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Giriş 

 

Bu konu hakkında çok geniş araştırma ve hazırlık düzeyimiz 

yerine, genel bir bilgilenme ve geçen süreçte meşru savunma ve öz 

savunmaya ilişkin sınırlı, kısa değerlendirmeler ile yetinen durumu-

muz söz konusudur. Kuşkusuz bu durum bir eksikliktir. Hem daha 

başarılı iş yapabilmek, hem de görev gereği bu konunun kapsamlı 

incelenmesi şimdiye kadar gerçekleştirilmeliydi. Çeşitli biçimlerde 

yazılı, sözlü görüşler açıklama ve eğitim devrelerinde ders olarak 

tartışmaktan öteye çok kapsamlı bir inceleme durumu ortaya çıkara-

madı. Birkaç kitap denemesiyle sınırlı kalındı. Konuya ilişkin Önder-

liğin “Bir Halkı Savunmak” kitabında ortaya koyduğu değerlendir-

meler ve formülasyonlar elimizde mevcut. Kuşkusuz bunlar bize yol 

gösteren, konuyu anlamamıza imkân veren değerlendirmelerdir. Ko-

nuyu Önderlik çizgisine uygun anlamak, bu çerçevede stratejik, tak-

tik görevlere yerinde, zamanında başarıyla sahip çıkabilmek için 

Önderliğin ortaya koyduğu görüşlerin incelenmesi, özümsenmesi 

gerekiyor. Bunlar da dikkate alınarak, bu temel konu bazı başlıklar 

biçiminde değerlendirmeye tabi tutulabilir.  
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1-Meşru Savunmanın Tanımı 

 

Bunların başında meşru savunmanın tanımı geliyor. Meşru sa-

vunma nedir, ne değildir? Bizim açımızdan neyi ifade eder? Onu 

nasıl anlamalı ve hangi temelde yaklaşım göstermeliyiz? Öncelikle 

bu hususların tanımlanması ve aydınlatılması gerekir. Meşru savun-

ma, adı üzerinde, savunma durumunu ifade ediyor. Savunmanın sal-

dırıyla elbette bir bağlantısı var. Saldırı olmayan yerde, savunmaya 

ihtiyaç olmaz. Saldırı karşıdakine dönük bir eylem durumu olduğu 

biliniyor. Dolayısıyla savunma, saldırının karşıtı oluyor. Bu durum 

herhangi bir canlı için kendine yönelen saldırı karşısında kendini 

savunmayı, yani varlığını korumayı ifade ediyor. Demek ki savunma, 

sadece insanlar açısından geçerli olan bir husus değildir aksine, bü-

tün canlılar için geçerli bir olaydır. Çünkü savunmayı genel itibariyle 

canlılığın korunması olarak tanımlayabiliriz. Yâda canlılığın korun-

ması için bunu yok etmeye dönük eylemler karşısında, gösterilen 

dirence savunma diyebiliriz. Ve bu bütün canlılar açısından geçerli-

dir.  

Meşruiyet ise zaten kendisini ifade ediyor. Bir yönelim karşı-

sında herhangi bir kurala, kaideye ihtiyaç duymadan ortaya konan 

tutuma deniyor. En doğal olan, en gerekli olan, en fazla hak olan 

anlamında kullanılıyor. Yani hiçbir kural, kaideye ihtiyaç duymadan 

gösterilen haklı tutum, geçerli tutum olarak tanımlayabiliriz. Dolayı-

sıyla yasalara, geleneklere, kurallara bağlı olmaksızın canlılığın gös-

terdiği geçerli tutuma meşruiyet diyoruz. Yani tersi gösterilemez, 

gölgelenemez. Geçerliliğine dair herhangi bir kuşku olamaz durum 

anlamındadır. Böyle olunca meşru savunma iki kelime birleştirildi-
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ğinde, canlılığın savunulması hakkı olarak tanımlanıyor. Zaten meşru 

savunmayı en temel hak olarak herkes kabul ediyor. “Meşru savun-

ma hakkı evrenseldir, tartışılamaz ve sınırlandırılamaz” deniliyor. 

Canlılığın korunması anlamında bir hak olarak tanımlanabilinir, ele 

alınıp, değerlendirebilir. 

 Fakat eğer canlılığın korunmasıyla ilgili olacaksa bir hak ol-

maktan çok, bir görev olduğunun da tanımlanması lazım. Sadece hak 

biçiminde tanımlamak, bilinçte farklı etkiler yapabiliyor. Yanlışlara 

yol açabiliyor, herhangi bir görev ve sorumluluk taşımadan sanki 

kendiliğinden gerçekleşecek bir olaymış gibi çağrışım yapabiliyor. 

Özellikle de bilinç bakımından geri kalmış, bu durumu yeterince 

çözümleyememiş birey ve toplumlar açısından, meşru savunmanın 

sadece hak olarak tanımlanması özünün kaybedilmesine yol açabili-

yor. Yani başkasından beklenen, başkasının vereceği bir olaymış gibi 

görülebiliyor. Oysa meşru savunma böyle bir hak değildir. Her can-

lının kendi varlığını korumak için göstermesi gereken tutumdur, 

dirençtir. Bu bakımdan da hak olmaktan çok görevdir. Böyle tanım-

lamak, her canlının meşru savunma göreviyle yükümlü olduğunu 

ortaya koymak daha doğru, olayı daha iyi izah eden bir yaklaşım 

olur. Bir kere bu konudaki yanlışlıkları bu biçimde düzeltmek gere-

kir.  

Diğer önemli bir husus, meşru savunmayı her canlının kendini 

koruma hakkı ve görevi olarak tanımlayacaksak, o zaman sadece 

insana özgü bir olay olmaktan öteye ele alınması gerekir. Savunma 

bütün canlılar açısından geçerli olması gerekir. Peki, tüm canlıların 

böyle bir duruşu, tutumu var mıdır? Kuşkusuz vardır. Onu görebil-

mek, anlayabilmek, bu temelde inceleme yapabilmek önemlidir. Bu 

açıdan da çevremize şöyle bir bakabilmemiz, doğada olup-bitenleri 

şöyle bir inceleyebilmemiz bize oldukça öğretici sonuçlar verebilir. 

Canlı türleri içerisinde örneğin, bitkiler âleminin bir savunma duruşu 

var mı? Her halde esneklikleri, kırılmamaları, kendilerine yönelik her 

baskı karşısında, kendilerini söz konusu varlık olarak ayakta, diri 
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tutmaya çalışmaları onların savunma konumları oluyor. Bitkilere 

bakalım; öyle hemen kırılmaz, koparılmaz ya da ezilmezlerse, canlı-

lıklarını korumak için sürekli bir direnç gösterirler. Bir esneme du-

rumları vardır. Bitkilerin var, ağaçların var. Benzer bütün canlıların 

böyle bir pozisyonları mevcuttur. Bu onların savunma durumları 

olarak değerlendirilebilir. Canlı olanla olmayanın dıştan gelen baskı-

lar, saldırılar karşısında tutumu aynı değildir, farklılık arz eder. Dar-

beler karşısında kuru bir bitkinin canlı bir bitkiyle aynı tutumu gös-

termediği biliniyor. Yine canlılığı ifade eden öz suyun hareket ettiği 

bir ağaçla, kuru bir ağacın ya da suyu çekilmiş bir ağacın darbeler 

karşısında içine girdiği sonuç aynı değildir.  

Bu durum hayvanlar âlemi açısından da kuşkusuz geçerlidir. 

Her hayvan türünün, cinsinin refleks veya içgüdüye dayalı bir sa-

vunma sisteminin olduğu tartışma götürmez bir gerçekliktir. Hatta 

bunun ne kadar içgüdü veya ne kadar akıl olduğu da tartışma götüren 

bir durumdur. Çünkü çoğu hayvanlar var ki, örgütlü bir biçimde bu 

tutumu gösterebiliyorlar. Şöyle çevremize baktığımızda, karşı karşı-

ya kaldığımız ve gördüğümüz bütün hayvanların böyle reflekslerinin 

olduğu tartışma götürmeyen bir husustur. Örneğin tavşan duyarlılığı 

deniliyor. Tavşan türünün bir savunma sistemi var mıdır, varsa nasıl-

dır? Evet, vardır. Çok duyarlıdır. Bir tavşan hiçbir zaman gaflet 

anında basılamaz, yakalanamaz. En küçük bir kıpırdanıştan, hareket-

ten haberdar olacak kadar duyarlılığı gelişmiştir. Onu hisseder ve 

kaçar. Yeterince kaçıp saldırıdan kurtulabilir veya kurtulamaz, o ayrı 

bir konudur. Ama mutlaka bir savunma refleksi gösterir. Hiç refleks 

göstermeden, gaflet içinde kalması, tutulması mümkün değildir. Yine 

çevremizde görüyoruz, fareler var. Ne kadar çok duyarlılar. Sürekli 

bir hareket halindeler ve en küçük karşı hareket, kıpırdanma hisset-

tiklerinde derhal uzaklaşıyorlar. Bu da onların savunma sistemi olu-

yor. Yine, mesela çok karşılaştığımız bir hayvan türü olan yılan var. 

Yılan, hem saldırı yapan, hem de savunma yapan bir hayvan türüdür. 

Saldırıda da çok amansız, fakat savunmasının da çok etkili olduğu 
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rahatlıkla ifade edebilir. Kendine dönük bir saldırıyı hissettiğinde, 

nasıl savunma tedbirleri geliştirdiği biliniyor, çok hızlı uzaklaşıyor. 

Öyle ki neredeyse, göz göremeyecek kadar büyük bir hızla kendini 

kaybettiriyor. Bir sürüngen olmasına rağmen anında karşı saldırıda 

bulunuyor, mukavemet gösterebiliyor. Hem de çok etkili ve hızlı 

yapıyor. O kadar hızlı ki bu konuda, neredeyse insan göremiyor bile. 

