistan ve Türkiye gibi) dizginlemektir.  

 

3-Obama yönetimi, Demokrat Parti'nin temel siyasi çizgisi olan, dış politikada dolaylı güçleri 

önplana çıkarma ve direk güçleri ikincil planda destekleyici güç olarak tutma anlayışına uygun 

olarak, Irak'ta direk askeri güçlerini çekerek, bu gücünü dolaylı bir şekilde IŞİD içerisine, diğer 

müttefik güçlerle birlikte "gömmüş"tür. Yani ABD ve müttefiklerinin Irak'tan direk çekilmesi 

biçimseldir. IŞİD örtüsü altında işgal daha kapsamlı hale getirilerek, Irak ve Suriye'yi kapsayacak 

şekilde genişletilmiştir. Irak ve Suriye'de IŞİD'in iktidar olduğu ve kontrol ettiği bölgeler, bizzat 

Batı'nın işgal alanlarıdırlar.  

 

4-IŞİD Batı Emperyalistleri tarafından, Ortadoğu'da, denge, tehdit ve psikolojik hareket unsuru 
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olarak kullanılarak, Batı karşıtı güçlerin zayıflatıldığı, birbirlerine düşürüldükleri ve oluşturulan 

korkunç terör aracılığıyla, "Batı-işbirlikçiliğinin" geliştirilmek istendiği bir araç olarak 

tasarlanmıştır.  

 

5-Batı Emperyalistleri, bölge halklarını IŞİD  aracılığıyla sistematik terör altında tutarak ve bu 

acımasız terör tehditi aracılığıyla, bu halkların kendi yönetimlerine alttan baskı yapmasını 

sağlayarak, bu yönetimlerin kendi aleyhlerine olacak politik adımlar atmasını sağlamak 

istemektedir. Bu adımların ise Batı'ya daha fazla yanaşmak şeklinde olacağı kendiliğinden anlaşılır.  

 

6-Bush döneminde ve Irak işgali sırasında El Kaide'nin rolü, Irak'taki Şii etkisini sınırlamaktı. ABD 

Irak'ı işgal ettiği zaman El Kaide, ABD ve müttefiklerinden ziyade Şiilere savaş açmış ve askeri 

eylemlerinin yüzde 80-90'nını neredeyse Şiilere karşı geliştirmiştir. Şiilerin Irak'ta direnmeleri ve 

El Kaide etkisini göreli olarak sınırlamalarından sonra ve yine ABD ve müttefiklerinin işgali bir 

sonuca götürememelerinden dolayı, El Kaide giderek daha fazla Suudi Arabistan ve körfez 

ülkelerinin denetimine girerek, bu güçlerin bölgede nüfuz elde etme aracına dönüşmüştür. Bu 

devletlerin Batı ile çıkar çatışmasına düşmeleri durumunda da El Kaide Batı karşıtı ya da onun 

planlarını sulandıran bir taktik araca dönüşmüştür. İşte Batı IŞİD aracılığıyla, bölgede bağımsız 

politika geliştirmek ya da kendi stratejik önceliklerini Batı'nın stratejik öncelikleri önüne koymak 

isteyen devletleri (Suudi Arabistan, Türkiye ve Körfez ülkeleri gibi) de, IŞİD'in El Kaide'ye saldırarak 

zayıflatması temelinde sınırlamak istemektedir. IŞİD'in El Kaide içerisinden çıkarak ve onu 

zayıflatarak büyümesi ilginçtir. IŞİD büyümek ve gelişmek için önce El Kaide'nin Suriye örgütü olan 

El Nusra'ya karşı savaşmıştır. Daha sonra da Türkiye güdümünde olan Özgür Suriye Ordusu'nu 

zayıflatmıştır.  

 

7-El Kaide'nin zayıflatılması temelinde IŞİD'in geliştirilmesi stratejisinin en önemli ayağı Ben 

Laden'in öldürülmesi olayıdır. Arap Baharı'nın başlamasıyla birlikte, bölgenin politik olarak 

dağılacağını ve bu dağılmanın bir "tehdit aracılığıyla" Batı'ya bağlanması gerektiğini öngören Batı, 

hemen 2 Mayıs 2011 tarihinde Ben Laden'i öldürerek ve El Kaide'yi zayıflatarak, IŞİD'in önünü 

açmaya çalışmıştır. Ben Laden'in öldürülmesi IŞİD'in önünün açılmasıyla bağlantılıdır.  

 

8-Temmuz 2012 devriminden sonra IŞİD'in hızlı bir şekilde büyümesi ve bir "Anakonda Yılanı" gibi 

Rojava'nın boynuna dolanması ise ilginçtir. Bölgede Batı'dan bağımsız bir politikaya yönelen PKK'yi 

sınırlandırmak için IŞİD hızlı bir şekilde güçlendirilerek, PKK sınırlandırılarak ve tekrar İran'ın 

zayıflatılması politikasına kanalize edilmeye çalışılmıştır.  
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9-IŞİD tehditinin sivri ucu İran rejimine yöneliktir ve amaç, IŞİD aracılığıyla bir "Sünni Tsunamisi" 

yaratılarak, İran'a vurması sağlanmak istenmektedir. IŞİD ile savaşan İran'ın zaman içerisinde 

başka tehditlerle de (Kürt, Azeri, Arap, iç politikadaki rekabet ve demokratik eğilim baskısı, 

Uluslararası ambargo vs. ) uğraşması sağlanarak zayıflatılması ve rejimin düşürülmesi 

hedeflenmektedir. Böylece İran'da rejimin düşmesi, İran'ın nükleer silah elde etme isteğine de son 

verecektir.  

 

İşte böyle bir Ortadoğu konjonktürü ve güç ilişkileri içerisinde, PKK'nin Kürdistan ve 

Ortadoğu devrimini geliştirmesi sorunu bulunmaktadır. Bu noktada PKK ilginç bir tarihsel kavşakta 

bulunmaktadır. Rojava devrimiyle birlikte PKK yeni bir tarihsel aşamaya ulaşmıştır ama daha 

stratejik sonuç elde edememiştir. Bundan sonra PKK ya Ortadoğu devriminin kapısını aralayacaktır 

ya da stratejik darbe yiyecektir. İkisinin ortası yoktur.  

 

Batı'lı emperyalistlerin 11 Eylül Komplosu ile Ortadoğu'daki Batı karşıtı devletleri devirme 

ve bu ülkeleri yoğun bir şekilde Batı'nın ekonomik sömürüsü içerisine çekme çabaları, kaçınılmaz 

bir şekilde savaşın yoğun bir şekilde Kürdistan üzerinde yaşanmasına neden olmuştur. Batı'nın 

devirmek istediği üç devletin Kürdistan'ı baskı altında tutan devletler olması, Kürt ulusunun 

önemini küresel güç ilişkileri içerisinde öne çıkarmıştır. Sayın Başkan'ın yakalanması dahi bu  yeni 

süreç ile ilişkilidir. Zaten yeni sürecin özelliğini ve fırsatlarını ilk farkeden o olmuştur ve de 

paradigma değişimiyle PKK'yi bu yeni sürece adapte eden de o olmuştur.  

 

Emperyalist paylaşım mücadelesinin sonucunda, 2003-2012 arasında,  Kürdistan'ın iki 

parçası (Güney ve Batı) çok az bir politik çaba sonucunda farklı bir statüye kavuşmuşlardır. Batı'lı 

güçlerin Ortadoğu'ya ağırlıklarını koymalarının doğal sonucu, merkezi devletlerin zayıflaması ve 

merkezkaç güçlerin güçlenmesi olmuştur.  

 

Bugün içerisinden geçtiğimiz süreç PKK açısından ne ile karakterizedir?  

 

Bugün içerisinden geçtiğimiz süreç, PKK açısından üç cephede elde edilen ateşkes ve bu 

ateşkeslerin yönetimi ile karakterizedir. Bu ateşkeslerin doğru yönetimi Ortadoğu devrimine 

götürecektir, yanlış yönetimi de 1999'da olduğu gibi stratejik bir darbenin alınmasına 

götürecektir. Bundan dolayı bu ateşkeslerin tarihsel yapısına ve birbirleriyle bağlanış biçimlerine 

yakından bakmak gerekmektedir.  
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2011 yılının başlarında Arap Baharı patlak verdiği ve Suriye giderek içsavaşa sürüklenmeye 

başladığı zaman, PKK hem Türkiye ile hem de İran ile savaş halindeydi. Ancak 2011 yazında Parti 

şiddetli bir şekilde İran'a saldırdı ve Türkiye'nin İran ile ortak askeri cephe arayışına ve çabasına 

rağmen İran buna yanaşmayarak PKK ile aynı yılın Sonbaharı'nda ateşkes yaptı. PKK'nin bu 

taktiğinin nedeni bir yıl sonra belli oldu. Çünkü Parti bu ateşkes ile bütün güçlerini Kuzey'e 

kaydırarak Türkiye'ye şiddetli saldırma imkanına kavuştu. Amaç Rojava'da Temmuz 2012 

devrimine Türkiye'nin müdahale etmesini engellemekti. Kısacası PKK Rojava devrimi sırasında 

Türkiye'nin "başını bastırarak" Suriye'ye müdahale refleksini zayıflattı. Hem içte hem de dışta 

sıkışan AKP hükümeti, 2012 yılının sonunda geçici olarak PKK ile ateşkes yapmak zorunda kaldı. 

Ama aynı anda savaşı hiç kesintiye uğratmadan El Kaide ve benzerleri aracılığıyla Rojava'ya 

kaydırdı. Kuzey'de ateşkes varken Batı Kürdistan'da savaş vardı.  

 

Hem 2011'de İran ile  hem de 2012'nin sonunda Türkiye ile elde edilen ateşkeslerin amacı 

Rojava devrimini korumak ve güçlendirmekti. PKK'nin bu Ortadoğu'da yayılışı tek bölgedeki 

devletlerin değil emperyalistlerin de çıkarlarıyla çelişen bir durum yaratıyordu. Farklı çıkarlar 

temelinde PKK'nin sınırlandırılması herkesin işine geliyordu. Ancak burada temel sorun, PKK 

bölgede sınırlandırılırken, onun yerine kim geçecekti? PKK'nin bırakacağı boşluğun doldurulması 

da başka bir sorundu.  

 

Rojava devriminden sonra Batı'nın "Anakonda Yılanı" IŞİD hızla büyütülerek Rojava'ya 

dolanmaya başladı ve Türkiye, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin kullandığı El Kaide ile aynı 

anda Rojava'ya saldırmaya başladı. İşin ilginç tarafı Suriye'nin başka bölgelerinde birbirleriyle 

savaşan El Kaide unsurlarıyla IŞİD, Rojava'da darbelerini ortaklaştırıyorlardı. Rojava'da ayrı 

yürüyorlardı ama ortak vuruyorlardı.  

 

Batı IŞİD aracılığıyla Rojava'yı PKK'den alıp KDP'ye vermek istiyordu. IŞİD'in Rojava'ya 

saldırmasının nedeni buydu. PKK Rojava'da IŞİD görünümü altında Batı Emperyalistleriyle savaştı. 

2014'ün Sonbaharı'nda hem Batı Emperyalistlerinin IŞİD aracılığıyla hem de bölge devletlerinin El 

Kaide aracılığıyla gerçekleştirdiği ortak saldırıya PKK, Kobane direnişiyle karşılık verdi. Kobane 

direnişi Kürtleri dört parçada tek bir ulus yaptı. Kimse PKK'nin böyle direneceğini hesap etmedi. 

Çok kısa bir zaman sonra Batı Emperyalistleri  PKK'ye Duhok Anlaşması'nı önerdi. İlginç bir şekilde 

IŞİD saldırıyordu ama KDP ile anlaşma yapılıyordu. Duhok Anlaşması'ndan sonra, Batı 

"çaktırmadan" IŞİD'i Kobane'den geri çekti ve PKK üçüncü ateşkesi elde etti. Bugün Kobane'ye 
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saldıranlar Türkiye ve Suudi Arabistan'ın kontrolündeki El Kaide ve benzeri unsurlardır. IŞİD geri 

çekildiği için onların askeri durumları da zayıfladı ve YPG'nin ilerlemesi kolay hale geldi.  

 

Şimdi gelelim asıl soruya IŞİD, hangi politik tavizler karşılığında geri çekildi?  

 

Hemen şunu belirtelim ki, tavizler ve geri çekilmeler gerekli ve zorunlu taktiklerdir. Bütün 

mesele bunların yerli yerinde kullanılmasıdır. Tavizleri yönetmek bir sanattır ve mutlak şekilde 

güçlü bir stratejinin aracı olarak kullanılmaları zorunludur. Hiç kuşkusuz PKK de bu taviz politikası 

ve taktiklerini, Ortadoğu devrimi temelinde gerçekleştirmektedir.  

 

Bazı olayları alt alta koyduğumuz zaman, Rojava'nın elde tutulması karşılığında PKK'nin ne 

tür tavizler verdiğini kestirmek mümkün görünmektedir. Duhok Anlaşması'ndan sonra, KCK 

Eşbaşkanı Sayın Cemil Bayık çeşitli aralıklarla üç önemli açıklamada bulundu:  

1-Sayın Bayık bir röportajında  Güney Kürdistan petrollerinin Rojava'dan geçebileceğini belirtti.  

2-Bir başka röportajında da "Batı bizim müttefikimizdir" açıklamasında bulundu.  

3-Yine bir başka röportajında da Almanya'dan geçmiş PKK pratiğinden dolayı özür diledi. Ama 

Almanya PKK'yi terör listesinden çıkarmak için bu açıklamayı yeterli görmedi.  

 

Ama bunların dışında ve de en önemli taviz ise tahminlerimize göre İran ile ateşkesin 

bozulması tavizidir. Batı Emperyalistleri PKK'nin tekrar İran ile savaşması karşılığında IŞİD'i 

Rojava'dan şimdilik çekmişlerdir. Anlaşılan odur ki PKK, İran ile ateşkesin bozulması tavizini kabul 

etmiştir. PKK İran ile Batı Emperyalistleri arasındaki çelişkilerden yararlanarak, Rojava'nın üzerine 

Rojhilat'ı da koymak istemektedir. İran ile ateşkesin bozulması perspektifi, bir yandan İran'ın 

uluslararası sıkışmışlığı temelinde gelişirken, öte yandan da Batı'nın IŞİD aracılığıyla Rojava'ya 

yaptığı baskıdan kaynaklanmaktadır.  

 

Şimdi bütün sorun, bu stratejik yaklaşımın ne kadar doğru ve ne kadar yanlış olduğunu 

ortaya koymaktır.  

 

Bizim teorik hesaplamalarımıza ve tahminlerimize göre, İran ile ateşkesin önce bozulması, 

PKK'nin stratejik bir darbe yemesine ve sonunda Rojava'yı da kaybetmesine götürecektir. Ama 

önce Türkiye ile ateşkesin bozulması ise, Ortadoğu devrimine götürecektir.  

 

Bu teorik akıl yürütmelerimizi neye göre yaptığımızı kısaca açmaya çalışalım.  
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 Görünen odur ki, Duhok Anlaşması'ndan sonra PKK, 2003 - 2011 stratejisine geri dönerek 

yani İran ile tekrar savaşarak, bir yandan Rojava’daki kazanımları korumak isterken öte yandan 

İran ile Batı arasındaki çelişkilerden yararlanarak devrimi ve kazanımları geliştirmek istemektedir. 

Burada bütün mesele, İran ile ateşkes bozulurken, Türkiye ile ateşkesin nasıl sürdürüleceği 

sorunudur. İleride göreceğimiz gibi aslında tek mesele bu da değildir.  

 

 Görebildiğimiz kadarıyla Türkiye ile ateşkes, HDP’nin yüzde on barajını geçerek güçlü bir 

şekilde Meclis’e girmesi ve Batı’nın AB üyeliği ile Türkiye’yi gemlemesi ile sağlanmak 

istenmektedir. Eğer PKK’nin planı bu ise, bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. 2003-2011 

döneminin stratejik perspektifini önümüzdeki süreçte uygulamak, büyük bir hata olacağa 

benzemektedir.  

 

 Bunun çok önemli iki nedeni vardır.  

 

 Bunlardan ilki, AKP-Cemaat İttifakı’nın 2005 yılından itibaren Ordu’yu bastırmak için 

geliştirdiği ve 2011 yılına kadar süren Ergenekon Komplosu’dur. Bu komplonun amacı, bir çok 

suikast ve sabotaj eylemi gerçekleştirerek ve sahte deliller üretip Ordu’nun üzerine atarak 

“kendilerine karşı bir darbe yapıldığı” izlenimini uyandırmak ve bu darbeyi bastırma görünümü 

altında da Ordu’yu  bastırarak iktidarı tam ele geçirmekti. Ordu bastırılırken de “açılım” süreci ile 

PKK hareketsiz tutulmak istenmiştir. Ama bu süreç aynı zamanda PKK’nin kuşatılmasına da 

çevrilmek istenmiştir. Ordu’nun bastırılma süreci PKK’nin kuşatılma süreci olarak ele alınmış ve 

Ordu’nun bastırılması tamamlanınca hızla PKK’nin tasfiyesine geçilmek istenen bir strateji 

oluşturulmuştur, ki Arap Baharı ile bu strateji büyük darbe yemiştir ama hala daha başka 

biçimlerde yürürlüktedir.  

 

 İkinci durum ise, birincisine bağlı olarak yani Ordu’nun bastırılıp ve iktidarın ipleri tam ele 

geçirilirken, hızla yeni bir faşist rejimin inşasına  geçerek Türkiye’yi Batı’dan stratejik olarak 

uzaklaştırmak ve Batı ile ilişkileri taktik düzeye indirmektir. Hızlı bir yeni rejim inşa sürecine giren 

AKP’nin önündeki en büyük engel PKK’dir ve yeni rejim inşası ile PKK’nin tasfiyesi iç içe geçirilmek 

istenmektedir. Bundan dolayı AKP, PKK’yi tasfiye etmek ya da en azından ona stratejik bir darbe 

vurmak için bütün ideolojik, politik, ekonomik, diplomatik ve askeri güçleri, onun tasfiyesine 

odaklaştıran ve adına Entegre Strateji dediği ve özü itibariyle topyekün bir savaşa tekabül eden 

bir strateji oluşturmuştur. Bu politikanın en önemli ayaklarından bir tanesi de politik aldatmadır. 
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AKP Batı’dan stratejik olarak uzaklaşırken, Batı ile olan stratejik bağlantı noktalarını (NATO, AB 

üyelik süreci vs. gibi) taktik aldatma araçlarına dönüştürmüştür.  

 

 Bundan çıkan sonuç şudur: Türkiye bir İran-PKK savaşına çok hızlı bir şekilde dahil olacaktır. 

Ne  HDP’nin barajı geçmesi ne de Türkiye’nin taktik düzeye indirgediği Batı ile ilişkiler onu 

durdurabilir. İç Güvenlik Yasası’nın amaçlarından bir tanesi de, ister HDP barajı geçsin ister 

geçmesin, çok hızlı bir şekilde HDP ve muhalefeti bastırarak savaşın önündeki engelleri 

kaldırmaktır.  

 

 AKP PKK’ye karşı topyekün savaşa hazırlanırken, bu savaşın yıkıcı etkisini yükseltmek için 

de, diplomasiyi etkili bir şekilde kullanmak istemektedir. AKP Türkiye’yi alttan alta stratejik olarak 

Rusya, Çin ve İran’ın yanına konumlandırmak isteyen bir sürece de girmiş bulunmaktadır. Özellikle 

İran ile stratejik bağlantı aramak istemektedir. Bu durum onun Suriye, Irak ve Yemen’de İran 

karşıtı Sünni politikasından dolayı paradoksal görülebilir ancak daha yakından bakıldığı zaman 

bunun böyle olduğu görülür.  

 

 Türkiye İran’ın etki alanı içerisinde güçlenerek ve koz biriktirerek, bunları PKK karşısında 

İran’ı tam yanına çekmek için kullanmak istemektedir. AKP İran’ın zayıflatılmasına taktik olarak 

katılarak, zayıf bir İran görünümünün oluşmasını sağlayarak, PKK’nin önce İran ile savaşmasını 

tahrik etmek istemektedir. Batı’nın PKK’yi İran’a yönlendirme planını bildiği için, PKK’nin önce İran 

ile savaşmasını sağlayarak ve bu savaşa sonradan dahil olmak istemektedir. Bu durum hem 

PKK’nin güçlerinin bölünmesine neden olacak hem de İran’ı PKK karşısında kapsamlı bir ilişkiye 

çekmeye neden olacaktır.  

 

 Bununla birlikte iki cephede savaş içerisinde olan PKK karşısında, Ulusal Kongre aracılığı ile 

tam bağlanmamış olan KDP’yi Türkiye, Batı emperyalistleriyle birlikte Rojava için 

cesaretlendirebilir. Bu durumda DAİŞ’in tekrar Rojava’ya saldırması ve KDP’nin “kurtarıcı” olarak 

Rojava’ya girmesi sözkonusu olabilir. PKK İran ve Türkiye cephesinde savaşırken Batı DAİŞ sözünü 

tutmayacaktır. Böylece Parti kendisini dört cephede savaş içerisinde bulabilir ve bu durum PKK’nin 

darbelenmesine neden olarak, stratejik durumunu ve Ortadoğu devrimini zayıflatabilir.  

 

 Bir kere İran ile savaş başlar ve Türkiye dahil olursa, İran ile tekrar ateşkes elde etmek 

mümkün olmayabilir. Çünkü Batı’nın sıkıştırması karşısında Türkiye’yi de kaybetmemek için savaşı 

sürdürebilir. Türkiye PKK’ye karşı topyekün savaşa geçtiği zaman, İran’ı savaş içerisinde tutmayla 
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birlikte, PKK’yi daha da zayıf düşürmek için ve onun saflarında karışıklık çıkarmak için Sayın 

Başkan’ın idamını (ki askıdadır) Meclis’e getirebilir ve hatta onaylayarak infaz edebilir. İçinden 

geçtiğimiz süreçte, İran PKK’yi sınırlamak, Türkiye ise tasfiye etmek ya da stratejik darbe vurmak 

peşindedir. Bundan dolayı ne HDP ne de Batı AKP’yi durdurabilir.  

 

İran ile önce ateşkesin bozulmasının bir başka nedeni de, PKK önderliğinin, Türkiye'nin Batı 

ile stratejik ilişkilerinin devam ettiği anlayışına sahip olmasından kaynaklandığı görülmektedir. 

Türkiye'nin Batı ile stratejik ilişkilerinin devam ettiği anlayışı, İran rejiminin AKP-Türkiye 

rejiminden daha zayıf olduğu algısının oluşmasına yolaçmaktadır.  

 

 Türkiye’nin Batı ile stratejik ilişkilerinin devam ettiği perspektifinde bakıldığında, bu bakış 

açısı doğrudur. Ancak Batı’dan stratejik olarak uzaklaşmakta olan ve faşist bir rejimin inşasına 

yönelen ve PKK’yi tasfiye politikasını temel bir politika olarak benimseyen bir Türkiye sözkonusu 

olunca bu yanlış olabilir. İran oturmuş bir rejimdir ve Batı’dan stratejik olarak uzaklaşan bir 

Türkiye’den direnme gücü daha fazla olabilir (Suriye örneği unutulmamalıdır!). AKP Türkiye’si 

daha kırılgan ve tekrar toparlanması zor bir siyasi yapı ortaya çıkarmıştır. Osmanlı 

İmpartatorluğu’nun hemen Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya’nın emperyalist kampına dahil 

olmasına benzer olarak, AKP de bugün Rusya’nın başını çekmekte olduğu emperyalist kampa 

geçmeye başlamıştır.  

 

 

Türkiye’nin Batı’dan stratejik olarak koptuğunu Batı da bilmektedir. Hem Türkiye hem de 

Batı, PKK’den bu gerçeği  saklamaktadırlar. Çünkü her ikisinin de çıkarı, PKK’nin önce İran ile 

savaşmasıdır. Ama başka amaçlar için bunu istemektedirler. Örneğin Rojava’da farklı amaçlara 

sahip olarak taktik olarak bir araya gelmeleri gibi. Batı PKK’yi hem Türkiye’yi hem de İran’ı 

zayıflatma politikasına angaje ederek aynı zamanda iki cephede savaşacak olan PKK’yi de KDP 

karşısında zayıflatmış olacaktır.  

 

 Batı İran’daki rejimi yıkmak ve Türkiye’yi de sınırlandırmak istemektedir. Yine aynı şekilde 

Türkiye, PKK’yi tasfiye etmek ama İran PKK’yi sınırlandırmak istemektedir. Bundan dolayı İran 

sıkıştığı için bir PKK-Türkiye savaşına dahil olmayabilir. Çünkü Türkiye’nin Suriye, Irak ve 

Yemen’deki İran karşıtı politikalarını dengelemiş olacaktır. Ama PKK-İran savaşına Türkiye içeride 

hızlı bir ezme hareketi gerçekleştirerek dahil olacaktır.  
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İran ile önce ateşkesin bozulmasının sonuçları bu kadar olsa iyi ama asıl "turpun büyüğü 

heybede"dir.  

 

Batı Emperyalistlerinin, İran rejiminin zayıflaması ya da düşmesiyle  PKK'nin Rojhilat'ta da 

iktidarlaşacağı algısını oluşturması tek kelimeyle politik tuzaktır. PKK'yi sürece bu şekilde sokanlar, 

onu bu şekilde ya da daha güçlenmiş değil, daha zayıflamış hatta tek Rojava'da değil, Rojhilat'ta 

bile iktidarda bırakmayacaklardır.  

 

Batı'nın Ortadoğu'daki IŞİD komplosunun PKK ayağı, 1999 yılında PKK'ye karşı geliştirilen 

komplonun tamamlanmasını öngörmektedir. Bölgeyi tekrar dizayn etmek isteyen Batı, PKK gibi 

akışkan, oynak ve bağımsız hareket eden ve de bundan dolayı bütün planları bozan bir hareketi 

bölgede asla kabul etmemektedir zaten edemez de. Batı bir yandan PKK'yi bölgede temel stratejik 

hedefi olan İran rejiminin yıkılmasına kanalize edip, onun gücünden yararlanmak isterken, rejimin 

zayıflaması ya da düşüşünden sonra da PKK'yi hemen zayıflatma ya da mümkünse bölme planına 

geçecektir.  

 

Peki bunu nasıl yapacaktır?  

 

İran'ın zayıflatılması ile IŞİD'in önünün açılması ve güçlenmesi arasında bir ilişki 

sözkonusudur. Bugün Ortadoğu'da IŞİD'i tutan en büyük güç İran'dır. İran kendi rejiminin güvenlik 

konseptini, tehlikeyi İran dışında durdurma üzerine kurmuştur. Batı'nın amacı IŞİD'in İran ile 

buluşturulmasıdır ve Irak ile Suriye'nin Sünni bölgelerinde güçlenen örgüt, İran'a doğru 

yönelmektedir. Özellikle Kerkük-Bağdat arasında bir delme hareketi yaparak İran ile buluşmak 

istemektedir.  

 

İran Irak'taki Şiileri örgütleyerek ve yine Özel Kuvvetleri aracılığıyla IŞİD'i Irak'ta durdurmak 

istemektedir. İşte PKK'nin İran'ı zayıflatmasıyla birlikte, İran'ın IŞİD'i bölgede tutma yeteneği de 

yokolacaktır. Zayıflayan İran Suriye'ye de yardım edemeyecek ve Esad rejimi de düşme tehlikesiyle 

karşı karşıya kalacaktır. Hem Doğu hem Batı ekseninde IŞİD serbest kalacaktır ve Batı'nın stratejik 

önceliklerine göre hamleler yapacaktır.  

 

İran'ın zayıflamasıyla ve IŞİD'i Irak'ta tutma yeteneğinin kaybolmasıyla, Rojhilat'ta 

Rojava'daki gibi bir özerk yönetim ortaya çıkabilir ve hatta Baas rejiminin yaptığı gibi, İran rejimi 

de taktik bir şekilde geri çekilerek Rojhilat'ı PKK'ye bırakabilir. Ancak İran içsavaşa sürüklendiği 
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andan itibaren, Batı serbest kalmış olan IŞİD'i Rojava'da yaptığı gibi bu sefer Rojhilat'ın üzerine 

sürecek ve PKK'yi kuşatma ve bastırma planına geçecektir. PKK ile İran'ı zayıflatan ve IŞİD'i serbest 

bırakan Batı, bu sefer IŞİD ve İ-KDP gibi işbirlikçi Kürt örgütleriyle birlikte PKK'yi kuşatma ve 

bastırma planına geçecektir. Bu noktada  İ-KDP'nin son günlerdeki Xinere-Kelaşin provakasyonunu 

iyi okumak gerekmektedir. Rojava'da olduğu gibi Rojhilat'ta da IŞİD'i PKK'yi zayıflatmak için 

devreye sokarak, bu sefer de İ-KDP'nin PKK'nin yerine Rojhilat'ta iktidar olması sağlanmaya 

çalışılacaktır. PKK korkusundan dolayı bu plana zaman zaman Türkiye de dahil edilerek, PKK'ye 

stratejik darbe vurulması sağlanacaktır. İran ile ateşkesin bozulmasının altında tek İran rejimi değil 

PKK de kalabilir. Rojhilat'ta IŞİD, İ-KDP, İran ve Türkiye arasında kalan PKK'nin Rojava'daki 

kazanımları elinde tutması da artık mümkün olmayacaktır.  

 

Strateji başka güçlerin enerjilerini kendi stratejik amacınıza kanalize etme sanatıdır. Bunun 

yolu ise hile ve aldatmadan geçmektedir. Batı "Kediye ciğer gösterir gibi, PKK'ye Rojhilat'ı 

göstermektedir" ama bu ciğeri ona da yedirmeyecektir. Sonuçta PKK stratejik bir darbe yemekten 

kurtulamayacaktır.  

 

Batı Emperyalistlerinin IŞİD komplosu, "1999 Komplosu"nun devamıdır ve bu komplonun 

tamamlanmasını öngörmektedir. 1999 Komplosu Sayın Başkan'ın yakalanmasına götürdü, şimdiki 

komplonun amaçlarından bir tanesi de, Kandil'deki PKK Önderliği'nin tasfiyesi gibi görünmektedir. 

Batı'nın IŞİD Komplosu  sandığımızdan çok daha geniş çaplı  ve derindir.  

 

Erdoğan ve AKP, Batı'nın   İran'ı zayıflatmak için önce PKK'yi İran'a saldırtıp, sonra da onu 

başka güçler ile kuşatıp ve daha sonra da bastıracağını bildiği için, çok saldırgan hareket 

etmektedir. AKP PKK ile savaşmak için çok isteklidir ve bu tek iç politika ile açıklanmayacak bir 

durumdur. AKP'nin savaş motivasyonunun nedenleri mutlak suretle teorik olarak aydınlığa 

kavuşturulmalıdır. İran zayıfladığı  ve Rojhilat'ın özerkliği gündeme geldiği andan itibaren, 

Rojava'da olduğu gibi PKK'nin kuşatılmasına geçilecek ve Türkiye de kendi çapında buna destek 

verecektir. Bu sefer PKK'nin Rojhilat'ta direnmek için Türkiye ile ateşkes yapma olanağı 

olmayacaktır. Zaten İran'ın zayıflamasıyla PKK ile işi biten Batı bu sefer de Rojava için bastıracaktır 

ve PKK bir çok yönden savaşa sürüklenecektir.  

 

Parti'nin bir çok yönden savaşa sürüklenmesi ve dağınık bir siyasetin ortaya çıkması, PKK 

ile sorunu olan bütün güçleri ona karşı serbest bırakacaktır. Denge politikası ile bütün güçleri 

birbirine karşı dengeleyen ve aralarındaki rekabetten dolayı bütün güçler ile aynı anda 
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karşılaşmayan PKK, bir çok cephede savaşa sürüklendiği andan itibaren, denge konumu da 

kaybolacaktır. İşte bu andan itibaren, Erdoğan ve AKP'de PKK'yi tam bitirme ve tasfiye etme 

anlayışı doğabilir ve PKK saflarında karışıklığı ve kararsızlığı arttırmak için Sayın Başkan'ın idamını 

gündeme getirerek (bu noktada MHP'yi tam köşeye sıkıştırıp, kendisine koltuk değneği yapacaktır) 

infaz politikasına yönelebilir. Batı AKP'nin böyle bir yönelimine hem göz kırpacak hem de sessiz 

kalacaktır. Bundan sonraki hedefin ise Kandil'deki PKK önderliği olacağı açıktır.  

 

Buradaki temel mesele şudur: İran'ın zayıflamasıyla ve PKK'nin Rojhilat'ta kısmi bir 

iktidarlaşmasından sonra, PKK'nin tamamen düşman güçler ile çevrili olmasıdır. Böyle bir 

durumda PKK'nin Rojhilat'ta iktidar olmasının hiçbir stratejik değeri olmayacaktır. Çünkü bu 

iktidarı koruma gücü olmayacaktır! 

 

Aynı durum tarihte başka zamanlarda ve başka sorunlar etrafında yine yaşanmıştır. 

Tarihten bir örnek  vererek sorunu aydınlatmaya çalışalım.  

 

İkinci Dünya Savaşı'ndan az önce, Hitler Stalin'e bir teklif götürür. Bu teklifte Hitler, dört 

devletin Avrasya'yı bölüşmesini önerir. Bu devletler Almanya, İtalya, Japonya ve SSCB olacaklardır. 

Avrasya'nın Batı ucundaki İngiltere ve Fransa'nın ezilerek tamamen dört devletin egemen olması 

sağlanacaktır. Stalin bu planı geri çevirir çünkü zaferden sonra SSCB üç güçlü faşist devletin 

arasında kalacaktı ve sonraki hamlenin bu üç devlet tarafından SSCB'nin paylaşılması olacağı açıktı. 

İngiltere ve Fransa'nın ezilmesinden sonra SSCB etki alanını genişletecek ve sınırlarını ilerletecekti 

ama bu SSCB için bir zafer olmayacaktı çünkü buraları koruyamayacaktı ve tam tersine tek elde 

ettiği yerleri yitirmekle kalmayacaktı, SSCB'nin kendisi de sömürgeleştirilerek yıkılacaktı. PKK'nin 

İran seferi biraz buna benzemektedir.  

 

Bu karmaşık tablo içerisinde şu soruyu soralım: Bu karmaşık ilişkiler içerisinde PKK'nin en 

büyük düşmanı kimdir? Batı Emperyalistleri mi, Doğu Emperyalistleri mi, İran mı, Türkiye mi, IŞİD 

mi, KDP mi? Kanımızca bunların hiçbiri değildir. PKK'nin en büyük düşmanı yine kendisidir! 

 

PKK'yi stratejik bir felakete yine kendi yapacağı hatalar götürür. Eğer o kendi saygınlığını 

kendi elleriyle zedelemez ise, kimse onun saygınlığını zedeleyemez. PKK'yi felakete götürecek olan 

denge kaybı, ancak bir şuur yani bilinç kaybı sonucunda ortaya çıkabilir. Bu ise bir politik 

harekette, ideolojik eksikliğin sonucunda ortaya çıkan bir şeydir.  
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Yukarıda az çok ayrıntılı bir şekilde ortaya koyduğumuz gibi, sorun tek İran ile ateşkes 

bozulurken, Türkiye'nin HDP'nin barajı geçmesiyle ve AKP'nin güçsüz hale getirilmesiyle hareketsiz 

tutulması meselesi değildir. Bu sorunun bir yanıdır. İran ile savaşılırken şu ya da bu şekilde Türkiye 

hareketsiz tutulsa dahi, İran'ın zayıflamasından sonra  PKK'nin güçlü bir düşman çemberi içerisinde 

kalacak olması, sorunun diğer yanıdır ve birinci yanından daha önemlidir. Batı Emperyalistlerinin 

İran'ın zayıflamasından sonra, PKK'yi Rojhilat'ta iktidar yapmamak için bir çıkış stratejisi 

mevcuttur. Yani İran rejimi düştükten sonra PKK, IŞİD (Batı Emperyalistleri), Türkiye, El Kaide'ciler, 

İ ve I-KDP ve İran ile düşmanlık arttığı zaman YNK ile kuşatılıp, bastırılacaktır. Rojava deneyimi asıl 

sorunun iktidarı almak değil, onu korumak olduğunu göstermiştir. PKK'nin Rojava'da iktidarı 

korumak için harcadığı çaba, onun alınmasından kat be kat fazladır. Bundan dolayı asıl stratejik 

dikkati, Rojhilat'ta iktidarın alınmasına ya da iktidarlaşmaya yöneltmekten ziyade, iktidar 

alındıktan sonra korumaya yöneltmek gerekmektedir. Böyle bir bakış açısı iktidarın alış biçimini 

de etkileyecektir.  

 

Peki PKK'nin böyle bir düşman çemberi içerisinden bir çıkış stratejisi var mıdır? Bu oldukça 

şüphelidir. Bölgesel düzeyde böyle bir çıkış stratejisine yani yukarıda saydığımız düşman çemberi 

içerisinden çıkış için güçlü bir stratejiye sahip olmadan, İran ile ateşkesin bozulması, cehennemin 

kapısını aralamakla eş anlamlı olur.  

 

Okur çok haklı olarak şöyle bir soru soracaktır: Bu stratejik plana karşı çıkıyorsunuz ama o 

zaman ne yapılmalı ya da başka bir  yol ya da stratejik plan mümkün müdür? Biz böyle bir yolun 

olduğuna inanıyoruz. Burada amacımız ne ukalalık yapmaktır ne de birilerine akıl vermek ya da 

yol göstermektir. Sadece sorunları tartışmak ve en iyi çizginin ortaya çıkışına kendi çapımızda 

katılmaktır. Kaldı ki PKK'liler bizim uluslararası yoldaşlarımız ve dostlarımızdır. Yine bu sorun halk 

ve ülke olarak hepimizi yakından ilgilendirmektedir, çünkü PKK'nin yiyeceği bir stratejik darbenin 

Türkiye'ye etkisi, AKP'nin faşist rejiminin oturması  ve uzun yıllara yayılacak bir diktatörlüğün  

ortaya çıkması olacaktır.  

 

Ortadoğu devriminin önünde iki devlet engel olarak bulunmaktadır. Bu devletler Türkiye 

ve İran'dır. Irak ile Suriye içsavaşa sürüklenerek, PKK için direk engel olmaktan çıkmışlardır. 

Emperyalist zincirin daha da zayıflaması için, Türkiye ve İran'ın da iç politik karışıklığa sürüklenmesi 

gerekmektedir. PKK açısından Türkiye ile mi yoksa İran ile mi önce savaşılacağı sorunu, ikincil bir 

sorundur. Konjonktür hangisini zayıf halka haline getirirse, stratejik darbeyi ona vurmak 

istemektedir. Ama bunun için birisiyle  savaşılırken , diğerinin hareketsiz tutulması gerekmektedir.  
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PKK Batı Emperyalistleriyle İran arasındaki çelişkileri gözönünde bulundurarak ve Batı'nın 

İran'ı zayıflatma stratejisine taktik olarak dahil olarak, önce İran'ı zayıflatıp sonra da Türkiye 

üzerine dönmek istemektedir. Ama yukarıda gördüğümüz gibi İran ile savaşa hem  Türkiye direk 

dahil olacak hem de İran'ın zayıflamasından dolayı IŞİD daha da güçlenerek ve Rojhilat'a da şiddetli 

saldırarak Rojava'da yaptığının aynısını yapacak ve de buna Türkiye başta olmak üzere diğer güçler 

de (El Kaide, KDP'ler ve YNK vs. ) dahil olacaktır. Yine İran ile önce savaş, Batı'nın stratejik 

konumunu daha da güçlendirecektir. Bu stratejik konumun güçlenmesi tek Rusya, Çin ve Suriye 

gibi güçlerin aleyhine değil PKK'nin de aleyhine olarak, ikinci adımda onun stratejik durumunun 

kötüleşmesine götürecektir. Bütün bunlara neden olan durum ise Rojava'nın elde tutulması 

politikasıdır. İlginç bir şekilde Rojava'nın elde tutulması, PKK'nin bütün bölgesel esnek politikasını 

yokederek, onun bağımsız stratejik denge konumu çizgisini tehdit etmektedir. Tek denge konumu 

politikasını tehdit etmekle kalmamaktadır, PKK'nin büyük bir stratejik darbe yeme olanağını da 

içinde barındırmaktadır.  

 

İran ile önce savaşa tek Türkiye dahil olmayacak ama İran'ın zayıflamasından sonra da Batı 

da kendi araç ve işbirlikçileriyle buna dahil olacaktır. Bundan dolayı İran ile önce savaş, PKK için 

çıkmaz sokaktır. PKK'ye öyle bir strateji gerekmektedir ki, İran zayıfladığı zaman hem Türkiye hem 

de Batı ve onun araç (IŞİD) ve işbirlikçileri olan İ ve I-KDP genel olarak zayıflamış olsun. Bir parçada 

iktidarlaşmadan önce bu güçlerin hepsinin zayıflatılması ve genel olarak güçten düşürülmeleri 

daha önemlidir. Bu tarihsel işlem yapılmadan iktidarın alınmasının hiçbir stratejik değeri 

olmayacaktır. Rojava bunun en güzel örneğidir. Rojava devriminde devrimci hareket olarak bunları 

bilmiyorduk ama şimdi biliyoruz. Batı'nın PKK gibi bağımsız güçleri nasıl sınırlayacağını, karşıt kamp 

ile de zaman zaman anlaşarak onu nasıl zayıflattığını, Batı'dan kopsa da Türkiye gibi ülkeler ile 

zaman zaman nasıl taktik işbirliği yapacağını ve de böylece Kobane savaşında olduğu gibi, bütün 

farklı güçleri tek bir noktada nasıl toplayabildiğini artık biliyoruz. Rojava devriminin deneyimi ve 

tecrübesiyle kuşanılmadan Rojhilat seferine çıkılmamalıdır.  

 

PKK'nin karşısındaki düşman cephesini genel olarak zayıflatmanın ve güçten düşürmenin 

tek yolu, her iki emperyalist kampın birbiriyle olan savaşını uzatmaktır. Bundan dolayı ne İran'daki 

İslam faşizminin ne de Suriye'deki Baas rejiminin şu an düşmesinden PKK'nin çıkarı vardır. PKK 

Ortadoğu'da bu iki kamp arasındaki savaşın uzamasını sağlayarak, zaman içerisinde her ikisinin 

giderek zayıflamasına çalışmalıdır. Batı'nın stratejik lehine olacak bir konjonktür değişimi, Rojava 

devriminde gördüğümüz gibi hızlı bir şekilde PKK'nin stratejik aleyhine dönmektedir. Bu çok doğal 
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ve eşyanın tabiatı gereğidir.  

 

Ortadoğu'da Batı Emperyalistlerinin yayılmasına taş koyan ve onların planlarını bozan asıl 

güç İran'dır ve bundan dolayı İran Batı düşmanlarının ağırlık merkezidir ve bu ağırlık merkezi, 

bütün Batı karşıtı güçleri kendi ağırlığıyla dengelemekte ve tutmaktadır. Batı bu ağırlık merkezini 

yokederek, bölgeye derinlemesine girmenin de önünü açacaktır. Ama bu derinlemesine girme 

PKK'nin aleyhine olacaktır.  

 

Madem İran ile Batı Emperyalistleri arasındaki çelişki, uzlaşmaz bir çelişkidir (İran'ın Batı 

ile uzlaşacağı söylentileri yalandır), o zaman Irak ve Suriye'nin geçtiği yoldan İran da geçecektir. 

Yani Batı İran'daki rejimi devirmek için her yola başvuracaktır. PKK olmadığı zaman da Batı İran'ı 

zayıflatmaya çalışacaktır. Nasıl Batı Irak ve Suriye'yi zayıflattı, Güney ve Batı Kürdistan'ın 

sömürgecilik boyunduruğundan kurtulmasını sağladı, o zaman İran devletini kendi çıkarları 

temelinde zayıflatırken, Doğu Kürdistan'ın üzerindeki boyunduruluğun kendiliğinden atılmasını 

sağlayacaktır. O zaman biz niçin Rojhilat'ı almaya  gidelim, Rojhilat bize gelsin! Bu emperyalistlerin 

bölgede temel sorunudur. Bir rejimi devirirken, merkezkaç güçlerin gelişimine engel 

olamamaktadırlar. Rojhilat zaten PKK'nindir ve bir insanın kendisinin olan bir şey için savaşması 

kadar tuhaf bir durum yoktur ! Rojhilat'ta PKK iktidarı sadece zaman meselesidir. PKK'nin kendi 

ayağına gelecek olan bir iktidar için fazladan güç harcaması yanlıştır. Onun harcayacağı güç kadar, 

Batı İran karşısında güç tasarrufunda bulunacaktır.  

 

PKK İran'ın zayıflatılmasına  katılmadığı zaman, Batı İran için daha fazla güç harcamak 

zorunda kalacaktır. İran ile ateşkesi uzatan PKK, İran'ın enerjisinin bir kısmını IŞİD'in üzerine 

kanalize edecektir. Batı ile savaşından dolayı fazla güçlü olmayan ve direnen bir İran aynı zamanda 

IŞİD'i de giderek zayıflatacaktır. Bu yenişememe durumunun uzun süre devam etmesi, PKK'nin 

lehinedir. PKK Rojhilat için ne zaman harekete geçebilir? IŞİD artık zayıfladığı ve Batı için işgöremez 

hale geldiği zaman.  

 

İran ve  işbirlikçileri, Batı ve işbirlikçileriyle karşılıklı savaşarak güçlerini tüketirken, PKK bu 

zaman zarfında Türkiye ile savaşmalıdır. İran önce Türkiye ile savaşa başlayan bir PKK ile, büyük 

bir ihtimalle ateşkesi devam ettirecek, ettirmese dahi, bir çok cephede savaştığı için PKK'nin 

üzerine fazla gelmeyecektir. İran'ın amacı PKK'yi tasfiye etmekten ziyade, onu başka güçler ile 

meşgul etmektir. Türkiye ile meşgul olan PKK'ye karşı fazla seferber olmak istemeyecektir çünkü 

Türkiye'nin Suriye, Yemen ve Irak'taki İran karşıtı politikalarını dengelemiş olacaktır. AKP İran'ın 
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PKK karşısında kendisini bu yalnız bırakışına daha şiddetli olarak İran karşıtı cepheye katılmayla 

cevap vererek, her ikisi arasındaki mesafenin daha da açılmasına neden de olabilir. Çünkü AKP 

İran ile işbirliği politikasını İran'a karşı şantaj üzerine de kurmuştur.  

 

Tek cephede savaşan PKK, Türkiye'de AKP'nin istediği gibi bir faşist  rejim oturtmasını da 

zora sokarak, AKP'nin iç politik durumunu da zayıflatacaktır. PKK ile şiddetli bir savaşa tutuşan 

AKP, halkı kontrol altında tutma (Gezi bunu bize gösterdi)  yeteneğini de kaybedecektir. Hatta bu 

durum devlet içerisinde farklı burjuva fraksiyonlar arasındaki çelişkileri de derinleştirecektir ve 

rejim tek güç kaybetmekle kalmayacak, Türkiye genel bir iç karışıklığa sürüklenerek, dış politik 

refleksini kaybedecektir.  

 

Türkiye'de bunlar olurken, Batı ile İran arasındaki mücadele ise İran'ı zayıflatacak ama 

İran'ın zayıflamasıyla Batı da bölgede zayıflayacaktır. Çünkü İran hemen düşmediği zaman 

Suriye'de Esad da direnecektir ve Batı'nın bölgedeki güçleri sürekli bölünmüş halde kalarak hiçbir 

önemli hamleyi sonuna kadar götüremeyecektir. Böylece PKK'nin üç temel düşmanı sürecin 

sonunda zayıflamış olacaktır ve olası bir Rojhilat devriminde birlikte kuşatma yapma olanakları da 

kalmayacaktır. Böyle bir sürecin sonunda Türkiye ve İran rejimlerinin düşüşleri arasındaki zaman 

dilimi çok daha az olacaktır ve belki de aynı zamanda düşeceklerdir. Böyle bir bölgeyi 

emperyalistler bir daha da toparlayamazlar.  

 

Okur doğal olarak şunu soracaktır: PKK İran ile ateşkesi devam ettirirse, IŞİD tekrar 

Rojava'ya saldıracaktır ve Türkiye ile savaş sırasında Rojava cephesi ne olacaktır?  

 

Zaten bu stratejik planın en hassas noktası burasıdır.  

 

Bu stratejik plana göre, İran ile ateşkese devam ederken ve Türkiye ile kapsamlı bir savaşa 

tutuşmadan önce, PKK'nin Rojava'da taktik bir düzenleme yapması gerekmektedir. Daha büyük 

hedefler ve bir çok düşman gücüyle aynı anda karşılaşmamak için taktik geri çekilmeler tek gerekli 

değil zorunludur. Bütün  Kürdistan ve Ortadoğu genelinde baktığımız zaman taktik olan ama 

Rojava özgülünde stratejik olacak bir geri çekilme zorunludur. PKK'nin Rojava ile şu andaki ilişkisi, 

onu ağır ve esnek olmayan bir yapıya sokarak hem ileri gitmesini engellemekte hem de stratejik 

darbelere açık hale getirmektedir.  

 

Rojava'da stratejik bir geri çekilme ve kademeli ve dikkatli bir şekilde KDP'nin Rojava'ya 
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çekilmesi, Türkiye ile savaşılırken IŞİD'in Rojava'ya dönmesini engelleyecektir. PKK Rojava'da 

kendisiyle IŞİD arasına KDP'yi yerleştirmesini ve hatta kapsamlı bir taviz politikasıyla Rojava'nın 

birlikte yönetimini dahi düşünebilir hatta düşünmelidir. Hatta mümkünse bu birlikte yönetim 

tavizini Ulusal Kongre'nin toplanması karşılığında yapmalıdır. Rojava'daki taviz politikası Ulusal 

Kongre'ye giden bir yol olarak ele alınmalıdır. Daha da ileri gidiyorum, Rojava'da olaylar KDP'nin 

hegemonyayı elinde bulundurduğu ve PYD'nin ikincil bir düzeyde kaldığı bir duruma kadar da 

gidebilir. Bütün bunlar sorun değildir. Güçlü bir bölgesel stratejiye bağlanan bir stratejik planda 

bu sorun olmayacaktır.  

 

KDP karşısında doğru bir politika geliştirebilmek için onun gücünün kaynağını doğru bir 

şekilde belirlemek gerekir. Onun gücünün kaynağı Kürt halkı ve ulusu içerisinde bulunmamaktadır. 

Onun gücünün kaynağı sömürgeci devletler (Türkiye) ve Batı Emperyalistleri (ABD-AB) ve de bu 

sonuncuların bölgedeki uzantılarıyla (İsrail gibi) olan ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Bu güçler 

bölgede güçlü kaldıkları müddetçe Kürdistan'da KDP de PKK karşısında güçlü bir konum elde 

etmektedir/edecektir. KDP'nin Kürdistan'daki etkisinin zayıflaması işte bu devletlerin bölgede 

zayıflamasında yatmaktadır. O zaman her iki emperyalist kampı birbirleriyle savaştırmak ya da 

aralarındaki savaşın uzamasını sağlamak PKK'nin temel görevleri arasındadır! 

 

PKK Batı ile İran arasındaki savaşta aradan çekilirken ve kendisi tek cephede Türkiye ile 

savaşırken, Rojava'ya çekilen KDP de doğal olarak zayıflamış olacaktır. KDP'nin kısa dönemli 

çıkarlarına seslenerek onun uzun dönemli çıkarlarını tehdit etmek ve böylece giderek zaman 

içerisinde onu etkisiz kılmak mümkündür. Ulusal Kongre zemininde bunu yapmak ise dört parçada 

PKK iktidarının kapısını aralamakla eşanlamlıdır.  

 

Etrafı zayıflayan bir KDP'nin Rojava'daki iktidarı tehlike teşkil etmeyecektir. Koşullar uygun 

olduğu zaman PKK tekrar dönüp Rojava'yı geri alacaktır. Böylece kendi karşısındaki düşman 

güçlerini birbirinden ayıran PKK, herhangi bir parçada iktidarlaşma anında bu güçlerin birlikte 

kuşatmasına maruz kalmayacaktır. Sadece Rojhilat'ı hedefleyen bir bakış açısı (ki parçacı bir 

bakışın başka bir versiyonudur) dar ve tehlikelidir.  

  

PKK'nin 2003 – 2011 yılında uyguladığı (ki o zamanlar doğruydu) stratejik plan eskimiştir. 

Batı Emperyalistlerinin stratejik önceliğini gözönünde bulundurarak ve taktik bir şekilde bu planın 

içerisinde yeralmak o zamanlar doğruydu. Çünkü Parti tasfiye sorunuyla karşı karşıyaydı ve 

Kürdistan'ın herhangi bir parçasında iktidarlaşma gibi bir amacı yoktu. Bu koşullarda bu stratejik 
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plan doğru ve yerindeydi. Ancak artık PKK'nin belirli bir parçada iktidarlaşma amacıyla hareket 

ettiği bir durumda (ki bu hem Batı hem de Doğu emperyalistleri aleyhine gelişmektedir) Batı'nın 

stratejik önceliklerine taktik olarak girmek, büyük bir stratejik darbe yemeye götürecektir.  

 

PKK'nin Ortadoğu devriminin yolunu açabilmesi için şimdiki görevi, IŞİD ile Ortadoğu'ya 

ağırlığını koymaya çalışan ve bu temelde stratejik olarak güçlenmeye çalışan Batı 

Emperyalistlerine bir bir bedel yükseltme olmalıdır. Bu bedel yükseltme hem Batı'nın Rojava'daki 

katliamının hesabını sormak için gereklidir hem de onun fazla güçlenmesini ve böylece PKK için 

tehlikeli olacak bir düzeye yükselmesini önlemek için gereklidir. PKK Batı'nın Rojava'daki  IŞİD  

katliamının  ve komplosunun bedelini onlara çıkarmak zorundadır. İran ile ateşkese devam ederek, 

Batı'ya Ortadoğu'da yüksek bir bedel çıkartmak zorundadır. Batı'nın PKK karşısındaki sınırlanması 

güç ilişkileri yoluyla olacaktır. Bunun dışında bütün yaklaşımlar yanlıştır. PKK'nin İran karşısında 

hareketsizliği dahi, İran ve Suriye rejimlerinin güçlerinin sömürülmesi anlamına gelmektedir. 

Şimdilik dolaylı olarak bu güçlerden yararlanmak zorunludur.  

 

PKK şu an Araf'tadır. O bir ayağını Cennet'e atmışken diğer ayağını daha Cehennem'den 

çıkarmamış durumdadır. Bundan dolayı ya Stratejik Denge Konumu politikasının gereklerini yerine 

getirerek  Ortadoğu Emperyalist Güç Dengesini paramparça edecek ve Ortadoğu'da sıkışmış olan 

Dünya Devriminin Dinamiklerini Yerküre'nin Doğu ve Batı yakasına doğru serbest bırakacak ya da 

büyük bir stratejik darbe yiyerek Ortadoğu halklarının büyük bir emperyalist  terör ve katliam 

girdabına sürüklenmesine neden olacaktır.  

 

Umut edelim PKK Önderliği Kürdistan, Ortadoğu ve Dünya Halkları için en iyi kararı versin!  

 

 

Haziran 2015 
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VI. "1 KASIM DERSLERİ" ÜZERİNE 
 

1 Kasım 2015 Genel Seçimleri'ni kazanan "akıllı" olduğu için kazanmış ve kaybeden de 

"akılsız" olduğu için kaybetmiştir. Daha doğrusu kazanan taraf, çıkarlarının nerede olduğunu iyi 

görüp ona uygun taktikler geliştirmiş, kaybeden de çıkarlarının nerede olduğunu göremeyip, 

bundan dolayı yanlış taktikler uygulamıştır. 1 Kasım seçimlerinin sonuçları kesinlikle tesadüf değil, 

eğer doğru analiz edilirse (zaten bütün mesele de bu!) tamamen mantığa uygun geliştiği 

görülecektir.  

 

Türkiye demokratik bir devrimin eşiğinden dönmüştür ve bu devrimin başarılı 

olamamasının altında PKK'nin hataları yatmaktadır. 1 Kasım felaketinin en büyük nedeni PKK'nin 

stratejik ve taktik düzeyde yapmış olduğu hatalardır. Ama bu hatalar bazı liberallerin iddia etmiş 

oldukları gibi, PKK'nin 7 Haziran seçimlerinden sonra silaha başvurmasından kaynaklanmamıştır.  

 

Ortaya koyduğumuz bu ana fikiri daha da açmaya çalışalım. Ama bundan önce,  HDP 

yönetimi ve kadrolarıyla ilgili kısaca bir şeyler söylemek istiyorum.  

 

  1 Kasım seçimlerinin kötü sonuçları için ne HDP liderleri ne de onun kadroları 

suçlanabilirler. Onlar görevlerini başarıyla yapmışlardır. Gerek Selahattin  Demirtaş gerekse de 

Figen Yüksekdağ hem hitabet tarzı açısından olsun  hem de kitleyle ilişki kurarken  sempatik 

tavırları açısından olsun önemli ve başarılı işler yapmışlardır. Yine aynı şekilde HDP kadroları ve 

çalışanları da olağanüstü çalışmışlardır. Onlar daha şimdiden hiç kuşkusuz bizim 

kahramanlarımızdırlar. 1 Kasım'da HDP liderlerini ve kadrolarını aşan durumlar sözkonusudur.  

 

HDK ve HDP PKK'nin genel Ortadoğu stratejisi içerisinde, taktik bir ayak olarak 

işgörmektedirler ve bundan çıkan sonuç şudur: Bu taktik ayak PKK'nin genel Ortadoğu stratejisine 

hizmet etmek zorundadır. HDP'nin siyasetinin biçimi ve içeriği, PKK'nin bu Ortadoğu stratejisiyle 

uyumlu olmak zorundadır. Burada bütün mesele, PKK'nin Ortadoğu stratejisinin ne kadar doğru 

ve ne kadar yanlış olduğunu kestirmektir.  

 

Eğer PKK'nin Ortadoğu stratejisi yanlış ise, hiçbir olumlu taktik bu stratejik yanlışlığın 

neden olduğu olumsuzluğun sonuçlarını ortadan kaldıramaz. Başka bir ifade ile HDP ne kadar iyi 

işler yaparsa yapsın, PKK eğer Ortadoğu'da sorunlu bir stratejiye sahipse, HDP asıl oynaması 
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gereken rolü oynayamaz ve kendi tarihsel potansiyelini açığa çıkaramaz. Bundan dolayı yukarıda, 

HDP'nin Eşbaşkanları'nın ve kadrolarının hakkını teslim ettim. Bir başka deyişle HDP'nin hakkının 

teslim edilmesi demek, PKK'nin Ortadoğu stratejisinin sorunlu olduğu anlamına gelmektedir.  

 

PKK'nin sorunlu Ortadoğu stratejisiyle ilgili olarak ve yine bu durumun HDP ile ilişkisi 

noktasında son altı ayda iki önemli makale yazdım ve daha fazla bilgi için bu makalelere bakılabilir: 

"PKK ve Ortadoğu Devrimi (Geleceği Nasıl Okumalı? )" ve "Erdoğan Darbesi ve Ergenekon 

Komplosu".  

 

PKK'nin Ortadoğu stratejisi ve bu stratejinin parametreleri, hiç kuşkusuz küresel ve 

bölgesel güç ilişkilerinin analizi temelinde elde edilmektedir. Strateji oluşturulmadan önce küresel 

ve bölgesel ve de bu temelde Kürdistan'daki güçlerin ağırlıklarının bir bütün olarak "ölçümü" 

yapılır ve bu ölçüm temelinde güçlerin zayıf ve güçlü tarafları belirlenerek (elbetteki küresel ve 

bölgesel ölçekte) stratejinin yapısı ortaya konmaya çalışır. Böyle bir ölçümde doğru sonucun elde 

edilmesi ancak doğru ve yetkin bir felsefi-ideolojik yapı aracılığıyla elde edilebilir.  

 

Burada iki şeyi birbirinden ayırmak gerekmektedir. O da siyasi çizgi ile strateji ve taktik 

yapının birbirinden mantıksal olarak ayrılması gerektiğidir. PKK'nin sorunu çizgi sorunu değildir. 

Bir çok defa da yazdığım gibi, PKK'nin çizgisi doğrudur ve sorun bu çizginin pratiğe yanlış 

geçirilmesinden  kaynaklanmaktadır.  

 

PKK lideri Abdullah Öcalan 2000'li yılların başında gerçekleştirmiş olduğu paradigma 

değişimiyle, PKK'nin stratejik ve taktik çizgisini Stratejik Denge Konumu temelinde modern bir 

temele oturtmuştur. Bu Stratejik Denge Konumu çizgisinin  pratiğe doğru geçirilebilmesi için ise 

"somut koşulların somut ve doğru" analiz edilmesi gerekmektedir. İşte PKK'nin sorunu, bu somut 

koşulların somut analizi noktasında olup, buradaki bir yanlışlığın, stratejik önceliklerin yanlış 

seçimine neden olarak, genel bir kargaşalığın ortaya çıkmasına neden olmasıdır.  

 

Sayın Başkan'ın 2000'li yılların başında PKK'yi konumlandırmış olduğu Stratejik Denge 

Konumu çizgisi, stratejik önceliğin doğru belirlenmesinin zorunluluğu ilkesini barındırır ve Denge 

Konumu'nun sorunsuz işleyebilmesi için stratejik önceliğin doğru belirlenmesi zorunludur.  

 

Stratejik Denge Konumu çizgisi, PKK'nin ağırlık merkezi etrafında (ki bu onun gerilladan 

oluşan askeri gücüdür) ve bütün yönler ile taktik çerçeve ile sınırlı olan dinamik bir bütünlük 
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öngörür. Bu dinamik bütünlük, stratejik önceliğin belirlendiği bir genel çerçeve etrafında bütün 

taktik ilişkilerin birbirine bağlandığı ve dış dünyanın değişim ve dönüşümü temelinde de sürekli 

bu taktik ilişkilerin her seferinde tekrar ayarlandığı bir yapıya sahiptir. Burada işin püf noktası, "dış 

dünya"dır ve dış dünyadaki değişimlerin zamanında farkedilmesi (ki bu her zaman kolay değildir) 

temel bir öneme sahiptir.  

 

Stratejik Denge Konumu, dış dünyaya karşı oldukça hassastır çünkü kendi iç bütünlüğü bu 

dış dünyanın yapısı ve bu yapıdaki gelişmeler tarafından belirlenmektedir. Başka bir deyişle, 

Denge Konumu, sürekli olarak kendisini dış dünyadaki değişim ve dönüşümlere "adapte" etmek 

zorundadır. Bu adaptasyonda yaşanacak sorunlar, kaçınılmaz olarak stratejik önceliklerin 

belirlenmesinde yanlışlıklara neden olacak ve bu sonuncusu da taktik yanlışlıklara kapı 

aralayacaktır.  

 

Dış dünyadaki değişimler ise genelde iki türlüdür: İlki yüzeyde görünen ve kolayca 

farkedilen değişikliktir. İkincisi ise derinde olan ya da belirli bir perde ile örtülen ve aldatma 

temelinde gerçekleşen, bundan dolayı da farkedilmesi zor ve uzun zaman alan değişikliktir. PKK 

dış dünyanın yüzeyinde yaşanan değişiklikleri erken farkederek, gerekli taktik düzenlemeleri 

zamanında yapmasına karşın, dış dünyanın derinliğinde yaşanan değişiklikleri aynı yetkinlikle 

farkedememiştir/farkedememektedir.  

 

Bu durumlardan ilkine "Arap Baharı" ile Suriye'nin içsavaşa sürüklenmesi ve bu duruma 

PKK'nin anında karşılık vermesi örnek gösterilebilir. 2011 yılında Arap Baharı'nın patlak 

vermesiyle, Suriye'nin içsavaşa sürükleneceğinin belli olmasıyla, PKK 2011 yılının yaz aylarında 

PJAK ile İran'a şiddetli saldırarak ateşkes elde etmiş;  bu ateşkesi 2012 yılında Türkiye'ye şiddetli  

saldırmak için kullanarak, Rojava devrimi sırasında Türkiye'nin Rojava'ya müdahale etmemesi için  

"başını bastırmış"tır. İçte ve dışta sıkışan AKP, PKK ile ateşkes yapmak zorunda kalmıştır. Burada 

dikkat edilmesi gereken nokta, PKK'nin sürecin yönünü doğru kestirerek ve bölgesel düzeyde 

taktiklerini hemen sürece adapte ederek ve mükemmele yakın bir biçimde Rojava devrimini 

hazırlamasıdır. Sürecin anlaşılması yaratıcılığı kamçılamış, bu yaratıcılık insiyatifi geliştirmiş, bu 

insiyatif de güçlü bir stratejik konum elde edilmesine yolaçarak, düşmanları karşısında PKK'nin 

sürekli bir adım önde olmasına yolaçmıştır.  

 

İkincisine yani dış dünyanın derinliğinde yaşanan gelişmelere, Batı Emperyalistlerinin IŞİD 

komplosunu ve AKP-Gülen Cemaati İttifakı'nın Ergenekon Komplosu ile Kemalistleri iktidardan 
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indirmesini örnek olarak verebiliriz. Batı Emperyalistleri PKK'nin Rojava devrimiyle, kendilerinin 

İran rejimini kuşatma ve yıkma stratejisinden ayrılmasına ve bağımsız hareket etmesine IŞİD'i 

hemen güçlendirerek ve Rojava devrimini boğmaya çalışarak karşılık verdi. İşte PKK IŞİD'in bir "Batı 

imalatı" olduğunu 2014'ün sonlarında Kobane direnişi sırasında öğrendi. Batı'nın IŞİD planı, 

Obama 2008 yılında Başkan seçildiği zaman devreye sokulmuştu ve işgal kuvvetlerinin  

çekilmesinin yerini alması olarak düşünülmüştü. Bunun hemen görülememesi doğaldır.  

 

Bir diğer örnek AKP-Cemaat ittifakının Ergenekon Komplosu darbesidir. Liberal bir örtünün 

altında gerçekleşen bu darbe, sanki Türkiye Cumhuriyeti'nin Batı ile stratejik ittifakının 

kesintisizliği içerisinde devam ediyormuş görüntüsünün oluşmasına neden olmuştur. Halbuki, 

Cemaat'in 2010 - 2011'den itibaren, giderek iktidardan dışlanmasıyla Erdoğan ve AKP, Batı karşıtı 

bir pozisyona aldatmaya başvurarak geçmeye başlamışlardır. Bu "eksen kayması" yani Batı'dan bu 

stratejik kopuş, yeni bir faşist rejimin inşasıyla içiçe ilerlemektedir.  

 

İşte PKK dış dünyanın derinliğinde yaşanan bu gelişmeleri (özellikle de sonuncusunu)  

anlayamamaktadır ve bundan dolayı Rojava devrimi döneminde elde ettiği insiyatifi kaybetmiş 

durumdadır. Derinde yaşanan gelişmelerin zamanında farkedilmemesinin terorik sonuçlarını 

kısaca şöyle ifade edebiliriz:  

1-Denge Konumu siyaseti izleyen güç farkında olmadan kuşatılma halindedir.  

2-Stratejik önceliğini ve buna uygun taktik sistemini zamanında değiştirmediği için, güçlerinin 

rasyonel ve ekonomik kullanımı imkanından yoksun durumdadır.  

 

Bu durumun sonucu olarak, Denge Konumu siyaseti izleyen gücün taktiklerinin isabet 

derecesi düşer ve stratejik bir dağınıklığın ortaya çıkmasına neden olur. Bu durum uzadıkça 

stratejik darbe yemek kaçınılmaz hale gelir.  

 

AKP'nin darbe mekaniği üzerinde yükselen iktidarı (ki bu darbe KCK'nin iddia ettiği gibi 1 

Kasım'da olmamıştır), ve bu iktidarın yeni bir faşist rejimin inşası ile içiçe geçmesi, aynı zamanda 

Türkiye'nin Batı'dan stratejik kopuşu ile birlikte ilerlemektedir. Bu fenomenin PKK üzerindeki en 

direk sonucu, onun Ortadoğu'daki stratejik önceliğini işlemez hale getirmesidir. PKK'nin İran ile 

Batı Emperyalistleri arasındaki çelişkiye göre konumlanma ve bu temelde Türkiye ile taktik 

anlaşma arayarak, güçlü bir şekilde İran'a vurma anlayışı, AKP'nin yeni faşist rejim inşasıyla 

çıkmaza girmiş durumdadır. AKP PKK'ye topyekün savaş ve tasfiye politikası dayatırken, PKK bu 

siyasete İran ile savaş önceliğinden dolayı, "düşük yoğunluklu" bir savaş ya da "yarım savaş" taktiği 
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ile karşılık vermektedir.  

 

PKK'nin İran'a karşı güçlü bir şekilde seferber olmak için, Türkiye'yi hareketsiz tutma 

taktiği, ilk başlarda (2004 - 2012) Batı'nın Türkiye üzerindeki baskısıyla sağlanmak istenmiş, 

AKP'nin buna gelmediğini gören PKK, HDK ve HDP ile yüzde on barajını geçerek ve AKP'yi 

hükümetten düşürerek ve de Türk iç siyasetinde kriz yaratarak  AKP'yi anlaşma çizgisine getirmek 

istemiş, bu da olmayınca bu sefer de yarım savaş ile toplumun canını acıtarak ve AKP üzerinde 

baskı kurmasını sağlayarak onu zorla masaya oturtmaya çalışmıştır. Bu yanlış politika 1 Kasım 

felaketinin asıl sorumlusudur.  

 

PKK'nin en büyük hatası, AKP'yi onun tarihsel karakterine  aykırı bir şekilde, devrilecek değil 

taktik olarak anlaşılacak bir güç görmesidir. Onun bu anlayışının temel nedeni, yukarıda genel 

hatlarını çizdiğimiz yanlış Ortadoğu stratejisinin sonucudur. AKP asla PKK'nin beklediği taktik 

anlaşma çizgisine gelmeyecektir. Bu sorunlu bakış açısı, hem PKK'nin askeri güçlerinin hem de 

HDP'nin yanlış kullanılmasına neden olmuş ve Erdoğan PKK'nin bu yanlışlığını, kendi stratejisinin 

önemli bileşenlerinden birisi yapmıştır. PKK'nin bu yanlış stratejik ve taktik yapısıdır ki, Erdoğan 

ve AKP'nin kuşatmadan çıkmasına neden olmuştur.  

 

Türkiye'de Kemalist Ordu'nun bastırılmasından sonra, iki önemli güç gerçek iktidar odağı 

gibi hareket edebilir: AKP ve PKK/KCK. Çünkü güç ilişkilerini temelden değiştirecek gerçek 

elemanlara bu iki güç sahiptir. İktidar mücadelesinin temel araçları olan yumuşak (dolaylı) ve sert 

(dolaysız) güçlere sadece bu ikisi sahiptir ve ancak bu iki aracın doğru kombinezonu iktidarın 

kapılarını açabilir. Bu iki aracın birbirini doğru bir diyalektik bütünlük içerisinde desteklemesi ve 

doğru bir karşılıklı etkiye sahip olması zorunludur. Bu iki aracın doğru birliğini kuran  iktidar  

mücadelesini kazanacaktır . Bu noktada Erdoğan, 7 Haziran - 1 Kasım arasında, adeta PKK'ye 

strateji ve taktik dersi vermiştir.  

 

Şimdi de PKK'nin yanlış Ortadoğu stratejisinin, nasıl 1 Kasım seçimlerine giderken  yanlış 

taktiklere zemin hazırladığını analiz etmeye çalışalım.  

 

1990'lı yıllardan beri Erdoğan'ı izleyen bir siyasetçinin kolayca farkedeceği ilk şey, 

Erdoğan'ın siyasi kuşatmalarda çıkmada bir usta olduğudur. Hele de Erdoğan'a "yarım kuşatma" 

yapmak, baştan mücadeleyi kaybetmekle eşanlamlıdır. Bu noktada devrimci hareketin alacağı ilk 

ders, Erdoğan'ı ya devirmek için kuşatmak ya da hiç kuşatmamaktır. Devirme ile sonuçlanmayan 
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bir kuşatmayı her zaman Erdoğan kazanacaktır. Bu noktada PKK'nin, Erdoğan ve AKP'yi, yumuşak 

(HDP) ve sert güçler (yarım savaş) ile anlaşmaya çekme siyaseti baştan aşağı yanlıştır.  

 

PKK yumuşak güçleri (HDP) nasıl ve ne zaman sert güçler (gerilla) ile birleştireceğini 

bilememektedir. Bunun asıl nedeni de AKP karşısındaki yanlış konumlanmasıdır. PKK AKP'yi 

devirmek için değil, onu masaya çekmek için kendisini konumlandırmıştır ve bu yanlış 

konumlanma bütün araçların yanlış kullanılmasına neden olmuştur. Halbuki 7 Haziran'dan sonra 

AKP'yi devirmek onun ile anlaşmaktan çok daha kolaydı. PKK bu yanlış taktik sonucunda, Erdoğan 

ve AKP'nin kuşatmadan çıkmasına ve büyük bir moral bulmasına ve PKK'ye stratejik darbe vurmak 

için karar anı arayışı içerisine girmesine neden olmuştur.  

 

PKK'nin AKP karşısında yanlış konumlanması, her şeyin yanlış analiz edilmesine neden 

olmuştur. Bu yanlış analizin başında da "HDP'nin oy potansiyeli"nin dinamiğinin yanlış ele alınması 

vardır. HDP'nin 7 Haziran'dan sonra  kendisine gelebilecek oylar nerede bulunmaktaydı ve bu 

oyları elde edebilmesi için ne yapması gerekirdi? Bu soruya doğru cevap verebilirsek, bir çok şeyi 

çözmüş olacağız.  

 

Hiç kuşkusuz 7 Haziran'dan daha fazla oy alabilmesi için, HDP'nin Kürdistan'da büyük 

oranda AKP'den ve biraz da CHP'den ve Türkiye'de de büyük oranda CHP'den oy koparması 

gerekiyordu. Hiç kuşkusuz bu tespiti büyük oranda hem PKK hem de HDP yapmıştır. Ancak burada 

ilk bakışta görünmeyen bir durum söz konusudur. Mevcut koşullar içerisinde HDP asla 1 Kasım'da 

oylarını yükseltemezdi ve 7 Haziran'dan daha iyi bir sonuç elde edemezdi. Peki niçin?  

 

AKP'nin siyasal sistemin sınırlarını faşist yöntemler ile sürekli daralttığı bir durumda yani 

HDP üzerinde hem legal hem de illegal bir şekilde devlet terörünü azgınca uyguladığı bir durumda, 

HDP'nin 7 Haziran'dan daha iyi bir sonuç elde etmesi mümkün değildi. HDP 7 Haziran'da mevcut 

faşist devlet terörü çerçevesinde alacağı bütün oyları almıştı ve alacağı hiçbir oy kalmamıştı. 

Oylarının üzerine oy koymasının da tarihsel koşulları artık mevcut değildi. Çünkü AKP yeni bir faşist 

rejim inşasına yönelmiş durumdadır ve bu rejim inşası Ergenekon Darbesi mekaniği üzerinde 

yükselmektedir ve bu rejimin bütün yapı taşları illegal araçlarla dokunmakta ve de seçim sistemi 

ile meşruiyet görüntüsüne sokulmaktadır.  

 

HDP'nin işi 7 Haziran'da bitmişti ve alacağı daha fazla oylar ise, faşist rejimin şiddet 

kalkanının arkasında bulunuyordu. Kısacası ancak AKP yıkıldığı zaman, ki bu yıkılma da KCK 
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tarafından gerçekleştirildiği zaman HDP oy potansiyelini arttırabilirdi. O zaman bundan çıkan 

sonuç, HDP'nin oylarını çoğaltması AKP'nin şiddet yoluyla devrilmesine bağlıydı. AKP'nin 

yıkılmasında Kürdistan'daki AKP tabanı büyük oranda "sahipsiz" kalarak HDP'ye ve CHP'nin sosyal 

demokrat tabanı da HDP'ye akacaktı.  

 

Bir şeyi akılda iyi tutmak lazım: AKP HDP karşısında CHP'nin tabanını da korumaktadır. 

Dikkat edilirse eğer, MHP ve HDP'den oy devşirmeye çalışan AKP, CHP'ye dokunmamaktadır. 

Çünkü mevcut koşullarda CHP'nin tabanının HDP karşısında korunması,  AKP'nin değirmenine su 

taşımaktır. Bundan dolayı  AKP, CHP'nin HDP karşısında istikrarından yanadır. Eğer AKP iktidardan 

düşerse, bu durum iki yönden HDP'ye oy akışına neden olacaktır. Savaşın dışında HDP'nin oylarının 

yükseltilmesi mümkün değildir.  

 

PKK "ucuz" bir iş yapmaya çalışmıştır. Mevcut koşullarda yani AKP'nin devlet terörünü 

azgınca kullandığı koşullarda, HDP'nin  daha fazla oy alma imkanı yokken, bu yolda ısrar ederek, 

kısaca amaç/araç ilişkisini yanlış kurarak bir tür oportünizm örneği sergilemiştir. Oportünizm ise 

bilindiği gibi devrimci bünyeye oldukça zararlıdır! Nasıl ekonomide ucuz üretim kalitesiz malın 

ortaya çıkmasına neden oluyorsa, aynı şekilde siyasette de "ucuz siyaset" kaçınılmaz olarak 

"kalitesiz  siyasete" neden olmaktadır. PKK'nin bu yanlış politikasının nedeni de AKP karşısındaki 

yanlış konumlanmasıdır.  

 

Peki doğru politika nasıl olmalıydı?  

Türkiye'de AKP karşısında doğru bir siyaset elde edebilmek, önce Ortadoğu'da doğru bir 

stratejik konumlanmaya sahip olmakla mümkündür. PKK doğru taktikler ile Rojava ve Rojhilat 

cephelerini sağlama alırsa ve stratejik önceliği İran'dan ziyade Türkiye'deki AKP rejiminin yıkımına 

verirse ve bu temelde gerekli askeri güç kaydırımını yaparsa ve AKP'yi taktik olarak anlaşılacak güç 

değil, devrilecek güç olarak benimserse, HDP'yi de nasıl kullanacağını doğru belirleyebilecektir. 

PKK 7 Haziran - 1 Kasım arası dönemde, gerillanın yapacağı işi yanlış bir şekilde HDP'ye havale 

etmiştir.  

 

Bir an PKK'nin 7 Haziran'da böyle bir konumlanmayı gerçekleştirdiğini varsayarak, olayların 

gelişimini doğru bir siyaseti ortaya çıkaracak şekilde tekrar kurmaya çalışalım.  

 

PKK yumuşak güçler (HDP) ile AKP'nin dengesini 7 Haziran'da bozmuş ve hem iç politikada 

hem de dış politikada onu iyice sıkıştırmıştır. HDP'nin AKP'ye vurduğu 7 Haziran darbesi, AKP'nin 
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yıkılışına bir tür girişti. Bu duruma AKP PKK ile savaşı tekrar başlatarak karşılık verdi ve devlet 

terörünü de HDP üzerinde daha da yayacağının sinyalini Suruç Katliamı ile  verdi. Bu durumda PKK, 

AKP'nin tek başına hükümetini seçimlerde yokeden HDP'yi, 1 Kasım seçimlerini boykot ederek geri 

çekerek AKP'yi boşa düşürecekti ve kapsamlı gerilla savaşını devreye sokarak HDP'nin başlattığı 

yıpratmayı derinleştirecekti. Ancak kapsamlı gerilla savaşı, AKP'yi daha da zayıflatırdı. Onun 

HDP'nin olmadığı bir seçimde alacağı oyların ve milletvekillerinin hiçbir meşruiyeti olmayacaktı. 

HDP'nin olmadığı bir seçimi kazanması, 1 Kasım'dan sonraki gibi güçlülük duygusu ve moral de   

vermeyecekti. Gerilla vurdukça AKP'nin yıpranması devam edecekti ve PKK'nin "yarım savaş" ile 

elde etmek istediği muhafazakar tabanının AKP'den ayrılma süreci, işte o zaman başlayacaktı. Bu 

tabanın ayrılmasının göstergesi ise AKP'nin oylarının yüzde otuzların başına düşmesi ve bölünme 

sürecine girmesi olacaktı. Kapsamlı gerilla savaşı, AKP'nin bölünmesine, bu olmaz ise kamuoyunda 

tekrar seçim baskısına yolaçacaktı ve meşruiyeti elde etmek ancak HDP'nin seçime girmesiyle 

mümkün olacağı için, Erdoğan ve AKP, HDP'nin seçime tekrar girmesi ve savaşın durması için önce 

Başkan'ın ,  sonra da PKK'nin kapısını çalacaklardı.  

 

İşte bu noktada bütün insiyatif KCK'ye geçecekti. HDP ile AKP arasına giren KCK, bir yandan 

Başkan'ın tecritten çıkmasını sağlayacaktı, öte yandan da HDP üzerinde devlet terörünün olmadığı 

bir seçim için "müzakere" yürütecekti ve üstelik bütün bunların hepsini Başkan üzerinden 

yürüteceği için, Başkan doğal olarak tecritten çıkacaktı. Bir seçim durumunda ise en son güne 

kadar boykot tehditini AKP'nin üzerinde sallandıracaktı ve kapsamlı gerilla savaşı düzeni, "herşeyin 

sigortası" olacaktı. Bu durumda, boykot tehditinden dolayı devlet terörünü uygulayamayan AKP, 

sürekli yıpranan  olurdu ve yeni bir seçimde HDP oylarını daha fazla yükseltirdi ve de AKP'nin 

düşüşünü gerçekleştirebilirdi.  

 

Böyle bir durumda aynı kapıya varan iki durum sözkonusu olurdu:  

1-AKP HDP'nin olmadığı 1 Kasım'daki seçimlerde tek başına hükümet olurdu ama güçlü bir savaş 

ile karşılaştığı ve meşruiyeti olmadığı için zaman içerisinde kendi içerisinde bölünmeye doğru 

giderdi.  

2-AKP'nin toplumsal düşüşünü durdurması ve tekrar güçlenmesi ve de meşruiyet elde etmesi 

ancak HDP'nin tekrar seçimlere girmesine bağlı olduğu için, Erdoğan önce Başkan'ın sonra da  

PKK'nin kapısını çalardı. Ama PKK'nin kapsamlı savaş stratejisi tehditinden  dolayı,  HDP daha iyi 

koşullarda  seçime gireceği için daha iyi sonuç alarak AKP'ye ikinci bir darbe vurarak düşüşüne 

neden olurdu.  
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AKP'ye karşı kapsamlı bir gerilla savaşı, insiyatifin sürekli PKK'de kalmasına ve AKP'nin 

yıkılışına götürecek olaylar zincirinin kontrolünün sürekli PKK'de olmasına yolaçardı. Böyle bir 

konumlanmada PKK, hem HDP'nin seçimlere girmediği hem de girdiği bir durumda AKP'yi 

iktidarda indirme olanağına sahiptir. İşte PKK ancak kapsamlı gerilla savaşıyla AKP'yi iktidardan 

düşürdüğü zaman, Türkiye'yi HDP ile  hareketsiz tutarak İran'a kapsamlı bir şekilde saldırmak için 

gerekli stratejik zaman aralığını elde edebilir.  

 

Ama HDP'nin başarılı olması için bu da yetmezdi. Niçin?  

AKP'nin kapsamlı bir gerilla savaşıyla iktidardan indirilmesinin sonuçlarının HDP'ye 

yarayabilmesi için, aynı zamanda HDP'nin taktiklerinin de değişmesi zorunludur. Aksi taktirde 

CHP'nin tabanından HDP'ye doğru beklenen kopmalar olmaz. Hatta bu durumda PKK tek HDP'ye 

değil, CHP'ye de çalışmış olur.  

 

Bu noktayı kısaca açalım.  

HDP CHP'nin tabanını Özgür Yaşam ve Demokratik Özerklik söylemi ile etkileyemez ve 

kendi seçmen tabanı haline getiremez. Çünkü bu taban CHP'nin ulusalcı dünya görüşünün etkisi 

altındadır ve bu ulusalcılık eğilimi, muhafazakar ve milliyetçi kesimlerden gelen sürekli bölünme 

korkusu tarafından diri tutulmaktadır. Bundan dolayı CHP'nin tabanı, HDP ve PKK'ye karşı oldukça 

mesafeli ve gergindir. Bunun nedeni HDP ve PKK'ye güvenmemeleridir. Bu güven sorunu 

çözülemeyene kadar, HDP'nin CHP'nin tabanını etkilemesi mümkün değildir. Bundan dolayı 

Demokratik Özerklik söyleminin ön plana çıkarılması hatadır.  

 

HDP'nin CHP'yi çözmesi için çok daha karmaşık bir siyasi plana ihtiyaç vardır. Tek CHP 

tabanına değil ama toplumun bir çok değişik kesimine güven vermenin ve bu temelde başta AKP 

olmak üzere, MHP ve CHP'nin politik dengesini bozabilmenin tek yolu, "AB'ye üyelik" politikasına 

kapsamlı el atmaktan geçmektedir. HDP ancak AB'ye üyelik politikası üzerinden CHP tabanına ve 

diğer bir çok toplumsal kesime ulaşabilir ve iç politikada bir çok partinin dengesini bozabilir. AB'ye 

üyelik politikası, iç politikada bir çok kesim ile "dolaylı iletişim" aracı olarak işlev görecektir. 

Demokratik Özerklik işin sonunda güç dengesinin HDP/KCK lehine sonuçlanması sonucunda 

ortaya çıkacak olan doğal bir sonuç olacaktır. Ama işin başında onun ileri sürülmesi büyük bir 

hatadır.  

 

Aynı şekilde kapsamlı gerilla savaşını da KCK, Türkiye'yi Demokratik Özerkliğe götüren bir 

politikanın aracısı olarak değil, Türkiye'yi "AB'ye doğru itme"nin kaldıracı olarak kullandığını 
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propaganda etmelidir. Halkın AKP'nin faşizminden kurtulmak için umut aradığı bir dönemde, 

"halkın daha siyasi bilinç olarak"  Demokratik Özerkliğe hazır olmadığı bir durumda ona zorla bu 

yolu dayatmak, sadece "Kendin Pişir Kendi Ye" olmaktadır. Demokratik Özerklik politikası "AB'ye 

üyelik" politikasının altına kolayca yerleştirilebilir ve güç dengesi devrimci-demokratik hareket 

lehine döndüğü zaman kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Buna en iyi örnek Rojava'dır. Rojava 

devrimi Demokratik Özerklik sloganıyla mı elde edildi? Hayır. Suriye devletinin merkezi yapısı 

zayıfladığı için kolayca Rojava devrimi örgütlendi. O zaman AB'ye üyelik politikasıyla devletin 

merkezi yapısını zayıflatıp ve gerekli güç birikimi yapıldığı zaman, uygun anın beklenmesi en doğru 

yol gibi gözükmektedir.  

 

Bu noktada sonuç olarak söylenecek şey, AKP'ye karşı yarım değil, Türkiye'yi "AB'ye doğru 

ittiğini" belirten  bir propaganda ile birleştirilen kapsamlı bir gerilla savaşının, HDP'nin "AB'ye 

üyelik" söylemi politikasıyla birleştirildiği genel bir politika, CHP tabanının büyük oranda HDP'ye 

geçmesini sağlayabilir ve HDP ancak bu temelde, AKP'nin yıkılışından sonra güçlü bir şekilde iç 

politikada kendisine yeraçabilir. Bunun dışında kapsamlı gerilla savaşının sonuçlarını büyük 

oranda HDP değil, CHP toplayacaktır.  

 

Bütün bunlara ek olarak, AKP'yi yıkma sürecinde hem PKK'nin hem de HDP'nin, AKP'nin 

Gülen Cemaati ile birlikte, iktidarı ele geçirme sürecinde, Ergenekon Komplosu ile işlediği ve 

Kemalistler'in üzerine attığı suikast ve terör eylemlerini de geniş bir propaganda ağıyla sürekli 

topluma pompalaması ve AKP'yi tamamen savunmaya itmesi ve de Ergenekon Komplosu 

temelinde teşhirini geliştirerek, toplumsal temelini zayıflatması gerekliydi. Bu politika, AB'ye 

üyelik taktiğiyle doğru bir şekilde birleştirilirse, Kemalist odağın dağılması kaçınılmazdır ve bu 

odağın dağılması ulusalcılığı zayıflatacağı için, HDP'nin seçmen tabanını genişletecektir.  

 

AKP 1 Kasım'dan önce, kendisi için gerekli olan oy potansiyelinin, MHP, Saadet Partisi, BBP 

ve HDP içerisinde olduğunu iyi görmüştü ve kendi "hedef kitlesini" çok doğru olarak tanımlamıştı. 

Bu oyları elde etmesi de PKK'ye karşı savaş ile mümkündü. Ama bu da yeterli değildi, bu savaşta 

moral üstünlük AKP'de olmalıydı. Çünkü  bu moral üstünlük  hedef kitlesine gerekli güveni vererek,  

oyların AKP'ye akmasını sağlayabilirdi. Erdoğan ve AKP'nin bu moral üstünlüğü elde etmesi ve bu 

muhafazakar tabana bu güveni verebilmesi ise tek bir şeye bağlıydı: PKK'nin siyasi ve askeri olarak 

yanlış  stratejik mevzilenmesine.  AKP'nin  insiyatifi tekrar ele geçirebilmesi ancak PKK'nin hata 

yapmasıyla mümkündü.  
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İşin ilginç tarafı PKK'nin 7 Haziran'dan sonra bu hatayı yapması oldu. Ama daha da ilginci 

hem Erdoğan'ın hem de AKP'nin PKK'nin bu hata ve zaafını çok iyi bilmeleri ve bütün stratejilerini 

PKK'nin bu hatası üzerine kurmalarıdır. Buradan da şu sonuç çıkmaktadır, Erdoğan daha 7 Haziran 

seçimlerinden önce, PKK'nin yanlış Ortadoğu stratejisinden kaynaklanan yanlış "Kuzey Stratejisi"ni 

çok iyi biliyordu ve bundan dolayı seçimlerden önce bile PKK ile bir savaşa tutuşmaktan 

çekinmiyordu.  

 

Geçen Mayıs ayında "PKK ve Ortadoğu Devrimi (Geleceği Nasıl Okumalı? )" adlı 

makalemde, Erdoğan'ın niçin savaşa bu kadar istekli olduğunu sormuştum ve bu sorunun mutlaka 

doğru bir şekilde cevaplanması noktasında ısrar etmiştim:  

 

"Erdoğan ve AKP, Batı'nın   İran'ı zayıflatmak için önce PKK'yi İran'a saldırtıp, sonra da onu başka 

güçler ile kuşatıp ve daha sonra da bastıracağını bildiği için, çok saldırgan hareket etmektedir. AKP 

PKK ile savaşmak için çok isteklidir ve bu tek iç politika ile açıklanmayacak bir durumdur. AKP'nin 

savaş motivasyonunun nedenleri mutlak suretle teorik olarak aydınlığa kavuşturulmalıdır. " 

(Kemal Erdem, PKK ve Ortadoğu Devrimi (Geleceği Nasıl Okumalı? )  

 

Bu makaleyi yazdığım zaman, PKK'nin savaş stratejisini bilmediğim için, Erdoğan'ın PKK ile 

savaşmak için istekli oluşunu,  bölgesel bir planın parçası  görüşü üzerine oturtmuştum. Ancak 7 

Haziran seçimlerinden sonra, PKK'nin savaş stratejisini gördükten sonra, Erdoğan'ın aslında 

istihbarat raporlarından PKK'nin nasıl bir savaş düzenine sahip olacağını öğrendiği kanaatine 

ulaştım. AKP PKK'nin savaş planlarını çok iyi bilmektedir ve ne zaman nasıl hareket edeceğini ve 

de gücünün sınırlarını çok doğru tahmin etmektedir. Bütün bunlara imkan veren ise PKK'dir.  

 

PKK AKP'yi yıkacak güce ve kapasiteye  yine onu yukarıda belirttiğimiz gibi,  kapsamlı savaş 

stratejisiyle ölümcül bir kapana sıkıştırma olanağına sahipken, şimdi bu kapana kendisi sıkışmıştır. 