Gözün göremeyeceği, kestiremeyeceği kadar hızlı bir karşılık veri-

yor. Bu da onun savunma sistemi oluyor. Demek ki her zaman saldırı 

ihtimali karşısında kendini savunmaya hazır bir vaziyette yaşıyor, 

hareket ediyor.  

Çok daha ilginç olanı ise, domuz sürülerinin hareketidir. Do-

muzların bu hareket tarzı, gerilla açısından epeyce ders çıkarılması 

gereken bir hareket tarzı oluyor. Ne kadar görülmüş, incelenmiş, 

izlenmiştir? Ne kadar şiddetli saldırı yapılarsa yapılsın, örneğin bir 

domuz sürüsünün tek sıra hareketi bozulamaz. Hatta aralarındaki 

mesafe bile değiştirilemez. Hangi gerilla birliği, timi, takımı ve bölü-

ğü bir saldırı karşısında domuzlar kadar sistemli, ortak bir davranış 

gösterebilmiştir? Buna ulaşmak çok zor görünüyor. Bu da onların bir 

hareket tarzı, savunma sistemidir. Hatta domuzların nöbet düzenleri 

var. Suya gidiyorlar nöbetçileri var, otluyorlar nöbetçileri var. Sanki 

bir sosyal toplulukmuş gibi hareket ediyorlar. İçgüdüye, reflekse 

dayalı topluluk hareketleri bu düzeydedir. Bunu dağ keçilerinde daha 

çok görüyoruz. Gerçekten de tam bir ortak yaşam örgütlülüğüne 

sahipler. Her hangi bir saldırıyla karşılaştıklarında, saldırı ihtimalini 

sezdiklerinde müthiş hareket ediyorlar, kaçıyorlar. Kendilerine dö-

nük bir hareket karşısında çok duyarlılar ve örgütlü sistemleri var. 

Nöbetçileri var ve insanların fark edemeyeceği biçimde birbirlerini 

uyarıyorlar. Bir bakıyorsun nöbetçi uyarmış ve kaybolup gitmişler. 

Demek ki o da bir sistem. Hem iletişim sistemleri var, hem de hare-

ket sistemleri var. Dikkat edilirse onların iletişim sistemleri, bizim 

telefon kullanmamız gibi kendilerini ihbar etmiyor. Karşıdakinin hiç 

göremeyeceği, anlamayacağı bir biçimde oluyor. Bizim telefon kul-
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lanımımızın kendimizi haberdar etmekten çok, düşmana kendimizi 

ihbar etmeyi içerdiğini şimdi çok daha iyi biliyoruz. Benzer biçimde 

her hayvan türü için değerlendirme yapılabilir. O hayvanın türünün 

özelliklerine göre nasıl bir savunma sistemini sahip olduğu incelene-

bilir. Genel anlamda şu ifade edilebilir ki; aslında savunma sistemi 

olmayan bir hayvan türü söz konusu değildir.  

Şimdi insanlar âlemi açısından bu konu çok daha belirgin olu-

yor ve tartışma götürüyor. İnsanlık âlemi hem bireysel durumu yaşı-

yor, arz ediyor, hem de sosyal bir varlık, toplum olarak yaşamayı 

içeriyor. Dolayısıyla canlılığı korumanın iki yönü var. Bir, birey 

olarak canlı varlığı, biyolojiyi korumak. İkincisi, bir toplum olarak 

toplumsal canlılığı, yani toplum olma özelliklerini korumak. Peki, 

insanlar âleminin savunma ihtiyacı nereden ileri geliyor? Hem birey, 

hem de toplum olarak canlı varlıklarına yönelen saldırı tehdidinin var 

olmasından ileri geliyor. Bu tehdit doğadan geldiği gibi daha çok da 

kendisinden geliyor. Doğal afetlerin de birey ve toplum yaşamını 

tehdit eden yönleri vardır. Doğanın kendine göre yasaları var. İç 

oluşum yapısından kaynaklanan hareketi var. O hareket bazen doğa 

üzerindeki canlılar için bitkiler, insanlar, hayvanlar vb canlılar için 

yaşam imkânı sunduğu gibi, bazen de yaşamlarını, canlı varlıklarını 

tehdit ediyor. Bunun karşısında bir savunma ihtiyacı vardır. Buna 

insanın doğayı anlaması, tanıması, öğrenmesi, doğa olaylarını bilince 

çıkarması ve doğal afetler karşısında tedbirler geliştirmesi diyoruz. 

Bu işin bir yönüdür. Diğeri, esas olarak insandan kaynaklanan saldırı 

karşısında insanın kendini savunma ihtiyacı oluyor. İnsanın insana 

karşı saldırısı var mıdır? Evet, vardır. Bu saldırı en kaba baskıcı bi-

çimlerde olduğu gibi, çok ince görünmeyen yöntemlerle de günü-

müzde gerçekleşiyor. İnsanın fiziki varlığı bu saldırı karşısında tehdit 

edildiği gibi ruhsal, düşünsel varlığı, canlılığı da tehdit ediliyor. Bu 

bakımdan bireyin bir insan türü olarak canlılığını koruyabilmesi için 

bütün bu alanlarda kendine yöneltilebilecek olan saldırılar karşısında 

kendini savunması gerekiyor.  
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Yine toplum açısından da benzer durum geçerlidir. Toplum 

olmaya, toplumsal yaşamı sürdürmeye, özgür bir toplum olarak bir 

düzen dâhilinde yaşamaya, toplumsal varlık göstermeye dönük saldı-

rılar söz konusudur. Bu toplumun fiziki varlığını yok etmeyi içerdiği 

gibi, yani bir fiziki katliam düzeyini ifade ettiği gibi onu dağıtmayı, 

kendine bağlamayı,  özgürlüğünü yok edip, köleleştirme ve kendi 

çıkarları doğrultusunda çalıştırmayı da ifade etmektedir. Dolayısıyla 

nasıl ki bir canlı olarak, yine özgür bir birey olarak insanın varlığını 

sürdürebilmesi için bir savunma durumu gerekliyse, toplulukların ya 

da toplumların da özgür toplumsal yaşamı sürdürebilmek için ona 

yönelen, tehdit eden en kaba fiziki katliamdan, köleleştirme istemle-

rine kadar yönelmiş çok değişik saldırılar karşısında, kendini savun-

ma ihtiyacı vardır. İnsanın ve toplumun bu tür saldırılarla karşı kar-

şıya kalması ve savunma ihtiyacı duyması, doğal komünal toplumun 

parçalandığı, dağıldığı, onun üzerinde sınıflı-cinsiyetçi toplum ege-

menliğinin giderek geliştiği süreçten itibaren artmıştır.  

Doğal komünal toplumsal yaşam dönemlerinde, insanların ve 

toplumların birbiri üzerindeki saldırganlığı azdır. Doğal toplum ken-

di içinde bireylerin birbirlerine baskı uygulamasına ve saldırı yürüt-

mesine izin vermez. Bireyin topluluk yaşamı içerisindeki duruşu ve 

katılımı özgür ve iradelidir. Yine toplulukların birbiri üzerindeki 

birbirine karşı baskı ve saldırı durumları da, her zaman ortaya çıkan 

bir durum değildir. Çünkü doğal komünal yaşam içindeki topluluk-

lar, esas olarak kendi üretimleriyle yaşamayı öngörürler. Kendi güç-

leri,  çalışma sistemleriyle doğadan edindikleri, kazandıklarıyla ya-

şamlarını sürdürürler. Başka toplumlara saldırmaları için çok fazla 

geçerli neden sözkonusu değildir. Çünkü o saldırıdan elde edebile-

cekleri çok fazla bir şey yoktur. Belki mıntıkalarını ele geçirmek, 

daha verimli olan yerlerde kendileri yaşamak istemek gibi nedenlerle 

böyle bir saldırı durumu gelişebilir. Fakat bir birikim, başkalarının 

kullanımı için gereken toplanmış fazla değer sözkonusu olmadığı 

için bu tür saldırılar çok fazla sözkonusu olmaz. Geriye doğal afetler 
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karşısında kendini korumak ile bazı sınırlı nedenlerle gerçekleşen, 

başka topluluklardan gelen baskılar karşısında kendini korumayı 

öngören bir savunma durumu sözkonusudur. Fakat bu durumun do-

ğal komünal toplumun üzerinde, hiyerarşik devletçi üst toplum sis-

teminin oluşmaya başlamasından itibaren ciddi bir değişim gösterdi-

ği bilinen bir gerçek. Çünkü o zaman birey ve toplumun üretim gücü 

de artmıştır, birikim gücü ortaya çıkmıştır. Hem ortaya çıkardığı 

birikime el koymak, üzerinde baskı ve sömürü uygulamak için, hem 

de üretkenleşen emek gücünü kendi çıkarı doğrultusunda kullana-

bilmek için birey ve topluma dönük saldırıda bir artış, bu anlamda 

toplumsal ilişkilerin hem toplumun kendi içinde, hem de dışında 

yeniden şekillenme durumu sözkonusu olmuştur. 

 Günümüze kadar gelişen bu süreç içerisinde insana ve toplu-

ma dönük saldırı artarak, çeşitlenerek, büyüyerek gelişme göstermiş-

tir. Sadece insanın üretkenleşen emek gücüne veya biriktirdiği değer-

lere dönük, onları kendi çıkarı için kullanabilmek amacıyla gelişebi-

lecek bir saldırı değil, birey ve toplumu sürekli sömürebilmek için 

onun emek gücünün üretkenliğini elde tutabilmek için gelişen bir 

saldırı durumu sözkonusu olmuştur. Buna “köleleştirme” deniliyor. 