PKK 7 Haziran seçimlerinde HDP ile anlaşmaya çekemediği AKP'yi yarım savaş taktiği ile masaya 

çekmeye çalışmış, bu da olmayınca Demokratik Özerklik blöfünü bazı HDP belediyelerine 

açıklamalar yaptırarak devreye sokmaya çalışmıştır. PKK'nin Demokratik Özerkliği askeri olarak 

destekleyecek güçte olmadığını bilen AKP, PKK'yi zamansız bir ayaklanmaya çekmek için sürekli 

çocuk öldürmeye başlamıştır. Amaç halkı provoke ederek galeyana getirmek ve zamansız bir 

ayaklanma ile kapsamlı bir bastırma gerçekleştirerek ve bu bastırmayı da PKK'nin önleyememesini 

sağlayarak, halk ile PKK arasına güvensizlik ekmek istemektedir. PKK AKP'ye karşı güç dengesini 

yanlış kurduğu için, ona gerekli caydırıcı karşılığı verememektedir ve AKP de sürekli onun tabanına 
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terör ile eziyet ederek PKK'yi zayıflatmak istemektedir. Bu durum uzun süre böyle devam edemez 

ve halk devlet terörünün cezasını bu terörü durduramadığı için PKK'ye kesecektir.  

 

1 Kasım seçimlerinden sonra, KCK bir açıklama yaparak, 1 Kasım seçimlerinin sonuçlarını 

tanımadığını ve kendileri için 7 Haziran seçim sonuçlarının geçerli olduğunu ilan etti. Madem 1 

Kasım seçimlerinin sonuçlarını tanımayacaktın, niçin HDP'yi seçime soktun? Erdoğan ve AKP'ye 

toplumsal ve siyasi meşruiyet verdikten sonra, ben bu sonuçları tanımıyorum demek, halk ile alay 

etmektir! KCK'nin bu açıklaması dahi, 1 Kasım seçimlerinin aslında boykot edilmesi gerektiğinin 

açık bir göstergesidir. Elbette buna uygun bir siyasi ve askeri strateji eşliğinde.  

 

AKP'nin 7 Haziran'dan sonra PKK'nin hataları sonucunda ele geçirdiği insiyatif, giderek 

savaşın Rojava'ya taşınacağı izlenimini vermektedir. IŞİD ile mücadele görünümü altında Rojava'da 

PKK'ye vurulacak bir darbeye, KDP ve ABD de kendi açılarından farklı bir şekilde katılabilirler ve 

yarım kalan 2014 Sonbaharı'ndaki hesap tamamlanabilir. Üstelik ABD bu sefer bu pisliği IŞİD'e 

değil, Türkiye'ye yaptırabilir. Rusya'nın Suriye'de hava operasyonlarına başlamasından sonra, 

Türkiye, Rusya ve PKK'nin karşı karşıya geldiği ve hepsinin zayıfladığı bir plana kapı aralayabilir. 

ABD Suriye Demokratik Ordusu'nun belkemiğini oluşturan YPG'yi IŞİD ile savaştırırken, onu aynı 

zamanda Türkiye'ye karşı zayıf hale getirmektedir. Görünen odur ki IŞİD'in bu seferki rolünü 

Rojava'da Türkiye ve El Nusra, Ahrar El Şam  gibi terör örgütleri oynayacaktır. AKP'yi Türkiye'de 

durdurma ve hatta yıkma olanağı varken, yanlış bir strateji nedeniyle bunu yapamayan PKK şimdi 

savaşın Rojava'ya taşınmasına neden olacaktır. Akıllara zarar bir durum! PKK'nin bu dağınık 

stratejik yapısı, Kürdistan tarihinin gelmiş geçmiş en büyük katliamına kapı aralayabilir.  

 

Seçimlerden sonra PKK liderlerinin ve KCK'nin yapmış oldukları bazı açıklamalar, gerekli 

derslerin alınmadığını göstermiştir. Yanlış bir strateji ile iktidarı AKP'ye adeta "hediye" eden PKK, 

bu sefer de "Demokrasi Bloku" taktiğini devreye sokmuştur. Bu taktik ise uygulanan yanlış 

stratejinin sadece bir devamıdır. Nasıl HDP artı yarım savaş ile iktidar tamamen AKP'ye kaptırıldı, 

bu sefer de "Demokrasi Bloku" artı yarım savaş ile AKP'nin faşist rejimi oturtmasına imkan 

sağlanacaktır. Anlaşılan PKK elde avuçta ne varsa, hepsini kaybetmeye niyetli görünmektedir!  

 

Demokrasi Bloku ile amaç, CHP'nin tabanının HDP'ye kaymasını sağlamaktır. Yukarıda CHP 

tabanını analiz ederken, bu tür taktiklerin işe yaramayacağını ve beyhude çabalar olduğunu 

belirttik. Demokrasi Bloku'nun, KCK ve HDP'nin mevcut politikaları devam ettikçe bir başarı şansı 

yoktur.  
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Bu arada kamuoyunda çok yaygın olan bir başka görüşü de eleştirmek gerekmektedir. O 

da 1 Kasım seçimlerinde alınan kötü sonucun PKK'nin silaha başvurmasından kaynaklandığı 

görüşüdür. Aslında bu makalenin ana fikrini anlayanlar, bunun çok saçma bir görüş olduğunu 

anlamışlardır. Erdoğan ve AKP'nin devlet terörünü, Suruç ve Ankara'da fütursuzca kullandıkları bir 

durumda bu görüşü ileri sürmek oldukça saçmadır. PKK silaha başvurmasaydı da AKP bu teröre 

başvuracaktı, ki 7 Haziran öncesinde, PKK ateşkes pozisyonundayken bir çok defa bunu yaptı. 7 

Haziran'dan sonra niçin PKK silaha sarıldıdan ziyade, niçin kapsamlı bir şekilde silaha sarılmadığı 

için PKK'yi eleştirmek gerekir.  

 

Yine PKK'ye olan bir başka haksız eleştiri de, PKK'nin HDP'nin başarısını istemediği 

eleştirisidir. Bu dünyada hiç kimse PKK kadar HDP'nin başarısını istememektedir. Çünkü HDP'nin 

başarısı halinde koskoca bir "Kuzey Cephesi"ni PKK için güvenli hale getirmiş olacaktı ve bu "Kuzey 

Kuvvetleri"nin Kürdistan'ın başka alanlarında (örneğin Rojhilat) kullanılmasını ve PKK'nin 

Ortadoğu'da stratejik derinliğini geliştirmesini sağlayacaktı. Bu eleştiriyi yapanlar acaba ne 

dediklerini biliyorlar mı? Ya da başka bir şekilde sorarsak: bu eleştiriyi yapanlar siyasi 

meselelerden bir şey anlıyorlar mı?  

 

Bu makaleyi bir  soru sorarak ve bu soruya cevap vermeye çalışarak sonlandırmaya 

çalışalım. Olaylar nasıl tersine çevrilebilir ya da bunun olanağı var mıdır?  

 

Bunun için AKP'nin zayıf noktasını bulmak gerekmektedir. Son dönemdeki tartışmaların 

gösterdiği gibi, bu zayıf nokta Erdoğan'ın Başkanlık ısrarıdır ve bu ısrarın sonucu olarak, Başkanlık 

sistemini referanduma götürme isteğidir. Bu referandum, olayların tersine çevrilmesi için bir fırsat 

olabilir ve belki de "felaketten önceki son çıkış"tır.  

 

Referandumda boykot değil, Hayır için mücadele edip, ama bu zaman zarfına kadar da 

kapsamlı savaş için gerekli düzenlemeleri de yapmak gerekmektedir. Bir Hayır durumunda hem 

Erdoğan'ın hem de hükümetin gayri meşru olduğunu  ve istifa etmesi gerektiği noktasında 

bastırıp;  buna yanaşmayan Erdoğan ve AKP'ye karşı kapsamlı savaşa başvurarak, onun 

muhafazakar tabanının ondan kopmasını  ve AKP'nin bölünmesini sağlayarak, güç dengesini tekrar 

devrimci ve demokratik hareket lehine değiştirmekten başka bir yol görünmemektedir.  

 

Aralık  2015          
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VII. ABDULLAH ÖCALAN VE OTTO VON 
BİSMARCK 

 

Hiç kuşkusuz tarih birebir aynı olayları üretmez ama birbirine benzer olayları çok üretir. 

Bunun temel nedeni, bazı toplumsal yasaların uzun süre yürürlükte kalması ve ancak üretim tarzı 

tamamen aşıldığı zaman tarih sahnesini terketmesidir. Bu zaman zarfında farklı toplumlarda farklı 

biçimlerde ortaya çıkan aynı yasalar, birbirlerine benzer olayların ortaya çıkmasına neden olurlar.  

 

Özellikle ulusların ortaya çıkma süreci, bu tür benzer olaylar ve tarihsel durumlar 

noktasında büyük tarihsel örnekler sunmaktadır. Kapitalizmin farklı dönemlerinde,  farklı sınıflar 

ve toplumsal dinamikler aracılığıyla, iki ulus aynı politik hareket tarzını ortaya koymakla 

kalmamışlar ama birbirlerine benzer tarihsel olaylarla da karşı karşıya kalmışlardır. Bu iki ulus 

Alman Ulusu ile Kürt Ulusu'dur.  

 

İki ulusun farklı tarihsel dönemlerde yaşamış olduğu benzer sorunların karşılaştırılması, 

içerisinden geçtiğimiz süreci anlamada önemli ipuçları sunmaktadır. Bu karşılaştırmayı ise iki 

liderin yani Abdullah Öcalan ve Otto Von Bismarck üzerinden yapmak ise oldukça ilginç 

olmaktadır.  

 

Her iki lider birbirine zıt sınıflara dayanarak aynı politikayı uygulamakla kalmadılar, bu 

politikayı uygulamak için önce yerleşik düşünce kalıplarına ideolojik savaş açmak zorunda da 

kaldılar. Ama daha da ilginci, birisi Almanya'nın birliği diğeri ise Kürdistan'ın birliği için, ülkelerini 

çeviren ittifak sistemlerini altetmek için aynı temel problem ile karşılaştılar: Her seferinde bir 

düşman ile karşılaşırken diğeri ya da diğerleri nasıl hareketsiz tutulacaktı? Her iki liderin bu 

sorunun çözümü için bulduğu çözüm, temsil etmiş oldukları sınıfların tarihsel doğaları ve kendi 

çağlarının temel özellikleriyle yakından bağlantılıdır.  

 

Alman Ulusu'nun tarihinde 1860'ların başları, Kürt Ulusu'nun tarihinde de 2000'li yılların 

başları farklı biçimlerde ama aynı tarihsel dönemeç ile karakterizedir. 1860'ların başı Alman Prusya 

devletinde, yeni bir "politik paradigma"nın başlangıcıdır. Kürdistan'da bu paradigma değişimi ise 

2000'li yılların başlarında gerçekleşmiştir ve her iki durum da, değişen tarihsel koşulların ve her iki 

ulusun temel tarihsel ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkmıştır.   
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Bir paradigma değişiminin olabilmesi için, izlenen çizginin artık tarihsel karşılığının 

bulunmaması gerekir ki, çoğu zaman bu durumlar büyük altüst oluşlar sonucunda ortaya çıkarlar. 

Büyük sosyal ve politik dönüşümler, uygulanan çizginin ortaya çıktığı dönemin koşullarını 

yokederek, genellikle uygulanan çizginin krize sürüklenmesine neden olurlar.  

 

Prusya Almanya'sında bu paradigma değişimini ortaya çıkaran durum 1848 - 50 

devrimleriydi. Avrupa'yı saran devrim rüzgarının yenilmesi sonucunda ve özellikle Fransa'da III. 

Napolyon faşist diktatörlüğü ortaya çıkıp, Fransa'nın bastırılması üzerine oturan Viyana Kongre 

düzeninin temellerini giderek yoketmeye başlayınca, Prusya devletinin Viyana Kongre'sinden 

sonra ortaya koyduğu eski politikanın da artık zamanı dolmaya başladı. İlk dönemlerde bu durum 

anlaşılmadı ama 1850'li yıllarda III. Napolyon'un uyguladığı politikalar, Prusya devletinin "akıllı" 

çevrelerinde yeni koşulların ve fırsatların oluştuğu anlayışlarına yolaçtı. III. Napolyon'un açıktan 

diktatörlüğünü ilan ettiği 1852'nin sonlarından yaklaşık on yıl sonra yani 1862 yılında, Prusya 

devletinin yeni politik paradigmasının temsilcisi Otto Von Bismarck Prusya devletinin yeni 

Başbakanı oldu.  

 

 Kürdistan'da PKK somutunda yaşanan paradigma değişimine neden olan tarihsel koşullar, 

1990'ların başlarında SSCB'nin dağılmasıyla başladı ve 1999 yılında PKK Genel Başkanı Sayın 

Abdullah Öcalan'ın yakalanmasıyla, PKK'nin eski çizgisinin sonuna gelindiği gerçeğini ortaya 

koydu. Yeni tarihsel koşullara verilen ideolojik ve politik tepki ise, 2000'li yılların başında yani 

SSCB'nin dağılmasından neredeyse on yıl gibi bir süre sonra, paradigma değişimi temelinde Sayın 

Abdullah Öcalan tarafından ortaya konuldu. Hem Bismarck hem Öcalan yeni politik 

paradigmalarını, tarihsel koşulları değiştiren büyük tarihsel olaylardan yaklaşık on yıl sonra ortaya 

koydular.  

 

Konunun biraz daha derinliğine inmeden önce, her iki liderin siyasetlerinin niteliğini önce 

ortaya koyalım ve bu nitelik üzerinden sorunun başka yanlarını ele almaya çalışalım. O zaman bir 

soru sorarak ilerleyelim: Her iki liderin yani Öcalan ve Bismarck'ın uyguladıkları politikanın niteliği 

nedir?  

 

Her iki lider Stratejik Denge diyebileceğimiz bir politika uyguladı/ uygulamaktadır. Bu 

politika, kendi stratejik hedefini (bu durumda ulusun birliği) gerçekleştirirken, düşmanlık yaşanan 

devletlerin her ikisi arasına konumlanarak ve her iki taraf ile taktik çerçeveye sahip olan ve de her 
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ikisinin stratejik aleyhine gelişen bir stratejik konum elde etmektir. Bu politika her iki düşman 

gücün arasına stratejik olarak konumlanmadan kaynaklandığı için Stratejik Denge Politikası olarak 

adlandırılabilir.  

 

Her iki liderin temel stratejik hedefe ulaşmak için varolan araçları (Prusya Alman Devleti 

ve PKK) bu stratejik pozisyona çekmesi kolay olmamıştır. Çünkü her iki araç da eski stratejik 

pozisyona uygun şekillendiği için, belirli bir direnç sergilemişlerdir. Bu noktada her iki lider de 

birbirlerine zıt sınıflara dayanmalarına karşın aynı problemle karşılaşmışlardır.  

 

Otto Von Bismarck Almanya'nın birliği sorununa, büyük Alman burjuvazisi ve 

kapitalistleşmekte olan Alman toprak ağalarının çıkarları temelinde yaklaşıyordu. Gelişmekte ve 

büyümekte olan Prusya'nın bu burjuva sınıfları, kendileri için gerekli olan pazar ve nüfuz alanı 

olarak ilkin bütün Almanya'yı görüyorlardı. Almanya birleştiği andan itibaren Avrupa'nın en büyük 

ulusal pazara sahip devleti olacaktı. İçpiyasanın bu büyüklüğü Alman kapitalizmine büyük bir atılım 

sağlayacağı ve üretici güçlerin muazzam büyümesine neden olacağı açıktı. Zaten bundan dolayı 

komşuları tarafından birleşmesi istenmiyordu. İşte Bismarck gücünü Almanya'nın birleşmesinden 

çıkarı olan Prusya'nın bu egemen burjuva sınıflarından alıyordu.  

 

Abdullah Öcalan için ise durum tamamen farklıdır. Öcalan ülkesinin sömürge bir statüye 

sahip olduğu tarihsel koşullarda dünyaya geldi. Sömürge Kürdistan zayıf ve zayıf olduğu kadar da 

bağımlı bir bir burjuvaziye sahip olduğu için, Kürt burjuvazisi ulusun birliği için  tarihsel olarak 

ortaya çıkacak durumda değildi. Kürdistan'da ama özellikle de Kuzey Kürdistan'da ulusun birliği 

fikri hep halkın içerisindeki güçler tarafından gündeme getirildi ve uğruna mücadele edilecek bir 

tarihsel ve politik talep olarak ortaya kondu. İşte Öcalan halk içerisinden doğup gelişen bu ulusun 

birliği fikrini, halk güçlerine dayanarak gerçekleştirmeye çalıştı/çalışıyor.  

 

Bu noktada Öcalan gücünü halktan almaktayken, Bismark büyük Prusya burjuvazisinden 

alıyordu ama bu durum onların aynı biçime sahip bir strateji uygulamasına engel teşkil etmemiştir. 

Öcalan'ın uyguladığı politika, Bismarck'ın politikasının bir tür devrimci versiyonudur.  

 

Bir politik hareketin kendi çıkarlarının tarihsel temelini genişletebilmesi ve bu temelde 

denge politikası uygulayabilmesi için, herşeyden önce içerisinde yeraldığı konjonktürün birbirine 

düşman iki kamp olarak bölünmesi zorunludur. Bismarck döneminde bu düşman kampın 

oluşumunu III. Napolyon sağladı.  
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"Fransa'nın politik tecritten çıkıp ve Kırım Savaşı ile Kutsal İttifak'ı dağıtmasının yeni bir güç 

ilişkilerinin ve sürecin kapısını araladığını ve bu temelde Prusya'ya büyük tarihsel fırsatlar sunduğu 

gerçeğini ilk kavrayan Almanya'da Otto Von Bismarck oldu. Ama Bismarck'ın Prusya Kralı'nı ve 

bürokrasisini yeni bir politikaya inandırması gerekiyordu. Çünkü Prusya'nın egemen politik 

anlayışı, Prusya'nın güvenliğini ve değerlerinin korunmasının Avusturya liderliğine bağlı olduğunu 

ve bu liderlik kaybolursa bunları koruyamayacağı inancı üzerine kuruluydu. Bismarck büyük bir 

Fransız yayılmacı tehditinin olduğu 1815'lerde bu durumun anlaşılır olduğunu ancak kırk yıl sonra 

Prusya'nın Avusturya'ya bu noktada ihtiyacı olmadığını düşünüyordu. Avusturya ile ittifak anlayışı 

Almanya'nın birliğini engellemişti.  

  

Kutsal İttifak ilk başlarda Prusya ve Avusturya için rejimlerin iç tehditlere karşı bir güvenlik 

şemsiyesi olarak düşünülmüştü. Bismarck'a göre içeride ciddi bir tehdit olmadığı halde Prusya'nın 

bu ittifak aracılığı ile Avusturya'ya bağlanması anlamsızdı. Avusturya, Prusya'nın Almanya'da 

egemen olmasını hiçbir zaman istemeyeceğine göre, Bismarck'ın stratejisi Avusturya'nın her 

fırsatta zayıflatılmasından ibaretti. Bismarck Prusya'nın Almanya'da en güçlü devlet olduğunu, 

Rusya ile ilişki için Kutsal İttifak'a ihtiyacı olmadığına inanıyordu ve Avusturya'yı da bir ortak değil, 

Alman birliğinin önünde bir engel olarak görüyordu.  

  

Alman birliğinin gerçekleşmesi iki devletin aleyhineydi: Avusturya ve Fransa. Jeopolitik çıkarlar 

devletler arasındaki ilişkilerde en güçlü bağdır. Almanya'nın birliği noktasında, Fransa ve 

Avusturya'nın ortak hareket etmesi ve bu süreci durdurması kadar doğal bir hareket olamazdı. 

Bunun bilincinde olan Bismarck her iki devletin Prusya'ya karşı ortak bir politik eksen 

oluşturmaması için bir zamanlar Richelieu'nün Fransa'da uygulamış olduğu politikayı kullandı. "  

(Kemal Erdem, Kürdistan'da Devrimci Savaş ve PKK'nin Siyasi ve Askeri Stratejisinin Yapısı Üzerine, 

Devrimci Bülten Sayı 55)  

 

III. Napolyon Viyana Kongre düzeninin temellerini, özellikle Avusturya'ya karşı düşmanlık 

temelinde yoketmeye çalışırken, Almanya için yeni bir tarihsel fırsatın da kapısını aralıyordu. 

Fransa-Avusturya düşmanlığı, Almanya üzerindeki baskının zayıflaması ve Prusya'nın araya girerek 

bu zayıflıktan yararlanmak için büyük bir fırsat yaratıyordu. Ama Prusya'nın yerleşik devlet 

düşüncesinde, Prusya'nın güvenliği Avusturya'nın hegemonyasının kabulü ve onun ile stratejik bir 

ilişki üzerine ve de Fransa'ya karşı da tamamen düşmanlık üzerine  kurulduğu için, her iki devlet 

arasına stratejik denge konumu temelinde yerleşmeye izin vermiyordu. O günün koşullarında 

Avusturya ile bir düşmanca ve Fransa ile taktik olarak da olsa dostça bir politik pozisyon almak 
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oldukça güç bir durumdu.  

 

Bismarck'ın politikası ilkin Prusya devletinin zirvesinde  büyük bir politik direnç ile 

karşılaştı. Ama III. Napolyon'un on yıl bir zaman zarfında Avrupa'da Viyana Kongre düzenini 

zayıflatmak ve sonunda yoketmek için uyguladığı politikaların sonuçları anlaşılmış olacak ki, 

Prusya Kralı Başbakanlığı Bismarck'a verdi.  

 

Bismarck'ın Almanya'nın birliği için planı basitti: Almanya'nın sol tarafından (Avusturya) 

başlayacak olan stratejik sefer, sağ taraftaki (Fransa) düşmanın yenilmesiyle tamamlanacaktı ve 

bütün mesele herbiri ile ayrı ayrı karşılaşarak, ikisinin tek bir cephe oluşturacak şekilde yanyana 

gelmesinin engellenmesi üzerine oturuyordu. Avusturya ile ilişkiler stratejik düzeyden taktik 

düzeye indirgendi ve Fransa ile düşmanlıktan taktik olan bir dostluğa yükseltildi. Bu stratejik 

pozisyon Avusturya ile savaşılırken, Fransa ile geliştirilen taktik dostluk ilişkileri sayesinde 

Fransa'nın oyalanmasına yarayacaktı.  

 

Normal koşullarda III. Napolyon bu tuzağa düşmezdi. Richelieu'den beri Fransa'nın 

korktuğu Almanya'nın birliğine götürecek bir Prusya zaferini III. Napolyon kabul etmezdi. Bismarck 

da bunu biliyordu. Bir Prusya-Avusturya savaşında, Fransa'nın hareketsiz tutulması için çok 

yaratıcı bir politika gerekiyordu yoksa aksi halde Prusya eskisinden daha kötü bir duruma düşerdi. 

Bismarck'ın bu politikası başarısızlığa uğrasaydı tarihin gidişatı belki de farklı olacaktı.  

 

Bir Prusya-Avusturya savaşı sırasında, Fransa'nın arkadan müdahale etmesini engellemek 

için Bismarck, III. Napolyon'a Fransa'nın kuzeyindeki ülkeleri ele geçirmesini (Belçika gibi)  önerdi. 

III. Napolyon İngiltere ile savaş nedeni demek olan bu politika ile ilgilenmedi. Ama Bismarck'a bir 

Prusya-Avusturya savaşında tarafsız kalacağı yalanını söyledi. Düşüncesi Avusturya'nın Prusya'yı 

yeneceği yanlış düşüncesine dayanıyordu. Böylece Fransa kurtarıcı olarak Almanya'ya girerek, 

Prusya'yı kurtarma görünümü altında Almanya'yı baskı altına alacaktı ve birliğini engelleyecekti. 

Bismarck III. Napolyon'un bu planını farketti ve herşeyin biraz da pamuk ipliğine bağlı olduğu bir 

askeri plan hazırladı. Buna göre Prusya hızlı bir şekilde Avusturya'yı yenerek, Fransa karşısında 

mevzilenecekti ve sürekli olarak Prusya'nın güçlü olduğu bu durum, Fransa üzerinde caydırıcı 

olabilecekti. Bu planda insiyatif sürekli Bismarck'taydı.  

 

Gerçektende Avusturya'yı hızlı yenen Prusya, Fransa'nın savaşa girmesini önledi. Daha 

sonra bir politik hile ile Fransa'nın kendisine saldırmasını sağlayarak ve bütün Alman 
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konfederasyonunun desteğini alarak Fransa'yı yenilgiye uğratarak Almanya'nın birliğini 

gerçekleştirdi. Böylece Bismarck soldan başladığı seferini sağda bitirdi ve bunun karşılığı olan 

tarihsel ödül de Almanya'nın birliği oldu.  

 

Abdullah Öcalan'a gelince, onun pozisyonu da ilginç bir şekilde Bismarck'ın pozisyonuna 

benzemektedir. O PKK'nin yeni stratejik pozisyonu için, Kürt burjuvazisini değil içerisinde yeraldığı 

devrimci hareketi ikna etmek zorunda kaldı.  

 

PKK iki kutuplu bir dünyada kuruldu ve Batı'nın müttefiki bir ülke olan Türkiye'yi 

hedeflediği için, Batı ile karşıt ve Sovyet kampına stratejik olarak daha yakın bir konumlanmaya 

sahipti. Sovyet kampının çöküşünden sonra ve 1990'lı yılların sonlarına doğru Batı'nın Ortadoğu'ya 

giderek güçlü bir şekilde müdahale etmeye başlamasından sonra, eski çizgi giderek çıkmaza girdi. 

Hem stratejik hem de taktik olarak bir düzenleme yapmak gerekiyordu. Bu düzenlemede Batı 

cepheden karşıya alınmadan taktik bir ilişki geliştirilecek güç olarak da görülüyordu. Yine İran ve 

Suriye gibi rejimler ise, gerekirse savaşılacak rejimler olarak görülüyordu. Bu yeni bakış açısına 

göre Kürdistan'ın tek bir parçasına (yani Kuzey'e) saplanıp kalmanın bir anlamı yoktu. Kürdistan'ın 

hangi parçasında mücadelenin yükseltileceğine ve diğer parçalardaki mücadelenin dönemsel 

olarak askıya alınacağına konjonktür karar verecekti.  

 

Bu yeni çizgiye göre, Kürdistan'ın bir parçasındaki savaş sırasında diğer parçadaki 

devletlerle mücadelenin ise zaman zaman askıya alınması gerekliydi ve bunun için esnek bir yeni  

politika gerekliydi. Bu politik  esneklik ise sadece reformların öne çıkarılmasıyla  elde edilebilirdi. 

Reformlar üzerinden bazı devletler ile zaman zaman ateşkesler ve geçici barış süreçleri yapmak  

ve de böylece bir devlet ile savaşılırken başka devletleri bu temelde oyalamak mümkün hale 

gelmekteydi.  

 

Devrimci taleplerden ziyade önce reformaların öne çıkartılması, devletin yıkımını 

hedeflemekten ziyade önce onun demokratik dönüşümünün  hedeflenmesi, devrimci hareketin 

hiç de kabul edeceği bir fikir değildi. Öcalan bu noktada parti içerisindeki bazı önder kadroları dahi 

ikna etmede güçlük çekti. Hatta bu satırların yazarı da, zamanında Sayın Başkanı sert bir şekilde 

eleştirdi ve bu satırları biraz da özeleştiri olarak kabul etmek gerekir.  

 

Yeri gelmişken belirtelim ki, PKK'nin geçmiş olduğu bu dar boğazdan Türkiye Devrimci 

Hareketi (TDH) de geçmek zorundadır. Türkiye'nin Batı ile stratejik ilişkilerinden dolayı TDH çok 
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keskin Batı karşıtı bir pozisyona sahip oldu. Jeopolitik güç ilişkilerinin küresel ölçekte yeniden 

dağılımının gerçekleştiği ve Türkiye'nin Erdoğan ve AKP iktidarı ile Batı'dan stratejik olarak kopup 

ve Doğu'ya kaydığı bu tarihsel momentte, TDH'nin Batı'yı cepheden karşısına alması ve devrimci 

mücadelesini bu temelde yürütmesinin tarihsel sonuçları stratejik felaket olacaktır. TDH AB 

üzerinden Batı ile taktik bir ilişki geliştirmek zorundadır (Bunun tarihsel çerçevesiyle ilgili olarak 

"Siyasi ve Askeri Çizginin Birliği Ne Anlama Gelir? " adlı makaleme bakılabilir).  

 

Kürdistan'ı baskı altında tutan bütün devletler anti-demokratik bir yapıya sahiptiler ve  

önce reformaların öne çıkarılması Kürdistan'ın dışında bu ülkelerin demokratik hareketleriyle de 

geniş bir politik alanda birliktelikler geliştirme imkanı da verecekti.  

 

Öcalan önce PKK'yi Demokratik Cumhuriyet sınırına çekerek, Türkiye'nin AB reformları 

yapması için politik alanı uygun hale getirerek, AB üzerinden Batı ile bir taktik ilişki kurdu. Bu taktik 

ilişkiyi, PKK'yi konfederal (PKK, PDÇK, PJAK ve PYD)  bir şekilde yapılandırarak ve sadece PJAK'ın 

İran'ın demokratik dönüşümünü temel alan bir silahlı mücadeleyle birleştirdi. Bu durum İran ile 

Batı arasında, İran'ın nükleer programı çerçevesinde gelişen çelişkiye dahil olması ve Batı'nın 

stratejik tahtasında kaçınılmaz olarak yeralması anlamına geliyordu.  

 

Bu stratejik planının en büyük özelliği, Türkiye'nin reform yaptıkça AB'ye ilerleyecek 

olmasıydı ve Batı ile düşmanlığı olan bir İran ile statükoyu koruma adına Türkiye'nin bir  çaba 

içerisinde olmayacağı varsayılıyordu. Bundan dolayı Öcalan Bismarck gibi soldan (İran) başlayan, 

Rojava'dan geçen ve Kürdistan'ın sağ tarafında (Türkiye) biten bir stratejik plan tasarladı. 2003'ten 

sonra önce Irak'ın ve 2011'de de Suriye'nin içsavaşa sürüklenmesiyle, Öcalan'ın stratejik planı 

daha çok Bismarck'ınkine benzemeye başladı. Bismarck gibi Öcalan da sol taraf (İran) ile 

savaşırken sağ tarafı (Türkiye) oyalamak için yeni taktiklere ihtiyaç duydu/duymaktadır.  

 

Bu stratejik plan doğru olmasına karşın ilginç gelişmeler ortaya çıktı. AKP'nin 2002'de 

hükümete gelmesi, Türkiye'nin hızlı bir şekilde Batı'ya yanaşacağı yanılsamasını güçlendirdi. Ancak 

zaman içerisinde bunun doğru olmadığı, aslında AKP'nin bir politik aldatmaya başvurduğu ve 

amacının Türkiye'yi stratejik olarak Batı'dan koparmak ve İran'ın da bulunduğu Doğu emperyalist 

kampına yeni bir faşist rejimin inşasıyla birlikte konumlandırmak olduğu ortaya çıktı. Bu durumda 

Öcalan'ın planı işlemezdi. Çünkü İran ile savaşırken Türkiye'yi tutacak bütün uluslararası çapalar 

(AB üyelik süreci, NATO müttefikliği vs. ) geçersiz hale gelmekteydi.  
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Bu durum karşısında yeni önlemler gerekliydi. Batı ile ilişkilerin AKP'yi gemlemeye 

yetmediği bir durumda Türk iç politikasında etkili bir araç gerekliydi, ki HDK ve HDP projesi böyle 

ortaya çıktı. Yüzde on barajını aşabilecek bir parti, AKP'nin tek başına hükümet olma durumunu 

yokedeceği için ve bir hükümet krizine yolaçacağı için, PKK'nin İran ile savaşırken Türkiye'nin 

hareketsiz tutulmasını sağlayabilirdi.  

 

Erdoğan Öcalan'ın bu hamlesine faşist bir yeni rejimin inşasına hız vererek karşılık verdi ve 

bu temelde bir sürü faşist yasa çıkardı. MİT'in siyasi polis haline getirilmesinden tutalım da İç 

Güvenlik Yasası'nın çıkarılmasına kadar vs. Erdoğan bir PKK-İran savaşında Türkiye'nin hareketsiz 

kalmayacağını ve bunun gelecekte kurmak istediği faşist rejim için bir felaket olacağını, İran'ın 

devlet olarak yıkılmasından sonra sıranın kendisine geleceğini bildiği için, bir İran-PKK savaşında 

asla hareketsiz kalmayacaktır ve bundan dolayı her yolla HDP'yi ezmeye çalışacaktır, ki bu noktada 

da HDP Erdoğan'ı durduramayacaktır.  

 

Abdullah Öcalan'ın Bismarck gibi soldan başlayıp ve sağda seferini bitirmesi, Türkiye'nin iç 

politik evriminde yaşanan gelişmelerden dolayı neredeyse imkansız hale gelmiştir. Tarih Öcalan'a 

daha çok sağdan (Türkiye) başlayıp ve solda (İran) bitirme seçeneğini dayatmaktadır. Tarihsel 

karşılığı olmayan bir stratejik planda ısrar etmenin sonuçları tek kelimeyle felaket olur. AKP'nin 

politik aldatmasının kodları çözülmeden ise bu durumun bilincine varmak da mümkün değildir.  

 

Abdullah Öcalan ve PKK'nin ısrarla bir barış süreci ile Türkiye'yi oyalayarak İran'a vurma 

taktiği, biraz da Batı'nın IŞİD aracılığıyla Rojava'yı rehin almasından kaynaklanan bir durumdur. 

Batı'nın IŞİD'i Duhok Anlaşması sonrasında Rojava'dan çekmesi ile PKK'nin İran ile ateşkesi bozma 

eğiliminin güçlenmesi arasında bir ilişkinin olduğunu varsaymak gerekir. Ama Türkiye ile bir 

ateşkes elde edilip ve İran, Suriye ve Irak'ın yanına gönderildiği andan itibaren  Batı, Rojava'da 

yaptığı gibi serbest kalan bir IŞİD, Türkiye, İ ve I-KDP ve İran rejiminin işbirlikçileri vs. aracılığıyla 

PKK'yi boğma politikasına geçecektir. Rojhilat'ta bütün karşı-devrimci güçler ile PKK'yi kuşatan 

Batı, Rojava'da PYD'yi de PKK'den kopartmaya çalışacaktır.  

 

Kürdistan devriminin problemleri, Kürdistan'ın herhangi bir parçasından bölge politikasına 

bağlanan bir düşünceden ziyade, ancak bölge politikasından herhangi bir parçaya bağlanan bir 

düşünceye dayanarak doğru bir şekilde çözülebilir. Sayın Başkan'ın Demokratik Konfederalizm 

politikasının temel ruhu, Kürdistan devriminin güvenliği ile onun etrafındaki ülkelerin 

demokratikleşmesi eğer bu mümkün değilse, devrimin düşmanlarının onun etrafında birbirini 



 124 

destekleyecek bir politik açı oluşturmalarının bertaraf edilmesi üzerine oturur.  

 

Rojava devriminde gördüğümüz gibi (bu devrimin teorik dersleri hala daha çıkarılmamıştır 

ve bir teorik görev olarak önümüzde durmaktadır), iktidarın alınmasıyla birlikte, bütün karşı-

devrim aralarındaki çelişkilere rağmen taktik birliktelik oluşturarak (Batı Emperyalistleri, Türkiye, 

IŞİD, El Nusra, KDP vs. ) bir boğma hareketi gerçekleştirmeye çalıştılar. Aynı durumun Rojhilat'ta 

olacağından kuşku yoktur.  

 

Stratejinin en önemli prensibi, sürekli olarak güçlü olma prensibidir. Bismarck, III. 

Napolyon'u bu prensip ile bir Avusturya-Prusya savaşında tarafsız tutabilmiştir. Ama Sayın 

Başkan'ın Türkiye'yi hareketsiz tutup ve   önce İran'a vurma taktiği, stratejinin bu önemli prensibi 

ile çelişki halindedir. Çünkü Türkiye Batı'dan koptuğu için tutulamamaktadır. KDP Ulusal Kongre 

taktiği ile tecrite alınmamıştır ve bu belirsizlikten dolayı İran PKK'ye karşı gerilmiş haldedir. Üstelik 

Demoklesin Kılıcı gibi, IŞİD Rojava'nın üstünde sallanmaktadır. (Bu nokta ile ilgili olarak daha fazla 

bilgi için "PKK ve Ortadoğu Devrimi" adlı makaleme bakınız).  

 

Öcalan ile Bismarck'ı genel olarak şu şekilde karşılaştırmak mümkündür:  

1- Tarih her iki liderin omuzlarına ülkelerinin birliğini gerçekleştirmek gibi büyük bir görev 

yüklemişti. Bu durum bizzat uluslarının tarihsel durumu tarafından belirlenmiş ve dayatılmıştı.  

 

2-Her iki lider aynı görevi birbirine zıt sınıflara dayanarak gerçekleştirmek zorundaydı.  

 

3-Her iki liderin temsil etmiş oldukları uluslar, güçlü devletler ve bu devletlerin yeraldığı güçlü 

ittifak sistemleriyle çevriliydiler.  

 

4-Her iki lider başka devletlerin zararına bu birliği gerçekleştirmek zorundaydılar. Her iki lider 

varolan güç dengesini tek  yıkmak ile değil, yerine kendi uluslarının tarihsel çıkarlarıyla uyumlu bir 

düzen getirmekle de yükümlüydüler.  

 

5-Bismarck Kıta Avrupası'nda Almanya'nın birliğini devrimi uyandırmadan gerçekleştirmek 

istiyordu. Çünkü Almanya'nın egemen sınıflarının Avrupa'daki egemen sınıflar ile yaygın bağları 

vardı ve onlarla ortak çıkarlara sahiptiler. Öcalan ise tam tersine, Ortadoğu'da halk devrimlerine 

bağlanan reform ve devrim süreçlerini harekete geçirerek Kürdistan birliğini gerçekleştirmek 

istiyor.  
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6- Her iki lider ülkelerini çeviren devletler ile bütün ilişkilerini taktik çerçevede tutan bir stratejik 

plan temelinde hareket ederlerken, başka bir güce stratejik olarak bağlanmayı reddetmektedirler.  

 

Her iki liderin teorik olarak karşılaştırılması, içerisinden geçtiğimiz süreci anlamamıza belki 

de yardım edecektir. Kürt Özgürlük Hareketi'nin bazı güçler ile "çelişkili ve aynı zamanda taktik 

içiçelik" oluşturan görünümü, bizzat uygulanan denge politikasının karakterinden 

kaynaklanmaktadır.  

 

 

Aralık  2015          
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VIII. PKK'NİN YANLIŞ STRATEJİK ÖNCELİĞİ VE 
BUNDAN KAYNAKLANAN TAKTİK 

SORUNLAR ÜZERİNE 
 

Gerek 7 Haziran  gerekse de 1 Kasım genel seçimlerinden sonra yaşanan olaylar, bizim bu 

seçimlerden önce,  PKK'nin stratejik ve taktik noktalardaki yanlışlıklarıyla ilgili olan kuşkularımızı 

ne yazık ki doğrulamıştır. 1 Kasım felaketi, PKK'nin yanlış stratejik önceliği ve bundan kaynaklanan 

yanlış taktiklerin sonucunda ortaya çıkmıştır.  

 

PKK'nin yanlış stratejik önceliğiyle ilgili olarak, bundan yaklaşık olarak altı ay önce kaleme 

aldığım "PKK ve Ortadoğu Devrimi (Geleceği Nasıl Okumalı? )" adlı makalede görüşlerimi etraflıca  

belirtmeye çalıştım. Bu makale biraz da seçimlerden sonra ortaya çıkacak olan tabloyu 

hissetmemden kaynaklanıyordu. Çünkü PKK'nin yanlış stratejik öncelik tespiti, küresel ve bölgesel 

ölçekte güçlerin yanlış ölçümüne ve bu temelde de güçler arasındaki ilişkilerin yanlış ele 

alınmasının sonucuydu. Bu durum devam ettikçe, bunun Kuzey'de (Bakur) sonuçlarının felaket 

olacağı açıktı.  

 

Olayların gelişimine  ve Parti'nin şu andaki durumuna baktığımız zaman, PKK Önderliği'nin 

kafasının karışık olduğu ve bu kafa karışıklığının da stratejik planlara olumsuz yansıdığı 

görülmektedir. Hiç kuşkusuz bu nedensiz değildir ve kanımızca PKK'nin bazı  ideolojik sorunlardaki 

eksiklikleriyle alakalı bir durumdur.  

 

PKK'li yoldaşlarımızın  en büyük zaafı, Sayın Başkan Abdullah Öcalan'ın çizgisini felsefi ve 

ideolojik yönden geliştirme anlayışı ve çabasının eksikliğidir. Bizim bu eleştirimizi yoldaşça 

karşılayacaklarından kuşkumuz yoktur. Bizim bu eleştirimize, "Bizim şu an uyguladığımız çizgi 

zaten Başkan'ın çizgisidir. " biçiminde bir yanıt verebilirler. Ama sorunun biraz  derinliğine 

indiğimiz zaman, işin hiç de öyle olmadığı ortaya çıkmaktadır.  

 

PKK'nin stratejik yapısının iki yönünü birbirinden ayırdetmek gerekmektedir. Bunlardan ilki 

stratejinin (genel)  tarihsel yapısı, diğeri ise (özel) konjonktürel yapısıdır. Sayın Başkan 2000'li 

yılların başlarında ve zor koşullar altında, PKK'nin stratejisinin tarihsel yapısını, Stratejik Denge 

Konumu temelinde  ortaya koyarak, bunun felsefi ve ideolojik temellerini belirlemiştir. Bu sorun 
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stratejinin konjonktürel yapısından yani stratejik önceliğin belirlenmesinden farklı olarak yüzde 

doksan dokuz felsefi ve ideolojik bir sorundur ve konjonktürel yapıdan bağımsız olarak ele 

alınabilir.  

 

Ama Stratejik Denge Konumu'nun kendisine konjonktürel olarak nasıl bir stratejik öncelik 

belirleyeceği sorunu, mevcut küresel ve bölgesel güç ilişkilerine ve bu ilişkilerdeki ani değişimlere 

ve de bununla birlikte de Parti'nin güç yapısına ve bunun potansiyelinin belirlenmesine bağlı 

olduğu için, Başkan'ın esaret koşullarından dolayı doğru karar veremeyeceği bir durumdur. 

Bundan dolayı stratejik önceliğin belirlenmesi hem ahlaki hem de politik yönden Başkan'ın 

sorumluluğu altında değil, PKK'nin Kandil Önderliği'nin sorumluluğu altındadır. Bu sorumluluk 

kanımızca Başkan'ın stratejik önceliğin belirlenmesinde yapacağı hataların düzeltilmesini de 

içermektedir.  

 

Bu duruma en güzel örnek Rojava devrimidir. Konjonktürün ani değişiminden dolayı, 

PKK'nin Kandil  Önderliği stratejik önceliği hemen değiştirerek Rojava devrimini gerçekleştirmiştir. 

Rojava devrimi tecrübesi dahi, stratejik önceliğin PKK'nin Kandil Önderliği tarafından 

belirlenmesinin ne kadar doğru ve hayati bir mesele olduğunu göstermektedir.  

 

PKK'nin stratejisinin iki önemli yanını belirttikten sonra, özellikle de PKK'nin Kandil 

Önderliği'nin sorumluluğu altında bulunan stratejik önceliğin belirlenmesiyle ilgili soruna daha 

yakından bakmak  ve bu noktada bir kaç önemli eleştiride bulunmak istiyoruz.  

 

Kuzey Kürdistan ve Türkiye'de "1 Kasım"  ile ortaya çıkan felaket tablonun (ki giderek daha 

da kötüleşeceği görülmektedir) asıl nedeni nedir? Bu tablonun oluşmasında, PKK'nin Kandil 

Önderliği'nin ne gibi bir sorumluluğu bulunmaktadır?  

 

Bu soruları doğru ve objektif bir şekilde cevaplamak gerekmektedir.  

 

Kanımızca 1 Kasım'da ortaya çıkan felaket tablonun en önemli nedeni, PKK'nin AKP 

karşısındaki yanlış siyasi mevzilenmesidir. Bu yanlış siyasi mevzilenme ise, PKK'nin Ortadoğu'daki 

yanlış stratejik mevzilenmesinden, başka bir deyişle yanlış stratejik öncelik belirlenmesinden 

kaynaklanmaktadır. PKK'nin İran ile kapsamlı bir savaş için, HDP'nin yüzde on barajını geçmesini 

sağlayarak AKP'yi hükümetten düşürerek Türkiye'yi hareketsiz tutma taktiği, Erdoğan ve AKP'nin 

yeni bir faşist rejim inşasına hız vererek boşa çıkartılmış durumdadır. Üstelik yeni rejim inşası, 
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PKK'ye karşı topyekün bir savaş ile içiçe geçirilmiş durumdadır, ki bu durum PKK'nin önce İran'a 

kapsamlı bir şekilde saldırma planını da boşa çıkartmaktadır.  

 

7 Haziran Genel Seçimleri'nden sonra, Erdoğan'ın PKK'ye karşı tekrar savaşı 

başlatmasından sonra, PKK'nin vermiş olduğu askeri karşılık, daha çok Erdoğan ve AKP'yi 

"Dolmabahçe Mutabakatı"na çekme siyasi amacına odaklı olan sınırlı bir askeri çaba olmuştur. 

Kısacası PKK AKP'yi yıkmak için değil, onu taktik anlaşmaya çekmek için "sınırlı bir savaşa" 

başvurmuştur. Kuzey Kürdistan'daki bu "sınırlı savaş konsepti"nin temel nedeninin, HDP'nin 

AKP'yi hükümetten düşürme ve böylece Türk iç politikasında bir kriz yaratma beklentisinden 

kaynaklandığı görülmektedir. Bu beklentinin ise PKK'nin asıl askeri güçlerinin İran'a karşı 

mevzilendirilmesiyle koordine edildiği anlaşılmaktadır. Kuzey'deki "sınırlı savaşın" sınırlı gerilla 

gücünden kaynaklanmasının başka bir açıklaması yoktur.  

 

PKK'nin üç cepheden (Bakur, Rojava ve Rojhilat) ikisini (Bakur ve Rojava) taktik anlaşmalar 

ile sağlama alıp, asıl güçlerini Rojhilat üzerinden İran'a karşı tam seferber etme stratejisi 

başarısızlığa uğramıştır. PKK Duhok Anlaşması üzerinden Batı ile "Kürt Koridoru" üzerinde 

anlaşmış gibi gözükmektedir ve bu koridorun Afrin kantonuna kadar uzatılarak Rojava'nın Batı 

Emperyalistleriyle taktik anlaşma çerçevesinde güvenli hale getirilmesi öngörülmektedir. Bu 

politika, HDP'nin Parti olarak 7 Haziran Genel Seçimleri'ne girerek ve yüzde on barajını geçerek 

AKP'yi tek başına hükümetten düşürme taktiği ile koordine edilmeye çalışılmıştır. Bundan da  

gerillanın (bundan merkezi gerilla kuvvetleri olarak HPG'yi anlıyoruz) asıl gücünün Rojhilat için 

mevzilendiği ve savaş planlarının da bu doğrultuda yapıldığı sonucu çıkmaktadır. Yoksa Bakur 

(Kuzey)'da  Erdoğan PKK'ye karşı topyekün savaşa başvurduğu ve Bakur halkını tamamen esir 

almaya çalıştığı bir esnada, PKK'nin buna çok sınırlı bir karşılık vermesi politikası ne ile 

açıklanabilir?  

 

Eğer durum bizim tahmin ettiğimiz gibi ise, PKK'li yoldaşlarımızın bütün savaş planlarının 

yanlış olduğunu ve bu politikada ısrarın da stratejik bir felaket ile sonuçlanacağını belirtmek 

istiyoruz. Bu vesile ile bu yanlış politikanın nedenlerine de biraz daha yakından bakmak istiyoruz.  

 

PKK'nin Kandil Önderliği'nin PKK'nin stratejik önceliğini yanlış belirlemesinin temel nedeni, 

içinden geçtiğimiz konjonktürde Ortadoğu jeopolitiğini (bütün siyasi güçlerin birbirleriyle ilişkisi 

ve bu temeldeki genel güç dengesi) yanlış ve eksik değerlendirmesinden kaynaklanmaktadır. 

PKK'li yoldaşlarımızın AKP ve Türkiye noktasında saplantı derecesine varan yanlış bir analizi 
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sözkonusudur ve bu yanlış analiz, Ortadoğu jeopolitiğinin yanlış değerlendirmesine neden 

olmaktadır.  

 

PKK'li yoldaşlarımız, AKP ve Cemaat'in Ergenekon Komplosu Darbesi'yle iktidarı tam olarak 

ele geçirdiğini (ki daha sonra Cemaat bu iktidar yapısından dışlanmıştır) ve AKP'nin iktidarı tam 

ele geçirdikten sonra da Türkiye'yi Batı'dan stratejik olarak kopardığı gerçeğini anlamamakta ısrar 

etmektedirler. AKP Türkiye'nin Batı ile bütün stratejik bağlantı noktalarını (NATO ve AB üyeliği 

gibi), taktik araçlara çevirerek, asıl stratejik hedefini gizleyen ve bunu da politik aldatma ile örten 

bir politika izlemektedir.  

 

Ergenekon Komplosu'nun 2009-2010'da başarıya ulaşmasından sonra patlak veren "Arap 

Baharı", AKP'nin Batı'dan daha da uzaklaşmasına neden olmuş ama daha da önemlisi, Suriye 

içsavaşında 2012'den itibaren Doğu ve Batı Emperyalist ittifaklarından ayrı ve neredeyse bağımsız 

bir üçüncü ittifak eksenini Suudi Arabistan ve Katar ile birlikte kurmuştur. Bu ittifaka kısaca TSK 

(Türkiye-Suudi Arabistan ve Katar) ittifakı diyeceğiz.  

 

Biraz da Suriye'deki bu politik şekillenme, ABD'nin 2013'ten sonra, Esad rejimini zamansız 

düşürme politikasından vazgeçmesiyle ortaya çıkmıştır. Yine bu dönemde ABD yeni bir küresel güç 

düzenlenmesine giderek ve bu temelde önemli bir gücünü, Çin tehditinin yükselmesinden dolayı 

Uzak Doğu Asya'ya kaydırarak, Ortadoğu'da Fransa ve İngiltere'nin İsrail ile birlikte  daha fazla rol 

aldığı bir politika geliştirmiştir.  

 

Suriye'de içsavaşın patlak verdiği ve 2013'e kadar olan dönem, bir tür "belirsizlik" 

dönemidir. Belirsizlikten, TSK ittifakı ile Batı Emperyalistleri arasındaki ilişkilerdeki belirsizliği 

anlatmak istiyoruz. Bu dönem aynı zamanda TSK eksenin de kendi içerisinde sağlamlaştığı ve Batı 

karşıtı politikalarının su yüzüne çıktığı dönemdir. Bu eksen, Batı ile aynı çıkarlara sahip olduğu 

görünümü altında, aslında Batı-karşıtı bir ittifak kurmuştur. 2013 yılında bu durumun ortaya 

çıkmasıyla, ABD Batı'ya bağlı sağlam  yeni bir işbirlikçi hareketin "Eğit-Donat Programı" ile ortaya 

çıkmasından ve IŞİD aracılığıyla bazı düzenlemeler (örneğin KDP'nin Türkiye'den uzaklaştırılıp tam 

Batı'ya bağlanması, TSK eksenine bağlı El Kaide gruplarının zayıflatılması ve PKK'nin baskı altına 

alınması gibi) yapılmasından sonra Esad rejiminin düşürülmesi stratejisini benimsemiştir. TSK 

ekseni Türkiye aracılığıyla "Eğit-Donat Programı"nın içeriğini boşaltarak bu politikayı etkisiz kılmak 

ve kendi güdümünde bulunan terör örgütlerini alternatif yapmaya çalışmıştır.  
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  ABD 2013'te Fransa'ya daha fazla rol vererek bu yeni stratejiye onu da çekmiştir ve bu 

temelde Suriye'de nüfuz mücadelesi veren üç temel güç odağının oluşması tamamlanmıştır:  

1-ABD-İngiltere-Fransa-İsrail ve müttefikleri: IŞİD'i bir aldatma, yıpratma, denge, tehdit, psikolojik 

savaş  ve bölme aracı olarak kullanmaktadırlar.  

2-Rusya-İran-Suriye-Çin: Baas rejimi merkezli hareket etmektedirler.  

3-Türkiye-Suudi Arabistan ve Katar: El Kaide, Müslüman Kardeşler Hareketi ve onlarca-yüzlerce 

radikal terör örgütü ile hareket etmektedirler.  

 

1. ve 2. gruptakiler, ki başlarını ABD ve Rusya çekmektedir,  Esad'ın hemen düşürülmemesi 

noktasında anlaşarak, 3. grubun Suriye'deki nüfuzunu öncelikli olarak yoketmeye ve bu ekseni 

dağıtmaya çalışmaktadırlar. Ama bunun için bu eksenin yani 3. grubun Suriye ile bağlantılarının 

kesilmesi gerekmektedir. Bunun tek bir yolu vardır: Akdeniz'e kadar uzanan Rojava bölgesinde 

"Kürt Koridoru" oluşturmak. Bu koridor aslında KDP'nin Rojava'ya IŞİD aracılığıyla çekilmesi 

temelinde düşünülüyordu ancak PKK'nin Kobane'de şiddetli direnişi bu planı şimdilik sekteye 

uğrattı ve PKK Batı'ya  bu planı beraber hayata geçirebilecekleri noktasında bir politik çerçeve 

sundu.  

 

"Kürt Koridoru"nun PKK ile birlikte oluşturulacağı politikasını gören Türkiye ve müttefikleri 

Suudi Arabistan ve Katar, bu yeni strateji temelinde insiyatif alan Fransa'yı terör hedefine koydular 

.  Ocak 2015 tarihli  Charlie Hebdo odaklı terör saldırılarının amacının bu politikayı harekete 

geçiren Fransa ve müttefiklerine bir mesaj olduğu görülmektedir. Çünkü bu saldırıdan bir ay sonra 

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah'ı ve YPG  Komutanı Nesrin 

Abdullah'ı Elysée Sarayı'nda kabul ederek, başta Türkiye olmak üzere Suudi Arabistan ve Katar'a, 

"Kürt Koridoru" politikasına devam edeceklerini ve bu "IŞİD algısı geçirilmiş El Kaide terör 

saldırıları"na pirim vermeyeceklerini dolaylı bir diplomatik dille belirtti.  

 

Ocak 2015 terör saldırılarından sonra ve yaz aylarında, "Uluslararası Koalisyon" IŞİD ile 

savaş görünümü altında Tel Abyad'ın iki yakasını kapatarak ve Cerablus'un tek açık kalmasını 

sağlayarak, "Kürt Koridoru"nu uzattı. TSK ekseni Suriye ile tek bağlantısı olan Cerablus'un "Kürt 

Koridoru" aracılığıyla kapanmasını önlemek için müthiş bir şekilde direnişe geçti. Çünkü bu 

koridorun kapanması, TSK eksenini Suriye'deki güç ilişkileri denkleminde giderek önce zayıflatacak 

sonra da dışına itecekti. Böyle bir durumda TSK ekseninin dağılması kaçınılmazdı. TSK eksenini 

birarada tutan çıkarlardır ve bu çıkarların gelişme temeli ortadan kalkınca ittifakın dağılmasını 

kimse durduramaz, ki bu dağılmadan sonra bu ülkelerin iç politikalarında bu politikaları uygulayan 
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kliklerin devrilmelerine sıra gelecektir. Bundan dolayı Cerablus'un bir Kürt Koridoru aracılığıyla 

kapatılması, TSK ittifakının iç politikada giderek yıkılmalarına neden olacak bir politika olduğu için 

her yolla direnmektedirler, ki bunun başında "Avrupa'ya terör ihraç etmek" de vardır.  

 

Fransa'daki 13 Kasım tarihli terör eylemlerinden bir kaç gün önce, ilginç bir şekilde Tayyip 

Erdoğan'ın sanki Paris terör saldırılarının olacağını biliyormuş gibi, "terör söyleminin" değiştiğine 

şahit olduk. Erdoğan "birbirimizin teröristlerini kullanmaktan vazgeçelim" anlamına gelen 

söylemde bulunuyordu. Bununla aslında diplomatik olarak, Cerablus'u Kürt Koridoru ile kapatmak 

ve TSK eksenini zayıflatmak isteyen Batı'lı güçlere mesaj veriyordu: Kürt Koridoru PYD'ye 

dayanarak kapatılırsa, bu politikayı uygulayan devletlerin karşılığında terörle karşılaşacağına dair 

açık bir mesajdı.  

 

Üstelik TSK ekseni bu terör saldırılarını, G-20 ve Viyana Toplantıları'ndan hemen önce 

organize ederek, bu zirvelerin gündemini "Suriye'de Esad rejiminin hemen düşürülmesi gerektiği" 

politikasına  ve bu temelde bir politik  iradenin oluşmasına bağlamaya çalıştı. Bu çabalar sonuç 

vermedi ama Kürt Koridoru sorununda ilginç gelişmeler yaşandı.  

 

Paris terör saldırıları ile TSK ekseninin tehlikeli bir şekilde terörü Batı'ya ihraç ettiğini ve bu 

ihracın  "Suriyeli Mülteci İhracı" ile birlikte organize edildiğini ve bunun sürmesi durumunda Batı 

ittifakının dağılma tehlikesini gören  ABD,  Dışişleri Bakanı John Kerry aracılığıyla saldırılardan bir 

gün sonra, Cerablus'ta "IŞİD'tan arındırılmış bölge"yi Türkiye ile birlikte gerçekleştireceklerine dair 

bir açıklamada bulundu.  

 

TSK ekseni Paris terör saldırılarıyla, şimdilik Cerablus'un bir "Kürt Koridoru" politikasıyla 

kapatılması politikasını durdurmuş gözükmektedir. Bu çok vahim bir durumdur ve terör silahının 

artık "vazgeçilmez ve caydırıcı bir araç olduğu" anlamına gelmektedir. TSK ittifakı Suriye'de ve 

başka yerlerde sıkıştıkça sık sık bu terör aracına başvurmak zorunda kalacak ve terör aracılığıyla 

savaşı Batı   ve  Doğu emperyalistlerinin metropollerine yayacaktır.  

 

Ortadoğu'da iki küresel (Doğu ve Batı Emperyalist ittifaklarıyla) ve bir bölgesel (TSK ittifakı) 

yapıya sahip olan ve birbirleriyle aynı derecede düşmanlık ve çelişki içerisinde olan üç emperyalist 

kamp sözkonusudur. Burada TSK ittifakı Doğu ve Batı emperyalistleri arasına konumlanarak ve her 

ikisini birbirine karşı kullanarak ve zayıflatarak kendi nüfuz alanını genişletmek isteyen bir politika 

gütmektedir. Türkiye'nin Paris terör saldırılarından on gün sonra Rus jetini düşürmesi, NATO ile 
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Rusya'yı provakatif şekilde karşı karşıya getirme ve Suriye'de TSK ittifakını devre dışı bırakmak 

isteyen ABD-Rusya dengesini bozmaya dönüktü. Ama görünen o ki, Türkiye bu hedefini 

gerçekleştiremedi ve ABD ile Rusya şimdilik Suriye'deki dengeyi korumaktan yanadırlar. Ama 

Erdoğan'ın bu taktiği Türkiye'nin tecritini daha da geliştirdi ve neredeyse Suudi Arabistan, Katar 

ve KDP'den başka dostu kalmadı.  

  

Bu ittifak ekseninin bu kadar cesur hareket edebilmesinin en büyük nedeni Türkiye'dir. 

Recep Tayyip Erdoğan ve partisi AKP'nin, asıl yüzünü saklayarak Türkiye'yi Batı'dan stratejik olarak 

uzaklaştıran ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı etki altına almak isteyen Yeni Osmanlıcılık politikası, 

Katar ve Suudi Arabistan'ın çok daha cesur hareket etmesine neden olmuştur. Erdoğan AB'ye 

alternatif olarak bu bölgelerde yeni bir nüfuz alanı yaratmak isterken, bu hedefinin önündeki en 

büyük jeopolitik engel olan Suriye'yi ele geçirmeyi temel bir stratejik hedef olarak belirlemiştir. 

Suriye  AKP Türkiyesi'nin temel müttefikleri olan Suudi Arabistan ile Katar ve yine Ortadoğu ve 

Kuzey Afrika'ya açılan tek karasal bağlantı noktasıdır. Bundan dolayı Erdoğan'ın Suriye'yi ele 

geçirmek için yapmayacağı şey yoktur.  

  

Türkiye'nin Batı'dan stratejik olarak uzaklaşması pasif değil ama aktiftir. Türkiye Batı'dan 

uzaklaşmasını, Avrupa'da  milliyetçileri kışkırtan bir politika ile koordine ederek, AB'nin iç ve dış 

politik dengesini bozarak, onu güçsüz kılmak istemektedir. Bu hedef bir yanıyla kendi yeni nüfuz 

alanını açmaya dönük olduğu gibi öte yandan da Türkiye halkının gözünde AB'nin cazibesini 

yokederek, kendi rejimini kabul etmesini sağlamak istemektedir.  

  

Son dönemdeki "göçmen krizi" de bilindiği gibi Türkiye ve ortakları tarafından gizlice 

organize edilmiş ve temel hedefi, Avrupa'da aşırı sağın yükselmesini sağlayarak, AB'yi kendi 

değerlerinden uzaklaştırarak, derin bir krize sürüklemektir. Erdoğan ortakları olan Suudi Arabistan 

ve Katar ile göçmen krizi ve terör saldırıları aracılığıyla Batı ittifakını dağıtıp, Batı'nın Ortadoğu ve 

Kuzey Afrika'ya müdahale reflekslerini yoketmek istemektedirler.  

 

Türkiye'nin yeni sünni müttefikleriyle birlikte, her iki emperyalist kamptan bu stratejik 

kopuşu, dünya siyaseti üzerinde öyle derinlemesine bir etki ve jeopolitik kırılma yaratmıştır ki, 

bütün stratejik planların değişimini zorunlu hale getirmiştir.  

 

Bu ortaya çıkan yeni durum bir tür "mucize"dir ama  bu mucize gerçektir! Bu yeni durum 

Başkan'ın Stratejik Denge Konumu politikasının bütün teorik sorunlarını da çözmüş durumdadır. 
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Ortaya çıkan bu yeni durum, PKK açısından eskisinden daha olumlu bir durumun ortaya çıkmasına 

neden olmuştur.  

 

Emperyalist siyasetteki bu yarılma yani iki güçlü emperyalist kampın (Batı ve Doğu) 

yanında, tarihsel temeli zayıf ve çürük ve de üstelik her ikisinden bağımsız bu TSK ittifakı kampının 

ortaya çıkması, PKK'nin stratejik önceliğinin İran'dan Türkiye'ye doğru kaymasını zorunlu hale 

getirmiştir. Bu üç nedenden dolayı zorunludur:  

1- Savaş Sanatı'nın büyük ustalarının (Sun Tzu ve Clausewitz gibi) belirtmiş oldukları  "düşmanın 

zayıf olan yerine saldır"  prensibi ile uyumludur. TSK ittifakı diğer iki kamptan daha zayıftır.  

2-PKK'nin stratejik gücünün kaynağı, Batı ve Doğu emperyalistlerinin yenişememe ve bu temelde 

birbirlerini dengeleyerek, PKK karşısında zayıf kalmalarına dayanmaktadır. Her iki kampın 

birbirleriyle savaşması, PKK'nin üzerine daha fazla gelinmemesine neden olmaktadır. PKK'nin 

kuşatılıp ve bastırılması, bir emperyalist kampın diğerine baskın gelmesi durumunda olanaklıdır. 

Bu dengenin varlığı PKK için bir güvenlik süpabı işlevi görmektedir. PKK'nin İran stratejik önceliği, 

dengenin Batı emperyalistleri lehine bozulmasına neden olarak hemen PKK'nin kuşatılıp ve 

bastırılması sonucunu da doğuracaktır. Bundan dolayı, Türkiye'nin hem Batı'dan hem de 

Doğu'dan bağımsız bu konumu, PKK'nin stratejik gücünün kaynağını oluşturan dengenin 

bozulması zorunluluğunu da ortadan kaldırmış durumdadır. PKK dengeyi ancak kendi stratejik 

perspektifinin gelişimine olumlu katkı yaptığı zaman bozma olanağına artık sahiptir.  

3-PKK Ortadoğu'da emperyalistler arası denge bozulmadan, Kürdistan'ın en büyük parçası olan 

Kuzey Kürdistan'da iktidarlaşma tarihsel olanağına sahiptir ve bu onun Batı tarafından kuşatılıp ve 

bastırılma politikasının sonu demektir.  

 

Hiç kuşkusuz PKK'li yoldaşlarımız da, PKK'yi bekleyen tehlikelerin farkındadırlar ve bunun 

için sürekli çareler aramaktadırlar. Ama bazen PKK'li yoldaşlarımızın buldukları çarelerin ve 

önlemlerin gerçek yaşamda karşılıkları yoktur ya da oldukça yetersizdir. Bu duruma örnek HDP ile 

AKP'nin dizginlenmesi politikasıdır. İran'a saldırı durumunda Türkiye'yi hareketsiz tutmak için 

geliştirilen HDP taktiği, Erdoğan'ın yeni bir faşist  rejim inşası temelinde geliştirmiş olduğu taktikler 

karşısında tamamen yetersiz kalmış durumdadır.  

 

Buna benzer bir durumu, PKK'nin İran politikasında da sezmekteyiz. Bize öyle geliyor ki, 

İran politikasında da bazı orantılar yanlış kurulmuştur. PKK'nin İran politikasında en büyük 

problem şudur: Şu ya da bu şekilde PKK İran'a saldırdığı zaman ve Rojhilat'da da Rojava'daki gibi 

iktidarlaştığı zaman, buradaki iktidarını nasıl koruyacaktır? Rojava devrim deneyimi, bizim bu 
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soruyu sormamızı meşru kılmaktadır.  

 

PKK Ortadoğu'da İran'ın zayıflatılması politikasına Batı Emperyalistleri yanında taktik 

olarak katılarak ve stratejik gücünün kaynağı olan emperyalist dengeyi Batı Emperyalistleri lehine 

bozarak, aynı zamanda kendisine karşı Batı Emperyalist kaynaklı bir kuşatma ve bastırma 

politikasını da serbest bırakmış olacaktır. Bizim tahminlerimize göre, PKK'li  yoldaşlarımızın buna 

bulduğu çare de, devrilecek ya da zayıflayacak İran rejiminin kontrolü dışında ortaya çıkacak 

devrimci ve demokratik güçler ile böyle bir emperyalist kuşatmayı boşa çıkartma politikası gibi 

gözükmektedir. 2014 yılının ortalarında kurulan KODAR da belki bunun aracı olarak 

düşünülmüştür. Eğer plan bu ise, bu da baştan aşağı yanlıştır. HDP nasıl AKP'yi dizginlediyse, 

İran'da da KODAR ya da benzeri taktikler de öyle karşı-devrimci güçleri dizginleyecektir!  

 

Bugün ortaya çıkan tarihsel veriler ışığında, emperyalistlerin ama özellikle de Batı 

Emperyalistlerinin bölge politikalarını anlamak tamamen mümkündür.  

 

IŞİD Batı Emperyalistlerinin bütün Ortadoğu politikasının odağında bulunmaktadır ve bu 

taktik araç aracılığıyla  Ortadoğu'yu kendi çıkarları temelinde yeniden düzenlemek 

istemektedirler. Konuyu fazla dağıtmadan sadece PKK ile ilgili noktayı ele alırsak eğer, Batı'nın 

stratejik önceliklerini şöyle sıralamak mümkündür: 1-İran rejiminin yıkılması;  2-PKK'nin Kandil'de 

ezilmesi ;  3-Türkiye'de Erdoğan ve AKP rejiminin yıkılması.  

 

İran rejimi yıkılırken PKK bu yıkıma dahil edilerek hem onun gücü Batı'nın stratejik 

önceliğine kanalize edilecek hem de PKK zayıflatılacaktır. Daha sonra Türkiye, IŞİD, El Kaide'ciler, 

I ve İKDP ve YNK'nin katıldığı geniş bir düşman cephesiyle PKK'nin Kandil'de kuşatılması ve 

bastırılması politikasına geçilecektir. Bu düşman cephesini, PKK'nin İran'da rejimin çökmesi 

sonucunda ortaya çıkacak "hayali dostlar" ile dengelemesi mümkün değildir. Irak ve Suriye 

rejimleri çöktüğü zaman ne kadar devrimci ve demokratik unsurlar ortaya çıktıysa, İran rejimi 

çöktüğü zaman da İran'da o kadar devrimci ve demokrat çıkacaktır!  

 

Batı Emperyalistlerinin IŞİD aracılığıyla PKK politikası oldukça ürkütücüdür. Bütün politik 

veriler, Batı'nın IŞİD aracılığıyla PKK'yi tasfiye etmek istediğini göstermektedir. 16 Haziran 2014 

tarihli Gülen Cemaati'nin dergisi olan Aksiyon'da çıkan "Çok Bilinmeyenli Örgüt: IŞİD" 

makalesinde, "IŞİD'in daha güvenli olduğu için Kandil'e yerleşmek istediğini" ve "Kandil'in İran'a 

yakın bölgelerini ileri dönemlerde ele geçirmek için savaşacakları ileri sürülüyor" yazılmaktadır. 
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IŞİD'in bu hedeflerinin Batı Emperyalistlerinin İran'ın zayıflatılması ve rejimin düşürülmesi 

politikasıyla bağlantılı olduğu su götürmez bir gerçektir.  

 

Daha sonraki gelişmeler bu yazılanları doğrulamıştır. Ancak Batı Emperyalistleri PKK 

karşısında çok daha esnek bir plan uygulamaktadırlar. Bu haberden bir kaç ay sonra, Batı IŞİD 

aracılığıyla, Türkiye, El Kaideciler, KDP'lilerin de katıldıkları Kobane kuşatmasını hayata geçirmeye 

çalıştı ve Rojava devrimini tamamen boğmak için harekete geçti.  

 

Bir noktada açık olalım. Eğer PKK Duhok Anlaşması üzerinden Batı ile taktik bir anlaşmayı 

kabul etmemiş oldaydı Rojava düşecekti. PKK Rojava'da hem siyasi hem de askeri olarak 

yenilmiştir. Rojava'yı elde tutması Batı ile anlaşması sayesinde mümkün olmuştur. Yanlış 

anlaşılmasın, Batı ile anlaşmak yanlış bir politika değildir ancak bu anlaşmanın İran ile ateşkesin 

bozulmasına bağlanması yanlıştır.  

 

Bir an için Rojava'nın düştüğünü farzedelim ve bu temelde bir mantık yürütme yapalım. 

Rojava'nın düşüşü ile IŞİD Kandil'in eteklerine kadar ilerlemiş olacaktı ve bu durum Batı'nın IŞİD'i 

Kandil'e yerleştirme planı ile uyumlu olacak bir gelişme olurdu. Rojava düşseydi eğer, IŞİD Maxmur 

üzerinden ve Türkiye'nin de yardımıyla ve yine bir çok El Kaideci terörist örgütün de Türkiye 

tarafından bu bölgeye taşındığı bir plan çerçevesinde PKK Kandil'e sıkıştırılacaktı. Batı'nın asıl planı 

IŞİD'i İran ile buluşturmak ve bu buluşma sırasında PKK'ye Kandil'de stratejik bir darbe vurmaktı.  

 

Peki Batı  bu planı niçin uygulamadı?  

 

PKK'nin Batı ile anlaşması, Batı açısından daha ilginç ve avantajlı bir durum oluşturmuştur. 

Bunun nedenlerini kısaca şöyle sıralamak mümkündür:  

1-Batı'nın IŞİD planı oluşturulduğu zaman, Türkiye'nin Batı'dan stratejik olarak bu şekilde kopacağı 

ve Suudi Arabistan ve Katar ile ayrı bir ittifak ekseni oluşturacağı öngörülmemişti. Kürt Koridoru 

tamamlanmadan ve Türkiye Suriye'den tecrit edilmeden PKK'nin ezilmeye çalışılması, Batı'dan 

ayrı hareket eden Türkiye'yi güçlendirirdi. Kürt Koridoru'nu Batı ancak PKK ile birlikte hareket 

ederek hayata geçirebilirdi. Kürt Koridoru'nu oluşturmadan PKK'nin ezilmesi, Türkiye'nin 

Suriye'den tecritini neredeyse imkansız hale getirirdi. Kürt Koridoru'nun oluşturulması dahi 

Türkiye ile Batı arasındaki derin çatlağın bir göstergesidir. Bu Kürt Koridoru daha sonra Batı 

tarafından, PKK'ye stratejik bir darbe vurulduktan sonra, PYD'nin KDP'ye eklemlenmesi 

politikasıyla birleştirilecek bir politikadır.  
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2-IŞİD Batı tarafından Rojava'ya saldırtıldığı zaman ilk amacı Rojava'nın düşürülmesi değildi. 

Batı'nın "bütün güçleri İran rejiminin düşürülmesine angaje etmek" temel stratejik politikası ile 

hareket ettiğini düşündüğümüzde, IŞİD'in Rojava'ya saldırmasıyla Batı'nın güttüğü ilk amaç, 

PKK'nin stratejik önceliklerini değiştirmekti. Yani PKK'yi İran'ın zayıflatılması politikasına tekrar 

kanalize ederek, İran ile ateşkesin sonlandırılmasını hedeflemiştir. PKK'nin Rojava'nın elde kalması 

karşılığında İran ile ateşkesin bozulmasını kabul etmesi, Batı'nın IŞİD'in gücünü bölmemesini 

sağlamıştır. Aksi taktirde IŞİD güçlerini, Güney Kürdistan'ı çatala alacak bir şekilde bölerek 

ilerlemek zorunda kalacaktı, ki güçlerin bu bölünmesi riskli bir politikaydı. Çünkü bölünen güç 

zayıflar. Şimdi Batı IŞİD'i Süleymaniye-Bağdat arası hattan İran ile buluşturmak istemektedir. Eğer 

PKK İran'a Kuzey'den bir cephe açarsa, İran'ın IŞİD'i Irak'ta durdurma olanağı da kaybolacaktır. 

Başka bir deyişle PKK IŞİD'in ilerlemesini kolaylaştıracaktır. Böyle bir durumda PKK Rojhilat'ta 

iktidarlaşsa dahi onu uzun süre koruma olanağına sahip olmayacaktır. Batı Rojava'da olduğu gibi 

burada da PKK'nin bastırılması politikasına geçecektir, ki asıl o zaman bütün hesap görülecektir: 

PKK'nin tasfiyesi.  

 

3-Türkiye'nin Batı'dan stratejik olarak koptuğu ve ayrı hareket ettiği bir durumda ve de Suriye'den 

tecrit edilmediği bir durumda;   yine PKK'nin İran ile ateşkesinin bulunduğu bir durumda PKK'nin 

Kandil'e doğru sıkıştırılması, PKK'nin İran'a daha fazla yanaşmasına neden olacaktı. Bu ise İran'ın 

kuşatılması ve zayıflatılması politikasını zorlaştıracaktı.  

 

Bundan dolayı PKK'nin önce İran ile savaşmasının sağlanması ve daha sonra kuşatılıp ve 

bastırılmasına geçilmesi, Batı açısından daha mantıklıydı.  

 

Batı PKK'nin tasfiyesini gerçekleştirmeden, Erdoğan ve AKP'nin düşürülmesi politikasına 

asla geçmeyecektir. Böyle bir politikaya geçse dahi, bu sadece devletin zirvesinde bir klik 

değiştirme biçiminde olacaktır. Bunun olanağının olmadığı bir durumda ise, PKK'nin ezilmesine 

kadar beklenecektir. Erdoğan'ı Türkiye'nin merkezi devlet yapısını sarsacak şekilde iktidardan 

indirmek, PKK'nin Kuzey Kürdistan'da iktidarlaşma derecesine varacak şekilde güçlenmesine 

neden olacağı için ve onun ezilmesini  imkansız hale getireceği için, Batı tarafından şu anda 

istenmeyen bir politikadır. Çünkü Batı'nın PKK'nin ezilmesi politikasında güçlü bir Türkiye'ye  

ihtiyacı vardır.  

 

Bu yukarıdaki analizlerden çıkan temel sonuç şudur: Ortadoğu'da en zayıf stratejik plana 
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sahip olan PKK'dir. Batı'nın, Türkiye'nin ve KDP'nin stratejik planları PKK'nin stratejik planlarından 

daha üstündür. PKK'nin yanlış İran stratejik önceliği, bindiği dalı kesmesiyle eşanlamlıdır.  

 

Ama PKK'nin hataları tek stratejik öncelik sorunuyla da sınırlı değildir. Bir başka hatası da 

Barzani ve KDP karşısındaki hatasıdır. Bütün küresel ve bölgesel güçler KDP'yi etkilemek ve kendi 

yanlarına çekmek isterlerken, PKK'nin bu noktada hiçbir şey yapmaması ve sadece gerilim 

politikası izlemesi anlaşılır gibi değildir. Herkes aptal da tek PKK mi akıllıdır? !  

 

Soruna daha yakından baktığımız zaman, PKK'nin KDP karşısındaki yanlış tutumu, aslında 

bölge politikasındaki kafa karışıklığının sonucudur. Kürdistan devriminin temel problemlerinden 

bir tanesi hepimizin bildiği gibi, KDP'nin tecritidir. Ama KDP'nin tecritini nasıl anlamak lazım?  

 

Bir hedefe varmanın tek bir yolu yoktur, bir çok yolu vardır. Hangi yolun uygun olduğuna 

doğru karar vermek için ise bazı parametrelerin birliği gerekmektedir. Bunları kısaca şöyle 

belirtmek mümkündür: 1-KDP'nin tarihsel yapısı;  2-İçinden geçtiğimiz bölge ve dünya 

konjonktürünün yapısı;  3-KDP'nin bu konjonktür içerisindeki konumu;  4-PKK'nin bu konjonktür 

içerisindeki konumu ve diğer güçler ile olan güç ilişkisi.  

 

Bu konjonktür ve güç ilişkileri içerisinde, PKK'nin KDP ile olan gerilimli politikasında 

kaybedecek olan PKK'dir.  

 

Peki niçin?  

 

Bu durumu kısaca belirtirsek:  

 

1-KDP Kürdistan'da hemen yenilecek ve tasfiye edilecek bir güç değildir. Şimdilik bunun tarihsel 

temeli mevcut değildir. KDP'nin çok güçlü dış bağlantıları mevcuttur ve bu güçlü dış bağlantıları, 

onun Kürdistan'daki asıl gücünü oluşturmaktadır.  

 

2-PKK KDP'nin bütün çıkar yolları üzerinde bulunmaktadır ve üstelik Kürdistan genelinde 

gücünün gelişmesi, KDP'nin güvenlik korkularını arttırmış durumdadır. PKK'nin KDP karşısındaki 

sert ve tavizsiz politikası da buna  eklendiği zaman, KDP'nin dış destek arayışı zorunlu hale 

gelmiştir.  
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3-KDP PKK'nin bu sert politikasına, güçlü dış desteğe sahip olduğu için aynı sertlikle karşılık 

vermektedir. Konjonktürün kendi lehine olan avantajlarını Kürt iç politikasına taşıyarak, PKK'ye 

set çekmektedir. KDP'nin dış destekçileri (Batı Emperyalistleri, İsrail, Türkiye, İran vs. ) hem onun 

güvenlik kaygılarına hem de petrol aracılığıyla ekonomik çıkarlarına seslenmektedirler. Peki PKK 

bu noktada KDP'ye ne yapmıştır? Hiçbir şey!  

 

4-Bunlardan çıkan sonuç: Konjonktür ve bölge güç ilişkileri KDP lehineyken, onun gerilim 

politikasıyla tecrit edilemeyeceğidir. Çünkü mevcut küresel ve bölgesel güç ilişkileri PKK'ye bu 

olanağı vermemektedir. Hele de PKK İran stratejik önceliğinde ısrar edip, dengeyi Batı lehine 

bozduğu zaman, KDP ile olan bu gerilim politikasından KDP kazançlı çıkacaktır.  

 

5-KDP'nin PKK tarafından tecriti, onun ilişkili olduğu dış güçlerin, güçlü bir bölgesel strateji ve buna 

uygun taktikler sayesinde zayıflatıldığı ve bu zayıflamaya uygun olarak KDP'nin Kürdistan'da 

zayıflamasıyla mümkündür. Dememiz odur ki, bu zamana yayılan bir politikadır ve KDP ancak 

ulus içerisinde tedrici olarak eriyerek tecrit olabilecektir. Bu zaman zarfı içerisinde, yumuşak (ki 

tavizlere dayanır) bir politikanın, kontrollü bir sert güç ile dengelendiği bir politika mantığa daha 

uygundur.  

 

6-Böyle bir politika yani onun hem güvenlik  hem de ekonomik çıkar kaygılarının belirli bir 

dereceye kadar garanti altına alındığı ikili ilişkilere (tek KDP ile değil bütün ulusal güçleri kapsayan)  

dayanan bir politika, Rojava'dan başlayarak bütün Kürdistan'a yayılan ve bütün sorunların 

birbirine bağlandığı bir çerçevede kurulmak zorundadır. Bunun zemininin ise ille de Ulusal Kongre 

olması gerekmez!  

 

7-PKK'nin KDP'nin güvenlik ve ekonomik çıkarlarına seslenmeden, onu Ulusal Kongre için 

sıkıştırması ve onun da bunu reddetmesi kendi açısından mantıklıdır ve konjonktürdeki güç 

ilişkileri onun lehine oldukça da PKK'nin bu politikasına gelmeyecektir.  

 

8-PKK'nin KDP ile bu gerimli politikası ve KDP'nin PKK karşısında dengeleyici dış unsurlar araması, 

PKK için oldukça tehlikelidir ve mutlak suretle bu politikanın değiştirilmesi gerekmektedir.  

 

9- PKK'nin KDP karşısındaki doğru tutumu, ancak bölgesel ve küresel konjonktürün doğru analiz 

edilmesi temelinde ortaya koyacağı güçlü bir bölgesel stratejiye bağlandığı zaman ortaya 

çıkacaktır. PKK'nin KDP karşısındaki gerilim politikası, PKK'nin kafa karışıklığından  ve geleceği 
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öngöremediğinden dolayı geliştirdiği bir "savunma refleksi"dir. Halbuki akıllı bir bölgesel politika 

ve stratejiyle, KDP'nin esnetilmesi ve yumuşatılması mümkündür. PKK'nin KDP karşısındaki 

tutumu, onun bölgesel bir politika ve strateji noktasında kafasının ne kadar karışık olduğunun da 

bir tür göstergesini oluşturmaktadır.  

 

PKK'nin bir başka hatası da İran'a ilişkindir.  

 

Bilindiği gibi İran devleti PKK'ye karşı gerilmiş durumdadır ve  bu gerilmenin nedeni de yine 

PKK'dir. Çünkü İran PKK'nin HDP üzerinden Türkiye ile anlaşma arayışının ve yine Rojava'da Batı 

ile anlaşma çerçevesinde Kürt Koridoru'nun geliştirilerek Rojava'nın güvenli hale getirilmesi 

politikasının, İran ile savaşa hazırlık politikası olduğunu iyi bilmektedir. Bu durum İran'ın PKK'ye 

karşı gerilmesine ve bölgede çok daha dikkatli siyaset geliştirmesine neden olmaktadır.  

 

İran'ın PKK'ye karşı bu gerilmesi, PKK'nin bölgede manevra alanının daralmasına ve 

denge siyasetinin kendisine kazandırmış olduğu taktik potansiyelin yeterince kullanamamasına 

neden olmaktadır. Buna en iyi örnek yine Rojava'dır. Rusya Eylül ayı sonlarında Suriye'de hava 

operasyonlarına başlarken, PKK ile organik bir ilişki içerisine girmemesinin nedeni İran'dır. Çünkü 

İran Rojava'nın güvenli hale gelmesiyle, PKK'nin kendisine saldıracağı korkusu içerisindedir ve 

bundan dolayı PKK'nin Rojava'da mümkün olduğunca oyalanması taraftarıdır. İran ne Rojava'nın 

düşmesini ne de Rojava'nın fazla güçlenmesini istemektedir. Bu durum Suriye'de farklı amaçlar 

güden Türkiye ve İran arasında ilginç bir çıkar birliği oluşmasına ve bu çıkar birliğinin de taktik 

çerçevede kalan bir işbiliğine kapı aralamasına neden olmaktadır. İran PKK tarafından çok 

sıkıştırıldığı zaman, PKK'ye karşı Türkiye ile bir işbirliğine girmek zorunda kalacaktır ve bu 

işbirliğinin temel nedeni de PKK'nin yanlış stratejik önceliği olacaktır.  

 

Halbuki olayların gelişiminin de gösterdiği gibi, İran PKK'ye bir tehdit oluşturmamaktadır 

ve PKK'ye karşı savaşma taraftarı da değildir. PKK'nin İran'ın sıkışmışlığını, İran rejimini devirmek 

için değil, Türkiye ile kapsamlı bir savaş sırasında onu daha fazla hareketsiz tutmak için kullanması 

daha mantıklıdır. Türkiye ile elde edilmek istenen taktik anlaşmanın İran ile elde edilmesi ve İran'a 

karşı yumuşak güçlerin öne çıkarılarak güven verilmesi, PKK'nin Ortadoğu'daki manevra alanını 

daha da genişletecektir.  

 

İran ile yumuşa, KDP ile yumuşama ile koordine edildiği zaman ve bu politika Rojava eksenli yeni 

bir politika ile birleştirildiği zaman, PKK'nin Rojava'da sadece yerel güçlere (PYD-YPG) dayanan bir 
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politika ile Rojava'yı elde tutması mümkün olacaktır. PKK'nin Rojava'da en büyük handikapı, 

emperyalistler arasındaki genel dengenin Rojava'da oluşamaması ve bundan dolayı Batı'nın IŞİD 

aracılığıyla ve TSK ittifakı ile taktik anlaşma çerçevesinde Rojava'yı baskı altına almış olmasıdır. 

Rojava'daki bu dengesizlik, PKK'nin Batı'ya fazla taviz vermesine neden olmaktadır. Rojava'daki 

bu durum dahi bizim, İran'a saldırarak bölgede genel dengenin Batı lehine bozulmasının, 

kaçınılmaz olarak PKK'nin ezilmesine götürecektir iddiamızı doğrulamaktadır. Rojava'daki bu 

dengesizlik  ve Batı ile taktik anlaşma çerçevesinde Rojava'nın güvenli hale getirilmesi politikası, 

İran üzerinde giderek büyüyen bir tehdit oluşturduğu için, İran ne Suriye rejiminin ne de Rusya'nın 

Rojava'daki bu dengesizlik içerisinde PKK'ye yaklaşmasına izin vermektedir.  

 

Halbuki PKK stratejik önceliği İran'dan Türkiye'ye kaydırarak ve eşanlı olarak KDP ile 

yumuşama politikasına geçerek, KDP'yi Güney Kürdistan Yönetimi'ndeki diğer güçler (YNK ve 

Goran Hareketi)  ile ittifak halinde  Rojava'ya çekerek dengeleyebilir. Ama bununla birlikte de İran 

ile yumuşamanın vermiş olduğu avantajı da kullanarak, KDP'nin olası tehlikeli aşırı hareketlerini 

de İran, Suriye rejimi ve Rusya'nın taktik desteği yolunu açık bırakarak gemleyebilir. Kısacası 

Rojava'ya çekilen KDP, YNK, Goran Hareketi, İran, Suriye, Merkezi Irak Hükümeti ve Rusya ile olan 

ilişkiler aracılığıyla dengelenmiş olacaktır. Böyle bir politika Batı'nın PKK üzerindeki İran ile savaş 

baskısını da yokedecektir.  

 

Rojava'da Ulusal Kongre'nin dışında ikili ilişkiler aracılığıyla  geliştirilecek ama onun 

fonksiyonlarına  sahip ulusal birlik politikası, PKK'nin bütün güçlerin (özellikle KDP ve YNK) 

niyetlerini ve hırslarını test ettiği bir platform da olacaktır. Bu tecrübe PKK açısından olumlu 

sonuçlandığı taktirde, bunun bütün Kürdistan'a yayılmasının bir tehlikesi olmayacaktır. Bu Rojava 

politikası, KDP'nin PKK'ye karşı geliştirdiği karşı-devrimci politikanın düzeyini düşürerek, 

PKK'nin dış güçlere vuracağı darbeler sırasında onun tarafsız kalmasına neden olacaktır. PKK 

belirli bir noktaya kadar KDP'nin güvenlik ve ekonomik çıkar problemlerini çözdükçe, KDP'nin buna 

tepkisi dış güçler ile bağlarını zayıflatması şeklinde olacaktır. Bundan çıkan sonuç, KDP'nin uzun 

yıllara yayılacak bir zaman dilimi içerisinde azar azar Kürt Ulusu içerisinde eriyeceğidir ve bu 

tarihsel durumun mutlak suretle PKK tarafından gözönüne bulundurulması gerektiğidir.  

 

Stratejik önceliğin İran'dan Türkiye'ye kaydırılması politikası, bölgede emperyalist dengeyi 

muhafaza edeceği ve İran'ın korkularını da yokedeceği için, İran'ı tamamen Türkiye'den 

koparacaktır. Aynı şekilde yeni Rojava politikası da KDP'yi Türkiye'den koparacağı için, Türkiye'nin 

bölgede tecritini tamamlamış olacaktır. Türkiye'nin bu tecriti, kapsamlı bir gerilla savaşıyla 
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birleştirildiği zaman, Erdoğan'ın sıkışmadan kaynaklı hata katsayısını yükseltecek ve daha riskli 

politikalara yönelerek, kendi saflarındaki bölünmeleri tetikleyecektir. Zaten AKP'nin düşüşü Türk 

iç politikasında genel bir kargaşanın ortaya çıkması demektir ve bu kargaşa içerisine HDP'nin 

tekrar sokularak açılan politik gediğin daha da büyütülmesi olanaklıdır. İşte AKP yıkıldıktan sonra 

ortaya çıkacak bu kargaşa ortamında, HDP Türk iç politikasını kilitleyerek, PKK'nin İran'a 

kapsamlı saldırısı için gerekli stratejik zaman dilimini gerçekleştirebilir.  

 

Erdoğan ve AKP ile kapsamlı savaş zorunludur ve bunun nedeni PKK değil, AKP ve Türk iç 

politikasında yaşanan tarihsel kırılma, ki aynı zamanda emperyalist sistemde bir kırılmadır. Çünkü 

yeni bir bölgesel emperyalist odağın oluşumuna neden olmuştur. Türk iç politikasındaki bu kırılma, 

yeni bir faşist rejimin inşasını zorunlu kılmaktadır ve Erdoğan bu yeni faşist rejimi ise PKK ile savaş 

aracılığıyla oturtmak istemektedir. PKK ile savaşın dışında bu yeni rejimi oturtması mümkün 

değildir.  

 

İki seçim arası (7 Haziran-1 Kasım) dönemin de çok iyi gösterdiği gibi, PKK ile savaş, 

içerideki muhalefeti bölmek ve bastırmak için ideal bir yöntemdir ve yeni rejimin oturtulmasında 

da aynı yöntemin izleneceğinden kuşku yoktur. Erdoğan PKK ile savaşın, muhalefetin 

bölünmesini ve zayıf düşürülmesini sağladığını çok iyi görmüştür. Böylece Mustafa Kemal'in 

1924-1925'te yaptığını yani Kürt İsyanı'nın ezimini, iç muhalefetin ezimi ile birleştirme politikasını 

Erdoğan günümüzde uygulamaya çalışmaktadır/ çalışacaktır. Bu politika çerçevesinde PKK'yi 

Kuzey Kürdistan'da silmek isteyecektir. AKP'nin PKK'ye dayatacağı bu savaşı PKK yok sayabilir mi? 

AKP savaşı PKK'nin kucağına bırakmaktadır ve PKK'nin bu savaşa Hayır diyecek  durumu yoktur. 

AKP'nin dayatmış olduğu topyekün savaşa PKK'nin "yarım-savaş" ile karşılık verme lüksü yoktur. 

Erdoğan için PKK ile savaş, aslında dolaylı olarak yeni rejimin inşasında içeride muhalefetle 

savaştır.  

 

Madem bu savaş kaçınılmazdır, PKK'nin bölgesel ölçekte bu savaşa iyi hazırlanmasından 

başka bir yol yoktur, ki stratejik önceliğin değiştirilmesi bu hazırlığın en önemli ayağını 

oluşturmaktadır.  

 

PKK'nin savaşı, AKP'nin iktidardan düşürülmesini ve yıkımını hedeflemek zorundadır ve de 

iç ve dış politikadaki bütün taktikler de bu hedefi gerçekleştirmeye dönük olmalıdır. PKK kapsamlı 

gerilla savaşını doğru bir politik söylemle birleştirmesini bilmek zorundadır. Örneğin kapsamlı 

gerilla savaşının, Demokratik Özerklik sloganıyla birlikte ele alınması büyük bir hata olur. Bunun 



 142 

nedeni Demokratik Özerkliğin yanlış olması değildir ama AKP'yi yıkmak için gerekli olan "siyasi 

bütünlüğün" oluşmasını  ve AKP'nin iç politikada tecritini engelleyeceği içindir.  

 

Az yukarıda AKP'nin PKK ile savaşı, iç muhalefet ile  dolaylı savaşa çevirdiğini belirttik. 

Bunun anlamı  PKK'nin, AKP ile iç muhalefet (ki bu muhalefetin odağında CHP ve Kemalistler 

vardır) arasındaki çelişkiden mutlak suretle yararlanmak zorunda olduğudur. Bundan dolayı genel 

taktiği bu ihtiyacın karşılanmasına da dönük olmalıdır. Bu noktada Demokratik Özerklik bu ihtiyacı 

karşılamak şöyle dursun, AKP'nin tecritini zorlaştıran bir yapıya sahiptir.  

 

Bir devrimci hareketin gücü, onun programında değil, taktik üstünlüğünde yatmaktadır. 

Burjuvazinin kendi aralarındaki çelişkilerinin keskinleştirilmesi, devrimci hareketin 

programından daha önemlidir. Başkan bunun çok güzel bir örneğini,  Stratejik Denge politikasıyla 

ortaya koydu. Denge politikası tamamen burjuvazinin hem küresel hem bölgesel hem de 

Kürdistan'da kendi içerisinde dilim dilim bölünmesine dayanır. Onun için Türk iç politikasının da 

uygun taktikler ile bölünmesi zorunludur, ki politik esneklik bunun en önemli koşuludur.  

 

Bu perspektif ile AKP'nin yıkılışına yaklaştığımız zaman, en doğru taktiğin, kapsamlı 

gerilla savaşı ile AB'ye üyelik perspektifine bağlanan Demokratik Cumhuriyet taktiğinin birliği 

olduğu görülmektedir, ki bu zaten yeni strateji kurulduğu zaman Başkan'ın ilk ortaya koyduğu 

stratejik perspektiftir. Başkan'ın 2000'li yılların başlarında 1999 yılındaki savunması bağlamında 

geliştirmiş olduğu Demokratik Cumhuriyet taktiği bugün de geçerlidir.  

 

Demokratik Cumhuriyet programının AB'ye üyelik perspektifiyle ele alınması, iç 

muhalefetin ezici çoğunluğunu, AKP'nin politik etki çemberi içerisinden çıkaracaktır. PKK/HDP 

bloku, CHP'nin tabanını Özgür Yaşam ve Demokratik Özerklik söylemi ile etkileyemez ve kendi 

seçmen tabanı haline getiremez. Çünkü bu taban CHP'nin ulusalcı dünya görüşünün etkisi 

altındadır ve bu ulusalcılık eğilimi, muhafazakar ve milliyetçi kesimlerden gelen sürekli bölünme 

korkusu tarafından diri tutulmaktadır. Bundan dolayı CHP'nin tabanı, HDP ve PKK'ye karşı oldukça 

mesafeli ve gergindir. Bunun nedeni HDP ve PKK'ye güvenmemeleridir. Bu güven sorunu 

çözülemeyene kadar, HDP'nin CHP'nin tabanını etkilemesi mümkün değildir. Bundan dolayı 

Demokratik Özerklik söyleminin ön plana çıkarılması hatadır.  

 

PKK ve HDP'nin CHP'yi çözmesi için çok daha karmaşık bir siyasi plana ihtiyaç vardır. Tek 

CHP tabanına değil ama toplumun bir çok değişik kesimine güven vermenin ve bu temelde başta 
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AKP olmak üzere, MHP ve CHP'nin politik dengesini bozabilmenin tek yolu, Demokratik 

Cumhuriyet ve "AB'ye üyelik" politikasına kapsamlı el atmaktan geçmektedir. HDP ancak 

Demokratik Cumhuriyet ve AB'ye üyelik politikası üzerinden CHP tabanına ve diğer bir çok 

toplumsal kesime ulaşabilir ve iç politikada bir çok partinin dengesini bozabilir. Demokratik 

Cumhuriyet ve AB'ye üyelik politikası, iç politikada bir çok kesim ile "dolaylı iletişim" aracı olarak 

işlev görecektir. Demokratik Özerklik işin sonunda güç dengesinin HDP/KCK lehine sonuçlanması 

sonucunda ortaya çıkacak olan doğal bir sonuç olacaktır. Ama işin başında onun ileri sürülmesi 

büyük bir hatadır.  

 

Aynı şekilde kapsamlı gerilla savaşını da KCK, Türkiye'yi Demokratik Özerkliğe götüren bir 

politikanın aracısı olarak değil, Türkiye'yi Demokratik Cumhuriyet'e ve "AB'ye doğru itme"nin 

kaldıracı olarak kullandığını propaganda etmelidir. Halkın AKP'nin faşizminden kurtulmak için 

umut aradığı bir dönemde, "halkın daha siyasi bilinç olarak"  Demokratik Özerkliğe hazır olmadığı 

bir durumda ona zorla bu yolu dayatmak, sadece "Kendin Pişir Kendi Ye" olmaktadır. Demokratik 

Özerklik politikası, Demokratik Cumhuriyet ve "AB'ye üyelik" politikasının altına kolayca 

yerleştirilebilir ve güç dengesi devrimci-demokratik hareket lehine döndüğü zaman kendiliğinden 

ortaya çıkacaktır.  

 

Kapsamlı gerilla savaşının Demokratik Özerklik taktiğiyle birleştirilmesi, PKK'den ziyade 

AKP'nin işine yarar. Çünkü AKP Demokratik Özerkliği, bölünmenin başlangıcı olarak lanse ederek, 

şoven milliyetçiliği kamçılamakta ve bu şoven dalga CHP içerisindeki ulusalcı milliyetçiler 

aracılığıyla geniş bir milliyetçi cephenin oluşmasına ve HDP ile PKK'nin büyük halk yığınlarından 

tecrit olmasına neden olmaktadır. Demokratik Özerklik, işin sonunda kendiliğinden de facto 

çıkacak bir durumdur. Kapsamlı gerilla savaşıyla Demokratik Cumhuriyet taktiği doğru 

birleştirildiği zaman, AKP'nin yıkımı süresince PKK Kuzey Kürdistan'da zaten iktidarlaşacak kadar 

büyük bir güce ulaşacaktır. Bu güç zaten kendiliğinden Demokratik Özerkliği ortaya çıkaracaktır. 

Bu fiili durum Demokratik Cumhuriyet'in bütün Türkiye'ye yayılması için geçici bir güç dengesi ve 

atlama tahtası olacaktır. Hatta bu durumu, Türkiye üzerinden  Avrupa'nın içlerine kadar yayılacak 

yeni bir politik dalga şeklinde düşünmek bile mümkündür.  

 

Bu taktik, içeride burjuvazinin kendi arasındaki çelişkileri daha da keskinleştirmenin 

dışında, Batı Emperyalistlerini PKK karşısında hareketsiz tutmayı da sağlayacaktır.  

 

Erdoğan'ın yeni bir faşist rejim ve Başkanlık biçiminde Tek Adam Diktatörlüğü temelinde 
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PKK ile savaşı başlatması, Batı'nın gözünde PKK'nin buna karşı koyma meşruiyetinin olduğu 

anlayışına da neden olmuştur. Burada Batı, PKK'nin AKP'ye karşı koyuşunun niteliğini öğrenmek 

istemektedir. Batı PKK'nin AKP'ye karşı koyuşunun, PKK'nin Batı'dan ayrı bir stratejisinin ürünü mü 

yoksa onun stratejisini destekleyen yani Türkiye'nin AB'ye doğru yaklaşımını kolaylaştıran bir 

politikanın ürünü mü olduğunu anlamaya çalışacaktır. PKK'nin Demokratik Özerklik söylemi, 

PKK'nin Batı'dan ayrı bir stratejisinin olduğu izlenimine yolaçacak ama Demokratik Cumhuriyet ve 

AB'ye üyelik perspektifi, Batı ile birlikte hareket edildiği ve AKP'nin yıkılmasından sonra PKK'nin 

hızla İran'a yöneleceği beklentisine yolaçacaktır ve Batı'nın bu  beklentisinin yönetilmesi PKK 

açısından zorunludur. Bundan dolayı böyle bir politikada Demokratik Cumhuriyet taktiği daha 

doğru bir politika gibi görünmektedir.  

 

Sonuç olarak, PKK'nin stratejik önceliğinin yanlış belirlenmesi, hareketin parçalarının 

uyumlu ve güçlü bir şekilde birbirlerine bağlanmasını da olumsuz etkilemiştir. PKK belirlemiş 

olduğu İran stratejik önceliğine uygun bir şekilde, güçlerini bir tek noktada güçlü bir şekilde 

toplayamamaktadır. Bu durum dahi başlı başına stratejik önceliğin sorunlu olduğunun bir 

göstergesidir. Yanlış stratejik öncelik, güçlerin yanlış yerde toplanmasına neden olduğu için, asıl 

tehdit yönünden (yani Kuzey) gelen darbe karşısında Parti savunmasız durumda kalmış ve işin kötü 

tarafı, PKK'nin askeri güçlerinin önemli bir kısmı stratejinin prensiplerine aykırı bir şekilde atıl 

kalarak, kullanılmaz halde kalmıştır. Erdoğan'ın Kuzey Kürdistan ve Türkiye'deki asıl gücünün 

kaynağını da bu durum oluşturmaktadır.  

 

PKK'nin stratejik önceliğini değiştirmeden ve gerekli güç kaydırımı yapmadan Erdoğan ve 

AKP karşısında ortaya koyacağı taktiklerin hiçbir başarı şansı olmayacaktır. Çünkü gerçek şudur ki, 

PKK'nin asıl güçlerinin yapacağı işi Türkiye ve Kürdistan'da yapacak başka bir güç yoktur ve 

olmayan güçleri aramak ya da bazı güçleri abartılı değerlendirerek onlarda olmayan gücü onlarda 

görmek, belirli bir noktadan sonra "politik maceracılığa" neden olabilir.  

 

Yukarıda kısaca ortaya koyduğumuz analizlerin ve eleştirilerin ne kadar doğru olduğunu hiç 

kuşkusuz zaman gösterecektir. Umarız bu analizlerimiz ve eleştirilerimiz yanlış çıkar ve bizler bu 

noktada yanılmış oluruz. Çünkü aksi taktirde PKK'yi bekleyen stratejik darbeyi kimse durduramaz 

ve bu darbenin 1999 Komplosu'ndan da büyük olacağı tartışma götürmezdir. Eğer olaylar bu 

doğrultuda gelişirse, bu PKK Önderliği'nin "günahları"nın bir tür cezası olacaktır! 

 
Mart  2016 
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IX. ROJAVA DEVRİMİ VE "PASİF DEVRİM" 
(I) 

 

Hiç kuşkusuz "tarihsel" denebilecek bir süreçte geçmekteyiz. Tarihsel olmasının nedeni, bir 

çok düzeyde paradigma değişimine neden olması ve bu temelde bazı eski eğilimlerin sonunu 

getirmesi ve bazı yeni eğilimlerin de kapısını aralamasından kaynaklanmaktadır.  

 

Belki farkında değiliz ama dünya devrimci hareketi ideolojik ve politik olarak "kabuk" 

değiştirmektedir. Devrimci hareketin bu kabuk değişimi ise öncelikli olarak  Ortadoğu'da 

gerçekleşmektedir ve bu değişimin önce burada gerçekleşmesi ise tesadüf değildir. Çünkü PKK gibi 

büyük bir devrimci hareket, Ortadoğu'daki devrimci dönüşümün merkezinde bulunmaktadır ve bu 

dönüşümü ise yeni bir ideolojik paradigma temelinde gerçekleştirmek istemektedir.  

 

PKK'nin Kürdistan ve Ortadoğu'daki pratiğinin niteliği hiç kuşkusuz onun ideolojik 

niteliğinin sonucudur ve ideolojik düzeyde böyle bir dönüşüm olmamış olsaydı, bugünkü siyasi 

pratiğinin düzeyi de bu kadar nitelikli olmazdı. Burada devrimci hareket için temel sorun, PKK'nin 

yeni ideolojik ve politik yapısı, evrensel düzeyde yani başka ülkelerin devrimci hareketlerinin de 

yararlanabileceği özellikler içermekte midir yoksa sadece yerel özellikler ile mi sınırlı mıdır?  

 

Biz PKK'nin devrim sorununa getirmiş olduğu bazı teorik ve pratik cevapların tek yerel değil 

ama evrensel özellikler de içermekte olduğunu ileri sürmekteyiz.  

 

Bir devrim her zaman görünenden çok daha fazlasıdır. Devrimler her ne kadar bir noktaya 

kadar bilinçli bir düşüncenin eseri olsalar da bir o kadar sezgilere ve hatta bazen de  "arının bal 

yapmasına" benzerler yani  içgüdülere   dayanırlar. Ama bu sezgisel ya da içgüdüsel yanlar dahi 

aslında farkından olmadan belirli düşünsel temellere dayanırlar. İşte bu durum Rojava devriminde 

de yaşanmıştır ve bu devrimin önderleri, bir yanıyla bilinçli diğer yanıyla sezgisel ve içgüdüsel 

olmak üzere, "gelecek devrim tipini" "kuvveden fiile" çıkarmışlardır. Bundan dolayı Rojava devrimi 

tek yerel-ulusal değil tek bölgesel değil ama uluslararası özelliklere ve kapsama da sahip bir 

devrimdir. Rojava devriminin yerel ve evrensel yanlarının ayrıştırılması, içinden geçtiğimiz süreçte 

devrimci teorinin temel görevleri arasındadır.  

 

Elimizdeki teorik veriler ışığında, belirli bir tarihsel belirlenim yapma ve içerisinde 
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geçtiğimiz tarihsel sürecin yerini ve özelliklerini az çok  belirleme olanağına sahip olduğumuza 

inanmaktayız. Buna göre, Lenin ve Bolşevikler ile başlayan eski devrimci çağ, ideolojik olarak 

2000'li yılların başlarında, siyasal olarak da 2012'deki Rojava devrimi ile kapanmıştır ve yeni bir 

devrimci çağ açılmıştır. Bu yeni devrimci çağ, "Leninizm"i tarihe gömmüştür. Burada geçerken 

Lenin ve Leninizm arasında bir ayrımın yapıldığını ve her ikisinin bir olmadığını belirtmek isterim.  

 

İster farkında olsunlar isterse de olmasınlar, PKK Genel Başkanı Sayın Abdullah Öcalan ve 

PKK Önderliği, 2000'li yılların başlarındaki paradigma değişimi ile aslında Leninizm ile 

kopuşmuşlardır ve pratiğin zorlaması altında yeni bir devrim anlayışını, bazen bilinçli bazen 

sezgisel bazen de içgüdüsel olarak geliştirmek zorunda kalmışlardır ve de "özgür düşünce" 

temelinde gelişen bu yeni devrim anlayışı olumsuz değil tamamen olumlu olmuştur.  

 

Bu makalede biz devrimci teorinin bütün alanlarındaki dönüşümü ele almadan ziyade özel 

ve spesifik bir sorunla kendimizi sınırlayacağız: Devrimin kapsamı ve bu kapsamı etkileyen tarihsel 

koşullar.  

 

Devrimci hareketin en önemli handikaplarından bir tanesi, doğru bir devrimci program ve 

bu programı gerçekleştirecek doğru bir strateji ve taktik çizgi oluşturamamadır. Ama soruna daha 

yakından bakıldığı zaman, bu sorunun altında yatan temel nedenin ise aslında felsefi-ideolojik 

yetersizlik olduğu görülmektedir.  

 

Devrimci hareket program sorununda hiçbir zaman doğru oranlar tutturamamıştır ve 

bundan dolayı da stratejik ve taktik olarak isabetli kararlar verememiştir. Bunun temel nedeni, 

kapitalizmin tarihsel çerçevesi ve bu çerçevenin sosyalizm-komünizm ile ilişkisinin tam olarak 

bilince çıkarılamamasıdır.  

 

Devrimci hareket aslında sosyalizm-komünizm sorununa tam olarak bilimsel cevap 

verememiş ve kapitalizmin bağrındaki hangi somut ve temel eğilimlerin gelecek topluma 

bağlanacağını tam olarak ortaya koyamamıştır. Kapitalizmin tarihsel-fiziksel sınırlarının bilince 

çıkarılması sorunu, aslında Marx ve Engels'ten beri Marksist teorinin temel sorunu olmuştur ve bu 

sorun halen devam etmektedir ve bu noktadaki "teorik bulanıklık", teorinin bütün alt disiplinlerini 

olumsuz etkileyerek genel bir teorik ve politik karmaşıklığa yolaçmıştır.  

 

İktidarın ele geçirilmesiyle bağlantılı olarak Bolşevikler bu soruna bir teorik ve politik cevap 
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vermeye çalışmışlardır ama bu "tarihsel cevabı" verememişlerdir. "Ekim Devrimi'nin Anatomisi" 

adlı kitabımda bu sorunu ayrıntılı tartıştığıma inanıyorum (daha fazla bilgi için bu kitaba 

bakılabilir).  

 

Hiç kuşkusuz Lenin "determinist tarih" anlayışına sahipti ve kapitalizmin çeşitli tarihsel 

aşamalarını idealist bir şekilde atlama anlayışına sahip değildi. Bundan dolayı Lenin, Ekim 

Devrimi'nden sonra bir çok defa kapitalizmin hangi ara aşamalarının sosyalizme götürdüğü 

sorununu ortaya atmış ve bunu teorik olarak  çözümlemeye çalışmıştır. Bu sorun teorik olarak 

doğru çözümlenemeyene kadar, devrimci iktidarın uluslararası kapitalizm karşısında stratejik ve 

taktik olarak doğru konumlanamayacağını biliyordu. Lenin bu nokta ile ilgili olarak şöyle yazıyordu:  

"Ve "bizim" sosyalizme doğrudan geçiş sorunumuzu başarıyla çözebilmemiz için, kapitalizm-

öncesi ilişkilerden sosyalizme geçiş için hangi ara yolların, yöntemlerin, vasıtaların ve araçların 

gerekli olduğunu anlamalıyız. Bütün sorun budur. (Lenin, "Ayni Vergi" makalesi, http: 

//kutuphane. halkcephesi. net/ Lenin/devlet%20kaptlzm/verg_1. htm )  

 

Lenin sorunu soyut olarak  doğru ortaya koymasına karşın, somut biçimi içerisinde yani 

içerisinden geçilen çağın tarihsel-sosyalizm ile ilişkisi noktasında yetersiz kalıyor ve yanlış ele 

alıyordu. Ona göre içerisinden geçilen emperyalizm çağı, özellikle emperyalist ülkelerde sosyalizm 

için üretici güçleri geliştirmişti ve herhangi bir emperyalist ülkede gerçekleşecek bir sosyalist 

devrim, gerekli "sosyalist önlemleri" alarak kısa bir sürede "sosyalist üretime" geçme olanağına 

sahipti. Ama ona göre Rusya için bu durum hemen söz konusu değildi, çünkü Rusya 

emperyalistlerden geri bir ülkeydi ve önce onun emperyalist ülkeleri yakalaması gerekmekteydi 

ve de bunu ise proletarya iktidarda olduğu için önce "devlet kapitalizmi" ile gerçekleştirmeliydi ve 

bu "ara mesafe"nin kapatılması ölçüsünde de tedrici olarak sosyalist üretime geçmeliydi.  

 

Lenin'in akıl yürütmesi baştan aşağı yanlıştı!  

 

Bu yanlışlığın nedeni ise o zamanki emperyalist çağ ile tarihsel-sosyalizm arasında kurulan 

mantıksal ilişkinin yanlış olmasıydı. Lenin o zamanki emperyalizmi "kapitalizmin en yüksek 

aşaması" olarak damgalamıştı ve ona göre emperyalizm artık daha gelişemeyecekti ve "tarihsel 

sınırına gelmiş" olan bir sistem ise kaçınılmaz olarak sosyalist devrimlere neden olarak 

parçalanacaktı.  

 

Bizzat bu uslamlamayı tarih çürütmüştür!  
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Lenin'in akıl yürütmesinin aksine emperyalizm daha da gelişmiş ve sermaye ihraçları 

yoluyla dünya kapitalizmini hem derinlemesine hem de genişlemesine daha da geliştirmiş ve 

"emperyalizmin yeni bir tarihsel aşaması" diyebileceğimiz bir aşamanın ortaya çıkmasına neden 

olmuştur.  

 

Hem "Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı"nın hem de Kapital'in birinci cildinin önsözünde 

Marx'ın belirttiği gibi, "bir toplum içerebildiği bütün üretici güçleri içermeden yeni toplumun 

üretici güçleri ortaya çıkmaz" ve "bir toplumun çeşitli tarihsel aşamaları asla atlanamaz". Bir 

toplum üretici güçleri geliştirebiliyorsa, bundan bu toplumun daha tarihsel ömrünü doldurmadığı 

sonucu çıkar.  

 

Devrimci hareketin politik mücadelenin bütün aşamalarında tarihsel eyleminin içeriğini 

doğru belirleyebilmesi için, ona gerekli olan temel şey, sosyalizm ya da komünizmin (bu ikisi aynı 

şeydir yani nitelik olarak aynıdırlar ve aralarındaki fark sadece nicelikseldir) bilimsel olarak tam 

olarak neye benzediğini doğru bir şekilde ortaya koyması gerekmektedir. Bu konu ayrı bir 

makalenin konusudur ve geçmişte bir çok defa ele almama karşın bu konu ile bağlantılı olarak 

kısaca şöyle denebilir:  

Sosyalist ya da komünist toplum dünya çapında bütün emekçilerin bilim insanı olduğu bir 

toplumdur. Bu toplumda emekçi tamamen otomasyon bir yapıya sahip olan üretim aletini gözetim 

ve denetim altında tutan bir emekçidir. Bu emekçi bir bilim insanıdır ve emeği tamamen kol 

emeğine dayanan işçi ile uzaktan yakından alakası yoktur. Emeği tamamen kafa emeğine dayanır. 

Bu emek biçimi, öncelikle üretim araçları üretimi sektöründe açığa çıkacaktır ve giderek tüketim 

araçları üretiminin de bu bilimsel temelde yapılan üretim ile birleşmesi ölçüsünde ve işçi sınıfını 

üretim sürecinde dışlaması ölçüsünde bütün dünya ekonomisine yayılacaktır. Sosyalizmin ya da 

komünizmin gelişmesiyle işçi sınıfı tarihsel olarak tasfiye olmaya başlayacaktır ve onun kurtuluşu 

kendisini tasfiye etmekten geçmektedir. Komünizmde emeğin fiziksel işbölümü ortadan 

kalkmayacaktır (mühendislik, doktorluk, öğretim görevlisi, sanatçı vs. ) ama bu farklı emek 

biçimlerinin kullacakları emek aletinin niteliği eşitlenerek aynı zaman birimi için aynı değerin elde 

edildiği bir duruma yolaçacaktır. Bütün emekçilerin aynı zaman birimi içerisinde aynı değeri elde 

etmesiyle tek bir sınıf (komünizm işte bu tek bir sınıfın ortaya çıkmasının sonucudur) ortaya 

çıkarak ya da bütün ayrı sınıf ve tabakalar bu "bilim insanı sınıfı içerisinde eriyerek" sınıfsız ve 

sömürüsüz bir toplum ortaya çıkacaktır. Tek bir cümle ile komünizm "bilim insanlarından oluşan 

bir dünya toplumudur. " 
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Hem Lenin dönemindeki toplumun hem de günümüz toplumunun bu sınıfsız toplumdan 

daha uzakta olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Komünizmin maddi güçlerinin daha gelişmediği bir 

topluma, iradi ve spekülatif olarak "planlı ekonomi dogmasını" dayatmanın bedelini toplumlar 

büyük bir felaketle ödemişlerdir. Bu durumda "ürünlerin burjuva bir biçimde üretildiği ama 

komünistçe bölünmek" istendiği bir idealist yaklaşım ortaya çıkmaktadır. Bölüşüm biçimi her 

zaman üretim biçimine sıkı sıkıya bağlıdır ve bunu yok sayanları ise tarih iflas ile selamlamıştır.  

 

Bu noktada temel teorik sorun, sosyalizmin ya da komünizmin üretici güçleri daha ortaya 

çıkmadan iktidarı ele geçiren devrimci hareketlerin nasıl bir ekonomi politikası uygulamak zorunda 

olduklarıdır. Burada temel ilke ne olmalıdır?  

 

Bu nokta ile ilgili olarak kısaca şu söylenebilir:  

Sosyalizmin ya da komünizmin üretici güçlerinin daha ortaya çıkmadığı tarihsel koşullarda 

iktidarı ele geçiren devrimci hareketlerin temel görevi, kendi ülkelerinin ekonomilerinin dünya 

ekonomisinin bir parçası olduğunu ve bu ekonominin temel göstergelerinin dünya ekonomisinin 

temel göstergeleri tarafından sürekli yaratıldıklarını asla akıldan çıkarmamaları gerekmektedir. Bu 

ekonomide, sermayenin sektörler arasındaki doğru paylaşılmasını sadece ve sadece rekabet en 

doğru ve yetkin bir şekilde düzenlemektedir. Bu ekonomilerde, dünya ekonomisiyle sürekli 

entegrasyon kaçınılmazdır ve bütün sorun bu entegrasyonun nasıl yönetileceği sorunudur. 

Toplumsal üretkenlik ancak dünya ekonomisiyle kurulacak dikkatli bir entegrasyon sonucunda 

gelişecektir ama burada bütün mesele bu entegrasyonun bir bağımlılığa yolaçmasının önüne 

geçmektir.  

Dünya ekonomisiyle entegrasyon ille de emperyalizme bağımlılığı getirmez. Çünkü 

kapitalizmin temel tarihsel eğilimi kar oranlarının eşitlenmesi ve bu temelde sürekli olarak farklı 

düşman kampların ortaya çıkmasıdır. Çok taraflı bir ilişkiler sistemi ile diğer ülkelerin devrimleriyle 

birleşme perspektifini koruyarak bir devrimin bağımsızlığı belli bir süre mümkündür. Bu ülkelerin,  

devlet kapitalizmi temelinde ama özel kapitalizmin de buna yedeklendiği bir ekonomi politikası 

uygulayarak ve halkın genel durumunu da bu devlet kapitalizmini kaldıraç olarak kullanarak sürekli 

geliştirerek belli bir süre ayakta kalması mümkündür.  

 

Bu tür bir toplumsal sistemde, halkın çıkarlarının gelişmesi ancak kamu mülkiyetinin 

gelişmesi ve güçlenmesi temelinde mümkündür. Kapitalist bir tarihsel temele sahip olan bir 

toplumda, halkın çıkarlarının ifadesini bulduğu alan kamu mülkiyeti alanıdır. Kamu mülkiyeti de 
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özel mülkiyetin bir biçimidir ama halkın iktidarda olduğu bir politik sistemde bu kamu mülkiyeti, 

piyasa sisteminin mekanizmalarını kullanarak kendi etki alanını genişleterek, genel olarak halkın 

çıkarlarının alanını da genişletmiş olacaktır. Yani halkın çıkarları kapitalist mekanizmanın 

aracılığıyla gelişmiş olacaktır! 

 

Bunun eski kuşak devrimciler için bir paradoks olduğu ve kolay kolay kabul edilemeyecek 

bir postülat olduğu doğrudur. Ancak eski kuşak devrimcilerin Bolşevik gelenekten gelen sosyalizm 

anlayışlarının, tarihin nesnel akışını gözardı ettiği için bir tür "ütopik sosyalizm" olduğu da aynı 

şekilde doğrudur.  

 

Geçmiş deneyimlerdeki temel sorun, devlet kapitalizminde kaynaklanmamaktadır ama bu 

devlet kapitalizminin yanlış uygulanmasından (daha doğrusu devlet kapitalizminin sosyalist 

ekonomiyle karıştırılmasından) , dünya piyasasının göstergelerinden ziyade, bir avuç bürokratın 

kafalarındaki dogmaları ekonomiye dayatmalarından kaynaklanmaktaydı. Devlet kapitalizminin 

eğilimlerini, dünya piyasasının eğilimleriyle belirli bir süre birbirine bağlayan bir eğilim doğru 

politik orantıları belirleyebilecektir. Burjuva bir tarihsel temele sahip olan bir ekonomide, hiçbir 

iradi müdahale, rekabetin ve bu temelde piyasanın göstergelerinden daha "bilimsel" değildir.  

 

 Nasıl burjuva-demokratik devrimine ille de burjuvazinin önderlik etmesi gerekmiyorsa, 

farklı burjuva tarihsel aşamaların da özel kapitalizmin önderliğinde aşılmasına gerek yoktur ve 

devrimci hareket bu farklı burjuva aşamaları devlet kapitalizminin temel sürükleyiciliği altında 

aşabilir.  

 

Artık kapitalizmin bugünkü tarihsel düzeyi ve bu noktada dünya devrimci hareketinin genel  

teorik birikimi ışığında, sosyalizmin ya da komünizmin tam bilimsel açıklamasını yapabilecek 

duruma gelmiş bulunuyoruz ve bu birikim milyonlarca insanın kanlarının üzerinde yükselmiştir.  

 

Sovyet Rusya'da Lenin ve Bolşevikler, tarihsel sosyalizm ile o zamanki Rus kapitalizmi 

arasındaki tarihsel boşluğun neye benzediğini tam olarak bilmedikleri için, Rus ekonomisinin 

doğasına yanlış politikalar dayattılar ve bu temelde yanlış bir tarihsel mevzilenme 

gerçekleştirdiler. Özel bir dönemde yani o zamanki konjonktürdeki yanlış mevzilenmenin temel 

nedeni, tarihsel kapitalizm karşısındaki   genel yanlış mevzilenmeydi.  

 

Sovyetler Birliği'ndeki devlet kapitalizmi, uluslararası emperyalizm karşısındaki yanlış 
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tarihsel mevzilenmesinin sonucunda giderek "bürokratik devlet kapitalizmi"ne dönüşmüş ve yer 

yer korkunç biçimler almıştır. Buharin 1930'lu yıllardaki bazı yazılarında, Sovyetler Birliği'ni örtük 

bir biçimde Nazi Almanyası ile karşılaştırmıştır.  

 

Lenin ve Bolşeviklerin bu bürokratik devrim anlayışı III. Enternasyonal ve yine SBKP 

aracılığıyla diğer ülkelerin devrimci hareketlerine sirayet etmiş ve dünya devrimci hareketini adeta 

kötürüm etmiştir.  

 

SSCB'de devlet mülkiyetinin sosyalist mülkiyet sanılması ve bu sözde sosyalist mülkiyetin 

gelişmesine orta sınıfların engel olduğu ve devlet mülkiyetinin gelişmesiyle bu orta sınıflar ile 

çelişkinin artacağı anlayışı tamamen yanlış bir anlayıştı. Orta sınıfların büyüyüp ve gelişmesinin 

altında, aslında kapitalizmin tarihsel olarak derinleşmesi yatmaktadır. Sözde sosyalist ekonominin 

güvenliği için bu orta sınıfların da tasfiye edilmesi anlayışı, giderek bürokratik devleti bu küçük ve 

orta boy işletmelerin de kamulaştırılmasına doğru iterek monolotik bir bürokratik devlet 

kapitalizmi ortaya çıkarmıştır. Devlet tekelciliğinin bu aşırı boyutu, küçük bir "bürokratik 

oligarşinin diktatörlüğü"ne neden olmuştur.  

 

 Ama bürokratik devrim teorisi (yani kapitalist devlet mülkiyetinin sosyalist mülkiyet ile 

karıştırılması) sosyalist ekonominin gelişmesi ve güçlenmesi adına orta sınıfları baskı altına 

almasının ve böylece devrimin kapsamını zayıflatmasının en direk sonucu, dar siyasi temel 

üzerinde dar bir taktik yapının ortaya çıkması  olmuştur. Devrimin kapsamının bu darlaştırılması, 

bir yandan karşı-devrim cephesinin büyümesine neden olurken, öte yandan da bürokratik 

araçların ve yöntemlerin öne çıkarılmasına neden olmaktaydı.  

 

Rusya'da bu "bürokratik oligarşik diktatörlüğü"nün ortaya çıkması, hemen Ekim 

Devrimi'nin başlarında Lenin'in yaptığı teorik ve siyasi hataların sonucunda ortaya çıkmıştır. Lenin 

ve Bolşeviklerin  emperyalizmi hemen cepheden karşılarına almaları ve bu temelde Rusya'daki 

yabancı sermayeyi kamulaştırmaları, dış borçların iptali ve dış ticaret tekeli yaratmaları, aynı 

zamanda tarihsel kapitalizm karşısında yanlış mevzilenmelerinin de sonucuydu.  

 

Ekim devriminin başlarında Bolşeviklerin, emperyalizm ile Gramsci'nin deyimi ile bir mevzi 

savaşı değil, hareketli ve cephe savaşı vermeleri ve güç dengesini yanlış ele almalarının temel 

nedeni, tarihsel kapitalizm karşısındaki yanlış konumlanmalarıydı. Halbuki tarihsel kapitalizm 

nesnel ve tarihsel olarak daha uzun yıllar dünya çapında gelişme eğilimine sahipken, onu hemen 
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yıkmak için harekete geçmek, bütün güç dengesini yanlış ele almaya götürüyordu. Bolşeviklerin 

emperyalist sistem karşısında "cephe savaşı"na değil "pasif" bir tutum olan "mevzi savaşına"  

ihtiyaçları vardı.  

 

Bolşeviklerin bürokratik devrim anlayışları özellikle iki ülkede büyük bir felakete neden 

olmuştur. Bu ülkeler İtalya ve Almanya'dır. Belki de bu yüzden, İtalya Komünist Partisi'nin 

önderlerinden Antonio Gramsci, kendi "özgür düşüncesi" ile yeni teorik arayışlar içerisinde olmuş 

ve III. Enternasyonal'in genel teorik gelişimine paralel olarak yeni bir teorik disiplin geliştirmeye 

çalışmıştır.  

 

Antonio Gramsci'nin geliştirmek istediği bazı teorik yaklaşımların, III. Enternasyonal'in 

hatalarıyla ilişkili olduğu ve bu hataların giderilmesine dönük olduğundan şüphe yoktur. 

Gramsci'nin üzerine çalıştığı hegemonya, mevzi savaşı, hareketli savaş, güç dengesi ya da ilişkileri  

ve pasif devrim gibi kavramlar, daha yakından bakıldığı zaman, aslında III. Enternasyonal'in "teorik 

boşluklarını" doldurmaya dönük teorik çabalardı.  

 

Antonio Gramsci'nin hapishanede, III. Enternasyonal'in bürokratik müdahalesinden uzak 

geliştirdiği bazı tezler, yeni bir devrim teorisinin nüvelerini de içerisinde barındırmaktadır. Bu 

teorik nüvelerin dünya devrimci hareketi için daha da kullanılır olabilmesi için, bu teorik nüvelerin 

başka iki teori ile birleştirilmeleri gerekir:  

1-Marx'ın Kapital'in Üçüncü cildinde geliştirdiği genel olarak "Kar Oranı ve Biçimleri" ama özel 

olarak da Genel Kar Oranlarının Eşitlenme Eğilimi teorisiyle;   

2-Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın devrimci harekete sokmuş olduğu Stratejik Denge Konumu 

teorisiyle.  

 

Bu sonuncusunun yani Stratejik Denge Konumu teorisinin, kapitalizmin çeşitli 

dönemlerinde farklı biçimlerinin bir "tarihsel serimini", bir zamanların ünlü ABD Dışişleri Bakanı 

Henry Kissinger "Diplomasi" kitabında ortaya koymuştur. Bu kitap, Marx'ın Kapital'inin Üçüncü 

cildi ile birlikte ele alınırsa devrimci kuşaklar için güzel bir ders kitabı olacaktır.  

 

Artık elimizde geliştirebileceğimiz üç teorik biçimin birlikteliğinden oluşan evrensel bir 

devrim modeli bulunmaktadır: 1-Marx'ın Genel Kar Oranlarının Eşitlenmesi teorisi;   2-Antonio 

Gramsci'nin Pasif Devrim teorisi ve 3-Abdullah Öcalan'ın Stratejik Denge Konumu teorisi. Bu üç 

teori tek bir bütün oluşturur ve aslında mantıksal düzeyde farkında olmadan birbirlerini beslerler. 
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İşte Rojava devrimi bu yeni teorik modele göre ortaya çıkmıştır.  

 

Kürt Özgürlük Hareketi'nin önderleri hem bilinçli hem de yer yer sezgisel olarak bu devrim 

modelini geliştirmişlerdir, ki bu yeni devrim modeli evrensel özellikler de barındırmaktadır. Kürt 

Halk Önderi Abdullah Öcalan, yeni paradigma temelinde PKK'yi stratejik denge konumuna uygun 

olarak yeni bir stratejik temele oturturken, dünya çapında kar oranlarının yeni bir eşitlenme 

eğilimine girerken ortaya çıkarmakta/çıkarmış olduğu yeni emperyalist güç eşitlenmesine 

dayanarak, farkında olmadan Marx'ın teorisiyle ilişkilenmiş;  bu yeni konumlanmaya uygun olarak 

bir "pasif devrim" programı ve bu temelde stratejik ve taktik konumlanma elde ettiği zaman da 

Antonio Gramsci ile teorik düzlemde ilişkilenmiştir.  

 

O zaman Antonio Gramsci'nin kendi özgür iradesiyle geliştirmiş olduğu yeni devrim 

anlayışının teorik nüvelerine yakından bakalım.  

 
 

Mart  2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 154 

X. ROJAVA DEVRİMİ VE PASİF DEVRİM-II 
 

Sovyetler Birliği'nde Stalin'in başında bulunduğu  "Bürokratik Oligarşik Diktatörlük", III. 

Enternasyonal aracılığıyla ve Leninizm örtüsünü kullanarak, başta Avrupa Devrimci Hareketi olmak 

üzere, Dünya Devrimci Hareketi'ni Sovyet Devleti'nin dış politikasının uzantısı durumuna getirdiği 

ve bu temelde komünist partilerini bürokratik ve ideolojik olarak zayıf bir konuma sürüklediği bir 

dönemde, belki de İtalyan faşizminin duvarları Antonio Gramsci için, bu bürokratik etkiden 

korunmak ve özgür bir iradeyle yeni bir teorik disiplin geliştirmek için koruyucu bir kalkan 

olmuştur.  

 

Gramsci hapishanedeki teorik çalışmalarında ilginç bir şekilde Ekim Devrimi'ne ve Lenin'e 

çok az atıfta bulunur ve kendi teorik disiplininin temellerini daha çok İtalyan toplumu ve 

tarihindeki gelişmelere ve olaylara dayandırmaya çalışır. Özellikle İtalya'nın ulusal birliği için 

mücadele edildiği dönem yani 1815- 1870 arası dönem (bu dönemi İtalyanlar kısaca Risorgimento 

dönemi olarak adlandırırlar), Gramsci için bir tür "teorik laboratuvar"  işlevi görür.  

 

Bütün Dünya Devrimci Hareketi'nin bu dönemde yani 1930'lu yıllarda Ekim Devrimi'nin 

dersleri temelinde bir ideolojik çizgi ortaya koymaya çalıştığı bir dönemde, Antonio Gramsci niçin  

kendi devrim anlayışı için İtalyan'ın Risorgimento dönemini ve bu dönemdeki sınıf savaşımlarını  

temel almıştı?  

 

Muhtemelen Gramsci, Ekim Devrimi'nde  ve III. Enternasyonal'de ters giden ve ilerisi için 

pek fazla umut vermeyen bir şeylerin olduğunu sezmişti. İtalya'da III. Enternasyonal'in yanlış 

taktiklerine yakından tanık olmuş ve bu yanlış taktiklerin İtalyan faşistlerinin iktidara yürüyüşünü 

kolaylaştırdığını anlamıştı.  

 

Antonio Gramsci'nin "Hapishane Defterleri" kitabı dikkatli okunduğu zaman, onun alttan 

alta yeni bir devrim teorisi arayışı ve çabası içinde olduğu görülür ve de bu temelde kendisine bazı 

yeni sorular sorar ve bunlara cevap aramaya çalışır.  

 

Bir devrimci hareket için en temel problemlerden bir tanesi hiç kuşkusuz, devrimin 

kapsamının ve bu kapsamı oluşturan temel öğelerin (program, strateji, taktik, örgütlenme, güç 

ilişkisi vs. ), toplumun tarihsel düzeyine uygun olarak doğru belirlenmesidir. Devrimin kapsamını 
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oluşturan öğeler, kendi içerisinde tek bir bütün oluştururlar ve her biri bütünün birer parçasıdırlar. 

Aynı niteliğin parçaları olmaları, niteliğin yapısına uygun olarak, birbirleriyle uyumlu olmalarını 

gerektirmektedir. Ama aralarındaki uyumun olabilmesi için, her bir parçanın,  bütünün niteliğine 

uygun özelliklere sahip olması gerekmektedir.  

 

Devrimin kapsamını oluşturan öğelerin doğru tanımlanması ve aralarındaki birliğin doğru 

kurulmasının yegane yolu, toplumun tarihsel düzeyinin doğru belirlenmesidir. Daha önce de 

belirttiğimiz gibi, Lenin ve Bolşevikler'in en önemli zaafı, gerek emperyalizmin gerekse de Rus 

toplumunun tarihsel çerçevesinin ve düzeyinin yanlış ve eksik ele alınmasıydı. Bu durum 

kaçınılmaz olarak, yabancı sermayenin kamulaştırılması ile dış borçların iptal edilmesini öngören  

yanlış bir programa ve bu yanlış programın neden olmuş olduğu emperyalizme ve ülke içerisindeki 

uzantılarına "cepheden saldırma" yanlışlığına neden olmuştu. Bolşevikler'in hem programlarında 

hem de strateji ve taktiklerinde bir "aşırılık" ve abartı söz konusuydu, ki bu durum maceracı ve 

yıkıcı politikalara zemin hazırlamıştı.  

 

İşte Antonio Gramsci dikkatini ilkin Marksist teorideki bu aşırılıklara yöneltir ve İtalya'nın 

Risorgimento döneminden yararlanarak, Ilımlı Parti'nin (liberal bir partidir) güç ilişkilerini hesaba 

katan strateji ve taktikleri ile  bunlara tekabül eden bir "pasif devrim" programının, devrimci 

hareket için de mümkün olup olmadığı sorusunu ortaya atar. Burada ilginç ve farklı olan durum, 

devrim mantığının tersten ele alınmasıydı. Şöyle ki, devrimci hareket sürekli olarak önce bir 

program ortaya koyar, sonra da bu programa uygun olarak da strateji ve taktik sorunları ele alırdı. 

Devrimci hareket devrim programını sürekli olarak yanlış bir kapitalizm analizi temelinde ortaya 

koyduğu için, strateji ve taktikler de sürekli olarak tarihsel isabetten yoksunlardı ve bu durum 

genellikle devrimci hareketlerin kuşatılıp ve bastırılmasıyla sonuçlanıyordu.  

 

Devrimci hareketin bu durumuna en son örnek, 1990'ların sonlarında büyük bir stratejik 

darbe yiyen PKK'dir. Devrimci hareketin klasik geleneksel yaklaşımıyla hareket eden PKK, 

1990'ların sonlarına gelindiğinde, devrimin kapsamının ve bu kapsamı oluşturan öğelerin 

birbirleriyle mantıksal olarak yanlış bağlanmasından dolayı tarihsel çıkmaza girmişti. Bu durumu 

ilk gören hareketin lideri Abdullah Öcalan oldu ve PKK'nin devrim anlayışını Antonio Gramsci gibi 

tersine çevirdi: Emperyalist güç ilişkilerinden hareketle ve bu güç ilişkilerine uygun bir stratejik ve 

taktik çizgi ve de bu çizgiye denk düşen bir "pasif devrim" programı. Ama bu durum, dünya 

devrimci hareketinin yerleşik düşünce kalıplarına savaş açmakla da eşanlamlıydı.  
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Devrim mantığını tersine çevirme anlayışına Gramsci, "pasif devrim"in kökenlerini 

irdelemekle  başlar:  

"İrdelemenin başlangıç noktası Vincenzo Cuoco'nun açıklaması olacaktır;  ama Cuoco'nun 1799 

Napoli Devrimi konusundaki açıklamasının da bir başlangıç noktasından başka bir şey olmadığı 

açıktır, çünkü kavram bütünüyle değişmiş ve zenginleşmiş bulunmaktadır.  

 

Vincenzo Cuoco'nun İtalyan Risorgimentosu'nun ilk dönemine verdiği anlamdaki "pasif 

devrim" kavramı, hareket savaşı karşısında "mevzi savaşı" kavramıyla ilişkilendirilebilir mi? Bir 

başka deyişle, Fransız Devrimi'nden sonra mı ortaya çıkmıştır bu kavramlar ve Sorelizmin 1871 

Paris kıyımlarını izleyen ürküyle doğrulanması gibi, Proudhon-Gioberti ikilisi de 1793 terörü 

tarafından yaratılan ürküyle doğrulanabilir mi? Yani mevzi savaşı ile pasif devrim arasında saltık 

bir benzerlik var mıdır? Ya da hiç olmazsa, mevzi savaşının yeniden hareket savaşı durumuna 

geleceği uğrağa değin, her iki kavramın bir tutulabileceği tüm bir tarihsel dönem var mıdır ya da 

böyle bir dönem tasarlanabilir mi? " (Antonio Gramsci, Hapishane Defterleri, s. 161-162, Onur 

Yayınları)  

 

Burada ilginç olan nokta, Gramsci'nin savaşın klasik aşamaları olan Stratejik Savunma ve 

Stratejik Saldırı (ki o bunu Mevzi Savaşı ve Hareketli Savaş olarak belirtir) aşamaları arasındaki 

farkı siyasi alana uygulaması ve bu temelde pasif devrim kavramını ele almasıdır. Ama daha da 

ilginci, iktidarın alınmasıyla Mevzi Savaşının yani Stratejik Savunmanın bitmediği ama devam 

ettiğidir. Çünkü Gramsci iktidarın ele geçirilmesiyle toplumsal gücün ele geçirilmesi arasında net 

bir ayırım yapar ve iktidarın ele geçirilmesinin toplumsal gücün ele geçirilmesine hemen 

yetmeyeceğini belirtir. Bundan dolayı iktidarı ele geçiren devrimci hareket, burjuvazinin toplumsal 

olarak daha baskın olmasından dolayı ve güç ilişkileri ile tarihsel-toplumsal yapının bu baskınlığının 

hemen ortadan kaldırılamayacak olmasından dolayı, iktidarın ele alınmasından sonra da belirli bir 

dönem Mevzi Savaşına yani Stratejik Savunmaya ihtiyaç duyacağını ve de bundan dolayı da 

devrimin pasif bir karaktere sahip olacağını belirtir. Bu nokta ile ilgili olarak şöyle yazar:  

" "Pasif devrim" kavramı kesin olarak siyasal bilimin şu iki temel ilkesinden çıkarılmalıdır: 1- 

Kendisinde gelişmiş bulunan üretici güçler daha sonraki ilerleyici bir devinim için henüz yer 

buldukları sürece hiçbir toplumsal kuruluş ortadan kalkmaz;  2- Toplumun kendine çözümleri için 

gerekli koşulların, vb. oluşmamış bulunduğu görevler saptamaz. Pek doğaldır ki bu ilkelerin ilkin 

bütün sonuçları içinde eleştirel bir açıdan geliştirilmeleri ve her türlü mekanizm ve yazgıcılık 

kalıntısından arındırılmaları gerekir. Aynı zamanda, ikinci uğrağa ya da siyasal güçler dengesine, 

ve özellikle üçüncü uğrağa ya da politik-askeri dengeye en büyük değerini vererek, bir "durum" ya 
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da bir güç dengesini belirginleştirme olanağını sağlayan üç temel uğrağın betimlenmesine 

bağlamak da gerekecektir bu ilkeleri. " (Antonio Gramsci, a. g. e., s. 159)  

 

Gramsci çok doğru bir şekilde, pasif devrim sorunsalını toplumun üretici güçlerinin tarihsel 

düzeyi ile ilişkilendirir ve kapitalizmin tarihsel olarak daha aşılmadığı bir durumda, devrimci 

hareketin kendisine bir sosyalist program oluşturmasını eleştirir çünkü toplum daha maddi olarak 

ortaya çıkmamış bir sorunu çözme olanağına yani bu sosyalist programı gerçekleştirme olanağına 

sahip olmayacaktır. Üretici güçler bu tarihsel düzeye çıkana kadar, siyasal güçler dengesine ve 

bunun neden olduğu askeri güç ilişkilerine adapte olan bir "mevzilenme"yi yani bir "pasif devrimi" 

uygun bulur, ki bu yaklaşım doğru ve yerinde bir yaklaşımdır.  

 

Gramsci'nin bu analizlerine tarihte en çok uyan devrimci hareket ve devrim, Kürt Özgürlük 

Hareketi ve Rojava devrimidir. Tam da Lenin ve Bolşevikler bu noktada hata yaptılar. Ne Rusya'da 

ne de o zamanki emperyalist dünyada üretici güçler sosyalizm için gerekli olan tarihsel düzeye 

sahip değilken, Bolşevikler'in kapitalizme karşı bir "hareketli" yani saldırı savaşı vermeleri, 

maceracı politikalara zemin hazırlamıştır.  

 

Gramsci çok doğru olarak "yapısal" yani "organik" olan ile "konjonktürel" olan arasında bir 

ayrımın yapılması gerektiğini ileri sürer:  

 

"... bir yapı irdelemesinde, (görece sürekli ) organik hareketleri, "konjonktürel" adı verilebilecek 

(ve kendilerini rastlantısal, dolaysız, hemen hemen kazara gösteren ) hareketlerden ayırt etmek 

gerekir. Gerçi konjonktürel görüngüler de organik hareketlere bağlıdırlar, ama anlamlarının geniş 

bir tarihsel önemi yoktur: dar çaplı, günü gününe, ve küçük yönetici gruplarla, doğrudan erklik 

sorumlulukları olan kişilere yönelen siyasal bir eleştiriye yol açar bu görüngüler. Organik 

görüngülerse, doğrudan doğruya sorumlu kişiler ötesinde, yönetici personel ötesinde, geniş 

topluluklara yönelen toplumsal-tarihsel eleştiriye yol açarlar. Bu ayrımın büyük önemi, tarihsel bir 

dönemin irdelenmesi sırasında görülür. " (A. Gramsci, a. g. e., s. 127)  

 

Yönetici elitlerin başarısı, konkonktürün dışına taşan organik olan ile yani tarihsel olan ile 

ne kadar uyumlu olduklarına bağlıdır:  

 

"... tarihsel hareketten her yan çizme, zorunlu düzensizliği arttırır ve daha ağır felaketler hazırlar.  

(... )  
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Tarihsel-siyasal çözümlemelerde sık sık düşülen yanılgı, organik olanla rastlantısal olan arasındaki 

doğru ilişkiyi bulmasını bilememektir. (A. Gramsci, a. g. e., s. 129)  

 

Gerçekten de Ekim Devrimi'nden sonra Bolşevik yönetici elitin, organik olanla yani 

Rusya'nın üretici güçleriyle doğru ilişkilenmemeleri, müthiş bir düzensizliğe yolaçarak yine 

devrimin gelişim temelini yoketmiştir. Ekim Devrimi organik olan ile doğru  "özdeşleşmeyi" 

başaramamıştır. Gramsci'nin bu satırlarının dolaylı olarak Ekim Devrimi'nin eleştirisi olduğundan 

şüphe yoktur. Gramsci'nin yazdıklarından,  aslında Bolşevikler'in organik olan ile uyumlu olmayan 

"aşırı" bir devrim programı ortaya koydukları ve daha sorunun tarihsel olarak ortaya çıkmadığı 

yerde onu çözmek isteme yanlışlıklarının olduğu eleştirisi vardır. Bundan dolayı Gramsci, kendi 

devrim teorisini Ekim Devrimi dönemindeki Bolşevik Parti'ye değil, Risorgimento döneminde, 

sınıfsal bir içgüdü ile kendi hareketinin çizgisini az çok doğru belirleme yeteneği gösteren Ilımlı 

Parti'ye dayandırır ve bu partinin deneyimini devrimci hareket içerisine çekerek yeni bir devrim 

modeli geliştirmeye çalışır.  

 

Organik olan ile konjonktürel olanın,  üretici güçlerin tarihsel düzeyine uygun bir şekilde, 

pasif devrim temelinde birbirlerine  bağlanmalarının gelip düğümlendiği nokta, iktidarın nasıl 

örgütleneceği sorunudur. Devrimin pasif olmasının nedeni, üretici güçlerin burjuva tarihsel 

çerçeveye hala daha hapis olmuş olması ve bundan dolayı orta sınıfların toplum içerisindeki 

ağırlığıdır. Bir toplumda kapitalizmin gelişmesiyle, bu orta sınıfların büyümesi arasında bir tarihsel 

ilişki sözkonusudur. Bu orta sınıflar ile devrimci hareketin hem devrimden önce hem de devrimden 

sonra doğru bir ilişki geliştirmesi, pasif devrimin temel problemlerinden birisini oluşturur.  

 

Bu orta sınıflar hem devrimden önce hem devrimden sonra devrimci hareketin liderliğini 

nasıl izleyecekler?  

 

Antonio Gramsci her iktidarın temel karakteristiğini çözmeye çalışarak bu sorunun 

çözümüne başlar:  

"İncelememizin dayandırılması gereken yöntembilimsel ölçüt şudur: Bir toplumsal grubun 

baskınlığı (suprematie), "egemenlik" (domination) olarak ve "entellektüel ve moral yönetim" 

olarak, kendini iki biçimde gösterir. " (A. Gramsci, a. g. e. s. 14)  

 

Gramsci'ye göre siyasal iktidarın ele geçirilmesiyle, toplumun yönetilmesi aynı şey değildir. 

Bir toplumun yönetilmesi, egemenlik ve yönetimin birliği olmalıdır yani iktidarın güce dayalı 
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örgütlenmesiyle, ideolojik ve kültürel yönetimin birliğine dayanması gerekir. Bunun ise tek bir yolu 

vardır, o da HEGEMONYA kurmaktır. Hegemonya türdeş olmayan sınıfların, bir sınıfın baskın 

ideolojik ve politik etkisi temelinde bir tek hareket oluşturma eğilimidir. Gramsci Hegemonya 

kavramıyla, orta sınıfların devrimci hareketin "kanatları" altına alınması gerektiğini  ve bu 

hareketin ise devrimden önce de olması gerektiğini belirtir:  

"Erkliğe gelmeden önce de hegemonyaya yönelen bir etkinliğin olabileceği ve olması gerektiği, ve 

etkili bir yönetim uygulamak için yalnızca erkliğin verdiği maddi güce güvenmemek gerektiği, 

Ilımlıların politikasında ortaya çıkar: Risorgimento'yu, büründüğü  biçimler altında ve kendi 

sınırları içinde, "terör"süz, "devrim"siz bir "devrim" olarak, ya da, Cuoco'nun bir deyimini 

Cuoco'nun ona vermek istediğinden biraz farklı bir anlamda kullanmak gerekirse, "pasif devrim" 

olarak olanaklı kılan da, işte bu sorunların parlak çözümüdür.  

 

Entellektüel, moral ve politik hegemonyaları aygıtını hangi biçim altında ve hangi araçlarla kurma 

başarısını gösterdiler Ilımlılar? "Liberal" denebilecek biçimler altında ve araçlarla, yani bireysel, 

"moleküler", "özel" girişimle (yoksa pratik ve örgütleyici eylem başlamadan önce hazırlanmış ve 

oluşturulmuş bir parti programıyla değil) üstelik, Ilımlıları temsil eden ve onların yönetici 

katmanını, organik anlamda aydınlarını oluşturan toplumsal grupların yapı ve işlevinden dolayı 

"normal"di de. " 

(A. Gramsci, a. g. e. s. 16-17)  

 

İşte Gramsci'nin Pasif Devrim teorisinin çok önemli bir özelliğiyle karşı karşıyayız. Gramsci 

devrimci hareketin orta sınıflar üzerinde hegemonyasını "liberal" biçimler altında kurmasını 

önermektedir ya da başka bir biçimde ifade edersek bir tür Devrimci-Liberal bir ideolojik 

hegemonya önermektedir. Devrimci hareketin orta sınıflar ile liberal bir temelde buluşması, bu 

devrimci hareketin liberalizmi içselleştirmesi anlamına gelmez. Bu ilişkide oranlar aynı eşitlikte 

kurulmamıştır ve devrimci çizgi stratejik bir yapıya sahipken, liberal çizgi taktik bir yapıya sahiptir.  

 

Devrimci-liberal ideolojik hegemonya temelinde bir tarihsel devrim blokunun 

oluşturulması, hem iktidarın ele geçirilmesi noktasında hem de devrimden sonra toplumun 

yönetilmesi noktasında, geniş bir tarihsel temel,  büyük bir kolaylık ve geniş bir taktik araçlar 

yelpazesi oluşturur. Liberalizm aracılığıyla orta sınıfların devrimci hareketin etki altına alınması, 

kökenleri uluslararası kapitalizm içerisinde yatan bu orta sınıflar üzerinden, uluslararası 

emperyalist sistemin bağrında güçlü bir stratejik mevzilenmeye de yolaçar.  
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Peki bu devrimci (stratejik)-liberal (taktik) ideolojik hegemonya nasıl kurulacak?  

Gramsci'ye göre bu hegemonyanın kurulmasında, "organik aydınlar"ın önemli bir rolü 

vardır. Ama İtalya'da liberal hareket burjuva üst sınıfların hareketi olduğu için ve bu sınıfların 

ekonomik gücü, liberal hareketin aydınlarının yetişmesi için gerekli tarihsel temeli de 

kendiliğinden  oluşturuyordu:  

" Ilımlılar, dışavurumu oldukları toplumsal gruplarla olan ilişkilerinin organik niteliği yüzünden 

daha önce "yoğunlaşmış" bulunan aydınlardır. " (A. Gramsci, a. g. e., s. 17)  

 

Burada devrimci hareket ile liberal hareket arasındaki bir farka geliyoruz. Ilımlılar temsil 

etmiş oldukları burjuva sınıflar ile olan "organik" ilişkilerden dolayı, kendi aydınlarının toplumsal 

ağırlığını sürekli arttırma ve zamanla bu ideolojik gücünü uygun siyasi program ve taktiklerle bir 

hegemonyaya çevirme olanağına sahipken, devrimci hareketin böyle bir imkanı 

bulunmamaktadır. Ama Gramsci devrimci hareketin de aynı aydın ağırlığını toplumda arttırması 

gerektiğini belirtir.  

 

Peki devrimci hareket bu sorunu nasıl çözecek?  

Devrimci hareketin bu sorunu çözmesi, öncelikle partileşme sorununu çözmesinden 

geçmektedir. Lenin'in gizli ve yasadışı ve de odağında bir profesyonel devrimciler örgütünün 

olduğu bir devrimci parti yaratma anlayışıyla "devrimci aydınlar"ın hareket içerisinde ağırlığının 

artması arasında bir ilişki söz konusudur. Lenin bir makalesinde, burjuvazinin  kendiliğinden 

yarattığı aydınları, devrimci hareketin "zorlama" ile yaratması gerektiğini belirtmiştir.  

 

Gerek Gramsci'de gerekse de Lenin'de devrimci aydın, yazar-çizer biri değildir. Her iki lider 

devrimci aydını, hareketin ihtiyaç duyduğu "entellektüel ve siyasi işleri çekip çeviren kadrolar" 

olarak anlarlar. Bundan dolayı onlara göre aydın, teorisyen, örgüt yönetici, ajitatör, propagandacı, 

milletvekili, dernek yöneticisi, editör, işyeri temsilcisi, sendika yönetici ve hatta savaşçı vs. dir. İşte 

profesyonel devrimciler örgütü hareketin ihtiyaç duyduğu bu aydınları yetiştirmekle de görevlidir. 

Bu kadroları, devrimci partinin dışında, liberal ve küçük-burjuva hareketler içerisine de 

göndererek ve onların tarihsel uyanışına ve büyük burjuvazi karşısında çıkarlarının formüle 

edilmesine ve devrimci hareketle sıkı ilişki geliştirmesine yardım ederek, devrimci-liberal ideolojik 

hegemonya temelinde yeni bir ittifak bloku oluşturmalıdır.  

 

Devrimci hareket profesyonel devrimciler örgütü temelinde bu aydın ağırlığını 

arttıramadığı zaman hem güçlü bir şekilde iktidar mücadelesi veremez hem de iktidara geldiği 
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zaman bu ittifaklık ilişkisini sürdürmeyi bilmediği zaman toplumu yönetemeyerek, baskıcı, 

bürokratik ve otoriter eğilimlere doğru sürüklenir. Hegemonyanın parçalanması, ittifakın 

parçalanmasına ve de iktidarın tarihsel temelinin daralarak bürokratik araçların ve baskının öne 

çıkmasına neden olur:  

"Belirli bir toplumsal grubun gerçekten ilerlemeci olduğu tarihsel dönemlerde, yani bu grup, yeni 

yeni ekonomik-üretken etkinlik alanlarını egemenliği altına almak için, yalnızca kendi varoluş 

gereklerini yerine getirerek değil, ama kadrolarının sayısını da durmadan artırarak, tüm toplumu 

gerçekten ilerlettiği zaman, kendiliğinden ortaya çıkar bu. Egemen toplumsal grup bu işlevi yerine 

getirebilecek bir durumda olmaktan çıkar çıkmaz, ideolojik blok çatışmaya yönelir ve o zaman 

"kendiliğindenlik"in yerini, az çok gizli ve dolaylı biçimlerinden gerçek polis önlemlerine ve 

hükümet darbelerine değin, "zorlama" doldurabilir. (A. Gramsci, a. g. e., s. 18)  

 

Gramsci'nin bu yazdıklarını,  Türkiye ve Kürdistan'da farklı toplumsal dinamikler üzerine 

oturan iki örnek ile doğrulamak mümkündür. Bunlardan ilki AKP, diğeri de PKK'dir.  

 

AKP'nin iktidara yürürken, sadece muhafazakar taban içerisine sıkışan Refah Partisi gibi 

diğer Milli Görüş partilerinden farklı olarak, taktik olarak liberallerle de ilişkilenerek bir 

muhafazakar-liberal ideolojik hegemonya oluşturması ve bu hegemonya aracılığıyla, siyasi ve 

toplumsal etkisini halkın geniş kesimlerine "uzatması" ve çok geniş bir manevra alanına sahip 

olarak, geleneksel Kemalist iktidar blokunu parçalamasına ve ve iktidarın iplerini tam ele 

geçirmesine  götürdü. Bu Muhafazakarlığın üzerine çekilen liberal örtü, sadece muhafazakar 

hareketin düşmanlarının bölünmesi için kullanılan aldatma araçlarından başka bir şey değildi.  

 

İktidarın Ergenekon Komplosu Darbesi ile tam ele geçirilmesinden sonra, iktidarın 

muhafazakar-faşist çizgi temelinde örgütlenmesinin öne çıkarılması ve liberal ideolojik çizgi ile 

kopulması, Gramsci'nin yukarıda belirttiği gibi darbe mekaniğini ve polisiye önlemleri ortaya 

çıkarmıştır. AKP'nin tarihsel pratiği Gramsci'nin teorisinin parlak bir doğrulamasını 

oluşturmaktadır.  

 

Aynı durum farklı bir biçimde PKK için de geçerlidir.  

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın, 1999 yılında uluslararası komplo ile yakalanmasına 

kadar PKK legal alanları, uluslararası devrimci hareketin geleneksel yaklaşımına benzer bir şekilde 

ele alıyordu: Legal alanlar illegal çalışmayı gizleyen, perdeleyen ve besleyen alanlar olarak ele 

alınıyordu. Bu haliyle devrimci çalışmada "teknik" bir yan izlenimi veriyordu. Devrimci çizgi ise çok 
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belirgin ve baskındı.  

 

1999 Komplosu'ndan sonra, bu legal alanların tek illegal çalışmayı perdeleyen bir yapıdan 

farklı olarak, Ortadoğu'da çok geniş bir siyasi manevra alanına sahip olmaya götürecek güçlü 

"siyasi taktik" yapıları da barındırdığı ortaya çıktı. 1989-1999 arası PKK'nin el yordamıyla 

uyguladığı ve biraz "utangaç" olan devrimci-liberal ideolojik hegemonya oluşturma arayışı, 

uluslararası emperyalist ve bölgesel gericilik karşısında güçlü bir şekilde mevzilenmek için, 1999 

sonrası neredeyse şart oldu. Devrimci-liberal hegemonya aracılığıyla PKK, Ortadoğu'da sürekli 

manevra yapma, çeşitli cepheleri istediği gibi açma ve kapatma, düşman cephesini kendi 

içerisinde bölerek kendi ağırlık merkezini sürekli koruma olanağı elde etti.  

 

PKK'nin 1999 Komplosu'na sürüklenişinin altında aslında bu devrimci-liberal ideolojik 

hegemonyanın yokluğu ya da eksikliği yatmaktaydı. PKK kendi etrafını liberal bir ideolojik-siyasal 

çeper ile örmediği ve bunu güçlü siyasi kaldıraçlar haline getiremediği için zaman içerisinde 

kuşatılmış ve stratejik darbe yemeye maruz kalmıştı. Ama PKK'nin bu eksikliğinin altında, 

paradoksal bir şekilde onun uluslararası devrimci hareketin geleneklerine bağlı olarak hareket 

etmesi yatmaktaydı!  

 

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, 1999 sonrasında, Erdoğan'ın muhafazakar çizgiyi liberal 

bir örtünün altına gizlemesine benzer bir şekilde, devrimci çizgiyi liberal bir örtü altına gizleyerek, 

iki uluslararası emperyalist   kampın  arasına da Stratejik Denge konumuna uygun bir şekilde 

mevzilenerek ve çok taraflı bir taktik ilişkiler sistemi ile çok geniş bir manevra alanı elde ederek,  

"belirsizliği" stratejik bir güç olarak ortaya çıkardı. PKK'nin belirsizlik ile manevra alanının 

genişlemesi  ve böylece uluslararası darbelerden korunması arasında bir bağlantı söz konusudur 

ve de işte o bağlantıyı sağlayan şey de, liberal örtünün ta kendisidir!  

 

Liberal örtünün zayıflaması ve altta ki devrimci çizginin çok "belirgin" hale gelmesi, PKK'nin 

hem ulusal hem de bölgesel düzeyde, müttefiklerinden tecrit olmasına ve de karşısındaki düşman 

cephesini bölememesine neden olmaktadır. Çünkü parti düşmanlarını yanlış bir stratejiye çekme 

olanağını kaybetmektedir, ki bunun tek yolu liberalizmin taktik bir araç olarak sürekli elde 

bulundurulmasıdır. PKK liberal örtüyü sürekli olarak devrimci çizginin üzerinde tutmasını bilmek 

ve bunun değişen konjonktür içerisinde geçirdiği değişimleri anlamak zorundadır. Devrimci çizgi 

ile liberal çizginin birbirinden ayrılmasına götürecek bütün taktik süreçlerden uzak durmak ve 

liberal örtünün altında devrimci çizginin belirginleşmesine izin vermemek, stratejik gücün ve 
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inisiyatifin elde bulundurulması için önemlidir.  

 

Son dönemdeki olaylar yani Kuzey Kürdistan'daki  Demokratik Özerklik hamlesi, Kürt Halk 

Önderi Abdullah Öcalan'ın devrimci-liberal ideolojik hegemonyasını zayıflatan, devrimci çizgi ile 

liberal çizginin birbirleriyle ilişkisini neredeyse koparmaya kadar götüren ve bundan dolayı PKK'yi 

giderek politik olarak savunmasız hale getiren bir yaklaşımdır. Erdoğan yerinde taktikler ile 

PKK'nin liberal alanı terketmesini sağlamış ama bu imkanı ona veren de PKK'nin Kandil 

Önderliği'nin, Öcalan'ın devrimci-liberal hegemonya oluşturma çizgisinin iç yapısını anlayamaması 

olmuştur.  

 

Erdoğan PKK'nin Kandil Önderliği'nin, Barış  Süreci'nin bitmesiyle,  belirgin bir  "devrimci"  

çizgiyi Demokratik Özerklik biçiminde alenen izleyeceğini anladığı için, PKK Genel Başkanı Sayın 

Abdullah Öcalan'ı bu yanlışlığa müdahale etmemesi için tecrite almış ve bu yanlış politikayı 

uygulaması için de savaşı başlatarak PKK'nin Kandil Önderliği'nin önünü açmıştır! Sorun savaşın 

tekrar başlaması değildir ama hangi politik biçim altında süreceği sorunudur! 

 

Savaşın başlamasıyla birlikte, liberal örtünün altında devrimci çizginin belirgin hale 

gelmesi, PKK'nin Sayın Başkan tarafından ortaya konulan bütünlüklü stratejisini parçalamış ve 

devrim blokunun siyasetin diğer unsurlarından tecrit olmasına ve CHP gibi bir çok gücün AKP'nin 

kollarına atılmasına neden olmuştur. CHP'nin AKP ve MHP ile aynı çizgiye sürüklenmesi, PKK'nin 

en büyük hatalarından birisidir, ki bunun nedeni PKK'nin devrimci çizgi üzerine yerleştirmiş olduğu 

liberal çizginin yok denecek kadar zayıflamış olmasıdır.  

 

Erdoğan'ın kendisi bizzat muhafazakar-liberal çizgiyi yıllarca uyguladığı için, liberal örtünün 

fonksiyonlarını çok iyi bilmektedir. HDK ile HDP ve yine aynı şekilde Gülen Cemaati ile çatışma, 

liberaller ile ittifakının kopmasına ve onun elinden  liberal örtünün tamamen alınmasına neden 

oldu. Erdoğan tamamen muhafazakar-faşist  çizgiye hapsolmasını ve muhafazakarlığa tamamen 

geri çekilişini, PKK'nin elindeki liberal gücü de alarak yapmış ve böylece bu liberal alanın  güçlü bir 

şekilde kendisine karşı bir tarihsel kuşatmanın parçası olmasını önlemiştir. Türk liberalizminin bir 

kısmını terör ile bastırmış ve önemli bir kesimini de CHP'nin ulusalcı havuzunun içerisine akmasını 

ya da orada kalmasını sağlayarak, HDP'den tecrit etmiştir. Erdoğan muhafazakar alana tamamen 

geri çekilişini, PKK'nin liberal alandan da dışlanmasını sağlayan bir politika ile koordine etmiştir 

ama buna olanak sağlayan PKK'nin Kandil Önderliği'nin hatalarıdır.  
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PKK'nin Kandil Önderliği, CHP'nin Türkiye devriminin KDP'si olduğunu artık anlamalıdır. 

CHP'nin AKP ve MHP'den kopartılması yani tecrit edilmesi, Türkiye'deki demokratik devrimin en 

önemli sorunudur ve bu tecrit akıllı bir şekilde gerçekleştirilmeyene kadar, AKP'nin ne kuşatılması 

ne de iktidardan indirilmesi mümkündür. Bunun tek yolu ise Sayın Başkan'ın devrimci-liberal 

ideolojik hegemonya sistematiğini iyi kavramaktan geçmektedir.  

 

PKK'nin liberal örtüyü her zayıflatması ve devrimci çizgiyi belirgin hale getirmesi, CHP'nin 

ulusalcılığının diri tutulmasına ve bu ulusalcılık aracılığıyla CHP'nin AKP-MHP blokuna 

bağlanmasına neden olmaktadır. Halbuki liberal örtünün güçlendirilmesi aracılığıyla alttaki 

devrimci çizginin güçlendirilmesi mümkündür. PKK Rojava'da Batı Emperyalistleriyle kurmuş 

olduğu taktik ilişkiyi pekala Türkiye'de Demokratik Cumhuriyet biçiminde ve Türkiye'nin AB 

üyeliğine bağlanan bir taktik ile koordine edebilirdi. Türkiye'nin AB'ye doğru bu "itilmesi", CHP'nin 

ulusalcılarını zayıflatarak, onun tabanındaki sosyal-demokratları HDP'ye doğru iterdi ve üstelik bu 

politika AKP'nin hem uluslararası alanda hem de iç politikada tecritini daha da geliştirirdi. Savaş 

tekrar başladığı zaman bu liberal örtüyü sürekli elde bulundurmanın tek yolu, Demokratik Özerklik 

taktiği değil, liberal bir program olan Demokratik Cumhuriyet ile Türkiye'nin AB'ye üyelik taktiğinin 

birleştirilmesiydi.  

 

PKK'nin Demokratik Özerklik hamlesi bir sol sapmadır ve "solculuk"tur. Bu çizgi, PKK'nin 

1999 öncesi çizgisi olup, PKK'nin Kandil Önderliği'nin Sayın Başkan'ın çizgisini anlayamamasından 

kaynaklanan ve ideolojik yetersizlikten dolayı harekete egemen olmasının sonucudur. Yetersizlik 

eski ideolojik araçlar ile doldurulmaya çalışılmıştır, ki o çizgi PKK'yi 1999 stratejik darbesine 

götürmüştü. PKK'nin bu sol sapmada ilerlemesi durumunda ortaya çıkacak olan şey, Gramsci'nin 

yukarıda belirtmiş olduğu gibi "zorlama"nın yani bürokratizmin ortaya çıkması olacaktır. Parti 

haddinden fazla halka yüklenecek ve bunun sonucunda ortaya çıkacak huzursuzluğu ise şiddet ile 

kapatmaya çalışacaktır.  

 

Biz yine konumuza dönersek eğer, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, devrimci hareketin 

bu ihtiyacını yani devrimci-liberal bir ideolojik hegemonya geliştirme zorunluluğunu herkesten 

önce kavramıştı. İşte  Antonio Gramsci de bu ihtiyacı 1930'lu yıllarda ilk olarak kavramıştı.  

 

Peki PKK bu çok geniş cepheye yayılan devrimci-liberal ideolojik hegemonyanın aydın 

ihtiyacını nasıl karşıladı/karşılamaktadır?  
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Bu sorunun cevabı da önümüzde durmaktadır.  

PKK'nin profesyonel devrimciler örgütüne dayanan bir devrimci parti yaratması ve bu parti 

aracılığıyla devrimci savaşı örgütleyerek halkın geniş kesimlerini mücadeleye çekmesi sonucunda 

hem mali sorunları hem de kadro sorununu çözerek, geniş bir devrimci aydın katmanın yaratılması 

sonucunu doğurmuştur. Parti'nin bir akademi anlayışı geliştirmesi ve bu akademi anlayışını 

kurumsallaştırması, zaman içerisinde hareketin büyüyen kollarının kadro ihtiyaçlarını besleyen 

doğurgan bir yapının oluşmasına neden olmuştur. Hareketin bütün mali ve kadro yapısı, hareketin 

en illegalinden en legaline kadar uzanan geniş cephesinin sürekli beslenmesine ve büyütülmesine 

göre ayarlanmıştır. Hareketin bu yapısı devrimci-demokratik hareketin diğer unsurlarıyla kurulan 

ittifaklık ilişkileriyle de daha da genişletilmiştir. Yani hareketin kendi "zorlama" unsurları, 

hareketin "kendiliğinden" unsurlarıyla da tamamlanarak geniş bir alanda devrimci-liberal bir 

ideolojik hegemonya oluşturulmuştur ve bu hegemonyanın kurulması PKK'nin güvenliğiyle 

yakından bağlantılıdır.  

 

PKK'nin bugün oluşturmuş olduğu bu devrimci-liberal ideolojik hegemonyayı A. Gramsci 

1930'lu yıllarda bizzat İtalyan Komünist Partisi'ne öğütler ve üstelik bunu öğütlediği zaman ise 

Komünist Enternasyonal'in sosyal-demokratları sosyal-faşistler olarak ilan ettiği dönemdir. İtalya 

ve Almanya'da faşistlerin iktidarı ele geçirmesinin temel nedeni, Gramsci'nin ileri sürdüğü 

devrimci-liberal hegemonya oluşturmanın yokluğudur. Kendisi İtalya'da buna yakından tanık 

olmuştu.  

 

Gramsci Hapishane Defterleri'nde 1930'lu yıllarda İtalyan Komünist Partisi'ne şöyle bir 

program önerir:  

 

"Modern Prens entellektüel ve moral bir reformu uygulamalı ve örgütlemelidir ve bunu yapmadan 

da edemez. Ulusal-halksal kollektif istencin, modern uygarlığın üstün ve bütünsel bir biçiminin 

gerçekleştirilmesine doğru, gelecekteki bir gelişmesi için ortam yaratmak anlamına gelir bu 

reform.  

Bu çalışmanın yapısını, şu iki temel nokta oluşturmalıdır : (1) Modern Prens'in aynı zamanda hem 

örgütçüsü, hem de etkin ve etkili dışavurumu olduğu ulusal-halksal bir kollektif istencin oluşması, 

ve (2) entellektüel ve moral reform. Somut program maddeleri birinci bölüme sokulmalı, yani 

"dramatik olarak" ("coşturucu bir biçimde") söylemden çıkmalı, soğuk ve bilgiç bir kanıtlar 

sergilemesi olmamalıdır.  

Daha önce ekonomik bir reform ve toplumsal durum ile ekonomik dünyada bir değişiklik 
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olmaksızın, kültürel bir devrim, yani toplumun en alt katmanlarının "sivil" bir yükselimi olabilir mi? 

Bundan ötürü, entellektüel ve moral bir reform, bir ekonomik reform programına zorunlu olarak 

bağlıdır, ve hatta ekonomik reform programı, her türlü entellektüel ve moral reformun somut 

kendini gösterme biçiminin ta kendisidir. Modern Prens, gelişmesinin, her eylemin yalnız modern 

Prens'e göndermeyle (referansla), ve onun erkliğini artırmaya ya da bu erkliğe karşı çıkmaya 

yaradığına göre, yararlı ya da zararlı, erdemli ya da erdemsiz olarak kavranmış bulunduğu 

anlamına geldiği ölçüde, gelişirken, tüm entellektüel ve moral ilişkiler sistemini de altüst eder. 

Prens, bilinçlerde tanrısallığın ya da koşulsuz buyruğun yerini alır, modern bir laisizmin ve tüm 

yaşam ile törelerini belirleyen bütün ilişkilerin tam bir laikleştirilmesinin temeli durumuna gelir. " 

(A. Gramsci, a. g. e., s. 97-98)  

 

Gramsci'nin Modern Prens ile kastettiği devrimci partidir. Machiavelli'ye göndermede 

bulundurarak devrimci partiyi Modern Prens olarak adlandırır. Ama program sorununun daha iyi 

anlaşılması için, onun ulusal-halksal kollektif istencinin ne olduğunun anlaşılması gerekir. Kitabın 

editörü çok haklı olarak bu nokta için şöyle yazar:  

"Gramsci "ulusal-halksal" kavramdan ne anladığını liberal Gioberti'nin jakobenizme yaklaşan 

görüşlerini olumlarken belirtir: "Gioberti, belli belirsiz de olsa Jakobenlere özgü siyasal 

hegemonya, yani burjuva-aydınlar ile halk arasında bağlaşma "ulusal-halksal" görüşüne sahiptir... 

" (a. g. e., s. 162)  

 

Kısacası Gramsci'nin programı devrimci hareketin elindeki ya da onun önderliğindeki bir 

burjuva demokrasisidir, ki bu Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın belirttiği Demokratik 

Modernite'dir. Gramsci daha sonra bu "ulusal-halksal" programı, faşizme karşı mücadelede 

alternatif devrim programı olarak ileri sürer ve bu program bugün PKK'nin uyguladığı tarihsel 

devrim bloku anlayışının ta kendisidir.  

 

Bu devrimci-liberal ideolojik hegemonya temelinde gelişen pasif devrim programı, 

liberalizm ile bağlantı için güçlü araçlar gerektirdiği için, burjuva toplumunun kapitalizmin 

gelişmesiyle kendiliğinden ortaya çıkarmış olduğu sivil toplumculuk, Gramsci için teorik olarak 

giderek önemli bir unsur olarak ortaya çıkar. Sivil toplumun örgütlenme araçları, Stratejik 

Savunma'nın yani Mevzi Savaşı'nın önemli siperleri olarak ele alınır.  

 

"Aynı indirgeme, hiç değilse "sivil toplum"un son derece karmaşık ve dolaysız ekonomik öğenin 

felaketli "baskın"larına (bunalımlar, durgunluklar, vb. ) dayanaklı duruma geldiği en ileri devletlere 
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ilişkin olarak politika sanatı ve politika biliminde de yapılmalıdır: sivil toplum üstyapıları, modern 

savaştaki siperler sistemi gibidirler. " (Gramsci, a. g. e., s. 155)  

 

 "Öyleyse mevzi savaşındaki savunma sistemlerine hangi sivil toplum öğelerinin karşılık 

düştüklerini "derinliğine" irdelemektir söz konusu olan. " (Gramsci, a. g. e., s. 156)  

 

Kürt Özgürlük Hareketi'nin mücadelesi ve pratiği, Gramsci'nin sadece sivil toplumculuk 

üzerine kurmak istediği devrimci-liberal ideolojik hegemonya anlayışını daha da aşmıştır. Hareket 

sivil toplumculuk ile tek yetinmemiş ama devrimci kadrolarını, liberal hareketin en üst aşaması 

olan siyasal parti örgütlenmesinin içerisine de göndererek ve bu alanın iç yapısını da etkileyerek, 

devrimci çizginin güçlü taktik araçlarına çevirmiştir.  

 

Sivil toplum örgütlenmeleri genellikle burjuva-demokratik yapılarından dolayı birer orta 

sınıf örgütlenmeleridir. Son yıllarda gerici sınıflar da bu örgütlenemelere el atmışlar ve onları kendi 

gerici çizgilerinin uzantıları haline getirmişledir. Örneğin Yeşil Sermaye'nin önderliğinde geliştirilen 

bazı sivil toplum örgütleri bu yapıdadırlar. Ama bizim burada söz konusu ettiğimiz sivil 

toplumculuk, demokratik-liberal karakterde olan sivil toplumculuktur. Bu sivil toplumculuk, 

ekonominin kapitalist karakterinin derinleşmesiyle giderek büyüyen orta sınıfların bir sonucudur. 

Gramsci sivil toplumun bu yapısına Rusya bağlamında değinmiş ve Lenin'in Devlet Teorisi'nin 

eksikliğine dikkat çekmiştir. Gramsci'nin kitabını yayına hazırlayan editör bir dipnotta şöyle 

yazmıştır:  

 

"Lenin'in geliştirmeye fırsat bulamadığı şey Gramsci'ye göre : Doğu'da devlet herşey olduğundan, 

sivil toplum ilkel ve peltemsiydi;  Batı'da, Devlet ile  Sivil Toplum arasında, usa yakın bir ilişki vardı 

ve sallanan bir Devlet içinde sarsılmaz bir sivil toplum yapısı hemen seçiliyordu. "  (A. Gramsci, a. 

g. e., s. 159)  

 

Rusya'nın Doğu ve Batı'sı arasındaki fark kapitalist gelişmişlik farkıydı. Kapitalist üretim 

ilişkilerinin kırlara daha tam derinlemesine nüfuz etmediği ve köylülüğü tam parçalayıp, 

ayrıştırmadığı ve bu temelde kentsel nüfusu geliştirmediği yerlerde, sivil toplum olgusu zayıftı. 

Ama Rusya'nın Avrupa'ya yakın Batı kesimlerinde, kapitalizmin gelişmiş olmasıyla bağlantılı olarak 

sivil toplumculuk daha gelişmiştir. Bu da sivil toplumun gelişip ve güçlenmesiyle kapitalist üretim 

ilişkilerinin derinleşmesi arasında ve birey ruhu ile bilincinin gelişmesi arasında bir tarihsel ilişkinin 

olduğunu gösterir. Kapitalizmin gelişmesiyle büyüyen orta sınıfların, kendilerini toplumsal bilinç 
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ve örgütlenme  olarak varettiği sosyal biçimler olan sivil toplum örgütleri, aynı zamanda iktidar 

üzerinde de baskı araçları olma özelliğine de sahiptirler.  

 

Gramsci'nin pasif devrim bağlamında ve devrimci-liberal ideolojik hegemonya temelinde, 

devrimci hareketin orta sınıflar ile sivil toplumculuk üzerinden buluşmasını sağlayan teorisi 

önemliydi. Bu haliyle belki de devrimci hareket içerisinde türünün ilk örneğiydi. Ama bugün bu 

teorinin Kürt Özgürlük Hareketi bağlamında daha da geliştirildiği tartışma götürmez bir gerçektir. 

Hiç kuşkusuz doğru bir çizgi bu teorik yolda ilerlemek ile mümkün olacaktır.  

 

Gramsci bu noktadaki analizini bir soru ile bitirir:  

"İşte bir sorun: Cavour'un pasif devrim-mevzi savaşının temsilcisi, Mazzini'nin de halk girişkenliği-

hareket savaşının temsilcisi oldukları Cavour-Mazzini savaşımında, her ikisi de tastamam aynı 

ölçüde gerekli değil midirler? "  

(A. Gramsci, a. g. e., s. 163)  

 

Gramsci bu soru ile aslında devrimci hareketin (ki siz bunu Bolşevikler olarak okuyun) hep 

aşırı bir devrimci programa sahip olarak İtalya'nın Risorgimonto'su dönemindeki küçük-burjuva 

radikal devrimci Eylem Partisi'ne benzediğini yani Mazzini'nin partisine benzediğini ama tarihsel 

koşulları ve güç ilişkilerini de hesaba katarak hareket eden Cavour'un Ilımlı Partisi'nin de bundan 

kaynaklanan önemli olumlu yanlarının olduğunu belirterek, her iki partinin tarihsel deneyimlerinin 

mantıklı bir şekilde bağlanmasının zorunlu olduğunu ileri sürmektedir.  

 

Gramsci'nin pasif devrim temelinde sınıfsal ilişkileri tekrar ele alması ve kurması olumlu 

olmasına karşın, bu teorinin, devrimci hareketin nasıl bir uluslararası stratejik pozisyona sahip 

olması gerektiğini belirtmemiş olması bir eksikliğidir. Ama bunun için herşeyden önce Sovyetler 

Birliği'nin tarihsel karakterinin doğru çözümlenmesi gerekmekteydi. Sovyetler Birliği'nin 

bürokratik oligarşik diktatörlüğü ve bu temelde sosyal-emperyalist karakteri ortaya konmadan 

devrimci hareketin uluslararası konumlanması doğru belirlenemezdi.  

 

1930'lu yıllar ve sonrasında da devrimci harekete gerekli olan uluslararası stratejik 

konumlanma Stratejik Denge Konumu idi. Sovyetler Birliği stratejik olarak ilişki geliştirilecek bir 

güç değil, taktik olarak ilişkilenecek bir güçtü. Bunu ilk farkeden Yugoslavya'da Jozip Broz Tito oldu. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra, Sovyetler Birliği'nin Doğu Avrupa'yı sömürgeleştirme 

çabasına Tito, Stratejik Denge Konumu alarak karşılık vererek ve Batı Emperyalistleriyle  taktik bir 
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yakınlaşma geliştirerek karşılık verdi. Daha sonra ise Çin-Sovyet kopuşmasından sonra aynı 

Stratejik Denge Konumu'nu Çin'de Mao uyguladı. Ama hem Tito hem de Mao bürokratik devrim 

geleneklerine dayanarak bu politikaları uyguluyorlardı.  

 

Tarihte ilk defa Kürt Özgürlük Hareketidir ki,  hem içerik hem de biçim yönünden az çok 

bütünlüklü bir çizgi oluşturarak, devrimci hareket için gerekli olan pasif devrim çizgisine ulaşmıştır. 

Bu çizgi ile Rojava devrimine yürümüş, Ekim Devrimi'nin en önemli hatası olan "emperyalizme 

cepheden saldırma" hatasına düşmemiş ama  Hareket  ideolojik yetmezlikten kaynaklanan başka 

bir hatanın pençesine düşmüştür: Stratejik önceliğin doğru belirlenmesi ve bu önceliği 

gerçeleştirecek taktik araç ve yöntemlerin doğru belirlenmesi.  

 

PKK'nin savaş cephelerinin diyalektik yapısı, bölge jeopolitiğine ve bu sonuncusu da dünya 

jeopolitiğine bağlıdır. Bu süreçlerin analizinde yapılacak hatalar kaçınılmaz bir şekilde savaş 

cephelerinin diyalektiğini olumsuz etkileyerek yanlış stratejik önceliklere ve bundan kaynaklanan 

yanlış taktiklere neden olacaktır.  

 

Kısacası daha önce de belirttiğimiz gibi Rojava devrimi, Abdullah Öcalan'ın Stratejik Denge 

Konumu teorisi aracılığıyla, Marx'ın Genel Kar Oranlarının Eşitlenmesi teorisiyle farkında olmadan 

ilişkilenmiş ve bu stratejik konuma uygun düşen pasif devrim ve bu temelde oluşturulan devrimci-

liberal ideolojik hegemonya aracılığıyla da, Antonio Gramsci'nin teorisiyle ilişkilenmiştir. Her iki 

ilişkilenme de Marksist teorinin temel ilkeleriyle uyumludur. Bu duruma, PKK'nin son dönemlerde 

Demokratik Özerklik hamlesiyle ortaya koyduğu "sol sapma" ve "solculuk" (ki bu durum tek 

Demokratik Özerklik politikasıyla sınırlı değildir, Rojava'dan, KDP ve İran'a kadar olan geniş bir 

cephedeki politikalarda görülen ortak özelliktir) dahil değildir. Bu son politikalar Kürt Halk Önderi 

Abdullah Öcalan'ın genel çizgisiyle uyumlu değildir.  

 

Rojava devriminin kaderi ne olursa olsun ama hiç kimse bu devrimin ve bu devrime 

önderlik eden düşüncenin devrimci teoriye getirmiş olduğu yeni teorik disiplini ve anlayışı artık 

uluslararası devrimci hareket içerisinden söküp atamayacaktır. Gelecek devrimler onun tarihsel  

ışığıyla hareket edeceklerdir.  

 

Haziran  2016          
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XI. "16 NİSAN" VE "SONRASI"  
 

16 Nisan referandumu ya da diğer adıyla "Anayasa Değişikliği Referandumu",  iktidar 

açısından "uzun bir darbe maratonu"nun son halkası gibidir. Başkanlık Sistemi biçiminde bütün 

iktidarın hukuki olarak tek elde toplanacağı ve bu temelde, tepeden tırnağa yeni bir faşist  rejimin 

resmî olarak kurumsallaşacağı bir dönüşümü temsil etmektedir.  

  

Olayların bu noktaya kadar gelmesi yani yumurtanın kapıya dayanması dahi bir ülke için 

korkunç bir durumdur. Bir ülke için, varolan seçeneklerden  en kötü olanının gerçekleşmesi, o 

toplumdaki ilerici güçlerin düzeyini ele vermesi açısından da bir göstergedir. Bugün Türkiye'deki 

devrimci ve demokratik güçler, işlemiş oldukları "büyük tarihsel günahların" bir tür bedelini 

ödemektedirler.  

  

Bugün devrimci ve demokratik güçler için en önemli mesele, "16 Nisan"ı "sonrasına" nasıl 

bağlayacağını bilmemektir. "16 Nisan" iktidar açısından bir "bonus" mü yani kaybetse de varolanı 

koruduğu bir politik hamle mi olacak yoksa bedeli ağır politik bir manevra mı olacaktır? Bunu 

belirleyecek olan devrimci-demokratik muhalefet olacaktır. Çünkü devrimci-demokratik 

muhalefetin dışında, bu bedeli Erdoğan ve AKP'ye ödetecek hiçbir muhalefet odağı 

bulunmamaktadır.  

  

İster referandumda Evet çıksın isterse de Hayır çıksın, 16 Nisan, "sonrası"na, faşist 

diktatörlüğün yıkılması perspektifi ile bağlanmaya çalışılmalıdır. Bu ise rejime karşı kapsamlı savaş 

politikasını zorunlu hale getirmektedir. Zaten Erdoğan ortaya koymuş olduğu politika ile sistemin 

yasal sınırlarını hem hukuki olarak hem de uyguladığı devlet terörü aracılığıyla giderek yoketmiş 

ve muhalefete silahlı mücadelenin dışında başka bir yol ile iktidara gelme olanağını bırakmamıştır. 

Erdoğan komplolar ile örmüş olduğu siyasal iktidarını, devletin bütün imkanlarını "yasadışı" bir 

şekilde kullanarak seçimler aracılığıyla hukuki bir biçime  sokmaktadır. Hukuki biçime sokulan 

"darbe mekaniği" ise demogojik bir şekilde "demokratik söyleme" çevrilerek, toplumda bir 

ideolojik hegemonyaya dönüştürülmekte ve bu temelde muhalefet pasifize edilmektedir.  