Bu devletçi üst toplum sisteminin gelişmesi ve alt toplumun bu dev-

let yapısı tarafından baskı ve sömürü altına alması oluyor. Bu baskı 

ve sömürünün sürekli kılınabilmesi için birey veya toplumun saldırı-

lar karşısında kendini savunamaz, dolayısıyla egemenlik altında tutu-

lur hale getirilmesi gerekiyor. Bunu sağlayabilmek için de, sadece 

askeri veya siyasal örgütlü baskı yetmiyor. Bunlar ileri düzeyde ge-

liştirildiği gibi siyasi, askeri egemenliği baskı ve sömürü düzenini 

sürekli kılabilmek için insanların ruh, düşünce, duygu dünyalarına da 

hükmetmek, insanın bu yaşam alanlarını da egemen sistemin baskı 

ve sömürüsüne boğun eğecek, hizmet ettirilecek şekilde yeniden 

oluşturmak gerekiyor. Böyle olunca o zaman insan üzerinde baskı ve 

sömürü egemenliği kurmak, onun verimli emek gücünü, düşünce ve 

fizik gücünü sürekli sömürebilmenin koşullarını daha fazla ele ge-
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çirmek mümkün oluyor. Bu bakımdan da saldırı başlangıçta daha çok 

fiziki alana dönükken, o yöntemlerle sınırlıyken, birey ve toplum 

üzerindeki egemenliğin derinleştiği, baskı ve sömürü sisteminin çe-

şitlendiği, derinleştiği, kapsamlı hale geldiği süreçte birey ve toplum 

üzerindeki saldırı yöntemleri artıyor. Birey ve toplum yaşamının 

bütün alanları saldırıya açık, hepsine saldırı yürütülebilir hale geli-

yor. Bunun içinde savunma alanı genişliyor, çoğalıyor tabi. 

 İnsanın insan olarak canlı yaşamı, bir de iradeli yaşamını teh-

dit eden her duruma karşı savunma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Dolayısıy-

la meşru savunmanın alanı genişliyor, büyüyor. Birey ve toplum 

savunması daha geniş ve derin hale geliyor. Demek ki hiyerarşik 

devletçi sistemin gelişimi, büyümesi savunma ihtiyacını azaltmıyor, 

arttırıyor. Çünkü saldırıyı daha kapsamlı, daha derin, daha yaygın 

hale getiriyor. Bir yerde birey ve topluma dönük saldırı ne kadar 

kapsamlı ve derinse, savunmanın da o kadar derin ve kapsamlı, yay-

gın olması, bütün bu saldırıları karşılayacak, boşa çıkartacak düzeyde 

olması gerekir. Saldırı olarak belirlenebilecek hususlar nelerdir? İşte 

en açık şiddet gösterimi, tehditten vurmaya kadar, baskı altına alma-

ya kadar her şiddet gösterimi bir saldırıdır. Giderek bunun fiziki yok 

etmeye, bazı araçlarla insana canlı olarak son vermeye ulaştığı bili-

niyor. Bu da yaşamı tehdit eden bir saldırıdır. Bu durumun bilimsel-

teknik gelişmenin ilerlediği, insan varlığının bütün alanlarına hük-

medilebilecek bir düzey kazandığı dönemlerde de, sadece insanın 

fiziki bakımdan saldırıya maruz kalmadığını, ruh dünyasının, duygu 

dünyasının, düşünce dünyasının, davranış ölçülerinin hepsinin saldı-

rıya açık hale geldiği, saldırıya maruz kalır hale geldiği biliniyor. Bu 

bakımdan da en kaba ve dar biçimiyle şiddet içeren saldırı karşısında 

insanın kendini savunması, ya bırakıp gitmesi ya da ona mukavemet 

etmesiyle mümkündür. Halk arasında  “yiğitliğin onda dokuzu kaç-

maktır” deniliyor. Bırakıp gitmekte bir savunma tarzı oluyor. İnsan 

türünün bu tür saldırılara karşı iki türlü savunma yapıyor. Bu savun-

ma yöntemlerinden biri; bırakıp gitmek, uzaklaşmak, o saldırıyı bir 
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boşluğa düşürmektir. Diğeri ise savunmayı etkisizleştirecek düzeyde 

mukavemet göstermektir. Bu durum birey için olduğu kadar, toplum 

açısından da geçerlidir. Toplumsal varlığa dönük kaba saldırı karşı-

sında, toplumun hareket etmesi bir savunma biçimi olacağı gibi, 

kendini örgütleyip direnç göstermesi de bir savunma biçimidir. 

 Saldırının bu kaba yöntemleri aşıp derinleştiği birey ve top-

lum yaşamının canlılığının biyolojik varlıktan öteye gittiği durum-

larda, onların da korunması bir savunma durumunu ifade ediyor. 

Düşünceye dönük saldırı karşısında birey ve toplumun, kendi düşün-

ce sistemlerini korumak için bir savunma geliştirmesi gerekiyor. 

Yine duygu, ruh dünyasına dönük saldırıyla karşılaştığında bireyin, 

özgür iradeli bir birey olarak var olabilmesi için, yine bir insan ola-

rak bütünlüklü yaşam gösterebilmesi için bu saldırılar karşısında, 

kendini savunması ruh, duygu dünyasının, düşünce yapısının özgür, 

iradeli bir pozisyonda tutulmasını sağlamasının gereği ortaya çıkıyor. 

Bu alanlar da bir savunma alanı haline geliyor. Toplum açısından 

toplumsal değerlere dönük saldırılar anlamına geliyor tabi. İnsanın, 

bireyin ruh, duygu, düşünce yapısına dönük saldırı, toplumun da 

ideolojisine dönük, kültürüne dönük, o toplumu toplum yapan değer-

ler toplamına dönük saldırı anlamına geliyor. Toplumsal varlığın 

korunabilmesi için bu değerlere dönük saldırılar karşısında, toplu-

mun kendi değerlerini, kültürünü ve ideolojisini savunabilmesi gere-

kiyor. Düşünce sistemini savunabilmesi gerekiyor. Ancak öyle bir 

savunma gücü gösterdiği zaman, o toplumun kendi değerleriyle bir-

likte özgür yaşaması mümkün olur. Gösteremezse toplum, toplum 

olmaktan çıkar. 

 Şimdi bütün bunları toparlarsak; diğer canlı türleri gibi insan 

türünün de, saldırıya maruz kaldığı açıktır. Belki diğer canlı türlerine 

saldırı birbirinden başka şeylerden geldiği gibi insandan da geliyor. 

İnsana ise saldırı daha çok kendinden geliyor, kendi türünden geli-

yor. Bireye saldırı başka bireylerden geldiği gibi topluma saldırı da, 

başka toplumlardan, onların çeşitli biçimlerde örgütlü güçlerinden 
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geliyor. Hiyerarşik devletçi toplum sistemi içerisinde bu saldırı sü-

rekli ve giderek büyüyen, yaygınlaşan durumda olduğuna göre, birey 

ve toplumunda kendini savunması sürekli ve gelişen bir düzey içer-

mesi kesinlikle gerekiyor. Bu bakımdan da başta belirtilen nokta 

önemlidir. Meşru savunma bir hak olmaktan çok bir görevdir. Kendi-

sini her türlü saldırı olasılığına göre eğiten, hazırlayan ruh, duygu, 

düşünce dünyasına ve davranışlarına; yine fiziki varlığına yönelebi-

lecek olası saldırılara karşı kendini hazırlıklı tutan birey ve toplum 

özgür bir insan ve toplum olarak varlığını sürdürür. Hazırlıklı olma-

yan, o gücü göstermeyen birey ve toplum ise yok olur. İnsan olma 

iradesini ya da canlılık gücünü kaybeder. Bu durum toplum açısından 

da geçerlidir. Buradan şu sonuç çıkıyor; birey ve toplumun her türlü 

saldırı olasılığına göre hazırlıklı olması gerekiyor. Tıpkı hayvanların 

içgüdüyle, refleksle gösterdiğini, insanların da başka biçimlerde ama 

sürekli göstermesi gerekiyor. Bunun için hazır olması lazımdır. Bir 

biçimde saldırıyı boşa çıkartacak hazırlığa sahip bulunması gereki-

yor. Bir de bunu kendisinin yapması gerekiyor. Yani bu meşru sa-

vunma, başkasına bırakılan bir görev değildir. Başkasının yapabile-

ceği bir iş değildir. Başkasına devredilen eyleme savunma denmez. 

Meşru savunma kapsamında ele alınamaz.  

Bir savunmanın meşru olabilmesi için sahibinin yapması gere-

kir. Saldırıya uğrayan bireyin ya da toplumun, kendisini savunması 

gerekiyor. Başkasına havale etmek demek, bir şey karşılığında baş-

kasını çalıştırmak demektir. O da savunma kapsamına girmez, saldı-

rıyı ifade eder. Demek ki meşru savunma devredilemez, ertelenemez, 

başkasına havale edilemez bir hak ve görevdir. Herkes için geçerli-

dir, herkes için gereklidir. Birey veya toplumun kendisinin gösterdi-

ği, bir insan bireyi ve toplumu olarak canlı varlığını koruma ve özgür 

iradesiyle yaşama istemini göstermeye biz meşru savunma diyoruz. 

Başka türlü tutumlar, davranışlar meşru savunma kapsamında değil-

dir. Onun için de herkesin kendisinin yaptığı savunma, meşru sa-

vunma kapsamındadır. İşte her meşru savunmanın bir sorumluluk 
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olması, bir temel görev olması buradan ileri geliyor. Bu bir duruş 

biçimidir, başka türlü de bu duruş gösterilemez.   
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2-Meşru Savunmanın Temel Unsurları  

 

İnsan türü, birey ve toplumsal olarak meşru savunmayı neye 

göre ve nasıl yapıyor? Bitkilerin kendine göre bir duruşunun olduğu-

nu söyledik. Hayvanların daha çok içgüdüyle bunu yaptığı söyleni-

yor. İnsanlar için de tabi akılla meşru savunmayı yaptıkları ifade 

ediliyor. İnsanın kendini savunması sadece akılla değil, bir tür canlı-

lık refleksine dayanıyor. Fakat refleksle insanın meşru savunma ya-

pabilmesi, insanın toplumsal alanda kendine yöneltilen saldırı karşı-

sında kendini savunabilmesi mümkün değildir. Refleks durumu ge-

reklidir ancak yetersizdir. O zaman ne gerekiyor? Tabi ki aklın kul-

lanılabilmesi gerekiyor. Akla dayalı bir meşru savunma durumunu 

gösterebilmesi gerekiyor. İnsan için de meşru savunmanın böyle bir 

dayanağı olduğu biliniyor.  