  

Erdoğan'ın yöntemi çok karmaşık görünmesine karşın oldukça basittir: Yumuşak araçlar 

(seçimler, devletin bütün imkanları, diplomasi vs. ) ile toplumda ideolojik hegemonya 

oluşturulmaya çalışılır ve bu çabaların yetmediği yerde (7 Haziran Genel Seçimleri gibi) ise devlet 
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terörü (her biçimi ile komplolardan, IŞİD üzerinden sipariş terör eylemlerine kadar) birleştirilerek 

toplum sindirilmeye ve tercihlerinin yönü değiştirilmeye çalışılır. Burada bütün mesele, devletin 

bütün şiddet unsurları yasadışı bir şekilde halka karşı kullanılırken, muhalefetin bunu 

dengeleyememesidir. Erdoğan'ın gücünün kaynağı "sert güçlerdeki" bu dengesizliktir ve bu 

dengesizlik ortadan kalkmayana kadar da, iktidarının güvende olduğunu çok  iyi bilmektedir.  

  

Kuzey Kürdistan'ı ve PKK'yi dışta tutarsak, Türkiye'de gerçek anlamda bir silahlı mücadele 

pratiği yoktur. Potansiyeli ve imkanı olmasına karşın, silahlı  mücadele hem politik olarak dar bir 

temelde hem de stratejik ve taktik olarak oldukça yetersiz ele alınmaktadır. Türkiye'de silahlı 

mücadele çok kısa bir zamanda hemen örgütlenemeyeceğine göre, Kürt Özgürlük Hareketi ile 

Türkiye Devrimci Hareketi'nin bu noktada birlikte hareket etmesinden başka bir yol 

bulunmamaktadır. Zaten iki hareket hem legalde (HDK ve HDP) hem de illegalde (HBDH-KBDH) 

güçlerini birleştirmiş durumdadırlar. Ama 7 Haziran sonrası pratiğin de gösterdiği gibi, bu 

çabaların başarısı doğru bir küresel, bölgesel ve ulusal stratejik konumlanma ve de buna uygun 

taktik bir yapının belirlenmesi ile mümkündür.  

  

16 Nisan'ı "sonrası"na doğru bir şekilde bağlamak ancak 7 Haziran ve sonrasındaki hataları 

tekrarlamamakla mümkündür. Bu noktada PKK stratejik bir yere sahiptir ve içinden geçtiğimiz 

süreçte onun dışında olayların gidişatının yönünü değiştirecek bir güç bulunmamaktadır.  

  

Erdoğan ve AKP'nin ve yine onlara yamanan Devlet Bahçeli'nin 16 Nisan referandumu, 

halka açılan savaşın derinleşmesi anlamına gelmektedir. İster referandumda Evet çıksın isterse de 

Hayır çıksın, onlar açısından halka karşı  savaşın tırmandırılması zorunlu ve kaçınılmazdır. O zaman 

devrimci hareketin bu savaşa en iyi şekilde hazırlanması gerekmektedir.  

  

O halde devrimci hareketin ama özellikle de PKK'nin 7 Haziran sonrası temel hatası ya da 

hataları neydi?  

  

"1 Kasım  Dersleri" adlı makalede bu hataları ayrıntılı bir şekilde ele almıştık. Ama burada 

konumuz ile bağlantılı olarak bu noktaları kısaca da olsa tekrar ele alalım ve  bu sefer  Kürt Halk 

Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın konuya nasıl yaklaştığını da belirtmeye çalışalım. Çünkü 1 Kasım 

2015'ten sonra, Sayın Öcalan'ın İmralı Heyeti ile olan görüşmeleri kitap olarak yayınlandı ve bu 

kitapta Sayın Öcalan'ın Erdoğan ve AKP karşısındaki stratejisinin ve siyasetinin ipuçlarını bulmak 

(bununla ilgili ayrı ve ayrıntılı bir makale yazacağız) mümkündür.  
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Bu kitaptaki bazı bilgiler, Sayın Başkan Öcalan'ın görüşleri ile bizim "1 Kasım Dersleri" adlı 

makalemizde belirttiğimiz hususların birbirlerini desteklediklerini göstermektedir. Onun için 16 

Nisan'ı "sonrası"na, doğru bir şekilde bağlayabilmek için, Sayın Başkan'ın 7 Haziran sonrası için  

"ne düşündüğünü ve ne yapmak istediği"ni önce analiz etmeye çalışalım.  

 

Önce şu soruyu soralım: Sayın Başkan Öcalan için "Barış Süreci Gerçekten Ne Anlama 

Gelmektedir? " Bu soruyu başka bir soru ile tamamlamak gerekir: "Başkan Öcalan, Barış Süreci ile 

Türk devletiyle Kürdistan'ın diğer paraçalarında PKK'nin ellerinin ve kollarının serbest kalması için 

uzun yıllara yayılacak bir anlaşma mı aramak istemektedir yoksa bu süreç ile başka bir şey mi 

hedeflemektedir? "  

 

Bu soruların doğru yanıtlanması, Sayın Başkan'ın diğer olgu ve olayları (Erdoğan, AKP, faşist 

diktatörlük, demokratik devrim, sert ve yumuşak güçlerin birliği, stratejik öncelik vs. ) nasıl 

değerlendirdiğinin ipuçlarını da verecektir.  

 

Şimdilik fazla detaya girmeden ve konuyu daha kapsamlı olarak başka makalelerde 

tartışmayı saklı tutarak, çok kesin bir şekilde şu sonucu çıkarabiliriz: Barış Süreci'ni Sayın Öcalan, 

genel olarak faşist diktatörlüğü ve özel olarak da Erdoğan ve AKP iktidarını yıkmak için gerekli 

güçlerin toparlandığı bir dönem olarak ele alıyordu. Barış Süreci, Erdoğan ve AKP'nin ve de 

bununla birlikte faşist Türk devletinin yıkılma sürecidir. Dışarıdan bakıldığı zaman çok paradoksal 

görünmesine karşın, Barış Süreci hem Öcalan açısından hem de Erdoğan açısından birbirlerini 

tasfiye sürecidir ve iki lider bu gerçeği çok iyi bilmektedirler.  

 

"İmralı Notları" kapsamlı okunduğu ve "sindirildiği" zaman, Sayın Başkan'ın 2003 - 2011 

arası uygulamak istediği stratejiyi de "AKP'nin kapsamlı analizinden sonra değiştirdiği" 

görülmektedir. 2003- 2011 dönemi, Türkiye'nin AB'ye üye olmak için reform yapacağı beklentisi 

üzerine oturuyordu ve bu temelde Sayın Başkan "PKK'nin yumuşak ve sert güçleri"ni devletin 

demokratik dönüşümünde bir tür "baskı unsuru" olarak düşünüyordu. Ancak AKP ve Gülen 

Cemaati'nin, Ergenekon Komplosu ile Kemalist Ordu'yu bastırmalarından sonra, demokratikleşme 

yönünden adım atacaklarına, diktatörlük ve PKK'yi tasfiye yönünde adım atmaları ya da bu 

niyetlerini ortaya koymalarını (ki Sayın Başkan Demokratik Ulus kitabında AKP'ye "Yeşil Faşizm" 

demekte ve Kemalistler'den daha tehlikeli olduğu tespitini yapmaktadır) gördükten sonra Sayın 

Başkan, "Faşist Türk devleti ile taktik anlaşma aramak anlayışından, Faşist Türk devletini TASFİYE 
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anlayışı"na geçmiştir. Faşist Türk devletini tasfiye politikasının SİYASAL İKTİDARI ELE GEÇİRME ile 

bağlantılı olduğunu söylemeye ise gerek yoktur. Ancak buradaki bütün mesele, Sayın Başkan'ın 

Dünya Devrimci Hareketi içerisinde ya hiç olmayan ya da ender görünen bir yöntem izlemesidir. 

Zaten kendisi "İmralı Notları"nda, Heyet ile "Türk Solu"na gönderdiği mesajında, bu süreçte eski 

metodları bir kenara bırakmak gerektiğini belirtir.  

 

Abdullah Öcalan'ın "siyasi planı" kavrandığı zaman, bu planın "yeni bir devrim anlayışına 

dayanan mükemmel bir plan" olduğu görülecektir. Sayın Başkan'ın planına göre, AKP Barış 

Süreci'ne devam ederse zaman içerisinde devrimci-demokratik hareketin yumuşak güçleri ve onu 

"her an destekleyen sert güçler" ile çözülecekti yokeğer Barış Süreci'ni sona erdirirse o zaman da 

"kapsamlı savaş" ile desteklenen yumuşak güçler ile tasfiye edilecekti. Kısacası her iki durumda 

da tasfiye edilecekti. Bu bir tür, faşizmin tasfiyesine faşizmin kendisinin karar vermesi gibi bir 

şeydi. Bundan şu sonuç çıkmaktadır ki, Türkiye demokratikleşmeyene ve bu demokratikleşme 

sağlam bir tarihsel ve toplumsal temele oturmayana kadar, PKK'nin "Stratejik Önceliği" 

Türkiye'dir.  

 

Sayın Öcalan'ın 2003- 2011 stratejisinde, Türk devleti ile taktik anlaşma arama anlayışı, 

Kürdistan'ın diğer parçalarında ama özellikle de Doğu Kürdistan'daki  (İran) mücadeleyi 

yükseltmeye  bağlanmıştı. Sayın Başkan yeni stratejide bu görünümü koruyarak, içeriğini 

değiştirmiştir. Açıktan söylememesine (bu mümkün değil) karşın, yeni stratejide Türk devleti ile 

taktik anlaşma, aslında faşist Türk devletini yıkmak için "yumuşak ve sert güçlerin toplanma 

süreci"ne bağlanmıştır. Sayın Başkan, kısmi olarak Rojava hariç, özellikle de Doğu Kürdistan için 

mücadeleyi ALDATMA aracı olarak kullanmaktaydı.  

 

Sayın Başkan Barış Süreci'nin başında  PKK'nin Kandil Önderliği'ne şu mesajı vermiştir:  

"A. Öcalan: Komisyonlar kurulacak. Hakikat Komisyonu da kurulacak. Akil insanların denetiminde 

olacak. Çekilme o zaman olacak. Köylere geri dönüş olacak. Bunları yapmazlarsa geri çekilme 

olmaz. "Çekilirsek gerilla biter" görüşüne katılmıyorum. Çekildiğimiz alanda gerillayı daha da 

büyüteceğiz. Suriye var, İran var. Şu an Suriye'de elli bin, Kandil'de on bin, İran'da kırkbin var.  

S. S. Önder: Sizin konumunuz ne olacak?  

 A. Öcalan: (Gülerek) Ne ev hapsi ne de af, bunlara gerek kalmayacak. Herkes, hepimiz özgür 

olacağız. Şunu bilin ki, bu hamlem komployu boşa çıkaracaktır. Ben komployu aşıyorum. Başarılı 

olursam, ne KCK tutuklusu kalır ne başka tutuklu. Bu olmazsa elli bin kişiyle halk savaşı olacak. 

Ölen ölecek, ben karışımıyorum. Yalnız herkes bilmeli ki, ne eskisi gibi yaşayacağız ne de eskisi gibi 
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savaşacağız. " (Abdullah Öcalan, Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa (İmralı Notları), s. 26, 

Mezopotamya Yayınları)  

 

Bu sözlerin söylendiği görüşme 23 Şubat 2013 tarihlidir yani Barış Süreci'nin hemen başı 

diyebiliriz. Bu dönemde Sayın Başkan'ın iddia ettiği gibi PKK'nin Suriye'de ellibin ve İran'da kırkbin 

gerillası yoktur. Belki Kandil'de on bin olabilir. Zaten bir kaç ay sonraki görüşmede, Kandil  

Suriye'de onbeşbin gerillaya çıktıklarını belirtir. Burada da görülmektedir ki, Öcalan Barış 

Süreci'nin sonuna kadar PKK'nin Kandil önderliğinden, Suriye'de ellibine, İran'da kırkbine ve 

Kandil'de yedek olarak onbin gerillaya çıkmasını istemektedir. Barış Süreci sonunda savaş başladığı 

taktirde de, ellibin kişilik bir gerilla gücü ile Türkiye'ye karşı savaşılması gerektiğinden bahseder. 

Buradaki ilginç nokta, İran (40 bin) ve Kandil'deki (10 bin) gücün toplamının ellibin yapması ve 

İran'a karşı konumlandırılmış görünen bu gücün aslında Türkiye'ye karşı konumlandırılmış 

olmasıdır. Bu ellibinlik güç, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'daki HDK, DTK, HDP ve DBP ile birbirine 

BAĞLI bir güçtür ve her iki taraf karşılıklı olarak birbirlerini destekler ve beslerler.  

 

"İmralı Notları"nda çok açık olan şey, Sayın Başkan'ın savaş sanatının doğasına uygun 

olarak, "yumuşak" (HDK, DTK, HDP ve DTB) ve "sert" (gerilla kuvveti) güçlerin birbirlerine 

oranlarına olağanüstü derecede dikkat ettiğidir. Başka bir şekilde ifade edersek eğer, yumuşak 

güçlerdeki bir yoğunlaşmaya uygun olarak aynı derecede sert güçlerde de bir yoğunlaşmanın 

zorunlu olduğudur. Biri gelişirken diğeri zayıf kalmamalıdır. Örneğin HDP yüzde onbeşlik bir oy 

potansiyeline ulaştığı zaman, onu destekleyecek gerilla gücü en azı ellibin olmalıdır. İki gücün 

birbirleriyle  oranlarının yanlış kurulması (1 Kasım'dan sonra olduğu gibi) ya da birbirleriyle 

bağlarının zamansız kopartılması, eğer düşman doğru yere yoğunlaşmış ve buraya  azami bir güç 

birikimi yapmış ise her ikisinin ayrı ayrı kuşatılıp ve bastırılmasına neden olacaktır. Çünkü savaşta 

SAYISAL ÜSTÜNLÜĞÜN yerini hiçbir şey tutmamaktadır.  

 

Konuyu fazla dağıtmadan sonuca doğru gidersek eğer, şu soruyu sormamız gerekmektedir: 

Barış Süreci'nin sonucunda PKK, Kuzey'de niçin Sayın Başkan'ın belirtmiş olduğu elli bin gerilla 

gücüne çıkamamıştır?  

 

Bu soruya verilecek doğru cevap, bütün politik ve askeri sorunların çözümüne bizi 

götürecektir.  

 

PKK'nin Kuzey Kürdistan'da ellibin gerilla toparlayamamasının temel nedeninin, PKK'nin 



 175 

STRATEJİK KUVVETLERİNİN, stratejinin prensiplerine aykırı olarak, birbirlerini 

destekleyemeyecek bir biçimde üçe bölünmesi (Bakur, Rojava ve Rojhilat)  olduğu su götürmez 

bir gerçektir. PKK'nin stratejik kuvvetlerinin "stratejik öncelik" prensibine aykırı olarak üçe 

bölünmesi, PKK tarihinin gelmiş geçmiş en büyük hatalarından bir tanesidir ve bu hata tek 

PKK'nin bağımsızlığını değil varlığını da tehdit etmektedir.  

 

Ama bunun niçin böyle olduğu noktasında, kesin hüküm belirlemekten  ziyade sadece 

varsayım yürütebiliriz. "İmralı Notları"nda bu nokta ile ilgili olarak bazı ipuçları vardır. Bu 

ipuçlarından bir tanesi, PKK'nin Kandil Önderliği'nin, 2003 -2011 arası dönemdeki stratejiyi 

izledikleri izlenimini veren bir ipucudur. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Başkan Öcalan, 2011'e kadar 

yani HDK ve HDP projesinden önceye kadar, Türkiye'nin AB'ye üye olacağını varsaydığı için PKK'nin 

stratejik önceliğini İran'a çevirmişti ve PKK'yi de Türkiye üzerinde  baskı unsuru olarak 

düşünmüştü. Ancak AKP'nin 2011'den sonra faşist bir çizgiye kaydığını ve AB ile Barış Süreci'ne 

yaklaşımının taktik olduğunu bilince çıkarttıktan sonra, Türkiye'de "büyük bir sosyal-demokrat 

yığının" lidersiz kaldığı gerçeği ortaya çıkınca, PKK'yi Türkiye'de baskı unsuru olmaktan "iktidarı 

ele geçirmenin temel unsuru" olmaya çevirdi. Bu yeni strateji, devrimci ve demokratik güçlerin 

büyümesini ve gelişmesini zorunlu kılıyordu, ki bunun tek bir yolu vardı: Demokratik ortamın 

gelişimi ve güçlenmesi. Bu ise ateşkes ile mümkündü. Muhtemelendir ki, PKK'nin Kandil 

Önderliği, Başkan'ın bu yeni stratejisini yani Barış Süreci'ni hem legalde (yumuşak güç) hem de 

illegalde (askeri güç) güçlerin Türkiye'ye KARŞI büyütülmes süreci olarak anlamadı ve eski 

stratejiye uygun olarak Kürdistan'ın diğer parçalarındaki mücadeleyi yükseltmeye bağladı.  

 

Bunun en önemli emaresi, PKK'nin Kandil Önderliği'nin Sayın Başkan'a İmralı Heyeti 

aracılığıyla yapmış olduğu tavsiye ya da istektir. Kandil Öcalan'a Türkiye ile görüşmelerde ve olası 

bir çözüm durumunda, Anayasa'ya Kürtlerin statüsünü koyma  ve bunun devlet tarafından kabul 

edilmesi gerektiği  önerisini götürür. Kandil bu öneriyi aşağı-yukarı beş defa gündeme getirir ama 

Başkan bunu reddeder. Kandil'in bu "statü" önerisinin ve ısrarının, Türkiye devleti ile "uzun yıllara 

yayılacak" olan bir taktik anlaşma anlayışında olduğu izlenimine neden olmaktadır. Bu durum 

muhetemelen (tabii ki sadece varsayımdır), Kandil'in Kuzey'de ezici bir askeri güce ihtiyaç olmadığı 

anlayışına yolaçmış olabilir.  

 

Halbuki Başkan'ın yeni stratejisi, çok kısa ve kestirme yoldan ve de uzun yıllara 

yaymadan faşist diktatörlüğü yıkma anlayışı üzerine oturur. Bu strateji, yumuşak güçler ile faşist 

diktatörlüğün meşruluğuna darbe indirmek ve askeri güçler ile de indirilen gediği daha da açmak 
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üzerine oturmaktadır. Böylece devletin MERKEZİ yapısı çözülmüş ve onun bastırdığı yığınlar 

serbest kalmış olacaktır. Devletin merkezi yapısının çözüldüğü durumda da HDK, bir federal meclis 

ve DTK da Kürdistan'da bir yerel meclis biçiminde iktidar organları olarak ortaya çıkacaktı.  

 

Bütün bunların 7 Haziran'dan sonra olmaması için hiçbir neden yoktu. İşte Sayın Başkan, 

Barış Süreci'ni "güçlerin toparlanması" ve "sonrası"nı da "iktidarın şiddet yoluyla ele geçirilme" 

süreci olarak düşünmüştü.  

 

Bir diğer varsayım ise, Kandil'in Sayın Başkan'ın yeni stratejik perspektifini anladığını ama 

"elinden olmayan" nedenlerden dolayı (örneğin Rojava'daki gelişmeler) bunu gerçekleştiremediği 

varsayımıdır.  

 

Öcalan'ın İmralı Heyeti ile yapmış olduğu son görüşmede Rojava'daki gelişmeler Heyet 

tarafından kendisine şöyle aktarılmıştır:  

"İ. Baluken: Rojava konusunda bilgilendirme yaptılar (yani Kandil-KE). Amerika ve İngiltere başta 

olmak üzere Batılı güçlerin Rojava üzerinde ciddi planlarının olduğunu ifade ettiler.  

A. Öcalan: Nasıl planlar?  

İ. Baluken: ABD ve İngiltere Rojava'ya siyasi müdahale etme, KDP'yi güçlendirme ve Güney'in 

parçası haline getirmeyi amaçlıyor. Oslo görüşmesini yapan ekip de bu işin içindedir.  

A. Öcalan: Aslında  o İsrail'dir, hızla girmek istiyor. Burayı KDP'nin etkisi altında devletleştirmek 

istiyorlar. Güvenlik çok ciddi tehlike altındadır.  

KGM: Bu sürece dahil olmak istediler. Biz kabul etmedik. Amerika Kandil'e gitti. Bu görüşmeden 

sonra Kandil de bir açıklama yaptı. Üçüncü göz olsun dedi.  

A. Öcalan: Kandil de, PYD de KDP'nin kontrolüne girmeyecek. Barzani'nin kontrolüne girmiş güçler 

tehlikelidir. Bu çizgiye karşı büyük savaşım var. Demokrasi ilaçtır, kardeşlik ilaçtır.  

(... ) 

İ. Baluken: Üçüncü bir güç olarak KDP ve KCK'yi sözde bir araya getirecekler. Demokratik özerkliği 

ve kanton sözleşmelerini ortadan kaldıracaklar. Güney'deki gibi federal bir yapı öngörüyorlar. 

YPG'nin yapısını tartışıyorlar. ENKS'yi nasıl askeri güce dahil edebiliriz diye dayatıyorlar. ENKS ve 

KDP bu planın bir parçasıdır. ENKS bir kaç gün önce yapılan Rojava'daki seçimlere katılmadı. 

Askerlik Kanunu'nu tanımadığını söyledi. Bütün bunlar ciddi bir planlamanın devrede olduğunu 

gösteriyor. Bu konuda PYD'ye "PKK'yle aranıza mesafe koyun" şeklinde dayatmaları var. 

Görüşmelerde sık sık PKK ve Önderlikle olan ilişkiden rahatsızlık belirtiliyor. " (a. g. e. s. 453)  
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Bu görüşmenin olduğu tarih, 14 Mart 2015'tir yani İmralı Barış Heyeti ile yapılan son 

görüşmedir ve bu görüşmeden sonra Sayın Başkan tecrite alınmış ve Erdoğan 7 Haziran 

seçimlerinden önce savaş tamtamlarını çalmaya başlamıştır. O günden bugüne de zaten Heyet ile 

görüşme olmamıştır.  

 

Burada da görüldüğü gibi olaylar çok nettir. 2014'ün sonlarında IŞİD'i Rojava'ya saldırtanlar 

Batı Emperyalistleridir ve amaçları Rojava'yı alıp KDP'ye vermek ve PYD'yi de PKK'den koparmak 

ve KDP'ye yedeklemektir. Ekim 2014'de IŞİD'in en şiddetli saldırılarının olduğu dönemde ve 

Kobani'nin düşmesine ramak kaldığı dönemde de Batı Emperyalistleri PKK'ye Duhok Anlaşması'nı 

KDP üzerinden sundular. PKK Duhok Anlaşması'nı ya kabul edecek ve Rojava elde kalacaktı ya da 

reddederek Rojava düşecekti. Heyet'in yukarıdaki aktarımlarında bu durum yoktur ama gelişmeler 

geniş ölçekte değerlendirildiğinde böyle bir durumun olduğu görülür.  

 

Batı'nın dayatması karşısında PKK'nin Kandil Önderliği, Duhok Anlaşması'nı bizim 

kanaatimize göre (elbette ki sadece varsayım) kabul etti. İşte PKK'nin Rojava'yı elde tutması ile 

Erdoğan'ın saldırganlığı arasında bir ilişki mevcuttur. Çünkü Rojava'nın elde tutulması, PKK'nin 

stratejik kuvvetlerinin bölünmesi anlamına geldiği için, Erdoğan'ın Kuzey'de PKK'ye açacağı 

kapsamlı bir savaş durumunda  PKK'nin zayıf kalacağı anlamına geliyordu. PKK hem Rojava'yı elde 

tutarak hem de Kuzey'de Erdoğan ve Türkiye karşısında direnemezdi. Zaten öyle de oldu.  

 

PKK'nin Kandil Önderliği'nin Batı ile anlaştığını gören Erdoğan, Mart 2015'ten itibaren 

savaşı kışkırtmaya ve 7 Haziran'dan sonra da PKK'ye karşı topyekün savaşa geçti. Rojava ve 

Ortadoğu'daki gelişmelerden dolayı Kuzey'de az bir gerilla gücü bulunduran PKK, Erdoğan 

Kuzey'de topyekün savaşa başvurduğu zaman, güç dengesini MİLİS KUVVETLERİ oluşturarak 

kapatmaya çalıştı. Ama gerillanın eğitim ve taktik-teknik kabiliyetine sahip olamayan milis 

kuvvetleri devlet tarafından acımasızca ezildi.  

 

Manzara çok nettir.  

PKK Önderliği olayları nasıl analiz ederse etsin en önemli sorun, PKK'nin stratejik 

kuvvetlerinin tek bir noktaya yığılarak sonuç almadan ziyade, üçe bölünmesi ve Erdoğan'ın da 

bunu fırsat bilerek PKK  ve onunla birlikte de Türkiye devrimci ve demokratik hareketine  darbe 

vurması sorunudur.  

 

Olayların kısa sürede  devrimci ve demokratik hareket lehine dönebilmesi için, PKK'nin 
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Kuzey'e ezici bir güç yığması gerekmekte ve bunun önündeki engelleri de yerinde taktikler ile 

bertaraf etmesi gerekmektedir. Ama PKK'nin şu an Ortadoğu'daki dağılımı bu manzaradan çok 

uzaktır ve görünen odur ki, 16 Nisan'dan sonra da Erdoğan'ın önü açıktır.  

 

Buradan çıkan sonuç şudur, artık Türkiye devrimci hareketinin, yeni bir politika temelinde, 

Erdoğan ve faşist devlet karşısında güç (şiddet)  dengesini tekrar kurması ve bunu da iktidar 

mücadelesine akıllı bir şekilde bağlaması gerekmektedir. Bu siyasi ve askeri boşluk 

doldurulmayana kadar, Erdoğan ve AKP'nin devrilmesi ya da genel olarak faşist diktatörlüğün 

devrilmesi mümkün değildir.  

 

Devrimci ve demokratik hareket açısından "16 Nisan"ın "sonrası"na bağlanması, "barışçıl" 

ve "şiddet" araçlarının doğru bir şekilde birbirine bağlanmasıyla mümkündür. Biri olmadan diğeri 

eksik kalacaktır. Önce "Hayır"ı güçlü bir şekilde örgütlemek ve bu temelde Erdoğan'ın  elinden 

meşruluğu almak gerekmektedir. Hayır'ın referandumda çıkması sonrasında da onun üzerinde 

istifa baskısını kurarak ve şiddeti de bu temelde kapsamlı olarak devreye sokarak onu ve iktidarını 

yıkmak gerekmektedir.  

 

Referandumda Evet çıkması durumunda da, aynı taktiğe başvurulabilir. Çünkü Erdoğan ve 

AKP yasadışı bir şekilde referandum yürütmektedirler ve devrimci demokratik hareketin bu 

sonucu kabul etmemesi de çok doğaldır ve "hileli seçim" yürütüldüğü için de şiddete başvurabilir. 

Kısacası her iki durumda da, kapsamlı şiddetin devreye girmesi zorunludur ve bunun tek yolu da 

PKK'nin Kuzey'e ezici olarak güç yığmasıdır, ki Sayın Başkan bu güç sınırını ellibin olarak 

belirlemiştir.  

 

Bunun dışında kısa dönemde olayların ve güç dengesinin genel olarak devrimci ve 

demokratik hareket lehine dönmesi mümkün değildir. Kısa dönemde devrimci ve demokratik 

hareket PKK'nin gücüne bağımlıdır ama PKK'nin yanlış bir yolda ilerlemesi ve ayağına gelen iktidar 

fırsatını (7 Haziran sonrası ve 16 Nisan referandumu sonrası) iki defa tepmesinin ciddi tarihsel 

sonuçları olacaktır.  

 

Bu noktada Türkiye devrimci ve demokratik hareketine düşen görev, yeni bir devrimci 

şiddet hareketinin Batı'da nasıl örgütleneceği üzerinde kafa yormak ve bunun mücadelesini 

vermektir.  

Mart 2017 
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XII. PKK-KDP İLİŞKİLERİ YA DA KDP'Yİ 
"KAZANMAK" 

 

1. Giriş 
 

Bu yazının ana temasını, KDP'nin PKK tarafından "kazanılma" potansiyelinin ve bunun 

tarihsel imkanının varolup-olmadığının ortaya çıkarılması oluşturmaktadır. Şayet bunun tarihsel 

imkanı ve potansiyeli var ise böyle bir politikanın ortaya çıkmamasının nedenleri nelerdir ;  yok 

eğer bunun potansiyeli ve tarihsel imkanı yok ise bunun nedenlerinin neler olduğu ele 

alınmaktadır.  

 

PKK-KDP ilişkileri ve PKK'nin KDP karşısında doğru tutum sorunu, Kürdistan devriminin 

temel ve merkezi sorunlarından birisini oluşturmaktadır. Denebilir ki PKK, KDP karşısında doğru 

bir tutum geliştiremediği müddetçe, Kürdistan devriminin başarısı ve bugüne kadar elde edilen 

kazanımların korunması mümkün değildir. Bundan dolayı PKK'nin KDP karşısındaki tutumuna 

teorik olarak yakından ve eleştirel bakmak, önemli bir görev olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

AKP'nin İsrail, Rusya ve bir dereceye kadar Suriye ile ilişkilerini normalleştirme esnekliğini 

gösterebildiği bir durumda, PKK'nin KDP ile ilişkilerini niçin normalleştiremediği, Kürdistan devrimi 

açısından doğal bir soru olarak kendiliğinden belirmektedir. PKK ile KDP arasındaki "gergin" 

ilişkinin (ki tehlikeli bir biçimde çatışma ihtimalini barındırmaktadır) ne kadarının PKK'den ve ne 

kadarının KDP'den kaynaklandığının ve bu gerginliğin gerçek kaynağının yani ideolojik yapıdan mı, 

taktik yapıdan mı yoksa konjonktürden mi kaynaklandığının belirlenmesi temel bir öneme sahiptir.  

 

PKK Rojava devrimiyle ve yine bu devrimden kısa bir zaman sonra ortaya çıkan Barış Süreci 

ile hem Kürdistan'da hem de bölgede büyük bir siyasal güç ve prestij elde etti. Bu durumun Aralık 

2011'de ABD'nin Irak'ta askerlerini büyük oranda çekmesi, KDP'nin AKP'ye yakınlaşması, IŞİD'in 

ortaya çıkması ve Güney Kürdistan'daki ekonomik kriz ile birleşmesiyle, Kürdistan'daki KDP 

hegemonyası ve ağırlığı ciddi bir darbe yedi. PKK'nin Kürdistan ve bölgede gücünün gelişmesi ve 

buna paralel olarak KDP'nin gücünün aşınması hem yeni fırsatlar hem de yeni problemler ortaya 

çıkardı.  
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Bu konjonktürel durum, PKK açısından yanlış "tarihsel okumalara" neden olabilir ve gerek 

Kürdistan gerekse de bölge ve küresel güç ilişkilerinin yanlış ele alınmasına götürebilir. İdeolojik 

zaafın ve yetersizliğin olduğu durumlarda genellikle olan da budur yani "konjonktürel yapılar"ın 

"tarihsel yapılar" yerine geçirilme tehlikesinin gelişmesi.  

 

Konjonktürel olarak PKK'nin yükselen (ki bu yükselme, Ekim 2014 IŞİD saldırısından sonra 

durma  ve 1 Kasım seçimlerinden sonra da gerilemeye yerini bırakmıştır) ve KDP'nin düşen bir 

profil oluşturması, ister istemez PKK tarafından, KDP'nin kendi istediği tarihsel çizgiye gelme 

baskısını ve umudunu arttırmış durumdadır. PKK Rojava devrimiyle birlikte, KDP üzerinde Ulusal 

Kongre baskısını arttırmış ve Güney Kürdistan'ın diğer temel siyasi güçleriyle (yani YNK ve Goran 

Hareketi) geliştirmiş olduğu dikkatli ilişkiler sayesinde de KDP'yi  köşeye sıkıştırmış durumdadır.  

 

İşte tam da bu noktada temel bir sorun belirmektedir: PKK'nin diğer politik güçler ile KDP 

üzerindeki bu baskısı (ki bir tür gerginlik politikasıdır), zaman içerisinde meyvelerini vererek 

KDP'nin PKK'nin Ulusal Kongre politikasına gelmesiyle mi sonuçlanacak yoksa KDP bu politikaya 

daha saldırgan bir biçimde cevap vererek, PKK ile KDP arasında büyük bir tarihsel yarılmanın 

oluşmasına mı neden olacaktır?  

 

Bu sorunun cevabı KDP'nin tarihsel yapısı içerisinde gizlidir.  

 

KDP sorununun PKK tarafından dikkatli yönetilmesi hayati bir sorun olup, KDP'nin dış 

güçlerin kucağına itilmesi tamamen PKK'nin hatalarının sonucunda ortaya çıkacaktır. Tarihsel ve 

politik  göstergeler, PKK'nin KDP'ye karşı uygulamakta olduğu politik baskıya, KDP'nin saldırgan bir 

siyaset ile karşılık vereceğini, PKK'nin gerekli manevra ve esnekliği gösteremediği durumda, PKK 

ile KDP arasında büyük bir tarihsel yarılmanın yaşanacağını ve de bu yarılmanın bir vantuz gibi 

PKK'yi içerisine çekerek Kürdistan'ın "savaş komünizmi"ne dönüşeceğini göstermektedir. PKK 

Kürdistan içsavaşından zaferle çıkabilir ancak bunun çok büyük bir tarihsel bedeli olacaktır: 

PKK'nin devrimci kimliğini kaybetmesi ve korkunç bir bürokratik diktatörlüğün ortaya çıkması. 

Böyle bir durumda PKK içerisinde ortaya  çıkacak olan bir "Establishment PKK"dir.  

 

PKK ile KDP arasındaki bir savaş, olayların böyle bir tarihsel mecraya sürüklenmesinin 

başlangıcını oluşturabilir. Böyle bir durumdan ne Kürt halkının ne Kürt ulusunun ne de bölge ve 

dünya devrimci hareketinin zerre kadar çıkarı yoktur. PKK'deki böyle bir tarihsel pozisyon kaybı, 

bölge devrimci hareketinin üzerinde olumsuz bir duruma neden olarak, zaten zayıf olan devrimci 
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hareketin uzun yıllar daha da zayıf kalmasına yolaçacaktır.  

 

Peki PKK ile KDP arasındaki ilişkilerde, PKK için yol gösterici bir ilke ya da ilkeler bütünlüğü 

var mıdır?  

 

Bu soruya olumlu bir cevap vermek mümkündür. PKK Genel Başkanı Sayın Abdullah 

Öcalan'ın, 2000'li yılların başlarında gerçekleştirmiş olduğu paradigma değişiminin temel ideolojik 

kodları iyi kavrandığı  ve bu paradigma değişimi yaratıcı bilimsel çalışmalarla daha da geliştirildiği 

zaman, PKK'nin KDP karşısındaki doğru tutum sorunu çözülmüş olacaktır.  

 

PKK'deki "ideolojik kabuk değişim" süreci, eski ile yeninin ideolojik biçimlerinin içiçe 

geçmesine ve her ikisi arasında çatışmanın her alanda yaşanmasına neden olmuştur/olmaktadır. 

Hareket yeninin dinamiğini ve biçimlerini kavrayamadığı her durumda, eski ideolojik biçimlere 

sarılmak zorunda kalmakta ve bu durum genel düzenliliği bozmaktadır.  

 

KDP'nin PKK tarafından "kazanılması" söyleminin de doğru olarak anlaşılması gerekir. 

Bundan her ne olursa olsun KDP'nin kazanılması çıkarılmamalıdır. Tarihsel nedenlerden dolayı, 

PKK ile KDP arasında stratejik bir ilişki mümkün değildir. Zaten "kazanmadan" bahsederken, 

PKK'nin KDP'yi stratejik olarak kazanmasından bahsetmiyoruz. Bundan KDP'nin Kürdistan'da 

işgalci ve sömürgecilerin oluşturacağı güçlü bir ağırlık merkezi oluşturma konumunun  ve bu 

temelde dış güçler ile KDP arasındaki stratejik ilişkilerin zayıflatılması ya da yokedilmesini 

anlatmak istiyoruz. Bu sonuncu durum gerçekleşmeden Kürdistan'da hiçbir olumlu gelişme 

mümkün değildir.  

 

İşte tam da bu noktada PKK'nin sorunları başlamaktadır. PKK'nin KDP karşısında uygulamış 

olduğu politikanın hem tarihsel karşılığı yoktur hem de "modası" geçmiş durumdadır. Bu durum 

ilginç bir şekilde PKK'yi kısır bir politik döngüye hapsetmiş ve Kürdistan'da devrimci politikanın 

adeta kilitlenmesine neden olmuştur.  

 

PKK'nin KDP'yi "kazanma" politikası acildir. Özellikle de stratejik önceliğin İran'dan 

Türkiye'ye doğru kayma baskısının ortaya çıktığı bu süreçte, KDP ile ilişkilerin yeni bir politik 

zemine oturtulması zorunludur. Türkiye ile taktik bir anlaşma arandığı dönemlerde, AKP ile yakın 

ilişkilere sahip olan KDP'nin kazanılması aciliyet arzetmiyordu. Çünkü Türkiye ile elde edilecek bir 

anlaşmanın, onu da dizginleyeceği düşünülüyordu. Ancak Erdoğan ve AKP'nin PKK'ye karşı tekrar 



 182 

savaşı başlatması ve bunu topyekün bir savaşa çevirmesiyle artık bu durum değişmiştir.  

 

PKK ile KDP ilişkilerinde ilginç bir şekilde KDP PKK'den ileride bir durumdadır (ileride buna 

değinilecek) . Birinci Körfez Savaşı'ndan sonra KDP'nin Güney Kürdistan'da elde etmiş olduğu 

tarihsel konum ve bölge ile dünya sermayesiyle elde etmiş olduğu ilişkiler ve de bu temelde Kürt 

toplumunun geçirmiş olduğu değişiklikler, onda, ciddi bir ideolojik ve politik değişime neden 

olmuştur. KDP giderek  dış sermaye ile yoğun ilişkiler sayesinde, kendi tarihsel çıkarlarını daha 

kesin ve net tanımlama imkanına kavuşmuştur. Bundan dolayı KDP'nin analizine bu tarihsel 

zeminin analizi ile başlamak gerekmektedir.  

 

2. Güney Kürdistan ve Emperyalist Dünya Ekonomisi 
 

Güney Kürdistan'ın hızlı bir kapitalistleşme sürecine girdiği ve bu kapitalistleşmeyi de 

dünya ile bölge sermayesiyle yoğun bir işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği herkesin bildiği bir 

olgudur. Özellikle bu gelişmenin ortaya çıktığı dönem ise SSCB'nin çökmeye başladığı ve Birinci 

Körfez Savaşı'ndan sonra ABD ve müttefiklerinin Ortadoğu'ya yoğun bir şekilde girmeye 

başladıkları 1990'ların başlarıdır. Ancak Güney Kürdistan bağlamında bu dönemi daha da net bir 

şekilde ifade edersek, bu dönem 1992 yılında Kürt Federe Devleti'nin kurulduğu dönemdir. Çekiç 

Güç'ün koruması altında gelişen ve güçlenen Kürt Federe Devleti, Güney Kürdistan'ın sosyal yapısı 

üzerinde büyük bir etkiye neden olarak aynı zamanda yeni bir dönemin de kapısını aralamıştır.  

 

KDP ve YNK için 1992 öncesi ve sonrası ama özellikle de 2003'te ABD ve müttefiklerinin 

Irak'ta Saddam'ı devirmelerinden  ve KDP ile YNK'nin 2005'te Stratejik Anlaşma imzamalarından 

sonra durum tamamen farklıdır. Güney Kürdistan'ın Irak'ın federal yapısı içerisinde resmi olarak 

yeralmasından  ve dış dünya ile yoğun bir ekonomik ve politik ilişkiler geliştirmesinden sonra, 

Güney Kürdistan'da kapitalist üretim ilişkileri büyük bir gelişme kaydetmiştir. Bu gelişmenin KDP 

ve YNK üzerinde ideolojik ve politik olarak etkide bulunmaması mümkün değildir.  

 

KDP ve YNK'nin önderliğinde Kürt Federe Devleti'nin oluşumu, Güney Kürdistan'da 

ticaretin yoğun bir şekilde gelişmesine ve bu ticaret aracılığıyla bir işbirlikçi Kürt ticaret 

burjuvazisinin oluşmasına neden olmuştur/olmaktadır. Özellikle devlet ile yoğun bir ilişki 

içerisinde hatta devlet kadrolarının burjuvalaşması şeklinde gelişen bu yeni burjuvazi, KDP ve 

YNK'nin temsil etmiş olduğu eski Kürt burjuvazisinden farklıdır.  
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1992 öncesi Güney'deki  eski Kürt burjuvazisi, feodal yapı içerisine hapsolmuş olan, 

sermaye birikimi yokdenecek kadar zayıf olan ve bundan dolayı modern dünya ile ilişkileri oldukça 

sınırlı bir yapıya sahipti. Bu Kürt burjuvazisinin zayıflığı ve feodal ilişkilerin baskın karakteri, KDP 

ve YNK'nin ideolojik ve politik yapısına da yansıyordu.  

 

KDP ve YNK Güney Kürdistan'da güç olabilmek için aşiretlere yaslanmak zorundaydılar. 

Aşiret yapılanmasını aşarak halka ama özellikle de köylülere ulaşmaları mümkün değildi. Kapalı bir 

köylü ekonomisi temelinde yükselen ve güvenlik sorunuyla konsolide olan bu aşiretsel toplumsal 

örgütlenme, ulusal örgütlenme için büyük engeller yaratıyordu.  

 

Aşiretler ulusal çıkarlardan ziyade, dar aşiretsel çıkarları ön plana çıkarıyorlardı ve bu dar 

ufuk, dar bir politkanın da temelini oluşturuyordu. Aşiretler kendi toplumsal çıkarları için tek KDP 

ve YNK arasında manevra yapmıyorlardı ama Irak merkezi yönetimi ile de görüşerek ve uzlaşarak 

ve de zaman zaman onların yanında yeralarak kendi çıkarlarını koruma ve geliştirme politikaları 

uyguluyorlardı. Böyle bir aşiretsel temele dayanan KDP ve YNK politikaları da aynı şekilde dar ve 

istikrarsız bir yapıya sahipti ve PKK bu iki hareketi çok haklı olarak zamanında "ilkel Kürt 

milliyetçiliği" ile damgalamıştı.  

 

KDP ve YNK'nin tersine PKK tabanını, aşiretsel temelde değil, halkın yoksul kesimleri 

içerisindeki  bağımsız bireylerin kazanılması temelinde oluşturmaya çalıştı. Kuzey Kürdistan'da 

kapitalist üretim ikişkilerinin gelişmişliği ve feodal yapının çözülmesinin ileri boyutları, büyük 

ölçüde serbest kalmış bir "özgür bireyler yığını"nı (feodal ilişkilerin zayıflaması ve çözülmesi 

bağlamında) oluşturmuştu. Bu tarihsel temel PKK'nin KDP ve YNK'den farklı olarak, ulusun geniş 

kesimleri içerisinde yekpare örgütlenmesine ve bu temelde PKK gibi modern bir partinin 

oluşumuna neden olmuştur.  

 

PKK'nin toplumsal güç olabilmek için aşiretsel örgütlenmeye muhtaç olmaması ve aşiretsel 

örgütlenmenin dışında toplumsal  tabanını geliştirmesi, aşiretlerin dar çıkarları ile sakatlanan bir  

ulusal politikanın oluşumunu da engellemiştir. Kitlelere aşiretsel temelde değil ama bireysel 

temelde gitme, Kürdistan'da merkezi bir ulusal ve toplumsal hareketin oluşumunun da  temelini 

oluşturmuştur. Hiç kuşkusuz bu durum  Kürdistan tarihinde bir ilkti.  

 

1990'lı yıllara gelindiğinde PKK bir çok noktada KDP ve YNK'den ileri konumdaydı: ideolojik, 

politik, ekonomik ve  askeri olarak. Ama 1990'lı yılların başlarından itibaren bu durum giderek 
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değişmeye başladı. Birinci Körfez Savaşı'ndan sonra, Çekiç Güç'ün koruması altında Kürt Federe 

Devleti'nin kuruluşu ve giderek petrol gelirlerinden ve ticaretten pay alması yani sermaye 

birikiminin ilkel de olsa oluşmaya başlaması, hiç kuşkusuz yeni bir dönemin de kapısının 

aralanması anlamına geliyordu.  

 

Kürt Federe Devleti'nin ortaya çıkması ve bu devletin belirli bir emperyalist ve bölgesel 

güçlerin koruması altında gelişmesi, Güney Kürdistan'daki KDP-YNK iktidar bloku açısından bir 

"tarihsel dış güç bağımlılığı"nı da beraberinde getirmiştir. Burada iki noktayı birbirinden 

ayırdetmek gerekir, o da dışa bağımlılığın yapısıyla, bu bağımlılığın biçimi ya da biçimleridir. Bu 

ayrımı kavramının büyük bir önemi vardır, çünkü KDP ile YNK'nin neyi yapabileceği ve neyi 

yapamayacağını bize göstermektedir.  

 

Söz konusu olan, KDP ve YNK'nin ne düşündüğü ve ne yaptığı sorunu değildir, sorun onların 

tarihsel konumlarını ve bu konumlarının elverdiği olanakları gözönünde bulundurarak, PKK'nin ne 

yapması gerektiğidir. Bu iki hareketin tarihsel konumlarının elvermediği ya da onlardan 

yapamayacakları şeyler istemek, PKK'yi politikasızlığa ya da kısır bir politik döngüye 

sürükleyecektir.  

 

KDP ve YNK'nin emperyalist ve bölgesel güçler ile stratejik bir ilişki içerisinde bir iktidar 

örgütlemesi ve bu iktidarın uluslararası, bölgesel ve ulusal güvenliğini de bu stratejik ilişkiler 

temelinde sağlaması yani iktidar örgütlenmesinin dış biçimlerinin yapısı, kaçınılmaz bir şekilde 

iktidarın içeriğinin (özellikle de ekonomik ilişkilerin) özelliklerinin de aynı biçimde gelişmesine 

yolaçmaktadır.  

 

Güney Kürdistan'daki iktidar blokunun, siyasi ve askeri olarak stratejik ilişkide olduğu 

emperyalist ve bölgesel güçler, bu stratejik ilişkiler aracılığıyla Güney Kürdistan ekonomisi 

içerisine de yoğun bir şekilde girmişlerdir. İşte Güney Kürdistan'daki bu yeni işbirlikçi burjuvazi, 

sermaye birikimini bu dış sermaye ile yoğun bir ilişki içerisinde geliştirmektedir.  

 

Güney Kürdistan'da sermaye birikiminin boyutlarının gelişmesiyle, toplumun ihtiyaçlarının 

sağlanması arasında sıkı bir ilişki oluşmuş ve bu ilişki de kendi içerisinde belirli bir denge üzerine 

oturmuştur. Güney Kürdistan toplumu, gerek devlet gerekse de özel biçimde varolan  yeni 

işbirlikçi sınıfın, dış sermaye ile kurmuş olduğu tarihsel ilişkilere göbekten bağımlı hale gelmiştir. 

Bu ilişkinin bel kemiğini ise petrol ticareti oluşturmaktadır.  
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Petrol ticareti Güney Kürdistan'ın bütün toplumsal göstergelerini temelden 

etkilemektedir. Güney Kürdistan'da hızlı bir ekonomik gelişmenin altında yatan temel faktördür. 

Petrol metaısının dünya ekonomisinin temel hammaddelerinden birisi olması ve özellikle talebi 

yüksek bir meta olması, Güney Kürdistan ekonomisinin hızlı bir şekilde gelişmesine ve büyümesine 

neden olmaktadır. Bu büyüme ise Güney Kürdistan'da sermaye birikiminin boyutlarının gelişmesi 

ile karakterizedir. Belirli bir noktadan sonra da bu ekonominin temel problemi sürdürülebilirlilik 

olmaktadır.  

 

Güney Kürdistan petrol ihracatı karşılığında dünyadan gerekli metaları almakta, altyapı 

yatırımlarını karşılamakta ve kendi ordusunun modernizasyonunu gerçekleştirmektedir. Petrol 

gelirlerine dayalı bir ekonomik modelin Güney Kürdistan'da oluşmuş olması, hiç kuskusuz kırılgan 

bir ekonomik yapının da oluşmasına yolaçmıştır. Ancak Kürdistan gibi genç bir devletin, ilk 

başlarda bu tür bir ekonomik modelin dışında geliştirebileceği başka  bir ekonomik model 

mümkün değildir. Petrol gelirlerini ekonominin kumanda tepesi yaparak, başka ekonomik 

sektörlerin geliştirilmesi stratejisinin dışında başka bir ekonomik model mümkün değildir. Burada 

temel sorun, bu ekonomik modelin, yeni bir Kürt işbirlikçi  burjuva sınıfın yaratılmasıyla elele 

gitmesi ve bu sınıfın da büyük bir yolsuzluk düzeni üzerinden doğmasıdır. Yolsuzluk aslında özel 

sektöre "sermaye aktarımı" işlevi görmektedir. Bu tür ekonomik modeli benimseyen bütün geri 

ülkelerin gelişiminde görülen durum Güney Kürdistan'da da görülmektedir.  

 

Sömürgeciliğin en önemli özelliklerinden bir tanesi, baskı altında tutulan ulusun 

burjuvazisinin gelişip,  güçlenmesine engel olmaktır. Hem altyapıda (ekonomik) hem de üstyapıda 

(ideolojik ve politik) ulusun kendi özellikleri içerisinde gelişmesine engel olmak, baskı altında 

tutulan ulusun yönetilmesi ve bu temelde onun sömürülmesi için zorunludur. Ulusu ekonomik, 

ideolojik ve politik yönden "silikleştirmek" isteyen sömürgeciler, asimilasyon politikalarıyla da bu 

ulusu yoketmek isterler. Bu tür bir politika her yönden geri bir toplumun oluşmasına neden olur 

ama özellikle de ekonomik geriliğin oluşmasının ana nedenini oluşturur.  

 

Şu ya da bu şekilde sömürgecilikten kurtulan bir ulusun ilk karşılaştığı temel ekonomik 

mesele, yok denecek kadar az olan sermaye birikimi sorunudur. Çünkü sermaye birikimi olmayan 

bir toplum, kendi ekonomik yaşamını olumlu bir şekilde örgütleyemez ve bu toplumun büyük bir 

kaos içerisine sürüklenmesi kaçınılmazdır.  
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Güney Kürdistan'da sermaye birikimi zayıf olan özel sektörün devlete dayanarak ve onun 

imkanlarını kullanarak gelişmesi ve bu temelde büyük bir yolsuzluğun yaşanması, Güney 

Kürdistan'ın tepeden tırnağa çürümüş bir toplum olduğu anlayışına yolaçmamalıdır. Bu tür 

süreçler geçmişte dünyanın başka yerlerinde de yaşanmıştır ve halen yaşanmaktadır ve de bu 

ülkelerde politik sistemler uzun süre ayakta kalmayı başarmışlardır.  

 

Kaldı ki son ekonomik krize kadar, Güney Kürdistan ekonomisi olumlu göstergelere sahipti. 

Güney Kürdistan'daki ekonomik krizin altında yatan temel neden, dünya piyasasında petrol 

fiyatlarının düşmesi ve bu temelde ülkenin gelir kaynaklarının düşmesidir. Düşen gelirler 

ekonominin dengesini bozmuş ve temel giderleri ve yatırım projelerinin sürdürülmesini zora 

sokmuştur. Ama bu kriz konjonktüre bağlı geliştiği için konjonktürün değişmesiyle de aşılacaktır.  

 

Petrol fiyatlarının düşmesinden kaynaklanan ekonomik krizin en önemli özelliği, Güney 

Kürdistan yönetimini daha fazla petrol çıkarmaya ve satmaya yöneltecek olmasıdır. Güney 

yönetimi düşen fiyatların sonucunda ortaya çıkan gelir kayıplarını, daha fazla petrol sürümü ile 

telafi etmeye çalışacak ve bu durum onun "dış dünya" ile bağlarının daha da gelişip, güçlenmesine 

ve de bu temeldeki politikaların öne çıkmasına neden olacaktır. PKK'nin bu durumu mutlak suretle 

gözönünde bulundurması gerekmektedir. Çünkü gerek KDP gerekse de YNK, kendilerinin dış 

dünya ile ilişkilerinin zedelenmesine ve zayıflamasına  neden olacak bütün politikalara karşı 

direnerek sert tepki vereceklerdir.  

 

Güney Kürdistan ekonomisine kabaca bir gözatacak olursak, işlerin o kadar da dramatik 

olmadığı görülecektir.  

 

2004 yılında Güney Kürdistan'da kişi başına gelir, Irak ortalamasına göre yüzde elli fazlaydı. 

Bugün bunun iki katı olduğu tahmin edilmektedir.  

 

Güney Kürdistan, ulusal ve uluslararası yatırımları özendirmek için, ilki 1999 yılında 

hizmete giren ve uygun altyapıya sahip "özel ekonomik bölgeler" oluşturmaya başlamış ve sanayi 

istihdamının yaklaşık üçte biri, sanayi üretiminin de yaklaşık yüzde kırkı bu bölgelerde 

oluşmaktadır. Yabancı sermaye çekmek için gerekli altyapı yatırımlarının petrol gelirleri ile finanse 

edildiğini ve bu temelde petrolün Güney Kürdistan ekonomisi için stratejik bir önemde olduğunu 

belirtmeye gerek yoktur.  

 



 187 

"Planlama Bakanlığı'nın verilerine göre IKB'nin (Irak Kürdistan Bölgesi-KE) gayrisafi yurtiçi 

hasılası (GSYH) 2011 yılı için yaklaşık olarak 24 milyar dolardır. GSYH'nın sektörel dağılımı ise 

şöyledir: % 30. 1 hizmet sektörü, % 20. 6 kamu hizmetleri, % 17, 5 tarım sektörü, % 13, 5 ticaret 

ve taşımacılık, % 9, 4  madencilik ve imalat, % 7, 6 inşaat ve % 1, 3 bankacılık ve sigortacılık 

hizmetleri. " (Harun Öztürkler, Ortadoğu Dergisi, Temmuz-Ağustos, sayı 69, s. 81)  

 

Güney Kürdistan ekonomisinin dörtte üçü hizmet sektöründen oluşmaktadır. Diğer petrol 

zengini ülkeler ile kıyaslandığı zaman, Güney Yönetimi'nin ekonominin çeşitlendirilmesi 

politikasına çalıştığı ve bu temelde sanayi üretimini geliştirmek istediği de görülmektedir. Bunun 

için Güney Yönetimi, "2020 Vizyonu" adı verilen bir kalkınma programı uygulamaktadır. Bu 

program ile hedeflenen:  

"nüfusun ihtiyacını karşılayacak bir sağlık ve sosyal hizmetler alt yapısının oluşturulması, yaşam 

standartlarının yükseltilmesini sağlayacak ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücünü 

yetiştirecek bir eğitim sisteminin oluşturulması, fiziksel altyapının tamamlanması, özel sektör 

temelli çeşitlendirilmiş bir ekonomik yapının ve etkin ve dürüst bir hükümet yapısının 

oluşturulması yer almaktadır. " (a. g. e., s. 81)  

 

Güney Kürdistan ekonomisinin en önemli sorunlardan bir tanesi (son yıllarda petrol 

fiyatlarının düşmesiyle ağırlaşmış bir sorundur) uygulanılan sosyal hizmetler ve yardımların 

işgücüne katılımı oldukça düşürmesidir. Petrol gelirlerinin fiyatların düşmesiyle, bütçe üzerinde 

bir baskı oluşturduğu bir durumda, devletin sağlamış olduğu ve aktif nüfusun dinamik yapısını 

yokeden bu politika sürdürülemez hale gelmiştir. Zaten Güney Yönetimi, özelleştirme 

politikalarıyla, nüfusun bu kesimini de "disiplin" altına almayı planlamaktadır.  

 

Genellikle ülkelerin ekonomik yapıları karşılaştırılırken, hükümetlerin bütçe dengesi ve bu 

dengeye ne kadar dikkat ettikleri önemli bir gösterge olarak ele alınır. Güney Kürdistan yönetimi, 

sosyal yardım ve giderlere rağmen belki de bölgenin bütçe dengesi tutturan nadir ülkelerinden bir 

tanesidir. Güney Kürdistan'da eğitim ve temel sağlık giderleri parasız olup, diğer ülkelerle 

karşılaştırıldığında hiç de kötü durumda değildir.  

 

Buradan çıkaracağımız en önemli sonuç, modern burjuva üretim ilişkilerinin Güney 

Kürdistan'da giderek geliştiği ve bu modern ekonomik ilişkiler üzerinden, modern Kürt 

burjuvazisinin doğmakta olduğu ve de bu yeni durumun aynı zamanda bütün ideolojik ve politik 

süreçleri de giderek etkisi altına aldığıdır. PKK'nin bu yeni tarihsel koşullara gözlerini kapatmasının 
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sonuçları tek kelimeyle felaket olacaktır.  

 

3. KDP ve YNK "İlkel Kürt Milliyetçiliği" midir?  
 

Bir önceki bölümü aslında bu bölüme temel olması için yazdık. Uzun zamandan beri PKK, 

KDP ve YNK'yi ilkel Kürt milliyetçiliği olarak tanımlamıştır. Belki 1990'lı yıllardan önceki dönemler 

için bu tanımlama doğru olabilir. Ama özellikle içerisinden geçtiğimiz dönem için bu tanımlama 

giderek gerçekliğini kaybetmiştir. Bir ideolojik manipülasyon ve propaganda aracı olarak bu 

tanımlama kullanılabilir ama olayların bilimsel ele alınışında pek bir yeri yoktur. Çünkü 

gözlerimizin önünde modern Kürt burjuvazisi doğmaktadır (bu birgün olacaktı İşte o gün 

bugündür!) ve bu burjuvazi, modern burjuva siyasetin araçlarına el atmıştır. Bu burjuvazi ortaya 

çıktığı her yerde, PKK gibi ideolojik zaafiyet içerisinde bulunan bütün devrimci parti ve örgütleri 

yenilgiye uğratmıştır.  

 

Önce ilkelliğin ne olduğunu analiz ederek konuya başlayalım.  

 

İlkellik "ilk"ten türeyen bir kavramdır. Bir şeyin, gelişiminin ilk aşamasına takılıp kalması ve 

kendisini aşan genel çerçevenin gerisinde kalması anlamına gelir. Bundan önceki bölümde de 

belirttiğimiz gibi KDP, feodal-burjuva bir hareket olarak doğdu. Aşiret örgütlenmelerine fazlaca 

dayanması, ulusal biçimin gelişimi üzerinde sınırlayıcı ve dizginleyici bir etkide bulunuyordu.  

 

Feodal yapının baskınlığı, burjuva sınıflar üzerinde de sınırlayıcı bir etkide bulunuyordu. 

Ticaret ile uğraşan kesimler, çoğu zaman feodal yapı içerisinden çıktığı için, feodal yapının uzantısı 

ve eklentisi  şeklinde varoluyorlardı. Burjuvazinin zayıflığı kaçınılmaz olarak feodal yapının baskın 

olmasına neden oluyordu. Feodal biçimin tarihsel örgütlenmesine ve ilişkilerine bağımlıydı ve bu 

ilişki ile biçimleri ortadan kaldıracak bir güce sahip değildi. Feodalizme eklemlenmiş olan bu 

burjuvazi, ilkellik ile karakterizeydi. Çünkü feodal yapıyı aşacak tarihsel güce sahip değildi.  

 

Ama bu feodal(birincil)-burjuva(ikincil) yapı, kapitalist üretim ilişkilerinin gelişmesiyle ve 

özellikle emperyalist dünya ile yoğun ilişkilerin gelişmesiyle giderek değişikliğe uğramaya başladı 

ve yapısındaki unsurların baskınlık dereceleri değişmeye ve yer değiştirmeye başladı. Artık Güney 

Kürdistan'da baskın olan feodal yapı değil, ticaret ve ona bağlı ilişkilerdir. Bu durum KDP ve 

YNK'nin yapısında da değişikliğe neden olarak, onları giderek modern burjuva hareketler biçimine 

sokmuştur.  
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İktidarlaşma ile birlikte ticaret, Güney Kürdistan için stratejik bir yapıya kavuşmuş ve bu 

stratejik durum, bütün ilişki ve biçimleri şu ya da bu ölçüde kendisine bağlamıştır. Bu yeni 

ekonomik ilişkiler  ve bu ilişkilerin neden olmuş olduğu ihtiyaçlar üzerinden, Güney Kürdistan'daki 

yönetici elit giderek daha da burjuvalaşmaya ve bu burjuvalaşmanın temel parametrelerine 

bağlanmaya başlamışlardır.  

 

İktidar aracılığıyla dış dünya ile ama özellikle de büyük emperyalist ve bölgesel burjuva 

devletler ile yaygın ekonomik ve politik ilişkilerin gelişmesi, KDP ve YNK'nin siyaset yapış tarzında, 

strateji ve taktik yapısında da önemli değişikliklere neden olmuştur. Bu dış ilişkiler sayesinde daha 

karmaşık ve esnek taktikler geliştirme imkanına  ve PKK gibi bir modern parti karşısında daha fazla 

direnme imkanına kavuşmuşlardır.  

 

Modern burjuva ilişkilerin KDP ve YNK'ye dış burjuva dünyadan sirayet etmesi zorunludur. 

Kürdistan'da bu sınıflara dayanan emperyalist ve bölgesel gericilik, kendi çıkarlarının istikrarı 

açısından bu değişimi onlardan isterler ve onların da bu yönde değişmelerinden başka bir yol 

mümkün değildir. Son yirmi-otuz yıldan beri, KDP ve YNK'nin bu yönde geçirmiş oldukları evrim, 

onların burjuva karakterlerini daha da geliştirmiş ve ilk dönemdeki ilkelliklerinin dar ufkunu 

aşmalarına neden olmuştur.  

 

Güney Kürdistan'daki sermaye birikiminin boyutları, öyle bir noktaya ulaşmıştır ki, giderek 

Güney Kürdistan'ı aşan bir yapıya kavuşmuştur. Sermaye birikiminin boyutlarındaki bu düzey, 

Güney Kürdistan'ın yeni burjuva sınıflarına hedef olarak dört parçada etkin olmak ve kendi pazar 

alanını genişletme eğilimi vermektedir. Bu burjuvazi Güney'deki kendi sermaye temelini, diğer 

parçalardaki Kürt burjuvazisinin büyümesi ve gelişmesi için de  kullanmakta ve diğer parçalardaki 

burjuva sınıf ve katmanları da kendi ekonomik ve politik kanatları altına almaya çalışmaktadır.  

 

Güney Kürdistan'daki yeni burjuvazi, bir yandan uluslararası emperyalist ve bölgesel güçler 

ile karmaşık ilişkiler geliştirirken, öte yandan da Kürdistan'ın diğer parçalarındaki burjuva sınıf ve 

tabakalarla dikkatli ve yakın ilişkiler geliştirmekte ama en önemlisi de PKK'nin sömürgeci 

devletlerdeki korkusunu, kendi nüfuz alanını geliştirmek için kullanmaktadır. Özellikle KDP, PKK 

ile bölge devletleri arasındaki çelişkileri, bu devletlerin Kürt nüfusu içerisine sızmak için 

kullanmaktadır. Bütün bu politik strateji ve taktikler, ilkelliği aşan bir yapıya sahip olup, modern 

burjuvazinin eğilimlerini yansıtmaktadır.  
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KDP ve YNK'deki bu değişim, onların modern burjuva örgütlere katılımlarında da 

görülmektedir. 2008-2015 arası bu iki parti, giderek Sosyalist Enternasyonal üyesi olmuşlar ve dış 

dünya ile çok daha karmaşık ilişkiler kurmuşlardır.  

 

4. KDP'nin Bugünkü Politikasında PKK Ne Kadar 
Sorumludur?  

 

PKK ile Kürt işbirlikçi burjuva sınıflar arasındaki ilişkilerde en önemli sorun şudur: Bu ilişkiler 

tarihsel olarak farklı bir evrim izleyebilir miydi? Özellikle PKK ile KDP arasındaki ilişkilerde sorun 

tam olarak nereden kaynaklanmaktadır? Bugünkü ilişkilerdeki olumsuzluğun ne kadarı  

taraflardan kaynaklanmaktadır?  

 

PKK ile KDP arasındaki sorunun kaynağını ortaya çıkardığımız andan itibaren, çözümünün 

ne olması gerktiği de kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Ama sorunun kaynağı doğru belirlense dahi, 

uzun yıllardan beri ortaya çıkmış olan politik atmosfer ve yaratılan kültürü aşmanın zorluğu da 

ortadadır. Soruna bilimsel yaklaşım zorunludur. Bilimselliğin dışında KDP ile PKK ilişkilerinin ele 

alınması yanlıştır.  

 

KDP ile YNK'nin PKK tarafından, gerek Kürt ulusunun birliği noktasında gerekse de 

Kürdistan ve bölge devrimi noktasında yönetilmesi (burada yönetim örgütsel ilişkiler anlamında 

değil, tarihsel olarak onları çekip çevirme anlamında yani yönlendirme anlamında kullanılmıştır) 

zorunludur. KDP ile YNK'yi kendi stratejik hedefleri doğrultusunda yönetemeyen PKK'nin tarihsel 

başarısı mümkün değildir. Bugün PKK'nin en önemli sorunu KDP'yi yönetememesidir yani onu 

istediği politikaya kanalize edememesidir. Bu da nedensiz değildir.  

 

Bugünkü ilişkilerdeki olumsuzluk paradoksal bir şekilde PKK tarafından hazırlamıştır. 

Problemin kaynağı görünenden çok daha farklıdır ve ancak teorik dünya içerisinde görülebilecek 

ve bu teorik dünyadan somut dünyaya çekilecek doğru vektörler sayesinde mümkündür. Teorik 

dünyadaki ilkelerde varolan yanlışlıkların, eksikliklerin ve zaafların ise somut dünyaya 

izdüşümlerinin yanlış olacağını söylemeye ise gerek yoktur.  

 

Devrimci hareketin perspektifinden baktığımız zaman, normalinde KDP'nin PKK'nin etki 

çemberi içerisinde olması gerekmektedir. Ama paradoksal bir şekilde KDP, PKK'nin tek etki 
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çemberi dışında değil, onun karşısında ve neredeyse ona düşman bir pozisyona sahiptir. Sorun 

şudur: KDP bu düşman pozisyona PKK tarafından mı itilmiştir  yoksa KDP'nin tarihsel doğasının 

dışa vurumu mudur? Kandil'deki yoldaşlarımıza sorarsanız ikincisidir. Onlara göre KDP tarihsel 

"işbirlikçi" doğasını açığa vurmaktadır. Biz ise birincisinin olduğunu iddia ediyoruz. KDP bu çizgiye 

PKK tarafından itilmiştir.  

 

Bu soruna biraz yakından bakalım.  

 

Sorunu içiçe geçmiş ve birbirlerini etkileyen üç düzeyde ele almak gerekir. Bunlar: 1-) 

Uluslararası Gelenek, 2-) Bu geleneğin ilkelerini temel alan PKK, 3-) PKK'nin bu ilkeleri belirli bir 

konjonktürün somutluğuna uygulaması. Bu akıl yürütmeden çıkan temel sonuç şudur: eğer bir 

devrimci hareketin uluslararası gelenekten aldığı ve uyguladığı ilkeler yanlış ise, belirli bir 

konjonktürün somut ilişkilerine yaklaşımı da yanlış olacaktır. Bu ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalarak, 

PKK somutuna bunları uygulamaya çalışalım.  

 

O zaman bir soru ile devam edelim: PKK ilk çıkışından itibaren nasıl bir uluslararası 

gelenekten beslendi?  

 

Bir hareketin ideolojik yapısı, kaçınılmaz olarak onu uluslararası bir geleneğe bağlanmaya 

götürür. Gelenek, dünya devrim deneyimlerinin bir özetidir. İdeolojik bir disiplin yaratmak isteyen 

bir hareket, bu disiplinin temel ilkelerini tarihte yaşanmış olan başka ülke ve toplum 

deneyimlerinden çıkarmaya çalışır. Bu noktada, tarihte devrimci hareketin en büyük 

deneyimlerinden birisi olan Ekim Devrimi  ve bu devrimin öncüsü olan Lenin ve Bolşevikler, dünya 

devrimci hareketi için bir referans kaynağı olmuşlardır. Bu referans kaynaklığı bugün de hala daha 

devam etmektedir ve ilk çıkışında PKK de bu geleneğin referanslarından yoğun olarak beslenmiş 

ve hem kendi ideolojik yapısına hem de politik strateji ve taktiklerine bu gelenekten aldığı ilkeleri 

katmaya çalışmıştır. Burada temel sorun bu ilkelerin ne kadar doğru ve  ne kadarı yanlış olduğu 

idi.  

 

Lenin ve Bolşevik geleneğin hatalarının kısa bir eleştirisini "Ekim Devrimi'nin Anatomisi" 

adlı kitabımda yaptım ve burada geniş bir analize gerek yoktur. Sadece bu geleneğin  konumuz ile 

ilişkisi noktasında kısaca bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü PKK'nin yanlış KDP politikası, 

PKK'nin Bolşevik gelenekten almış olduğu bazı yanlış ilkeler içerisinde yatmaktadır. Onun için 

kavranması oldukça güçtür. Ama bir kere sorunun arka teorik ve tarihsel planı kavrandığı andan 



 192 

itibaren, atılacak adımların ne olması gerektiği kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Çünkü genellik ve 

bu genelliğin doğru kurulması ve tanımlanması, kendine uygun özellikleri kendiliğinden 

"doğuracak"tır. Onun içindir ki az yukarıda, PKK'nin KDP ile ilişkilerine bilimsel bir temelde 

yaklaşılması gerektiğini belirttim.  

 

PKK'nin ilk çıkışında, Bolşevik geleneğe bağlı kalarak geliştirmiş olduğu program, strateji ve 

taktik bütünlük, PKK'nin yanlış KDP-YNK politikasının temelini oluşturur. Bolşevik geleneğin 

devrimci ilkelerine bütün devrimci hareket olarak (Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketi olarak) 

inancımız tam olduğu için, bu devralınan ilkeleri sorgulamıyorduk. Program, strateji ve taktik 

yapısını bu gelenekten alan PKK, Bağımsız Birleşik Demokratik Kürdistan hedefi ile ortaya çıktı ve 

bu hedefi, sömürgeciliğe, feodalizme ve emperyalizme karşı mücadele ile birbirine bağlayan ya da 

içiçe geçiren bir çizgi oluşturdu. Dışarıdan bakıldığında oldukça devrimci görünen bu çizginin 

aslında tarihsel karşılığı yoktu. Nedeni hedefin yanlışlığından değil, bu hedefe gidiş biçiminin yani 

yol ve yöntemler ile  emperyalist dünya sisteminin bazı özelliklerini hesaba katmayışında 

yatıyordu.  

 

İki bloklu emperyalist dünyada, Bolşeviklerden alınan bürokratik devrim modeli, SSCB ve 

Çin'in varlığından dolayı, bir noktaya kadar başarı sağlayabiliyordu. Örneğin Vietnam devrimi 

böyleydi. Ama Sovyet Bloku'nun çözüldüğü ve yeni emperyalist dünya sisteminde bütün dünya 

ekonomilerinin ve siyasetlerinin karşılıklı bağımlılık temelinde giderek içiçe geçmeye başladığı bir 

dönemde, Bolşevizmin bürokratik devrim modeli büyük tarihsel açmazlarla karşı karşıya kaldı.  

 

1990'ların başı, PKK için ilginç bir momentum oluşturdu. Sovyet Bloku ve bu blokun temsil 

ettiği bürokratik devlet kapitalisti yapılar çökerken, PKK tam tersine büyüme ivmesine giriyordu. 

PKK'nin Kürdistan özelindeki durumu ile onun dış genel durumu, ilginç bir şekilde birbirine ters bir 

şekilde gelişiyordu. Dış ilişkilerin yapısı daralırken, Kürdistan içindeki durumu daha da gelişiyor, 

halkın ve ulusun değişik tabakaları içerisindeki gücü daha da artıyordu. Bu politikanın en önemli 

sorunu giderek sürdürülebilirlilik oldu. Sovyet Bloku çökerken, PKK bu politikasını nereye kadar 

sürdürebilirdi? PKK 1990'lı yılların başlarında Kürdistan'da "şaha kalkarken", uluslararası zemini 

de hızla kaymaya başlıyordu.  

 

1990'lı yılların başlarında, Sovyet Bloku çökerken ama PKK'nin Kürdistan'daki güçleri 

büyürken, Bolşevizmin "ideolojik gözlükleri"ni kullanan PKK, feci bir hataya daha imza attı ve 1999 

felaketine götüren süreci tetikledi: Kürt İşbirlikçi burjuvazisinin Güney Kürdistan'daki temsilcileri 
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olan KDP ve YNK ile savaşa tutuştu. Bu savaşın asıl nedenlerine sonra tekrar döneceğim ama önce 

başka bir meseleyi ele almamız lazım.  

 

Devrimci geleneğimizde, devrimci hedeflerimizi kesin ve net bir şekilde ortaya koymak ve 

sonra da bütün çabaları bu hedeflere bağlamak gibi bir hastalığımız bulunmaktadır. Bu hastalığın 

kökenleri tarihin derinliklerinde yatar ve aslında olgun olmayan bir hareketin ya da düşünsel 

olarak daha olgunlaşmamış bir hareketin tezahürünü oluşturur. Bu anlayıştan beslenen strateji ve 

taktik yapı oldukça katı olur ve konjonktürün değişimlerine kendisini adapte etmesi zor olur. 

1990'lı yıllar PKK için böyleydi. Sovyet Bloku çökerken ve bölgede farklı çelişkiler önplana çıkarken, 

bu yeni duruma PKK adapte olamıyordu. Yeni konjonktüre adapte olabilmesi için PKK'nin "keskin" 

taraflarının törpülenmesi gerekiyordu. Bunun ise tek bir yolu vardı: devrimci çizginin üzerine 

dikkatlice liberal reformları yerleştirmek ve bu liberal reformlar üzerinden bölgede ve uluslararası 

alanda bütün güçler ile taktik  ilişki içinde olmak.  

 

Ama bu "keskin devrimci strateji"nin en önemli tahribatı, Kürt iç siyasetinde oldu ve bu 

yanlış strateji hem Kuzey'de hem de Güney'de Kürt işbirlikçi burjuvazisini tamamen 

sömürgecilerin kanatları altına itti. Devrimin anti-sömürgeci, anti-emperyalist ve anti-feodal 

çizgisi, Batı-Emperyalistlerini, gerici bölgesel devletleri, aşiretleri ve Güney'deki KDP ve YNK gibi 

hareketleri tek bir cephede biraraya getirme gibi ya da onları kendi aralarında PKK'ye karşı tek bir 

koalisyon oluşturma gibi bir politikaya itiyordu. Bu "keskin politika" PKK'nin düşmanlarını bir tek 

cephe içerisine yerleştiriyordu, PKK'nin müttefiklerini ise yokediyordu. Büyük bir düşman cephesi 

ile karşılaşan bir hareketin, belirli bir süre sonra büyük bir stratejik darbe yemesi kaçınılmazdır. 

Halbuki savaşın en önemli hedefi, düşmanların tek bir cephe oluşturmasını engellemek ve bunun 

için güçlü bir stratejiye ve buna uygun taktiklere sahip olmaktır.  

 

PKK'nin ilk çıkışındaki "keskin" politikanın Kuzey'deki sonuçları, aşiretlerin daha fazla 

devletin kanatları altına girmesine ve Koruculuk sisteminin gelişmesine neden oldu. Aşiretlerin, 

gericiliğin ve sömürgeciliğin Kürdistan'daki temel ayağı olduğu kabul edildi ve onlara karşı 

mücadele neredeyse sömürgecilere karşı mücadele ile aynı düzeyde ele alındı. Bir çok aşirete karşı 

girişilen silahlı saldırılar ve şiddet hareketi, bu aşiretlerin devlete doğru meyil etmelerine neden 

oldu. Büyük köylü kitlelerini kontrol eden aşiretler, köylülük ile PKK arasına bir "tampon" gibi 

girerek, PKK'nin etkisini azaltmaya çalıştılar.  

 

Halbuki Kürdistan devriminin asıl hedefi aşiretler ve Kürt işbirlikçi sınıfları değildi. 



 194 

Sömürgeciler ile Kürt işbirlikçi sınıflarının özenli ve itinalı bir şekilde birbirinden ayırdedilmemesi 

ve her ikisine de neredeyse aynı şiddetin uygulanmasının tarihsel sonuçları, ulusal hareketin 

tarihsel temellerinin zayıf kalmasına neden olmasıdır. Burada devletin bir söyleminin tersine 

çevrilerek uygulanması en doğru politikaydı. Devlet nasıl halk ile "terörist" birbirinden ayrılmalı ve 

halk içerisindeki "terörisler" temizlenmeli politikası uygulamak istiyorduysa aynı şekilde PKK de, 

sömürgeciler ile Kürt işbirlikçilerini birbirinden ayıran ve Kürt işbirlikçileri içerisindeki 

sömürgecileri hedef alan bir politika uygulamalıydı ve özellikle aşiretler ile Kürt işbirlikçi sınıflara 

karşı mücadeleyi, ideolojik ve politik araçlarla yapmalıydı. Burada şiddet zorunlu olmadıkça 

kullanılmamalıydı ve sadece savunma amaçlı devreye girmeliydi. Sömürgecilere karşı şiddet ama 

işbirlikçi sınıflara karşı, ideolojik ve politik mücadele temel alınmalıydı. Bu politika aşiretlerin ve 

Kürt işbirlikçi sınıfların hareketsiz tutulmasına neden olacaktı ve de en azından devlet için sağlam 

bir destek noktası  teşkil etmeyeceklerdi. Devlet ile bu kesimler arasında ilişkilerin zayıf ve gevşek 

olması dahi, PKK için bir kazanç olacaktı ve de üstelik büyük köylü yığınlarının etkilenmesi de kolay 

olacaktı. Devrimin anti-feodal tarafının yanlış ele alınması, sömürgecilere doğru itilmemesi 

gereken toplumsal kesimleri sömürgecilere doğru itmiştir.  

 

Kuzey'deki bu durum Güney'de ama özellikle de  KDP ve YNK tarafından dikkatlice 

izleniyordu. Devrimin aşiretleri hedef alan anti-feodal tarafının gelişmesi, aşiret örgütlenmesi 

üzerine oturan ve gücünü buradan alan KDP ve YNK için bir korku kaynağıydı. PKK'nin Kuzey'deki 

bu keskin politikası geliştikçe ve güç kazandıkça, bu politikanın Güney Kürdistan'a taşınması 

kaçınılmazdı ve bu Güney güçleri için tam bir kabustu. 1980'li yıllarda KDP ve YNK'nin PKK'ye 

yanaşmasının nedenlerinden bir tanesi de PKK'yi ideolojik ve politik olarak etki altına alarak, onun 

katı aşiret karşıtı politikasını yolundan saptırmaktı. Ancak PKK bu tür yaklaşımlara sert bir karşılık 

verdi. PKK için aşiret karşıtı  politika devrimci bir görevdi ve "Bolşevik Credo" bunu emrediyordu. 

KDP ve YNK'nin korkuları 1990'lı yılların başlarında gerçek oldu.  

 

Şimdi yukarıda geçici olarak nokta koyduğumuz konuya  tekrar dönebiliriz yani Güney 

savaşının gerçek nedenlerine. Burada yapacağımız analiz bir teorik akıl yürütmedir yani elimizde 

bu akıl yürütmeyi destekleyecek elemanlar mevcut değildir. Ancak az ileride, Cemal Yoldaş'ın 

(Murat Karayılan) kitabından yapacağımız bazı alıntılar ve bu alıntıların dikkatli analizi, bu teorik 

akıl yürütmemizi destekleyecek bazı kanıtlar sunabilir.  

 

Kanımızca Güney Savaşı'nın görünen nedenleri ile gerçek nedenlerini birbirinden 

ayırdetmek gerekir. Görünen neden, Kürt Federe Devleti'nin Çekiç Güç'ün koruması altında 
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kurulması ve Türkiye'nin bu devlete onay vermesi için de KDP-YNK'nin bu devletin sınırları 

içerisinde bulunan PKK güçlerini buradan çıkarmasıydı. PKK'nin Kürt Federe Devleti'nin sınırları 

dışarısına çıkarılması ile bu devletin Türkiye tarafından tanınması eş tutulmuştu. Türkiye'nin onay 

vermediği bir Kürt Federe Devleti yaşamayacaktı ve Türkiye ile sorun istemeyen Batı'lı devletler 

de KDP ile YNK'ye Türkiye ile anlaşmalarını öğütlemişlerdi.  

 

Kürt Federe Meclisi açıldığı zaman aldığı ilk kararlardan bir tanesi, PKK'nin bu devletin 

sınırlarının dışına çekilmesi gerektiği ültimatomu oldu. Bütün sorun PKK'nin bu Meclis kararına ve 

ültimatoma karşı nasıl tavır alacağıydı. PKK bu kararı tanımadığını ve bulunduğu yerleri 

terketmeyeceği kaşılığını verdi, ki bunun anlamı savaştı.  

 

Burada hiç kuşkusuz temel sorun, PKK'nin KDP ve YNK bloku ile savaşa sürüklenirken ve 

kendisine sunulan savaşı kabul ederken gerçek motivasyonlarının neler olduğu sorunudur. Hiç 

kuşkusuz bunu bilenlerin başında Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan yani Başkan 

bulunmaktadır. PKK'nin KDP ve YNK ile savaşa sürüklenmesi yanlış bir politikaydı ama bu politika 

PKK'nin ideolojik yapısı içerisinde başından beri varolan bir durumdu.  

 

Sonda söyleyeceğimiz şeyi başta söyleyelim: PKK'nin KDP ve YNK bloku ile savaşa 

sürüklenmesi, PKK açısından bir zorunluluk değil, bir tercihti. Örneğin sömürgecilere karşı savaş 

bir zorunluluktur ve bundan kaçış yoktur ancak KDP ve YNK ile savaş bir zorunluluk değil bir 

tercihti. Peki PKK açısından  bu tercihe neden olan faktörler nelerdi? Bu faktörler öznel ve nesnel 

olmak üzere iki temel özellikten beslenmiş ve birbirlerini koşullandırmıştır.  

 

PKK'nin KDP ve YNK bloku ile savaşının öznel faktörü, onun Bolşevik gelenekten almış 

olduğu devrimin karakteri ve bu karakteri gerçekleştirecek olan toplumsal güçlerin yanlış ele 

alınmasından kaynaklanır. Devrimin anti-emperyalist, anti-sömürgeci ve anti-feodal karakteri, 

bütün "anti"leri oluşturan sınıfların tek bir cephede birleşmesi gibi tuhaf bir duruma yolaçmıştır. 

Burada sorun kesinlikle ama kesinlikle, bu sınıfların karşıya alınması sorunu değil, bu sınıflara karşı 

elde edilecek doğru "politik açılar" meselesidir. Temel düşmana karşı savaşılırken diğerlerinin nasıl 

hareketsiz tutulacağı ve aralarındaki ittifak ilişkilerinin nasıl yokedileceği meselesidir. Ama PKK'nin 

ilk çıkışındaki söylem ile strateji ve taktikler, paradoksal bir şekilde bütün düşmanların bir tek 

cephede toplanmasına neden olmuştur. Başkan bu durumu 1999'dan sonra görmüş ve geliştirmiş 

olduğu yeni hareket tarzında bu noktaya çok dikkat etmiş ve  bu temelde yeni taktikler 

geliştirmiştir.  
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KDP ve YNK ile savaşın nesnel faktörleri ise, 1990'lı yılların başlarında Ortadoğu'da ortaya 

çıkan siyasi gelişmeler içerisinde yatmaktadır. PKK 1980'lerin sonları ve 1990'lı yılların başlarındaki 

gelişmeleri yanlış analiz ederek, bu gelişmelerden yanlış sonuçlar  çıkarmıştır. Ama bunun nedeni 

de yine Bolşevik gelenekten alınan yanlış ideolojik koşullanmadır.  

 

KDP ve YNK'nin Halepçe katliamından sonra zayıflamaya başlamaları, Irak'ta Saddam'ın 

Kuveyt işgali sonrası Uluslararası Koalisyon güçleri ile savaşa tutuşmasından sonra Güney 

Kürdistan'dan güçlerini kısmi olarak çekmesi ve bir boşluğun ortaya çıkması ve PKK'nin 1980'li 

yılların sonları ile 1990'lı yılların başlarında muazzam derecede büyüyen siyasi ve askeri yedekleri, 

artık Güney Kürdistan'a yerleşme zamanının geldiği sonucuna yolaçmıştır. PKK KDP-YNK blokunun 

Federe devletin kuruluşu ile kendisine verdiği ültimatomu, savaş için bir bahaneye çevirmiştir.  

 

KDP-YNK bloku Federe devlet için buna mecburlardı. Onlar belki de PKK'nin bu durumu 

doğru okuyacağını ve anlayışla karşılayacağını ve de  PKK'nin manevra yaparak Federe devletin 

sınırlarını terkedeceğini umuyorlardı. Ama PKK'nin Güney ile ilgili niyetlerinin farkında oldukları 

için de savaş hazırlıkları da yapıyorlardı.  

 

Federe Devletin oluşumu ile ilgili olarak çoğu zaman yanlış olan şu analiz yapılır: Güney 

Kürdistan Federe devleti, PKK'nin tasfiyesi karşılığında Türkiye ve emperyalistler tarafından KDP-

YNK blokuna sunuldu. Bu yanlıştır ve olayların bu şekilde ele alınması, gerçek nedenleri 

görmemizin önünde bir engel oluşturabilir.  

 

KDP ile YNK, Güney Kürdistan  Federe Devleti'ni hiçbir zaman PKK'nin tasfiyesi ile eşanlama 

gelecek bir şekilde ele almamışlardır. Ama PKK'nin katı YNK ama özellikle de KDP politikasını 

Türkiye çok iyi gördü ve PKK'nin Güney'e yerleşme çabalarının da KDP-YNK bloku ile PKK'yi  savaşa 

sürükleyeceğini iyi anladı. Türkiye'nin Federe Devleti kabul etmesi, KDP-YNK bloku ile PKK 

arasındaki çelişkileri keskinleştirme ve birincileri daha çok kendisine bağlama taktiğiydi, ki PKK'nin 

yanlış ideolojik ve politik çizgisinin Türkiye tarafından doğru okunmasının sonucuydu.  

 

Güney Savaşı'nın PKK'nin Güney Kürdistan'a yerleşme ve bu temelde KDP ile YNK'yi 

tamamen kendisine bağlama ya da tasfiye etme politikası perspektifinden geliştiği analizine 

kanıtlarımız, Cemal Yoldaş'ın (Murat Karayılan) kitabındaki şu bölümlere dayanır:  
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"Önderlik bu kongrede Botan-Behdinan savaş hükümetini ilan etme projesini geliştirmişti. Çünkü 

Körfez krizi alabildiğine tırmanış göstermişti. Saddam, Behdinan tarafından güçlerini önemli 

oranda çekince, buralarda bir denetim zayıflığı gelişmişti. Bu alanda güçlerimizin belli bir 

yoğunlaşması gelişmiş ve halk desteği giderek artmıştı. Aslında Botan-Behdinan savaş hükümetini 

ilan etmenin koşulları gelişmişti. Hatta "91" yılı boyunca bu koşullar her geçen gün daha da 

olgunlaşacaktı.  

 

Kongrenin aldığı en önemli kararlardan biri kurtarılmış alanlar oluşturma kararıdır. Bu açıdan 

üzerinde en fazla yoğunlaşılması gereken perspektif, kurtarılmış alanlar oluşturmaya yönelmekti. 

Esas olarak gerillanın buna gücü de yetmekteydi. Çünkü o zaman Kürdistan'ın dört parçasında en 

etkili gelişen gerilla hareketi PKK'dir.  

 

Güney Kürdistan'daki Peşmerge hareketi 1988 Halepçe katliamıyla beraber önemli oranda Güney 

Kürdistan'ı terketmiştir. Bir kısmı Kuzey Kürdistan'a, bir kısmı da İran tarafına çekilmiştir.  

(... ) 

(Körfez) Savaş durunca Saddam güçlerinin yeniden Güney Kürdistan'ın iç hatlarına doğru 

yönelmesi üzerine Güney halkı yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldı.  

(... ) 

Uluslararası güçlerin BM öncülüğünde kurdukları Çekiç Güç ile 36. paralelin kuzeyinde güvenli 

bölgenin oluşturulması sonucu Saddam güçleri çekilmek zorunda bırakıldı.  

 

 Bu açıdan "Güney Savaşı" önemli bir dönüm noktasıdır. Bu dönemde PKK'nin yapması gereken 

hamleyi Türk devleti yapmıştır. Türk devleti bu dönemde dersine iyi çalışmıştı. Bir taraftan 

uluslararası güçlere PKK'den gelebilecek tehlikeleri anlatarak, NATO'yu arkasına almayı başarmış, 

diğer taraftan bu güçlerin desteğiyle Güneyli güçlerle yakın ilişkiler geliştirmişti.  

(... ) 

Önderlik gelişecek süreci önceden görmüştü. Feryat edercesine talimatlar vermekteydi. Taktik 

önderliğin rolünü oynamayacağını gördükçe, bu sefer PKK'ye karşı savaşı başlatanlar mağlup 

edilebilirse, o zaman yeni bir hamle başlatırız, eksenini ön plana çıkarmıştı. PKK savaş öncesi yeni 

bir hamleyi başlatacak öncelikli adımı atmamıştı. Bu durum Türk devletine yeni bir adım atma 

fırsatını doğurmuştu. Bu sefer PKK'ye düşen, Türk devletiyle beraber aynı cephede buluşan KDP 

ve YNK'nin attığı adımı boşa çıkarmaktı. Bu biçimde çok keskin bir direnme kararı ile Güney savaşı 

karşılandı.  

 



 198 

İlk başlarda KDP ve YNK'nin PKK'ye karşı çok kapsamlı bir yönelim gerçekleştirebileceklerine fazla 

ihtimal verilmiyordu.  

(... ) 

 PKK'nin oluşum ve mücadele perspektifi Kürt halkının özgürlüğüne dayandığı için, sürekli Kürtler 

arası çatışmadan kaçınmayı ilkesel bir yaklaşım olarak görmüştür. Ancak PKK hangi düzeyde olursa 

olsun asla dayatmayı kabul etmeyen bir yaklaşımı da ilkesel düzeyde ele almıştır. Bunun karşısında 

Güneyli güçler iradi bir duruş ve bağımsız bir örgütlenmeye dayanmadığı için baştan günümüze 

kadar sürekli yönlendirmeye açık bir çizgi izlemişlerdir.  

 

1992 yılında uluslararası konseptin gereği olarak KDP ve YNK Türk devleti ile anlaşarak PKK'ye karşı 

savaş ilan etti.  

(... ) 

Xakurke yönetimi ısrarla, "Üzerimize gelirlerse direniriz ve onları yenme gücüne sahibiz, bu 

temelde Güney'de iktidarlaşırız" yaklaşımı sergiliyordu. Diğer alanlarda direniş bu temelde 

örgütlendirildi.  

(... ) 

KDP ve YNK'nin yenilgiyle yüzyüze geldiğini gören Türk devleti, hazırda belirttiği güçleriyle, ani ve 

kapsamlı güçlerle Kuzey'den saldırıp geniş bir hat üzerinden bir cephe açarak savaşın gidişatına 

müdahale etti. "  

(Murat Karayılan, Bir Savaşın Anatomisi, Kürdistan'da Askeri Çizgi)  

 

Cemal Yoldaş'ın kitabından yaptığımız yukarıdaki alıntıdan  çıkan sonuçları, maddeler 

halinde alt alta koymaya çalışalım:  

1- Güney Savaşı'ndan ÖNCE  zaten PKK Kongre'de, Botan ve Behdinan'da Savaş Hükümeti kurma 

kararını almış durumdadır. Behdinan'ın Savaş Hükümeti projesi içinde yeralmasının, KDP ve YNK 

ile savaş anlamına geldiğini kim anlamaz! KDP ile YNK, PKK Kongre kararlarının kendileri için bir 

tehdit olduğunu bal gibi biliyorlardı. Kuzey'de PKK'nin kitle tabanının gelişmesinin ve PKK'nin 

Kuzey pratiğinin bir gün Güney'e sıçrayacağını da çok iyi biliyorlardı. PKK'nin Botan-Behdinan 

Savaş Hükümeti kararı, KDP-YNK bloku ile savaşın habercisidir.  

 

2-Cemal Yoldaş, "Xakurke yönetiminin direniş kararının genel bir direnişe" dönüştürüldüğünü ve 

Güney Savaşı'nın böyle karşılandığını belirtiyor. Buradaki diplomatik dile hem saygı duyuyorum 

hem de anlayışla karşılıyorum. Ancak Merkezi Yönetim, Xakurke Yönetimi'ni izlememiştir tam 

tersine Xakurke Yönetimi Merkezi Yönetim'in direktiflerini yerine getirmiştir. Çünkü Merkez'de 
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savaş yönünde güçlü bir irade olmaksızın yerel yönetimin bu kadar önemli bir konuda insiyatif 

geliştirmesi zordan öte neredeyse imkansız bir durumdur. Kısacası "kazanırsak eğer Güney'de 

iktidarlaşırız" anlayışı, PKK'yi Güney Savaşı doğrultusunda motive etmiştir.  

 

3-PKK'nin Güney Savaşı'nı motive eden bir diğer faktör ise PKK'nin olağanüstü derecede büyüyen 

yedekleridir. Bu dönemde binlerce gerilla savaş alanındayken, binlerce kadro da eğitim alanında 

bulunmaktaydı ve PKK siyasi alandan (Bütün dört parça Kürdistan'dan Türkiye ve Avrupa'ya kadar 

uzanan coğrafyada) askeri alana binlerce kadro aktarma gücüne ulaşmıştı. Bu durum PKK'nin 

yedeklerini büyütmüş ve büyüyen bu yedekler siyasi ve askeri hedeflerin büyümesine neden 

olmuştur. Başkan giderek büyüyen bu güçlere yeni politik ve askeri hedefler aramaya başlamış ve 

bu yeni hedefleri de Kongre kararlarında belirlenen hedeflere göre yapmıştır yani Botan-Behdinan 

Savaş Hükümeti doğrultusunda. PKK'nin büyüyen yedeklerinin Güney Savaşı üzerinde önemli bir 

motivasyon unsuru olduğu su götürmez bir gerçektir.  

 

Bütün bunlardan çıkan sonuç, Güney Savaşı'nın PKK açısından bir zorunluluk değil, bir 

tercih olduğudur. Bu tercih, PKK ile KDP-YNK bloku arasındaki tarihsel yarılmayı daha da arttırmış 

ve bu sonuncularda, PKK'nin ilk fırsatta kendilerini yokeceği tarihsel korkusuna yolaçmıştır. KDP 

ile YNK, Güney Savaşı ile PKK'nin gerçek niyetlerini öğrenmişler ve PKK'nin kendilerine karşı 

düşmanca yaklaşımlarından tamamen emin olmuşlardır. Bu andan itibaren de daha fazla dış 

destek aramaya  ve PKK karşısında daha dikkatli hareket etmeye başlamışlardır.  

 

PKK'nin 1984- 1999 arası pratiği ile 1999- 2012 arası pratiğini karşılaştırmak oldukça ilginç, 

ilginç olduğu kadar da öğretici olacaktır. 1999'dan sonra PKK, Kuzey'de aşiretlere karşı Güney'de 

de KDP ile YNK'ye karşı yaklaşımını değiştirmiş ve bunun sonucunda  önemli tarihsel kazanımlar 

elde etmiştir.  

 

1999 sonrasında PKK, Kuzey'de aşiretlere karşı şiddet yöntemlerini neredeyse terketmiş 

ve bunun yerine daha çok yumuşak araçları yani ideolojik ve politik mücadeleyi öne çıkarmış, DTP, 

BDP ve HDP gibi yasal araçları kullanarak aşiretlerin PKK karşıtı politikasını törpülemiş ve bunun 

sonucunda birçok aşiret tabanı, Kuzey'de HDP çizgisinde gelişen hareketin kitle tabanını 

oluşturmaya başlamıştır. PKK'nin aşiretlere karşı izlediği yumuşama politikasına, aşiretler aynı 

yumuşama ile karşılık vererek HDP çizgisine daha çok yaklaşmışlardır. Bu da bu çizginin devam 

etmesi halinde, aşiretlerin zamanla devletle aralarına daha çok mesafe koyacağı anlamına 

gelmektedir. Elbette burada bir eğilimden bahsediyoruz ve bütün aşiretlerin böyle davrandığını 
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iddia etmiyoruz. Ama PKK'nin siyasi taktiklerindeki bu değişimin aşiretlerde bir değişime neden 

olduğu da bir gerçektir.  

 

Burada bir başka noktaya da parmak basmak gerekmektedir. O da, Kuzey'de Koruculuk 

sistemi ile devlete bağlanan aşiretlerin ezici kesiminin, KDP ve YNK'ye olan sempatileridir. 

Güney'de KDP'nin daha fazla karşıya alınması ve düşmanlığın artması, Kuzey'deki bu aşiretleri 

daha fazla devlete doğru iten bir yaklaşıma da neden olmaktadır.  

 

Aynı durum Güney'de KDP ile YNK arasındaki ilişkilerde de görülmektedir. 1999 sonrasında 

PKK'nin eski keskin söylemini yumuşatması ve yeni paradigma temelinde daha esnek ve çok taraflı 

bir taktik yaklaşıma geçmesiyle  ve yine Güney'de KDP ile YNK'nin hegemonyasını kabul etmesiyle 

ve de diplomasiyi daha çok öne çıkaran bir politik yaklaşım geliştirmesiyle birlikte, KDP ile YNK de 

aynı yumuşama ile PKK'ye karşılık vermişlerdir. Bunun sonucunda taraflar arasındaki 1990'lı 

yıllardaki gerilim düşmüş ve daha olumlu bir politik atmosfer ortaya çıkmıştır. Özellikle KDP ile 

olan gerilim Rojava devriminden sonra yine ortaya çıkmış ve ilişkiler 1990'lı yıllara dönmeye 

başlamıştır.  

 

Bu gerilimin en önemli nedeni, "Yeni PKK"nin "Eski PKK"nin retoriğine dönmüş olmasıdır. 

Rojava devrimi ve bu devrimin PKK tarafından yanlış ele alınması, özellikle KDP'nin PKK korkularını 

tekrar arttırmış ve KDP'nin PKK tarafından kuşatıldığı algısına yolaçmıştır. PKK Yönetimi'nin bazı 

yanlış açıklamaları ve söylemleri, sadece ateşe benzin  dökmek anlamına gelmiştir. PKK'nin Rojava 

devriminden sonra KDP'yi yönetememesi ve bu yönde uygun taktik adımlar geliştirememesi, 

KDP'yi daha fazla dış güçlere ama özellikle de AKP'ye doğru itmiştir. KDP'nin AKP'ye itilmesi 

PKK'nin hatalarının sonucudur. PKK'nin Ortadoğu'daki stratejik derinliği, PKK'nin hatalarından 

dolayı KDP'de  korkuya neden olmakta ve giderek bir çatışmaya doğru evrilmektedir. Burada 

bütün sorun PKK'nin KDP'yi doğru analiz edememesidir.  

 

PKK'nin KDP'yi yanlış analiz etmesinin nedeni ise yanlış kapitalizm ve sosyalizm teorisidir. 

Zaten bu iki nokta, Başkan'ın paradigma değişiminin ideolojik olarak eksik kaldığı iki noktadır. 

Başkan özünde Bolşeviklerin  kapitalizm ve sosyalizm teorilerini devralmış ve bunları derinlikli 

olarak sorgulamamıştır. Başkan "sosyalist ya da komünist ekonomiyi" kapitalizmin tarihsel 

düzeyine bakmadan, gelişmişlik derecesi düşük olan burjuva toplumlara  da uygulanabilecek bir 

olgu olarak ele almaktadır.  
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Bu "acelecilik" bütün burjuva toplum unsurlarına karşı mücadeleyi hemen öne alma ve 

özellikle de KDP gibi uluslararası  kapitalist devletler ile güçlü bağları olan partilerin Kürdistan'dan 

hemen yenilmesi gerektiği anlayışına neden olmaktadır. Bu bakış açısı KDP ile ilişkilerin 

gerginleşmesinin temel nedenlerinden birisidir. Bu yanlış bakış açısı değişmeden, PKK'nin KDP ve 

YNK politikası değişmeyecek ve taraflar arasındaki bu tarihsel yarılma olduğu gibi kalacak ve de 

dış güçlerin Kürdistan üzerindeki çekişmesinin temelini oluşturacaktır.  

 

PKK'nin yanlış kapitalizm ve sosyalizm teorisi, tarihte bütün büyük devrimci liderlerin 

yapmış olduğu temel bir hatanın Kürdistan'da da yaşanmasına neden olmuştur: Konjonktürel 

güçler ile tarihsel görevleri çözme.  

 

Ekim Devrimi'nden hemen sonra, Rusya'nın geriliğine bakmadan sosyalist ekonomiye 

geçme hastalığı, Ekim Devrimi'nin daha Lenin döneminde yozlaşmasına ve bürokratikleşmesine 

neden olmuştur. Aynı durum farklı biçimler altında Stalin ve sonrasında da devam etmiştir. 

Küba'da, Çin'de ve başka yerlerde olan da budur. Sosyalist ekonomi hep devlet kapitalizmi ile 

karıştırılmıştır ve bunun sonucunda, sözde "devrimci hareket"in dışında diğer parti ve örgütlerin 

yasaklanmasına neden olmuştur. Kürdistan'da bugün bu bakış açısının neden olmuş olduğu 

durum,  KDP ve YNK gibi partilerin, PKK tarafından, giderek devrimin önünde temel engel olarak 

görülmesine yolaçmış olmasıdır. Bu yanlıştır (Bu noktaya ileride tekrar geri döneceğim).  

 

Nasıl Ekim Devrimi'nde Lenin ve Bolşevikler, konjonktürel olarak elde etmiş oldukları 

güçleri, tarihsel doğalarına uygun olmayan bir şekilde, yanlış bir tarihsel görev için seferber 

etmeye çalıştılarsa ve çok çabuk bir şekilde bu güçleri tükettilerse, aynı şekilde 1990'lı yılların 

başlarında PKK elde etmiş olduğu güçleri, yanlış bir şekilde KDP ve YNK'ye karşı kullanarak eritmiş 

ve bunun sonucunda adım adım 1999 felaketine sürüklenmiştir. 1999 felaketi ile 1990'lı yıllarda 

KDP ve YNK ile olan savaşlar arasında bir ilişki sözkonusudur.  

 

Bu bölümün başında sorduğumuz soruyu net bir şekilde yanıtlayabiliriz artık: KDP ile 

YNK'nin bugünkü durumundan PKK tamamen sorumludur ve yanlış bir politika ile birincileri dış 

güçlerin kucağına daha fazla iten PKK olmuştur. Eğer PKK ilk çıkışından itibaren bu partilerin temsil 

etmiş olduğu sınıflara karşı doğru bir politika izlemiş olsaydı, PKK ile KDP-YNK bloku arasındaki 

tarihsel ilişkiler farklı bir evrim izleyebilirdi. Bu noktanın anlaşılması hayati önemdedir. Çünkü 

doğru bir politika ancak geçmişin doğru bir analizinin sonucunda gelişebilecektir.  
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5. PKK Açısından KDP'yi Kazanmanın Zorunluluğu 
 

PKK'nin KDP'yi kazanması gerekliliği tek zorunlu değil ama son dönemdeki gelişmelerden 

dolayı artık oldukça acildir de. KDP PKK karşısındaki düşman cephesinin ağırlık merkezi 

konumundadır ve KDP'nin kazanılması temelinde akıllı bir politika ile bu düşman cephesi 

dağıtılmadığı taktirde, PKK 1999 darbesinden daha büyük bir darbe ile karşı karşıya kalacaktır.  

 

İşte tam da bu noktada PKK için siyasi bir yasa çıkarmanın vakti gelmiştir. Bilindiği gibi yasa, 

bir fenomendeki olaylar zincirini belirleyen ve çekip çeviren temel olgudur. Yasalar atlanarak 

olaylar doğru bir şekilde birbirine bağlanamaz. Bundan dolayı yasa düzeyine yükseltilen ilke, 

olayları çekip çeviren ağırlık merkezi gibidir.  

 

PKK'nin 1984- 1999  ve yine 2012- 2017 arası dönemi, bize temel bir ders çıkarma olanağı 

sunmaktadır. Buna göre, PKK Kürdistan'da işbirlikçi burjuva sınıfları kazanamadığı ve onları dış 

güçlerin kucağına ittiği her durumda ya da konjonktürde stratejik bir darbe ile karşı karşıya 

kalacaktır. Çünkü bu işbirlikçi sınıflar, bölge devletlerinden (Türkiye, İran ve İsrail gibi) başlayarak, 

büyük emperyalist devletlere ve merkezlere kadar olan mecrada büyük bir düşman cephesi 

yaratma gücü ve olanağına sahiptirler. Emperyalist nüfuz mücadelesinin kızışması, bu sınıfların dış 

güçleri Kürdistan'a çekmelerini de  kolaylaştırmaktadır. Giderek bu sınıflar, bütün karşı devrimin 

ağırlık merkezi konumuna gelmektedirler. Dış güçler, bu işbirlikçi sınıflar ile ittifak yapmaksızın, 

PKK karşısında gerçek bir tehdit oluşturamazlar. Bundan dolayı, bütün dış güçler, bu işbirlikçi 

sınıfları kazanmak ve etkilemek için etkin politikalar geliştirmektedirler.  

 

Makalenin başında PKK'nin KDP'yi özellikle Rojava devriminden sonra baskı altına aldığını 

ve onun üzerinde Ulusal Kongre baskısını kurduğunu ve KDP'nin de bu baskıya direnerek ve hatta 

bu baskıya saldırı ile karşılık verebileceğini belirttik. PKK'nin KDP ile olan gerimli politikasından  

kaybedecek olan,  ittifak sisteminin yanlışlığından dolayı   PKK olacaktır. PKK Kürt işbirlikçi 

sınıflarını cepheden karşısına aldığı her durumda kaybedecektir ve ben bunu politik bir yasa 

düzeyine yükseltiyorum.  

 

PKK KDP ve YNK gibi partileri ama özellikle de KDP'yi karşısına alarak, altından tarihsel 

olarak kalkamayacağı büyük bir düşman cephesi yaratmaktadır. PKK'nin ittifaklar sistemi ile KDP, 

YNK ve yine AKP'nin ittifaklar sistemini karşılaştırdığımız zaman, 1990'lardaki gibi en zayıf ittifak 

yapısına PKK'nin sahip olduğunu görmekteyiz ve bu durum Erdoğan ve AKP'ye korkunç bir plan 
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için cesaret ve güç vermektedir.  

 

Bundan önceki bölümde, Cemal Yoldaş'ın kitabından aktarım yaptığımız pasajların birinde, 

Cemal Yoldaş çok haklı olarak 1990'lı yıllarda Türkiye'nin Kürdistan'da KDP'yi ve uluslararası 

alanda da NATO yanlısı emperyalist güçleri yanına alarak, PKK karşısında güçlü bir cephe 

oluşturduğunu (ki bu cephenin oluşumu aslında PKK'nin hatalarından kaynaklanmıştır) 

belirtmektedir. Bu cephenin oluşumu 1999 stratejik darbesine götürmüştür. İşin ilginç tarafı aynı 

süreç, farklı bir şekilde içinden geçtiğimiz konjonktürde de yaşanmaktadır. PKK 1990'lı yıllardaki 

hatanın bir benzerini bugün farklı koşullarda yapmakta ve sonucu 1999'dan da kötü olacaktır.  

 

Bu noktayı biraz açmakta fayda vardır.  

 

Albert Einstein'ın ünlü ve ünlü olduğu kadar da güzel bir sözü vardır: "Yüz defa aynı şeyi 

yapıp, farklı bir sonuç beklemek ahmaklıktır" demiştir. PKK'nin düşmanları ama özellikle de 

Erdoğan ve AKP, PKK'nin yanlış ittifak sisteminden büyük bir güç almaktadırlar ve bu yanlışlığı 

PKK'yi tasfiye hedefiyle korkunç bir planın aracı olarak kullanmak istemektedirler.  

 

Bir hareketin genel bir saldırı karşısında vereceği tarihsel refleks, onun ittifak sisteminin 

dışına taşamaz. Bir hareket tarihsel olarak kurmuş olduğu ilişkiler çerçevesinde bir refleks 

geliştirebilir. Bunu çok iyi bilen Erdoğan hem içte hem de dışta örmüş olduğu politik ilişkiler ile 

PKK'ye karşı korkunç bir saldırı için uygun bir ortam yaratmıştır. Öyle bir durum ortaya çıkmış 

durumdadır ki, PKK'ye karşı yapılacak kapsamlı saldırıda hiçbir dış ve iç güç çıkar  yapılarından 

dolayı hareket edemeyecek duruma getirilmiş yani hareketsiz kalacak duruma getirilmiştir. 

Erdoğan Başkan'ın idamı üzerinden büyük bir saldırı için karar anı aramaktadır.  

 

Erdoğan'ın idam söyleminin temel hedefi, Başkan'ın idamı aracılığıyla PKK'yi zamansız bir 

kalkışmanın içine çekmek ve soykırıma kadar varacak olan büyük kitle katliamlarıyla genel bir 

bastırma gerçekleştirmektir. Erdoğan için "1 Kasım sonrası" devreye sokulan politikalar bir testti. 

Erdoğan'ın bu testten çıkardığı muhtemel sonuçlar ise şunlardır:  

1-PKK'nin Kandil Önderliği ile Başkan Abdullah Öcalan arasında, Başkan'ın esir olmasından dolayı, 

taraflar arasında "ciddi bir iletişim" sorunu yaşanmaktadır. Başkan'ın İmralı'da, HDP Heyeti ile 

"dolaylı ve imalı" bir şekilde anlatmak istediği stratejiyi Kandil Önderliği yeterince 

kavrayamamıştır. Bu iletişim sorunu tarafların olayları farklı yorumlamasına neden olmaktadır.  
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2-Kandil Önderliği'nin Başkan'dan farklı bir şekilde yorumladığı (ya da öyle anladığı diyelim) ve 

uyguladığı politikalar, PKK'nin Stratejik Önceliği'nin yanlış kurulmasına neden olarak, stratejik 

kuvvetlerin Kürdistan devriminin farklı cepheleri arasında yanlış dağılımına neden olmuştur. 

PKK'nin stratejik kuvvetlerinin zamansız ve yersiz bölünmesi, AKP'nin PKK'ye karşı devreye 

soktuğu topyekün savaş karşısında, PKK'nin güçlerinin Kuzey'de zayıf kalmasına neden olmuştur.  

 

3-Kandil Önderliği'nin Başkan'ın ısrarla karşı çıktığı Demokratik Özerklik politikasını, Demokratik 

Cumhuriyet politikası yerine geçirmesi ile Türkiye ve Kürdistan genelinde bütünlüklü bir muhalefet 

yaratmadaki başarısızlığı ve CHP ile KDP'yi AKP'ye itmesi, PKK'nin tecritine neden olmuştur.  

 

4-Kandil'in KDP ile ilişkileri düzeltmek için hiçbir ciddi girişimde bulunmaması ve tam tersine KDP 

ile gerginliği sürdürmesi AKP'ye, KDP'den Rusya ve İran'a kadar büyük bir alanda geniş bir cephe 

örme imkanına neden olmuştur.  

 

5-Başkan'ın savaş tekrar başladığı zaman, PKK'nin Suriye-İran ekseninde kalacak tespitine rağmen, 

Rojava'da Batı'lı Emperyalistlerin IŞİD ile Rojava'yı esir almaları ve PKK'nin Duhok Anlaşması 

üzerinden Batı ile gizlice anlaşması, PKK'nin Başkan'ın istediği manevrayı yapamamasına ve üstelik 

stratejik güçlerinin üç cephe arasında bölünmesine neden olmuştur.  

 

6-Erdoğan, Başkan Abdullah Öcalan olaylara müdahale etmediği zaman, Kandil'in doğru hareket 

edemeyeceği kanaatine ulaşarak, Başkan'ı tecritte tutmaya devam etmiş ama en kötüsü de 

Başkan'ın idamını PKK'nin tasfiyesine bağlayan bir politika geliştirmiştir. Erdoğan Başkansız 

PKK'nin Ortadoğu kaosunda sağ-salim çıkamayacağına inanmıştır ve her ikisinden kurtulmanın 

yolunu da büyük bir katliam planı ile içiçe geçirmiştir. Erdoğan'a göre Başkansız bir PKK stratejik 

bir darbe yedikten sonra toparlanamayacaktır. O Başkan'ın stratejik rolünü PKK içerisinde yerine 

getirecek bir liderin olmadığına inanmaktadır. Bütün bu sonuçları ise 7 Haziran ile günümüze 

kadar olan dönemde, PKK'nin Kandil Önderliği'nin teorik ve pratik tutumuna bakarak 

çıkarmaktadır.  

 

İşin ilginç tarafı Erdoğan'ın tespitlerindeki isabettir. PKK'nin Kandil Önderliği'nin zayıf ve 

yanlış stratejik ile taktik yapısı,  Erdoğan'ı Başkan'ı idam etme ve bu temelde PKK'ye büyük bir 

darbe vurma politikasına sürüklemektedir. Bu haliyle PKK'nin Kandil Önderliği, Erdoğan karşısında 

ideolojik ve siyasi olarak savunmasız durumdadır. Başkan'ın idamı perspektifi, Kandil'in yanlış ve 

zayıf politikası üzerinden gelişmektedir ya da Erdoğan bu yanlış ve zayıf politikadan güç 
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almaktadır. Çünkü O çok iyi bilmektedir ki, Başkan'ın idamı dışında başka hiçbir provakasyona 

Kandil gelmeyecektir. Başkan'ın idamı ile PKK istese de istemese de harekete geçecektir. Harekete 

geçmese zayıflık olarak algılanacak, geçtiği taktirde de Erdoğan'ın oyununa gelinmiş olacaktır. 

İttifak sistemi yanlış olan PKK her iki durumda da kaybedecektir.  

 

Olayların analizi, Erdoğan'ın Başkan'ı idam etme ve bu temelde PKK'ye büyük bir darbe 

vurma politikasına mecbur olduğunu göstermektedir. Çünkü Erdoğan iyi bilmektedir ki, Başkan 

hayatta kaldığı zaman onu yenecek tek lider O'dur. Erdoğan Başkan'ı tasfiye etmese, Başkan onu 

tasfiye edecektir. Başkan'ın Barış Süreci'ni nasıl Erdoğan ve faşizmi tasfiye etme süreci olarak ele 

aldığını "16 Nisan ve Sonrası" (Bak. Devrimci Bülten Sayı 67) adlı makalede kısaca ele almıştım.  

 

Erdoğan'ın Başkan'ın idamı üzerinden PKK'ye stratejik darbe vurma politikasının boşa 

çıkartılması ancak KDP'nin AKP'nin yedeği olmaktan çıkartılması ile mümkündür. PKK'nin KDP ile 

yapacağı "Büyük Barış" ve KDP'yi kazanmak için atacağı adımlar ve KDP'nin bu adımlara vereceği 

olumlu tepkiler, Erdoğan'ı kararsızlığa sürükleyecektir. Çünkü AKP, KDP olmadan Kürdistan'da 

başarılı olamayacağını bilmektedir. KDP'nin PKK'ye yaklaşması durumunda, bütün planların ters 

tepmesi ve içerideki muhalefeti daha da güçlendirmesi mümkün olabilecektir. Bundan dolayı 

KDP'nin kazanılması politikası acildir ve KDP karşı-devrim cephesinin dağıtılması noktasında 

stratejik bir yerde bulunmaktadır.  

 

Sorun tek  Erdoğan'ın yenilmesi sorunu değildir. Erdoğan er ya da geç kaybedecektir. Sorun 

O ve Partisinin yapacağı tarihsel tahribattır. Birinci Dünya Savaşı sırasındaki İttihat ve Terakki 

Partisi (İTP) de dört yılda yıkıldı ama bu zaman zarfında Ermeni Soykırımı'na imza attı ve insanlığa 

en büyük acılardan birisini yaşattı. Erdoğan ve AKP meselesinde de sorun aynıdır. Önemli olan, 

onların büyük bir Kürt Katliamı yapmalarından önce ve topluma daha ağır bedeller ödetmeden 

önce yıkılmalarını sağlamaktır.  

 

İTP'nin Pantürkist-Panislamist kanadının ideolojik yapısında Ermeni Soykırımı hedefi her 

zaman vardı. Bunun için sadece uygun koşullar bekleniyordu, ki savaş bu uygun koşulları sağladı. 

Aynı durum Erdoğan ve Partisi için de geçerlidir. Milli Görüş'ün devamı olan bu partinin ideolojik 

yapısında Kürt Soykırımı her zaman vardı ve sadece uygun bir zaman aranıyordu, ki içinden 

geçtiğimiz Dünya Savaşı giderek bu koşulları yaratmaktadır.  
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6. KDP Karşısında Doğru Bir Çizgi Tutturamayan PKK İçin 
Kürdistan'da Zafer Mümkün müdür?  

 

Yukarıdaki analizlerimizden bunun mümkün olmadığı sonucu çıkmaktadır.  Ama bir de şu 

ihtimal vardır: Emperyalist paylaşım savaşı ve bu savaşın bütün dünya siyasetini birbirine bağlayan 

yapısı, KDP'nin üzerine basmış olduğu zemini oldukça hassas ve kırılgan hale getirmiştir. PKK'nin 

farklı güçler ve bloklar arasında manevra yapma yeteneği, bütün hatalarına rağmen, onu KDP 

karşısında zafere taşıyabilir. Dört parça Kürdistan'da  örgütlenen PKK'nin en önemli özelliği, savaş 

yedeklerini yenileme kabiliyeti ve büyük bir coğrafyada ve ulusun farklı katmanları içerisinde 

gelişme gücüdür. Bu durum ona diğer hareketler karşısında çok büyük bir avantaj sağlamaktadır.  

 

PKK'nin yanlış bir çizgi izleyerek, çok büyük bir düşman cephesi karşısında yalnız kalması, 

onun Kürt Ulusu üzerinde bürokratik zoru arttırması ve yukarıdaki avantajlı noktasını en son sınıra 

kadar zorlaması kaçınılmazdır. Bu durumda ayakta kalması mümkündür ancak tarihsel sonuçları 

bakımından nitelik değişimine uğraması da kaçınılmazdır. Parti ve iktidar, bu süreci bürokratik 

yozlaşmaya uğramadan atlatamaz. Düşman cephesinin genişliği ve ittifak sisteminin darlığı ile 

nitelik değişimi arasında bir bağlantı vardır. Bu iddialı analizim, Ekim Devrimi'nden çıkardığım 

sonuçlara dayanır.  

 

İşte yazının başında bahsettiğimiz "Establishement PKK" bu durum ile bağlantılıdır. 

Establishement PKK'den kastım, herşeye karşın yanlış ittifak yapısından dolayı, Ortadoğu kaosunu 

atlatan ve hatta belirli bir iktidarlaşma durumunu devam ettiren PKK'deki bürokratikleşme 

durumu ve bu temelde ortaya çıkacak olan yeni "yönetici kast"tır. Tarihsel olarak bu olanak da 

vardır ve KDP ile yaşanacak olan ve geri dönüşü olmayan bir tarihsel kırılma, bu durumun 

başlangıcını oluşturabilir. Aynı durumu farklı bir biçimde Rusya'da, Nisan-Mayıs 1918'te başlayan 

"Savaş Komünizmi" politikası ile Bolşevikler yaşamışlardır. Savaş Konünizmi politikası, Bolşevikleri 

bir vantuz gibi içerisine çekerek ve karşısındaki düşman cephesini daha geniş ve katı hale 

getirerek, Bolşevikleri iç politikada sözde "devrimci terör"ün öne çıkarıldığı ve bütün ara sınıfların 

baskı altına alındığı ve istenmeyen politikaların tetiklendiği bir tarihsel girdaba sürükledi.  

 

KDP ile yaşanacak bir tarihsel kırılma, KDP'yi daha fazla dış güçlere doğru itecek ve KDP 

bütün iç ve dış çabalarını PKK'yi zayıflatmak ve onu altetmek için kullanacaktır. Bu Kürt Ulusu için 

sadece bir garabet olacaktır. Az yukarıda Cemal Yoldaş'ın kitabından aktardığımız pasajların 

birinde, Cemal Yoldaş, PKK ile KDP-YNK savaşında Türk devletinin belirli bir süre kenarda 
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beklediğini ve ne zaman ki, bu sonuncular  yenilmeye başlayınca savaşa direk müdahale ederek, 

KDP-YNK blokunu rahatlattığını belirtiyor. Herkes emin olsun ki, bu politika önümüzdeki süreçte 

de devam edecektir. Ama burada asıl gözebatması gereken "Kürt Tarihsel Trajedisi"dir. Kürt 

Ulusu'nun düşmanları, kenarda bekleyerek, Kürt Ulusu'nun birbirini yemesini izlemekte, bütün 

kesimleri birbirleriyle  savaştırarak (burada Türk devleti PKK'yi oyuna getirmiştir, ki bunu yukarıda 

belirttik) ve zayıflatarak,  sonra da kendisine bağlamak istemektedirler.  

 

Bu manzara Kürdistan'da bir daha da tekrarlanmamalıdır!  

 

Soruna biraz daha yakından bakarsak, sorunun daha da karmaşık olduğunu görürüz. PKK 

KDP'ye karşı düşmanca bir politika geliştirmezse dahi, ortada kalacak olan ve PKK'den uzak olan 

bir KDP, PKK'ye karşı düşmanca faaliyetler içerisinde olacaktır/ olmak zorundadır. Çünkü onun 

çıkarları bunu gerektiriyor. KDP'nin Kürdistan'da ve bölgede pasif kalması, bölge ile dünya 

ekonomisi ve politikasının yapısından dolayı mümkün değildir.  

 

KDP'nin hem içte (özellikle YNK ile) hem de dıştaki güçler ile ilişki geliştirme biçimine 

baktığımız zaman, onun nasıl karmaşık bir politika izlediğini ve Kürdistan'ın doğal zenginlikleri 

(özellikle petrol) ile jeopolitik konumunu (dış güçlere askeri üslerini açarak) kullanarak, dış güçlerle 

ilişkilerini nasıl güçlü tutmaya çalıştığını görürüz. Dış ve iç güçler ile ilişkilerinde "taviz 

politikaları"nı akıllı bir şekilde kullanmakta ve bu temelde etkili bir ittifak sistemi geliştirmektedir. 

Bu etkili ittifak sisteminin önemli bir kısmı PKK'ye karşı yönlendirilmiştir. Bunun nedeni PKK'nin 

onda geliştirmiş olduğu korku ve şüphedir.  

 

Kürdistan'ın diğer parçalarında PKK gelişip ve güçlendikçe (örneğin Rojava) ve bunu KDP 

ile mesafeli bir şekilde yaptıkça, KDP bunu düşmanca bir gelişme olarak 

karşılamaktadır/karşılayacaktır. Nasıl bölge devletleri ile emperyalist devletler, PKK'nin YNK-KDP 

blokunu zayıflatmasına hiçbir zaman kayıtsız kalmayacaklarsa ve sürekli olarak bu sonuncuların 

yanında yeralacaklarsa, aynı şekilde KDP de, PKK'nin Kürdistan'ın farklı parçalarında gelişip, 

güçlenmesine kayıtsız kalmayacak ve onu sınırlama ve de zayıflatmak için, PKK'nin düşmanlarının 

yanında gizli ve açık biçimde yeralacaktır. Bu politikada ise sürekli kaybeden PKK olacaktır. Bundan 

dolayı PKK'nin KDP karşısında doğru bir tarihsel tutum geliştirmesi zorunludur.  

 

PKK'nin temel sorunu, KDP ile yakınlaşırken nasıl bir tutum izleyeceğini bilmemesidir. PKK 

KDP karşısında tek bir politika bilmekte ve bunun dışında bir politika geliştirememektedir. KDP ile 
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yakınlaşma "taviz politikaları" gerektirdiği için ve bu tavizler doğru bir ideolojik, siyasal ve stratejik 

perspektife bağlanamadığı için, PKK sadece kendisine ızdırap etmektedir. PKK'nin KDP karşısındaki 

eksikliği ve hatası, onun uluslararası emperyalizm karşısında konumlanma eksikliği ve hatasından 

(ki Bolşeviklerin de temel hatası buydu) kaynaklanmaktadır. Uluslararası emperyalizme ve yine 

sosyalizme teorik olarak doğru yaklaşamayan PKK'nin KDP'ye yaklaşımı da yanlış olacaktır. PKK'nin 

KDP karşısındaki konumlanma sorunu, PKK'nin emperyalizm ve sosyalizm teorilerindeki 

eksikliklerinin bir tezahürüdür.  

 

KDP ile YNK uluslararası kapitalizme göbekten bağlı oldukları için, PKK'nin bu güçlere her 

dokunması, onlar ile çıkarları içiçe geçmiş olan bölge ve uluslararası emperyalist güçleri aynı anda 

harekete geçirecektir. Bu durum bize bu sınıflara karşı başka bir yol izlememiz gerektiğini 

belirtmektedir. Uluslararası kapitalizmin daha uzun yıllar ayakta kalacağını unutmamamız gerekir 

ve bu nesnelliği gözardı ederek, KDP ve YNK'ye karşı uygulayacağımız bütün politikalar hep tarihin 

duvarına toslayacaktır (nasıl bir yol izlenmesine sonra geleceğim).  

 

Hem bölge devletleri ve emperyalistler, PKK'nin KDP ile YNK'yi etkisiz kılmasına kayıtsız 

kalmamakta hem de KDP PKK'nin Kürdistan'ın farklı parçaları üzerinde gelişmesine kayıtsız 

kalmayarak, dış güçler ile ittifakını sıkılaştırmaya çalışmaktadır. Burada çift yönlü bir etkileşim 

sözkonusudur. Çünkü KDP dört parça Kürdistan'ı kendi doğal yayılma alanı olarak görmektedir ve 

başka bir gücün (PKK) bu alanda yayılmasını kendi tarihsel çıkarları üzerinde bir engel olarak 

görmektedir. Düşmanca niyetler ise düşmanca çıkarların sonucunda gelişmektedir.  

 

Artık manzara nettir: Sorun Kürdistan'ın birliği ya da kurtuluşu değildir. Hem KDP hem de 

PKK, Kürdistan'ın dört parçada birliği ve kurtuluşu için mücadele etmektedirler ve bu hedeflerini 

gizli tutmaktadırlar. Sorun bu birliğin NASIL kurulacağı sorunudur. PKK bölgenin 

demokratikleştirilmesi ve Kürdistan'ın etrafında bir "demokratik kuşağın" oluşturulması 

temelinde bu birliği gerçekleştirmek isterken, KDP bölge ve uluslararası güçlerin aralarındaki 

çelişkilerin keskinleşmesinden ve de bu temelde ortaya çıkan güç mücadelesinde belirli güçlerin 

yanında yeralarak bu hedefine doğru yolalmak istemektedir. Bundan dolayı KDP çok dikkatli ve 

titiz bir politika izlemekte ve de dış güçler ile ilişkilerine büyük önem vermektedir.  

 

KDP'nin ABD, İngiltere, İsrail, Fransa, Almanya ve Türkiye ya da kısaca Batı ile ilişkileri, onun 

politikasında temel bir yere sahiptir. Türkiye ile Batı'lı güçler arasındaki stratejik ayrışmaya karşın 

KDP, her iki tarafla da ilişkilerini sürdürmeye dikkat etmiş hatta birini diğerine karşı kullanarak, 
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her iki tarafın desteğini de sürekli kılmasını bilmiştir. Bu kadar ince hareket edebilen bir partiyi 

İlkel Kürt Milliyetçiliği ile damgalamak, olsa olsa körlük olur.  

 

KDP hem Batı ile hem de Türkiye ile ittifak ilişkilerini devam ettirerek ve zaman zaman bu 

güçleri birbirine karşı kullanarak, PKK karşısında etkili bir ittifak sistemine sahiptir ve PKK'nin 

KDP'yi bu şekilde karşısına alması, olsa olsa aymazlıktır.  

 

PKK KDP'den ayrı kaldığı her durumda ister ona karşı düşmanlık beslesin isterse de 

beslemesin, bir çok güç ile savaş içerisine çekilme potansiyeline sahip olacaktır. Bir PKK-Türkiye 

savaşında KDP, Türkiye'nin yanında açık ya da gizli yeralacak, PKK'nin kaybedeceğinden emin 

olduğu her durumda açık düşmanlığa geçecek ve YNK'yi de yanına tam çekerek, PKK'ye karşı olan 

çemberi daraltmaya çalışacaktır. YNK'nin buna fazla dayanma gücü yoktur. Yine bir PKK-KDP direk 

savaşında, Türkiye ve Batı'lı güçler artı İsrail KDP'nin yanında direk yeralacaklardır ve 1999 

senaryosu tekrarlanacaktır.  

 

PKK'nin mevcut siyasetinin devam etmesi durumunda, PKK'nin Türkiye-KDP karşısında ve 

yine bunlara YNK'nin de eklenmesi ile oluşacak bir düşman cephesi ile karşılaşması mümkündür. 

Diğer güçler, Türkiye'nin Suriye'de ortaya çıkarmış olduğu hassas dengeden dolayı hareketsiz 

kalacaklardır. Bütün mesele PKK'nin bu cephe karşısında nasıl tutunacağı sorunudur.  

 

1990'lardaki "Bırakuji"ye geri dönelim ve sorunun şimdi başka bir yönünü ele alalım ve 

daha sonra da PKK için "ikinci temel yasayı" çıkaralım.  

 

Yukarıda aktardığımız pasajların birinde Cemal Yoldaş, üç cephede savaşan PKK'nin 

komuta yapısındaki bazı sorunlardan dolayı, Güney Savaşı'ndaki başarısızlıktan bahsetmektedir. 

Ben aynı fikirde değilim. Kendisinden kat be kat güçlü bir düşman karşısında yenilmemiş bir ordu 

güçlü ve güzel bir ordudur! Ferhat'ın (Osman Öcalan), YNK-KDP'ye teslim olması bu gerçeği 

değiştirmez. Güney Savaşı'ndaki temel sorun komuta yapısından kaynaklanmıyordu, bu komutaya 

haddinden fazla bir tarihsel görev yükleyen siyasi çizgiden kaynaklanıyordu. Bunun nedeni de 

yanlış bir uluslararası gelenekten beslenen bir ideolojik yapıdan beslenen siyasi çizgiydi. Aslına 

bakılırsa hepimiz yanlış bir uluslararası geleneğin kurbanlarıyız ve bunu ilk farkeden 1999 

felaketinden sonra Başkan oldu.  

 

Nasıl yanlış bir askeri stratejinin olumsuzluğunu hiçbir olumlu taktik kapatamaz ise, aynı 
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şekilde yanlış bir siyasi çizginin olumsuzluğunu hiçbir olumlu askeri strateji ve taktik yapı 

kapatamaz. Güney Savaşı'nda komuta yapısı ne ne kadar olumlu ve başarılı  olursa olsundu yine 

de ortaya çıkan sonuca mani olamazdı. Mevcut koşullarda komuta yapısı, kendisinden beklenenin 

en iyisini yapmıştır ve bu üst sınırın üzerine çıkamazdı, çünkü izlenen siyaset yanlıştı.  

 

Fizikte nasıl maddelerin "esneme payları" ile "kırılma noktaları" varsa, sosyal 

bütünlüklerde de aynı durum sözkonusudur. Bir hareketin yanlışlıkla haddinden fazla bir tarihsel 

yükün altına girmesiyle giderek esneme payı daralır ve bu sınır zorlandığı zaman da kırılma yaşanır 

ki, savaşta bu bozgun olarak ortaya çıkar. Güney Savaşı'nda PKK'nin esneme payı giderek 

yokolmaya ve kırılma noktasına doğru giderken, savaş son bulmuştur ama stratejik darbe 

geciktirilmiş ve sonraya kalmıştır.  

 

PKK'nin mevcut yanlış stratejik konumlanması, onun maddi ve manevi güçleriyle 

etrafındaki düşman cephesi arasında büyük bir çelişki oluşturmaktadır. PKK'nin karşısındaki 

düşman güçleri, 1990'lardaki gibi onun maddi ve manevi düzeyini çok aşan bir düzeydedir ve Parti 

yanlış KDP politikasından dolayı, karşısındaki düşman cephesini kendi düzeyine uygun bir düzeye  

getirememektedir. Bunun büyük bir darbeye götürmesi kaçınılmazdır ve PKK'nin bu darbeyi 

durdurma gücü de  olmayacaktır.  

 

Bütün sorun şudur: PKK için doğru bir siyasi hesaplama yapabilmek için, ilkönce PKK'nin 

tarihsel güçlerini DOĞRU ölçmek gerekir ve NESNEL olarak belirlenen bu sınıra dikkat ederek ve 

bu nesnel sınır ile uyumlu olacak şekilde iç ve dış ilişkileri doğru bir stratejik ve taktik yapı 

aracılığıyla kurmak gerekir.  

 

Bütün sorun PKK'nin güçlerinin NASIL ÖLÇÜLECEĞİ sorunudur. PKK'nin Kandil Önderliği'nin 

en büyük sorunu budur ve bu sorun çok karmaşık bir sorundur ve sadece kısaca ele alacağım. Ama 

geçerken belirteyim ki, Başkan'ın Demokratik Konfederalizm anlayışla bu sorun arasında bir ilişki 

vardır.  

 

Devrimci hareketler içerisinde çok yaygın olarak yapılan bir hata vardır: Bir hareketin 

NESNEL gücü ile ÖZNEL gücü birbirine karıştırılır. Bundan dolayı hareketin öznel alandaki eksik ve 

hataları, yanlışlıkla nesnel alandaki kaynaklara fazla yüklenerek kapatılmaya çalışılır. Özellikle PKK 

söz konusu olduğu zaman bu yanlışlık çok göze batmaktadır, ki abartılması halinde hareketin 

varlığını tehdit edecektir.  
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PKK'nin nesnel gücü, Kürt halkı içerisindeki  emekçi sınıflara dayanır. Ama öznel gücü ise, 

bu emekçi sınıflara yaslanarak oluşturmuş olduğu siyasi ve askeri hareket tarzına dayanır. Bu tarz 

ise, Demokratik Konfederalizm perspektifine uygun olarak oluşturulmuş olan STRATEJİK DENGE 

KONUMU çizgisine dayanır. Bu öznel konum, nesnel alandaki güçlerin korunması ve geliştirilmesi 

için bulunan en etkili tarihsel konumlanmadır. O zaman PKK'nin nesnel gücünün kaynağı, 

Kürdistan'daki emekçi sınıflardır, öznel gücünün kaynağı da Stratejik Denge Konumu'dur. Stratejik 

Denge Konumu'nun amacı, çok taraflı taktik ilişkiler sistemi ile PKK karşısında geniş bir düşman 

cephesinin oluşumunu önlemektir. Ama stratejik Denge Konumu'nun da doğru işleyebilmesi için 

başka parametlere ihtiyacı vardır:  

1- Doğru bir stratejik önceliğe (PKK'nin içinden geçtiğimiz süreçteki temel hatası);   

2- Öznel (Stratejik denge konumu) ve nesnel (Hareketin kitle tabanı) güçlerin birlikteliğinden 

oluşan MAKSİMUM CEPHE GENİŞLİĞİ VE DERİNLİĞİNİN belirlenmesine.  

 

Rojava devriminden sonra, bu devrimin PKK'nin siyasi ve askeri stratejisi üzerine etkilerini 

incelerken, PKK'nin Ortadoğu'da stratejik derinliğinin artmasının sonucunda ortaya çıkan 

yedeklerinin, onun siyasi ve askeri stratejisi üzerinde de değişime neden olacağını ve bu temelde 

Rojava devriminden önce uyguladığı "İki Yarım Savaş"ı (Türkiye ve İran'a karşı verilen), "Bir Buçuk 

Savaş"a çevirebileceğini ve de giderek bunun tarihsel imkanlarının oluşmaya başladığını belirttim:  

"Gelecekte ortaya çıkacak bir Federatif Suriye, PKK'nin düşman cephesini daraltacağı  ve bunla 

birlikte de Savaş Yedeklerini çoğaltacağı için, PKK'nin politik stratejisinin kapsamını 

derinleştirerek, politik hedeflerinin düzeyini yükseltecektir. Politik stratejideki bu değişim, askeri 

stratejinin değişimini de beraberinde getirecektir.  

  

2004- 2011 arası dönemde, PKK PJAK ile birlikte hem İran ile hem de Türkiye ile savaştı. Bu 

savaşların yapısına baktığımız zaman, PKK ve PJAK'ın Türkiye ve İran'a karşı tam seferber olmadığı, 

her iki taraf ile Stratejik Savunma temelinde yürüttüğü  bir savaştı. Buna "iki yarım savaş" da 

denebilir. PJAK'ın İran'a karşı savaşının amacı, ABD-AB ve İsrail'in Türkiye'den uzaklaştırılmasına  

ve bu temelde Türkiye'nin tecritine dönüktü. PKK'nin Türkiye ile yürüttüğü savaş ise Demokratik 

Cumhuriyet temelinde Türkiye'nin burjuva demokratik dönüşümünü hedeflemekteydi ve bu 

temelde ABD-AB baskısını onun üzerinde kurmaya dönüktü. Bu politika PKK'ye düşman cephesini 

kendi içerisinde bölerek, uluslararası kuşatmadan çıkmaya yardımcı oluyordu.  

  

Rojava devrimi ve Federatif bir Suriye ile PKK, uluslararası kuşatmadan çıkarak, bölgede  bir tür 
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Stratejik Saldırı politikasına denk düşen bir politika uygulama olanağına sahip olacaktır. Bu 

stratejik saldırı politikasına uygun olarak da ya İran ya da Türkiye rejimlerinin tam yıkımı 

hedeflenecektir. Bu politik stratejiye uygun olarak da daha önceki "iki yarım savaş"  stratejisi "bir 

buçuk savaş" stratejisine dönüşebilecektir.  

  

"Bir buçuk savaş" stratejisi, bir ülkeye karşı tam seferber olma ile diğerine karşı da Stratejik 

Savunma aşamasında kalarak bir yıpratma savaşı temelinde reform yapma baskısı kurmak 

anlamına gelir. Böylece Realpolitik'e uygun olarak, hiçbir kampa dahil olmadan, bu kampların 

kendi aralarındaki mücadeleden stratejik olarak yararlanma imkanını verir.  

  

Kürdistan ve Ortadoğu'daki gelişmeler, gelecekte  PKK'ye böyle bir politika geliştirme olanağı ve 

imkanı sunmaktadır. " (Kemal Erdem, Kürdistan'da Devrimci Savaş ve PKK'nin Siyasi ve Askeri 

Stratejisinin Yapısı Üzerine, Devrimci Bülten Sayı 55)  

 

Ben hala daha aynı noktadayım!  

 

PKK'nin mevcut güçlerinin kaplayacağı cephe genişliği ve derinliği, "Bir Buçuk Cephe"yi 

aşamaz. Bu da "Bir Buçuk Savaş"a denk düşer. Bunun üzerinde bir cephe genişliği ve derinliği, 

Stratejik Önceliği gerçekleştirecek olan stratejik kuvvetlerden kesintiye neden  olacağı için, 

stratejik kuvvetlerin yersiz ve zamansız bölünmesine götürecektir. Bu da stratejik önceliğin 

gerçekleşmesini tehlikeye atarak, stratejinin farklı kuvvetlerinin ayrı ayrı kuşatılmasına ve 

darbelenmesine götürecektir.  

 

O zaman şimdi PKK için ikinci temel yasayı çıkarıyoruz: Bir Buçuk Cephe'den daha fazla bir 

cephe genişliği ve derinliğine sahip olan PKK ya zaman içerisinde büyük bir stratejik darbe 

yiyecektir ya da stratejik zayıflığını belirli bir bölgesel ve emperyalist güce tam yaslanarak yani 

başka güçlere yedeklenerek kapatacaktır. Bu ikincisi de bir tür stratejik darbe olacaktır ancak "üstü 

örtülmüş" bir stratejik darbe olacaktır.  

 

Şimdi elimizde PKK için geliştirdiğimiz iki temel yasamız var ve bu yasalar birbirleriyle ilişki 

içerisindedir. KDP ise bu iki yasanın tam kesişme noktasında bulunmaktadır yani KDP karşıya 

alındığı zaman, cepheler "Bir Buçuk"un üzerine çıkmakta ama onun ile ortak taktik noktalar 

geliştirildiği her durumda, bu cephelerin Bir Buçuk'a düşürülme olanağı ortaya çıkmaktadır. Bu 

durumu gözardı eden bir yaklaşım, PKK'yi felakete sürükleyecektir.  
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O zaman şimdi yapacağımız şey basittir: Mevcut ve potansiyel cephelerin durumu ile 

PKK'nin gücünün en üst sınırını karşılaştırıp, her olasılığın nasıl sonuçlanacağını kestirmek gerekir.  

 

Bir soru ile analizimize devam edelim: Şu an PKK'nin kaç cephesi var ve bu cephelere hangi 

olası cepheler eklenebilir? Maddeler halinde saymaya çalışalım:  

1-Kuzey Cephesi: Türkiye (Tam Cephe)  

2-Rojava Cephesi: IŞİD (Özünde Batı Emperyalistleri ama IŞİD içerisinde Türkiye ve müttefiklerinin 

hücreleri de bulunmaktadır), Suriye'ye müdahale ile birlikte Türkiye ve cihatçılar. Rusya Türkiye'yi 

"sopa" olarak kullanarak, PYD'nin etkisini daraltan bir siyaset izlemektedir ve nihayetinde Suriye-

Baas Rejimi. (Tam Cephe)  

3- Rojhilat: İran ile olan ateşkese rağmen Rojhilat cephesi gergin bir yapıya sahiptir. Nedeni 

PKK'nin bu cepheyi, Rojava'da Batı Emperyalistleri ile ilişkilere bağlamış olmasıdır. Rojava'nın 

Batı'ya dayanarak az çok güvenli hale geldiği her durumda bu cephe aktif hale gelecektir. (Yarım 

Cephe)  

4-KDP: Diğer cephelerden farklı olarak bu cephe özünde bir İÇ CEPHEdir. PKK'nin KDP ile izlemiş 

olduğu gerginlik politikasının sonucunda ortaya çıkmaktadır (Yarım Cephe)  

5-YNK: Şimdilik bir tehdit olarak görünmüyor ancak İran'ın tehdit edildiği her durumda YNK ile 

ilişkiler gerginleşecek ve PKK'ye karşı üstünlüğün kurulduğu her durumda KDP'nin yanına geçecek 

ve bir cephe açacaktır.  

 

Rusya PKK'nin Duhok Anlaşması üzerinden Batı'lı Emperyalistler ile "Kürt Koridoru" 

üzerinde anlaşmasından sonra, Türkiye ile Batı'nın arasını açmak için ya da açık tutmak için, 

Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesine yeşil ışık yakarak Rojava cephesini daha da büyütmüştür. 7 

Haziran Genel Seçimleri'nden sonra Kuzey'de savaşın tekrar başlaması ile Rojava Cephesi'ne Kuzey 

Cephesi de eklenmiş ve böylece "İki Tam Savaş" durumu ortaya çıkmış ve bu durum stratejik 

kuvvetlerin bölünmesine neden olmuştur. Bölünen kuvvetler ise stratejik sonuç alamazlar ve 

güçlerin genel erime durumuna neden olurlar. Bu erime KDP gibi yarım cephe durumuna sahip 

olan cephelerdeki güçleri cesaretlendirmekte ve diğer cephelerdeki güçler ile birlikte hareket 

etme eğilimini güçlendirmektedir. Böylece KDP ile olan Yarım Cephe de giderek Tam Cephe'ye 

dönüşecektir. Hatta Kandil'de PKK'ye büyük bir darbe vurulması durumunda, buraların başka 

güçlerin eline geçmesini önlemek için İran, YNK ile birlikte buradaki boşluğu doldurmak için de 

harekete geçecektir. Nasıl IŞİD'tan boşalan ya da boşalacak boşluğu doldurmak için güçler rekabet 

halindeyse, PKK'den boşalacak olan yerleri doldurmak için de farklı güçler arasında mücadele 
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yaşanacaktır.  

 

Kısacası KDP karşısında doğru bir tutum takınamayan PKK, hatalarıyla  iki tam cepheyi üç 

tam cepheye çevirebilir ve bu sonuncu durum dördüncü cepheyi de tetikleyebilir. Bu  PKK'nin 

"Tarihin Prokrustes Yatağı"na gerilmesinden başka bir şey değildir. KDP ile ilişkiler değişmediği 

taktirde ortaya çıkacak olan durum da genellikle bu olacaktır. KDP ile geçmişten beri kurulan yanlış 

ilişkiler, PKK'nin kendi gücüne uygun bir şekilde cephe kurmasına engel teşkil etmektedir.  

 

Rojava devriminden sonra, PKK için geliştirdiğim "Bir Buçuk Cephe" stratejisine uygun 

olarak, Kuzey (Türkiye) Cephesini (ki tam cephedir) Stratejik Öncelik olarak  yani bütün stratejik 

güçlerin bu cepheye yoğunlaştırılması olarak belirledim. Başkan da "İmralı Notları"nda savaş 

Kuzey'de tekrar başladığı zaman gerekli gerilla sınırını elli bin olarak koymuştur. Bu dahi Başkan'ın 

stratejik önceliğini Kuzey'e verdiğini göstermektedir. Rojava cephesini de "yarım cephe" kabul 

ettim ve geri kalan "yarımın" da diğer Kürt hareketleri ile "ulusal kongre" görünümüne sahip 

olacak bir ilişki sisteminin geliştirilmesi temelinde tamamlanmasını önerdim.  

 

Bu taktik PKK'nin Rojava'da Batı'ya elini-kolunu kaptırmasının önüne geçerek, Kuzey'de 

savaş tekrar başladığı zaman, Rusya-İran-Suriye eksenine daha yakın bir pozisyon almasını 

kolaylaştıracaktı. Zaten Başkan da savaş tekrar başladığı zaman, PKK'nin İran-Suriye ekseninde 

kalacağını belirtmiştir. Ama 2014'ün sonunda PKK'nin Batı ile gizlice anlaşması, bu geçişi imkansız 

hale getirmiş ve PKK'nin yapacağı hamleyi, Erdoğan ve AKP yapmıştır. PKK'nin Rojava'da Batı ile 

anlaşması, Rusya-İran-Suriye ile Türkiye'yi yakınlaştırmıştır. Bu yakınlaşma ve KDP ile gerginlik, 

PKK'nin cephe genişliğini neredeyse ikiye ve potansiyel olarak da üçe çıkarmıştır.  

 

PKK mevcut politikası ile savaşmıyor resmen intihar ediyor. "PKK arabası" saate yüzyirmi 

kilometre hızla tarihin duvarına çarpmaya doğru gidiyor. Ne böyle devrimci siyaset ne de böyle 

savaş olur! Bilimin temel ilkeleri ile çatışan bir siyasi çizginin başarı şansı yoktur. PKK'nin şu anki 

çizgisi bilimin bütün prensipleri ile çatışma halindedir.  

 

7. Ulusal Kongre Politikası KDP'yi "kazanmak" için Niçin 
Yetersizdir?  

 

Buraya kadar yaptığımız analizlerden sorunun özünün Ulusal Kongre'nin toplanması 

olmadığı kendiliğinden anlaşılır. Sorun Ulusal Kongre'nin toplanıp-toplanmaması değil, PKK ile KDP 
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ve YNK arasındaki ilişkilerin tarihsel doğası meselesidir.  

 

PKK açısından Ulusal Kongre politikası, Kürt Ulusu'nun birliğini kurmaya dönük değildir, 

KDP üzerinde baskı oluşturmaya dönüktür. Bu dar bakış açısı hem PKK'yi kısır bir politik döngüye 

hapsetmiş hem de Kürt Ulusu'nun birliğinin önünde PKK'yi paradoksal bir şekilde engel haline 

getirmiştir!  

 

Bu yanlış politikanın nedenlerinin de yanlış kapitalizm ve sosyalizm analizi olduğunu ve 

KDP'nin de bu yanlış teorik çerçeve içerisine zorla sokulduğunu  yukarıda belirttik. Şimdi çok 

önemli bir soru sorarak ve cevaplamaya çalışarak analizimize devam edelim: Gelecekte dört 

paraçada ortaya çıkacak bağımsız Kürdistan içerisinde KDP ile YNK ve de bu partilere benzer 

partilerin varolma hakları var mıdır yok mudur?  Sorunun anlaşılması güç ise başka şekilde 

sorayım: Birleşik bir Kürdistan içerisinde PKK ile KDP-YNK "barış içerisinde bir arada" (coexistence 

pacifique)  varolabilirler mi?  

 

Eğer bu soruya, tarihin dinamikleriyle uyumlu bir şekilde doğru  bir cevap bulabilirsek, 

Ulusal Kongre sorununu da doğru bir şekilde çözmüş olacağız. Bütün sorun PKK'nin KDP ve YNK ile 

olan tarihsel sorunu nasıl çözeceğini bilmemesidir. Uluslararası devrimci gelenek, KDP ile YNK'nin 

yokedilmesi gerektiğini emretmektedir, ki 1990'lı yıllarda PKK'nin yaptığı budur. Ben başka bir 

yolun olduğuna  ve uluslararası devrimci geleneğin bu konuda yanlış olduğuna inanıyorum.  

 

Burada yeri gelmişken Ekim Devrimi'ndeki bir başka yanlışa da geçerken değinmek 

istiyorum. Ekim Devrimi'nden sonra, Rus siyasal hayatında, Kadetler'in (liberaller), Menşeviklerin, 

Sol ve Sağ Sosyalist Devrimcilerin ve yine bu tipte bir çok siyasal yapının tasfiye edilmesi ve Tek 

Parti Diktatörlüğü'nün oluşturulması yanlıştı. Yanlış sosyalizm ve kapitalizm anlayışıdır ki, bu 

partilerin devrimden sonra tasfiye edilmelerine neden olmuştur. Aynı şeyin Kürdistan'da olmasına 

gerek yoktur ve bu Bolşevik bürokratik devrim anlayışı yanlıştır.  

 

PKK'nin Ulusal Kongre politikası, özünde KDP'nin boğulması politikası olduğu için, KDP bu 

politikaya direnmektedir ve bu bakış açısı devam ettiği müddetçe de direnecektir. KDP'nin 

çıkarlarını gözetmeyen bir Ulusal Kongre politikası her zaman KDP tarafından reddedilecek ve KDP 

Ulusal Kongre zemini dışında politika geliştirecek ve de dış güçler de bunu istismar edecektir. En 

sonunda bu politikada kaybeden PKK olacaktır.  
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Sorunun çözümü, gelecek Kürdistan içerisinde KDP ile YNK'yi kabul etmek, onların 

dayanmış oldukları sosyal sınıfların çıkarlarını bir noktaya kadar gözetmek, dört parça Kürdistan'a 

yayılmalarını kontrollü bir şekilde yönetmek, bütün bunları dış güçler ile ilişkilerinin zayıflaması 

perspektifinde ele alarak, uzun yıllara yayılan bir politika ile yavaş yavaş onları ulus içerisinde 

"eritmek" olmalıdır. Kürdistan'da bunun dışında kestirme bir yol sadece büyük bir felaket 

getirecektir.  

 

Ulusal Kongre böyle bir tarihsel perspektife bağlandığı zaman, PKK ile KDP-YNK ilişkileri 

demokratik seçim sistemi etrafında örülecek ve seçim sistemi ilişkilerin meşru tarihsel zemini 

haline gelecektir. Taraflar arasındaki mücadele ideolojik ve politik araçlarla verilecektir.  

 

PKK Kürdistan'ın farklı parçalarında gelişip ve güçlenirken, Ulusal Kongre'ye daha fazla 

dayanabilecek ama bunu buradaki güçlerin çıkarlarını gözetebildiği ve güçlendiği yerlerde bu 

partilerin çıkarlarını da koruduğu zaman yapabilecektir. PKK Kürdistan geneline KDP ve YNK'yi 

yaymasını bilmeli ve karşılığında onların iktidar olduğu yerlerde, onlar ile eşit düzeyde siyaset 

yapma hakkı elde etmelidir. Ulusun farklı sınıflarının bu içiçe geçişi, belirli bir andan sonra, karşılıklı 

bağımlılığa yolaçarak geri dönüşü imkansız bir ulusal bütünün oluşumuna yolaçacaktır.   

 

Okur dikkat ederse eğer, bu da KDP ile YNK'yi dış güçlerden tecrit etmedir ama özel türden 

bir tecrittir!  

 

Hem KDP'yi Ulusal Kongre'ye davet edip hem de onunla gerginlik politikası izleyemezsin. 

Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Bu da bizi başka bir konuya götürmektedir.  

 

8. KDP'yi "Bağlayarak" mı Yoksa "Sınırlayarak" mı Tecrit 
Etmek Gerekir?  

 

PKK'nin çok doğru bir şekilde formüle ettiği gibi, Kürdistan devriminin temel stratejik 

problemlerinden bir tanesi, Kürt işbirlikçilerinin tecriti sorunudur. Bilindiği gibi "tecrit etme", bir 

şeyi  başka birşeyden ayırmadır. Sözkonusu politik ilişkiler ise, iki güç arasındaki ittifak ilişkilerinin 

yokedilmesi ve en azından bize daha yakın olan gücün "tarafsız" hale getirilmesidir.  

 

Sorunu Kürdistan somutunda ele alırsak eğer, sorun KDP ile YNK'nin dış güçlerden tecrit 

edilmesi ve tarafsız hale getirilmesi sorunudur. Bu tarafsızlık yaratılmadan, PKK stratejik önceliğini 
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gerçekleştiremeyecektir. Çünkü stratejik öncelik için gerekli güçleri toparlayamayacaktır. İç 

cephenin durumu, buna engel olacaktır.  

 

O halde KDP ile YNK nasıl tarafsız hale getirilecektir?  

 

Bu iki hareketin çıkarları doğru formüle edilmeden, bu iki hareketin tarafsız hale getirilmesi 

mümkün değildir. Bu iki hareket, tarihsel çıkarlarını dış güçlere yaslanarak oluşturdukları için, 

Kürdistan'da çıkarlarının PKK tarafından tehdit edildiği her durumda dış güçlere doğru meyil 

etmektedirler. O zaman bu iki hareketin dış güçlere doğru kayışlarını önleyebilmek için, onların 

Kürdistan'da bazı ekonomik, politik ve güvenlik kaygılarını gidermek gerekmektedir. Hatta tek bu 

kaygılar giderilmemeli ama Kürdistan'ın dört bir parçasında ortaya çıkacak fırsatlardan bu 

hareketlerin de yararlanması için olanaklar yaratılmalıdır. Ulusal Kongre bu "paylaşımın" bir 

tarihsel zemini olabilir hatta olmalıdır. Ama bu ilişkiler PKK açısından nasıl bir mantığa 

dayanmalıdır?  

 

PKK'nin  KDP ve  YNK karşısındaki "taviz politikaları" sürekli olarak belirlediği Stratejik 

Önceliğe göre olacaktır. Kürdistan'ın herhangi bir parçasında elde etmiş olduğu avantajı (örneğin 

Rojava), iç cephenin unsurlarını (KDP ve YNK), dış cephenin unsurlarından (örneğin Türkiye) 

ayırmak için elden çıkaracaktır. Hatta bu taviz politikası daha ince taktiklerle de güçlendirilebilir. 

Örneğin KDP, bir yandan Rojava'ya çekilirken, Batı'ya yanaşması daha fazla cesaretlendirilir, YNK 

de Rojava'ya çekilirken İran'a doğru daha fazla yanaşması cesaretlendirilerek Türkiye'den 

uzaklaştırılabilir. Yokeğer KDP hem Rojava'ya gelir hem de Türkiye ile ilişkilerini güçlendirirse, o 

zaman katı ve uzlaşmaz bir politika diğer ulusal güçler ile birlikte verilir, işte o zaman KDP kendi 

içinde ve geri cephesinde sorunlar yaşamaya başlar. Çünkü verilecek tavizler, KDP içerisinde 

"ikilem" yaratacak ve bu ikilem KDP'de büyük sorunlara neden olacaktır. Tavizlere rağmen KDP 

Türkiye ile ilişkileri  ve PKK'ye karşı düşmanlığı geliştirirse, uzun dönemli kaybedecek olan o 

olacaktır. İşin sırrı sürekli "ikilem yaratmak"tır. Zaten Başkan'ın devrimci çizginin üzerine 

yerleştirdiği liberal taktiklerin de amacı, PKK karşısındaki farklı güçleri taviz politikalarıyla ikileme 

sokarak, yekpare politikalarını yoketmektir.  

 

PKK'nin KDP ile YNK'yi ama özellikle de KDP'yi, hiçbir taviz vermeden "bağlama" taktiği, dış 

kapitalist dünyanın güçlülüğü ve KDP'nin bu dış dünya ile olan yaygın bağlarından dolayı mümkün 

değildir. Kaldı ki bu ilişkiler, uzun zamandan beri oluşmuş olan güçlü bir sermaye birikimi üzerine 

oturmakta ve bu sermaye birikimi emperyalist dünyanın güçlü tekelleriyle (özellikle petrol) büyük 
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bir içiçelik oluşturmaktadır. Bundan dolayı PKK'nin KDP'yi cepheden karşısına alması ve onu 

"bağlama" politikası, başarısızlığa mahkumdur ve bu başarısızlık PKK'nin yıkımı ile eşanlamlı 

olacaktır.  

 

PKK'nin KDP'ye sert ve katı bariyerler koyması, KDP'nin PKK'ye karşı düşmanlığının asıl 

nedenini oluşturmaktadır. PKK Ulusal Kongre içerisinde ve güçlü bir tavizler sistemi aracılığıyla ve 

ulusun farklı güçleri arasında bir tür DENGE siyaseti izleyerek (1815'ten sonra Avrupa'da 

Napolyon'un yenilmesinden sonra ortaya çıkan Viyana Kongre Düzeni'nde Avusturya Başbakanı 

Metternich'in yaptığı gibi), pekala güçlü bir Kürt Ulusal Siyaseti'nin ortaya çıkmasını sağlayabilir. 

PKK'nin Ulusal Kongre içerisinde özellikle KDP ile YNK arasında konumlanarak ortaya çıkaracağı ve 

Kürt iç siyasetindeki denge siyaseti, farklı güçlerin dizginlenmesine ve onların zararlı eğilimlerinin 

törpülenmesine neden olacaktır. Artık sloganımız bellidir: Yaratıcılık, Yaratıcılık ve daha fazla 

Yaratıcılık!  

 

PKK'nin sert ve katı "bağlama" siyasetinin, akıllı bir taviz politikasıyla ortaya çıkacak olan 

"sınırlandırma" politikasıyla değiştirilmesi, KDP ile YNK'nin PKK'nin etki çemberi içerisinde 

kalmasına ve bu hareketlerin, PKK'nin stratejik önceliklerini gerçekleştirmeye çalışırken, doğru bir 

şekilde yönetilmelerine neden olacaktır.  

 

Taviz politikalarının merkezinde olduğu "sınırlandırma" politikası olmadan ne Ulusal 

Kongre'nin ortaya çıkması ne de PKK'nin KDP ile YNK karşısında tutunması mümkün değildir. PKK 

bu sonucuları karşısında tutunabilse dahi, nitelik değişimine uğramadan Ortadoğu kaosundan 

çıkması mümkün değildir.  

 

PKK'nin akıllı bir taviz politikasıyla ortaya çıkaracağı Ulusal Kongre ve bu Kongre'nin 

odağında uygulayacağı akıllı DENGE siyaseti, Türkiye ve İran rejimlerinin yıkımını beraberinde 

getirecek, bu iki ülkede ortaya çıkacak olan demokratik düzenler ile sıkı ittifak Irak ve Suriye'de 

demokratik yapıların oluşumunu kolaylaştıracak ve de Kürdistan'ın etrafında ortaya çıkacak olan 

bu demokratik yapılar, içeride KDP ile YNK gibi hareketlerin dış güçler ile ilişkilerini tamamen 

bitirerek, onların ulusun genel çıkarları içerisinde erimelerine, direndikleri her durumda da 

demokratik güçler tarafından etkisizleştirilmelerine neden olacaktır.  

 

İşte Başkan'ın Demokratik Konfederalizmi özünde  budur!  
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9. Sonuç 
 

Bu yazının girişinde, bu yazının ana temasını, PKK'nin KDP'yi kazanma potansiyeli ya da 

olanağının olup-olmamasının ortaya çıkarılması olarak belirlemiştik. Şu ana kadar ki 

analizlerimizden, bu sorunun az-çok çözülmüş olduğunu ileri sürebiliriz.  

 

PKK'nin KDP'yi kazanma potansiyeli ve olanağı bulunmaktadır. Eğer bu durum gerçeğe 

dönüşmüyorsa, bunun nedeni PKK'ye egemen olan ve olumsuz  bir uluslararası gelenekten 

beslenen yanlış bir ideolojik şekillenmeden kaynaklanmaktadır. Bolşevizm PKK'ye güçlü bir parti 

yaratmasını sağlamıştır ama sınıflar arasındaki tarihsel ilişkilerin yanlış kurulmasına neden 

olmuştur.  

 

PKK ile KDP arasındaki yanlış tarihsel ilişkilerin ve bugün KDP'nin PKK'ye karşı olan olumsuz 

ve yer yer düşmanca yaklaşımı, PKK'nin geçmişten günümüze kadar olan zaman dilimi boyunca, 

KDP'ye karşı uygulanış olduğu yanlış politikaların sonucunda ortaya çıkmıştır. Başka bir deyişle 

PKK, KDP'nin bugünkü olumsuz politikasından sorumludur. Bu durum ona, ilişkilerin yeni bir 

tarihsel zemine oturtulması için daha fazla insiyatif alma görevini yüklemektedir.  

 

PKK KDP ve YNK ile ilişkilerini, bu hareketlerin gelecekteki Birleşik Kürdistan'da tarihsel 

çıkarlarını belirli bir dereceye kadar garanti altına alan bir tarihsel ve politik çerçeveye 

oturtmadan, Ulusal Kongre politikasını sağlıklı bir şekilde hayata geçiremeyecektir. Kürdistan'da 

güçlü bir Ulusal Kongre ortaya çıkmadan, Kürdistan üzerinde çekişen dış güçlerin ama özellikle de 

Türkiye ve İran'ın Kürdistan üzerinde etkilerinin yokedilmesi ve bu temelde Ortadoğu devriminin 

kapılarının açılması mümkün değildir.  

 

PKK'nin KDP'yi kazanmasını bilmediği,  Ulusal Kongre'yi onun üzerinde sadece baskı unsuru 

olarak kullandığı politikası devam ettiği müddetçe, KDP'nin bu politikaya saldırgan bir şekilde 

karşılık vererek, Kürdistan'da tarihsel bir yarılmanın ortaya çıkması hemen hemen kaçınılmazdır 

ve bu politikanın PKK açısından felaketle bitmesi büyük bir olanak dahilindedir.  

 

Eylül  2017          
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XIII. "İMRALI NOTLARI" VE BARIŞ SÜRECİ 
(PKK'nin Kandil Önderliği'nin Hatalarının Eleştirisi) 

 

1. Giriş 
 

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nden kısa bir süre sonra, PKK ile Türk Devleti arasında 

savaşın tekrar başlamasıyla birlikte, 2013 yılının hemen başlarında ortaya çıkan Barış Süreci de 

son buldu. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ve PKK tarafından adlandırılan Barış Süreci, Recep 

Tayyip Erdoğan ve AKP tarafından Çözüm Süreci (ilginç bir şekilde hem silahlı hem de barışçıl 

çözümü çağrıştırmaktadır) olarak adlandırılmıştır.  

 

Barış ya da Çözüm Süreci her iki taraf açısından gerçekten neydi? Taraflar bu süreç 

sonuçlandığı zaman, bu sürecin başında hedeflemiş oldukları amaçlarına ne kadar ulaşmışlardır?  

 

Bu sorulara, R. T. Erdoğan ve AKP açısından bir noktaya kadar cevap verebilmekteyiz. 

Ancak PKK sözkonusu olunca, bu sorulara yeterince cevap verememekteyiz ve bu noktada 

devrimci ile  demokratik hareket içerisinde genel bir kafa karışıklığı sözkonusudur.  

 

7 Haziran Genel Seçim sonuçlarını tanımayan Erdoğan, beş ay sonra terör, tehdit ve şantaj 

ile halkın önüne tekrar seçim sandığını koyup, koalisyona ihtiyaç kalmadan tekrar tek başına 

hükümet olma olanağını elde ettiği zaman, PKK Kuzey Kürdistan'da "Demokratik Özerklik" 

hamlelerini başlattı ve Erdoğan ile devletin buna tepkisi sert ve katliamcı oldu. Bu aşamadan 

itibaren giderek savaş, neredeyse "topyekün savaş"a dönüştü.  

 

Demokratik Özerklik hamlelerinin başladığı aynı dönemde yani Kasım 2015'te, PKK'nin 

Kandil Önderliği Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan yani Sayın Başkan ile HDP İmralı Heyeti 

arasındaki görüşmeleri, "Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa (İmralı Notları) adı altında 

Weşanen Mezopotamya Yayınevi tarafından yayınladı (Bu kitaba atıfta bulunurken biz kısaca 

"İmralı Notları" diyeceğiz). İmralı Notları hem Barış ya da Çözüm Süreci'ni hem tarafların asıl 

amaçlarını hem de bu süreç sonunda ortaya çıkan politikayı anlamamız noktasında önemli ipuçları 

ve bilgiler içermektedir. Bundan dolayı, hem Barış Sürecini hem de sonrasını İmralı Notları ışığında 

ele almak ve bu temelde analizler yapmak en doğru olanıdır.  
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İmralı Notları, HDP Heyeti aracılığıyla, Sayın Başkan ile PKK'nin Kandil Önderliği arasında, 

devletin gözetimi altında bir iletişimi konu aldığı için "özel" bir kitaptır. Nedeni hem Sayın 

Başkan'ın hem de Kandil'in bu iletişim sırasında, doğal olarak ima yoluyla dolaylı bir iletişim sistemi 

geliştirmesi ve "PKK'nin ideolojik kodları üzerinden" anlaşmaya çalışmalarıdır. Bu durum taraflar 

arasında hem bir çok aksaklığın hem de yanlış anlamaların kaynağını oluşturmuş ve PKK'de 

"yekpare düşünce" birliğinin oluşmasına engel olmuştur. Bu ise Kandil'in siyaset yapış tarzı 

üzerinde ciddi sorunlara neden olmuştur.  

 

İmralı Notları ışığında, Barış Süreci'ni ve bu sürecin Sayın Başkan tarafından ne anlama 

geldiğini ya da onun bu süreci nasıl ele aldığını analiz etmeden önce, İmralı görüşmelerinin rolü ve 

işlevi üzerine kısaca durmak gerekmektedir.  

 

2. İmralı Görüşmeleri'nin Taraflar Açısından Rolü ve İşlevi 
Neydi?  

 

Barış Süreci devletin Sayın Başkan ile İmralı'da ilişkiye geçmesiyle başlamıştır. Hükümet 

açısından yasadışı bir görüntü oluşmaması için de HDP'li milletvekillerinden oluşan bir heyet Sayın 

Başkan, Kandil ve Hükümet ile Devlet yetkilileri arasında bir irtibat ağı kurmuştur. Burada HDP 

heyeti aslında, Sayın Başkan'ın çeşitli kesimlere mesaj ile düşüncelerini  ve yine onlardan    

kendisine bunları ileten,  bir tür "iletişim ağı" gibi hareket etmiştir. İşte HDP heyetinin bu "iletişim 

ağı" rolü hem Erdoğan hem de Öcalan için farklı bir anlama sahipti ve her iki lider bu "iletişim 

ağı"nı farklı stratejik amaçlar için kullanıyorlardı.  

 

HDP heyetinin "iletişim ağı" rolünün doğru ortaya konması için, Barış Süreci'nin taraflar 

açısından ne anlama geldiğini kısaca ortaya koymak gerekmektedir. Bu konuyu bundan sonraki 

bölümde ele alacağımız için, şimdilik bu noktaya kısaca değineceğiz.  

 

Hem Erdoğan ve AKP'nin hem de Sayın Başkan ve PKK'nin, Barış ya da Çözüm Süreci 

taktiğiyle hedefledikleri "gizli stratejik" amaçları vardı ve her iki taraf bu gizli stratejik amaca uygun 

olarak bu süreci ele alıyorlardı. Barış ya da Çözüm Süreci, iki ustanın (Erdoğan ve Öcalan) bilek 

güreşidir ve kaybeden taraf büyük bir siyasal bedel ödeyecekti. Erdoğan kaybettiği taktirde, 

iktidardan düşerek ya demokratik bir devrim ortaya çıkacaktı (ki Öcalan'ın amacı buydu) ya da 

iktidar AKP karşıtı demokratik olmayan bir kliğin eline geçecekti. Öcalan kaybettiği zaman ise, 

idam aracılığıyla tasfiye edilmesinden PKK'ye stratejik bir darbe vurulmasına kadar gidebilecek 
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olan olayları tetikleyecekti.  

 

Her iki taraf "gizli bir stratejik" amaç ile hareket ettiği için, HDP heyetinin "iletişim ağı" 

rolünü, bu "gizli stratejik" amaçlarına uygun olarak ele alıyorlardı. Sayın Başkan bu iletişim ağına 

başka bir rol yüklerken, Erdoğan başka bir rol yüklüyordu. O zaman tarafların bu iletişim ağına 

kendi gizli stratejik amaçları doğrultusunda yükledikleri rollere ve bu temelde bu iletişim ağının 

işlevini somut biçimleri içerisinde ele almak gerekmektedir.  

 

Barış Süreci  HDP heyetinin İmralı Görüşmeleri'nin önünü açmış ve bu görüşmeler de Sayın 

Başkan'ın PKK üzerindeki etkisi ve otoritesini sürdürmesine hatta direk PKK'yi yönetmesine 

yolaçmıştır. O zaman ilk akla gelen soru şudur: Madem  Erdoğan Öcalan ve  PKK'yi  tasfiye amaçlı 

hareket etmektedir niçin Öcalan'ın PKK'yi direk yönetmesine izin vermiştir?  

 

Bir çok kişi bu durumu, "Öcalan'ın Erdoğan ile anlaştığı"na ya da "her ikisinin anlaştığı" 

anlayışına yormuşlardır. Öcalan ile Erdoğan'ın anlaşmadıkları ya da anlaşamayacakları artık açıktır. 

Ancak Barış Süreci ya da kendi adlandırdığı haliyle Çözüm Süreci taktiğiyle Erdoğan, tek zeki değil 

ama akıllı bir lider olduğunu da gösterdi. Türk devletinin katı ve milliyetçi yapısı, esnek taktik 

geliştirmeye ve de bu temelde düşmanını yıpratmaya engel olduğu için, Erdoğan devletin 

geleneksel siyasetinin dışına çıkarak, PKK karşısında etkin bir konumlanma elde etmeyi başardı.  

 

Binlerce yıldan beri savaş sanatının büyük ustaları, savaşta bir nokta üzerinde ısrar 

etmişlerdir. Savaşta düşmanı yenebilmek için, "düşmanın stratejisine saldırmak ve onu işlemez 

hale getirmek gerektiğini" belirtmişlerdir. Ama düşmanın stratejisine saldırabilmek ve onu işlemez 

hale getirebilmek için ise, önce "onun stratejisinin deşifre edilmesi" gerekmektedir. Bunun ise tek 

bir yolu vardır: Teorik bilgi ile doğru istihbari bilginin birleştirilmesi.  

 

Teorik ve istihbari bilgi de kendi içerisinde stratejik ve taktik olarak ikiye ayrılır. Taktik 

niteliğe sahip olan teorik ve istihbari bilgi, daha çok teknik bir yapıya sahiptir ama stratejiye ait 

olan teorik ve istihbari bilgi daha çok entellektüel bir yapıya sahiptir. Liderlerin ve hareketlerin 

bilinç durumlarına göre, teorik ve istihbari bilginin birbirlerini tamamlamaları farklılıklar gösterir. 

Yüksek bir teorik donanıma sahip olan liderler, istihbari bilgiye az ihtiyaç duyarlar ve bu istihbari 

bilgileri daha çok kendi stratejik yapılarını kontrol ve düzeltme için kullanırlar. Ortalama bir teorik 

yapıya sahip olan lider ve hareketler, teorik eksiklerini kapsamlı istihbarat bilgisi ile tamamlamaya 

çalışırlar ve bu ikisinin birlikteliğinden oluşan  bir denge ile stratejilerini hazırlarlar. Çok zayıf bir 
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teorik yapıya sahip olan lider ve hareketler ise, büyük oranda istihbari bilgiye dayanarak 

stratejilerini oluşturmaya çalışırlar ve bunların yenilmeleri ise hemen hemen kesindir.  

 

Öcalan birinci tip lider grubuna aitken, Erdoğan ikinci tip lider grubuna aittir. Öcalan dokuz 

metrekarelik odasında, hiçbir istihbarata sahip olmadan tarihin en büyük ve cürretkar 

stratejilerinden birisini hazırlamıştır. Ama Avrupa'dan Türkiye ve Ortadoğu'ya kadar olan alanda, 

geniş bir istihbarat ağına sahip olan PKK'nin Kandil Önderliği, yanlış bir strateji izleyebilmiştir 

(Başkan ve Kandil arasındaki stratejik farklılık ileride kapsamlı ele alınacak). Bu durum dahi teorik 

ve istihbari bilgi ilişkisini doğru anlamamıza yardım etmektedir.  

 

Teorik bilgi, daha çok bir hareketin tarihsel yapısını çözümlemeye yarar. Her hareketin 

toplumda temsil etmiş olduğu sınıf ya da katmanlarla bağlantılı olarak, oluşturmuş olduğu 

değerler  ve bundan kaynaklanan siyasi ve örgütsel sistemi  bulunmaktadır. Bu sistem belirli bir 

ağırlık merkezi gibi hareket eder ve hareketin taktik esneme ve manevra alanının çapını 

belirlemeye yarar. Ancak kapitalist toplumdaki yabancılaşma olgusu, bu süreçleri tepetaklak ettiği 

için herşey çok karmaşık bir yapıya sahip olur. İşte derinlikli teorik bilgi, bu yabacılaşmayı azami 

derecede ortadan kaldırarak, bunun altındaki tarihsel gerçekliği ortaya sermeye yarar. Bu teorik 

bilgiye yeterince sahip olamayanlar ise, bu yabancılaşma olgusunu, istihbari bilgiyi azami 

derecede kullanarak ortadan kaldırmaya çalışırlar.  

 

Kapitalist üretim ilişkileri tarafından yaratılan yabancılaşma olgusu, geleceğe dönük 

belirsizliği de arttırır. Stratejinin en önemli özelliği bu belirsizliğin yönetimidir. Her kim ki, kendi 

stratejisindeki belirsizliği azami derecede kendi stratejik çıkarları için yönetebilme başarısı 

gösterir, o savaşta kazanmayı hakeder.  

 

Barış Süreci başladığı zaman, Sayın Başkan'ın stratejik planı hazırdı ve bütün yapması 

gereken, hareketin farklı stratejik parçalarını (KCK Eşbaşkanlığı, KCK Siyasi ve Askeri Yönetimi, 

HDP, HDK, DTK, DBP ve müttefikler) kendi stratejik planına uygun olarak yerleştirmek, 

biçimlendirmek ve stratejik hedefe uygun olarak birbirlerine bağlamaktı. Bunun ise tek bir yolu 

vardı: Barış Süreci aracılığıyla  HDP İmralı Heyeti'ni kullanmak.  

 

Sayın Başkan'ın işi çok zordu: Bir yandan kendi gizli stratejik hedefini saklamasını 

bilmeliydi, öte yandan da bu gizli stratejik hedefe uygun olarak stratejik güçleri 

konumlandırmalıydı. Üstelik bütün bunlar devletin bilgisi ve gözetimi dahilinde olacaktı. 
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Buradaki asıl güçlük, Başkan'ın 2003- 2011 arası uyguladığı stratejik perspektifi değiştirmiş 

olmasıydı ve yeni perspektifi ise Kandil'e devleti uyandırmadan nasıl kavratacağıydı. İleride 

göreceğimiz gibi Devlet, Başkan'ın asıl gizli stratejik hedefini deşifre etse dahi, Kandil'in Başkan'ın 

stratejik bakış açısına uygun ve yerinde atacağı adımlarla Erdoğan ve AKP tamamen köşeye 

sıkıştırılmış olacaktı. Çünkü bir şeyi görmek tek yetmemektedir ama onu durduracak elemanlara 

da sahip olmak gerekmektedir, ki bazen bu elemanlar sadece düşmanınızın hata yapmasına 

bağlıdır. Bu durumda insiyatif sizde değildir. Barış Süreci başladığı zaman insiyatif PKK'deydi ve 

PKK  AKP'den bir adım önde bulunmaktaydı. PKK'nin Kandil Önderliği, yaptığı hatalar ile tek 

PKK'nin avantajlı durumunu yoketmedi ama AKP'yi bir kaç adım öne de geçirdi.  

 

Erdoğan Barış Süreci ile bir yandan zaman kazanırken, öte yandan da ileride savaş tekrar 

başladığı zaman PKK'ye stratejik bir darbe vurmak için nasıl avantajlı bir stratejik konum elde 

edeceği üzerinde yoğunlaşıyordu. Sayın Başkan'ın HDP İmralı Heyeti aracılığıyla dışarıya 

gönderdiği ve yine dışarıdan aldığı kodlanmış bilgileri, kendi stratejik hedefine uygun olarak 

yorumlamaya çalışıyordu. Erdoğan ve devletin, HDP İmralı Heyeti'nin "iletişim ağı" üzerinden 

geçen bilgilerde aradığı şeyleri kısaca şöyle sıralayabiliriz:  

1- Öcalan Türk devletine barış önerirken ve Türkiye'de politik mücadeleyi görünürde tamamen 

barışçıl ve demokratik araçlar üzerine oturtmaya çalışırken gerçekte ne yapmaya çalışıyordu? 

Öcalan'ın "barışçıl ve demokratik mücadele görünümü"  altında  "gizli bir ajandası" var mıdır yok 

mudur? Eğer var ise bu "gizli ajanda" nedir? Öcalan "barışçıl ve demokratik mücadele 

görünümü"nü hangi gizli stratejik hedefi gerçekleştirmek için aldatma aracı olarak 

kullanmaktadır? Öcalan 2003 - 2011 arası geliştirmiş olduğu stratejik perspektife ne kadar bağlıdır 

yoksa bu perspektifi değiştirmiş midir? Barışçıl ve demokratik mücadele görünümü, yeni bir 

stratejik perspektifi saklayan bir "incir yaprağı" mıdır? Erdoğan Öcalan'ın dışarıya vereceği 

talimatlarla, onun asıl niyetini öğrenmeyi hedeflemekteydi. Başkan'ın asıl niyetinin bilinmesi, 

Erdoğan'ın ABD'den AB'ye, Rusya'dan İran ve Suriye ve de en önemlisi iç politikada atacağı 

adımların belirlenmesi için zorunluydu.   

 

2- Erdoğan HDP İmralı Heyeti'nin "iletişim ağı" üzerinden, en azından Kandil ile Öcalan arasındaki 

anlaşmazlık noktalarını ortaya çıkarmak  ve Kandil'in Öcalan'ın stratejik bakış açısını ne kadar 

anladığı ve  benimsediğini öğrenmek istiyordu. Öcalan ile Kandil arasında ne kadar bir ideolojik 

çakışma ya da çakışmama durumu olduğunu ve eğer bir örtüşmeme durumu varsa, bu durumun 

Öcalan'ın olası bir tecriti durumunda AKP'ye avantajlı bir konum yaratıp, yaratamayacağını bilmek 

istiyordu.  
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3-HDP'nin Öcalan'ın stratejisi içerisinde gerçek yeri tam olarak nedir? HDP Öcalan'ın iddia ettiği 

gibi, barışçıl ve demokratik mücadelenin aracı mıdır? Yoksa PKK'nin devrimci siyasetini ve  silahlı 

kuvvetlerini sadece perdeleyen ve Türk siyaset sistemi içerisinde bir "Truva Atı" mıdır?  

 

4- Öcalan PKK, HDK ve HDP'yi İmralı'dan yönetirken, kaçınılmaz olarak bu kurumlardan kendisine 

bilgiler akacaktır ve devlet bu bilgiler aracılığıyla en azından hareketin genel durumu hakkında bilgi 

sahibi olacaktır. Erdoğan Barış Süreci'ni, kendisinin dışarıya hiçbir bilgi vermediği ama karşılığında 

birçok bilgi almaya çalıştığı  "tek kale bir maça" çevirmek istiyordu.  

 

Erdoğan savaş sanatının doğasına uygun olarak, bir yandan Öcalan'ın stratejisini çözmeye 

çalışırken öte yandan da bu stratejiye nasıl saldıracağını planlıyordu. Başkan ise bu durumu 

biliyordu! İleride göreceğimiz gibi, Barış Süreci'nin başlamasından kısa bir süre sonra Erdoğan, 

Kandil'in hataları sayesinde aradığı elemanlara sahip olmaya başladı.  

 

Peki Sayın Başkan açısından HDP Heyeti'nin "iletişim ağı" rolü ne anlama geliyordu? Onun 

bu heyet aracılığıyla elde etmek istediği şeyleri kısaca şöyle sıralayabiliriz:  

 

1- Öcalan'ın Erdoğan'ın stratejisini çözme diye bir derdi yoktu çünkü bu işi yaklaşık üç-dört yıldan 

beri (ileride buna AKP-Gülen Cemaati'nin Ergenekon Komplosu temelinde değineceğim) yani 

2010- 2011'de yapmıştı. Başkan'ın Demokratik Ulus kitabı ile HDK ve HDP'nin kuruluşunu 

anlayanlar, onun gerçekte ne yapmak istediğini anlarlar! Barış Süreci özelde Erdoğan ve AKP'yi 

genelde ise Türk faşist diktatörlüğünü yıkma süreci olacaktı. Biraz Mao'cu bir terminoloji 

kullanırsak eğer, Başkan bir elini HDP üzerinden devlete uzatırken ve onun aracılığıyla devleti 

yıpratırken, diğer elini KCK aracılığıyla yumruk yapıp, stratejik darbeyi vurmak için bekliyordu. KCK 

"yumruğu", HDP "tokalaşma"sını zorunlu olarak izleyecekti aksi taktirde, devleti yıkım süreci 

gerçekleşemeyecekti (Detaylarını ileriki bölümlerde ele alacağız). İşte Başkan,  bu stratejiye uygun 

olarak hareketin bütün parçalarını, HDP Heyeti aracılığıyla biçimlendirmek ve birbirlerine 

bağlamak istiyordu.  

 

2- Başkan HDP Heyeti aracılığıyla, bu stratejiye uygun olarak,  genel olarak KCK'yi ve özel olarak 

da KCK Eşbaşkanlığı'nı, KCK  Başkanlık Konseyi'ni ve KCK Yürütme Komitesi'ni biçimlendirmek 

istiyordu.  
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3-Yine HDP Heyeti aracılığıyla, HDP ile HDK'yi özellikle seçimlerde ve legal örgütlenmede başarılı 

olması için biçimlemeye çalışıyordu. İleride de göreceğimiz gibi bu nokta, onun stratejisi için çok 

önemliydi.  

 

4-Başkan HDP Heyeti'ni devlet ve hükümet yetkilileri ile görüşmelere göndererek, devlet ve 

hükümet hakkında dolaylı bilgi toplamaya ve kendisine yaklaşımlarının düzeyini ölçmeye 

çalışıyordu.  

 

5- Öcalan HDP İmralı Heyeti üzerinden bazı kodlanmış mesajları, ima yoluyla, "devlete çatma" 

görünümü altında, Kandil'deki PKK önderliğini sert eleştiri görünümü altında ve hatta onlara sitem 

ederek vermek istiyordu. Kandil'e direk veremeyeceği mesajları, bazen analojiyi kullanarak bazen 

de tarihten örnekler vererek yapmaya çalışıyordu.  

 

6-Ve nihayetinde HDP Heyeti aracılığıyla, siyasetin ve toplumun farklı  kesimleriyle ilişki 

geliştirerek, bu  kesimlerin tepkilerini ölçüyordu.  

 

3. Barış Süreci Gerçekten Neydi?  
 

Barış Süreci "yeni tipte bir devrim" anlayışı temelinde ortaya çıktığı için anlaşılması güç 

olmuştur. Devrimci hareketin "klasik devrim anlayışı", Barış Süreci gibi taktik yaklaşımları anlamak 

için bir handikap oluşturmaktadır (yeni devrim tipinin ilkelerini bundan sonraki bölümde ele 

alacağız).  

 

Barış Süreci hem Erdoğan hem de Öcalan için ne anlam ifade etmekteydi?  