Akla dayalı meşru savunma kendisini pratikte hangi biçimler 

altında ortaya çıkartır? Şüphesiz birincisini, bilinç olarak değerlen-

dirmemiz lazım. Çünkü bu alan önemli, bilinç önemlidir. Saldırıyı 

hissedebilmek ve onun karşısında hangi yöntemle, nasıl kendini sa-

vunabileceğine hüküm vermek bir bilinç işidir. İfade etmeye çalıştık. 

İnsanları ve toplumları savunma yapamaz hale getirebilmek için 

bilinçlerine dönük de saldırı yapılıyor. Düşünce dünyaları değiştiril-

meye, yönlendirilmeye çalışılıyor. Duygu ve ruh dünyaları kontrol 

altına alınmaya, yönlendirilmeye çalışılıyor. Meşru savunma işi bir 

bilinç işidir. Birey veya toplum saldırıyı görecek, anlayacak, ona 

karşı tedbir geliştirecek düzeyde bilinçli olursa, saldırıları boşa çıkar-
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tabilir, meşru savunmayı geliştirebilir. Hatta önceden olası saldırıları, 

saldırı ihtimallerini öngörebilirse, tabi o tür saldırılara karşı kendisini 

hazırlıklı kılabilir. Oysa bu bilinci gösteremeyenler, saldırıyı anla-

mayanlar, saldırının nereden-nasıl geleceğini göremeyenler, bileme-

yenler hazırlıklı olamayacakları gibi, saldırı karşısında savunmada 

yapamayacaklar. İster fiziki varlığa dönük olsun, isterse manevi var-

lığa dönük olsun kendilerini savunma gücü gösteremezler.  

Bu bakımdan meşru savunmada birincil temel unsur bilinç un-

surudur. Demek ki meşru savunma bilincini edinmek lazım. Sadece 

reflekslerle, canlılık güdüleriyle kendini savunma konumunda tut-

mamak, onu bilince, anlayışa dönüştürmek gerekir. Kavrayış düzeyi-

ni bilgi ve duyarlılık düzeyini böyle bir bilinç ile ifade edebilecek 

noktaya getirmek lazım. O açıdan da hem meşru savunma bilinciyle 

dolu olmak, meşru savunma bilincini geliştirmek, kendini o konuda 

yeterli verilere sahip kılmak gerekiyor, hem de bilinç alanına dönük 

saldırılara izin vermemek, meşru savunma bilincini özgür birey ve 

toplum çizgisinde tutabilmek önemli oluyor. Bu noktada insanlık bir 

gelişme düzeyi yaşadığı kadar zayıflıklarda yaşıyor. Bazı bireyler ve 

toplumlar var, refleksten öte aklını hiç kullanamayacak kadar geridir-

ler. Saldırının ne olduğunu, nereden, nasıl, hangi yöntemle geldiğini 

bile fark edemiyorlar. Onları nasıl boşa çıkartacaklarına dair bir bi-

linç düzeyleri yok. Bu geri, ilkel düzey fiziki anlamda saldırıya dö-

nük, geçmişte var olduğu gibi, insanın maneviyatına dönük saldırılar 

şimdi daha fazla vardır. Aslında meşru savunma konusunda gerilik, 

ilkellik günümüz insanlığın da tarihin geri dönemlerinde, başlangıç 

dönemlerinde var olan gerilikten, ilkellikten daha geridir. Bu konuda 

ciddi bir yanılsama yaşanıyor. Nasıl? İşte egemenler, daha iyi baskı 

altında tutup, sömürebilmek için biraz bilgi edinme imkânını veriyor-

lar. Bu bilinçten yoksun olanlar, bunun bir gelişme olduğunu, daha 

özgür ve iradeli olduklarını sanıyorlar. Oysa bu bir aldatmadır, yanıl-

sama durumudur. Mevcut bilimsel teknik gelişimini işte en ücra kö-

şelere kadar yaydılar. Örneğin herkes her türlü bilgilenmeyi edinebi-
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liyor. Bu bilgilenme düzeyine bakılarak sanılıyor ki, insanlık büyük 

bir özgürlük bilinci edindi, dolayısıyla her türlü saldırıya, haksızlığa 

karşı kendini savunacak bir düzey kazandı. Oysaki öyle değildir. 

Bunun tam tersi geçerlidir. O araçların bu kadar yayılması, insanlığın 

bilinç ve irade kazanmasını sağlamaktan çok ruh, duygu ve düşünce 

dünyalarının yönlendirme altına alınarak, daha çok bağımlı kılınma-

ları, köle kılınmaları içindir. Nitekim öyle bir durum ortaya çıkmak-

tadır da. 

 Günümüz insanlığı eskiye göre çok daha ağır baskı altında, 

çok daha derin bağımlılığı ve köleliği yaşıyor. Yani çok yönlü ve 

daha büyük bir saldırıya maruz kalıyor. Onun karşısında savunma 

durumu zayıftır. İlkçağlardaki daha çok fiziki imhaya dönük saldırı-

lar karşısında belki bir duyarlılık, bilinç, tedbir geliştirebilmiştir, ama 

saldırının yeni ve daha ince türlerine, yöntemlerine karşı herhangi bir 

savunma bilinci ve tedbiri yoktur. Daha da ötesi bunların saldırı dü-

zeyi olduğunu görecek, kavrayacak durumları bile yoktur çoğunun. 

Saldırıyı, köleleştirme etkenlerini özgürleşme, irade kazanma oldu-

ğunu değerlendirebilecek kadar bir çarpıtmayı, bilinç savrulmasını 

yaşamaktadır. Bu tehlikeli bir durum oluyor işte. Böyle olan bir bire-

yin ve toplumun, meşru savunma yapabilmesi elbette mümkün de-

ğildir. Her şeyden önce nereden gelen, hangi özellikler taşıyan saldı-

rıyı bilebilmesi ve ona karşı koyma iradesine sahip olması gerekir ki, 

meşru savunma yapabilsin. Bu günümüz insanlığının yaşadığı ağır 

bir trajedidir. Çok ciddi bir çarpıtma var burada. Bu çarpıtma öyle bir 

noktaya ulaşmış ki, neyin meşru savunma olduğu, neyin olmadığı 

bile karartılmış, birbirine karıştırılmıştır.  

Bu bilinç çarpıtması öyle bir düzey kazanmış ki, meşru sa-

vunmanın reddedilemez bir hak olarak tanımlanması temelinde, her 

şeyi meşru savunma adına yapılıyor. Her türlü saldırıyı savunma 

olarak tanımlıyorlar. Ecevit, Kıbrıs‟a saldırdı “barış hareketi düzen-

lediğini” söyledi. Bush, üçüncü dünya savaşını ilan etmiş, “meşru 

savunma hakkını kullandığını” söylüyor. Amerika'nın savunulması-



 
Meşru Savunma Çizgisi ve Uygulama Esasları 

23 
 

nın bu savaştan geçtiğini iddia ediyor. O zaman ne savunmadır, ne 

saldırıdır? Meşru savunmanın ölçütü nedir? Bu konuda da karartıl-

mış, muğlâklaştırılmış bir durum var. Her ne kadar herkes “meşru 

savunma hakkıdır” deyip, kendi durumunu meşru savunmayla izah 

ediyor olsa da, bu konuda ortak bir kabul sözkonusu değildir. Günü-

müz dünyasında var olan tek ortaklık meşru savunmanın vazgeçile-

mez, reddedilemez bir hak olduğudur. Bunu herkes kabul ediyor ve 

bu temelde meşru savunmaya sahip çıkıyor. Ama neyin meşru sa-

vunma olduğu, neyin olmadığı herkesin birazda bilincine, değerlen-

dirmesine göre, kendi çıkarına göre düzenleniyor.  

Örneğin günümüz ABD‟si kendi varlığı için tüm dünyanın yok 

edilmesini, bir meşru savunma yaklaşımı olarak öngörüyor, söylüyor. 

Gerçekten böyle midir? Bu mudur meşru savunma? Genelde başka-

sının hakkına müdahale etmemek, özgür birey ve toplum varlığına 

zarar vermemek, kast etmemek olarak tanımlanıyor meşru savunma. 

Fakat potansiyel bir tehlike bile tanımlanabiliyor örneğin. Onu önle-

meye dönük davranışlar gösterebiliyor. Buna da meşru savunma adı 

takılıyor. Öyle ki en vahşi saldırganlıklar, en büyük haksızlıklar,  

katliamlar, imhalar günümüzde sürüp gidiyor ve hepsi de meşru sa-

vunma adıyla yapılıyor. Bu bakımdan meşru savunma bilinci, bu 

konuda da doğru ve yanlışı ayırabilmek için gerekli. Günümüz dünya 

gerçekliğini, hiyerarşik devletçi üst toplum gerçekliğini, onun özel-

liklerini anlayabilmek, insanlık için yarattığı tehditleri görebilmek, 

onun karşısında insanlığı savunacak bir duruş sergileyebilmek için 

tabi bu kadar kapsamlı, derin bir bilince ihtiyaç var. Nükleer savaş 

tehdidi insanlığın varlığını tehdit ediyor. Mevcut bilim-tekniğin baskı 

ve sömürü aracı olarak kullanılması insanlığı karıncalaştırıyor. Duy-

gu dünyasını yok ediyor, düşüncesini en sığ, dar hale getirip tüketi-

yor. Ruhunu kurutuyor, ruhsuz kılıyor, duygusuz hale getiriyor. Dü-

şüncesini en sığ hale getiriyor. Bunların hepsi en tehlikeli saldırılar-

dır. Ama bu gücü elinde tutanlar, kendilerinin savunması için bunun 

yapıldığını söylüyorlar. Büyük insanlıkta hiç anlamadan hatta hoşuna 
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giderek, benimseyerek, kendini köleleştiren, yok eden bu araçları 

benimseyerek kullanıyor. “İyi araçlardır” diyor, hatta “özgürlük araç-

larıdır” diyorlar onlara. Gelişme araçları olarak değerlendiriyorlar. 

Bu denli bir çarpıtma var. Ve kendisine yok oluşu dayatan sistemi, 

onun araçlarını, yöntemlerini göremeyecek, anlayamayacak kadar 

cahil bırakılmış, bilinçsiz kalmış, bilinci çarpıtılmış bir geniş insanlık 

duruşu var. Bunlar tehlikeli durumlar tabi. Hepsinin yeniden değer-

lendirilmesi, anlaşılması gerekiyor. Bunun için de tabi bir bilince 

ihtiyaç var, doğru bir bilince ihtiyaç var.  

Meşru savunma bilincinin saldırıyla savunmayı doğru ayırabi-

lecek, özgürlük ve köleliği doğru ve yeterli bir biçimde tahlile tabi 

tutacak, o bakımdan meşru savunmaya, özgürlüğe sahip çıkacak bir 

bilinç düzeyine ulaşması gerekiyor. Kısaca günümüz teknik düzeyi-

nin gelişiminin, insanlığın ağzına çaldığı bir parmak bal durumundan 

kurtulması lazım. Bütün bunların eleştirisiz, gerçek anlamını bilme-

den yaşanması, günümüz insanlığın yaşadığı en büyük trajedidir. 

Oysa şunu bilmemiz lazım; insanlık hiç bu kadar saldırıya maruz 

kalmadı. İnsanlık hiç bu kadar birilerinin çıkarları doğrultusunda 

yönlendirilmedi, etki altına alınmadı. Evet, fiziki katliamlar, soykı-

rımlar gerçekleşti. İnsanlar fiziki olarak köleleştirildiler, bir tas çor-

baya çalıştırıldılar ama bu köleleştirici saldırı düzeyi, hiçbir zaman 

insanların ruh, duygu ve düşünce dünyalarını yönlendirecek, etkile-

yecek, çarpıtacak düzeye ulaşmadı. Bu günümüzde gerçekleşen bir 

durumdur. Hem de adına insanlığın özgürleşmesi konarak, gerçekleş-

tirilen bir kölelik durumudur. Günümüzde insanın el atılmadık, ege-

menlik altına alınmadık hiçbir yönü kalmamıştır. İnsanın özel yaşamı 

diye bir şey bırakılmamıştır. İnsanın kendine ait hiçbir şeyi bırakıl-

mak istenmiyor. İnsan olarak özgür var olmasını ifade eden her şeyi-

ne dönük bir saldırı var. Saldırının düzeyi bu kadar kapsamlı, saldırı-

nın alanları bu kadar geniş, çeşitli, saldırının araçları bu kadar fazla, 

gelişkin, düzeyi şiddetlidir. İnsanı insan olmaktan çıkartarak adeta 

bir karınca gibi, bir fosil gibi yaşatmayı öngörecek düzeydedir. Ne 
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yazık, işte insanlık bunu bir özgürleşme gibi görmekte, değerlendir-

mekte. Bırakalım bunu eleştiren, karşı çıkan, bununla mücadele eden 

bir bilinç düzeyi ortaya çıkartmayı, bunu adeta bir özgürlükmüş gibi 

benimseyerek, yarış içinde yaşamaya çalışmaktadır. Bu çok derin bir 

bilinçsizlik durumu aslında.  

Bu insan bilincinin yönlendirme altına alınma, çarpıtılma du-

rumudur. İşte meşru savunma bilinci derken, buraya kadar uzanan bir 

bilinç edinmek gerekli. Böyle bir bilinç olmazsa, saldırının nereden 

geldiği bilinmezse insanı insan olmaktan çıkaracak olaylar, saldırılar, 

araçlar kurtarıcıymış gibi görülüp, yarış içinde yaşanırsa, orada insa-

nın meşru savunma gücü bitmiş demektir. Saldırılar karşısında ken-

dini savunamaz. Tam tersine yok oluşu, tükenişi istekle yaşar. Bu da 

bir trajedi olur tabi. Derler ya; “kedinin fareyle oynamasına benzer”. 

Nedir kedinin fareyle oynaması? Beyninin çarpıtılması demektir. 

Kedi, farenin duruşunu o kadar çarpıtır ki, öbür tarafa attı mı kediye 

doğru gelir. Kediden bu biçimde sille yiyip, yaşam yeriymiş sanarak 

tekrar kediye koşan farenin durumuna benziyor günümüzdeki insan-

lığın durumu. Kapitalist devletçi sistemin insan beynine, bilincine 

dönük geliştirdiği saldırı bu düzeydedir. Birey, toplum ve insanlığı 

bu kadar ters yüz olacak, bilinçsizleşecek düzeye getirme noktasın-

dadır. Bu durum daha derin, daha doğru bir bilinçlenmeyi gerektiri-

yor. İşte bu da meşru savunma bilincini daha da önemli kılıyor. Böy-

le olan bir bireyin, toplumun kendini savunmayacağı, kendini sa-

vunmak için refleks bile gösteremeyeceği, bir hayvanın gösterdiği 

canlılık içgüdüsüyle bile hareket edemeyeceği açıktır. Nitekim böyle 

olaylar dünya da çok yaşanıyor, insanlık içinde çok var. Bunu bilince 

çıkarıp, aştırtmak gerekiyor. Meşru savunma bilinci derken kastedi-

len, anlaşılması gereken budur. 

 Bu durumları anlayacak, çözecek, buna göre bir duruş gelişti-

recek kadar bir bilinç edinemezse insan ve toplum, saldırıyı anlaya-

maz ki kendini savunabilsin. Saldırının ne olduğunu fark edemez ki, 

ona karşı savunma araç ve yöntemlerini geliştirsin, gücünü ortaya 
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çıkartsın. Meşru savunma bu düzeyde bir bilinç işidir. İfade ettik, 

meşru savunma, başkasına bırakılamayacak, başkası tarafından yapı-

lamayacak bir olaydır. Birey ve toplumun, herkesin kendisinin görev 

ve sorumluluğu dâhilinde olan bir iş, o zaman herkesin bu sorumlu-

luğu edinmesi gerekiyor. En temel meşru savunma unsuru bilinç 

oluyor. Saldırıları öngörmek, anlamak, doğru çözümlemek ve onlar 

karşısında, onları boşa çıkartacak bir mukavemeti, davranışı göstere-

bilmek için bütün bunları çözümleyen bir bilinç düzeyine ihtiyaç 

vardır. Ancak böyle bir bilinç düzeyine sahip olursa bir birey ve top-

lum, o zaman meşru savunma yapabilir. Her türlü saldırı karşısında 

kendini koruyabilir, savunabilir. Özgür birey ve toplum olarak ken-

dini yaşatabilir.  

Meşru savunmanın diğer bir unsuru olarak bilinçle birlikte ör-

gütlülüğü ele almamız lazım. Bilincin pratiğe dönüştüğü alan örgüt-

lülüktür. Örgütlülük birey için de geçerlidir, toplum içinde geçerlidir. 

Örgütlülüğe dönüşmeyen bilincin, hiçbir değeri yoktur. Pratikte hiç-

bir şeyi ifade etmez, meşru savunmayı gerçekleştirmez. Ancak bilinç 

düzeyi örgütlülüğe dönüşürse, meşru savunma durumu ortaya çıkar, 

meşru savunma konumu gerçekleşebilir. Örgütlenmeden kasıt nedir? 

Birey açısından duygu, düşünce ve davranışların bilincin denetimine 

alınması demektir. Örgütlü birey budur. Özgür birey de bu düzeyde 

bilinçlenmiş ve örgütlenmiş bireydir. Her türlü duygu, ruh hali ve 

davranışını bilincin denetimine, kontrolüne alan, bilinç tarafından 

yönlendirebilen insana, örgütlü insan diyoruz. Bir kişi saldırı ve sa-

vunmanın ne olduğunu anlarsa, kendine dönük saldırının nereden, 

nasıl, hangi yöntemlerle, nereleri hedefleyerek geldiğini bilirse ve bu 

temelde saldırıya maruz kalan yönleri özgürlük bilinci temelinde 

korur, denetime alırsa işte o zaman etkili meşru savunma yapabilir. 

Her türlü saldırı karşısında özgür birey olma vasfını koruyabilir. 

Örneğin, her türlü saldırıya karşı, ruhsuzlaştırmaya karşı, ruhunu 

korur. Duygularını kontrol eder örneğin her türlü tahrike, baştan 

çıkarmaya karşı mücadele eder. Dolayısıyla kullanılma durumlarına 
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karşı durur. Davranışlarını kontrol eder mesela, her türlü tahrik ve 

yanlış hareket göstermeye karşı. Düşünce alanına dönük her türlü 

çarpıtıcı, köleleştirici saldırıya karşı bilincini korur, düşüncesini ko-

rur  

Bu bakımdan bir kere bilinci, birey düzeyinde örgütlülüğe dö-

nüştürmeyi bilmek,  bilinçle ruh, bilinçle düşünce, bilinçle davranış 

arasındaki ilişkiyi doğru kurabilmek gerekir. Bunları görmeyen, bil-

meyen durumda olmamak gerekir. Hem bu ilişkiyi doğru kurmak, 

hem de bilincin etkinliğini, yönlendiriciliğini, hâkimiyetini sağlaya-

bilmek gerekir. Bilinç nedir? Bilinç, bir bireyin belli amaçlar doğrul-

tusunda (biz buna özgür birey yaşamı diyoruz. Tabi bu özgür toplum 

yaşamına da gider.) belli doğrular, kabuller uğruna düşünme göste-

rebilmektir. Kendisi için neyin doğru, neyin yanlış, neyin özgürlük-

çü, neyin köleleştirici, neyin geliştirici, neyin yok edici olduğunu 

bireyin bilebilmesidir. Bilinç bu oluyor. Ruh, duygu ve davranış 

dünyasının bilincin denetimine alınması demek de, bu ölçüler teme-

linde bu alanların yönlendirilebilmesi demektir. Buna ideolojik ilke-

ler de deniliyor, ret-kabul ölçüleri de deniliyor. Bu bilinç durumu 

topluluğa dönüştüğünde, ideoloji oluyor tabi. Bireyin de yaşam ölçü-

lerinin, ret-kabul ölçülerinin, doğru-yanlış ölçülerinin ortaya çıkma-

sını ifade ediyor ki, birey açısından da, toplum açısından da ideolojik 

duruşu ifade ediyor. Şimdi birey açısından gerekli olduğu kadar ör-

gütlülük, toplum açısından da gereklidir. Örgütlenemeyen toplum, 

içinde ne kadar parlak düşünceler var olursa olsun, gücünü ortaya 

koyamaz. Saldırılar karşısında kendini savunamaz. O bakımdan meş-

ru savunma bilinci, bu bilincin ilkeleri, ölçüleri doğrultusunda top-

lumun tümünün her düzeyde örgütlülüğünün sağlanmasını gerektirir.  