 

Erdoğan için Barış Süreci bir tür nefes molası işlevine sahipti ve aynı anda bir çok düşman 

güç ile karşılaşmamak için yaptığı bir manevraydı. 2013'ün başlarına gelindiğinde, Erdoğan hem iç 

hem de dış politikada sıkışmış durumdaydı. Suriye'de Esad rejimini devirme girişimi tek 

başarısızlığa uğramamıştı ama Kürtlerin Temmuz 2012 devrimi ortaya çıkmıştı. Yine aynı şekilde,  

Batı ile Suriye'de anlaşmazlığa düşmüş ve Batı'lı güçler Esad'ı hemen devirme girişiminden 

vazgeçmişlerdi. İç politikada Gülen Cemaati, Kemalistler ve PKK önderliğindeki Kürt Hareketi ile 

çelişkiler keskinleşmiş ve AKP bir tür kuşatılmışlık ile karşı karşıya kalmış ve de üstelik bir çok seçim 

tarihi de yaklaşmıştı. PKK ile ateşkes içte ve dışta oluşan kuşatmayı yarmak ve yeni bir atılım 

yapmak için zorunluydu. Ancak böyle bir ateşkesin tehlikeleri de vardı. Devrimci ve demokratik 
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hareketin büyümesine ve faşist rejimin temellerinin kayıp gitmesine de neden olabilirdi. Erdoğan 

bir yandan Gülen Cemaati ve Kemalistleri öte taraftan da devrimci ve demokratik hareketi 

bastırma görevi ile karşı karşıyaydı. Bunun için ise bütün güçler ile ayrı ayrı karşılaşması 

gerekmekteydi, ki PKK ile ateşkes ya da Barış Süreci Erdoğan için  bu işlevi görecekti.  

 

Öcalan için ise Barış Süreci, faşist diktatörlüğü devirmek için gerekli güçlerin toplanması 

süreciydi. Daha önce yazdığım bir makalede bu konuya kısaca şöyle değinmiştim:  

"Barış Süreci'ni Sayın Öcalan, genel olarak faşist diktatörlüğü ve özel olarak da Erdoğan ve AKP 

iktidarını yıkmak için gerekli güçlerin toparlandığı bir dönem olarak ele alıyordu. Barış Süreci, 

Erdoğan ve AKP'nin ve de bununla birlikte faşist Türk devletinin yıkılma sürecidir. Dışarıdan 

bakıldığı zaman çok paradoksal görünmesine karşın, Barış Süreci hem Öcalan açısından hem de 

Erdoğan açısından birbirlerini tasfiye sürecidir ve iki lider bu gerçeği çok iyi bilmektedirler. "  

(Kemal Erdem, 16 Nisan ve Sonrası, Devrimci Bülten sayı 67, www. komunistdunya. org)  

 

Barış Süreci Sayın Başkan için faşist diktatörlüğü devirmek için gerekli olan siyasi ve askeri 

güçlerin toplanması sürecidir. Ama herhangi bir şekilde değil, özel bir şekilde ve özel bir politik 

amaç doğrultusunda güçlerin toplanmasıdır. Devrimci ve demokratik hareketin güçlerinin bu 

toplanma biçimini anlamak için, Öcalan'ın önderlik etmiş olduğu ve evrensel bir yapıya sahip olan 

"yeni devrim tipi"ni kavramak gerekir. PKK'nin Kandil Önderliği'nin hataları, işte bu yeni devrim 

tipini anlayamamadan kaynaklanmaktadır.  

 

4. Abdullah Öcalan ve Yeni Tipte Devrim 
 

Sayın Başkan Barış Süreci'nin hemen başında, HDP İmralı Heyeti aracılığıyla dışarıya şu 

mesajı göndermiştir:  

"Dostlarımız ve halkımız eski kalıp mücadeleleri bir kenara atmalı ve karıştırmamalı. " (A. Öcalan, 

İmralı Notları, s. 16)  

 

Gerçekte Sayın Başkan ne dediğini çok iyi biliyordu ve ben de uzun zamandan beri aynısını 

söylüyorum. Yeni devrim ve mücadele tipini kavramayan bütün devrimciler (buna PKK'nin Kandil 

Önderliği ve bütün Türkiye Devrimci Hareketi dahildir), sürekli olarak eski mücadele biçimlerine 

sarılmakta ve bunda ısrar etmektedirler. Bu noktada Türkiyeli devrimciler Kandil'den daha kötü 

durumdadırlar. Kandil'in yeni devrim tipini görünürde  biçimsel olarak kabul edip, içeriğini ise eski 

devrim anlayışıyla doldurmasına karşın, Türkiyeli devrimciler hem içerik hem de biçim yönünde 
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eski devrim anlayışının esiri haline gelmişlerdir.  

 

Sayın Başkan'ın geliştirmiş olduğu yeni devrim tipine, "Rojava Devrimi ve Pasif Devrim" adlı 

makalede biraz ayrıntılı olarak değinmiştim (Bu makale Devrimci Bülten'in 63 ve 64. sayılarında 

yayınlandı). Bolşevizmin "ideolojik gözlükleri"ni  kullananlar için (buna Kandil de dahildir), bu 

devrim tipi görünürde reformist bir biçime sahiptir. Ancak az ileride de göreceğimiz gibi, bu 

devrim tipinin gücü, reformizmin devrimci çizginin maskesi olarak kullanılmasından  

kaynaklanmaktadır.  

 

Bolşevizmi Marksizm ile yüzde yüz özdeş görenler, Bolşevizmin dışına her çıkışı, 

Marksizm'den bir sapma olarak ama özellikle de revizyonist ve reformist bir eğilim olarak 

damgalarlar. Ama burada bütün mesele, Bolşevizmin ne kadar Marksizm olduğunu 

belirlemektir. Hangi ölçüye göre Bolşevizm Marksizm olarak belirlenmiştir? "Ekim Devrimi'nin 

Anatomisi" adlı kitabımda, Marx ve Engels'e dayanarak Bolşevizmin kısa bir eleştirisini yaptım ve 

Lenin ile Bolşeviklerin Ekim Devrimi'nden sonra uyguladıkları politikaların yüzde doksan 

dokuzunun Marksist değil anarşist olduğunu ortaya koydum.  

 

Bolşevizm Marksizm'den ciddi bir sapmadır ve bu geleneğe dayanılarak hazırlanılacak 

olan bütün program ile stratejik ve taktik yaklaşım yanlış olacaktır. Bu durumu ağır bir ideolojik 

ve politik kriz şeklinde yaşayan PKK olmuştur ve bu durum PKK'yi 1999 sürecine götürmüştür. Ama 

PKK'deki bu anomali ya da aksaklığı  Sayın Başkan 1990'lı yılların ortasında farketmiştir. HDP İmralı 

Heyeti ile görüşmelerinin bir yerinde şöyle demiştir:  

"Ben 95'e kadar Stalinci bir felsefe, 95'ten itibaren kendi felsefemle yürüdüm. Teorimi geliştirdim. 

" (A. Öcalan, İmralı Notları, s. 426)  

 

Sayın Başkan'ın burada Stalinci bir felsefeden kastı, genel olarak Bolşevizm'dir. 1995 yılı 

PKK'nin 1984 atılımı ile başlayan siyasi ve askeri mücadelesinin tıkanmaya başladığı dönemdir ve 

hareket bu tarihten itibaren giderek zemin kaybederek 1999 darbesine sürüklenmiştir. Sayın 

Başkan bu sürece "yeni bir paradigma" ile karşılık vermiştir.  

 

Öcalan'ın paradigma değişimi, PKK'deki sorunun konjonktürel değil ama çok daha 

derinlerde, yani "PKK'nin uluslararası gelenekten almış olduğu ideolojik kodlar içerisinde 

yattığı"nın bir itirafıydı. PKK'yi 1999 sürecine getiren şey (ki bu noktayı "PKK-KDP İlişkileri ya da 

KDP'yi "kazanmak" " makalesinde kısaca ele aldım. Bakınız Devrimci Bülten sayı 68), PKK'nin 
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uluslararası devrimci gelenekten almış olduğu ideolojik mirastır. PKK'nin tasfiyeciliğe karşı 

direnebilmesi, bu gelenekten kopmaya bağlıydı. Eski devrim anlayışının esiri olanlar (ben de 

geçmişte bu devrim anlayışını savunuyordum ve uzun zamandan beri günah çıkarıyorum!), bu 

paradigma değişimini revizyonizm ve reformizm olarak damgaladılar. Benim Bolşevizm'den 

ideolojik olarak kopuşum 1997- 1998  yıllarına dayanır. Ama yaklaşık olarak 2008- 2009'dan beri 

de bu yeni devrim tipinin, Bolşevizm'den kopuş ama Marksizm ile buluşma olduğunu ileri 

sürüyorum.  

 

Okurun sorunun mantığını anlayabilmesi için, bazı siyasi aktörleri, belirli bir tarihsel bağlam 

içerisine yerleştirmek gerekir. Belirli bir  tarihsel bağlam içerisine yerleştirilen siyasi aktörlerin 

kendi aralarındaki ilişkiler de yani aralarındaki "yer farklılığı" da aynı zamanda bir ideolojik ve siyasi 

farklılık olarak kendisini ortaya koyacaktır ve karşılaştırma ya da kıyas (ki mantığın önemli bir 

kategorisidir), bize  sorunun yapısı noktasında ipucu sunacaktır.  

 

1999 öncesi dönemi, "klasik devrim tipi" dönemi, 1999 sonrası dönemi de "yeni devrim 

tipi" dönemi olarak ele alırsak eğer, şöyle bir belirlenim yapmak yanlış olmayacaktır (ki yazının 

akışı içerisinde bunu ispatlamaya çalışacağız) : Abdullah Öcalan "yeni tipte devrim"in temsilcisidir, 

Türkiye Devrimci Hareketi eski "klasik tipte devrim"in temsilcisidir (Bolşevizm geleneğinin uzantısı 

olan her tür devrim için bunu kullanıyorum). PKK'nin Kandil Önderliği de, "yeni devrim tipi" 

(Öcalan) ile "klasik devrim tipi" (Türkiye Devrimci Hareketi) arasında kalmaktadır. Kandil Sayın 

Başkan'dan yeni devrim tipinin biçimini almaktadır ama eski klasik devrim tipinin içeriğini ise 

muhafaza etmektedir. Kısacası Kandil'in çizgisi, eski ile yeninin karışımıdır ve bu "melez" durum, 

bir ideolojik zaafiyet olarak ortaya çıkarak, hareketin genel siyasi çizgisi üzerinde olumsuz 

etkilere neden olmaktadır.  

 

Sayın Başkan'ın yeni devrim tipini  ele almadan önce, 1999 öncesi PKK'nin hata ve 

eksikliklerini ortaya koymaya çalışalım ve yeni devrim tipinin bu eksik ile hataları nasıl kapatmaya 

çalıştığına bakalım. Bu noktaya başka bir makalede, Güney Savaşı ve KDP-YNK ile olan ilişkiler 

bağlamında  kısaca değinmiştim:  

 

"Devrimci geleneğimizde, devrimci hedeflerimizi kesin ve net bir şekilde ortaya koymak ve sonra 

da bütün çabaları bu hedeflere bağlamak gibi bir hastalığımız bulunmaktadır. Bu hastalığın 

kökenleri tarihin derinliklerinde yatar ve aslında olgun olmayan bir hareketin ya da düşünsel 

olarak daha olgunlaşmamış bir hareketin tezahürünü oluşturur. Bu anlayıştan beslenen strateji 
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ve taktik yapı oldukça katı olur ve konjonktürün değişimlerine kendisini adapte etmesi zor olur. 

1990'lı yıllar PKK için böyleydi. Sovyet Bloku çökerken ve bölgede farklı çelişkiler önplana 

çıkarken, bu yeni duruma PKK adapte olamıyordu. Yeni konjonktüre adapte olabilmesi için 

PKK'nin "keskin" taraflarının törpülenmesi gerekiyordu. Bunun ise tek bir yolu vardı: devrimci 

çizginin üzerine dikkatlice liberal reformları yerleştirmek ve bu liberal reformlar üzerinden 

bölgede ve uluslararası alanda bütün güçler ile taktik  ilişki içinde olmak.  

 

Ama bu "keskin devrimci strateji"nin en önemli tahribatı, Kürt iç siyasetinde oldu ve bu yanlış 

strateji hem Kuzey'de hem de Güney'de Kürt işbirlikçi burjuvazisini tamamen sömürgecilerin 

kanatları altına itti. Devrimin anti-sömürgeci, anti-emperyalist ve anti-feodal çizgisi, Batı-

Emperyalistlerini, gerici bölgesel devletleri, aşiretleri ve Güney'deki KDP ve YNK gibi hareketleri 

tek bir cephede biraraya getirme gibi ya da onları kendi aralarında PKK'ye karşı tek bir koalisyon 

oluşturma gibi bir politikaya itiyordu. Bu "keskin politika" PKK'nin düşmanlarını bir tek cephe 

içerisine yerleştiriyordu, PKK'nin müttefiklerini ise yokediyordu. Büyük bir düşman cephesi ile 

karşılaşan bir hareketin, belirli bir süre sonra büyük bir stratejik darbe yemesi kaçınılmazdır. 

Halbuki savaşın en önemli hedefi, düşmanların tek bir cephe oluşturmasını engellemek ve bunun 

için güçlü bir stratejiye ve buna uygun taktiklere sahip olmaktır.  

 

PKK'nin ilk çıkışındaki "keskin" politikanın Kuzey'deki sonuçları, aşiretlerin daha fazla devletin 

kanatları altına girmesine ve Koruculuk sisteminin gelişmesine neden oldu. Aşiretlerin, gericiliğin 

ve sömürgeciliğin Kürdistan'daki temel ayağı olduğu kabul edildi ve onlara karşı mücadele 

neredeyse sömürgecilere karşı mücadele ile aynı düzeyde ele alındı. Bir çok aşirete karşı girişilen 

silahlı saldırılar ve şiddet hareketi, bu aşiretlerin devlete doğru meyil etmelerine neden oldu. 

Büyük köylü kitlelerini kontrol eden aşiretler, köylülük ile PKK arasına bir "tampon" gibi girerek, 

PKK'nin etkisini azaltmaya çalıştılar. " (Kemal Erdem, PKK-KDP İlişkileri ya da KDP'yi "kazanmak", 

Devrimci Bülten Sayı 68)  

 

1999 öncesi uygulanılan çizgi, bir yandan PKK karşısındaki düşman cephesinin 

genişlemesine neden olurken, öte yandan da bu düşman cephesinin genişlemesine bağlı olarak, 

PKK'nin önüne koymuş olduğu bazı stratejik hedeflerin gerçekleşememesine neden oluyordu. 

Örneğin 1990'nın sonunda gerçekleştirilen 4. Kongre'de belirlenen "Botan-Behdinan Savaş 

Hükümeti" ilan etme ve bu temelde "kurtarılmış alanlar oluşturma" perspektifi bir türlü hayata 

geçemiyordu.  

1999 öncesi PKK'nin en önemli stratejik sorunları, genişleyen düşman cephesini 
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durduramama ve kurtarılmış alanlar oluşturamamaydı. Zaten bu iki temel faktör, 1999 darbesine 

götürecekti. Sayın Başkanı paradigma değişimine iten temel neden, bu sorunların çözümüydü. 

Öyle bir devrim tipi geliştirilmeliydi ki, PKK'nin temel açmazları ortadan kaldırılmalıydı. Çünkü bu 

açmazlar ortadan kaldırılmadığı taktirde, PKK tarihsel olarak ileriye gidemeyeceği için tasfiye 

olacaktı.  

 

 PKK'nin 1984- 1999 tarihsel pratiğini eleştiriden geçiren Sayın Başkan, devrimci teorideki 

"kurtarılmış alanlar"ın, sömürgeci devletlerin merkezi yapılarında bir çözülme olmadan ve bu 

çözülme de bu devletlerin demokratikleşmelerine tamamen bağlanmadan mümkün 

olamayacağını anladı. Zaten bunun mümkün olmadığı, 1984- 1999 arası dönemde görülmüştü.  

 

Bu dönem dogmatik bir şekilde, genelin (uluslararası ve bölgesel siyasi ilişkilerin), 

tamamen özele (Kürdistan) boyun eğdirilmesi anlayışına dayanır. Bu yöntem PKK'nin üstesinden 

kalkamayacağı tarihsel bir yükün altına girmesi anlamına geliyordu. Başkan bu açmazı görmüş ve 

tek Kürdistan'ı eksen alan bir politikanın zamanla açmaza düştüğünü anlamıştı. O zaman yapılacak 

şey belliydi: Genel (dış dünya) ve özel (Kürdistan) ilişkilerini birbirlerini karşılıklı destekleyecek 

bir şekilde kurma. Demokratik Konfederalizm perspektifi bu ihtiyaçtan gelişmiştir. PKK'nin strateji 

ve taktik ihtiyaçları, Başkanı yeni bir dünya görüşüne doğru itiyordu.  

 

Bu yeni bakış açısına göre, Kürdistan'daki bir kazanım ya da mevzi, dış dünyadaki 

gelişmelerle uyumlu olmalı ve onlardan ne zaman ne de düzey olarak ileri ya da geri olmamalıydı. 

Bu durumu başka bir şekilde ifade edersek eğer:  Kürdistan'da bir kazanım, ancak sömürgeci 

devletlerin merkezi yapılarında bir zayıflamayla mümkündür. Sömürgeci devletlerin merkezi 

yapılarında bir eksilme, Kürdistan'daki kazanımların bir artması anlamına gelmektedir. O zaman  

sömürgeci devletlerin iç politikalarında bu merkezi yapıyı zayıflatacak dinamikleri ve  

politikaları bulup çıkarmak gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için ise, PKK'nin stratejik 

olarak yeniden konumlanması gerekmekteydi, ki bu konumlanma problemi iki türlüydü: 1- Genel 

olarak emperyalist ve bölgesel sistem içinde nasıl konumlanılacağı;  2- Sömürgeci devletlerin iç 

politikasında nasıl  konumlanılacağı. İleride göreceğimiz gibi, PKK'nin Kandil Önderliği her ikisini 

de yanlış anladı!  

 

Önce ilk noktayı ele almaya çalışalım.  

 

PKK'nin uluslararası ve bölgesel stratejik konumlanmasının temel amacı, Ortadoğu'da 
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oluşan gerici statükoyu zayıflatmak ve zaman içerisinde dağıtmaktır. Ama bunun için PKK'nin 

karşısındaki düşman cephesinin dağınık tutulması gerekmektedir. Bunun ise tek bir yolu vardır: 

Birbirlerine düşman olan güçlerin tam aralarına konumlanıp, birini diğerine karşı kullanmaktır. 

Yani Stratejik Denge Konumu elde etmektir. Bu konumlanmanın amacı tek PKK'nin korunması 

değildir (bu menfi bir hedeftir) ama bu konumlanma aracılığıyla güçlenip, Ortadoğu'daki gerici 

statükoyu, gerici devletlerin demokratikleştirilmeleriyle yani demokratik devrimlerle dağıtmaktır 

(bu da müspet bir hedeftir).  

 

Sayın Başkan'ın genel stratejik yani küresel ve bölgesel konumlanması, emperyalist ve 

gerici bölgesel devletlerin, güçten düşünceye kadar birbirleriyle savaştırılması üzerine 

oturmaktadır. Öyle ki biri diğeriyle yenişemesin ve bataklıkta dövüşen iki kişi gibi dövüştükçe 

batsınlar. Bir güç diğerine karşı stratejik üstünlük kurmaya başlar başlamaz, PKK "bu fazla gücü" 

kaybetmeye doğru giden güce taktik olarak daha fazla yanaşarak almaya çalışmalı ve onları tekrar 

dengeye getirmelidir. Zamansız bir şekilde herhangi bir emperyalist ya da bölgesel gücün stratejik 

bir zafer kazanmaya doğru gitmesi ve PKK'nin  bu yolda buna destek olması, PKK'nin stratejik 

yıkımı ile aynı anlama gelecektir. Onun için stratejik denge konumu, tek PKK'nin korunmasını değil 

ama düşmanların sürekli zayıflatılarak güçten düşürülmesine de bağlanmalıdır ve bu stratejik 

perspektif kaybedildiği andan itibaren, hareketin darbe yemesi kaçınılmazdır. Bu da stratejik 

hesapların itinali, dikkatli ve ince bir şekilde yapılmasını zorunlu kılmaktadır.  

 

Kandil Başkan'ın Stratejik Denge Konumu siyasetini de yanlış anladı. Bu stratejik 

konumlanma, Kandil'in yaptığı gibi, PKK'nin stratejik güçlerinin bir kısmının Batı'lı emperyalist 

güçler ile ve yine bir kısmının da Rusya ve İran tarafından desteklenen Suriye güçleriyle hareket 

etmesi değildir. Çünkü PKK'nin güçlerinin bu bölünmesi, PKK'nin kendi bağımsız stratejik 

hedeflerini gerçekleştirmesine engel olacaktır. PKK yanlış bir siyaset ile kendi stratejik önceliğini 

gerçekleştirecek güçleri, zamansız ve gereksiz bir şekilde bölerek zayıflatmış ve kendi stratejik 

hedeflerinden kopmuştur. Bunun nedeni, güçleri tek ve doğru bir noktada toplamasını 

bilememesinden kaynaklanmaktadır (az ileride bu noktaya biraz ayrıntılı değineceğiz).  

 

Başkan'ın amacı deyim yerindeyse, bütün emperyalist ve bölge devletlerinin "kuyruklarını 

Ortadoğu'da birbirine bağlayıp", onları  sürekli savaştırarak ve güçten düşürerek, iç siyasette 

güçsüzleşmelerini sağlamak ve bu güçten düşme sırasında, devrimci ve demokratik hareketlerin 

gelişip ve güçlenmelerine zemin hazırlamaktı. Bu tek bölge devletleri için değil, Avrupa'dan 

Amerika'ya ve Rusya'ya kadar, Ortadoğu'da çıkarları bulunan ve buraya müdahale eden  bütün 
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devletler için geçerlidir.  

 

Şimdi de ikinci noktayı ele almaya çalışalım.  

 

1999 öncesi dönemde PKK, sömürgeci devletlerin  siyaset sistemi içinde gerçek anlamda 

güç olma ve bu iç siyaseti derinden etkileme anlayışı içerisinde olmadı. Bunun iki nedeni vardı. 

Birinci olarak, öncelik Kürdistan'dı ve güçlerin bölünmesi istenmiyordu;  ikinci olarak da egemen 

devletlerin demokratikleştirilmesi ve devrim, tamamen bu ülkelerin devrimci ve demokratik 

hareketlerine bırakılmıştı. Bunun büyük bir hata olduğu ortaya çıktı.  

 

PKK direk ve keskin bir devrimci hedef ile yani Bağımsız Birleşik  Demokratik Kürdistan 

hedefi ile hareket ettiği zaman, bir yandan egemen sömürgeci siyaseti bir arada tutuyordu, öte 

yandan sömürgeci iç siyaseti tamamen o ülkelerin devrimci ve demokratik hareketine bıraktığı 

zaman da istediği tarihsel desteği alamama ile karşılaşıyordu. Eski devrim tipi, Kürdistan eksenli 

ve Kürdistan'dan başlayarak sömürgeci devletlerin iç siyasetine doğru giden bir yol izliyordu. 

Ama yeni devrim tipi, sömürgeci devletlerin iç siyasetinden başlayarak Kürdistan'a doğru 

uzanan bir yol izliyordu. Artık Kürdistan'daki devrimci savaşın amacı, tek Kürdistan'da bir mevzi 

elde etmek değil ama sömürgeci devletlerin iç siyasetinde devrimci demokratik hareketin 

güçlenmesine de bağlanarak ve sömürgeci devletin merkezi yapısını zayıflatarak, Kürdistan'daki 

kazanımları geliştirmeye dayanıyordu. Bu durum silahlı mücadelenin fonksiyonunu tamamen 

değiştiriyordu. Artık silahlı mücadele, Kürdistan'ın direk bağımsızlığını öne çıkaran istemlere 

bağlanmıyordu ama sömürgeci iç siyasetin yapısını zayıflatan dinamiklere bağlanıyordu. Bu 

noktada reformlar, egemen sömürgeci siyasetin zayıflatılması noktasında kilit bir yere sahipti.  

 

Sömürgeci devletlerin reformlar yoluyla demokratikleştirilmesi ve PKK'nin bu çabaya 

katılması, dolaylı olarak devletin merkezi yapısının  zayıflatılması anlamına geliyordu. Tek 

Kürdistan'a hapsolan mücadele, geniş bir düşman cephesine ve bu cephenin bölünememesine 

neden olurken, sömürgeci devletlerin demokratikleşmesine katılma, Kürdistan'daki devrimci 

mücadeleyi destekleyen  bir yapıya sahipti.  

 

PKK'nin 1984'ten beri uyguladığı devrimci savaş gösterdi ki, keskin ve net bir devrimci 

politik hedefe yani Bağımsız Kürdistan, yine bunu çağırıştıran ve burjuva yasallığın dışında  gelişen 

Özerklik talebine bağlanan bir silahlı mücadele, devletin merkezi yapısını zayıflatamamaktadır. 

Sömürgeci devlet ve egemen siyaset, Kürdistan eksenli bir devrimci siyaset ve savaşı, Türk 
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milliyetçiliğini her düzeyde (ırkçı, ulusal ve sosyal-şoven) kamçılayarak ve bu temelde demokratik 

hareketi bastırarak devletin merkezi yapısını daha da güçlendirmektedir.  

 

Peki o zaman devletin zayıf noktası neresidir?  

 

Devrimci hareket içerisinde bunu tek Abdullah Öcalan görmüştür. Hiç kuşkusuz başka lider 

ve hareketler de bunu görmüşlerdir ancak bu sonuncuları, sorunun sadece bir kısmını 

görmüşlerdir. Öcalan 1999'dan sonra kendi devrim teorisini parça parça geliştirmiştir. Dünya 

genelindeki bazı politik deneyimler  (Güney Afrika gibi)  ile Gramsci gibi Marksist teorisyenlerin  

teorik çalışmalarını sentezleyerek  kendi devrim teorisine ulaşmıştır.  Öcalan Barış Süreci ile 

başlayan dönemde uygulamak istediği stratejiyi, büyük oranda 2009- 2011 arası geliştirdi. Bunun 

nedeni Türk siyaset sisteminde büyük bir tarihsel değişikliğin ortaya çıkması ve 2000'li yılların 

başlarında geliştirilen yeni strateji ve devrim tipinin bazı eksikliklerinin ortaya çıkmasıdır. Bu 

durum Sayın Başkan'ı kendi devrim tipini daha da geliştirmeye itti.  

 

Yeni devrim tipinde,  silahlı mücadele, direk  devrimci siyasetin değil, reformist siyasetin 

önünün açılmasına bağlanır ve reformist siyasetin önü açılarak, devrimci siyasetin daha da 

geliştirilmesi sağlanmaya çalışılır. İlk bakışta bu paradoksal bir görüntü oluşturur. Çünkü bu tür 

devrim anlayışı, devrimci gelenekte reformizm olarak adlandırılır.  

 

Ama yeni devrim tipinde reformizm görünüştedir. Bu devrim tipinin biçimi ile içeriği 

arasında ilginç bir çelişki sözkonusudur. Biçimsel olarak reformist ama içerik olarak devrimci olan 

bu çizgi ile hem biçimi hem de içeriği reformist olan reformizm arasındaki sınır oldukça ince gibi 

gözükmektedir. Bunun nedeni yeni devrim tipinde devrimci siyasetin, seçim sistemi etrafında 

oluşmuş olan genel politik dengeyi sarsmak için, burjuva yasallıktan taktik olarak sonuna kadar 

yararlanmak istemesidir.  

 

Yeni devrim tipinde, mızrağın sapı devrimci siyaseti ve bu mızrağın ucu da reformist 

siyaseti temsil eder ve sap (devrimci) ile uç (reformist) bir tek bütün (mızrak) olarak biraraya 

getirilmiştir. Mızrağın sapı, kaçınılmaz olarak mızrağın ucunu izlemek zorundadır. Sap ucun hedefe 

ulaşması için aracılık eder ve uç sap olmadan bu hedefe ulaşamaz. Aynı şekilde uç olmadan hedefe 

ulaşan sapın da etkisi zayıf olur. Çünkü ucun sivri ve delici özelliği onda yoktur. Sap ve ucun 

ayrıldığı her durumda, her iki unsur amaca uygun olarak belirlenen rollerini oynayamazlar. İşte 

Sayın Başkan'ın yeni devrim tipinde, biraz kabaca da olsa, devrimci ve reformist siyaset bu şekilde 
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biraraya gelir. Görünüşte devrimci siyaset, reformist siyasete eklenmiş gibidir ancak İŞLEYİŞTE 

reformist siyaset, devrimci siyasete tabi kılınmıştır.  

 

Seçim sistemi ve yasallık içerisinde, burjuva reformların hem genişlemesine hem de 

derinlemesine gelişimi için çalışmak ve bunu da devrimci siyaset ve silahlı mücadele ile 

destekleyerek yapmak, devletin merkezi yapısını zayıflatmak için zorunludur. Devrimci siyaset ve 

silahlı mücadele, işte bu yasallık içerisinde  reformist siyasetin gelişmesi ve onun önündeki tarihsel 

ve toplumsal engellerin kaldırılması için bir kaldıraç olarak kullanılmalıdır. Bu mantık devrimci 

savaşa doğru politik hedef belirlemek için en doğru yöntemdir.  

 

PKK'nin Kandil Önderliği, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinden sonra devlete " ya demokratik 

özerkliği kabul edersiniz ya da devrimci halk savaşına yöneliriz" dediği zaman, devletin ekmeğine 

yağ sürmüştür. Çünkü burjuva yasallık alanını tamamen terkederek, bu alanı AKP ile MHP'ye 

terketmiş ve bu sonuncular da CHP'yi daha fazla etkileme olanağı elde ederek, HDP'yi ve bununla 

birlikte de PKK'yi tamamen tecrit etmişlerdir. 1 Kasım'dan sonra Kandil'in uygulamış olduğu çizgi, 

eski devrim çizgisi olup, Sayın Başkan'ın geliştirmek istediği yeni devrim çizgisine aykırıdır. 

Kandil eski devrim anlayışına uygun olarak, silahlı mücadeleyi, HDP'nin önünün açılması için değil, 

PKK'nin direk önünün açılmasına bağlamıştır, ki sonuçları tek kelimeyle felaket olmuştur. Kandil 

HDP'ye "çaprazlama" yapacağı yerde, direk PKK'nin önüne yoğunlaşarak "düzleştirme" yapmıştır.  

 

Az yukarıda sorduğumuz "devletin zayıf noktası neresidir"  sorusuna artık cevap verebiliriz. 

Öcalan'ın da çok iyi gördüğü gibi, devletin zayıf noktası "seçim sistemi aracılığıyla oluşan 

burjuva yasallık"tır. Bu burjuva yasallık içerisinde ve seçim sistemi aracılığıyla sürekli meşruluk 

elde etmeden ve devrimci siyaseti de bu meşruluğu sürekli üretmek ve geliştirmek için 

kullanmadan, devletin merkezi yapısı zayıflamayacaktır. Devrimci bir güce dayanarak, liberal 

demokratik alanın genişlemesi, faşist devletin üzerine oturmuş olduğu politik sistemi 

zayıflatacaktır. Liberal demokratik alan genişledikçe, iktidar blokunun kendi içerisinde çatlaması 

ve farklı güç odaklarına ayrışması ve bu temelde devletin merkezi yapısının zayıflaması 

kaçınılmazdır. Bu liberal demokratik alanın, "Demokratik Özerklik Atılımları" gibi atılımlarla 

zayıflatılması, devrimci hareketin ayağına kurşun sıkılmasıyla eşanlamlıdır.  

 

Burada yanlış anlaşılmayı gidermek için bir noktanın altını özenle çizmek gerekir. Silahlı 

mücadelenin devreye girmesinin yanlış olduğundan bahsetmiyoruz. Kesinlikle böyle birşey 

demiyoruz. Sadece silahlı mücadelenin "devreye giriş biçimi"ne karşı çıkıyoruz yoksa kendisine 
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değil (az ileride buna değineceğiz).  

 

Yeni devrim tipi içerisinde devrimci ve liberal unsurlar  bir bütün biçiminde kaynaşmıştır 

ve bundan dolayı yeni bir ideolojik ve siyasal toplumsal yönelimin oluşmasına neden 

olmaktadırlar. Bu yönelim tek iktidarın ele geçirilmesiyle sınırlı değildir ama toplumun ideolojik, 

politik, ekonomik ve kültürel dönüşümünü de hedeflediği için kaçınılmaz olarak HEGEMONYAYA 

yönelmek zorundadır ve bu hegemonyanın biçimi de kaçınılmaz olarak devrimci-liberal ideolojik 

ve siyasal hegemonya olmak zorundadır. Toplumda devrimci-liberal ideolojik ve politik 

hegemonya kurma eğilimi, muhalefet aşamasında başlayan ve iktidarın alınmasından sonra da 

devam eden bir süreçtir. Hem Kandil hem de bir çok devrimci, bu çizgideki "liberal" yanı 

küçümserler ve bu liberal yanı ya abartılı ya da yanlış bulurlar. Halbuki teorideki bu liberal yan 

oldukça önemli olup, bu liberal yanın zayıflatılması ya da yokedilmesi, PKK'nin savunmasız 

bırakılmasıyla eşanlamlıdır.  

 

Sayın Başkan PKK'nin ve genel olarak devrimci hareketin etrafını liberal bir çeper ya da örtü 

ile çevrilmesi işini HDK ile HDP'ye vermektedir. HDK ile HDP sistemin yasal sınırları içerisinde halkın 

azami derecede örgütlenmesini, bütün "yumuşak araçları" (ideolojik, politik, ekonomik ve 

kültürel) kullanarak yapacak ama bu araçlar aslında tarihsel ve sosyal olarak arka planda PKK ile 

KCK silahlı kuvvetleri tarafından desteklenmektedir. Ancak bu destek direk değil dolaylı bir 

destektir ve ne zamanki devlet bu legal alanı daraltmak isterse, PKK askeri gücüyle devreye girecek 

ve bu alanın daralmasını durduracaktır. Yasal ve açık alandaki erime, devrimci siyaset ve silahlı 

savaş tarafından durdurulacaktır. Legal alandaki mevzilerin silahlı mücadele tarafından 

desteklenerek erimesinin önlenmesi ve hatta bu silahlı mücadeleye dayanarak daha da 

ilerletilmesi, hem iç politikada hem de dünya siyasetinde devrimci hareketin meşruluğunun 

üretilmesi anlamına geldiği gibi, devletin ağırlık merkezine bir baskı da oluşturarak, bu ağırlık 

merkezinin zamanla farklı güç odaklarına ayrışmasına neden olacaktır.  

 

Bu nokta yani burjuva yasallık içerisinde ve seçim sistemi aracılığıyla güç olma sorunu 

devrimci hareket tarafından pek anlaşılmamaktadır. Burjuvaziyi bir arada tutan şey seçim 

sistemidir ve aralarındaki tarihsel ilişkiler de bu seçim sistemi aracılığıyla oluşmaktadır. Burjuvazi 

kendi politik sistemini ayakta tutan seçim sisteminden vazgeçemez ve bunu yapan bir burjuva 

hareket ortaya çıktığı zaman, sistemin bütün dengeleri altüst olacaktır. Aynı şekilde bu burjuva 

yasallık içerisinde güç olan bir devrimci-demokratik harekete karşı tutum sorunu da burjuvazinin 

kendi arasında bir tarihsel soruna yolaçacaktır. Bu noktanın anlaşılması, Sayın Başkan'ın yeni 
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devrim tipini anlamak için kilit önemdedir.  

 

İşte ancak Başkan'ın bu yeni devrim tipi anlaşıldığı zaman, onun İmralı Heyeti ile yapmış 

olduğu şu gibi değerlendirmelerin gerçek içeriği anlaşılabilir:  

"Son konu kendimle ilgilidir. Basına yanlış şeyler yansıdı. Öcalan bağımsızlıktan, federasyondan, 

özerklikten, bilmem neden vazgeçti dediler. Ben hiçbir şeyden vazgeçmedim (abç). Benim temel 

görüşüm şudur: Silahlı çatışmaya son verme sıkı sıkıya yasal demokratik mücadeleye sarılma ile 

olur. Bu yasa çıktı çıkmadı tartışması da mesele değil. Bunların hepsi sadece demokratik  siyaset 

aşamasının birer parçasıdır. Anayasal çoğunluk (330) ile Meclis bir çağrı yapabilir sanırım. (Biraz 

kızarak) Beni şaşırtmayın (yani sözlerimi çarpıtmayın anlamında Başkan bu "şaşırtma" sözcüğünü 

kullanıyor -K. E). Tarihi çatışma sürecini sona erdirdik dediysem barış oldu demiyorum, legal 

siyasete evrensel bağlılıktan ve mücadeleden söz ediyorum. Hiçbir şeyden vazgeçmedim(abç). 

Ben sadece Demokratik Türkiye olmadan bunların hiçbiri olmaz, zamanı değil, arabayı atın önüne 

koymayın diyorum (bu son cümle Kandil'e uyarıdır ve ileride değinecem buna-K. E). Önce 

demokratik Türkiye olmalı. " (A. Öcalan, a. g. e., s. 56-57)  

 

Başkan bir yandan "legal siyasete evrensel bağlılık"tan öte yandan da mücadeleye ve her 

türlü devrimci talebe bağlılıktan sözediyor. Bu bir çelişki gibi gözüküyor. İşte bu çelişki, yeni devrim 

tipindeki, devrimci ve liberal unsurların birlikteliğini oluşturan çelişkidir. Başkan bu tür 

değerlendirmelerle bunu anlatmak istiyor. Yeni devrim tipi, devletin ağırlık merkezine kapsamlı 

bir stratejik saldırı ya da derin harekat yapmak için (ki bu belirli bir güç biriktirme dönemini zorunlu 

kılar), "devrimci hareketin liberal maske arkasına saklanarak ilerlemesi" demektir.  

 

Bir başka sorun da, çoğu kişinin Demokratik Türkiye kavramını burjuvazinin iktidarda 

olduğu ve devrimci hareketin muhalefette kaldığı bir durum gibi düşünmesidir. Başkan'da 

Demokratik Türkiye, devrimci-demokratik hareketin iktidar olduğu bir durumu temsil eder! 

Onun için silahlı mücadelenin tasfiyesini, Demokratik Türkiye'ye bağlar ve bu Demokratik Türkiye 

de devrimci-demokratik hareketin iktidarının ta kendisidir. Bu tür formülasyonla Başkan Kandil'e 

dolaylı mesaj verir ve mesajını hiç kuşkusuz "liberal bir maske" içerisine kodlamıştır ama Kandil 

uyanmaz!  

 

Başkan'da Demokratik Türkiye'nin bir yandan yasal yollar öte yandan bunu destekleyen 

illegal ve gizli yollar ile ortaya çıkarılma süreci, adım adım faşizmin ve burjuvazinin tasfiyesi ve  

devlete karşı "paralel bir devletin" örgütlenmesi sürecidir ve bu süreç, güç ilişkilerinin yapısından 
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dolayı, liberal maske altına saklanmaktadır.  

 

Başkan İmralı Heyeti ile görüşmesinin bir yerinde yeni devrim tipinin bu yasal ayağı için 

şöyle konuşur:  

 

"Sekiz maddeyi sorsam bilmezsiniz. Çünkü yoğunlaşmamışsınız. Bu sekiz boyutu halkla buluşturup 

hayata geçireceksiniz. Halkın emeğini birleştirip çözüm üreteceksiniz. Halk arkanızda . KCK'den 

ayrısınız. Siz yasalar çerçevesinde yapacaksınız. Kültürel, ekonomik, siyasi ve diğer boyutlar. 

Mesela ekonomik boyut.  

(... )  

"Sizin devletiniz yok, ağababanız yok, sermayeniz yok, halkın emeğini birleştirip çözüm 

üreteceksiniz . Devletle çatışmayacaksınız. " (A. Öcalan, a. g. e. s, 153)  

 

Burada Başkan'ın belirtmiş olduğu sekiz maddelik çalışma, bir tür sivil toplumculuktur ve 

amaç bu sivil toplumculuk aracılığı ile demokratik siyaseti halk arasında geliştirmek ve bunu 

devrimci siyasetin "atlama" tahtasına çevirmektir. Aynı taktiği, AKP, muhafazakarlığı geliştirmek 

için yapmaktadır. Bu sivil toplumculuk yani liberal unsurlar, devrimci-liberal ideolojik hegemonya 

yaratımında, devrimci çizginin işini kolaylaştırmak ve onun etki alanını geliştirmek için 

düşünülmüştür. Çizginin bu liberal ayağı geliştirilmeksizin, devrimci ayağı etkisiz kalacaktır.  

 

Başkan'da Devrimci-liberal ideolojik ve politik hegemonya oluşturma anlayışındaki, liberal 

yanın iki işlevi vardır : (1) Faşist bloku kendi içinde bölmek ;  (2) Liberal taktikler aracılığı ile 

devrimci siyaseti daha geniş alanlara yaymaktır. Yani bir tür "aktarım kayışı" olarak kullanmaktır. 

Devrimci siyaset bu tür liberal taktikler ile desteklenmeksizin, etkisiz kalacak ve kuşatılıp 

bastırılacaktır.  

 

Kapitalizmin tarihsel baskınlığı ve gelişim dinamiğidir ki, liberalizm maskesini zorunlu 

kılmaktadır. Bu durum tek devrimci hareket için geçerli değildir ama iktidarı ele geçirmek isteyen 

her ciddi hareket için geçerli olan bir durumdur.  

 

Aynı siyasi mantığı farklı bir biçimde Erdoğan ve AKP uygulamaktadır. Erdoğan gerici 

muhafazakar-faşist çizgisinin üzerine dikkatli bir şekilde yerleştirdiği liberal maske sayesinde, 

karşısındaki düşman cephesini hem içeride hem de dışarıda bölebilmiş ve adım adım bu liberal 

maskenin altında yeni bir faşist rejim inşa edebilmiştir. Bunu yaparken de sürekli bir şekilde 
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sistemin yasallığı içerisinde kalmaya ve seçim sistemi aracılığıyla meşruluk elde etmeye hep dikkat 

etmiştir. Çünkü sistemin yasallığı içerisinde görünmek ve seçim sistemini kullanarak toplumda 

meşruluk üretmek, toplumda farklı sosyal sınıf ve katmanlar ile ittifak ilişkileri kurmak için 

zorunludur. Bu sayede liberalleri ve onlar aracılığıyla da toplumun geniş kesimlerini 

etkileyebilmiştir.  

 

Erdoğan bir yandan sistemin yasallığı içerisinde kalırken ve seçim sistemi aracılığıyla 

meşruluk elde ederken, öte yandan gizli ve yasadışı güçlerle de (özellikle bu noktada Gülen 

Cemaati ile ittifakı önemlidir), Ergenekon Komplosu dönemindeki gibi komplolarla bu yasallık 

içerisindeki gücünü etkileyecek ve gelişitirecek taktikler üretiyordu. Erdoğan'ın bu yaptığına "pasif 

darbe" denir. Çünkü bu pasif darbe, komplolarla dokunmuş bir "darbe mekaniği"nin sonucunda 

ortaya çıkmıştır.  

 

Öcalan'ın hareket tarzı biçimsel olarak Erdoğan'a benzerken, içerik olarak tamamen 

farklıdır ve devrimci bir yapıya sahiptir ve de bundan dolayı "pasif devrim" olarak adlandırmak en 

doğrusudur. Pasifliği, burjuva yasallık içerisinde  ve seçim sistemi etrafında sürekli meşruluk 

arayarak, toplumdaki diğer ilerici güçler ile geniş bir ittifak kurma ve bu temelde devleti ve 

sistemi zayıflatma arayışında oluşudur. Bu politika sürekli olarak devrimci siyaset ile desteklenir 

ve devrimci siyaset bu liberal perde arkasında ve onun aracılığıyla sürekli büyür. Bu büyüme belirli 

bir andan sonra, ya yumuşak  ya da silahlı bir şekilde iktidarın ele geçirilmesiyle sonuçlanır.  

 

Sayın Başkan'ın yeni devrim tipi, dört  teorinin biraraya gelmesinden oluşur: Marx, Lenin, 

Gramsci ve Öcalan. Bu devrim tipinde Lenin'in teorisi, devrimci parti ve legal-illegal ilişkisi 

bağlamında önemlidir ama strateji ve taktik çizgi olarak Lenin'in teorisi sorunludur. Bunun dışında 

Marx, Gramsci ve Öcalan'ın teorilerinin kesişme durumu ile ilgili olarak şöyle yazmıştım:  

"Artık elimizde geliştirebileceğimiz üç teorik biçimin birlikteliğinden oluşan evrensel bir devrim 

modeli bulunmaktadır: 1-Marx'ın Genel Kar Oranlarının Eşitlenmesi teorisi;   2-Antonio 

Gramsci'nin Pasif Devrim teorisi ve 3-Abdullah Öcalan'ın Stratejik Denge Konumu teorisi. Bu üç 

teori tek bir bütün oluşturur ve aslında mantıksal düzeyde farkında olmadan birbirlerini beslerler. 

İşte Rojava devrimi bu yeni teorik modele göre ortaya çıkmıştır.  

 

Kürt Özgürlük Hareketi'nin önderleri hem bilinçli hem de yer yer sezgisel olarak bu devrim 

modelini geliştirmişlerdir, ki bu yeni devrim modeli evrensel özellikler de barındırmaktadır. Kürt 

Halk Önderi Abdullah Öcalan, yeni paradigma temelinde PKK'yi stratejik denge konumuna uygun 
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olarak yeni bir stratejik temele oturturken, dünya çapında kar oranlarının yeni bir eşitlenme 

eğilimine girerken ortaya çıkarmakta/çıkarmış olduğu yeni emperyalist güç eşitlenmesine 

dayanarak, farkında olmadan Marx'ın teorisiyle ilişkilenmiş;  bu yeni konumlanmaya uygun olarak 

bir "pasif devrim" programı ve bu temelde stratejik ve taktik konumlanma elde ettiği zaman da 

Antonio Gramsci ile teorik düzlemde ilişkilenmiştir. " (Kemal Erdem, Rojava Devrimi ve Pasif 

Devrim-I, Devrimci Bülten, sayı 63, www. komunistdunya. org )  

 

Lenin'de pasif devrim teorisinin nüveleri olmasına karşın, bu teoriyi asıl geliştiren 

cezaevinde Antonio Gramsci olmuştur. Lenin'in kapitalizmin tarihsel düzeyini hesaba katmadan, 

burjuva-demokratik devrimden sonra hemen kesintisiz olarak  sosyalist devrime yönelme ve bu 

temelde sosyalizme geçme anlayışı, işçi sınıfı dışındaki diğer ezilen sınıfların baskı altına alınması 

anlayışına ve özellikle küçük ile  liberal burjuvaziyle tarihsel ilişkilerin tamamen bozulmasına 

neden olmuştu. Leninist yanlış devrim teorisinden dolayı bu sınıflar, hep işçi sınıfının dışında  

bağlaşık aramak zorunda kalmışlardır. Devlet kapitalizminin sosyalizm ile karıştırılması, bu 

bozulmanın temel nedenleri arasındadır.  

 

Gramsci Hapishane Defterleri'nde dolaylı olarak, Leninist devrim teorisine eleştiriler 

getirmiş ve İtalya'nın birliği için mücadele dönemi olan 1815- 1870 arası dönemin (İtalyanlar bu 

döneme kısaca Risorgimento dönemi derler) sınıflar arası ilişkilerini, yeni bir devrim teorisinin 

temeli yapmıştır.  

 

Pasif Devrim teorisinde Gramsci'nin dikkat çektiği en önemli nokta, hem devrimden önce 

hem de devrimden sonra, proletaryanın küçük-burjuvaziyle ve liberal burnuvazinin bazı 

kesimleriyle bağlaşıklık kurması gerektiğidir. Bunu da toplumun daha burjuva tarihsel çerçeveyi 

aşamamış olmasına  ve de en önemlisi devrimden sonra da uzun yıllar aşamayacak olmasına 

bağlar. Bu durum küçük-burjuvazi ve liberal burjuvaziyle bir tür bağlaşıklık durumunu 

dayatmaktadır ama bu bağlaşıklıkta proletarya hegemonya kurmalıdır. Proletaryanın küçük-

burjuvazi ve liberal burjuvaziyle bu ittifakı, devrimci hareket ile reformist sosyal demokrasinin bir 

ittifakıdır ve de bu ittifak, burjuva demokrasisinin devrimci hareketin önderliğinde yeni bir biçimde 

örgütlenmesi anlamına gelir. İşte Sayın Başkan bu yeni formülasyona Demokratik Modernite der, 

ki özü itibariyle burjuva demokrasisinin, büyük burjuvazinin elinden alınarak devrimci hareket 

tarafından tarihsel olarak yeniden örgütlenmesidir.  

 

Öcalan Gramsci'nin teorisinin bu özünü alarak, ona yeni bir biçim verir ve özellikle bu 
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teorinin eksiği olan, emperyalist sistem karşısında stratejik konumlanma sorununu çözer (ki bunu 

az yukarıda belirttik). Devrimin iç politikadaki yapısı ile yani küçük-burjuva ve liberal sınıflar ile 

bağlaşıklık durumu, devrimin dış stratejik konumlanmasıyla (ki bu stratejik denge konumudur) 

aynı düzeye getirilerek, Marksist teori bu noktada bütünlüklü hale getirilir. İster beğenilsin isterse 

de beğenilmesin, bu işi Öcalan yapmıştır ve Öcalan'ın elinde Marksist devrim teorisinin çok önemli 

bir sorunu çözülmüştür. Marksist teorinin bu tarihsel ilerlemesi, onbinlerce Kürt evladının kanları 

sayesinde ve onun üzerinden olmuştur!  

 

Yeni devrim tipinin ve buna önderlik eden Demokratik Modernite ideolojisinin, 

Marksizmin yeni koşullara uyarlanması olduğunu Başkan, İmralı Heyeti ile görüşmelerinin birinde 

şöyle belirtir:  

"Demokratik modernite ve benzeri çözümlemelerimiz Marksizmin yeni yorumudur. " (A. Öcalan, 

a. g. e., s. 199)  

 

Pasif Devrim teorisi tarihte ilk defa devrimci bir hareket tarafından uygulanmaktadır. Bu 

teorinin görünüşteki "pasifliği" hep reformist hareketler tarafından istismar edilmiş ve devrimci 

özelliğinden koparılarak tamamen reformist bir karaktere sokulmuştur. İlk defa Sayın Başkan ve 

PKK'dir ki, bu teoriyi olması gerektiği gibi ele almışlar ve devrimci karakterine uygun olarak 

uygulamaya çalışmışlardır.  

 

Pasif Devrim teorisi, aslında Bolşevizm ile Sosyal-Demokrasinin bir tür sentezidir. Bu 

sentezde Bolşevizmin ve Sosyal-Demokrasinin olumsuz yanları atılmış ve her iki hareket farklı bir 

nitelik içerisinde biraraya getirilmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında, Komünist 

Hareket ile Sosyal Demokrasinin tamamen ayrışması tek Sosyal Demokrasinin hatası değildi ama 

Bolşevizm de bu ayrılıkta olumsuz bir  rol oynadı. Bolşevizmin "sol sekterizmi" bu tarihsel 

ayrışmayı tetikleyen ve besleyen yanlardan birisi olmuştur. İşte bu tarihsel ayrılık, teorik ve siyasal 

olarak ilk defa Abdullah Öcalan ve PKK tarafından ortadan kaldırıldı. Bu tespit bazılarına çok 

abartılı gelebilir ama ne yapayım "Ben kediye kedi" derim!  

 

Burada kısaca yaptığımız teorik serimden de görüldüğü gibi, Öcalan'ın yeni devrim tipi, 

bilinçli bir şekilde geliştirilmiş ve kendi içerisinde oldukça tutarlı bir yapıya sahiptir ve Ben Öcalan'ı 

savunduğum zaman (bazı eleştirilerim olsa da) niçin savunduğumu çok iyi biliyorum!  

 

Sayın Başkan, Kandil'in bu devrim tipini kavrayamadığından dolayı yaptığı stratejik ve taktik 
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hatalara kızıyordu ve onları ağır bir şekilde eleştiriyordu. Sayın Başkan'ın Kandil'e bazı eleştirileri, 

dolaylı olarak onlara, yeni stratejiyi anlamadıkları noktasında mesajlardır. Kandil yeni stratejik 

bakış açısının dışına çıktığı her durumda Başkan'ın eleştirileriyle karşılaşıyordu. Örneğin İmralı 

Heyeti ile görüşmesinin bir yerinde Başkan şöyle diyordu:  

"Kandil onların savaş sistemine katılmadığım için, bu yüzden onlara kızıyorum"  

(A. Öcalan, İmralı Notları, s. 26)  

 

Başkan Kandil'in kendi stratejik bakış açısından uzaklaşarak attığı siyasi adımları da, 

"Kandil'in kendisine şantaj yaptığı" şeklinde değerlendirerek, kendi çizgisi ile Kandil'in uyguladığı 

politika arasındaki makasın gittikçe açıldığı mesajını veriyordu. Örneğin İmralı Heyeti ile 

görüşmesinin bir yerinde Başkan  şöyle diyor:  

"AKP de, Kandil de bana şantaj yapıyor. Kandil'in politika tarzı şantajdır. Karayılan, Cemil Bayık 

dürüstler, fedakarlar ama şantaj politikasında kurtulamıyorlar. " (A. Öcalan, a. g. e., s. 444)  

 

Başkan Kandil'i bu tür şekilde eleştirirken, hiç kuşkusuz Kandil'in bu hataları, kendisini 

anlamadıklarından dolayı yaptığını biliyordu ve bütün mesele, Kandil'i yeni dünya görüşüne ve 

yeni stratejik bakış açısına nasıl kazanacağı ve onları bu yeni düzeye nasıl çıkaracağı sorunuydu. 

Bu tür eleştiriler, Kandil'i bu yöne doğru bir tür itme ve yoğunlaştırmadır.  

 

Kandil'in Sayın Başkan'ı anlamadığı ve bu temelde onun çizgisinden farklı pratik adımlar 

attığı durumda da, Sayın Başkan kendi konumunu Kandil'in konumundan ayrı göstermek için, 

kendisini devlet ile Kandil arasında "tarafsızmış" gibi konumlandırarak tepki verir. Bu çok ince bir 

siyasettir. Sayın Başkan kendi stratejik bakış açısını temsil etmeyen bir siyasetin sorumluluğunu 

niçin üzerine alsın? Böyle bir tavır aynı zamanda Kandil'e dolaylı bir mesajdır (Sayın Başkan ile 

Kandil arasındaki ilişkileri az ileride kapsamlı ele alacağız).  

 

İşte PKK'nin Kandil Önderliği, Sayın Başkan'ın yeni tipte devrim anlayışını kavrayamadığı 

için, Başkan'ın Barış Süreci ile başlayan "yeni stratejik yönelimi"ni de anlayamamıştır. Şayet 

anlamış olsaydı, stratejinin farklı parçalarının birbirlerine nasıl bağlandığını ve  bu temelde 

Başkan'ın stratejik öncelik tespitinin ne olduğunu da anlamış olurdu.  
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5. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ve PKK'nin Stratejik 
Önceliği 

 

Abdullah Öcalan ile PKK'nin Kandil Önderliği arasındaki "ideolojik fark"ın ya da "ideolojik 

örtüşmeme"nin kendisini olumsuz olarak gösterdiği sorunların başında "stratejik öncelik" 

gelmektedir. Stratejik öncelik, siyasi ve askeri planlamanın merkezi unsurudur. Stratejik önceliğin 

yokluğu ya da yanlış belirlenmesi, siyasi ve askeri güçlerin yanlış konumlanmasına ya da dağıtımına 

ve yanlış kullanımına götürecektir. Eğer düşman doğru bir stratejik öncelik tespit etmiş ve bu 

temelde güçlerini konumlandırmış ve kullanabilmiş ise, bu durum bizim güçlerimizin farklı 

parçalara bölünmesine ve aralarındaki bağların zayıflamasına ve de ayrı ayrı kuşatılıp 

darbelenmesine neden olur. Örneğin bugün devlet, HDK ve HDP üzerinde  terör estirirken, PKK'nin 

buna gerekli karşılığı verememesi gibi.  

 

PKK'nin stratejik öncelik belirlenimi iki önemli faktöre ve bu iki faktörün doğru bir şekilde 

birbirine bağlanmasına bağlıdır. Küresel ve bölgesel jeopolitiğin doğru analizine ve Öcalan'ın 

yeni devrim tipinin mantığına. Bu ikinci faktör yani Başkan'ın devrim tipi, küresel ve bölgesel 

jeopolitiğe bir tür tepkidir. Diyalektikte varolan neden-sonuç ilişkisine benzer ve nedende olan 

herşey sonuçta belirmek zorundadır. Bunun anlamı devrim tipinin, emperyalist siyasetin bütün 

sonuçlarını kapsayacak düzeyde ve nitelikte olması demektir. Yeni devrim tipi, emperyalist 

siyasete verilen en kapsamlı devrimci cevaptır.  

 

Kandil Başkan'ın yeni ideolojik yapısını (paradigma)  anlamadığı için, bu ideolojik yapının 

küresel ve bölgesel jeopolitiği nasıl ele aldığını ve değerlendirdiğini anlamayarak, Başkan'dan farklı 

bir stratejik öncelik belirlenimine sürüklenmiştir. Kandil stratejik perspektif hazırlarken, bölge 

jeopolitiğinde ortaya çıkan bazı siyasal parametreleri ya yanlış değerlendirmiş ya da yok kabul 

ederek, yanlış bir "bölgesel jeopolitik kurgu"ya sürüklenmiştir ve bunun sonucunda da yanlış 

stratejik çıkarsamalar yapmıştır.  

 

PKK'nin çok önemli iki stratejik problemi vardır ve bu problemler doğru bir şekilde 

çözülerek birbirine bağlandığı taktirde, doğru stratejik öncelik problemi çözülecektir. İşte Kandil 

bu noktada hata yapmış ve Başkan'ın ne yapmak istediğini anlamamıştır. Bu iki stratejik problemi 

alt alta şöyle koymak mümkündür:  

 1- Ortadoğu'da Türkiye mi yoksa İran mı zayıf halka konumundadır ve Türkiye ile kapsamlı savaş 

durumunda İran nasıl hareketsiz tutulacak ya da tersi yani İran ile kapsamlı savaş durumunda 



 244 

Türkiye nasıl hareketsiz tutulacaktır?  

 

2- Rojava'daki kazanımlar hangi dereceye kadar ve nasıl korunacaktır?  

 

Aslında bu yukarıdaki iki stratejik problem tek bir stratejik problem olup, içiçe geçmiş 

durumdadır. İkinci maddedeki sorun birinci maddedeki sorunun çözümüne bağlıdır.  

 

Liderliğin en büyük özelliği, yaşamın akışını anlık değişimi içerisinde kavramak ve bunu 

genel soyut eğilimle ilişkilendirerek, bütün içerisindeki doğru yerini bulmaktır. Bu oldukça zor bir 

meziyettir ve lideri diğer kadrolardan ayıran temel özelliktir. İşte Öcalan da bu meziyetiyle PKK 

içerisinde eşsiz bir konumdadır.  

 

Başkan ile Kandil arasındaki stratejik öncelik sorunundaki ayrımın nedeni, Kandil'in 2003- 

2011 (2011 tarihi yanlış da olabilir. Bu tarih 2009 ya da 2010 da olabilir ama bu sorunun özünü 

değiştirmez) arası Başkan'ın uygulamak istediği stratejiye bağlı kalmasından kaynaklanır. Başkan 

bu stratejiyi Türk iç politikasındaki gelişmelere bağlı olarak, 2009- 2011 arası dönemde 

değiştirmeye başlamıştır (bununla ilgili bilgileri ileride Ergenekon Komplosu ile ilgili bölümde 

vereceğim).  

 

Başkan 2006- 2010 arası dönemde, AKP ile Gülen Cemaati'nin ittifakı ile gerçekleştirilen ve 

iktidarın iplerinin tamamen önce bu sonunculara ve daha sonra da tek başına AKP'nin eline 

geçmesine neden olan Ergenekon Komplosu sonucunda ortaya çıkan siyasi tablo karşısında, 

süratle stratejisini yenilemeye başladı. Çünkü 2000'li yılların başlarında belirlenen stratejide 

öngörülmeyen  yeni bir durum ortaya çıkmış ve önceki stratejinin yapısını kökten etkilemiştir. Kısa 

bir zaman önce yazdığım bir makalede bu noktayla ilgili olarak şöyle yazmıştım:  

 

"İmralı Notları" kapsamlı okunduğu ve "sindirildiği" zaman, Sayın Başkan'ın 2003 - 2011 arası 

uygulamak istediği stratejiyi de "AKP'nin kapsamlı analizinden sonra değiştirdiği" görülmektedir. 

2003- 2011 dönemi, Türkiye'nin AB'ye üye olmak için reform yapacağı beklentisi üzerine 

oturuyordu ve bu temelde Sayın Başkan "PKK'nin yumuşak ve sert güçleri"ni devletin demokratik 

dönüşümünde bir tür "baskı unsuru" olarak düşünüyordu. Ancak AKP ve Gülen Cemaati'nin, 

Ergenekon Komplosu ile Kemalist Ordu'yu bastırmalarından sonra, demokratikleşme yönünden 

adım atacaklarına, diktatörlük ve PKK'yi tasfiye yönünde adım atmaları ya da bu niyetlerini ortaya 

koymalarını (ki Sayın Başkan Demokratik Ulus kitabında AKP'ye "Yeşil Faşizm" demekte ve 
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Kemalistler'den daha tehlikeli olduğu tespitini yapmaktadır) gördükten sonra Sayın Başkan, 

"Faşist Türk devleti ile taktik anlaşma aramak anlayışından, Faşist Türk devletini TASFİYE 

anlayışı"na geçmiştir. Faşist Türk devletini tasfiye politikasının SİYASAL İKTİDARI ELE GEÇİRME ile 

bağlantılı olduğunu söylemeye ise gerek yoktur. Ancak buradaki bütün mesele, Sayın Başkan'ın 

Dünya Devrimci Hareketi içerisinde ya hiç olmayan ya da ender görünen bir yöntem izlemesidir. 

Zaten kendisi "İmralı Notları"nda, Heyet ile "Türk Solu"na gönderdiği mesajında, bu süreçte eski 

metodları bir kenara bırakmak gerektiğini belirtir.  

 

Abdullah Öcalan'ın "siyasi planı" kavrandığı zaman, bu planın "yeni bir devrim anlayışına dayanan 

mükemmel bir plan" olduğu görülecektir. Sayın Başkan'ın planına göre, AKP Barış Süreci'ne devam 

ederse zaman içerisinde devrimci-demokratik hareketin yumuşak güçleri ve onu "her an 

destekleyen sert güçler" ile çözülecekti yokeğer Barış Süreci'ni sona erdirirse o zaman da 

"kapsamlı savaş" ile desteklenen yumuşak güçler ile tasfiye edilecekti. Kısacası her iki durumda 

da tasfiye edilecekti. Bu bir tür, faşizmin tasfiyesine faşizmin kendisinin karar vermesi gibi bir 

şeydi. Bundan şu sonuç çıkmaktadır ki, Türkiye demokratikleşmeyene ve bu demokratikleşme 

sağlam bir tarihsel ve toplumsal temele oturmayana kadar, PKK'nin "Stratejik Önceliği" 

Türkiye'dir.  

 

Sayın Öcalan'ın 2003- 2011 stratejisinde, Türk devleti ile taktik anlaşma arama anlayışı, 

Kürdistan'ın diğer parçalarında ama özellikle de Doğu Kürdistan'daki  (İran) mücadeleyi 

yükseltmeye  bağlanmıştı. Sayın Başkan yeni stratejide bu görünümü koruyarak, içeriğini 

değiştirmiştir. Açıktan söylememesine (bu mümkün değil) karşın, yeni stratejide Türk devleti ile 

taktik anlaşma, aslında faşist Türk devletini yıkmak için "yumuşak ve sert güçlerin toplanma 

süreci"ne bağlanmıştır. Sayın Başkan, kısmi olarak Rojava hariç, özellikle de Doğu Kürdistan için 

mücadeleyi ALDATMA aracı olarak kullanmaktaydı. " (Kemal Erdem, 16 Nisan ve Sonrası, Devrimci 

Bülten Sayı 67, www. komunistdunya. org)  

 

Başkan 2000'li yılların başlarında yeni stratejiyi kurduğu zaman, Türkiye'nin AB üyesi 

olacağını hesap ederek (çünkü Başkan'ın yakalanma nedeni buydu) ve Türkiye'nin Batı 

Emperyalistleriyle AB üzerinden stratejik ittifakını güçlendirme politikasını gözönünde 

bulundurarak, Türkiye ile uzun yıllara yayılacak bir taktik anlaşma elde etmenin daha doğru 

olacağını düşünüyordu. Bu anlaşma, Türkiye'nin AB'ye üyelik reformlarını kolaylaştırarak ve 

Türkiye'nin Batı'ya sıkıca bağlanmasına neden olarak, Türkiye'nin Ortadoğu'daki statükoyu 

koruma politikasına son verecekti. Türkiye'nin AB üzerinden Batı'ya bağlanması ve PKK ile 
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anlaşması, PKK'nin İran'a kapsamlı saldırısı için zorunluydu. PKK'nin Türkiye ile İran arasındaki iki 

cepheye sıkışmamasının tek yolu, Türkiye'nin AB'ye doğru ilerlemesiydi. PKK'nin İran rejiminin 

yıkımına katılması durumunda Türkiye'yi hareketsiz tutacak tek tarihsel çapa AB üyeliğiydi. 

Türkiye'nin AB'ye doğru gidişinin durduğu her durumda, temel eğilimi statükoyu koruma eğilimi 

olarak, İran ve diğer bölge devletleriyle yakınlaşma olacaktı, ki bu PKK için bir felaket olurdu.  

 

Öcalan kurt bir siyasetçidir ve 2009 yılında tuhaf bir şeyler olduğunu  ve AKP ile Gülen 

Cemaati'nin amaçlarının AB üyeliği olmadığını ve de sadece bu liberal taktiği aldatma aracı olarak 

kullandıklarını hemen anladı. Öcalan Erdoğan ve AKP'nin, "AB söylemi" maskesini kullanarak faşist 

yüzlerini gizlemek istediklerini  anladı. Çünkü Öcalan'ın, Erdoğan'ın AB söylemine karnı toktu ve 

onun temel ölçüsü, AKP ve devletin PKK'ye karşı temel tutumu sorunuydu. Öcalan Erdoğan ve 

AKP'nin PKK'ye karşı temel tutumuna bakarak karar veriyordu, ki en doğrusu buydu. Bu tutum ise 

PKK'yi tasfiye idi.  

 

Başkan Erdoğan'ın liberal maske altındaki faşist politik yapısını anladığı andan itibaren, bu 

duruma  yeni bir politika ve   stratejiyle karşılık verdi ve Kandil'i bir çok defa bu noktada uyarmaya 

çalıştıysa da Kandil sanki "kış uykusu"na dalmış gibi bir türlü uyanmak istemedi. İşte Başkan'ın 

Demokratik Ulus kitabı ile HDK ve  HDP'nin kuruluşu, eski stratejiden kopulduğu ve yeni bir 

stratejiye geçildiğinin göstergesidir ama Kandil yine uyanmadı. Erdoğan ve AKP'nin "Yeşil 

Faşizm" (bu tanımlama Demokratik Ulus kitabında var) peşinde koştuğunu gören ve bunun da AB  

üyeliğine götürmeyeceğini anlayan Başkan, bu durumda eski stratejinin artık PKK için işlemez 

olduğunu farketti ve bu temelde çok cürretkar bir politika ve strateji hazırladı: Artık stratejik 

öncelik İran değil, Türkiye idi ve PKK yeni devrim tipi temelinde Türkiye'de faşist diktatörlüğün 

yıkılışına önderlik edecekti. AKP'nin iktidarı Yeşil Faşizm temelinde ele geçirmesi yeni ve 

beklenmedik bir durumdu ve de ilginç bir şekilde Türkiye'yi İran'dan daha zayıf konuma getirmişti. 

Çünkü geleneksel iktidar bloku dağılmaya başlamış ve AKP ancak korkunç bir diktatörlükle 

iktidarını koruyabilirdi. Geleneksel Kemalist iktidar blokunun dağılması ve bu durumun 

Kemalistler, Faşist Politik İslamcılar, Liberaller ve Devrimci Hareket arasında çelişkilerin daha da 

keskinleşmesine neden olması, Türk devletini oldukça zayıf bir konuma getirmişti. Yeni rejim 

oturmadan bu fırsattan yararlanmak gerekiyordu. Çünkü rejim oturduktan sonra ve kendisine yeni 

müttefikler bulduktan sonra bazı şeyler için çok geç olabilirdi. Sayın Başkan'ın 2009 - 2011 arası 

hazırlamış olduğu yeni strateji, Napolyon Bonapart'ın Austerlitz seferine benzemektedir.  

 

Başkan'ın siyasal stratejisi, Napolyon'un bu savaştaki askeri stratejisiyle büyük benzerlik 
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arzeder. Napolyon'un Austerlitz muharebesini diğer muharebelerden ayıran temel özellik, 

Napolyon'un bu muharebenin yerini, zamanını kendisi belirleyerek düşmanını istediği yere 

getirmesi ve ona kendi savaş planını dayatmasıdır. Bu muharebe büyük derslerle doludur ve onun 

için hala daha askeri okullarda ders olarak okutulur. Aynı şeyi Öcalan Erdoğan için yapmıştır. 2012 

yılında PKK'nin kapsamlı saldırıları sonucunda Erdoğan masaya oturmak zorunda kalmış, barış 

süreci onun üzerinde demokratikleşme baskısını yaratmış ve bunun sonucunda 7 Haziran genel 

seçimlerinde büyük bir darbe yemiştir. Ama Kandil'in eski stratejiye bağlı kalışı bütün hesapların 

yanlış yapılmasına ve Başkan'ın yeni stratejisinin havada kalmasına neden olmuştur.  

 

Napolyon'un Austerlitz seferine karar vermesinin nedeni, Fransa'ya karşı Büyük Britanya, 

Çarlık Rusyası ve Avusturya'nın Kutsal Roma İmparatorluğu'nun oluşturduğu koalisyondu. Bu 

koalisyon Fransa önlerine gelip birleşerek, ezici bir sayısal üstünlük kurarak, Fransa devletini 

yenmek istiyordu. İşte Napolyon düşman kuvvetleri birleşmeden ve ezici bir üstünlük elde 

etmeden araya girip ve bu koalisyonu parçalamak istiyordu. İnanılmaz bir iradeyle Büyük Ordu, 

Kuzey Fransa'dan Avusturya önlerine kadar bin kilometrelik bir yürüyüş yapıp ve Avusturya-Rusya 

güçlerini Austerlitz'te  yendiği zaman, Napolyon hem kendi rejiminin ömrünü uzatmış hem de 

Fransa'nın nüfuz alanını Orta Avrupa'ya kadar uzatarak aynı zamanda 1812'deki Rusya seferinin 

de önünü açmıştır.  

 

Eğer Başkan'ın stratejisine bağlı kalınarak 7 Haziran'dan sonra, Erdoğan ve AKP'nin yıkılışı 

gerçekleşmiş olsaydı ve Türkiye demokratik bir devrim doğrultusunda yolalsaydı, Türkiye'nin 

Rusya ve İran ile anlaşarak Suriye'ye müdahale etmesi mümkün olmayacaktı. Çünkü düşman 

Napolyon'un yaptığı gibi kaynağında ya da daha oluşum halindeyken ezilecekti.  

 

Sayın Başkan'ın stratejiyi değiştirmesiyle, Türkiye'de iktidarın el değişimi arasında bir bağ 

sözkonusudur ve bu değişim stratejinin değişimini zorunlu kılmıştır, ki Kandil bunu hiçbir zaman 

anlamamıştır. İşte Barış Süreci başladığı zaman Başkan, PKK ve KCK'yi bu Türkiye önceliğine göre 

biçimlemeye çalışıyordu. Stratejik öncelik Türkiye olduğu andan itibaren artık Rojava ve İran 

politikalarının da bu yeni stratejiye uygun olarak ele alınması gerekiyordu. Ama burada asıl 

niyetin, Barış Süreci perdesiyle gizlenmesi (Erdoğan da AB politikasıyla aynısını yapmıyor muydu!) 

zorunluydu.  

 

PKK'nin stratejik önceliği Türkiye'ye doğru kayarken, Ortadoğu'daki emperyalist savaş ve 

paylaşım kavgası da stratejinin bir başka sorununun çözümüne neden oluyordu: İran Batı 
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Emperyalistlerinin ağır baskısı altında olduğu için ve yine Türkiye'nin Suriye'deki bozucu etkisini 

dengelemek için, İran  bir PKK-Türkiye savaşına dahil olmayacaktı! Eski stratejide bir PKK-İran 

savaşında, Türkiye'yi AB üyeliği tutacaktı. Yeni stratejide bir PKK-Türkiye savaşında İran'ı, 

Ortadoğu'da emperyalist paylaşım savaşı hareketsiz tutmaktadır! Bu artık Barış Süreci sonunda 

ortaya çıkan siyasi tabloda ispatlanmıştır. İran bir PKK-Türkiye savaşına dahil olmayacağını belli 

etmiştir.  

 

Peki bu karmaşık tablo içerisinde ya da Başkan'ın yeni stratejisinde ve Barış Süreci 

içerisinde  Rojava'nın yeri  nedir? Başkan'ın Rojava sorununu kendi devrim modelinden ayrı ele 

alması düşünülemez ve de eşyanın tabiatına aykırıdır.  

 

Başkan'ın amaçlarından bir tanesi, Barış Süreci boyunca Rojava'yı belirli bir dereceye kadar 

güvenli hale getirip, Kuzey'de savaş başladığı zaman bütün güçleri Kuzey'e yıkabilmekti. Ancak 

beklenmedik gelişmeler oldu ve Rojava, IŞİD aracılığıyla Batılı Emperyalist güçler ve onlarla birlikte 

hareket eden bazı gerici devletlerin (Türkiye-Suudi Arabistan-Katar ittifakı) desteklediği cihatçı 

terör örgütlerinin (El Kaide, Müslüman Kardeşler gibi) ortak kuşatmasına maruz kaldı.  

 

PKK'nin Rojava'daki problemi ile Başkan'ın yeni devrim tipinde tartıştığımız problemin özü 

aynıdır. Eğer Kandil Başkan'ın yeni devrim tipinin özünü kavramış olsaydı, Rojava'da nasıl hareket 

edeceğini anlardı. Mesele şu ki, Rojava sorunu, Ortadoğu devrimi sorununa bağlı ve bu sorunun 

ilkeleri ise yeni devrim tipinin ilkeleri içinde bulunmaktadır.  

 

Yeni devrim tipinde tartıştığımız temel problem şuydu: Kürdistan'da mevzi kazanımı ve 

kurtarılmış alanlar oluşturulması (bu noktada Rojava da bir tür kurtarılmış alandır), sömürgeci 

devletlerin merkezi yapılarının zayıflatılması sorununa bağlanmıştı, ki bu sorun Başkan tarafından 

doğru konulmuştu. Rojava deneyimi gösterdi ki, Türkiye ve İran gerici rejimlerinden bir tanesi 

yıkılmadan ve bu devletlerden bir tanesi tam demokratikleşmeyene kadar, Rojava'nın "bağımsız" 

bir şekilde güvenli hale getirilmesi mümkün değildir. Türkiye ve İran rejimleri yıkılmadan ve Rojava 

ile tam ittifak kuracak bir demokratik irade ve siyasi yapı ortaya çıkmadan, Kandil'in yaptığı gibi 

Rojava'nın güvenli hale getirilmesi ancak tamamen bir emperyalist kampın kanatları altına girmek 

ve PKK'nin bağımsız politikasını yoketmekle mümkündür. Bu hareket tarzı, eski devrim tipinin 

kalıntısı olup, Başkan'ın Demokratik Konfederalizm anlayışının ruhuna aykırıdır.  

 

Belki Kandil Rojava sorununu, Rojhilat üzerinden İran sorununa bağladığı zaman, biçimsel 
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olarak haklı görülebilir. Ama sorunun bu temelde ele alınması da yanlıştır. Nedeni böyle bir 

anlayışla yani bir emperyalist grubun (Batı Emperyalistlerinin) stratejik başarısına ve önceliğine 

destek vererek, ikinci adımda kendisine karşı gelişecek tarihsel olayları serbest bırakacak 

olmasıdır. Bölgede bir emperyalist kamp, karşı emperyalist kampa ya da kamplara darbe vururken, 

bu çabasını bağımsız bir politika geliştiren üçüncü güce karşı, stratejik bir darbe vurmayla koordine 

edecektir. Bu durum Ekim 2014'te, IŞİD'in iplerini elinde tutan Batılılar ile El Kaide'nin iplerini 

elinde tutan Türkiye-Suudi Arabistan-Katar ittifakının ORTAK Kobane kuşatmasıyla ortaya 

çıkmıştır ve bunu yok saymak emperyalist politik gerçekliğe gözlerimizi kapamakla eşanlamlıdır.  

 

Kaldı ki AKP'nin tam iktidar olmasıyla, emperyalist sistem içerisinde çok önemli bir durum 

ortaya çıkmış ve Türkiye'yi İran'dan daha zayıf hale getirmiştir. Emperyalist sistem iki değil üç 

kampa bölünmüş ve bu üçüncü kampın liderliğine de Türkiye soyunmuştur. Bu üçüncü kamp, diğer 

emperyalist kamplardan daha zayıf ve kırılgan olup, iç politikadaki köklü dönüşüm ve değişimden  

dolayı da tarihsel olarak, İran'dan daha  zayıf konumdadır. 1 Kasım 2015'ten sonra, PKK'nin 

Demokratik Özerklik atılımlarından sonra yazdığım bir makalede şu tespiti yapmıştım:  

"Ortadoğu'da iki küresel (Doğu ve Batı Emperyalist ittifaklarıyla) ve bir bölgesel (TSK ittifakı) yapıya 

sahip olan ve birbirleriyle aynı derecede düşmanlık ve çelişki içerisinde olan üç emperyalist kamp 

sözkonusudur. Burada TSK ittifakı Doğu ve Batı emperyalistleri arasına konumlanarak ve her ikisini 

birbirine karşı kullanarak ve zayıflatarak kendi nüfuz alanını genişletmek isteyen bir politika 

gütmektedir. Türkiye'nin Paris terör saldırılarından on gün sonra Rus jetini düşürmesi, NATO ile 

Rusya'yı provakatif şekilde karşı karşıya getirme ve Suriye'de TSK ittifakını devre dışı bırakmak 

isteyen ABD-Rusya dengesini bozmaya dönüktü. Ama görünen o ki, Türkiye bu hedefini 

gerçekleştiremedi ve ABD ile Rusya şimdilik Suriye'deki dengeyi korumaktan yanadırlar. Ama 

Erdoğan'ın bu taktiği Türkiye'nin tecritini daha da geliştirdi ve neredeyse Suudi Arabistan, Katar 

ve KDP'den başka dostu kalmadı. " 

(... ) 

" Türkiye'nin yeni sünni müttefikleriyle birlikte, her iki emperyalist kamptan bu stratejik 

kopuşu, dünya siyaseti üzerinde öyle derinlemesine bir etki ve jeopolitik kırılma yaratmıştır ki, 

bütün stratejik planların değişimini zorunlu hale getirmiştir.  

 

Bu ortaya çıkan yeni durum bir tür "mucize"dir ama  bu mucize gerçektir! Bu yeni durum Başkan'ın 

Stratejik Denge Konumu politikasının bütün teorik sorunlarını da çözmüş durumdadır. Ortaya 

çıkan bu yeni durum, PKK açısından eskisinden daha olumlu bir durumun ortaya çıkmasına neden 

olmuştur.  
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Emperyalist siyasetteki bu yarılma yani iki güçlü emperyalist kampın (Batı ve Doğu) yanında, 

tarihsel temeli zayıf ve çürük ve de üstelik her ikisinden bağımsız bu TSK ittifakı kampının ortaya 

çıkması, PKK'nin stratejik önceliğinin İran'dan Türkiye'ye doğru kaymasını zorunlu hale getirmiştir. 

Bu üç nedenden dolayı zorunludur:  

1- Savaş Sanatı'nın büyük ustalarının (Sun Tzu ve Clausewitz gibi) belirtmiş oldukları  "düşmanın 

zayıf olan yerine saldır"  prensibi ile uyumludur. TSK ittifakı diğer iki kamptan daha zayıftır.  

2-PKK'nin stratejik gücünün kaynağı, Batı ve Doğu emperyalistlerinin yenişememe ve bu temelde 

birbirlerini dengeleyerek, PKK karşısında zayıf kalmalarına dayanmaktadır. Her iki kampın 

birbirleriyle savaşması, PKK'nin üzerine daha fazla gelinmemesine neden olmaktadır. PKK'nin 

kuşatılıp ve bastırılması, bir emperyalist kampın diğerine baskın gelmesi durumunda olanaklıdır. 

Bu dengenin varlığı PKK için bir güvenlik süpabı işlevi görmektedir. PKK'nin İran stratejik önceliği, 

dengenin Batı emperyalistleri lehine bozulmasına neden olarak hemen PKK'nin kuşatılıp ve 

bastırılması sonucunu da doğuracaktır. Bundan dolayı, Türkiye'nin hem Batı'dan hem de Doğu'dan 

bağımsız bu konumu, PKK'nin stratejik gücünün kaynağını oluşturan dengenin bozulması 

zorunluluğunu da ortadan kaldırmış durumdadır. PKK dengeyi ancak kendi stratejik perspektifinin 

gelişimine olumlu katkı yaptığı zaman bozma olanağına artık sahiptir.  

3-PKK Ortadoğu'da emperyalistler arası denge bozulmadan, Kürdistan'ın en büyük parçası olan 

Kuzey Kürdistan'da iktidarlaşma tarihsel olanağına sahiptir ve bu onun Batı tarafından kuşatılıp ve 

bastırılma politikasının sonu demektir. " 

(Kemal Erdem, PKK'nin Yanlış Stratejik Önceliği ve Bundan Kaynaklanan Taktik Sorunlar Üzerine, 

Devrimci Bülten Sayı 63, www. komunistdunya. org)  

 

Türkiye, Suudi Arabistan (ki son dönemde bu ülke de Türkiye için sağlam bir müttefik 

olmaktan çıkmıştır ve tek Katar elinde kalmıştır) ve Katar ile ayrı bir bölgesel emperyalist güç odağı 

oluşturma politikasına yöneldiği için, İran'dan daha zayıf bir konuma sürüklenmektedir. İran'ın 

Rusya ve Çin ile olan ikişkileri onu daha dayanaklı yapmaktadır. Türkiye olanaklarıyla uygun 

olmayan hedefler peşinde koştuğu için daha zayıf bir konuma sürüklenmiştir.  

 

Başkan'ın yeni devrim anlayışı, Rojava'daki kazanımların korunmasını iki biçimde ele alır: 

Bir "mutlak" bir de "göreli" korunma olarak. Rojava'daki kazanımların "mutlak" korunması, 

Türkiye'deki faşist rejimin yıkılışına bağlanmaktadır. Türkiye'de faşist rejim yıkılmadan, Rojava'da 

kazanımların korunması sadece "göreli" yani kısa dönemli ve istikrarsız olacaktır. Ama Başkan 

Barış Süreci'ni, bir yandan Rojava'nın göreli istikrarını ve güvenliğini sağlamak için kullanmak 
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istiyordu, öte yandan da Rojava korkusunu diri tutarak Türkiye ile Barış Süreci'ni uzatmayı 

umuyordu. Çünkü Barış Süreci uzadıkça, Edoğan ve AKP'nin altındaki "siyasi toprak" daha kaygan 

hale gelecek ve Başkan bununla birlikte Medya Savunma Alanları'nda ezici bir askeri güç 

biriktirecekti. Bu askeri güçlerin birikimi için zaman gerekiyordu. Barış Süreci Kuzey'de geri 

çekilmeyi olanaklı hale getirdiği için, Rojava için gerekli olan güç kaydırımını olanaklı hale getiriyor 

ve Rojava Barış Süreci ile güvenli hale geldiği zaman da, bu sefer  Kuzey için güç kaydırımına olanak 

tanıyacaktı. Bu taktik, savaşta güçlerin stratejik önceliğe göre "ardarda kullanımı" dediğimiz 

şeydir. Bir diğer nokta, Rojava'nın Türk devleti (Türkiye değil) ile olan büyük sınırıdır. Bu sınırın 

varlığı, Türkiye'de faşist diktatörlüğün yıkımını zorunlu hale getirmektedir.  

 

Başkan Barış Süreci boyunca Rojava'da, devrimin düşmanlarını yenerek ve Suriye ile İran'la 

da diplomatik ilişki geliştirerek, en azından geçici bir barış dönemi elde etmek istiyordu. Ancak 

beklenen olmadı ve bu durum Başkan'ın teorisindeki bir boşluğu da ortaya çıkardı. Bu boşluk KDP-

YNK gibi hareketlere karşı PKK'nin doğru tutumu sorunu ve bu temelde Ulusal Kongre sorununun 

doğru ele alınmasıdır.  

 

Barış Süreci sonunda Başkan'ın öngördüğü gibi, Rojava "göreceli" olarak da istikrar altına 

alınamadı. Başkan PKK'nin gücünün tek başına Rojava'yı geçici olarak güvenli hale getireceğini 

sanıyordu, ki bu hesap yanlış çıktı. Çünkü Batı'lı emperyalist güçler, kendi güçlerini IŞİD ve El Kaide 

gibi güçler içerisine saklamışlardı ve bu terör örgütleri sıradan terör örgütleri değildiler ve bir tür 

"Batı'nın işgal kuvvetleri" gibi hareket ediyorlardı ve de "Emperyalist Koalisyon"un hava kuvvetleri 

tarafından da korunuyorlardı. Bir çok defa, IŞİD'e yarayacak şekilde Suriye Ordusu'nun 

bombalanması ve yine YPG'nin sözde bir kaç defa yanlışlıkla vurulması, oyunun ne olduğunu 

anlamaya yeter.  

 

Batılı Emperyalistler ve TSK (Türkiye-Suudi Arabistan-Katar) ittifakı, Ekim 2014'te Kobane 

kuşatmasını yaptıkları zaman, PKK'yi bir ikileme sürüklediler: Ya PKK stratejik geri çekilme 

yapacaktı ve Rojava düşecekti ya da PKK IŞİD'i Rojava'ya süren Batı'lı emperyalistlerle anlaşacaktı 

ve Rojava elde kalacaktı. Batı'nın amacı Rojava'yı IŞİD aracılığıyla ele geçirerek KDP'ye vermek ve 

bu temelde KDP'yi tamamen kendine bağlamaktı. KDP aracılığıyla Rojava Kürdistan'a yerleşerek, 

gelecekte Esad rejiminin düşüşünde önemli bir mevzi elde etmek istiyordu. Suriye'de bir işbirlikçi 

hareketin oluşturulması ve güçlendirilmesi ölçüsünde de, rejimin düşüşüne  geçilecekti. Bazı 

ÖSO'cuların "Eğit-Donat" programı temelinde eğitilmesinin amacı buydu. Ancak Türkiye ve 

ortakları, Batı'ya bağlı bir işbirlikçi hareketin Suriye'de iktidara gelmesini istemedikleri için, Türkiye 
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aracılığıyla "Eğit-Donat Programı"nın içeriğini boşalttılar ve Batı'nın bu politikasını boşa çıkarttılar.  

 

Türkiye ve ortaklarının, Batı'nın "Eğit-Donat Programı"nı boşa çıkartmaları, Batı'nın PKK-

PYD politikasında değişikliğe neden oldu. Batı'lı emperyalistler isteselerdi 2014 Ekim'inde 

Rojava'yı düşürürlerdi ama yapmadılar. Çünkü amaçları artık tek Rojava'yı düşürmek değildi ama 

PKK'ye "çengel atarak" ve zaman içerisinde yeni bir "Eğit-Donat" programıyla PYD ile YPG'yi 

PKK'den kopartmaktı.  

 

Bu politika, PKK-KDP rekabeti yaratarak hem Batı'nın bölgede tamamen KDP'ye bağımlı 

hale gelmesini önleyecekti  hem de Türkiye-PKK rekabeti yaratarak Türkiye sınırlandırılacaktı. Bu 

politika Batı'nın seçeneklerini çoğalttığı için, Rojava'nın düşürülmesinden daha ilginçti. İşte bu 

tablo içerisinde, PKK feci bir hataya imza attı ve Ekim 2014'te Duhok Anlaşması aracılığıyla Batı ile 

anlaşma yoluna gitti ve Rojava Batı ile anlaşıldığı için elde kaldı. PKK'nin hatası Batı ile anlaşma 

değil ama Rojava'nın "mutlak" güvenliğini Batı aracılığıyla yapmaya çalışmasıdır.  

 

Başkan'ın Rojava'daki hesabı yanlış çıktı. Aslında buna yanlışlık değil eksiklik demek daha 

doğrudur. Çünkü Başkan'ın Batı'nın kendi güçlerini "IŞİD içine gömmesi"ni bilmesi mümkün 

değildi. Obama 2010- 2011'de Irak'ta ABD askerlerini çekerken, IŞİD gibi terör örgütleri içerisine 

de, özel kuvvetler aracılığıyla Batı'nın askeri güçlerini gömerek, savaşta aldatma taktiğini 

uyguluyordu. Aslında Batı görünürde askerlerini çekiyordu ama esasta ise "başka kapıdan içeri 

girerek" çekilmiyordu.  

 

Batı'nın IŞİD saldırısının amacının, KDP'ye Rojava'da alan açmak olduğunu, İmralı Heyeti en 

son görüşmede Başkan'a şöyle belirtir:  

 

"İ. Baluken: Rojava konusunda bilgilendirme yaptılar (yani Kandil-KE). Amerika ve İngiltere başta 

olmak üzere Batılı güçlerin Rojava üzerinde ciddi planlarının olduğunu ifade ettiler.  

 

A. Öcalan: Nasıl planlar?  

 

İ. Baluken: ABD ve İngiltere Rojava'ya siyasi müdahale etme, KDP'yi güçlendirme ve Güney'in 

parçası haline getirmeyi amaçlıyor. Oslo görüşmesini yapan ekip de bu işin içindedir.  

 

A. Öcalan: Aslında  o İsrail'dir, hızla girmek istiyor. Burayı KDP'nin etkisi altında devletleştirmek 
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istiyorlar. Güvenlik çok ciddi tehlike altındadır.  

 

KGM: Bu sürece dahil olmak istediler. Biz kabul etmedik. Amerika Kandil'e gitti. Bu görüşmeden 

sonra Kandil de bir açıklama yaptı. Üçüncü göz olsun dedi.  

 

A. Öcalan: Kandil de, PYD de KDP'nin kontrolüne girmeyecek. Barzani'nin kontrolüne girmiş 

güçler tehlikelidir. Bu çizgiye karşı büyük savaşım var. Demokrasi ilaçtır, kardeşlik ilaçtır.  

(... ) 

 

İ. Baluken: Üçüncü bir güç olarak KDP ve KCK'yi sözde bir araya getirecekler. Demokratik 

özerkliği ve kanton sözleşmelerini ortadan kaldıracaklar. Güney'deki gibi federal bir yapı 

öngörüyorlar. YPG'nin yapısını tartışıyorlar. ENKS'yi nasıl askeri güce dahil edebiliriz diye 

dayatıyorlar. ENKS ve KDP bu planın bir parçasıdır. ENKS bir kaç gün önce yapılan Rojava'daki 

seçimlere katılmadı. Askerlik Kanunu'nu tanımadığını söyledi. Bütün bunlar ciddi bir planlamanın 

devrede olduğunu gösteriyor. Bu konuda PYD'ye "PKK'yle aranıza mesafe koyun" şeklinde 

dayatmaları var. Görüşmelerde sık sık PKK ve Önderlikle olan ilişkiden rahatsızlık belirtiliyor. " 

(İmralı Notları, a. g. e., s. 453)  

 

Burada çok temel bir soru sormak istiyorum: Batı'nın IŞİD aracılığıyla Rojava'ya saldırısına 

olanak sağlayan şey nedir?  

 

Bu meseleyi farklı bir biçimde başka bir makalede (PKK-KDP İlişkileri ya da KDP'yi 

"kazanmak")  tartıştığım için, burada ayrıntıya girmeyeceğim. Eğer Batı KDP için IŞİD'i Rojava'ya 

saldırtıyorsa, bunun nedeni Kürdistan'da Ulusal Birlik sorununun çözülmemiş olmasıdır. Bu 

noktada PKK'nin hatalarını da aynı makalede ayrıntılı olarak belirttim. IŞİD'in Kürt Ulusal 

Birliği'nin çatlakları arasında ilerlemesi, bir Kürt trajedisi olup, Kürt Ulusu için temel bir kaygı 

kaynağı olmalıdır!  