Örgütlü toplumlar bir ilke, amaç doğrultusunda yaşam sür-

dürme gücünü gösterebilen toplumlardır. Kendilerine yönelen saldı-

rılar karşısında savunmalarını yapabilirler. İdeolojilerine saldırı olur-

sa, ideolojik savunma yaparlar. Sosyal, ekonomik, siyasal varlıkları-

na saldırı olursa onları savunurlar. Toplumsal varlıklarına saldırı 
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olursa, onu savunur, kendilerini korurlar. Bu bakımdan bir kere meş-

ru savunmanın alanı ideolojiyle başladığı, oraya kadar geniş olduğu 

gibi, düşünceyle başladığı, bilinçle başladığı oraya kadar genişlediği 

gibi örgütlenmede de, toplumsal duruşun bütün alanlarını içerir. Her 

türlü ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, ideolojik örgütlenmeyi kap-

sar, askeri örgütlenmeyi kapsar. Öyle ki toplumun her alanına dönük 

saldırı karşısında, o saldırıyı boşa çıkartacak bir örgütsel duruşa sa-

hip olmasını gerektirir. İşte örgütlü toplum, gücünü açığa çıkaran 

toplum budur. Böyle bir toplumsal örgütlülük olursa, saldırı hangi 

alana olursa olsun bütün alanlar örgütlü olacağı gibi toplum örgütlü 

direnç gösterir. O alandaki toplumsal örgütlenme saldırıyı karşılar, 

dolayısıyla toplum savunma yapar. Demek ki en güçlü meşru sa-

vunma konumunda olan bir toplum, ekonomiden ideolojiye kadar 

bütün alanlarda kendini en güçlü biçimde örgütlemiş toplumdur. Her 

türlü örgütlenmesini yaratmış toplumdur.  

Meşru savunma bilinci kadar toplumun bu bilinç kapsamında-

ki örgütlülük düzeyi, o toplumun meşru savunma gücünü ifade eder. 

Demek ki meşru savunma örgütlenmesini, sadece bir askeri örgüt-

lenme olarak görmemek. Toplumun bütün yaşam alanlarına dair 

kendini örgütlemesi olarak görmek gerekir. Öyle olmazsa askerlik 

savunma yapamaz. O savunmayı başka unsurlara devretmeyi içerir, 

öyle bir savunma devri saldırı gücünü doğurur. Tarihte nasıl çıkıyor 

ortaya bu durum? Orduların ve devletlerin kurulmasıyla ortaya çıkı-

yor. Devletçi sistem kendisini nasıl ifade ediyor? Toplumun savun-

ması olarak kendini ifade ediyor. Topluma kendini bununla benimse-

tiyor. Toplumun savunma aracı olarak da, orduyu gösteriyor. Ordu 

ve devlet neyi ifade ediyor? Birey ve toplumun meşru savunma hak-

kını başkasına devretmeyi ifade ediyor. Zorla ve hileyle bu devri 

ordular ve devletler alıyorlar. Burada bir yanılgıyı ortaya çıkartıyor-

lar. “Savunmayı devraldık” diyorlar. Aslında topluma karşı bir saldırı 

gücü örgütlemiş oluyorlar. Birey ve toplum ise savunmasını başkası-

na devrettiğini, dolayısıyla her zaman kendini savunacak güce sahip 
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olduğunu sanıyor. Oysa kendi üstünde baskı ve sömürü uygulayan, 

saldırı gücü olan bir başka güç yarattığını görmüyor. Gerçekleşen ise 

böyle bir gücün yaratılmasıdır. Demek ki meşru savunmanın devre-

dilmesi olmaz. Her devretme derinleşir ve süreklileşirse, orada bir 

saldırı gücünün oluşmasına yol açar. Ordulaşmaya ve devletleşmeye 

götürür. Meşru savunmanın devredilmemesi için de toplumun tüm 

güçlerinin, bütün toplumsal yaşam alanlarına dönük kendi örgütlülü-

ğünü sağlaması gerekir. Her türlü ekonomik örgütlülüğü toplum 

yapmalıdır. Sosyal alana dönük kendini tepeden tırnağa örgütlemeli-

dir. Siyasal alan, kültürel alan, ideolojik alan, her alana dönük yedi-

den yetmişe bütün toplumun bin bir türlü örgüt biçimiyle kendini 

donatmasını, hücrelerine kadar örgütlü kılmasını gerektirir. Böyle 

olan bir toplum meşru savunmayı başkasına devretmez. Saldırı karşı-

sında kendi savunmasını kendisi yapar. O zaman “savunma gücü-

yüz” diye ortaya çıkan, baskı ve saldırı gerçeğini ifade eden ordu ve 

devlete ihtiyaç kalmaz. Özgürlükçü düşüncelerin ordunun yerine 

örgütlü toplumu geçirmesi fikri buradan ileri geliyor. 

 Tabi toplumun saldırılar karşısında kendini savunabilecek şe-

kilde her türlü bilinçlenmesini ve örgütlenmesini, şiddetli saldırılar 

karşısında o şiddeti boşa çıkartacak bir savunma gücü gösterebilmesi 

içinde, örgütlenmesi gerekir. Yalnız başına ekonomik, sosyal, siya-

sal, ideolojik ve kültürel örgütlenmeler yetmez. Bir de öz savunma 

örgütlenmesi gerekir. Yani her türlü şiddet içeren saldırı karşısında, 

onları boşa çıkartacak düzeyde savunma yapacak bir güce kendini 

ulaştırması, bunun eğitimine, donatımına ve örgütlenmesine sahip 

olması gerekiyor. Toplumun bu biçimde örgütlenmesine öz savunma 

örgütlenmesi diyoruz. Önder Apo öz savunma örgütlülüğünün meşru 

savunmanın temeli olduğunu, Bir Halkı Savunmak kitabında çok 

somut bir biçimde ortaya koydu. O bakımdan toplumsal yaşamın 

diğer alanlarına ek olarak, bir de öz savunma örgütlülüğü gerekir. Öz 

savunma bilinci edinmek, savunma araçlarını kullanabilecek bir eği-

timden geçmek, bu araçları saldırıları boşa çıkartacak düzeyde etkili 
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kullanabilmek için, kendini örgütlü hale getirmek bir toplumsal ör-

gütlülüğü yaratmak gerekir. Bu toplum içinden çıkan bir gücü örgüt-

leyip ona devretmek değildir. İşte ordular böyle ortaya çıkar. O tür 

örgütlenmeye ordu deniliyor. Öz savunma ise toplumun tümünün bu 

güce ulaştırılması, böyle bir bilinç, eğitim ve örgütlülük içine alın-

masıdır. O zaman demek ki, öz savunma görevi herkesin görevidir. 

Gerçekten de meşru savunmayı yapan toplumun tüm bireylerinin, öz 

savunma yükümlülüğü vardır. Öz savunma eğitimi ve örgütlülüğü 

içine alınması gerekir. Bir toplumda öz savunma bilinci ve örgütlü-

lüğü ne kadar geliştirilmiş, yaygınlaştırılmışsa o toplum o kadar sal-

dırılar karşısında donanmış, silahlanmış demektir. O kadar güçlü, 

etkili her türlü saldırı karşısında meşru savunma yapar güce ulaşmış 

demektir. Burada böyle bir öz savunma örgütlenmesini bilinç olarak, 

eğitim olarak, sistem olarak geliştirecek, yürütecek bir çabaya, ça-

lışmaya ihtiyaç vardır. İşte meşru savunma çizgisinin gerillası olarak, 

bu görevleri yapan güce diyoruz. Önder Apo meşru savunma çizgisi-

nin gerillasını da böyle tanımladı. Gerillayı öz savunmanın çekirdeği 

olarak, bilinç, eğitim ve koordine gücü olarak ifade etti. Dolayısıyla 

daha etkili, biraz daha yarı profesyonel askeri yapı kazanan ve bu 

temelde saldırılar karşısında savunma yapabilen güç olarak gördü. 

Bunları da meşru savunma örgütlülüğünün temel unsurları içinde 

görmemiz lazım.  

Meşru savunmanın bir diğer unsuru olarak eylemi de tanımla-

mamız gerekiyor. Bilinç ve örgütlülük gereklidir. Bir duruşu ifade 

eder, toplumsal duruşu, toplumsal gücü tanımlar. Fakat herhangi bir 

saldırı karşısında kendini savunabilmek, meşru savunma görevini 

yerine getirebilmek için bir harekete, dirence, eyleme ihtiyaç vardır. 

Eylemsiz olmaz. Saldırı ile karşılaştığında bir birey ve toplum sadece 

“bize saldırmayın, saldırı yanlıştır, vazgeçin” demekle kendini sa-

vunamaz. Bazen bizdeki söylemler ona benziyor. Toplumda benzer 

tutumlar gözüküyor. Onun çok değer ifade etmeyeceği, çünkü sonuç 

yaratmayacağı açıktır. Doğruları sadece ortaya koymak, söylemek, 
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yine saldırı karşısında sadece bir örgütsel duruş göstermek yetmez. O 

bilincin ve duruşun anlam ifade edebilmesi, sonuç alabilmesi için 

saldırıyla karşılaştığında o saldırıyı boşa çıkartabilecek bir harekete, 

eyleme dönüşmesi lazım. Bu bakımdan meşru savunmanın eylem 

alanı da vardır. Eylem açısından baktığımızda meşru savunma kap-

samında neyi göreceğiz? Aslında meşru savunmayı anlayan, saldırı 

ve savunmayı çözümleyen, savunma görev ve sorumluluğuyla ken-

dini yükümlü gören bir bilinç aslında bir eylemdir. Bir eylem düze-

yidir ama yeterli bir eylem değildir.  

Diğer yandan toplumun yediden yetmişe, ekonomiden öz sa-

vunmaya kadar her alanda kendini derin bir örgütlülük içerisine al-

ması bir eylemdir, bir duruşu ifade eder. Saldırılar karşısında toplu-

mun duruşunu tanımlar. Fakat her türlü saldırıyı boşa çıkartmak, 

dolayısıyla meşru savunma görevini başarmak için bu yetmez. Bu-

nun ötesinde saldırının düzeyine göre onu caydıracak, etkisizleştire-

cek, başarısız kılacak bir eyleme ihtiyaç vardır. Bu da meşru savun-

manın eylem çizgisini ifade eder. Bunu da Önder Apo, Bir Halkı 

Savunmak kitabında çok genişçe izah etti. Önemlidir ve incelenmesi 

mutlaka gerekir. Eylemi demokrasinin dili olarak tanımladı. Eylemli-

liği temel demokratik toplumsal duruş olarak gösterdi. Dolayısıyla da 

her türlü inşayı ifade eden pozitif eylemlilikten tutalım da, toplum 

üzerinde baskı ve sömürü ifade edecek saldırılar karşısında en pasif, 

en basit eylem biçimlerinden, protestolardan, mitinglerden meşru 

savunma savaşına kadar bir eylem alanını tanımladı. Saldırının düze-

yine göre bilinçle karşılanacaksa onunla karşılamak, örgütsel duruş 

yeterli olacaksa onunla sonuç almak, pozitif eylemlilik sonuç vere-

cekse onu yapmak. Grev, gösteri, boykot, protesto gibi pasif, basit 

eylemlerle saldırı önlenebilecekse, o tür eylemlilikleri örgütleyip 

gerçekleştirebilmek. Onlar yeterli olmuyorsa da o zaman eylemin, 

savunma eyleminin dozajını daha da geliştirip, meşru savunma sava-

şına kadar vardırmak meşru savunma çizgisinin eylemi kapsamında 

sayılmaktadır. Toplumsal etkinliği aşarak şiddete dönüşen eylemlilik, 
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öz savunma eylemliliği, öz savunma direnişi olur. Öz savunma; bir 

yerde toplumun herhangi özgür var olma alanına yönelen saldırı 

karşısında, onu başarısız kılacak bir direnişi göstermeyi ifade ediyor.  

Fakat bütün bunlar yetmiyorsa toplumun grev, gösteri, boykot 

gibi pasif eylem biçimleri, siyasi eylem biçimleri, yine öz savunma 

direnişi gibi kitlesel direnme biçimleri yeterli olmuyorsa, saldırıyı 

durduramıyorsa saldıran güçleri vazgeçiremiyor, geri adım attıramı-

yorsa, daha da ötesi saldırıyı kurumlaştırmaya, bütün toplumsal ira-

deyi kırmaya dönük bir konuma getirme yönelimi varsa; işgal, istila, 

sömürgeci egemenlik gibi organize ve kalıcı bir saldırı durumuna 

dönüşüyorsa, işte o zaman basit gerilla biçiminden başlamak üzere 

saldırıyı kırmak amacına dönük meşru savunma savaşı gündeme 

gelir. Bu durumda savaş bir zorunluluk, bir meşru savunma hakkı ve 

görevi olur. Önder Apo bunu şöyle de tanımladı: “böyle bir durumla 

yüz yüze geldiğinde meşru savunma savaşı kapsamında direniş gös-

teremeyen toplumlar yaşama hakkına sahip olamazlar, yaşama gücü 

gösterememiş olurlar. Dolayısıyla özgür toplum olarak var olma ve 

yaşama hakkını kaybederler. O bakımdan sadece bilinç, örgütlülük 

ya da alt düzeydeki eylemlilik yetmez, eğer saldıran güç toplumun 

özgür, demokratik iradesine dikkat etmiyorsa, bu temeldeki toplumun 

istemlerini dikkate almıyorsa, toplumun bu yönlü eylemliliği saldırı-

ları durdurmaya yetmiyorsa ve saldırı bir işgal, istila gibi örgütlü 

şiddet boyutuna ulaşıyorsa, öyle bir durumda basit gerilla biçimle-

rinden başlamak üzere meşru savunma savaşı gündeme gelir ve böy-

le bir savunma savaşıyla direnmek her toplumun doğal hakkıdır”.  

Özgür toplum olarak var olabilmek içinde içine girmesi gere-

ken görevidir. Meşru savunmanın birey ve toplumlar açısından un-

surları bunlar oluyorlar. Meşru savunma gücü kazanabilmesi birey ve 

toplumun böyle bir bilinç, örgütlülük ve eylem gücüne ulaşabilmesi 

yerinde, zamanında bu gücü etkili bir biçimde gösterebilmesine bağlı 

oluyor. Bunun hepsi elbette ki başkasına zarar vermeyen bir savunma 

amacını ifade ediyor. Saldırı ise başkasının özgürlüğünü kısıtlayan, 
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onun iradesine hükmetmek isteyen, onu kendi hizmetinde kullanmak, 

onun birikimlerine el koymak isteyen söz ve davranış biçimlerine 

deniliyor. Saldırının sözlü olanı da vardır, örgütsel boyutta olanı da 

vardır. Eylemli olanı da vardır. Eylemli saldırının en ileri biçimi 

savaşlardır. Fetih savaşları, egemenlik savaşları, çeşitli ülkelerin ve 

toplumların birikimlerini, güçlerini ele geçirme savaşları. Böyle bir 

savaş düzeyine ulaştığında da meşru savunmanın alacağı biçim meş-

ru savunma savaşı oluyor. İnsanlığın birey ve toplum düzeyinde di-

ğer canlılardan ayrı olarak göstermesi gereken meşru savunma duru-

şunu bu biçimde tanımlayabiliriz.  
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3-Kürdistan Tarihi Ve Kürt Toplumunda Meşru Savunma 

 

Kürtlerin tarihin en eski, en kadim halklarından birisi olduğu 

tartışma götürmez bir gerçek. Yine insanlık tarihinin en büyük ilk 

devrimsel adımı olan neolitik devrimin geliştiği alanın da, Kürdistan 

ve çevresi olduğu iyi biliniyor. Sınıflı cinsiyetçi toplum uygarlığının 

neolitik devrimin gücünden beslendiği, o devrimin sonuçları üzerin-

de geliştiği de iyi bildiğimiz bir husus oluyor. Buradan şu sonuç çı-

kıyor; Kürdistan merkezli gelişen neolitik devrimden beslenerek 

sınıflı cinsiyetçi toplum uygarlığı doğup-gelişme göstermiştir. Bir 

başka ifadeyle, hiyerarşik devletçi toplum sistemi oluşmuş ve farklı 

evrelerden geçerek günümüze kadar gelmiştir. Bu tespitlerin önemi 

şurada;  devletçi toplum sisteminde güç kazanan, egemen olan her 

sistem, her fatih bu sistemin beslendiği ana merkez olan Kürdistan‟ı 

ele geçirmek istemiştir. Kürdistan üzerinde hâkimiyet kurarak, ken-

disini hiyerarşik devletçi toplum sisteminin ana kaynaklarına sahip 

olur hale getirdiği gibi uygarlık tarihinin doğuşuyla da birleştirmek 

istemiştir. Yani bir yandan daha büyük ve çeşitli kaynakları ele ge-

çirme istemi vardır bunun altında, diğer yandan da tarihin kendisiyle 

başladığını ilan edebilme, dolayısıyla egemen olduğu toplumsal yapı-

lara kendisinin gücünü kabul ettirebilme istemi söz konusudur. Bu da 

şu anlama geliyor; Kürdistan‟ın sürekli gelişen, güçlenen devletçi 

sistemlerin işgal, istila ve egemenlik alanı haline gelmesini ifade 

ediyor. Her güçlenen devletçi sistemin Kürdistan‟ı işgal etmeye yö-
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nelmesini içeriyor. Bu da Kürdistan‟ın sürekli bir savaş haline geldi-

ği anlamına geliyor. 