 

Buradaki hatanın kaynağı tek Kandil'de değil ama Başkan'ın katı KDP politikasında da 

yatmaktadır. Eğer gerekli taviz sistemi ile KDP kazanılmış ve Ulusal Kongre başarılmış olsaydı, 

PKK'nin Batı ile anlaşmasına gerek olmayacaktı. Eğer Kandil Başkan'a direnecekse, katı KDP 

politikasını yumuşatması noktasında direnmeliydi. Çünkü KDP'ye tavizle elde edilecek Ulusal 

Kongre, Başkan'ın Rojava'da istediği göreceli güvenliği getirecek ve bu Ulusal Kongre örtüsü 

geçirilmiş barış da, düşmanları şaşırtmak için kullanılabilecekti. Bu durum PKK'nin Batı ile tam 
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anlaşmasına engel olarak, PKK'nin stratejik kuvvetlerinin bölünmesine engel olurdu. PKK hep 

Ulusal Kongre'nin lafını etmiştir ama içeriğini nasıl dolduracağını bilmemektedir ya da yanlış 

doldurmak istemektedir.  

 

Kaldı ki Başkan'ın KDP noktasındaki tutumu kırılmayacak türden de değildir. Çünkü 

Başkan dogmatik değildir. Bakın daha 2003'te Bir Halkı Savunmak kitabında ne yazıyor:  

"Türkiye Kürt sorununu çözmeden Ortadoğu kaosuna iyice girdiğinde, ortaya çıkabilecek 

gelişmeleri önemle değerlendirmek gerekir. Kürdistan üzerinde üç kuvvetin çekişeceği şimdiden 

açığa çıkmış bulunmaktadır. Birincisi ABD, İsrail ve işbirlikçi Kürtler. İkincisi Türk, İran ve Arap 

statükocu güçleri ile az bir kısım Kürt milisleri ve işbirlikçi aşiretçi, komprador burjuva kesim. 

Üçüncü kesim daha ağırlıklı olup yoksul emekçi, yurtsever, demokrat halktan oluşmaktadır. Bu tip 

ayrışma ilk defa gerçekleşmektedir. Statüko ile hareket eden işbirlikçi Kürtlerin zamanla erimeleri 

güçlü olasılıktır. Irak'taki Kürtlerin konumundan bu yönlü gelişmeler çıkarsanabilir. Eğer Türk, İran 

ve Arap yönetimleri kendi Kürt reformlarını yapmazlarsa, yurtsever demokrat Kürtlerle 

emperyalizmin işbirlikçisi Kürtler arasında her düzeyde farklı ittifaklar gelişebilir. Sonuçta ABD 

önderliğinde bütün Kürtler koalisyonda yer alabilirler. (abç) Bir uzlaşma imkanı görmezse (Türk, 

İran, Arap yönetimi), PKK önderlikli Kürtlerin de koalisyon güçleri ile ilişkilerini ateşkes ve 

demokratik çözüm temelinde geliştirmesi beklenebilir. Bu ilişkiden zaten Irak Arap yönetimi 

stratejik bir darbe yemiştir. Irak'ı yıkan ABD, İsrail ve Kürt ittifakıdır. "(Abdullah Öcalan, Bir Halkı 

Savunmak, s. 458) 

 

Başkan'dan aktardığımız bu pasajdan ilk bakışta, Kandil'in Rojava'da ABD önderliğindeki 

Batı Emperyalistleriyle geliştirdiği taktik işbirliğinin doğru olduğu sonucu çıkabilir. Ama bu doğru 

değildir. Başkan "bütün Kürtler" ile birlikte, ABD ve müttefikleriyle ittifaktan bahseder yoksa tek 

başına PKK'nin Batı ile ittifakından değil. Çünkü tek başına PKK'nin Batı ile ittifaka girmesi, zamanla 

ona yedeklenme tehlikesini barındırmaktadır. Başkan "bütün Kürtler"in ABD ile ittifakından 

bahsederken, bu bütünün Ulusal Kongre etrafında geliştirilecek bir politikayla ortaya çıkacağını 

belirtmek istiyordu. Ulusal Kongre aracılığıyla ABD ve müttefikleriyle ilişki kurmak ayrı şeydir, tek 

başına bu ilişkiyi kurmak ayrı şeydir. Ulusal Kongre ya da buna denk düşecek bir Ulusal Birlik 

politikası, PKK'nin Batı ile taktik ilişki geliştirirken bağımsız politikasını sürdürmeye yarayacaktır.  

 

Ama Başkan'ın Rojava'nın göreli olarak güvenli hale getirilmesi politikasında, ağırlık Ulusal 

Kongre'de değildir. Ulusal Kongre çalışmalarıyla diğer Kürt hareketlerin baskı altına alınması 

çalışmaları yürütülmekle birlikte, Başkan Barış Süreci sona erdiği zaman Rojava'yı, PKK'yi İran-
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Suriye ekseninde tutarak güvenli hale getirmek istemektedir ve Rojava meselesini de Türkiye 

üzerinde bir şantaja çevirerek Barış Süreci'ni uzatmak istemektedir. Barış Süreci sona erdiği 

zaman, PKK'nin İran-Suriye ekseninde kalacağını açıkça belirtmiştir, ki mantıklı olan da budur:  

"Daha önce de anlatmıştım. Kadeş Savaşı'nda Hattutaş'ın güvenliği Suriye'den geçer. Türkiye'nin 

güvenliği de buradan geçer. Çökerse İran burayı da Suriye'ye çevirir. (KCK'nin mektubunu eline 

aldı ve yetkiliye hitaben konuştu) Elli gün içinde ittifaka gitmezlerse, işte mektupta da 

bahsediyorlar, eski bloğa girebilirler. Suriye-Irak politikasında Türkiye değişmezse, Suriye-İran 

blokuyla ittifak geliştirebilirler. Bunu Cuma'ya aynen böyle anlatın. " (A. Öcalan, İmralı Notları, 7 

Şubat 2014, s. 240) 

 

Bu pasajı analiz etmeye çalışalım. Çünkü Başkan'ın uygulamak istediği politika, Kandil dahil 

bir çok çevrede anlaşılmıyor ya da anlaşılmak istenmiyor. Burada anlaşılması zor olan şey, 

Başkan'ın görünüşte Türkiye ile ittifak ararken aslında faşist diktatörlüğü yıkmak için konumlanma 

yapmasıdır. Başkan Türkiye "elli gün içinde ittifaka" gitmez ise, PKK'nin İran-Suriye blokuyla 

hareket edeceğini belirtmektedir, ki Cemil Bayık'a da bu talimatı açıkça verir. Başkan'ın burada 

"ittifak" dediği şey, "Barış Süreci'ni uzatma taktiği"dir. Rojava ile İran-Suriye tehditini, bu süreci 

uzatmak için kullanmaktadır. Başkan'ın bu politikasını anlamak için, yeni devrim tipini anlamak 

zorunludur.  

 

Yeni devrim tipinde, burjuva yasallık içerisinde hareket eden "yumuşak araçlar" (ideolojik, 

politik ve kültürel, ki HDK ve HDP'de yoğunlaşmıştır) ile bu yasallığın dışında hareket eden "sert 

güçler"in (askeri güçlerdir, ki HPG'de yoğunlaşmıştır) birbirini destekleyen diyalektik birliği esastır. 

Burada savaş sanatının doğasına uygun olarak, yumuşak güçlerin gelişim düzeyine belirli bir sert 

güç tekabül eder. Her iki uçtan birisi, diğerinden ne ileri ne de geri olmalıdır ve birbirlerini 

destekleyecek düzeyde olmalıdırlar. Barış Süreci HDK ile HDP'nin Türkiye'de büyüme süreci 

olurken, aynı zamanda  HPG'nin Kandil ve çevresinde büyüme sürecidir. Başkan yüzde onbeşlik 

oy potansiyeline ulaşan HDP'nin, elli binlik bir gerilla ordusuyla desteklenmesini ister. Bu elli binlik 

ordunun da sanki İran'a karşı konumlandırılmış gibi (ama aslında değil) tutulmasını ister. Barış 

Süreci'nin başında Başkan, Kandil'e şu mesajı verir:  

 

"Komisyonlar kurulacak. Hakikat Komisyonu da kurulacak. Akil insanların denetiminde olacak. 

Çekilme o zaman olacak. Köylere geri dönüş olacak. Bunları yapmazlarsa geri çekilme olmaz. 

"Çekilirsek gerilla biter" görüşüne katılmıyorum. Çekildiğimiz alanda gerillayı daha da 

büyüteceğiz (abç)  Suriye var, İran var. Şu an Suriye'de elli bin, Kandil'de on bin, İran'da kırkbin 
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var. " (A. Öcalan, a. g. e., s. 26)  

 

Barış Süreci HDP'yi büyütme süreciyken, geri çekilme süreci HPG'yi büyütme sürecidir. 

Başkan Barış Süreci'nin başında "Suriye'de elli bin, İran'da kırkbin ve Kandil'de on bin gerilla var" 

derken, aslında daha böyle bir güç yoktur ve Kandil'e böyle bir güç oluşturma talimatı verir. 

Burada kavranılması gereken temel nokta, HDP ile HPG'nin "bir tek güç" oluşturmasıdır. 

Türkiye'de HDP büyürken, HPG Kuzey Kürdistan'ın dışında Kürdistan'ın başka yerlerine stratejik 

olarak yoğunlaşamaz! İşte Kandil'in anlamadığı budur! 

 

Başkan o kadar itinalı davranmıştır ki, Kandil'in kafası karışmaması için, Türkiye'de savaş 

başladığı zaman elli bin gerilla ile saldırılması gerektiğini belirterek, İran'a yöneltilmiş olan kırk 

binlik gerillayla, Kandil'de tutulmuş olan on binlik gerillanın aslında Türkiye'ye karşı tutulduğunu 

anlatmak istemiştir. Bu noktada Kandil'e şöyle demiştir:  

"Başarılı olursam, ne KCK tutuklusu kalır ne başka tutuklu. Bu olmazsa elli bin kişiyle halk savaşı 

olacak. Ölen ölecek, ben karışımıyorum. Yalnız herkes bilmeli ki, ne eskisi gibi yaşayacağız ne de 

eskisi gibi savaşacağız. " (A. Öcalan, a. g. e., s. 26)  

 

Türkiye'de faşist diktatörlük yıkılmayana kadar, PKK asla İran ve Suriye'ye karşı 

konumlanmayacaktı. Türkiye ile taktik bir anlaşma olsa dahi, PKK İran'a karşı konumlanmayacaktı. 

Türkiye'de demokratik bir devlet ortaya çıkmayana kadar, Türk ve Kürt ulusu ortak bir demokratik 

devleti "hak eşitliği temelinde" ortaya çıkarmayana kadar ve bu temelde Türkiye cephesi 

"kapatılmayana" kadar, PKK Kürdistan'ın başka cephelerine stratejik olarak yoğunlaşmayacaktı. 

İşte Başkan'ın stratejisi budur ve bunun somutta nasıl olacağını ileride göreceğiz.  

 

Başkan siyasette aldatma taktiğini kullanarak, güçleri Türkiye stratejik önceliğine göre 

konumlandırıyordu. Rojava'nın göreli güvenliğini, Kandil'in yaptığı gibi İran rejiminin yıkılışına 

değil, Türkiye'deki faşist rejimin yıkılışına bağlıyordu ama bunu "Barış Süreci" perdesi altına 

gizliyordu. Başkan Rojava'daki aldatma taktiğinin aynısını, İran cephesi için de yapıyordu. Türkiye 

ile İran'ı görünüşte rekabete sokarak, aslında İran cephesini sağlama alıyordu. Başkan Kandil'e İran 

ile de aynı şekilde barış görüşmelerinin yapılması talimatını vererek, İran ile "taktik barışı" Türkiye 

üzerinde baskıya çevirip, Barış Süreci'ni uzatmak istiyordu ve bu temelde de İran cephesini 

çaktırmadan geçici olarak askıya alıyordu. Yani aldatma taktiğiyle aslında İran cephesini de 

sağlama alıyordu. Kandil'e şöyle diyordu:  
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"İran için ateşkes yetmez. Buradakine benzer bir diyalog süreciyle siyasi çözüme gitmek gerekir. 

Diyalog modu geliştirilebilir. "(A. Öcalan, a. g. e., s. 148)  

 

İran ile ateşkesi aşan ve diyalog düzeyine yükselen bir politik süreç, her ne kadar Türkiye 

üzerinde barış sürecinin devamı için bir baskı olarak düşünülüyorsa da aslında bu uzun yıllar İran 

cephesinin askıya alınmasıdır! Kandil'in Barış Süreci'nin başında düşündüğünün tam tersidir! 

Başkan İran cephesini "çaktırmadan" ve "asıl niyetini belli etmeden" sağlama alıyordu, ki 

Türkiye'ye kapsamlı saldırı sırasında bu zorunluydu.  

 

İşte Başkan'ın bütün bu politikalarını Erdoğan anladı ama Kandil anlamadı! 

 

Bu bölümü stratejik önceliğin bir problemini ortaya koyarak sonlandıralım. PKK'nin 

stratejik öncelik problemi, Genel ve Özel olmak üzere  iki türlüdür: 1-Genel yani bölgede 

Kürdistan'ı baskı altında tutan ülkeler içerisinde hangi ülkeye temel olarak yoğunlaşılacağı 

problemidir, ki bu Türkiye'dir. 2-Özel yani belirlenen ülke içerisinde nereye darbenin vurulacağıdır, 

ki bu ise AKP'dir. Bu ikinci maddenin detaylarını Başkan'ın "siyasi ve askeri planı"nı somutluğu 

içinde ele aldığımız zaman ele alacağız.  

 

Barış Süreci sona erdiği zaman PKK, Başkan'ın doğru bir şekilde belirlediği gibi, İran-Suriye 

ekseninde değil ama ABD ve müttefiklerinin ekseninde yeraldı.  

 

Ama peki neden?  

 

6. Aynı Anda Üç Stratejik Öncelik Olur mu?  
 

Stratejik öncelik tespiti yapmak demek, düşmanları zaman içerisinde sıraya dizmek 

demektir. Ama düşmanları sıraya dizmek kadar, bu dizilişi doğru bir şekilde yani düşmanları doğru 

sıraya koymak da önemlidir. Hatta bu durum, Çin Savaş Ustaları'nın belirtmiş olduğu gibi, 

mümkünse uzun dönemli düşmanlarla, kısa dönemli düşmanları yenmek için geçici taktik 

ittifakları da içermelidir. Çünkü bu durumda kafa karışıklığı artacak ve asıl niyetimiz de saklanmış 

olacaktır. Bu son duruma en güzel örnek, AKP-Gülen Cemaati ittifakının, Kemalist Ordu'yu bastırıp 

ve iktidarın iplerini tam ele geçirmek için, dışta ABD ve AB ile içeride de bir kısım liberaller ile 

yapmış olduğu taktik ittifaktır, ki savaş sanatının parlak bir uygulamasını oluşturur.  
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Ama Öcalan'ın barış taktiği, AKP-Gülen Cemaati'nin taktiğinden de ilginçtir. Öcalan ilk 

adımda yıkacağı düşman ile taktik bir anlaşma yapmaktadır. Siyaset bu kadar ince bir temele 

oturunca, yüksek bir entellektüel düzey ile kamçılanması zorunludur. İşte bu noktada Öcalan 

yüksek entellektüel düzeyine güveniyordu. Öcalan'da savaş sanatının bir başka yanını görüyoruz: 

Erdoğan, Kemalist Ordu'nun çelişkide olduğu müttefiklerine yaklaşarak Ordu'yu tecrit ediyordu, 

Öcalan ise yeneceği düşmana yaklaşarak onu tecrit etmek istemektedir. Eski bir atasözünün dediği 

gibi: Dostuna yakın ol ama düşmanına daha yakın ol!  

 

Kandil Barış Süreci sonunda, dünya savaş tarihinde eşine az rastlanır bir hata yaptı ve aynı 

anda neredeyse "üç stratejik öncelik" durumu ile karşı karşıya kaldı. Aslında mesele, Kandil'in kafa 

karışıklığından dolayı (ki ideolojik yetersizlikten kaynaklanmaktadır), Kürdistan'ın hangi cephesini 

temel cephe olarak belirleyeceğini (bu hangi devletin temel düşman olarak belirlenmesi sorununa 

bağlıdır) bilememesinden kaynaklanmaktadır. Bir türlü buna karar veremeyen Kandil, Kürdistan'ın 

bütün cephelerini açık bırakarak ve  "süreç içerisinde" tehlikenin ortaya çıkmasına göre pozisyon 

belirleme  (bu gerçek bir planlamanın olmadığı  ya da varsa yanlış yapıldığı anlamına gelir) 

anlayışına sürüklenmiştir. Savaşın büyük ustalarının her zaman yapılmaması gerekir dediği şeyi 

yapmıştır ve sonucun olumsuz olması da tesadüf değildir.  

 

Barış Süreci başladığı zaman Erdoğan, Başkan'ın stratejisinin genel çerçevesini yani 

Başkan'ın Türkiye'de sosyal-demokrat politika çerçevesinde demokratik cepheyi büyütüp ve bu 

cepheyi temsil eden bir legal partiyle (HDP) yüzde on barajını geçip, AKP'nin tek başına hükümet 

olma olanağını  yokederek, Türk iç siyasetini önce karışıklığa sürüklemek sonra da Kandil ve 

çevresinde topladığı ezici gerilla gücü ile bu gediği daha da büyütmek istediğini anlamıştı. 

Başkan'ın HDP ile HPG'yi, birbirini destekleyen  "tek bir güç" şeklinde örgütlemesi ve biri çekilirken 

diğerinin güçlü bir şekilde hemen devreye girerek daha önce başlanılan işi derinleştirmesi ve sonra 

tekrar geriye çekilerek, daha önce geri çekilen gücün tekrar öne çıkmasını sağlaması, böylece bir 

tek gücün farklı parçalarının bu "ardışık kullanımı", faşizmin önce dengesini bozacak sonra da 

yıkılışını getirecekti. İşte Barış Süreci başladığı zaman, Erdoğan'ın temel amacı, Başkan'ın bu 

stratejik yapısını ve yönelimini nasıl durduracağıydı.  Başkan'ın bu yönelimi durdurulmadığı 

taktirde, faşist devletin çökeceğini Erdoğan biliyordu.  

 

Peki o zaman Başkan'ın bu politikası nasıl durdurulacaktı?  

 

Başkan'ın Türkiye'deki bu iktidar stratejisinin durdurulması sadece ve sadece Kandil'in hata 
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yapmasına bağlıydı ve Kandil ideolojik yetersizliğinden dolayı, hata yapmaya çok yatkındı. Erdoğan  

Başkan'ın stratejisini çözmüştü (Başkan'ın onun stratejisini çözmesi gibi) ama bu stratejiye nasıl 

saldıracağını bilmiyordu. Ama Erdoğan'ın tersine ise Başkan, Erdoğan'ın stratejisine nasıl 

saldıracağını da biliyordu.  Bu Başkan'ı bir adım önde tutuyordu ama Kandil'in yeni stratejiyi daha 

anlamamış olması da, Başkan'ın bu avantajını yokederek aslında tarafları dengeye getiriyordu.  

 

Erdoğan çok doğru bir şekilde, Başkan'ın stratejisinin güçlü noktasını tespit etmişti. Bu 

nokta Barış Süreci boyunca Kandil ve çevresinde oluşturulacak ve Başkan'ın asgari olarak 

belirlediği elli binlik HPG gücüydü. Bu gerilla gücü orada biriktiği  ve de bölünmediği zaman, 

HDP'nin ilk darbesinden sonra devreye girerek, büyük bir yıkıcı etki yapacağını çok iyi biliyordu. 

Onun için bu güç, Barış Süreci boyunca Kandil'de Türkiye'ye karşı birikmemeliydi ve bu gücün 

birikimini engelleyen bütün taktikler devreye sokuldu. Aynı şeyi yani göreli bir barış süreci 

aracılığıyla, büyük stratejik yedekler oluşturma ve muharebenin zamanını uzatma politikasını, 

1939 Sovyet-Nazi Paktı ile Stalin yaptı ve savaş başlayana kadar oluşturulan tümenler ve savaş 

malzemeleri, ikinci dünya savaşının kazanılmasında tayin edici yere sahip olmuştu.  

 

Kandil'deki ezici gerilla gücünün ortaya çıkması engellendiği zaman, HDP'nin zayıflatılması 

da mümkün hale gelecekti. HPG'nin stratejik güçleri zayıflatılmadan, HDP'nin zayıflatılması yanlış 

olurdu. Çünkü hemen devreye girecek olan güçlü HPG, HDP erimesini durdurarak, AKP'nin 

bozgununa neden olurdu. Bundan dolayı HPG'nin zayıflatılmasından, HDP'nin zayıflatılmasına 

doğru gitmek en doğru yöntemdi. Bu gerçeği bilen Erdoğan, Kuzey'de Barış Süreci'ni başlattığı 

zaman hiç zaman kaybetmeden savaşı güçlü bir şekilde Rojava'ya kaydırdı. Amacı Rojava cephesini 

büyüterek, HPG'nin stratejik kuvvetlerinin sürekli buraya akmasını sağlayarak, Türkiye'ye 

yöneltilmiş ezici bir gerilla gücünün oluşumunu sürekli zayıflatmaktı.  

 

Ama Rojava cephesinin büyütülmesi ve HPG'nin stratejik kuvvetlerinin zayıflatılması 

politikası,  Türkiye'nin tek başına yapabileceği bir iş değildi. Bu noktada Türkiye, TSK ittifakı ve Batı 

Emperyalistleriyle   bölgede farklı amaçlar güderek birlikte hareket etmek zorundaydı. Çünkü 

Rojava devrimi tek Türkiye ve ortaklarının zararına gelişmiyordu ama Batı Emperyalistlerinin de 

zararına gelişiyordu ve Rojava devriminden sonra bu iki kamp (TSK ittifakı ile Batı Emperyalistleri), 

Ortadoğu'da "sünni bloku"nu güçlendirmek ve ayağa kaldırmak için harekete geçmişlerdi ve de 

bundan ne Başkan'ın ne de Kandil'in  tam haberi vardı. Bu durum ise Erdoğan'ı bir adım öne 

geçiriyordu.  
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Barış Süreci'nin başlamasından tam bir yıl sonra (ama elbette bunun çalışmaları 2011'e 

kadar uzanıyordu ve Erdoğan bundan haberdardı çünkü Türkiye de bu çalışmalara katılıyordu) yani 

2014'ün bahar aylarında, odağında IŞİD ve El Kaide terör örgütlerinin olduğu "sünni blok"un ilk 

ciddi toplantısı İstanbul Saraybosna'da oldu ve ikincisi 1 Haziran 2014'te Ürdün'de oldu (Bak. 24 

Temmuz 2014 tarihli Özgür Gündem gazetesi). 9 Haziran'da Musul ele geçirildi ve sonra da IŞİD ve 

El Kaide terör örgütleri Rojava'ya doğru yola koyuldu. Başkan'ın yukarıdaki alıntılarının birinde de 

gördüğümüz gibi Türkiye'ye "elli gün içinde ittifaka gitmezlerse, PKK eski bloka katılır" tehditi 

yaptığı sırada (7 Şubat 2014), işte Rojava üzerine  bu saldırı dalgası geliyordu. Türkiye ve 

ortaklarının, Batı'yla birlikte oraganize ettikleri bu ortak saldırıda, Türkiye'nin ve Batı'nın amacı 

farklıydı ve her iki taraf da istediğini aldılar.  

 

Bütün sorun, TSK ittifakıyla, Batı Emperyalistlerinin bu ORTAK Rojava kuşatmasına, 

Kandil'in  nasıl karşılık vereceğiydi. İşte 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden sonra Türkiye'de 

yaşadığımız bütün politik olaylarla, Ekim 2014'teki Kobane kuşatması sırasında Kandil'in belirlediği 

politika arasında bir bağ vardır ve bu bağı anlamayanlar olayları analiz etmede hep hata 

yapmışlardır.  

 

Kandil Kobane kuşatması sırasında, almış olduğu bir kararla feci bir hataya imza attı. 

Kandil'in hatası kesinlikle Batı ile anlaşması değildi ama bu anlaşmayı yanlış bir tercihe 

bağlamasıydı. Kobane kuşatması çok güçlü olduğu için, Kandil'in Batı ile anlaşmasından başka bir 

çare yoktu. Ancak anlaşmayı farklı seçeneklere bağlama olanağı varken, en kötü seçeneğe bağladı. 

Bu seçenek, Batı ile direk ilişkiye girip ve  Rojava'yı tek başına elde tutma anlayışıdır. Rojava'nın 

tek başına elde tutulması politikası artık Kandil ve çevresinde Başkan'ın istemiş olduğu ezici gerilla 

gücüne de, Başkan'ın stratejisine de elveda anlamına geldiği gibi, HDP ve onunla birlikte de 

milyonlarca kitlesi artık savunmasız hale gelmişti. Çünkü HDP ile HPG'nin güçlü birlikteliği kopmuş 

ve yüzde onüç oy oranına ulaşan HDP'yi destekleyecek güçlü bir gerilla desteği yokolmuştu. 

Erdoğan artık istediğini almıştı ve gelecek planlarını kendinden emin bir şekilde yapabilirdi. PKK 

hem Rojava'yı tek başına elde tutarak hem de Kuzey'de Başkan'ın istediği politikayı 

uygulayamazdı.  

 

Hatanın nedeni, Kandil'in Başkan'ın eski stratejisine göre hareket etmesi ve ortaya çıkan 

anlık duruma da, bu eski stratejinin  mantığına göre tepki vermesidir. Kandil Rojava kuşatması 

sırasında çok basit bir mantıkla hareket etmiştir. Kandil'e göre nasıl olsa Başkan'ın stratejik 

önceliği İran'dır ve Batı ile Rojava'da anlaşıp ve Rojava'yı birlikte güvenli hale getirip, İran rejiminin 
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yıkılışına da Batı ile birlikte katılıp, parça parça ilerlenmiş olunacaktır. Türkiye'nin Batı ile AB ve 

NATO üzerinden güçlü stratejik bağları olduğu ve bu sonuncular İran rejiminin yıkılışında Türkiye'yi 

baskı altına alacakları için ve de Türkiye Batı ile stratejik bağları tehlikeye atamayacağı için, İran 

rejiminin yıkılışına katılan PKK'nin üzerine fazla gelemeyecektir. Bu noktada Batı ile güçlü bağları 

olan Türkiye'yi HDP'yi büyüterek ve küçük bir gerilla gücüyle destekleyerek durdurmak 

mümkündür. Bütün bu hesaplar yanlış çıktı!  

 

Erdoğan Batı-karşıtı gerçek yüzünü aldatma temelinde  çok iyi sakladı ve Kandil, Erdoğan'ın 

aldatma politikalarının yüzde doksanını yemiştir! Kandil Başkan'ın eski stratejisiyle hareket ettiği 

için, Rojava kuşatmasına da Rojava'yı Batı ile birlikte tek başına güvenli hale getirme yanlış 

anlayışıyla karşılık vermiştir.  

 

Sorunun daha iyi anlaşılabilmesi için, TSK ittifakı ve Batı'nın ortak Rojava kuşatması 

karşısında, PKK'nin önünde hangi tercihlerin olduğunun ortaya konması gerekmektedir. Bu 

noktada dört olası tercih vardı:  

1-Şimdi yapıldığı gibi, PKK'nin Batı Emperyalistleriyle Rojava'yı "tek başına" elde tutması.  

2- KDP ile YNK başta olmak üzere, bütün Kürtler ile ya Ulusal Kongre ya da Ulusal Birlik politikası 

temelinde, Rojava'nın "ortak olarak" elde tutulması ve bu ortaklığı hem Batı hem de Doğu 

emperyalistlerinin birbirlerini dengeleyecek bir biçimde kurarak, TSK ittifakının "Kürt Koridoru" 

aracılığıyla Suriye'den tecrit edilmesi (az ileride bunu açacağım).  

3-Rojava'nın yönetiminin KDP-YNK başta olmak üzere, diğer Kürt örgütlerine bırakılarak, PKK'nin 

Rojava'da "Medya Savunma Alanları"na benzeyen bir "pasif direniş" konumunda kalması.  

4-Rojava'dan tamamen çekilinmesi.  

 

Bu tercihler içerisinde en kötü olanı 1 ve 4'tür. Kötü olanı 3'tür ve PKK için en ideal olanı 

2'dir. Ama Kandil 1 nolu tercihi yaparak ve böylece Türkiye'yi stratejik öncelikten çıkararak, 

HPG'nin önemli bir gücünü Rojava'ya kaydırmaya başladı. Bunu gören Erdoğan, hemen 

Türkiye'deki politikasını değiştirmeye ya da bazı politikaları açıktan uygulamaya başladı. Erdoğan 

ortak Kobane kuşatmasından ve  PKK'nin uyguladığı yeni Rojava politikasından sonra, artık PKK'nin 

bir Kuzey savaşında "yumruk" değil "tokat" atacağını anladı. Çünkü PKK'nin Kuzey'de artık yumruk 

atacağı gücü yoktu. Kuzey'de artık PKK blöf yapacaktı, ki bu halk arasındaki bir deyimle "tereciye 

tere satmak" gibi birşeydi. Çünkü blöfün ustası Erdoğan'dı. Kuzey'de savaş başladığı zaman, ama 

en önemlisi de 1 Kasım'dan sonra Demokratik Özerklik atılımı hayata geçirildiği zaman, Erdoğan 

PKK'nin kendisine atmış olduğu tokata yumrukla karşılık vererek, PKK'yi sendeletti. Bu politikanın 
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taban üzerinde çok olumsuz sonuçları oldu.  

 

PKK'nin Rojava'yı tek başına elde tutma politikası ortaya çıkar çıkmaz, Erdoğan HDP 

üzerindeki teröre de hız verdi. Ama bununla birlikte de bir sürü faşist yasa çıkarmaya başladı. 

Güçlü bir HPG ile desteklenmeyen HDP'ye önce Suruç'ta sonra da Ankara'da, IŞİD üzerinden 

terörle darbe vurarak pasifize etmeye çalıştı ve sonuçlarını 1 Kasım'da aldı. Eğer güçlü bir HPG ile 

"karşılıklı bir boğazlaşma" olsaydı, Erdoğan daha fazla kan kaybedecekti ve seçimlerde onun oyu 

daha fazla düşecekti. Ama Erdoğan tabanını korumayı başardı. Bunu da PKK'nin yanlış Rojava 

politikasından dolayı yapabildi.  

 

PKK'nin Türkiye stratejik önceliğini tehlikeye atmadan, uygulayabileceği Rojava politikası, 

2 nolu tercihte bulunmaktadır ve bu tercih Başkan'ın teorisindeki bir boşluğun giderilmesini de 

içermektedir. Başkan Türkiye ile "ittifak" gelişmez ise, PKK'nin İran-Suriye ekseninde kalacağını 

ifade ederken, Rojava'yı bu eksen ile güvenli hale getireceği şantajını yapıyordu. Ama Kobane 

kuşatmasında görüldü ki, İran ile Suriye'nin böyle bir olanağı da yoktu. Çünkü bu iki devletin Rojava 

ile bütün bağlantıları, TSK ittifakı ile Batı Emperyalistleri tarafından kesilmişti. PKK Rojava'yı elde 

tutarak, İran-Suriye ekseninde de kalamazdı. Bunu yapabilmesi sadece ve sadece, Rojava'yı IŞİD'e 

bırakmasıyla mümkündü. İşte bu durum Başkan'ın teorisinin tıkandığı noktalardan birisidir ve 

benim teorim işte bu noktadan sonra devreye girer.  

 

Barış Süreci sonunda, PKK'nin İran-Suriye ekseninde kalabilmesinin iki yolu vardı. Birincisi 

Rojava'dan tamamen çekilmek, ki bu kötü bir tercihtir. İkincisi, tavize dayalı olarak Ulusal Kongre 

ya da Ulusal Birlik politikasıyla Rojava'nın birlikte yönetimi. Kandil   Ekim 2014'te, IŞİD ve El 

Kaide'nin ortak Kobane kuşatması sırasında Batı ile yaptığı anlaşmayı, Rojava'nın "tek başına" elde 

tutulması politikasına değil ama Başkan'ın Bir Halkı Savunmak kitabında belirttiği gibi, "bütün 

Kürtler" ile birlikte bir Rojava yönetimi oluşturmaya bağlamış olsaydı, hem Batı'ya daha fazla 

bağımlı hale gelmeyecekti hem de Başkan'ın Türkiye için düşündüğü ve Kandil çevresine 

yerleştirmek istediği HPG kuvvetlerinin bölünmesini engellemiş olacaktı.  

 

PKK ABD-Rusya dengesini Rojava'da kurabildiği ölçüde, Rojava'nın göreli güvenliğini ortaya 

çıkarabilirdi. Çünkü hem ABD hem de Rusya, Suriye'de TSK ittifakı karşısında ve bu ittifakın bozucu 

etkilerine karşı, taktik bir ortaklığa sahiptirler. Bundan dolayı Rojava'da ortaya çıkacak olan bir 

Ulusal Kongre ya da Ulusal Birlik politikası, sağ ve sol kanatlara sahip olarak ve  her iki kampı idare 

ederek, bölgedeki emperyalist dengeyi Rojava'da üreterek, hem Rojava'yı güvenli hale getirmiş 
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olacaktı hem de PKK'nin bağımsızlığını koruyarak, PKK'nin Kuzey stratejisini de tehlikeye atmamış 

olacaktı.  

 

Rojava'daki bu Ulusal Birlik politikasında KDP ve onunla birlikte hareket eden örgütler, ABD 

ve müttefikleriyle hareket eden sağ kanadı oluşturacaklardı. PKK ve onunla hareket eden örgütler 

ise, Rusya, İran ve Suriye'ye yakın durarak sol kanadı oluşturacaklardı. İmralı Heyeti Başkan ile son 

görüşmesinde, Rojava'ya IŞİD'ı saldırtan Batı'nın amacının KDP ile KCK'yi bir araya getirmek 

olduğunu belirtiyordu. PKK Batı'nın bu politikasını görünüşte zaman kazanmak için kabul ederek 

ve Ulusal Birlik politikasını bir manivela yani destek noktası olarak kullanarak, diğer kampın 

alanına atlayabilirdi. PKK'nin Ulusal Kongre ya da Ulusal Birlik üzerinden bu karşı tarafa geçişine, 

Batı fazla bir şey yapamayacaktı. Çünkü Türkiye ve ortaklarının Suriye'de nüfuzlarının daraltılması 

politikasıyla uyumluydu. Zaten 2015'in Eylül'ünde Rusya'nın Suriye'de operasyonlara başlaması da 

bu süreci daha da güçlendirmiş olacaktı.  

 

Burada Ulusal Kongre politikasının başka bir yanıyla karşılaşıyoruz. Ulusal Kongre tek Kürt 

Ulusu içerisindeki bazı ara sınıfların tecrit edilmesi politikasına hizmet etmemektedir ama  eğer 

yaratıcı bir şekilde kullanıldığı taktirde, PKK'ye uluslararası alanda, farklı güçler arasında manevra 

yapma olanağı da sağlamaktadır. PKK'nin Ulusal Kongre ya da Ulusal Birlik politikasını dar bir 

politik temelde ele alması, onun taktik potansiyeline de kısırlaştırıcı bir etki yapmaktadır.  

 

Eğer PKK yukarıda belirttiğimiz Ulusal Kongre ya da Ulusal Birlik politikasını 

uygulayabilseydi, bu politikanın PKK açısından çok önemli sonuçları olacaktı:  

1- Güney Kürdistan'dan başlayan ve Rojava üzerinden neredeyse Akdeniz'e kadar uzanan "Kürt 

Koridoru", ABD, AB, İsrail, Rusya, İran, Suriye ve bütün Kürtler ile birlikte pratiğe geçirilecekti.  

Türkiye bu kadar geniş bir cepheyi karşısına alamayacağı için, Suriye'ye "Fırat Kalkanı" gibi bir 

hareket yapamayacaktı. Fırat Kalkanı hareketini Türkiye'ye yaptıran, PKK'nin yanlış Batı 

politikasıdır. PKK Batı'nın yanında durduğu için, Rusya Türkiye'nin Suriye'ye kısmi müdahalesine 

izin vermiştir.  

 

2-ABD-Rusya dengesi aracılığıyla oluşturulacak olan Kürt Koridoru,  Türkiye'yi Suriye'den tecrit 

edeceği için, Erdoğan ve AKP'yi iç politikada kırılgan hale getirecek ve Başkan'ın öngördüğü ezici 

gerille kuvvetleri harekete geçtiği zaman yani ABD-Rusya dengesinin Türkiye'yi tecrit etmesiyle, 

PKK'nin kapsamlı savaşı birleştiği zaman, AKP iktidardan düşmüş olacaktı.  
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3-Ulusal Kongre ya da Ulusal Birlik politikası üzerinden Rojava'da   kurulacak olan denge, Başkan'ın 

Kuzey önceliği için öngördüğü stratejik kuvvetlerin azalmasını önleyecekti.  

 

4- Bu Ulusal Kongre ya da Ulusal Birlik politikası, bir İÇ CEPHE sorunu olan KDP meselesini ve 

oradan gelecek olan tehditi yokedecekti. Çünkü KDP, Rojava üzerinden Rusya, İran ve Suriye ile 

çatışma riski içine çekilmiş olacaktı. KDP'nin Rojava'ya ve onun üzerinden Suriye içlerinde 

ilerlemesi, onu Rusya, İran ve Suriye ile karşı karşıya getirerek, PKK ile uğraşmasını yokedecekti. 

Rojava'ya ve Suriye'ye çekilen bir KDP'yi ne ABD ile müttefikleri ne de Türkiye ile müttefikleri rahat 

bırakacaklardı ve her iki taraf kendi Suriye politikaları için KDP'yi rampa etmek isteyerek, onunla 

daha fazla yakınlaşmak isteyeceklerdi, ki bu durum Rusya ve müttefikleriyle çatışma demektir. 

PKK'nin KDP'nin stratejik seçeneklerini çoğaltması tek KDP'nin değil ama PKK'nin de işine 

yarayacaktır!  

 

5- Rojava'nın göreli güvenliği, Türkiye'deki faşist diktatörlüğün yıkılmasına bağlı olduğu için, 

Rojava'nın PKK'nin Türkiye stratejik önceliğini tehlikeye atan her türlü güvenli hale getirilmesi 

yanlıştır. Çünkü böyle bir durum kalıcı olmayacaktır ve üstelik stratejik güçlerin yanlış 

kullanılmasına neden olacağı için, uzun dönemli olarak PKK'yi savunmasız hale getirecektir. Rojava 

kendi başına bir amaç olamaz. O ancak Türkiye'deki faşist diktatörlüğün devrilmesi noktasında ve 

bu perspektife hizmet eden  bir "stratejik araç" olarak düşünüldüğü zaman bir anlam ifade 

etmektedir. Stratejik araç haliyle Rojava, PKK için bir "atlama tahtası"dır ve bu rolü, PKK'nin 

Türkiye önceliğini tehlikeye atmadan herhangi bir biçim içerisinde oynayabilir. Rojava'nın Kuzey 

stratejik önceliği   için "stratejik araç" olarak hizmet etme görevi, en ideal olarak  Ulusal Kongre ya 

da Ulusal Birlik politikası içinde ortaya çıkmaktadır.  

 

İşte Kandil bu politikayı hiçbir zaman anlamamıştır!  

 

Rojava'da bu politika Ulusal Birlik etrafında kurulmadan, Başkan'ın Barış Süreci sonunda 

Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da uygulamak istediği politikanın önü de açılamazdı. Barış Süreci'nde 

PKK için en ideal politika, kapsamlı bir taviz sistemi ile Rojava'da ortaya çıkarılacak olan Ulusal 

Birlik politikasıyla, İran-Suriye eksenine daha yakın bir taktik politik konumlanmanın 

birleştirilmesiydi. Bunun dışında PKK için bir çıkış mümkün değildir.  

 

Ama Kandil temel bir stratejik belirleme yapmadan ya da Başkan'ın eski stratejisine bağlı 

olarak yaptığı yanlış stratejik öncelik tespitinden dolayı, neredeyse üç stratejik öncelik sorunu ile 



 265 

karşı karşıya kalmıştır. Başka bir ifadeyle bir çok cephede aynı anda savaşma riskiyle karşı karşıya 

kalmıştır.  

 

Kandil Rojava sorununu, Başkan'ın eski stratejisine bağlı olarak İran sorunuyla birbirine 

bağlamak istemiştir. Ama Başkan Rojava sorununu Türkiye sorunuyla birbirine bağlamak 

istiyordu. Başkan İmralı Heyeti ile görüşmelerinde, Ortadoğu'daki Kürt sorununu Türkiye'den 

başlayarak çözmek istediğini ve bu temelde Rojava sorununu Türkiye stratejik önceliğine 

bağladığını bir çok defa üstü örtülü biçimde ifade etmiştir. Örneğin işte bu örneklerden birisi:  

"Kandil de  bunu anlamalı. Tarihi bir ittifak doğuyor.  

(... )  

Türkiye'deki Kürt sorununun çözümü Irak ve Suriye'deki, hatta İran'daki sorunun çözümüdür. 

Bunun sonrası Ortadoğu demokratik ittifakıdır. " (A. Öcalan, a. g. e., s. 93)  

 

Burada Başkan'ın belirtmiş olduğu Ortadoğu demokratik ittifakı, Kürt Özgürlük 

Hareketi'nin sömürgeci devletlerle reformlar temelinde elde etmiş olduğu anlaşmalarla ortaya 

çıkan ittifak değildir. Bu sömürgeci devletlerin, yeni devrim tipi temelinde yıkılmaları sonucunda, 

halkların oluşturmuş olduğu demokratik ittifaktır. Başkan bu niyetini ve  mesajını, Barış Süreci'nin 

liberal karakterinden dolayı, bu liberal "ambalaj" içerisine sararak Kandil'e gönderiyordu. Peki bu 

başka türlü olabilir miydi? Aklı başında herkes bunun başka türlü olamayacağını anlar!  

 

Başkan ile Kandil arasındaki bu farklı bakış açısı, PKK'yi Ortadoğu kaosunda bir kargaşa 

içerisine sürüklemiştir.  

 

7. Demokratik Cumhuriyet mi? "Statü" mü?  
 

Kandil nasıl genel stratejik öncelik tespitinde bir hata yaptıysa, stratejik önceliğin özel 

yapısında da yani bir devletin sınırları içinde de doğru öncelikleri ve buna uygun taktik yapıyı 

kurmada hata yapmıştır. Bu temelde Başkan'ın uygulamak istediği bütünlüklü politika, Demokratik 

Özerklik politikasıyla parçalanmıştır.  

 

Kandil Barış Süreci başladığı zaman, Başkan'ın eski stratejisine bağlı kalarak, Başkan'ın 

Kürdistan'ın başka parçalarına (Rojava ve Rojhilat) yoğunlaşmak için Türkiye ile uzun yıllara 

yayılacak bir taktik anlaşma aradığı anlayışıyla hareket ettiğini sandığı için, Türk devletiyle elde 

edilecek böyle bir anlaşmanın, en azından Kürtlere Anayasa'da  bir statü getirmesini istiyordu. 
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Kandil İmralı Heyeti  ve yine Başkan'a gönderdiği mektuplar aracılığıyla bu isteğini bir çok defa 

tekrarlamıştır. Örneğin İmralı Heyeti, Başkan ile bir görüşmesinde şöyle bir aktarım yapar ve 

Başkan'ın cevabı şu şekilde olur:   

"P. Buldan: Hareketin göndermiş olduğu iki ayrı mesaj var. Eşbaşkanlara iletilmiş . Biz mi okuyalım, 

siz mi okumak istersiniz?  

S. S. Önder : Ben aktarayım.  

A. Öcalan: Özetleyin. (Sırrı bey önce hareketin görüşlerini özetleyerek okudu. Ardından partinin 

görüşlerini aktardı. Hareketin 16. 02. 2013 tarihli öneriler metninin 4. maddesini okurken gülerek) 

Bunlar klasik kaygılar. (Daha sonra aktarım bitinceye kadar dinledi. Hareket'in 14. 01. 2013 tarihli 

önerilen 4. maddesi olan "Yeni Anayasa'da Kürtlerin halk olarak varlığını kabul eden bir ibarenin 

olması iyi olacaktır" belirlemesine karşılık) Anayasa'da devlet öyle tanımlanamaz. Devletin 

etnisitesi ve dini olmaz. Hukuki bir realitedir anayasa. Bu konuda Habermas'ın görüşlerine 

ihtiyacımız var. " (a. g. e. s. 21)  

 

Yine az ileride Başkan  şöyle söyler:  

 

"Peki biz ileride ne yapacağız? Kürtler kendilerini özgürce ifade edecek ve yönetecektir. Şu anda 

yasa dayatırsak büyük alerji yaratır. İleride olabilir. Mesela Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Özerklik 

Şartı. Kaldı ki buna şerhi kaldırırlarsa bu mesele önemli ölçüde çözülür. "(A. Öcalan, a. g. e., s. 22)  

 

Bu pasaj Başkan ile Kandil arasındaki ideolojik ayrılığı en iyi anlatan pasajdır. Başkan'a göre 

öncelik, devletin merkezi yapısını zayıflatarak, faşist rejimi yıkmaktır ve faşizm yıkıldığı zaman, 

Kürtler zaten iktidar olmak için gerekli olanaklara sahip olacaklardır. Ama Kandil'in önceliği ise 

Kürt adının anayasaya yazılmasıdır. Başkan nazik bir şekilde Kandil'i geri çevirir ve bunu bir kez 

değil, Barış Süreci boyunca neredeyse beş kez yapar. Ama Kandil niçin Başkan'ın böyle davrandığı 

üzerine kendi kendine soru sormak istemez!  

 

Yeni devrim tipi temelinde soruna yaklaştığımız zaman, Başkan'ın niçin böyle davrandığı 

kendiliğinden anlaşılır. Hiç kuşkusuz ilk adımda  devletten, Kürtlerin statülerinin Anayasa'da 

belirtilmesini istememek, devlete verilen bir tavizdir ama bütün sorun, bu taviz hangi politik hedef 

doğrultusunda verilmektedir ve bu taviz ikinci politik adımda ortadan kaldırılabilecek türden 

midir.  

 

Kandil başka bir stratejik bakış açısı ile hareket ettiği için, Başkan'ın bu politikasını yanlış 
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ele alıyordu. Başkan bu taviz politikasını, AKP'yi bölerek ve faşist devleti halktan tecrit ederek 

yıkımına bağlarken (nasıl olacağını bundan sonraki bölümde göreceğiz), Kandil önceliği 

Kürdistan'ın başka parçalarına bağladığı için, Başkan'ın bu tavizini anlamsız ve "çıtayı çok düşük" 

tutmasına bağlıyordu. Kandil'in Kürtlerin statüsünün Anayasa'ya koyulmasını savunması dahi, 

Başkan'ın yeni stratejik bakış açısını yani "Türkiye stratejik önceliği"ni anlamadığının açık bir 

göstergesidir!  

 

Kandil'in bu statü dayatması ve Başkan ile bu noktada ters düştüğünü belli etmesi, 

Erdoğan'ın Barış Süreci boyunca elde etmek istediği şeylerden bir tanesiydi. Erdoğan Kandil ile 

Başkan'ın hangi noktalarda ters düştüğünü öğrenmek istiyordu ve Kandil Erdoğan'ın istediği bu 

elemanı böylece ona vermiş oluyordu. Erdoğan Rojava'da PKK'nin yaptığı stratejik   hatadan sonra, 

Kuzey'de savaş tekrar başladığı zaman, PKK'nin hem az bir gerilla kuvvetiyle dar bir bir savaş 

yürüteceğini ve zamansız bir demokratik özerklik politikasıyla da, dar bir siyaset izleyeceğini artık 

anlamıştı. PKK'nin siyasi ve askeri darlığı birbirini tamamlıyordu. Böylece Erdoğan, Kandil'in 

politik hatalarını kendisine müttefik yapıyordu. Erdoğan'ın Türkiye'de iktidarını ve rejimini 

oturtması, Kandil'in bu hataları sonucunda mümkün hale geliyordu.  

 

Başkan Kandil'in bu statü "dayatması" ve ısrarı gündeme geldiği her seferde, Kandil'e 

dolaylı olarak yeni stratejiyi anlaması için dolaylı imalarda bulunur. Yine bir görüşmede şöyle 

söyler:  

"Ama tahminime göre bu anayasa kalıcı olmayacak gibi. Daha çok bir geçiş anayasası olacak sanki. 

Öbür türlüsü zor görünüyor. " (A. Öcalan, a. g. e., s. 36)  

 

Burada bahsedilen "geçiş anayasası", tavizin verilerek yapılacak olan Anayasa'dır. Bu 

Kandil'e verilen dolaylı bir mesajdır. Yani işler "oraya kadar gittiği zaman, orada kalmayacağız" 

anlamına gelmektedir. Ama Kandil bunu anlamaz!  

 

Yeni devrim tipinde, başta CHP olmak üzere, ara sınıfların devletten tecrit edilmesi yani 

onların devlet için bir destek noktası olmasının çıkarılması, ancak HDP'nin büyültülmesiyle 

mümkün olacağı için, CHP ve ara sınıfları HDP'den daha fazla uzaklaştıran bir söylem ya da politika, 

yasal meşruluk zeminde kalarak, devletin etrafını boşaltma ya da merkezi yapısını zayıflatma 

politikasına aykırılık oluşturmaktaydı.  

 

Kandil Barış Süreci'nde Rojava'da yanlışlık yaparak ve HPG'nin güçlerini bölerek genel 
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stratejide yanlış yaptı. Türkiye'de 1 Kasım'da Demokratik Özerklik sloganını öne çıkararak ve 

HDP'yi diğer politik güçlerden ayırarak ve bu temelde PKK'yi dar bir politikaya hapsederek de özel 

stratejide  hata yaptı. Kandil iç politikada nereye yoğunlaşacağını bilemediği için bu yanlışlığı yaptı.  

 

Ama Başkan'ın yeni devrim tipi, PKK tarafından HDP'nin önünün açılarak ilerlenmesi 

politikasını içerdiği için, Başkan'ın iç politikadaki yol haritası belliydi: 1-AKP'nin tek başına hükümet 

olmaktan çıkarılması;  2-AKP'nin bölünmesi;  3- HDP'nin CHP-HDP Hükümeti  kurulacak düzeye 

getirilmesi, ki AKP'nin bölünmesine bağlı;  4- Bir CHP-HDP Hükümeti döneminde, Abdullah 

Öcalan'ın ev hapsine alınması ve Ordu'nun devrimci hareket (silahlı mücadele) tarafından 

desteklenen burjuva yasallık içerisinde kalınarak baskı altına alınması ya da bölünmesiyle ve bu 

temelde kontrol altına alınmasıyla faşizmin tasfiye edilmesi;  5-İktidar aracılığıyla, muhafazakar ve 

gerici kitlenin pasifize edilerek, Türk ve Kürt halklarının ortak bir Demokratik Cumhuriyet 

kurmasının  referandum yoluyla elde edilmesi;  6- Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın Nelson 

Mandela gibi ev hapsinden  çıkarak ya yeni Demokratik Cumhuriyetin   ilk devlet Başkanı olması 

ya da daha bunun koşullara daha oluşmamışsa, Kuzey Kürdistan Özerk Bölgesi'nin Devlet Başkanı 

olması;  7- Hem içte hem de dışta uygun tarihsel koşulların oluşması ölçünde, Kuzey Kürdistan'ın 

tam bağımsızlığı temelinde ve iki ülkenin (Türkiye ve Kuzey Kürdistan) özgür birlikteliği temelinde 

Türkiye ve Kuzey Kürdistan Demokratik Cumhuriyeti'ne seçim yoluyla geçilmesi.  

 

Buradaki "Yol Haritası"nın, sürekli olarak devrimci hareket ve onun silahlı mücadelesi 

tarafından desteklenen bir seçim meşruluğuyla ilerletildiğine dikkat edilsin. Seçim meşruluğu 

aracılığıyla ilerletilen bu demokratikleşme süreci, aynı zamanda Tülk halkında "rıza üretimi" 

sürecidir de. Türkiye'de demokratikleşmenin gelişmesi ve oturmasıyla, Türk halkında Kürt halkının 

haklarını tanıma ve onu kabul etme süreci içiçe geçmiş olacaktır.  

 

Peki Başkan bu "Yol Haritası"nı nasıl hayata geçirmek istiyordu?  

 

8. Faşist Diktatörlüğün Yıkılması ve Abdullah Öcalan'ın Siyasi 
ve Askeri Planı 

 

Barış Süreci'nin başında Başkan, Kandil'e yeni stratejiyi anlaması için, önemli bir 

"kodlanmış mesaj" gönderdi. İmralı Heyeti'nin sözü kendi konumuna getirdiği bir anda, Kandil'e 

şu "kodlanmış mesajı" gönderdi:  
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"S. S. Önder: Sizin konumunuz ne olacak?  

 

A. Öcalan: (Gülerek) Ne ev hapsi ne de af, bunlara gerek kalmayacak. Herkes, hepimiz özgür 

olacağız (abç). Şunu bilin ki, bu hamlem komployu boşa çıkaracaktır. Ben komployu aşıyorum. 

Başarılı olursam, ne KCK tutuklusu kalır ne başka tutuklu. Bu olmazsa elli bin kişiyle halk savaşı 

olacak. Ölen ölecek, ben karışımıyorum. Yalnız herkes bilmeli ki, ne eskisi gibi yaşayacağız ne de 

eskisi gibi savaşacağız. (abç)" (a. g. e., s. 26)  

 

Bu küçük pasajda Başkan, bütün sürecin ana temasını yani anafikirini vermiştir. Bu süreç 

sonunda hem kendisinin hem de bütün tutsakların ama  en önemlisi  de "herkes, hepimiz" diyerek 

bütün Türkiye ve Kürdistan halklarının özgür olacağını kasdetmiştir. Demokratikleşme ve devrim 

demeden, semboller üzerinden çok önemli bir mesaj vermiştir ve üstelik bunu da yeni devrim 

tipini kasdederek, "ne eskisi gibi yaşayacağız ne de eskisi gibi savaşacağız" belirlemesiyle 

yapmıştır.  

 

Kandil Başkan'ın bu belirlemeleri üzerine hiç derinlemesine düşünmek istememiştir. En 

azından şöyle bir soru dahi sormak istememiştir: Nasıl oluyor da, ömür boyu mühebbet hapse  

çarptırılmış bir lider, tek demokratikleşme süreciyle ve üstelik Kandil'e göre PKK, Kürdistan'ın 

başka parçalarına yoğunlaşırken özgürleşecek?  

 

Kandil Başkan'ın kendi konumu üzerinden verdiği örneklerle, yeni devrim tipi temelinde, 

Türkiye önceliğini bir türlü anlamak istememiştir. Barış Süreci gibi bir süreç ortaya çıkacak ve bu 

süreç aracılığıyla Başkan tecritten çıkarak, PKK ile iletişim kurma imkanına kavuşacak ama Başkan 

bu iletişimi sırf "geyik muhabbeti" yapmak için kullanacak!  Başkan bir çok gerillanın kanıyla ortaya 

çıkan ve her saniyesi değerli olan bu iletişimin bütün saniyelerini verimli bir şekilde kullanmak 

istiyordu, ki bunu yapmıştır. Başkan bu iletişim süresi boyunca her sözcüğü bilerek kullanmış ve 

"nokta atışlarla" mesajlarını yerine göndermiş ama Kandil'in kafasındaki şablon, Başkan'ın vermek 

istediği mesajların anlaşılmasına engel olmuştur.  

 

O halde Başkan'ın "yol haritası"nın ne olduğunu, "tarihin filmini geri sararak" yeniden 

kurmaya çalışalım ve bu temelde kurgusal bir şekilde olayları, Kobane kuşatmasından sonra tekrar 

ele alalım. Başkan'ın stratejisini ve politikasını "başarılı olmuş" bir şekilde kurgulayarak, Başkan'ın 

çizgisiyle, Kandil'in çizgisi arasındaki farkı ortaya koymaya çalışalım.  
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Konunun daha iyi anlaşılması için, stratejiyi bir çok aşamaya bölelim ve bu aşamaları 

stratejik amacı başarıya götürecek şekilde kurarak ve birbirine bağlayarak ele almaya çalışalım:  

 

Birinci Aşama: PKK Ekim 2014'teki Kobane kuşatması sırasında, Batı ile yapmış olduğu anlaşmayı, 

Rojava'nın tek başına elde tutulması politikasına değil ama Ulusal Kongre ya da Ulusal Birlik 

politikasına bağlayan bir politika izlemeye başlar. Rojava'da stratejik bir geri çekilme yapar ve bu 

çekilmeyi Ulusal Birlik politikasıyla perdeler ve bu temelde Rojava'yı diğer Kürt örgütleriyle birlikte 

yönetmeye başlar. Batı'nın KCK ile KDP'yi biraraya getirme politikasını biçimsel olarak kabul eder 

ama bu politikaya bütün ulusu katmaya çalışır. Ulusal Birlik üzerinden ve Batı ile birlikte bir yandan 

IŞİD ve diğer terör örgütleriyle mücadele ederken, öte yandan Suriye rejimi ile birlikte hareket 

edecek bir zemin arar. Ama daha da önemlisi, ABD ile Rusya'nın Suriye'de ortak çalışmasını 

kolaylaştıracak bir politika izleyerek, Suriye'de her iki kampın TSK ittifakını dışladığı bir anlaşma 

zemininde buluşmasını ve Kürt Koridoru'nu bu iki kampın anlaşmasının sonucunda hayata 

geçirmeye çalışır. Rojava'daki bütün politikalar, Rojava'nın PKK için bir "yarım cephe" olacak  

şekilde ele alınmaktadır.  

 

Suriye'deki bu politika, İran ile kapsamlı diyalog ve müzakerelere geçme politikasıyla 

tamamlanır.  

 

Suriye ve İran politikası, Başkan'ın Kandil ve çevresinde oluşturmak istediği, ezici gerilla 

gücünün büyütülmesi perspektifine bağlanır.  

 

Barış Süreci'nin başında, gerillanın Kuzey'den çekilişi, Özel Kuvvetler'in on kat büyütülerek 

ve yoğun bir şekilde Türkiye kısmına taşındığı bir politikayla birbirine bağlanır. Halkların Birleşik 

Devrim Hareketi (HBDH) hemen Barış Süreci'nin başında kurulur ve Özel Kuvvetler'in büyütülmesi 

politikasıyla koordine edilir.  

 

Barış Süreci'nin ne zaman biteceği zaten seçim takviminde bellidir ve bu seçim takviminin 

en son seçimi 7 Haziran 2015 genel seçimleridir. Bu sürece kadar amaç, HDK ile HDP'yi 

büyütmektir (bununla birlikte Özel Kuvvetleri de büyütmektir)  ve Başkan'ın amacı tek yüzde on 

barajını aşmak değil ama AKP'nin tek başına hükümet olamayacağı bir oy oranı elde etmektir, ki 

bunu daha sürecin başında yüzde onbeş olarak belirlemiştir. İmralı Heyeti ile bir görüşmesinde 

şöyle söyler:  

"HDP ve BDP'yi yeniden yapılandırmak gereklidir, yeniden yapılandırabilirseniz yüzde onbeş 
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bandına ulaşabilirsiniz. " (A. Öcalan, a. g. e. s. 264, 9 Mart 2014)  

 

Erdoğan'ın amacı, 7 Haziran seçimlerine doğru HDP üzerinde terör ve devlet baskısı 

uygulayarak, onu pasifize ederek oy oranını düşük tutmaktı. Erdoğan'ın bu taktiğini bozacak tek 

taktik araç vardır:  Özel Kuvvetler aracılığıyla  AKP tabanına "eziyet". Özellikle "kaynağı belirsiz 

terörizm"in kullanıldığı bir caydırıcılık zorunludur. Erdoğan HDP'yi IŞİD üzerinden vurduğu ve yine 

bazı "ayak takımı" ile linç oluşturmak istediği her durumda, AKP tabanına bu terörizmin Özel 

Kuvvetler aracılıyla uygulanması zorunludur. Bu kabiliyetin sürekli elde bulundurulması, PKK 

açısından hayati bir durumdu. Erdoğan bir vurduğu zaman, PKK on vuracaktı, ta ki Erdoğan bu 

terör aracını kullanmayana kadar. Bu noktada "silahların eşitliği"nin kurulması zorunludur, ki Barış 

Süreci'nde Özel Kuvvetlerin büyütülmesinin ve Türkiye'ye akıllı bir şekilde yayılmasının amacı 

zaten budur.  

 

2015'in Baharı'ndan itibaren, Kandil'den Kuzey Kürdistan'ın içlerine doğru, yaklaşık otuz 

bin gerilla Başkan'ın belirlemiş olduğu gibi mevzilenir ve diğer kısmı da stratejik yedekler olarak 

Kandil'de kalır. Bununla birlikte de kentlerde milis kuvvetleri Barış Süreci boyunca büyümüş ve 

geliştirilmiştir. Bu milis kuvvetleri, halkın silahlandırılması politikası temelinde en azı 150- 200 bine 

çıkarılmış olmalıdır. Bu da Barış Süreci'nin aynı zamanda halkı silahlandırma dönemi olduğunun 

açık bir göstergesidir. Erdoğan'ın Barış Süreci boyunca kalekol, baraj vs. gibi savaş önlemleri aldığı 

bir durumda, halkın silahlandırılmaması büyük bir  hatadır. Böylece farklı açılarla birbirini 

destekleyen üç askeri güç ortaya çıkmıştır: 1-Düzenli gerilla kuvvetleri (30- 50 bin arası);  2- Milis 

Kuvvetleri (150- 200 bin arası) ;  3- Türkiye içlerinde Özel Kuvvetler (5 -10 bin arası) . Bu savaş 

düzeninin amacı, iki seçim arası yüksek derecede yıkıcı bir etki yaratarak, AKP tabanının erimesini 

sağlamaktır.  

 

Bu savaş düzeni alınır ve 7 Haziran seçimlerine gidilir. Bu savaş düzeninden  ve Erdoğan'ın 

terörünün dengelenmesinden dolayı, HDP yüzde on üç değil en azı yüzde onbeş alırdı. Başkan'ın 

amacı, HDP'nin bu başarısıyla, Erdoğan'ın yasal meşruiyetten uzaklaşarak, darbe mekaniğine 

sarılmasını sağlamaktı, ki Erdoğan 7 Haziran - 1 Kasım arası böyle bir darbe yapmıştır.  

 

İkinci Aşama: HDP yüzde onbeşe yakın oy alarak, AKP'yi tek başına hükümet olacak olanaktan 

yoksun bırakmayı başarmış ve Başkan'ın istediği olmuştur. HDP aracılığıyla AKP'ye vurulan bu 

darbe, onun parçalanmasına ya da bölünüşüne bir  giriştir. 7 Haziran'da HDP'nin almış olduğu oy 

mevcut koşullarda alabileceği en üst sınırdır. HDP bu oy sınırının üzerine mevcut koşullarda 
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çıkamaz. Çünkü AKP, yasal sınırları sürekli daraltan bir politika izlemektedir ve HDP'nin 

potansiyel oyları, faşist zırhın arkasında bulunmaktadır ve bu noktada AKP'nin şiddet yoluyla 

zayıflatılması zorunludur.  

 

7 Haziran'dan sonraki taktiğin ne olması gerektiğini, 1 Kasım seçimlerinden kısa bir süre 

sonra yazdığım bir makalede şöyle belirtmiştim:  

 

"PKK yumuşak güçler (HDP) ile AKP'nin dengesini 7 Haziran'da bozmuş ve hem iç politikada hem 

de dış politikada onu iyice sıkıştırmıştır. HDP'nin AKP'ye vurduğu 7 Haziran darbesi, AKP'nin 

yıkılışına bir tür girişti. Bu duruma AKP PKK ile savaşı tekrar başlatarak karşılık verdi ve devlet 

terörünü de HDP üzerinde daha da yayacağının sinyalini Suruç Katliamı ile  verdi. Bu durumda PKK, 

AKP'nin tek başına hükümetini seçimlerde yokeden HDP'yi, 1 Kasım seçimlerini boykot ederek geri 

çekerek AKP'yi boşa düşürecekti ve kapsamlı gerilla savaşını devreye sokarak HDP'nin başlattığı 

yıpratmayı derinleştirecekti. Ancak kapsamlı gerilla savaşı, AKP'yi daha da zayıflatırdı. Onun 

HDP'nin olmadığı bir seçimde alacağı oyların ve milletvekillerinin hiçbir meşruiyeti olmayacaktı. 

HDP'nin olmadığı bir seçimi kazanması, 1 Kasım'dan sonraki gibi güçlülük duygusu ve moral de   

vermeyecekti. Gerilla vurdukça AKP'nin yıpranması devam edecekti ve PKK'nin "yarım savaş" ile 

elde etmek istediği muhafazakar tabanının AKP'den ayrılma süreci, işte o zaman başlayacaktı. Bu 

tabanın ayrılmasının göstergesi ise AKP'nin oylarının yüzde otuzların başına düşmesi ve bölünme 

sürecine girmesi olacaktı. Kapsamlı gerilla savaşı, AKP'nin bölünmesine, bu olmaz ise kamuoyunda 

tekrar seçim baskısına yolaçacaktı ve meşruiyeti elde etmek ancak HDP'nin seçime girmesiyle 

mümkün olacağı için, Erdoğan ve AKP, HDP'nin seçime tekrar girmesi ve savaşın durması için önce 

Başkan'ın ,  sonra da PKK'nin kapısını çalacaklardı.  

 

İşte bu noktada bütün insiyatif KCK'ye geçecekti. HDP ile AKP arasına giren KCK, bir yandan 

Başkan'ın tecritten çıkmasını sağlayacaktı, öte yandan da HDP üzerinde devlet terörünün olmadığı 

bir seçim için "müzakere" yürütecekti ve üstelik bütün bunların hepsini Başkan üzerinden 

yürüteceği için, Başkan doğal olarak tecritten çıkacaktı. Bir seçim durumunda ise en son güne 

kadar boykot tehditini AKP'nin üzerinde sallandıracaktı ve kapsamlı gerilla savaşı düzeni, "herşeyin 

sigortası" olacaktı. Bu durumda, boykot tehditinden dolayı devlet terörünü uygulayamayan AKP, 

sürekli yıpranan  olurdu ve yeni bir seçimde HDP oylarını daha fazla yükseltirdi ve de AKP'nin 

düşüşünü gerçekleştirebilirdi. "  (Kemal Erdem, 1 Kasım Dersleri, Devrimci Bülten Sayı 62, www. 

Komunistdunya. org)  
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Erdoğan'ın 7 Haziran seçim sonuçlarını tanımayarak, 1 Kasım seçimlerine doğru gittiği 

anda, HDP seçimleri boykot ederek geri çekilmekte ve savaş devreye girmektedir. Otuz bin gerilla 

hareketli savaş taktiği temelinde, şehirlerde milis kuvvetleri ise devletin otoritesini işlemez hale 

getirecek şekilde saldırmakta ve doğal olarak devletin güçleri bölünmektedir. Özel Kuvvetler de, 

suikastlerdan terör eylemlerine  kadar bütün  eylem biçimlerini kullanarak yaşamı felç etmeye 

çalışmaktadır. Savaş Demokratik Özerklik sloganıyla değil, Başkan'ın belirlemiş olduğu Demokratik 

Cumhuriyet sloganıyla yürütülmektedir. Amaç AKP'ye altında kalkamayacak büyük bir bedel 

ödetmektir. Bu ise devleti destekleyen kitlenin canının acıtılmasıyla  ve devletin  verdiği ölü 

sayısıyla bağlantılıdır. Bu tespitimizden dolayı, okur bizi yadırgayacaktır ancak birbirini yoketme 

düzeyine gelmiş iki siyasi hareketin mücadelesinde  acıma beklemek abesi iştigaldir. Bu savaş 

düzeninin AKP üzerinde  nasıl bir yıkıcı etki yapacağını, bir istatiksel veriyle destekleyebiliriz. 

PKK'nin 7 Haziran 2015'ten Haziran 2016'ya kadar olan süre içerisinde, 1500- 2000  kişilik bir gerilla 

grubuyla ve yaklaşık 5000 kişilik bir milis kuvvetiyle devlete verdiği zarar yaklaşık 550'dir. PKK'nin 

on beş kat fazla bir gerilla gücüyle ve elli kat fazla bir milis kuvvetiyle ve yine bunları destekleyen 

önemli oranda Özel Kuvvetler ile  vereceği zarar ise otuz bin ile elli bin arası devlet görevlisi ve 

önemli oranda sivil kayıp olacaktı. Hiçbir hükümetin  böyle bir savaş karşısında tutunması mümkün 

değildir. Bu kapsamlı savaş sonucunda AKP'nin bölünmesi kaçınılmazdır ve bu durum yeni bir 

seçim demektir.  

 

Üçüncü Aşama: Savaştan büyük bir zararla çıkan AKP'nin oyları erimiş ve kendisi bir çok partiye 

bölünmüştür. AKP'nin bu bölünmesinin en direk sonucu, Kuzey Kürdistan'da AKP'nin tabanının 

sahipsiz kalmasıdır. Bu taban HDP'nin akıllı propaganda ve ajitasyonuyla HDP'nin tabanı haline 

getirilir. Bu taban aslında KDP'nin AKP içerisinde örgütlenen tabanıdır. Doğru bir Ulusal Kongre 

politikası, Kuzey'de bu tabanın HDP tabanı olmasını kolaylaştırır. AKP'nin bölünmesi ve iktidardan 

düşmesi, Merkez Sağ denilen tabanın AKP'den kopmasına neden olur ve bu durum CHP'nin oy 

oranını büyütür. Seçimlerde HDP'nin oyu yüzde yirmiye  ve CHP'ninkisi de yüzde otuza çıkmıştır 

ve böylece HDP yasal Türkiye siyasetinin stratejik partisi konumuna gelmiştir. Seçimlerde birinci 

parti çıkan CHP'nin, HDP ile koalisyon hükümeti olanağı vardır ama CHP içerisinde Ulusalcılar ve 

Sosyal-Demokratlar çelişkisi başgösterir. Ulusalcılar HDP ile koalisyona karşıdırlar ama sosyal-

demokratlar HDP ile koalisyon istemektedirler.  

 

Kandil'in anlamadığı noktalardan bir tanesi de, CHP'nin etkilenmesi için devreye sokulan 

"Demokrasi Bloku" taktiğinin, HDP'nin büyütülmesi gerçekleşmediği taktirde başarısızlığa 

mahkum olacağıdır. HDP'nin CHP'yi etkilemesi ve özellikle onun sol kanadının hem CHP içerisinde 
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etkin hale gelmesi hem de HDP'ye doğru kayabilmesi için, HDP'nin oy oranının yüzde yirmi 

bandına çıkması zorunluluğudur, ki bu durum ancak AKP'yi zayıflatan bir kapsamlı savaşla 

mümkündür. Çünkü HDP için gerekli olan oylar, faşist zırhın arkasında bulunmaktadır ve bu oylara 

HDP'nin erişebilmesi de AKP odaklı  faşist devletin zayıflatılmasına bağlıdır. Bu noktada savaş HDP 

için bir kaldıraç olarak kullanılmadan, HDP yüzde yirmi bandına çıkamaz.  

 

HDP'nin bu stratejik konumu tek CHP'yi etkilemez ama CHP'nin sağ tarafında bulunan AKP 

ve MHP'yi de etkiler. CHP'nin HDP'ye doğru gitmemesi için CHP ile koalisyon kurma ve onunla 

yakınlaşmayı savunanlarla, buna karşı olanlar birbirine girerler ve MHP'deki şu anki bölünme daha 

önce patlak verir. Faşist siyasetin kendi içerisinde bölünmesi, devletin genel olarak güçten 

düşmesine neden olur. CHP ve onun sağındaki partilerin artık çok ciddi bir sorunu vardır: 

Kurulacak yeni hükümet, PKK ile masaya oturmadığı ve reform yapmadığı taktirde, AKP'yi yıkan 

savaşın bir benzerine maruz kalacaktır. Burada iki yol bulunmaktadır: 1-CHP kendi ulusalcıların 

etkisiyle hemen sağındaki partilerle bir koalisyon hükümeti kurar ve bu hükümet bir "Savaş 

Hükümeti" olur ve savaş tekrar başlar ki, bu CHP'nin yıkımı olur ve CHP bölünür. Bu bölünme yeni 

bir seçimde HDP'yi yüzde otuz bandına taşır. 2-CHP kendi sosyal-demokratlarının etkisiyle HDP ile 

koalisyon kurar ve reformlara başlar. Birinci şık olduğu zaman yani CHP'nin olduğu bir Savaş 

Hükümeti'nin devrilmesi sonrasında ortaya çıkacak olan bir seçimde, HDP ile CHP yer değiştirir ve 

yeni seçimde HDP CHP'nin sol kanadıyla koalisyon hükümeti kurar. İkincisi olduğu zaman, bu bir 

"Reform Hükümeti" olur ve PKK ile masaya oturulur. Başkan İmralı Hapishanesi'nden çıkarak "Ev 

Hapsi"ne geçer.  

 

CHP'nin kendi sağındaki partilerle bir Savaş Hükümeti kurması durumunda, Suriye'de 

olanların bir benzeri tekrarlanır. KCK ve HBDH'nin kapsamlı savaşı, CHP'yi Ulusalcılar ve Sosyal-

Demokratlar olarak bölerek, hükümetin yıkılmasına yolaçar ve bu durum Kuzey Kürdistan'da 

Rojava'nın Temmuz 2012 devrimine benzeyen bir devrime yolaçar. Düşen ve zayıflayan hükümet, 

Ordu'nun Kuzey Kürdistan'da zayıflamasına ve kısmi geri çekilmesine neden olur ve otorite 

boşluğu HPG tarafından doldurulur. Devletin merkezi yapısının zayıflaması, artık devletin Kuzey 

Kürdistan'ı elde tutmasını imkansız hale getirir.  Kuzey Kürdistan'da bu temelde ortaya çıkacak 

olan iktidarlaşma, daha önce milis kuvvetlerinin örgütlenmiş olmasından dolayı, düzenli 

ordulaşmaya dönüşür ve "Kuzey'in YPG'si" çok kısa bir zamanda iki yüzbin kişilik bir orduya 

dönüşür.  

 

Dördüncü Aşama: İster CHP'nin liderliğinde isterse de HDP'nin liderliğinde bir koalisyon hükümeti 
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kurulsun, bu hükümetin temel problemi, reformları hayata geçirme sorunudur, ki tam iktidar 

olmaya bağlıdır. Bunun için ise Ordu'nun kontrol altına alınması zorunludur. Ordu AKP tarafından 

büyük oranda dizayn edildiği için, yıkılan AKP'nin Ordu içerisindeki bağlantıları vardır ve Ordu'nun 

darbe yapma potansiyeli ile iktidarı tekrar geri almak isteyecektir. Bu koalisyonun en önemli 

görevi, Ordu'nun bastırılması ve iktidarın tamamen ele geçirilmesidir. Bunun ise tek bir yolu 

vardır: Kuzey Kürdistan'da gerillanın daha da büyütülmesi, Milis Kuvvetlerinin daha da 

büyütülmesi, HDP'nin Türkiye'de büyüdüğü ve geliştiği yerlerde Öz Savunma Güçleri'nin 

örgütlenmesi ve Özel Kuvvetlerin büyüyerek Şehir Gerilla Savaşı verecek düzeye gelmesi. Ama 

bütün bunların HDP perdesi kullanılarak yapılması. Bu işin bir kısmıysa, diğer kısmı da, CHP-HDP 

koalisyonunun bir askeri darbe tehlikesi karşısında sürekli tetikte olarak büyük sivil gösteriler 

düzenlemesi ve dış dünya ama  özellikle Avrupa ile yaygın diplomatik ilişkiler geliştirmesi. Devlet 

olanaklarını (MİT gibi) kullanarak ve yine geçmişte Kemalistlere karşı gerçekleşen komploları açığa 

çıkararak,  Ordu içerisinde Kemalistlerin hükümet tarafına çekilmesi ve Türk-İslam sentezcilerinin 

tecrit edilerek,  tasfiye edilmeleri.  

 

Ordu'nun bastırılması ve pasifize edilmesi temelinde, ekonomik ve politik reformların 

hayata geçirilmesiyle (bu Yeşil Sermaye'nin mallarına el konulmasından faşizmin ekonomik, 

politik, ideolojik ve kültürel tasfiyesine kadar her alanı kapsar), HDP'nin oy oranı daha da büyür ve 

AKP'nin bir zamanlar  almış olduğu yüzde 40 -50 arasına çıkar.  

 

Beşinci Aşama: Artık yeni bir Anayasa hazırlama vakti gelmiştir. Demokratik Cumhuriyet biçimi 

altında, TBMM'nin yerini Halkların Demokratik Kongresi'nin aldığı, Kuzey Kürdistan'ın Özerk bir 

yapıya kavuştuğu, Demokratik Toplum Kongresi'nin bu özerk Kürdistan'ın yerel meclisi olduğu, 

Eşbaşkanlığın bütün devlet ve toplum kurumlarında uygulandığı,  bütün politik tutsaklara genel af 

getiren yeni bir Anayasa referanduma götürülür. HDP-CHP ittifakı ve yine buna katılan diğer küçük 

partilerin katılımı ile yeni Anayasa geçer. Bu Anayasa'nın geçmesiyle birlikte, bütün faşist partiler 

(AKP, MHP, BBP, SP vs. gibi) ve yeni Anayasa'yı kabul etmeyen bütün partiler kapatılır. Başkan 

duruma göre ya yeni Demokratik Cumhuriyet'in ilk devlet başkanı  ya da Özerk Kürdistan'ın Devlet 

Başkanı olur. HPG Özerk Kürdistan'ın resmi silahlı kuvvetlerine dönüşür.  

 

Altıncı Aşama: Devrimci demokratik hareket, iktidar imkanlarını kullanarak ve yeni bir demokratik 

toplum yaratımında her alanda büyük bir yol katederek, toplumu yeni bir ortak vatanın yaratılması 

düzeyine getirir. Türkiye ve Kuzey Kürdistan Demokratik Cumhuriyeti için toplum hazır hale 

getirilir ve referandum yoluyla yeni bir ortak vatan kurulur. Türk halkında seçim yoluyla üretilen 
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bu rıza hem onun demokratik bilincinin gelmiş olduğu düzeyi gösterir hem de her iki halk 

arasındaki tarihsel dostluğu beton gibi  yapar ve artık her iki halk, ortak kader duygusu ve yazgısı 

etrafında bir araya gelmiş olur.  

 

İşte bu "Yol Haritası" Başkan'ın kafasında bulunan yol haritasıydı. Burada büyük politik 

dönüşümlerin, sürekli olarak silahlı mücadele tarafından desteklenen yasal mücadele 

tarafından gerçekleştirildiğine dikkat edilmelidir. Silahlı mücadelenin bu sonuçları, yasal parti 

aracılığıyla ve de seçim sistemiyle toplum nezdinde meşru hale sokulmaktadır. Bu meşruluk, 

toplumun farklı sınıfları ve katmanlarıyla ilişki kurmak için zorunludur ve de bundan dolayı Başkan 

"legal siyasete evrensel bağlılıktan" sözetmiştir. Legal siyasete evrensel bağlılık, yeni devrim 

tipinin sadece bir parçasıdır.  

 

Başkan'ın Yol Haritası'nın anlaşılması, yeni devrim tipinin kavranmasına bağlıdır. Bu devrim 

tipi kavrandığı zaman  ancak silahlı mücadeleye doğru politik hedeflerler verilebilir, ki Kandil'in 

silahlı mücadeleye doğru politik hedefler verememesinin altında bu yeni devrim tipini 

anlayamaması yatmaktadır.  

 

Kandil'in "1 Kasım"dan sonra devreye soktuğu ve hayata geçirmeye çalıştığı Demokratik 

Özerklik atılımı, Başkan'ın stratejisinde neredeyse dördüncü aşamaya denk düşer. Bu aşamada 

gerilla birlikleri neredeyse, yetmiş-seksen bine çıkmış, milis kuvvetleri iki yüz-üç yüz bine ulaşmış, 

HDP yüzde yirmi-yirmibeş  bandına ulaşmış ve Türkiye kısmında HDP örtüsü altında onbinlerce 

milis kuvveti oluşmuş ve yine Özel Kuvvetler şehir gerilla savaşı verecek düzeye ulaşmıştır. En 

önemlisi de CHP, HDP'nin büyümesi sonucu, faşist devletin yedeği olmaktan çıkarılarak tarafsız 

hale getirilmiştir, ki bu sonuncusu olmadan hiçbir ciddi devrim girişimi yapmak mümkün 

değildir. Başkan'ın bu siyaset ve güçlerle yapmak istediğini, Kandil maceracı bir şekilde küçük bir 

gerilla ve milis kuvvetiyle yapmak istemiştir, ki Başkan ile Kandil arasındaki fark muazzamdır.  

 

Eğer Kandil Başkan'ın bu Yol Haritası'nı anlamış ve yeni devrim tipi temelinde 

uygulayabilmiş olsaydı, savaşın başlamasından beş yıl sonra, altıncı aşama hariç bütün aşamaları 

gerçekleştirebilirdi. Bu Yol Haritası'nın yeni devrim tipi temelinde gerçekleştirilmesiyle, bugün 

Kandil'in uygulamış olduğu politika karşılaştırıldığı zaman, aradaki fark tek muazzam değil hatta 

karşılaştırılamazdır. Kısaca bu farkı maddeler halinde belirtirsek:  

 

a-Kuzey Kürdistan'da "1 Kasım" sonrası gerçekleşen katliamlar ve şehirlerin haritadan silinmesi 
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süreci yaşanmazdı.  

 

b-Devletin merkezi yapısı kapsamlı gerilla savaşıyla çökertileceği için ve devletin Kuzey Kürdistan'ı 

yönetme kapasitesi kısmi olarak yokolacağı için Özerk Kürdistan ortaya çıkacak ve milis 

örgütlenmesi temelinde halk önceden silahlandığı için, çok kısa bir sürede iki yüz bin kişilik düzenli 

bir ordu ortaya çıkacaktı.  

 

c-AKP iktidardan düşülmüş olacağı için, Erdoğan'ın  15 Temmuz Darbe Tezgahı olmayacak ve 

yüzbinlerce insan işlerinden olmayacak ve kitlesel tutuklanmalar olmayacaktı.  

 

d-HDP belediyelerine uygulanılan kayyumlar ortaya çıkmayacaktı ve HDP milletvekillerinin 

dokunulmazlığı kaldırılamayacaktı.  

 

e-Kuzey Kürdistan ve Türkiye devrimi, Kürdistan'ın başka parçaları ama özellikle Rojava için büyük 

bir moral kaynağı olacaktı ve Rojava ile Kuzey Kürdistan fiiliyatta birleşecekti. PKK Rojava'da 

Kobane kuşatması sırasında  yapmış olduğu stratejik geri çekilmenin bütün olumsuz sonuçlarını 

ortadan kaldırma imkanına kavuşmuş olacaktı.  

 

f-Batı Emperyalistlerinin PKK'yi sürekli çemberde tutma politikası ebediyen yokolacaktı. Çünkü 

PKK Kuzey Kürdistan aracılığıyla ve Ermenistan üzerinden Rusya ile direk ilişki kurma olanağına 

sahip olacaktı.  

 

g-Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etmesi mümkün olmayacaktı. Tam tersine PKK, Demokratik 

Türkiye ile birlikte, Rusya-İran-Suriye ekseniyle hareket ederek, Batı'nın bütün gerici politikalarını 

bölgede kökünden kazıma olanağına sahip olacaktı. Batı'nın bölgeden dışlanması ise, Batı'yı daha 

fazla PKK'ye muhtaç hale getirecekti.  

 

h-Demokratik Türkiye, Erdoğan'ın Batı üzerindeki terörüne son vereceği için ve reformalar Türkiye 

ile Kürdistan'ı Avrupa'ya daha fazla yakınlaştıracağı için, Türkiye'nin bu yeni konumu Avrupa'daki 

gericiliğin bastırılması ve geriletilmesi için de büyük bir tarihsel destek noktası olacaktı.  

 

Ama Kandil, Başkan'ın bu Yol Haritası'nı hiç anlamamıştır!  
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9. Demokratik Konfederalizm ve Emperyalist Sistem 
 

Abdullah Öcalan'ın yeni tipte devrim anlayışının tek Ortadoğu bağlamlı ele alınması 

yanlıştır. Ortaya çıkacak olan Ortadoğu Demokratik Konfederalizmi'nin, emperyalist sistem ile 

ilişkilerinin nasıl kurulacağı, teorinin önemli sorunlarından bir tanesini oluşturmaktadır. Kürdistan 

devrimi ile onu baskı altında tutan ülkelerin devrimleri arasında kurulan ilişkinin bir benzeri, 

bölgesel konfederalizm ile emperyalist ülkelerin devrimleri arasındaki ilişkide de geçerlidir.  

 

Öcalan'ın yeni tipte devrim teorisinin mantığına göre, ortaya çıkacak olan bölgesel 

demokratik konfederalizmin, emperyalist sistem içerisinde tutunması ancak bu bölgesel 

konfederalizmin emperyalist ülkelerdeki devrime doğru bir şekilde bağlanmalarıyla mümkündür. 

Kürdistan'daki kazanımlar nasıl sürekli olarak, sömürgeci devletlerin merkezi yapılarının 

zayıflatılmasına bağlanmaktaysa, aynı şekilde bölgesel demokratik konfederalizmin 

kazanımlarının korunması, emperyalist devletlerin yeni devrim tipi temelinde zayıflatılmalarına 

ve bölgesel konfederalizmin de bu zayıflamaya doğru bir şekilde katılmasıyla  mümkündür.  

 

Bu soruna daha yakından baktığımız zaman, bunun enternasyonalizmin yeni bir temelde 

kurulması olduğunu farkederiz. Bu yeni enternasyonalizm, bölgesel demokratik konfederalizmin 

dış politikasının ana doğrultusunun, emperyalist ülkelerdeki demokratik modernite temelli 

devrimlerin gelişimine katkı yapacak şekilde kurulmasını öngörmektedir. Bu temelde bölgesel 

demokratik konfederalizm, emperyalist ülkelerdeki devrimleri ideolojik, politik, diplomatik ve 

ekonomik olarak dolaylı ve dolaysız olarak desteklemekle yükümlüdür.  

 

Bu yeni devrim tipinin Bolşevik devrim tipinden farkı, keskin iki kutuplu dünya 

oluşturmaması ve tam tersine, emperyalist devletlerle dikkatli bir şekilde  diplomatik, politik, 

ekonomik ve askeri  taktik ilişkiler geliştirmesidir. Yeni devrim tipi çok daha karmaşık bir mücadele 

yöntemi  öngörmekte ve bu karmaşıklığı yönetecek çapta da liderler gerektirmektedir. Bu noktada 

sadece bir örnek vermek istiyorum. Bu yeni devrim tipine göre, Türkiye'nin AB ile müzakere süreci, 

Avrupa'da gerçekleşecek bir dizi pasif devrimi tetikleyen bir sürece çevrilerek, Avrupa'nın yeni 

tipte kuruluşuna götürecek tarihsel olaylar zincirini başlatabilir. Başkan'ın Barış Süreci'nin 

mantığı, kolaylıkla Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci üzerinden AB ile ilişkilere de uygulanabilir. 

Türkiye'nin AB ile üyelik süreci, yeni bir AB'nin oluşumu için toplumsal ve siyasal güçlerin 

toparlandığı bir dönem olabilir.  
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Avrupa'nın bir dizi pasif devrim ve demokratik modernite temelinde ayağa kalkması ise, 

hem ABD  hem de Rusya ile kurulacak taktik ilişkiler sayesinde mümkündür. Bu ise Öcalan'ın 

stratejik denge konumlanmasını gerektirmektedir, ki Avrupa'nın demokratik modernite temelinde 

birleşmesi ve ayağa kalkması ve de diğer bölgesel konfederal yapılarla birleşebilmesi için 

zorunludur. Yeni devrim tipi, Avrupa Birliği'nin kurumsal çerçevesi içinde dahi, yeni bir birliğin 

demokratik modernite temelinde ve çok karmaşık ilişkiler sistemiyle ortaya çıkmasını olanaklı 

kılmaktadır. Bu olanağın ve anlayışın önümüzdeki yıllarda, Avrupa'daki devrimci hareketler 

tarafından görülmemesi, Avrupa'nın yeni tipte faşist hareketlerin pençesine düşmesine neden 

olacaktır.  

 

Burada kısaca da olsa, PKK'nin tarihsel yeri bağlamında, Avrupa devrimiyle ilişkisine 

değinmek istiyorum. PKK'nin en önemli tarihsel gücü ve özelliği, başta Türkiye olmak üzere, 

Kürdistan'ı baskı altında tutan ülkelerin devrimlerini direk olarak ve bu ülkelerin devrimleri 

aracılığıyla da dolaylı olarak emperyalist merkezlerdeki devrimleri tetikleme yapısıdır. 

Emperyalistler arası nüfuz ve paylaşım savaşının, öncelikli olarak Ortadoğu merkezli olması, 

PKK'nin bu özelliğini daha fazla öne çıkarmaktadır.  

 

PKK'nin Türkiye'de Demokratik Cumhuriyet temelli bir devrimi tetiklemesi, Türkiye'deki 

demokratik devrim üzerinden Avrupa devrimine bir tür giriş oluşturacaktır. Bu devrimin en önemli 

sonuçlarından bir tanesi, son dönemde küresel bir eğilimin Avrupa'ya yansıması olarak ortaya 

çıkan, neo-faşist hareketlerin Avrupa'da baskılanması için önemli bir tarihsel destek olacak 

olmasıdır. Bu destek Türkiye'nin AB ile ilişkileri aracılığıyla, Avrupa'da devrimin dolaylı olarak 

geliştirilmesi ve ilerletilmesi için önemli bir tarihsel mevzi işlevi görecektir. Sanıldığının aksine 

PKK'nin Avrupa'daki faşist hareketlerin bastırılmasında çok önemli ve stratejik bir yeri vardır. 

Kandil'in Başkan'ın çizgisinden sapmasıyla ortaya çıkacak olan siyasi boşluğun en önemli tarihsel 

sonuçlarından bir tanesi, Avrupa'nın faşizmin pençesi altına girmesi olacaktır. Bundan dolayı "PKK 

ve Ortadoğu Devrimi" adlı makalemi şu şekilde sonlandırdım:  

"Umut edelim PKK Önderliği Kürdistan, Ortadoğu ve Dünya Halkları için en iyi kararı versin!" 

(Kemal Erdem, Devrimci Bülten sayı 60, komunistdunya. org)  

 

Bu cümledeki temenni, PKK'nin dünya siyasetindeki yeri ile bağlantılıydı. Dünya devrimci 

hareketinin öncüsü olarak PKK'nin tarihsel yerine dolaylı bir göndermeydi.  

 

PKK'nin tarihsel yeriyle ilgili olarak yazmış olduğum "PKK'nin Tarihsel Gerçekliği" (Devrimci 
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Bülten sayı 60) adlı makalede de, PKK'nin dünya siyasetindeki önemli yerine vurgu yapmıştım. 

Dünya siyasetinin görünen yüzünün dışında, bir de görünmeyen ve dolaylı bir yüzü bulunmaktadır. 

Asıl bu görünmeyen ve dolaylı yüz, görünen yüzü etkilemekte ve koşullandırmaktadır. Kandil'in 

Başkan'ın çizgisinden sapmasının tarihsel sonuçları ne PKK ile ne de Kürdistan ile sınırlı olacak bir 

durumdur. Bu sapmanın Türkiye devriminin olumsuzluğu üzerinden Avrupa devriminin 

olumsuzluğuna neden olarak, iki dünya savaşı arasındaki bir durum gibi, insanlığın felaketine 

neden olması büyük bir olasılıktır. Bu analizim bazılarına çok abartılı gelecektir ama ben ne 

yazdığımı çok iyi biliyorum!  

 

Yeni devrim tipinde siyasetin sınırları, eski devrim anlayışında olduğu gibi belirgin değildir 

ve bu sınırların nerede başlayıp nerede bittiğini anlamak oldukça zordur. Ama bu esnek ilişkiler 

sistemi olmadan,  devrimin kazanımlarını geliştirmek de mümkün değildir. Yeni devrim tipi klasik 

lider ve kadro profilini de derinden etkilemekte ve tamamen dönüştürmektedir. Bu yeni sürece 

adapte olamamanın ne gibi olumsuz sonuçlara yolaçacağını, içinden geçtiğimiz süreçte  Kürdistan 

devrimi ve Kandil pratiği bize açıkça vermektedir, ki aynı olumsuzluğun farklı bir biçimde Avrupa 

için olmaması için bir neden yoktur.  

 

10. HDK ve DTK Gerçekten Nedir?  
 

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, Kandil'in olayların genel çerçevesini görebilmesini ve bu 

temelde yeni stratejiyi anlayabilmesini sağlamak için her konudan yararlanmaya çalışmıştır. Süreç 

içerisinde ortaya çıkan bazı olay ve olguları, bazen düşüncede en son sınırına kadar götürerek ama 

bunu ise Barış Süreci'nin yapısına uygun olarak  "barışçıl" biçime sokarak, Kandil'e yeni politikayı 

dolaylı  olarak anlatmak istemiştir. Başkan'ın yeni stratejiyi ve siyaset tarzını Kandil'e kavratmaya 

çalışırken kullandığı konulardan bir tanesi de HDK ile DTK'dir. Demokratik Cumhuriyet'in gelecekte 

nasıl bir biçim alacağını, HDK ile DTK'yi analiz ederken şöyle  söyler:  

 

"DTK Kürt halkının karar organıdır, yereldir. Yerel parlamento komisyonlarla, küçük 

birimlerle çalışır. Benim sekiz komisyon önerimi hayata geçirebilirler. Komisyon sayısını 

arttırabilirler. On beş komisyon uygundur. İhtiyaca göre daha da arttırabilirsiniz. Yeni bir içtüzük 

hazırlanmalı. Parlamentoyla senkronize bir çalışma ortaya koyabilirler. Yaz aylarında 

çalışmayabilirler. Üye sayısı 400- 600 olabilir. Üyelerin hepsi iş çıkarabilecek kadrolar olmalı. 

Çünkü dediğim gibi DTK protodur. Çözüm planımıza göre yerel parlemontaya dönüşecek. (abç) 
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HDK Kongresi, bunun için iki meclis önereceğim. Birincisi 100 kişilik Demokratik Ulus 

Meclisi üyesi (DUM). Ulus-devletçi meclisi aşan bir modeldir. Kavramsal ya da teorik bir zaferi 

getirecek. Türkiye'nin kavramsal ufkunu açacak kişilerden oluşmalı. Bölgelerden temsiliyet 

önemli. Seçim şart değil. Senatörler gibi, senato çalışması gibi yapabilirler. İkinci meclis 25 bölgeye 

ayrılır. Eski Osmanlı vilayet sistemi gibi kültürel, ekonomik ve coğrafi komşuluk üzerinden bu 

bölgeler oluşturulabilir. Şırnak ve Hakkari örneğin. Bunların birbirinden farkı yoktur. Botan bölgesi 

de tek bölge olarak değerlendirilebilir. Tüm Türkiye'de bu şekilde bölgeler tespit edilir. Bu 

bölgelerin temsilcilerinden oluşan Bölgeler Meclisi oluşturulur. Sayı 400 ya da 500 olabilir. Bu 

temelde yeniden yapılandırılmaya ihtiyaç var. " (A. Öcalan, a. g. e., s. 287-288)  

 

Öcalan'ın kafasındaki Demokratik Cumhuriyet, Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) 

merkezinde olduğu ve en yüksek organ olan bir cumhuriyet şeklini öngörmektedir. HDK bir tür 

federal parlamento ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) de yerel parlamentodur. Aslında daha 

doğrusu böyle bir perspektifle örgütlenmektedirler ve bu kurumlar, devletin merkezi yapısı 

zayıfladığı zaman, önce  ikili iktidar biçiminde daha sonra da faşizmin tam tasfiyesi ölçüsünde de 

tam iktidar organları olacaklardır. Başkan "DTK protodur" derken bunu kasdetmektedir yani önce 

nüve olarak konulmakta ve zaman içerisinde,  devrimin gelişmesi ölçüsünde de iktidar organlarına 

dönüşecektir.  

 

Öcalan Barış Süreci'nin karakterinden dolayı,  Demokratik Cumhuriyet'in sanki tamamen 

"barışçıl" ve yasal bir şekilde gelişecekmiş  görüntüsü oluşturur. Yeni devrim tipini analiz ederken, 

bu görüntünün işin sadece bir kısmı olduğunu gördük. Öcalan işin bu sadece "bir kısmını" gerek 

kamuoyu gerekse de devlet için "işin tamamı" olduğu görüntüsü oluşturarak, bir yandan yasal 

sınırlar içerisinde kaldığı görüntüsü oluşturur, öte yandan da devrim düşmanlarının kafasını 

karıştırmaya çalışırak, karşı-devrim içerisinde politik çatlaklar yaratmaya çalışır.  

 

Onun devrim tipindeki, liberal ve devrimci metodların içiçe geçirilerek, birbirlerini 

desteklemesi anlayışı, bu sorunun ele alınışında da görülür. Liberal ve barışçıl bir görüntünün 

altına, devrimci bir metod yerleştirir ve zaten daha önce gördüğümüz gibi, Kandil ve çevresine 

yerleştirmek istediği ezici gerilla gücü ve bu gücün savaş kapasitesi ve de bu temelde tarihsel 

önaçıcı rolü, HDK'nin en büyük teminatıdır.  

 

Başkan Kandil'in liberal hayallere kapılmaması için, yukarıdaki genel tespiti yaptıktan 

sonra, bir kaç sayfa sonra sözü, Erdoğan ve AKP'nin uyguladığı politikalara getirir ve bu politikaları 
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Çiller döneminin politikalarıyla karşılaştırarak, şöyle bir analiz yapar:  

 

"Erdoğan'ın Kürt Özgürlük  Hareketi'ne karşı yürütülen özel savaşta Tansu Çiller'den farkı, 

Çiller'in askeri yöne daha çok ağırlık vermesi, Erdoğan'ın ise siyasi yöne daha fazla yüklenmesidir. 

Özde aynı "özel savaş" yürümektedir. Aradaki fark askeri ve siyasi değildir. " (A. Öcalan, a. g. e., s. 

291)  

 

Çiller dönemi, Doğan Güreş'in Genelkurmay Başkanı olduktan sonra uyguladığı "92 

Konsepti" dönemidir ve bu dönem Kürt Özgürlük Hareketi'ne karşı, "topyekün bir savaş"ın 

uygulandığı dönemdir. Başkan bu dönem ile Erdoğan dönemini karşılaştırarak ve benzerlik 

kurarak, aslında Demokratik Cumhuriyet'in, kapsamlı savaş yoluyla ortaya çıkacağı mesajını 

verir ve Kandil'i dolaylı olarak uyarır.  

 

Başkan bu yöntemi aşağı yukarı bütün konularda uygular. Sürekli olarak, barışçıl bir 

görüntü oluşturur ve bu barışçıl görüntüyü dolaylı bir mesaj ile devrimci bir metodla birleştirerek 

ya da destekleyerek, yanlış anlaşılmasının önüne geçmek ister. Barışçıl ve liberal mesajları açıktan, 

devrimci mesajları ise dolaylı verir ve her ikisi arasında sürekli bir denge kurar.  

 

Türkiye devriminin gelişmesi ölçüsünde HDK'nin iktidar organları biçiminde örgütlenmesi 

ve TBMM'nin yerini almasıyla, giderek toplumda "Demokratik Özerklik" anlayışı da oturacaktır. 

Demokratik Özerklik, demokrasinin tabana yayılması ve yığın örgütlerine dayanmasıdır. Bu haliyle 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki TBMM'nin tam tersidir. TBMM egemen Türk Ulusu 

içerisinde, diğer ulus ve etnik yapıların asimile edildiği bürokratik bir yapıya dayanıyordu. Kitlelerin 

temsiliyeti ancak Türk kimliği içerisine girdikleri ve belirli bir egemen sınıfın çıkarları 

doğrultusunda hareket ettikleri müddetçe mümkündü. Ulusal, etnik, dinsel vs. ayrımlar, Türk üst 

kimliği benimsendiği zaman silinmiş oluyordu. Laiklik zorunlu Türklük özelliği içerisinde 

uygulanmaya çalışıyordu.  

 

Laiklik öyle ileri sürüldüğü gibi din ile siyasetin birbirinden ayrılması değildir. Bu laikliğin 

çok dar bir tanımıdır. Laiklik farklı ulus, etnik, inaç ve  cinsiyet yapıları karşısında devletin tarafsız 

olmasıdır. Devletin bir ulusa ait olması aslında bir anomalidir. Gerçek anlamda demokratik bir 

devlet,  ulusal, etnik, inanç ve cinsiyet ayrımlarına karşı kördür. Devleti belirli bir ulusa, etnik ve 

inanç sistemine bağlayan burjuvazidir. Burjuvazi bir ulus devlet yaratmak isterken ilerici olarak 

hareket etmiş ama bunu belirli bir ulusa, etnik  ve inanca bağlarken gerici olarak hareket etmiştir.  
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Bundan dolayıdır ki, Abdullah Öcalan Demokratik Devleti, Demokratik Ulus'un (yani hiçbir 

ulusa mensup olmayan ve her ulusun eşit olduğu ama bununla birlikte de her etnik, inanç ve 

cinsiyet yapısının da eşit olduğu) devleti olarak ele almıştır. Demokratik Ulus ise Demokratik 

Özerklik biçiminde örgütlenen ulustur. Bu örgütlenmede hiçbir ulus, etnik, inanç ve cinsiyet, bir 

üst kimliğin içerisine zorla girmeden kendi "varlık" yapısını koruyarak, diğer bireylerle 

ilişkilerinir. İşte Demokratik Cumhuriyet, bu özgür ve eşit bireylerin toplamından oluşan gerçek 

cumhuriyettir.  

 

HDK ve DTK'nin gelecekteki içeriğiyle ilgili olarak bir belirleme yaparak, bu bölümü 

kapatalım. Bugün özellikle HDK, devrimci örgütlerin yasal örgütlenmeleriyle temsil edildiği bir 

örgütlenme konumundadır. Yani devrimci örgütler HDK içerisinde, kendi yasal örgütleriyle 

yeralmaktadırlar. Tamamen yasal bir biçimde varolan örgütler ise bu yasal varlıklarıyla zaten 

yeralmaktadırlar. Gelecekte faşizmin devrimci bir şekilde  tasfiyesi ölçüsünde, devrimci örgütler 

HDK içerisinde direk devrimci kimlikleriyle yeralacaklardır ve yeni demokratik devletin inşasına 

katılacaklardır. Örneğin, PKK, MLKP, MKP, TKP-ML, TİKB, DHKP-C vs. gibi... Yeni devrim tipinin 

gelişmesi ölçünde, "illegalitenin legalleşmesi" gerçekleşecektir.  

 

11. Kürt Halk Önderi ve AB 
 

Öcalan'ın stratejisinde bir noktanın açığa çıkartılması ve anlaşılması önemlidir. Bu nokta 

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler sorunudur. Öcalan'ın siyasi çizgisinde ve stratejisinde AB ile ilişkilerin 

anlamı ve yeri nedir?  

 

AB ile ilişkilerin karakteri sorunu, yeni devrim tipinin iç yapısını özellikle de HDP'nin CHP ile 

ilişkilerini temelden etkileyen bir sorundur. HDP'nin KCK-HBDH'nin silahlı mücadelesiyle  

büyütülerek CHP'nin etkilenmesi, sorunun bir yanıysa, diğer yanı devrimci hareketin HDP 

üzerinden AB ile ilişkilerinin yapısıdır. Zaten bu sorun HDP Heyeti'nin Başkan ile bir görüşmesinde, 

üstelik CHP ile ilişkilerin konuşulduğu bir anda gündeme gelmiştir. HDP Heyeti'nin, kurulan bir 

komisyon çerçevesinde dönemin CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamzaçebi ile bir görüşmesinde, 

Hamzaçebi Başkan'ın AB konusunda ne düşündüğünü merak ettiğini ve  "21 Mart Newroz" 

mesajında Başkan'ın AB ile ilgili bir görüşünün olmamasını bir  eksiklik olarak  belirtmiştir. Heyet 

ile Başkan arasında şöyle bir konuşma geçmiştir:  
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"P. Buldan: Başkanım, komisyon kurulmadan bir gün önce CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamzaçebi 

ile görüştük. Newroz'da okunan mesajınızı çok beğenmiş. Derlitoplu bir metin olduğunu söyledi. 

Yalnız "Daha çok Ortadoğu'ya ilişkin belirlemeler var. AB konusunda da bir görüş belirtilseydi iyi 

olurdu" dedi. Bireysel olarak CHP'nin sürecin içerisinde olması gerektiğini düşünüyor.  

 

A. Öcalan: CHP'nin iyi bir sosyal demokrat parti olmasının ne kadar önemli olduğunu ben 

biliyorum, onlar bilmiyorlar. Akif beye ve Kemal'e (Kılıçdaroğlu) selamlarımla beraber, "Öcalan'ın 

Kemalizm eleştirisi yapıcıdır. Kemalizm güncellenerek faydalı olabilir. Ulusalcılar CHP'yi aşağıya 

çekiyorlar. Öcalan'a destek verseydiniz iyi olurdu. AKP'nin hegemonik yapıdan kurtulmak için 

komisyon önemli bir şanstır. Bu şansı kaçırmayın" deyin. Komisyona mutlaka üye vermeliler. 

Ayrıca "Akil insanlar Öcalan'la görüştüler, bu kadar büyütmesinler, AKP'nin diktatörleşmesine izin 

vermeyeceğiz" deyin. Ama onlar katılırlarsa bu daha hızlı olur. Bu şansı kaçırmasınlar, her iki 

komisyona da yavaş yavaş girmeliler. Ankara Konferasında özellikle kadınlarla ortaklaşabilirler. " 

(A. Öcalan, a. g. e., s. 69)  

 

Akif Hamzaçebi'nin  İmralı Heyeti üzerinden Başkan'a sormuş olduğu AB sorusuna Başkan 

direk cevap vermez. Elbette bunun bir nedeni vardır. Öcalan dikkatli bir siyasetçidir ve konunun 

hassaslığının HDP açısından farkındadır. HDP'nin Batı'da kadro gücünü Türkiye devrimci 

hareketinden gelen örgütler oluşturmaktadırlar ve bu örgütler, bir yandan eski tip devrim anlayışı 

temelinde hareket etmektedirler, öte yandan AB'yi anti-emperyalist görerek, cepheden onunla 

mücadele etmek isteyen bir anlayışa sahiptirler. Bu durumda Başkan'ın AB ile ilgili yanlış 

anlaşılacak bir şey söylemesi, yeni kurulmakta olan HDP'yi olumsuz etkileyebilirdi. Onun için 

Hamzaçebi'nin sorusunu atlayarak daha çok komisyon üzerine bir değerlendirmede bulunmuştur.  

 

Başkan Kürt sorunun çözümünde, AB üyesi ülkelerin uygulamakta olduğu "Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartı"nın, Türk devleti tarafından kabul edilmesiyle, bazı sorunların 

çözüleceğini ve Kandil'in özerklik statüsü yerine, AB'nin bu şartını önermesi, Başkan'ın Avrupa ile 

dolaylı olarak yakınlaşma  politikası aradığını göstermektedir.  

 

Başkan başka sorunlar üzerinden, devrimci hareketin AB ile yakınlaşması gerektiğini  

dolaylı olarak belirtmeye çalışmıştır. İsviçre'deki 1 Mayıs etkinliğine kendisini davet eden 

komiteye teşekkür ederken şöyle demiştir:  

 

"A. Öcalan: Avrupa'nın eşitlik, demokrasi ve özgürlük isteklerine ve ideallerine sahip çıkıyoruz. 
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Birbirimize güvenmeliyiz. " (A. Öcalan, a. g. e., s. 70)  

 

Hiç kuşkusuz kendisine yapılan bir davete verdiği cevaptan hareketle genel bir soyutlama 

yapmak, biraz zorlama olur. Ama Başkan'ın siyasi çizgisinden ve bu çizginin gerektirdiği stratejik 

denge konumundan hareketle, onun AB ile nasıl bir ilişki kurmak istediğini çıkarabiliriz.  

 

Başkan'ın genel politik değerlendirmelerinden şöyle bir sonucun çıkartılması mümkündür: 

Başkan'ın küresel sistem içerisindeki stratejik denge konumlanması ve bu temelde devrimin 

manevra alanının geniş tutulması anlayışı, Demokratik Cumhuriyet'in inşa ve kuruluş sürecinde de 

(ki faşizmin tasfiyesiyle içiçe geçmiştir) yürürlükte olan bir politikadır. Türkiye ve Kuzey Kürdistan 

devriminin Demokratik Cumhuriyet biçiminde içiçe geçtiği bir devrim sürecinde, Başkan bu 

birleşik devrimin küresel konumlanmasını, Türkiye ve Kürdistan'ın özel koşullarını birbirlerine 

bağlayarak gerçekleştirmek istiyordu. Türkiye'nin Batı ile yakın konumunu ve Kürdistan'ın 

Ortadoğu ile yakın konumunu, her iki emperyalist kamp ile taktik ilişkiler için kullanmak istiyordu. 

Türkiye'nin AB ile ilişkileri üzerinden Batı Emperyalistlerine yakın bir taktik konum elde etmek 

isterken, Kürdistan ve PKK üzerinden de Rusya-İran-Suriye ekseniyle yakın bir taktik   konum 

elde ederek, her iki kampı farklı sorun ve bölgeler üzerinden dengelemek istiyordu, ki tamamen 

doğru bir tutumdu.  

 

Kandil Başkan'ın yeni devrim tipi temelinde ve AB üzerinden, iki ülkenin birleşik devrim 

sürecinde, devrimci hareketin  bu küresel stratejik konumlanmasını da anlayamamıştır!  

 

12. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ve Ergenekon 
Komplosu 

 

Sayın Başkanı yeni devrim tipi temelinde yeni bir hareket tarzına sürükleyen en önemli 

etken, AKP-Gülen Cemaati ittifakının, 2005 sonrası giderek Ergenekon Komplosu'yla Kemalist 

Ordu'yu önce bastırmaya  sonra da tasfiyeye yönelen politikalarıdır. Başkan AKP-Gülen ittifakının, 

Kemalist Ordu'yu bu bastırma ve tasfiye politikalarında bir tuhaflığın olduğunu daha 2008 yılında 

farkeder. 2008 yılında avukatlarıyla bir görüşmesinde şöyle söyler:  

 

“Hem Atilla Uğur hem Emre Taner bana şöyle dediler: ’Biz bu sorunu KDP, YNK ve Amerika ile değil 

sizinle çözelim. ’ Bana konuşmaları olumlu geldi. Ama onların durumu şimdi ortada. Benim 

sorguma katılan paşa cezaevinde yatıyor ve neden tutuklandığını bilmiyor. ”(Görüşme Notları, 11 
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Ekim 2008, Hürriyet) 

 

Başkan AKP ile Gülen Cemaati'nin Kemalist Ordu'yu bastırdıktan sonra, AB ve 

demokratikleşmeye doğru değil, Kemalistlerden daha kötü bir diktatörlüğe yöneleceğini ve AB 

üyeliği politikasının sadece bir "incir yaprağı" rolü oynadığını, 2009- 2010 yıllarında farkeder. 2011 

yılının hemen başında çok önemli bir değerlendirmede bulunur:  

 

“Önemli bir değerlendirme daha yapacağım. Bu değerlendirme tarihi ve aslında biraz da 

özeleştirel bir değerlendirme olacak(abç). Bugüne kadar Ergenekon yargılamalarıyla birlikte 

devletteki gladionun Jitemvari yapıların tasfiye edildiği söyleniyordu. Biz de biraz böyle 

düşünüyorduk. Aslında olanlar tam da böyle değildir. Bu konu üzerine sürekli düşünüyorum. 

Geçenlerde buradaki arkadaşlarla da tartıştım. Nasıl fark etmemişiz bugüne kadar? Bu nedenle 

özeleştiri diyorum. (abç)” (Görüşme Notları, 11 Ocak 2011) 

 

Yine aynı görüşmede şöyle söyler:  

 

“Sanırım Hanefi Avcı'nın kitabında da geçiyormuş. O da çözüm konusunda benimle görüşülmesi 

taraftarıymış, bunu öneriyormuş ve şimdi içeride ve Ergenekon'dan yargılanıyor. Yine geçmişte 

benimle burada çözüm amacıyla görüşen bazı isimler de Ergenekoncu diye yargılanıyor. Aslında 

Ergenekoncu diye tasfiye edildiği söylenenlerin bir kısmı çözüm yanlısı isimlermiş. Ama asıl 

Gladionun çözümü istemeyen kesimleri dışarıda bırakılmıştır, onlar hala dışarıdadır ve AKP 

bunlarla uzlaşmıştır. (abç)” (Görüşme Notları, 11 Ocak 2011) 

 

Başkan 2008- 2010 arası dönemde, Erdoğan'ın niyetini tamamen çözmüş ve onun AB'ye 

doğru değil korkunç bir diktatörlüğe doğru yönelerek (ki o buna yeşil faşizm der), PKK'yi tasfiyeye 

yöneleceğini farkederek, süratle yeni bir siyaset geliştirmeye yönelmiştir. İşte yeni devrim tipi, 

devletin geçirmiş olduğu değişim ve dönüşüme Öcalan'ın tarihsel cevabıdır.  

 

AKP ile Gülen Cemaati'nin devleti, liberal bir örtünün altında sinsi bir şekilde yeni bir faşist 

rejim temelinde dönüştürme politikalarına karşı Başkan, Türkiye'de PKK önderliğinde siyasal 

iktidarın tamamen ele geçirilmesi politikasıyla karşılık verir ve AKP-Gülen Cemaati'nin yaptığı gibi, 

bu devrimi liberal bir örtü altına gizler! Başkan AKP-Gülen Cemaati'nin muhafazakar-liberal 

hegemonya oluşturma politikalarına, devrimci-liberal hegemonya oluşturma politikasıyla set 

çekerek, onların toplumsal etkinliğini kıran ve  darlaştıran bir politika izlemeye başlar.  
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Başkan daha 2008'den itibaren Kandil'i AKP noktasında uyarmaya çalışır ama Kandil 

ilginçtir bu uyarıları almaz. Başkan'ın Kandil'den istediği, AKP-Gülen Cemaati komplosunu teşhir 

ederek ve açığa çıkararak onları boşa düşürmedir. Ama Kandil çok önemli olan bu komployla 

ilgilenmez ve AKP'ye büyük bir manevra ve hareket alanı bırakır. Başkan bu noktadaki uyarılarını  

Kandil'e en son, Barış Süreci'nde İmralı Heyeti aracılığıyla yapar ve Kandil'e bu komployla 

ilgilenmesi talimatını şöyle verir:  

 

"KCK, Ergenekon, hukuk komedisi, trajedisi ile de ilgilenebilir. Çok önemli iki şeydir. " (A. Öcalan, 

İmralı Notları, s. 127)  

 

Ama Kandil bir türlü bu işlerle ilgilenmez! Ama niçin? Bu durum Kandil'e egemen olan 

oportünist anlayış içerisinde gizlidir. Kandil Başkanı ideolojik olarak anlamadığı ve Başkan'daki  

anlık tarihsel değişimlere kapalı olduğu için ve de dogmatik bir felsefi yapıya sahip olduğu için, 

Başkan'ı sürekli arkadan takip etmektedir. Kandil bazı şeylerin aşıldığını bu dogmatik yapısından 

dolayı farketmez ya da edememektedir. Halbuki Ergenekon komplosu, Başkanı ve yeni yönelimini 

anlamak için temel bir yere sahiptir. Başkan bu komplo üzerinden Kandil'i aydınlatmak, uyarmak 

ve geliştirmek istemiştir ama Kandil inanılmaz bir tutuculuk sergilemiştir.  

 

Kandil'in Ergenekon Komplosu'nu anlamaması ve bu komployu KCK'nin politik gücüyle 

teşhir etmemesi, Erdoğan'ın toplumsal gücünü arttırmada etkili olmuştur. Erdoğan devlet 

olanaklarını kullanarak bütün medyayı baskı altına aldığı için, bu komployu açığa çıkartan ve bu 

konuda yazan bütün medyayı baskı altına almış ve medyayı ya otosansüre sürüklemiş ya da bu 

konuda yazan gazeteci ve yazarları da keyfi bir biçimde cezaevine  atarak, yılgınlık ve korku 

yaratmak istemiştir. Halbuki KCK yasadışı yapısı ve güçlü medya sistemiyle bu komployu deşifre 

ederek, kitleleri aydınlatabilirdi. Ama bunu yapabilmesi öncelikle bu komployu anlamasına 

bağlıydı, ki Kandil'in kendisi bizzat bu komployu  anlamamıştır!   

 

Aynı durum Erdoğan'ın 15 Temmuz Darbesi için de geçerlidir. KCK Erdoğan'ın özel savaş 

taktiğiyle ve psikolojik savaş üzerine oturan bu darbesini açığa çıkartıp, teşhir edeceğine, "iki gerici 

klik arasında bir mücadele" diyerek, dolaylı olarak Erdoğan darbesini meşrulaştırmıştır. "15 

Temmuz"da Gülen Cemaati darbe yapmamıştır. Erdoğan Gülen Cemaati'nden devşirmiş olduğu 

ajanlar ve kendi ajanlarıyla, MİT ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı kullanarak önce  bir "sahte  

darbe" organize etmiş ve bu darbeyi bastırma görünümü altında da , "gerçek bir darbe" yapmıştır.  
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Ergenekon Komplosu'nda da mantık aynıydı. Orada da AKP, Gülen Cemaati ile birlikte 

Kemalistlere karşı aynısını yapmıştı. Gülen Cemaati'nin Emniyet içerisindeki ve Yargı'daki 

kadrolarını Kemalistlere karşı bir komplo için kullanmış ve bu kadrolar aracılığıyla önce bir dizi 

suikast ve terör eylemi  organize etmiş (Şemdinli Umut Kitapevi terör eylemi,  Hrant Dink Suikasti, 

Zirve Yayınevi katliamı, Ümraniye'deki bir eve bombaların yerleştirilmesi, Danıştay saldırısı vs. 

gibi), sonra da sahte belgeler aracılığıyla Kemalistleri bu olaylarla   ilişkilendirerek, "pasif bir darbe" 

yapmıştır. İşi bittikten sonra da Gülen Cemaati ile ittifakını koparmıştır.  

 

Aynı durumu bu sefer 15 Temmuz'da tersten yapmıştır. Ordu içerisindeki Kemalistleri 

Gülen Cemaati'ne karşı kullanmış ve onlarla ittifak halinde sahte bir darbe planlayarak Gülen 

Cemaati ile savaş görünümü altında bütün halka karşı bir darbe yapmış ve sonra işi bitince 

Kemalistleri tamamen tasfiyeye yönelmiştir.  

 

Eğer Kandil Başkan'ın kendisinden istemiş olduğu  Ergenekon Komplosu ile ilgilenseydi, 

Erdoğan'ın "15 Temmuz Darbesi"nin ne olduğunu hemen anlardı. Devlet içerisinde ortaya çıkan 

çok önemli iki tarihsel olayın iç yüzünü anlamayan bir liderliğin siyasi başarısı mümkün müdür? 

İnsan bu durum karşısında ne diyeceğini bilemiyor.  

 

 Yorumu okura bırakıyorum!  

 

13. Başkan Abdullah Öcalan ve PKK'nin "Kandil Önderliği" 
 

Sayın Başkan Abdullah Öcalan ile PKK'nin "Kandil Önderliği" arasındaki ilişkilerin gerçek 

doğası ve karakterinin ortaya konması büyük bir önem arzetmektedir. Ama bu sorun oldukça 

hassas ve istismara da açıktır. Bu konuda yapılacak tespitler, kötü niyetli insanlar tarafından 

kolayca istismar edilebilir. Bundan dolayı, Başkan ile Kandil arasındaki ilişkilere bilimsel bir şekilde 

yaklaşmak ve bu bilimsellik temelinde karşılıklı ilişkilerini incelemek gerekmektedir. Bu noktada 

elimden geldiği kadar objektif olmaya çalışacağım.  

 

Kanımca iki kesim arasındaki ilişkiler,   liderlik bilimi ve sanatı çerçevesinde ele alınabilir. 

Başkan ile Kandil'in önce tarihsel yerleri doğru konarak ve bu yerler teorik olarak belirlenerek, bu 

yerler arasındaki ilişkiler üzerinden her iki kesim arasındaki ilişkilerin doğası ortaya konabilir. Bu 

ilişkilerin doğasının doğru bir şekilde ortaya konması, Erdoğan'ın ne yapmak istediğini anlamak 
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açısından da önemlidir. Çünkü Erdoğan, Başkan ile Kandil arasındaki ilişkilerin doğasından 

hareketle, bazı siyasi planlar geliştirmek istemektedir.  

 

Mademki konumuzun odağında Liderlik var, o zaman lider profiline Sayın Başkan ile 

Kandil'in ne kadar tekabül edip ve etmediğini ortaya koymaya çalışalım.  

 

O zaman, "Lider kime denir ve bir politik örgüt içerisindeki temel fonksiyonu nedir? " 

sorusuyla işe başlayalım.  

 

Bir çok bilimi adamı, liderliğin farklı tanımlarını yapmışlardır ve bu tanımların sentezinden 

ortak bir tanım yapmak mümkündür. Herşeyden önce liderlik, bir örgüt ile bağlantılı bir 

şekillenmedir. Örgüt olmadan bir liderlikten bahsedilemez. Bu örgüt bir politik örgüt de olabilir bir 

ekonomik (şirket) örgüt de olabilir. Ama hem lider hem de örgüt tek başlarına varolmazlar, kendi 

dışındaki bir dünya ile bağlantılıdırlar. Eğer siyasi bir liderlik ve örgüt sözkonusuysa bu politikadır, 

yokeğer ekonomik bir liderlik ve şirket sözkonusu ise bu ekonomik ilişkilerdir. Sorunumuz giderek 

netleşmeye başlıyor ve bu temelde liderliğin  kısa  bir tanımını şöyle yapabiliriz: Lider örgütünü 

dış dünyanın karmaşıklığı içerisine amaç ve işlev bakımından doğru bir şekilde yerleştiren ve bu 

amaç ve işlevi kendi örgütüne doğru kavratarak, bu temelde onu yöneten kişidir.  

 

Bu tanım açımlandığı zaman, liderin çok önemli iki meziyetinin olduğu görülür. Bunlardan 

birincisi, zihinsel ve entellektüel gücü ve birikimi ile geleceğe dönük bir vizyon (program, strateji 

ve taktik gibi) oluşturma ve bu vizyonu doğru bir iletişimle örgütüne aktarma özelliğidir. İkincisi 

ise, örgütünü iyi bir yönetici olarak, oluşturmuş olduğu vizyona göre şekillendirme özelliğidir. 

Bundan dolayı liderler aynı zamanda iyi bir yöneticidirler ama her yönetici iyi bir lider olmayabilir. 

Lider, örgüt ve dış dünyanın yanında, şimdi  bir de yönetici kavramı ortaya çıkmaktadır. Aslına 

bakılırsa bir örgüt, lider, yöneticiler, kadrolar ve üyelerden oluşur ve hepsi ortak bir amaç 

etrafında, farklı düzeylerdeki işlerin birbirlerine bağlandıkları bir bütünlük oluştururlar. Bizim 

konumuz açısından önemli olan lider ile yöneticiler ve bu iki kesim arasındaki teorik ilişkilerdir.  

 

Liderin tanımını yukarıda yaptık, peki o zaman yönetici nedir?  

 

Bir örgütte yöneticinin asıl işlevi, örgütü dış dünyanın karmaşıklığı içerisine yerleştirmek ve 

bu temelde vizyon oluşturmak değildir. Onun temel işi, liderin kendisine sunmuş olduğu vizyona 

uygun bir şekilde örgütü şekillendirmektir. Liderin vizyonunu pratiğe geçirmek için gerekli olan 
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idari işleri ve bu işlerin gerektirmiş olduğu maddi ve manevi gücü ve de kapasiteyi oluşturmaktır. 

Bunu ise kadrolar aracılığıyla yaparlar. Yöneticiler örgütü liderin vizyonu doğrultusunda 

şekillendirirken büyük oranda kadrolara dayanırlar.  

 

Burada yöneticinin temel işinin örgüt içi ile sınırlı olması olgusu gözden kaçmamalıdır. 

Yöneticinin örgütün içine yoğunlaşması ve zamanını tamamen buna harcaması, giderek bu 

yapısına uygun bir zihinsel şekillenmeye de neden olur. Yöneticiler ideolojik düzey ve kapasite 

olarak, lider ile kadrolar arasında bir tarihsel yere tekabül ederler ve tarihsel koşulların yapısına 

göre ya liderlik konumuna yükselirler ya da yönetici düzeyinde kalırlar. Ama bu geçiş mutlak değil 

görelidir yani olabilir de olmayabilir de.  

 

Şimdi de lider ile yönetici arasındaki ayrımları ele almaya çalışalım. Bu ayrımları kısaca 

şöyle belirtmek mümkündür:  

1- Lider sürekli olarak dış dünyanın yapısıyla ve sorunlarıyla ilgilenerek, örgütünü dış dünyanın 

karmaşıklığı içerisine doğru bir şekilde yerleştirme ile uğraşırken, yönetici liderin belirlediği 

çerçeve içinde örgütün farklı parça ve işlevlerini düzenlemekle uğraşmaktadır. Bu haliyle 

çalışmasının yoğunluğu ve doğrultusu örgüt içine dönüktür.  

 

2-Lider sürekli olarak dış dünyanın değişkenliğiyle uğraştığı için, değişime ayak uydurandır. 

Liderliğin özelliklerinden bir tanesi, değişime ayak uydurmak ve bu temelde geleceğe ışık 

tutmaktır. Bunu ise fikirlerinin yenilenmesi temelinde yaparlar. Yöneticilerin ise daha çok 

faaliyetleri, örgütleme, denetleme ve ortaya çıkan örgüt problemlerini çözmeye dönüktür. Fikir 

yenileme özellikleri azdır ya da hiç yoktur. Yöneticinin işi sürekli olarak, liderin işinin sonucunda 

ortaya çıkar ve ölçeği de daha dardır. Bu darlık entellektüel ve zihinsel darlığının da temelini 

oluşturur.  

 

3-Liderler doğru işi yapan kişilerdir. Doğru iş ise dış dünyanın değişkenliğini yerinde ve zamanında 

analiz ederek doğru bir vizyon oluşturma ve örgütüne bu doğru vizyonu sunma kapasitesidir. 

Yöneticiler ise, işi doğru yapan kişilerdir. Liderin kendilerine sunmuş olduğu vizyona uygun 

kadroyu oluşturan, belirlenen hedef ve görevlere göre sevk ve idare eden, gerekli denetlemeyi 

yapan ve  sorun anında doğru müdahaleyi yapan kişidir.  

 

4-Lider örgütünü yönetirken, sadece otoriteye yaslanmaz. Ama öncelikle örgütünü etkileme ve 

ona nüfuz etme özelliğini kullanır, ki bu özelliği onun zihinsel ve entellektüel birikimine dayanır. 
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Fikir ne kadar güçlü ise, örgütüne nüfuz ederek, onu etkilemesi daha güçlü olur. Bu haliyle 

örgütünü oluşturan bireylerin, aklını ve kalbini kazanır. Yönetici ise örgütü yönetirken, daha çok 

otoriteyi ve yetkiyi kullanır ve de bunlara dayanır.  

 

Daha başka özellikler ve ayrımlar da belirlenebilir ama konumuz açısından bu kadarı 

yeterlidir. Burada soracağımız temel soru şudur: Sayın Başkan Öcalan ve Kandil Önderliği, 

yetenek ve kapasiteleri gözönüne alınırsa, liderlik ve yöneticilik kategorilerinden hangisine 

denk düşmektedirler?  

 

Bu yazının başından beri gördüğümüz gibi, dış dünyanın değişkenliğini zamanında farkeden 

(AKP-Gülen Cemaati ittifakının Ergenekon Komplosu) ve bu temelde yeni bir strateji geliştiren 

(öncelikle Türkiye'de iktidarın ele geçirilmesi) ve bu stratejiyi yeni bir devrim temelinde (pasif 

devrim) ortaya koyan Sayın Başkan'dır ve bunu ise bu yazı boyunca gördüğümüz gibi, mükemmele 

yakın bir şekilde yapmıştır. Sayın Başkan oluşturmuş olduğu vizyon ile tek Kürdistan değil, Türkiye 

devriminin problemlerine de ışık tutmuş ve bu iki ülkenin birleşik devrimini geliştirecek yeni bir 

hareket tarzı ortaya koymuştur.  

 

Buna karşılık Kandil Önderliği ise, gördüğümüz gibi, dış dünyanın değişkenliğini zamanında 

ve yerinde analiz edemeyerek ve bir tür tutuculuk sergileyerek, hareketin teorik ve pratik 

ihtiyaçlarını gerektiği gibi karşılamaktan uzak kalmıştır. İşte bu yapılarıyla tarihsel olarak, Öcalan 

liderlik konumuna ve Kandil ise Yöneticilik konumuna denk düşmektedirler. Bu biçimsel olarak 

böyle değil, tarihsel yani gerçek itibariyle de böyledir. Bundan çıkan temel sonuç şudır:  Öcalan'ın 

hareket içerisinde bırakacağı liderlik boşluğunu, layıkıyla dolduracak bir kişi ya da kişiler grubu 

PKK ve KCK içerisinde bulunmamaktadır! Bu durum Barış Süreci'nden sonra ortaya çıkan politik 

manzara ile tamamen ortaya çıkmış bulunmaktadır.  

 

Buradaki temel sorun, Kandil'lin yöneticilik düzeyindeki ideolojik ve politik yapısıyla, 

PKK'nin liderlik sorumluluğunun, zaman zaman, Başkan'ın tutsak olmasından dolayı Kandil'in 

omuzlarına kalmış olmasıdır. Bunu Kandil istememiştir ve bu sorun özel koşullardan dolayı yani 

Başkan'ın yakalanmasından dolayı üzerine kalmıştır. İşte Kandil'in yetenek ve kapasitesinin, 

Başkan'ın liderlik konumunu doldurmaya yetmediğini devlet çok iyi görmüş ve Başkanı zaman 

zaman tecrite alarak, Kandil'in yanlış kararlar vermesini ve bu kararların arkasından giderek 

hareketi zayıf düşürme ve savunmasız bırakma beklentisi ve politikası oluşturmaya çalışmıştır, ki 

Kandil yapmış olduğu bazı çok önemli hatalarla, devletin bu beklentisini doğru çıkarmıştır.  
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İşte tam da bu noktada Barış Süreci'nin hemen başlarında, Kandil çok büyük bir hataya 

imza atmış  ve Erdoğan'ın beklentileri doğrultusunda adım  atmıştır. Erdoğan'ın HDP'nin İmralı 

Heyeti'nin iletişim ağı  üzerinden aradığı şeylerden bir tanesi, Başkan ile Kandil arasındaki 

anlaşmazlık noktalarını bulup ve bunları kendi stratejisi noktasında nasıl kullanacağını kestirmekti. 

İşte Barış Süreci'nin hemen başında Kandil, özerklik noktasında tek Başkan ile ayrımını ortaya 

koymakla kalmadı ama Başkan'ın oluşturmak istediği yönetimden farklı bir yönetim oluşturma 

yoluna da gitti. Bu durum İmralı Notları'na şöyle yansımıştır:  

 

"A. Öcalan: Ben aslında ona (Mustafa Karasu'yu kasdederek-KE) görev önermiştim. Amacım ahenk 

bozulmasın tabii ki. Sabri'yi öneriyorlar, ama ne kadar hakim olabilir. Bir de dengeler var tabii. 

(Gülerek) Cemil Bayık nasıl? Bir numaralı yardımcım Cemil oluyor. Acaba doğru olur mu? (abç)" 

(A. Öcalan, a. g. e., s. 81)  

 

Bu açıklamadan da görüldüğü gibi, Başkan'ın KCK Eşbaşkanlığı için ilk tercihi Sayın Mustafa 

Karasu'dur. Ama Kandil, tahminime göre, bir konsensüs ile yani bütün eski önder kadroların 

üzerinde hem fikir olduğu bir karar ile, Sayın Cemil Bayık'ı KCK Eşbaşkanlığı'na uygun görmüştür. 

İlk bakışta Sayın Cemil Bayık'ın KCK Eşbaşkanı olması doğal bir durum olarak gözükmektedir. Ama 

sorun Sayın Cemil Bayık'ın KCK Eşbaşkanı olması değil, bu kurumun başına seçilirken Kandil'in 

vermiş olduğu siyasi mesajdır.  

 

Bu yazı boyunca gördüğümüz gibi, Kandil'in neredeyse yekpare olarak ve birçok defa 

Başkan'dan talep ettiği, devlet ile olası bir anlaşma durumunda "Kürtlerin statüsü"nü Anayasa'ya 

koyma talebi ve Başkan'ın  her seferinde bu talebi "bilimsel olmadığı"  gerekçesiyle geri çevirmesi 

vardır. Yine bu yazı boyunca gördüğümüz gibi, "bu statü talebi"nin ileri sürülmesi aslında Kandil'in 

Başkan'ın yeni stratejisini ve  çizgisini anlamadığının bir göstergesi ve hala daha  eski strateji ve 

çizgiye (2003- 2011) sadık kaldığının açık bir göstergesidir. Bu ise daha önce gördüğümüz gibi, 

Başkan'ın hem genel Ortadoğu hem de özel Türkiye ve Kuzey Kürdistan stratejisini temelden 

tehdit eden bir durumdu.  

 

Kandil Başkan'ın yeni yönelimini  yani onun devlete ilk adımda taviz veren ve daha sonraki 

adımlarda bu tavizleri geçersiz hale getirecek olan hareket tarzını anlamadığı için, Başkan'ın 

uygulamış olduğu bu politikayı bir tür "zayıflık" ya da "devlet karşısında çıtayı olduğundan düşük 

tutma" olarak algılıyordu. Başkan siyasi planlarını açık söyleyemediği ve devlete karşı politik 
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aldatmaya başvurduğu için, bu politikalar Kandil için çok karmaşık hale geldi ve Başkan'ın mantık 

yapısının ana iskeleti Kandil için izlenemez bir hal aldı. Bu sorunun tek çözümü, Kandil'in az çok 

ideolojik olarak Başkan'ı anlayacak düzeye çıkması ve bu ideolojik düzey üzerinden  tümden gelim 

yoluyla özel süreçlere inen bir yol izlemesiydi. Ama Kandil yeni devrim tipini anlayacak ideolojik 

düzeye hemen çıkamadığı için, Başkan'ın yapmak istediğini anlamayarak, onun hareket tarzını bir 

tür zayıflık olarak algılamıştır. Aslında bu durum, Kandil'in bir tür ideolojik krizidir ve bu tür krizler 

ancak iki şekilde çözülebilir: Ya bir bilinçlenme gerçekleşir (ki Başkan Barış Süreci'ni aynı zamanda 

Kandil'i ideolojik olarak uyarma ve geliştirme dönemi ya da eğitim süreci olarak ele alıyordu) ve 

kriz aşılır. Ya da bu bilinçlenme gerçekleşmeyerek yanlış kararlar ve yönelimler oluşturularak kriz 

dönemi giderek derinleşir.  

 

Sayın Cemil Bayık'ın KCK Eşbaşkanı olmasının anlamı, Kandil'in bir konsensüs halinde, 

Başkan'ın devlet karşısında çıtayı olduğundan fazla indirmeye direnecek olmasıydı. Bunun 

Başkan'ın stratejisi için bir felaket olacağı açıktı. Başkan Kandil'in Sayın Cemil Bayık'ı KCK Eşbaşkanı 

olarak önermesine bir şey demeyerek ve mecburen kabul ederek, bir şeyin altını çizerek, sayın 

Cemil Bayık'ı ve Kandil'i uyarmıştır: "Bir numaralı yardımcım Cemil oluyor. Acaba doğru olur mu? 

"  

 

Başkan bu  cümle ile iki şey anlatmak istiyordu. İlk olarak, KCK Eşbaşkanlığı'nın KCK Genel 

Başkanı'nın yardımcısı olduğunu ve Başkan'ın çizgisini pratiğe geçirmeyle sorumlu olduğunu 

hatırlatıyordu. Farklı bir düşünceye sahip olunsa dahi, bunun uygulanılan politikaya 

yansımaması gerektiği mesajıdır. İkincisi olarak ise, Sayın Cemil Bayık'ın seçilmesinin bir diğer 

anlamı, Kandil'in Başkan'dan talep ettiği bu politikanın yani "Kürtlere statü" politikasının aslında 

Sayın Cemil Bayık odaklı olduğunun bir göstergesidir ve bu durum yönetimde öznelciliğe neden 

olarak, Başkan'ın çizgisine uygun olmayan bir pratiğin ortaya çıkmasına neden olabilirdi. Çünkü bir 

yönetici için en zor olan şey, kabul etmediği bir politikayı uygulamasıdır. Bunun çok ciddi sorunlar 

yaratacağını Başkan biliyordu. Onun için Başkan "Acaba doğru olur mu? " diyordu.  

 

Erdoğan ve devlet, Kandil'in Sayın Cemil Bayık etrafında bir konsensüs oluşturmasının 

siyasi mesajını anladılar. Bunun anlamı Kandil'in Başkan'ın bazı politikalarına direneceğiydi. 

Erdoğan ve devlet, Başkan'ın olası bir tecriti durumunda, Kandil'in "statü" politikasıyla hareket 

edeceğini artık anlamışlardı ve bu noktada Barış Süreci taktiğiyle istediklerini almaya 

başlamışlardı. Kandil'in "statü" politikasının, PKK'yi hem Türkiye hem de Kuzey Kürdistan 

siyasetinde dar bir politik alana sıkıştıracağını Erdoğan ve devlet artık çok iyi biliyorlardı. Ama 
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başka bir sorun vardı: HPG'nin Kandil ve çevresinde büyütülmesi sorunu.  

 

PKK'nin siyasi darlaşması tek yeterli değildi ama askeri darlaşması da sağlanmalıydı ve 

Başkan'ın Kandil'den istemiş olduğu ezici gerilla gücünün oluşması engellenmeliydi ve bunun tek 

bir yolu vardı: Kürdistan'ın başka cephelerini ama özellikle Rojava ve Rojhilat cephelerini büyütme. 

Ortadoğu'da sünni blokunu Şii bloku karşısında güçlendirne ve ayağa kaldırma politikası 

çerçevesinde Türkiye ve ortakları, Batı'lı güçlerle Ekim 2014'te ortak Kobane kuşatmasını yaptılar. 

Amaç tek Rojava'nın düşürülmesi değildi ama HPG'nin buraya büyük güç kaydırmasını  ve Kandil'in 

yanlış politik kararlar almasını  sağlayarak, bu cephenin sürekli büyük bir cephe olmasını 

sağlamaktı. Kandil daha önce  gördüğümüz gibi yanlış Rojava politikasıyla  bunu sağlayarak, Kuzey 

Kürdistan'daki siyasi darlığı askeri darlıkla birleştirdi.  

 

Türkiye'nin PKK'yi Rojava'dan sonra, Rojhilat aracılığıyla İran devleti ile zamansız olarak 

karşı karşıya getirmek için gerçekleştirdiği iki önemli provokasyon oldu. Bunlardan ilki, 2015 

yılında Mahabad'ta, iddiaya göre bir Kürt kızına İran istihbaratından birisinin tecavüz girişimi 

sırasında bu Kürt kızının intihar ederek ölmesi sonucunda ortaya çıkan ve neredeyse ayaklanma 

düzeyine varan durumdur. Olayların bu kadar hızlı gerçekleşmesi dahi bunun bir provokasyon 

olduğunu göstermektedir, ki bu provokasyon büyük ihtimal IKDP üzerinden ve İKDP aracılığıyla ve 

de Türk MİT'inin ortak bir organizasyonuydu. Kürt kızına tecavüz girişiminde bulunan, İran 

istihbaratından birisi değil ama büyük bir ihtimalle Türk istihbaratından birisiydi ve amaç zamansız 

bir toplumsal kalkışma gerçekleştirerek, PKK ile İran devletini karşı karşıya getirmekti, ki Kandil 

bunu yemedi.  

 

İkinci provokasyon da yine bu olaydan iki hafta sonra, İKDP üzerinden  yapılmak istendi. 

İKDP ısrarla PKK'nin denetimi altında bulunan alanlarda üslenmek isteyerek, buraları İran'a saldırı 

için kullanmak istiyordu. Bu tuhaf duruma PKK müsade etmedi ve çıkan çatışmada iki peşmerge 

öldürüldü ve İKDP geri çekilmek zorunda kaldı. Aslında İKDP'nin asıl amacı, PKK'nin denetimi 

altındaki bölgelerden İran'a saldırarak, İran ile PKK'yi karşı karşıya getirmekti. Ama PKK'nin sert 

tepkisi,  böyle bir provokasyonu boşa çıkardı.  

 

Kobane kuşatmasından bir kaç ay sonra yaşanan bu provokasyonlar ve aynı anda 

Erdoğan'ın 7 Haziran seçimlerine giderken savaşçı bir dili öne çıkarması ve Dolmabahçe 

Mutabakatı'nı yok sayarak, PKK ile seçimlerden  önce savaşmak için bir çok provokasyon 

tezgahlaması tesadüf değildi. Kandil'in Rojava'da Batı ile anlaşarak Rojava'yı elde tutması ve bu 



 295 

temelde HPG'nin önemli bir gücünün Rojava'ya kayması, bir yandan Başkan'ın Kuzey için 

düşündüğü gerillanın azalmasına neden olurken, öte yandan Erdoğan provokasyonlar ile PKK'yi 

İran ile karşı karşıya getirerek, PKK'nin güçlerini bölgede kontrolsüz bir şekilde yayarak, onu daha 

da zayıflatmak istiyordu. Kandil Erdoğan'ın  İran provokasyonlarına gelmedi ama Rojava'da 

uygulamış olduğu yanlış politika ile bir noktaya kadar Erdoğan'ın beklentilerini karşılamış oldu.  

 

Kandil'in bütün bu yanlış politikalarının altında, ideolojik ve politik yetersizliği yatıyordu ve 

bu yetersizlik ise dogmatik bir dünya görüşünden kaynaklanıyordu. Bu dogmatik dünya görüşü, 

kendisini Başkan'ın daha önceki stratejisiyle koşullandırdığı için, Barış Süreci başladığı zaman, 

Başkan'dan gelen bütün açıklama, değerlendirme ve dolaylı mesajlara kendisini kapalı hale 

getirmişti. Aslında Kandil, statü politikası dışında, herşeyiyle Başkan'ın çizgisini "uyguluyordu". 

Ama bir farkla ki, bu çizgi eskimiş bir çizgiydi ve Başkan sürekli ve dolaylı olarak Kandil'e bunu 

anlatmaya çalışıyordu ama Kandil kendisini koşullandırdığı için anlamıyordu.  

 

Kandil'in uyguladığı eski strateji, yeni koşullardan dolayı ıskartaya çıktığı için tamamen 

yanlış hale gelmişti ve Kandil bu yanlışa statü yanlışını da eklediği zaman, işler iyice çığrından 

çıkmaya başladı ve Başkan'ın çizgisiyle Kandil'in uyguladığı çizgi arasındaki makas giderek açılmaya 

başladı. Zaten Erdoğan'ın amaçlarından bir tanesi, Başkan ile Kandil arasındaki bu makasın, KCK 

içerisinde bir siyasi kriz yaratacak düzeye kadar çıkmasını, Başkan'ı tecrite alarak sağlamaktır. 

Erdoğan Kandil yanlış bir siyasette yolaladıkça ve bu siyaset büyük bedellere neden oldukça, 

Başkan ile arasındaki gerilimin artacağını varsaymaktadır. Başkan ile Kandil arasında ortaya 

çıkacak gerilimin bir cepheleşmeye yolaçmasını ummaktadır ve amaç Başkan ile Kandil'in 

restleşmesini sağlamaktır.  

 

Peki bu olur mu?  

 

Eğer devlet önünde şu gibi olaylar yaşanırsa, devlet bunu  umar:  

 

"Bütün sorumlusu Kandil'dir. Kandil'e deyin ki, kim yaptıysa bu işleri onun gözünü oyacağım. 

Kandil karışmayacak bu işlere ! Kandil yazılarında bana çok bağlı gibi görünüyor ama pratikte öyle 

davranmıyor. Bu böyle olmaz! Ne BDP ne de HDP adına bu yapılamaz. Ders çıkaracak ve çok 

şiddetli bir özeleştiri verecekler. Ben devlete de söylüyorum, benimle iş yapacaksınız, benimle 

ciddi konuşacaksınız diyorum. Sizin de daha cesur olmanız lazım. Ben size benim adıma müdahale 

edin demiştim. Benim yetkilerimi kullanmalısınız demiştim. Selahattin'e de bunları söylemiştim. 
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Benim yetkilerimi kullanmalısınız demiştim. Selahattin de buradan gittikten sonra 24 saat bile 

geçmeden bu dayatılanlara boyun eğiyor. (Pervin ve İdris'e dönerek) Kandil'in bana karşı bir tavır 

alma durumu olabilir mi?  Gözlemleriniz nelerdir. "(abç) (A. Öcalan, a. g. e., s. 276)  

 

Başkan Kandil'e bu sözleri, 2014 yerel seçimlerindeki bütün adayların Kandil tarafından 

belirlendiğini öğrendiği zaman söylemektedir. HDP'nin yerel seçimlerdeki bütün adayları, HDP'de 

değil ama tamamı Kandil'de belirlenmiş ve bundan dolayı bazı yerlerde olumsuz sonuçlar alınmıştı. 

Başkan bunu duyunca çok kızar ve Kandil'in görünüşte kendi politikasına bağlı olduğunu ama 

pratikte farklı bir şey yaptığı eleştirisinde bulunur. Bu durum kaçınılmaz olarak Başkan'da Kandil 

ile ilgili kuşkuları arttırır ve pratikte Kandil'in başka bir politika izleyeceği korkusuna neden olur. 

Kandil'in bu politikasının ana hatlarını ise bu yazı boyunca zaten gördük.  

 

Başkan'daki en önemli kuşku, Kandil'in kendisine açıktan tavır alıp-almayacağı kuşkusudur. 

Başkan'ın bu durumu, İmralı Heyeti'ne sormasının nedeni, Kandil'in Barış Süreci'nin başında almış 

olduğu siyasi pozisyondur. Kandil'in pratikte  kendi siyasi pozisyonu takip etmesi ve Başkan'ın 

bütünlüklü stratejisini parçalaması,  kaçınılmaz olarak Başkan ile Kandil'i karşı karşıya getirecektir. 

Bu yazı boyunca gördüğümüz gibi, Kandil pratikte  kendi siyasi pozisyonuna uygun hareket etmiş 

ve Başkan'ın politikasını (iyi niyetli davranarak diyelim ki) anlamadığı için yanlış hareket etmiştir.  

 

Bütün mesele bu sorunun nasıl çözüleceğidir.  

 

Erdoğan bu sorunda da bir beklentiye sahiptir. Erdoğan'ın hareket tarzı, sürekli olarak 

Kandil'i bir seçime zorlayarak ve kötü bir seçim yapmasını sağlayarak, sonra da buna uygun  taktik 

geliştirmektir. Savaş başladığı zaman, Kandil'in Başkan'ın Demokratik Cumhuriyet siyaseti yerine 

Demokratik Özerkliği öne çıkarması ve yine Kobane kuşatması sırasında Batı ile anlaşarak Rojava'yı 

tek başına elde tutması yanlış politikaları, nasıl Erdoğan'a yaradıysa, Başkan'ın tecriti aracılığıyla, 

Kandil'in kendi politikasında çok ileri gitmesini sağlayarak Başkan ile gerilimi arttırma politikasında 

da beklentisi, Başkan ile Kandil arasında restleşmedir. Kandil'in böyle bir hata yapması halinde 

devletin planı bellidir. Buna az ileride değineceğim.  

 

Başkan ile Kandil arasında oldukça açılan siyasi makasın (ki ilişkilere bir tür gerilim 

yüklemektedir), Kandil'in tutumuna bağlı olarak ortaya çıkaracağı iki sonuç vardır ve devlet bu 

sonuca göre hareket edecektir. Bu sonuçlar şunlar olabilir:  

1-Başkan Kandil'e direk müdahale eder, hem siyasi çizgiyi hem de yönetimi açıktan değiştirir ve 
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Kandil Başkan'ın müdahalesine direnmez, sorun bir noktaya kadar krizsiz çözülür. Bu devletin 

istemediği ama Kandil'deki yoldaşlarımızın yapması gerekendir.  

 

2-Kandil direnir ve Başkan'ın Kandil'e müdahale tarzı değişir. İşte bu ikincisi devletin istediği ve 

herkes için çok riskli bir durumdur. Bu ikinci nokta üzerinde biraz durmak gerekmektedir.  

 

Ama bir de bu iki şıkkın dışında, Başkan'ın hep tecritte kalması ve Kandil'in mevcut 

politikasının uzun bir süre yürürlükte kalmasıdır. Eğer devlet bu durumu kendisi için avantajlı 

bulursa, o zaman Başkan'ın hep tecritte kalma durumu da vardır.  

 

Ama devlet, Başkan'ın tecriti ve Kandil'in izlemiş olduğu mevcut politika ile her iki kesim 

arasındaki ilişkilerin gerildiğine kanaat getirirse, o zaman karşılıklı cepheleşme beklentisiyle, 

Başkan ile görüşmeye tekrar geçebilir. O zaman Kandil'in mevcut politikasına Başkan'ın müdahale 

etmesi kaçınılmazdır. Çünkü bu mevcut politika, PKK'yi giderek bir darboğaza sürüklemektedir ve 

1999 gibi bir darbe potansiyelini de içinde barındırmaktadır.  

 

Burada bir olasılık durumunu ele alacağız. Bu olasılık Kandil'in Başkan'a direnmesi 

durumudur. Bu durumda Başkan'ın nasıl hareket edeceği çok önemlidir. Unutmamak gerekir ki, 

Kandil'in mevcut politikası bir tür "sol sapma" ya da "solculuk"tur ve sonuçları itibariyle "sağ 

sapma" ya da "sağcılık" ile aynı yapıya sahiptir. Siyasi hareketlerin tarihinde hem sol hem de sağ 

sapmaların tarihsel ve toplumsal sonuçları hep  aynı olmuştur. Farklı yollardan hareketler aynı 

sonla karşılaşmışlardır. Bundan dolayı, Başkan'ın mevcut politikaya müdahale etmesi zorunludur. 

Aksi taktirde hareket tasfiye sorunuyla karşı karşıya kalacaktır.  

 

Kandil Başkan karşısında direndiği, ayak sürttüğü ya da cepheleştiği bir durumda, Başkan'ın 

elinde KCK'ye müdahale için büyük olanaklar vardır. Bunu asla unutmamak gerekir. Bu tür bir 

durumda Başkan'ın nasıl müdahale edeceğine gelmeden önce, Kandil'deki eski önder kadroların 

kendi aralarında oluşturmuş oldukları konsensüse ve bu konsensüsün yapısına kısaca da olsa 

değinmek gerekmektedir.  

 

Kandil'deki eski önder kadroların kendi aralarında bir konsensüs oluşturmaları ve bu 

konsensüs aracılığıyla Başkan'ın kendilerince yanlış gördükleri bazı politikalarına direnmeleri, 

kendi içerisinde oldukça sorunlu bir yapıya sahiptir. Kandil'deki hiçbir önder kadro tek başına, 

Başkan karşısında ideolojik, politik ve örgütsel olarak tutunma gücüne sahip değildir. Özellikle 
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onun Demokratik Cumhuriyet politikasını, Demokratik Özerklik politikasına çevirmek ve bu politik 

değişikliğin bütün politik risklerini üzerine almaya hiçbir öncer kadro tek başına cesaret etmez.  

 

  Sayın Cemil Bayık tecrübeli bir yöneticidir ve bütün eski kadroların üzerinde hem fikir 

olmadığı bir politikayı tek başına uygulamayacak kadar işin ciddiyetinin farkındadır. Burada Sayın 

Cemil Bayık'tan KCK Eşbaşkanı olduğu için bahsediyoruz. Aslında isimlerin fazla bir önemi yoktur. 

Bu Kandil'de başka bir yoldaş da olabilirdi. Burada önemli olan Kandil'in yekpare hareket 

etmesidir.  

 

Kandil'in yekpare hareket etmesi ve "birbirlerinden güç alarak" belirli bir direnç 

oluşturmaları, bazı sorunlara da kapı aralamaktadır. Örgütlerde bu tür grup davranışı oluşturmak, 

hareketlerin ideolojik, politik ve örgütsel krizleri üzerinde ağırlaştırıcı bir etkiye neden olabilir. 

Çünkü grubu oluşturan bireylerin "birbirlerine söz vermesi" ve bu söz verilen ilkelerin tehlikeye 

düşmesine götürecek davranışlardan kaçınılması, farklı görüş ve fikirlerin ortaya çıkmasına engel 

olabilmektedir.  

 

Eğer grubun davranışı yanlış bir ideolojik ve politik çizgiden besleniyorsa ve bu çizgi 

etrafında bir şartlanmışlık sözkonusuysa, olayların olumsuzluğunun bu çizgiyi aşan her durumu ve 

baskısı, grubun üyelerini daha fazla birbirlerine iterek bir kast oluşumuna neden olacaktır.  

 

Modern devrimci örgütlerde grup oluşturma yanlış bir şey ya da durum değildir. Aslında 

olması gereken bir durumdur. Çünkü farklı görüşlerin bir tezahürünü oluşturur ve doğru bir 

zeminde yapıldığı zaman, örgütün gelişimine büyük katkı sağlar. İlerici fikirlerle donanmış bir grup 

olacağı gibi, gerici fikirlerle donanmış bir grup da olabilir. İlerici fikirlerle donanmış bir grup, bir 

hareketi krizden çıkarıp ileriye doğru fırlatacağı gibi, gerici bir fikirle donanmış bir grup hareketi 

tasfiyeye de götürebilecektir. Örneğin PKK'nin 1973- 1975 arasındaki grup dönemi, Sayın 

Başkan'ın doğru halkayı yakalaması sonucunda 1978 Partileşme ve 1984 Ağustos atılımına 

götürmüştür. Ama 2000'li yılların başındaki Osman-Botan grubunun sağ tasfiyeci anlayışı, hareketi 

tasfiyenin eşiğine getirmiştir.  

 

PKK'nin Kandil Önderliği'nin hareketin odağında ve stratejik yerinde yeralması, grubun 

ortaya çıkaracağı olumsuzluğun kısa sürede hareketin geneline nüfuz etmesine ve hareketi 

derinden etkilemesine neden olmaktadır. Örneğin Demokratik Özerklik atılımında sonra, 

Kürdistan'da bazı şehirlerin neredeyse haritadan silinecek derecede katlima uğramaları, halkın 
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PKK'ye olan desteği üzerinde olumsuz bir etkiye neden olmuştur. Kaldı ki Başkan İmralı Heyeti ile 

görüşmesi sırasında 6-7 Ekim olaylarına değinerek şöyle demiştir:  

"Cizre olaylarına, 6-7 Ekim olaylarına müdahale etmeseydim tüm Cizre ve Diyarbakır'ı 

katledeceklerdi.  

(... )  

(Kandil'e) ikinci önemli eleştiri, ikide bir "Ey halkımız, kalk ve diren, kalk ve savaş" diye çağrı 

yapıyorlar. O zaman halk sizi dinleyip ayağa kalksaydı belki katliam olurdu. Cizre neredeyse 

gitmişti. (... ) Kandil, Cizre, Kobane... Diyarbakır da katliama karşı hazırlıksızdı. (A. Öcalan, a. g. e., 

s. 431)  

 

6-7 Ekim olaylarından sonra olmayan katliamlar, işte Demokratik Özerklik atılımlarından 

sonra oldu ve Başkan'ın yukarıda belirtmiş olduğu hazırlıksız ve dağınık durum savaş tekrar 

başladığı zaman devam ediyordu, ki nedenlerine bu yazı boyunca az çok değinmeye çalıştık. 

Burada anlatmak istediğimiz, Kandil'in oluşturmuş olduğu grup davranışının, hareketin 

merkezinde olduğu için, olumsuzluğunun hızlı genelleşmesidir.  

 

Burada en önemli sorun, "grup davranışı"nın özelliklerinin, modern örgüt işleyişinin yerini 

alması tehlikesidir. Bireylerin "söz vermişlik durumu", eleştiri ve özeleştiriyi geri plana itme ya da 

içeriğini boşaltma anlayışına ve pratiğine yolaçması tehlikesini içinde barındırmaktadır. Özellikle 

de olumsuzluğun çoğaldığı durumlarda, eleştiri ve özeleştiri, örgütsel yapının huzursuzluğunun  

bir "boşalma" kanalı haline geleceği ve grup üzerinde yıkıcı bir etki yapacağı için, genellikle hoş 

karşılanmayan bir durum olmaya başlar. Bu örgütün bürokratikleştiğinin bir göstergesidir.  

 

Modern devrimci örgütte eleştiri ve özeleştiri, örgütün  devrimci işleyişinde işin peşini bir 

saniye dahi bırakmaz. Bu örgütlerde hiçbir durum hiçbir grup çıkarı eleştiri dışı kalamaz. Çünkü 

devrimci örgütlerde, eleştiri ve özeleştiri sağlıklı bir şekilde ilerlemenin temelidir. Elbette bu 

tespitten Kandil'in böyle davrandığını yani eleştiri ve özeleştiriyi ortadan kaldırdığını ya da 

biçimsizleştirdiğini iddia etmiyoruz. Burada sadece genel bir tespit yapıyoruz. Kaldı ki, eleştiri ve 

özeleştirinin tek başına işletilmesi de sorunun çözümüne yetmemektedir. Örgütsel işleyişin bütün 

normlarını yerine getiren ama yine de kötü bir çizgiye sahip olan örgütler de vardır.  

 

Kandil biçimsel olarak bütün örgüt normlarını yerine getirebilir ama bu sorunun çözümü 

için yetersiz kalacaktır. Yüksek bir ideolojik çizgiden gücünü almayan bir örgütsel işleyiş her zaman 

yetersiz ve eksik bir durum oluşturacaktır. Kandil ideolojik olarak Başkan'ın düzeyine çıkmadıkça 
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ve bu ideolojik çizginin yön verdiği stratejik bakış açısı ve bu bakış açısının koşullandırdığı taktik 

ve örgüt yaklaşımını yakalamadıkça, biçimsel olarak bütün devrimci örgüt normlarını uygulasa 

dahi sonuç alamayacaktır. Çünkü doğru bir örgütsel işleyiş her zaman doğru bir ideolojik ve siyasal 

çizgi ile birlikte varolur. Bundan dolayı diyebiliriz ki, her ideolojik düzeyin buna tekabül eden bir 

örgütsel düzeyi vardır. İdeolojik çizgi ile örgütsel çizginin aynı nitelik içerisinde birbirlerini 

tamamlamadığı durumlarda yani bir çelişkinin ortaya çıktığı durumda sorunun çözümü ancak iki 

türlü olabilir: Ya yüksek ideolojik çizgi belirli bir süre sonra kendisine uygun bir örgütsel 

şekillenmeye neden olur ya da olumsuz örgütsel işleyiş, kendi yapısına uygun yeni bir ideoloji 

şekillendirir ve bunu bütün örgüte yayar.  

 

Kandil ile Başkan arasındaki ilişkilerde bütün sorun, örgütün ve hareketin Başkan'ın 

ideolojik bakış açısına ve bunun neden olmuş olduğu stratejik bakış açısına yükselememesidir. 

Çünkü farkında olmadan KCK içerisinde Başkan'ın çizgisinden farklı bir çizgi oluşmuş ve bu iki çizgi 

hareket içerisinde bir kriz durumu yaratmıştır.  

 

Kandil tek ideolojik ve politik olarak sorunlu değildir. Ama hukuki ve ahlaki olarak da 

sorunludur. Kandil'in ideolojik ve politik eksiklik ve yanlışlıklarını bu yazı boyunca ortaya koymaya 

çalıştık ve sorunun hukuki ve ahlaki yanına da Sayın Başkan'ın bazı açıklamaları temelinde 

değinmek gerekmektedir.  

 

Sayın Başkan'ın Kandil'e yer yer çok ağır eleştirileri olmaktadır. Bu eleştiriler az yukarıda 

da gördüğümüz gibi, Kandil'in kendisine "şantaj yaptığı" gibi ağır değerlendirmeleri de 

içermektedir. Peki Başkan'ın bu tür ağır eleştiriler yapmasına neden olan durum nedir? Bu ağır 

eleştiriler ne ile bağlantılıdır? Eğer olaylar dikkatli bir şekilde analiz edilirse, Başkan'ın bu tip 

eleştirilerinin mahiyeti ortaya çıkar.  

 

Bu tür ağır eleştiri ve değerlendirmelerin, Kandil'in pratikte KCK hukukunu çiğnemeye 

başladığı andan itibaren Başkan tarafından yapılması ilginçtir. Başkan'ın bulunduğu KCK Genel 

Başkanlığı makamı, KCK'nin ideolojik ve siyasi çizgisinin de belirlendiği ve Kongre'nin bunu 

onayladığı bir makamdır. Bu makamın çizgisini bilerek sulandırmak ve bu çizginin yerine başka bir 

çizgiyi pratikte "çaktırmadan" uygulamak suçtur. Kandil'in Başkan'ın Demokratik Cumhuriyet 

politikası yerine Demokratik Özerklik politikasını uygulaması böyle bir durum oluşturur. Bu durum 

yine ahlaki olarak da sorunludur. Çünkü görünürde Genel Başkan'ın politikasını uygulayacak gibi 

görünüp, pratikte farklı bir politika uygulamak ahlaki açıdan sorunludur. Bundan dolayıdır ki, 
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Başkan Sayın Cemil Bayık KCK Eşbaşkanı seçildiği zaman "Acaba doğru olur mu? " demiştir. Bunun 

anlamı Sayın Cemil Bayık'ın kabul etmediği bir politikayı, uygulamak için bu kurumun başına 

seçilmesini sorunlu bulmuştur, ki olayların gösterdiği gibi, Kandil zaten Başkan'ın politikasını 

uygulamamıştır.  

 

Doğru yöntem, Kandil'in kendi ideolojik ve siyasi pozisyonunu açıktan belirlemesi ama 

buna rağmen örgüt ve parti disiplini açısından Başkan'ın çizgisini uygulayacağını tek deklare etmek 

değil ama pratikte buna uygun da davranmak olmalıydı. Bir olumsuzluk durumunda ise, yeri ve 

zamanı geldiğinde, (ki Kongre Gel kuruludur bu), eleştirilerini doğru zeminde yaparak ve bu 

zeminin dinamiğini esas alarak politikasını bütün harekete kabul ettirmeye çalışmalıydı. Kongre 

Gel'in Başkan'ın genel çizgisini onayladığı ve kabul ettiği bir durumda, Kandil'in pratikte bu çizgiyi 

boşa çıkarmasını ya da sulandırmasını, KCK hukuku ve yine genel devrimci ahlak bakımından 

nereye koyacağız?  

 

Kandil'in Başkan'ın çizgisinden ayrılığı devam ettiği ve iki kesim arasındaki "siyasi makas"ın 

daha da açıldığı bir durumda, Başkan'ın Kandil'e müdahale etmesi tek zorunlu değil kaçınılmazdır 

da. İşte devletin planı tam da bu noktada devreye girmektedir. Zaten devletin bütün planları, 

Kandil'in hataları sonucunda ortaya çıkmaktadır, ki ben buna "Erdoğan'ın Kandil'in hatalarını 

kendisine müttefik yapması" diyorum.  

 

Başkan'ın hem tecritten çıkabilmesinin hem de devlet tarafından muhatap alınabilmesinin 

yegane koşulu, Başkan'ın KCK üzerinde ideolojik ve siyasi kontrolüdür. Aslında devlet bunu 

istediği için değil, sanki bunu istiyormuş gibi görünerek, KCK içini karıştırmak ve Kandil ile 

Başkan'ı karşı karşıya getirmek ve cepheleştirmek için bu taktiğe başvuracaktır. Devletin 

Başkan'ı tecrit etmesinin nedeni, Kandil'in farklı bir çizgide ilerlemesinin önünü açmak ve bu 

çizgide ilerledikçe Başkan ile aralarında bir gerilim oluşturmaktır. Daha sonra uygun bir ortamda 

bu ikisini karşı karşıya getirdiği zaman, olayların yüklemiş olduğu gerilim, bir çatışmaya dönüşme 

potansiyelini içinde barındırmaktadır, ki devletin yapmak istediği de budur.  

 

Devlet Başkan'a muhataplık ve tecritten çıkmak için, "Kandil'i denetim altına alma" şartını 

ortaya sürdüğü zaman (bunu istediği için değil sadece çatışma yaratmak için bunu yapacaktır 

yoksa Kandil'in mevcut politikası onun işine yaramaktadır), Başkan bu riski alacak ve Kandil'e 

müdahale edecektir. Kandil'in direnmesi ve ayak diremesi durumunda, 2000'li yılların başlarında 

yaşanan durumların bir benzeri yaşanabilir.  
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Daha önce gördüğümüz gibi, Başkan Kandil'in kendisini temsil etmeyen bir pratiğini 

gördüğü zaman, bu duruma tepkisi, kendisini devlet ile KCK arasında "tarafsızmış" gibi 

konumlandırmaktır. Bu işlerin kopma noktasına varmadığı ve Başkan'ın buna gerek görmediği bir 

durumdur. Kandil ile Başkan arasında olası bir kopma durumu ortaya çıktığı zaman, Başkan'ın 

vereceği tepki ve yöntem farklı olacaktır.  

 

Böyle bir durumda Başkan'ın elindeki en büyük güç, KCK hukukundan kaynaklanan hakkını 

kullanmasıdır. KCK Eşbaşkanlığı ve Başkanlık Konseyi, Başkan'ın birinci derecede yardımcılığını ve 

çizginin denetiminden sorumludur. Eğer Başkan bu iki kurumun rolünü yeterince oynamadığına 

kanaat getirirse, bu iki kurumu geçersiz ilan edebilir ve bu kurumlar kadük hale gelirler. Hareket 

içerisinde hiçbir otoriteleri ve itibarları kalmaz. Yenilenmeleri Kongre aracılığıyla zorunludur. 

Böyle bir durumda Başkan'ın amacı tek bu kurumların yenilenmesi olmaz ama bu kurumları 

feshederek, kendi siyasi çizgisini Kandil'den ayrımını koymak için bir dikkat çekme operasyonu da 

olur. Başkan kendi ayrımını açıktan Kandil karşısında koyarak, hareketin alt kadrolarını daha çok 

kendisine çekmek isteyecek ve bir yandan HDP'yi kullanarak öte yandan alt kadroları kullanarak, 

Kandil'in etrafını kuşatarak, Kandil'in oluşturmuş olduğu konsensüsü parçalamak isteyecektir. 

Kendisine bağlı bir yönetim şekillendiği ölçüde de hareketi denetimi altına almaya çalışacaktır.  

 

Ama devlet ise bu süreci, PKK'nin iç sorunlardan dolayı genel olarak güçten düşmesi 

beklentisiyle ele alacak ve hareketin zayıf düştüğünü gördüğü anda çok yönlü bir saldırı 

gerçekleştirmeye çalışacaktır.  

 

Böyle bir süreç ortaya çıkar mı?  

 

Bu tamamen Kandil'in pratiğine bağlıdır. Ama PKK'nin örgüt disiplinini, tarihsel tecrübesini, 

yoldaşlık ilişkilerini ve Başkan'ın hem PKK  hem de Kürt halkı içerisindeki ağırlığını gözönüne 

aldığımızda, bu sorunun çatışmaya varmadan çözülmemesi için hiçbir neden yoktur. Kandil'deki 

yoldaşlarımızın yapacağı tek şey, Başkan'ın KCK'ye müdahale etmesi durumunda, geri çekilmeleri 

ve hareketi onun istediği gibi şekillendirmeleridir. Bunun dışında bir yaklaşım zararlı olacaktır.  

 

14. Apoculuğun Tarihsel Yeri ve Önemi Üzerine 
 

Abdullah Öcalan'ın birbirlerini tamamlayan  Demokratik Konfederalizm (biçim) ve 
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Demokratik Modernite (içerik) teorilerinin en büyük eksikliği, Karl Marx'ın ekonomi teorisi ile  

ilişkisinin zayıflığıdır. Apoculuğun evrensel bir ideolojik akım olarak biçimlenebilmesi için,  doğru 

bir şekilde Marx'ın ekonomi teorisiyle ya da başka bir deyişle "Kapital" ile buluşması 

gerekmektedir.  

 

  Sayın Başkan'ın Demokratik Konfederalizm ve Demokratik Modernite teorileri, devrimci 

hareketin stratejik ve taktik yapısının doğru ve isabetli oluşturulmasında önemli bir yere sahiptir. 

Özellikle emperyalist kampların arasına stratejik denge konumu temelinde konumlanması ve bu 

konumu "Pasif Devrim" çerçevesine bağlayarak, esnek bir hareket tarzı elde etmesi, devrimci 

mücadelede yeni bir tarihsel ve teorik aşamayı oluşturur.  

 

Başkan'ın teorisindeki farklı emperyalist kamplar arasına konumlanma ve bu temelde devrimin 

kazanımlarını geliştirme anlayışı, Marx'ın "Genel Kar Oranlarının Eşitlenmesi" teorisiyle 

uyumludur. Kar oranlarının eşitlenmesi, rekabeti şiddetlendirir ve bu rekabet farklı emperyalist 

kampların oluşumunu beraberinde getirerek, emperyalist savaşlara neden olur. Uzlaşmaz 

çıkarlara sahip olan ve ölüm-kalım mücadelesi veren bu kamplar arasına akıllaca stratejik bir 

biçimde konumlanma, kapitalizmin temel hareket mekanizmalarıyla da uyumludur. Bundan dolayı 

stratejik denge konunlanmasını, Marx'ın bu teorisi ile birbirine bağlamak ve böylece bu politikayı 

sağlam bir teorik zemine oturtmak Apoculuğun geleceği açısından önemlidir.  

 

Başkan'ın teorisindeki bir diğer zayıf nokta ise, "kapitalizmin tarihselliği"ne yaklaşımla 

ilgilidir. Başkan bu noktada Lenin ve Bolşevikler ile aynı noktada bulunmaktadır. Başkan bugünkü 

kapitalizmin yeterince olgun hale geldiğini ve devrimden sonra komünist bir ekonomi 

örgütlenebileceği anlayışına sahiptir. Kapitalizmin tarihsel gelişmişlik düzeyini hesaba katmayan 

bu yaklaşım, özellikle iktidardan sonra uygulanılacak ekonomi politikalarında büyük sosyal 

yıkımlara neden olarak, devrimin tarihsel temelinin daralmasına yolaçabilecek bir yapıya sahiptir. 

Aynı sorunu Bolşevikler Rusya'da yaşadılar ve iktidarın örgütlenmesinde büyük hatalar yaptılar.  

 

Özellikle Kürdistan'ın geri toplumsal yapısı gözönüne alındığında, Kürt toplumuna bir 

"sosyalist ekonomi" dogmasının dayatılmasının tarihsel ve sosyal sonuçları felaket olacaktır. 

Kürdistan uzun yıllar, PKK de iktidar olsa,  burjuva tarihsel çerçeveye hapsolmuş bir toplum olarak 

kalacak ve ekonomiye müdahale ise bu burjuva tarihsel çerçeve ile az çok uyumlu olmak 

zorundadır.  
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Devrimci bir iktidar önderliğinde bir devlet kapitalizmi, kooperatifleştirme şeklinde bir 

"kollektif kapitalizm" ve yine bunlara eklemlenmiş olan bir özel kapitalizmin "karma" 

birlikteliğinden oluşan bir ekonomik model daha gerçekçi ve akla uygundur.  

 

Sayın Başkan'ın teorisinin "kapitalizmin tarihselliği" noktasındaki zayıflığı, özellikle 

Kürdistan'daki bazı burjuva sınıflara ve onların siyasal temsilcilerine (KDP ve YNK gibi) karşı, yanlış 

bir politikanın ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Kürdistan'da kapitalist sınıfların hemen 

tasfiye edilmesi anlayışı, hem devrimden önce hem de devrimden  sonra, bu sınıflara karşı zorlama 

ve sekter politikalara neden olarak, PKK'nin siyasetinin temellerini darlaştırmaktadır/ 

darlaştıracaktır.  

 

Antonio Gramsci'nin çok doğru ve isabetli bir şekilde, tek devrimden önce değil ama 

devrimden sonra da, küçük-burjuva ve liberal sınıflar ile devrimci hareketin hegemonyası altında 

ittifak ilişkilerinin devam ettirilmesi gerektiği anlayışının özünde üzerine oturduğu temel ilke, 

toplumun üretici güçlerinin devrimden sonra bile uzun yıllar kapitalizmin tarihsel ve fiziksel 

sınırlarını aşamayacağı teorik belirlenimine dayanıyordu, ki özünde doğruydu.  

 

Kürdistan'da demokratik devrimden sonra, toplumun uzun yıllar daha burjuva tarihsel alan 

içerisinde kalacak olması tarihsel gerçekliği, günümüz siyasetinde PKK'ye, Kürdistan'da farklı 

burjuva kesimlere karşı, farklı bir politika dayatmaktadır. PKK'nin devrimci çizgisini tehdit eden en 

önemli faktörlerden bir tanesi, yanlış bir kapitalizm tarihselliği ve bu yanlışlığın neden olmuş 

olduğu politik yönelimdir. Çünkü bu dar politik yönelim (Ulusal Kongre sorununda gördüğümüz 

gibi), PKK'yi dar bir politik alana mahkum ederek, manevra ve taktik kapasitesini olumsuz 

etkileyerek, onu darbelere açık hale getirecektir.  

 

Apoculuğun bu eksiklerinin giderilmesi hayati bir önem taşıdığı ve Apoculuğun yapısındaki 

"arızalar" olduğu için, teorik çalışmalarımın ana doğrultusunu oluşturmuştur. Türkiye devrimci 

hareketinin, Apoculuğun üzerinden atlayarak ama özellikle de onun "yeni tipte devrim"  anlayışını 

görmezlikten gelerek ortaya koyacağı devrimci pratik hep eksik ve yanlış olacaktır. Türkiye ve 

Kürdistan devrimi ancak Sayın Başkan'ın yeni devrim tipi üzerinden gelişebilir ve doğru bir 

devrimci çizgi üzerine oturabilir. Türkiye ve Kürdistan devriminin bu ihtiyacı, bir yandan beni 

Apoculuğun yeni devrim tipini anlamaya götürürken, öte yandan da Apoculuğun barındırmış 

olduğu eksiklikleri aşmak için de derinleştirmeye götürmüştür.  
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Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın, Barış Süreci'nin liberal doğasından dolayı ve bu liberal 

örtü aracılığıyla anlatmak zorunda kaldığı bu yeni devrim tipini, anlaşılır kılmak ve belirli bir "teorik 

kalıba sokmak" benim açımdan tek  devrimci bir görev değil ama Kandil'in kendi çizgisini 

"Başkan'ın çizgisi" gibi lanse ederek, bir tür "algı operasyonu" oluşturmasının bertaraf edilmesi 

için de zorunluydu. Lenin ve Bolşeviklerin yanlışlıklarının Marksizme yüklenmesi gibi, Kandil'in 

yanlışlıklarının da Apoculuğa yüklenmesi, benim açımdan ne akıl ile ne de vicdan ile bağdaşan bir 

durumdur.  

 

Barış Süreci'nin dünya devrim tarihindeki önemi, gelecekteki devrimleri tetikleyecek olan 

"yeni devrim tipi"nin  Apoculuk üzerinden ideolojik olarak oluştuğu, belirli bir dereceye kadar 

uygulandığı ama Hareket'in "pratik önderliği"nin bu yeni devrim tipini anlayamamasından dolayı 

da tam olarak   uygulanmadığı bir dönemi oluşturmasıdır. Bu haliyle Barış Süreci'nin politik 

kazananı R. Tayyip Erdoğan, politik kaybedeni PKK'nin Kandil Önderliği ve ideolojik kazananı da 

Abdullah Öcalan olmuştur. Bu yeni devrim tipinin belirli bir teorik kalıba sokulmasında benim 

rolüm bir tür "tercümanlık" olmuş ve teorik kapasitem ve yeteneklerim ölçüsünde de Apoculuğun 

bazı eksikliklerini gidermek olmuştur.  

 

İşte bu haliyle Apoculuk, evrensel bir ideolojik akım haline gelerek, kendi bedeninden 

(PKK) ayrılma olanağına da kavuşmuştur. Apoculuğun yaşaması için artık belirli bir bedene ihtiyacı 

kalmamıştır. Apoculuğun asıl serüveni şimdi başlamaktadır ve o daha şimdiden bu haliyle Kürtlerin 

tarihten intikamını simgelemektedir.  

 

İşte Kandil'in anlamadığı noktalardan bir tanesi de budur!  

 

15. Sonuç 
 

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan aslında çok az anlaşılmış bir liderdir. Onun şanssızlığı, 

nasıl kader ağlarını Kürt Ulusu için acımasız bir şekilde ördüyse, tarihin de ağlarını aynı 

acımasızlıkla onun "liderlik makamı" için de örmüş olmasıdır. Sayın Başkan büyük ideolojik 

dönüşümünü, Prometus'un kayalara zincirlenmesi gibi, "İmralı Kayalıkları"na zincirlendiği bir 

sırada gerçekleştirmek zorunda kalmıştır. Bundan dolayı kendi ideolojisinin politik öznesi olan PKK 

ile ilişkileri hep büyük bir problem olarak ortaya çıkmış ve bu özel durumdan dolayı PKK'nin 

teorisiyle pratiği arasındaki fark muazzam olmuştur.  
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Barış Süreci başladığı zaman Erdoğan'ın en büyük avantajı, kendi "ordusu"na tam 

anlamıyla hükmetmekteki üstünlüğüydü. Kendi "komuta yapısı"yla ve "ordusu"yla, bir 

koordinasyonsuzluk ya da iletişim sorunu bulunmuyordu. Ama buna karşılık, Öcalan'dan "siyasi 

insiyatif" olarak bir adım gerideydi. Öcalan'ın en büyük sorunu ise, kendi "ordusu" ve "komuta 

yapısı"la olan koordinasyonsuzluğu ve iletişim sorunuydu. Erdoğan ve kurmayları, PKK'nin bu zayıf 

noktasını çok iyi farketmiş ve ustaca işlemişlerdir.  

 

Erdoğan Barış Süreci'nde geliştirdiği akıllı taktikler ve analiz sayesinde, PKK'nin eksik ve 

zayıf noktalarını çok iyi açığa çıkartarak, bir "yılan" gibi bir çok düşmanının arasından süzülerek, 

iktidarın iplerini tam ele geçirmeyi  ve korkunç bir diktatörlüğe yönelmeyi başardı. Erdoğan'ın 

bugünkü başarısının altında, tartışmasız PKK'nin Kandil Önderliği'nin hataları yatmaktadır. Kandil 

"yaşam destek ünitesine bağlanmış bir lideri, hatalarıyla canavar yapmayı" başarmıştır.  

 

Öcalan liderlik vasıflarını fazlasıyla kendisinde barındıran bir lider olarak, sürekli dış 

dünyanın değişimi ve bu değişimin özelliklerini anlamaya çalışmakta ama en önemlisi de bu 

değişime cevap olabilecek kuramlar geliştirerek, bunları pratik-politik alana aktarma 

arayışındadır. Onun bu dinamik yapısı, özellikle Kandil'in onu takip etmede ve ona ayak 

uydurmada büyük sorunlara neden olmuştur/olmaktadır.  

 

Öcalan bir kaç eksiğine karşın, aslında dünya devrimci hareketi içerisindeki yanlış devrim 

anlayışının aşılmasına ve devrimci çizginin yeni bir temele oturtulmasında önemli bir başarıya imza 

atmıştır. Geleneksel devrimci kalıpları yıkması, geleneksel devrimci kalıplarla hareket eden ve bu 

kalıplardan tam olarak kurtlamayan Kandil gibi bir çok devrimci çevrede anlaşılamama gibi bir 

durum oluşturmaktadır. Özellikle "yeni devrim tipi"ni, Barış Süreci gibi liberal bir ortamda 

geliştirmek zorunda kalması ve bu "liberal örtü"nün zorunluluğu altında Kandil'e anlatmak 

zorunda kalması, hem onun tam olarak ne düşündüğünün hem de ne yapmak istediğinin 

anlaşılamamasına neden olmuştur.  

 

Onun bu "liberal örtü" altında "dağınık" gibi duran bu devrimci düşüncesini belirli bir 

sistem biçiminde "toparlamak" ve onun hem Kandil'e hem de genel olarak devrimci harekete 

anlatmak istediğini belirli bir teorik kalıba sokmak, devrimci hareketin geleceği açısından 

zorunluydu. Bu uzun yazıda, amacım Öcalan'ın düşüncelerini, Marksizm'e dayandırmak ve onun 

"asıl kökenleri"ni göstermekti, ki bunun başarıldığına inanıyorum. Amacım "teorik bir ölçü" 

oluşturmaktı ve bu ölçü aracılığıyla hem Kandil'in teori ve pratiğini ölçmekti hem de genel olarak 
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devrimci hareketin teori ve pratiğini ölçmekti. Ama en önemlisi de "ölçünün kendisini de 

ölçmek"ti. Diyebilirm ki, bu zor görev bir noktaya kadar da olsa başarılmıştır.  

 

Bu uzun yazıda okurun da farkettiği gibi, Öcalan'ın "yeni devrim tipi" bütün teorik ve pratik 

sorunların odağında bulunmaktadır ve onun bu devrim tipi kavranmayana kadar da, bir çok politik 

sorunun anlaşılması ve çözülmesi mümkün değildir. İşte Kandil'in hata yapmasının en büyük 

nedeni de Sayın Başkan'ın yeni devrim tipini kavrayamamasıdır. Gramsci ile benzer bir şekilde 

Başkan'ın da yeni devrim tipini cezaevinde geliştirmiş olması ve dış dünya ile yaşanan kopukluk, 

bu teorinin "kuvveden fiile" çıkması noktasında büyük zorluklar ve engeller yaratmıştır. Ama 

hakikatin bir kardelen gibi, hayatın kayalıklarını delen ve kendisini tarihe taşıyan bir özelliği vardır. 

Sayın Başkan'ın yeni devrim tipi ile ilgili fikirleri de böyle olmuştur. Onun bu fikirleri, kendi örgütü 

olan PKK içerisinde değil ama başka bir ülkenin devrimci örgütünde filizlenmek gibi bir özelliğe 

sahiptir.  

 

Bu uzun yazı boyunca gördüğümüz gibi, Sayın Başkan'ın bu yeni devrimci düşüncesinin 

Kandil tarafından kavranamaması, PKK'nin yanlış bir stratejik ve bundan kaynaklanan yanlış bir 

taktik çizgi izlemesine neden olarak, bir yandan Türkiye ve Kuzey Kürdistan devriminin 7 Haziran 

genel seçimlerinden sonra kaçırılmasına neden olmuş, öte yandan Türkiye'de Erdoğan ve AKP 

odaklı yeni bir faşist rejimin oturtulmasına neden olmuştur. Ama en önemlisi de, bu yeni faşist 

rejimin giderek oturmaya başlamasının, Kandil'in Ortadoğu'daki yanlış stratejik mevzilenmesiyle 

birleşmesiyle birlikte, PKK'nin 1999'daki gibi büyük bir stratejik darbe yeme potansiyelinin ortaya 

çıkmış olmasıdır.  

 

PKK'nin stratejik durumu, öyle göründüğü gibi güçlü değildir ve büyük sorunlar 

barındırmaktadır, ki bu yazı boyunca bunlara değinmeye çalıştık. Bu noktada en önemli sorun, 

PKK'nin bu yanlış çizgiden ve darboğazdan nasıl çıkacağı sorunudur. Bu sorun da büyük oranda 

Kandil ile ilgili bir sorundur. Kandil'in PKK'yi bir darbeden koruyabilmesinin ve bu korumayı 

Ortadoğu devrimine bağlayabilmesinin yegane yolu, Sayın Başkan'ın ortaya koymuş olduğu yeni 

devrim tipi  düzeyine ideolojik olarak çıkmasıdır.  

 

Peki Kandil bu ideolojik dönüşümü ve buna uygun bir pratiği gerçekleştirebilir mi?  

 

Bu biraz zor gözükmektedir. Çünkü Kandil'de böyle bir çaba görülmemektedir ve üstelik 

Kandil tehlikeli bir şekilde kendi içine kapanmıştır. Çözümün olabilmesi için, bu çözümü getirecek 
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bir çabanın da olması gerekir. Sanki Hareket, sorunlarını çözmeye ve düzeltmeye doğru giden 

değil, daha çok varolan çizgiyi nasıl koruyacağı arayışı içerisindedir. Bu kısır döngü kaçınılmaz 

olarak bir "bürokratik kast"ın oluşumuna götürecektir. Bu Kandil'in niyetinden bağımsız ve 

sorunların doğru bir şekilde çözülemediği her yerde, genellikle ortaya çıkan  durumdur.  
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