 Şimdi dıştan gelen yabancı devlet güçlerinin saldırısı olan bu 

işgal, istila ve savaş hareketleri karşısında, Kürdistan‟daki toplumun 

durumu nedir? Tarihe baktığımızda biz şunu görüyoruz; Kürt toplu-

mu kendi içerisinde bir devletleşme, dolayısıyla sınıflaşma sürecini 

yaşamıyor. Yani toplumun iç dinamikleri ve çözülüşüyle bir sınıf-

laşma ve onun üzerinde devletleşmeye tanık olmuyoruz. Bu bakım-

dan belki de uygarlığa en geç açılan alanlardan birisi Kürdistan ve 

Kürt toplumu oluyor. Acaba bu neden böyledir? Sadece bu kadar 

yabancı saldırının, işgalin, istilanın güçlü olmasından mı kaynaklanı-

yor? Yalnızca buraya mı dayanıyor? Böyle bir yabancı saldırı duru-

mu buna tek başına yol açabilir mi? Yoksa toplumun kendi içyapısıy-

la, özellikleriyle de bağlı bir olay mı? Kürt toplum yapısı temel do-

kularıyla acaba sınıflaşmaya, devletleşmeye çok açık, yatkın bir top-

lum değil mi? Tabi bu hususlar araştırılmaya, incelenmeye değer 

konular. Hemen doğrusu şudur diyemediğimiz hususlar. Fakat her 

ikisinin de pay sahibi olma durumu mümkün olabilir. Bir kere ya-

bancı saldırının bu kadar yoğun, sürekli olmasının bu konuda önemli 

bir pay sahibi olduğu tartışma götürmeyen bir doğrudur. Çünkü sü-

rekli bu topraklarda yaşayan toplumsal yapı saldırıya uğramış, kendi 

dinamikleri sürekli dağıtılmış, dış baskıyla yüz yüze kalmıştır.  Fakat 

toplumun iç dokusunun da bunda bir rolü olabilir. Netice de şu çıkı-

yor ortaya; tarihin en kadim halklarından birisi olmasına rağmen, 

kendi içinde köleleşmeye en geç uğrayan, kendi içinde sınıflaşma, 

sınıf baskısı, devlet egemenliğini en geç yaşayan toplumlardan birisi 

oluyor Kürt toplumu. Elbette bunun bir diğer ifadesi de şu; özgür 

yaşamda ısrarlı oluyor, arayışçı oluyor. Sınıflaşmayı, dolayısıyla 

kendi içinden devlet egemenliğini ve onun baskısını yaşamaması 

demek, toplum iç yapılanışıyla doğal komünal özellikleri fazla taşı-

ması, özgürlük özellikleriyle çok daha uzun süre ve dolu yaşaması 

anlamına geliyor. Bu Kürt tarihinin önemli ve ayırt edici bir özelliği, 
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tarih incelemelerinde bunu görmek, anlamak gerekli. Böyle bir top-

lumdaki iç yapılanış dıştan gelen işgal, istila ve saldırılar karşısında 

bir direnme konumunu yaşamasına yol açıyor.  

Bu direniş kendisini iki biçimde ortaya koymuştur. Bir tanesi, 

etnisitenin güçlü yaşanmasıdır. Kürt toplumu birkaç yüz yıl öncesine 

kadar kendi içinde sınıflaşma yaşamamış olan, dolayısıyla sınıflaş-

mayı içermeyen bir toplumsal yapılanışı vardı. Kabile, aşiret düzeni-

nin güçlü oluşu ve bu kadar uzun yaşayışı bu anlama geliyor. Ve bu 

toplumsal sistem, kabile ve aşiret düzeni kendi içinde sınıfsal ayrış-

mayı ve egemenliği reddediyor. Bu da toplumun kendi içinden bir 

baskıya, saldırıya maruz kalmaması, yine toplum yaşamı içinde bi-

reyler arasında benzer bir baskı ve saldırının olmaması anlamına 

geliyor. Önemlidir bu durum, burada esas işleyen doğal komünal 

toplum özellikleridir, doğal özelliklerdir. Bireyin toplumsal yaşama 

eşit, özgür katılımının sağlanması toplumsal sistem içerisinde bir 

eşitliğin korunmasıdır. Toplulukların, kabile-aşiret sistemlerinin 

yönetimi daha çok bir bilgeliğe, çabaya, Önderliğin savunma da “ya-

rarlı veya olumlu hiyerarşi” diye tanımladığı toplum ileri gelenliğine, 

büyüklüğüne dayanmaktadır. Bin yıllar boyunca Kürt toplumunun bu 

biçimde yaşadığı tartışma götürmeyen bulgularla iyice kesinleşmiş 

bulunan bir sonuçtur. Kürt toplumunun kendi içinde devletleşmemesi 

ve dışarıdan sürekli bir işgal ve saldırıya maruz kalmasının diğer 

önemli bir sonucu, bunlar karşısında direnmeyi içeren diğer duruş 

hareketliliğidir. Kendisine yönelen saldırılar karşısında kendini ko-

rumak için çeşitli savaş etkinlikleri gösterdiği gibi daha çok da hare-

ket etmeyi, dağlık zeminlere sığınmayı, stratejik dağlık coğrafyayla 

ileri düzeyde bütünleşme gücü göstererek kendine yönelen işgal ve 

saldırılarını boşa çıkartmayı bilmesidir. Bu da her ne kadar Kürdistan 

sürekli savaş alanı olsa da, Kürt toplumunun işgal ve istila geliştiren 

yabancı egemenlerin tahakkümü altına girmemesine ve soykırıma 

uğramamasına yol açmıştır. Böyle bir hareketlilik ve tarzla, toplum 

hem savunmasını yapmış toplumsal varlığını korumuş, hem de özgür 
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kalmayı başarmıştır.  Bu da Kürt tarihinin ve Kürt toplumsal yapısı-

nın temel özelliğinden birisini oluşturuyor. Onu da bu çerçevede net 

bilmemiz gerekli.  

Kürt tarihi ve toplumsal yapısının bu özelliğindeki değişim, 

esas olarak feodalizmin olgunlaşma aşamasında başlıyor. İslam feo-

dalizminin Kürdistan‟ı fethedip Kürt toplumuna ideolojik, örgütsel 

bakımdan nüfuz etmeye başladığı dönemle birlikte gelişiyor. İslam 

ideolojisi Kürt toplumu içinde de bir ayrışma, sınıflaşma yaratıyor. 

Bir yandan kendini İslam‟ın sahibi sayan, Arap toplumunun uzantısı 

olarak gören, “kavmi necip” olarak ifadelendiren aşiret, kabile ileri 

gelenleri veya böyle kişilerin toplulukları var olurken, diğer yandan 

serfleşme gelişiyor. Bu durum Kürt toplumu içindeki sınıflaşmanın 

başlangıcıdır. Böyle bir sınıflaşmaya dayalı olarak feodal aşiret önde 

gelenleri güç sahibi olur, kendini bir beylik içinde belli bir topluluk 

üzerinde hükümran kılarken, elbette geniş halk kesimleri de serfleşi-

yor, köylü haline geliyor. Kürt toplumunun o zamana kadar ki var 

olan özgürlüğe ve eşitliğe dayanan içyapısı böylece bozuluyor. Den-

gesi sarsılıyor, dağılıyor, yeni bir topluma doğru dönüşüm yaşanıyor. 

Giderek bu durum 19 yy‟da aşiret, kabile dışına çıkmaya da yol açı-

yor. Kurmançlaşma denen bu olay, bir yerde kendi içinde sınıflaş-

maya ve sınıf egemenliğine dayanan toplumsal yapıdan koparak 

emekçileşmeyi, doğrudan içinde yer alınan devlet sisteminin emekçi-

si haline gelmeyi ifade ediyor. Bu da tabi Kürdistan‟da yaşanmış 

olan sınıflaşmanın bir biçimidir. 

 Bir de egemen sınıfa, kesime dayanan örgütlenmenin özelliği 

var. Beylik düzenlerinin kendine has özellikleri bu bir tür üst toplum 

örgütlenmesi var. Devletçiliği ifade ediyor. Fakat hep böyle ikinci 

sınıf kalmadır. Belki Osmanlı ve İran imparatorlukları gibi büyük 

devletlerin içinde yer almak, onlara büyüme imkânı vermiyor. Daha 

baştan o şansı ellerinden alıyor. Ama buradan kaynaklanan kolaycı 

tarz olacak ki, Kürt beyleri de öyle bir arayış içinde çok olmuyorlar. 

Kendilerini büyük devletler haline getirecek bir politik yönelim içine 
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girmiyorlar. Hep dışta birilerine bağlanma ve ona dayanarak kendi 

çevresindeki beyler karşısında büyüklük, üstünlük sağlama tutumu 

izliyorlar. Politikayı bu düzeyde esas alıyor, yürütüyorlar. Bu da 

onları küçük bırakıyor, işbirlikçi yapıyor, birbirine düşman kılıyor. 

Kürt beylerinin birbirine düşmanlığı kadar, Kürdistan ve Kürt toplu-

mu üzerindeki yabancı egemenlere, devletlere düşmanlıkları yoktur, 

olmamıştır. Zaman zaman merkezi otoriteyle çelişmiş, çatışmaya 

girmişlerdir. Onlara karşı isyan da etmişlerdir ama bunlar belli za-

manlarla sınırlıdır. Tarihin uzun bölümü ise daha çok Kürt beyleri-

nin, birbirlerine karşıtlık, birbirlerine düşmanlıkla geçmiştir. Bu da 

Kürt feodalleşmesinin bir özelliği olmalı. Günümüzde de devam 

ediyor bu durum hala aşamıyoruz işte. “Uluslar arası komplo” dedi-

ğimiz olay aslında bir yerde tarihte hep işbirlikçilik yaparak yanında, 

yöresindeki beye saldıran Kürt beylerinin durumunu yansıtıyor. Gü-

ney‟deki feodal aşiretçi önderliklerin uluslar arası komplo karşısında 

izledikleri politika, aldıkları tavır tarihte yaşanmış bu durumun gü-

nümüzde devam ettirilmesinden başka bir özellik taşımıyor. 

 Şimdi 17–18 yy‟dan itibaren gelişen bu sürecin temel sonuç-

ları 19. ve 20. yy‟da ortaya çıkıyor. 19. yy‟da imparatorluk güçsüz 

düşmesi ve batıda gelişen kapitalizm karşısında zayıf kalarak daha 

çok vergi alma ve asker toplama ihtiyacı duymaları, var olan beylik 

sistemleriyle yeni bir çatışma sürecine giriyorlar. Buda Kürt toplumu 

içerisinde yeni gelişmeler ve değişiklikler, ortaya çıkarıyor. O zama-

na kadar birbiriyle çatışan, birbirine karşı üstünlük sağlamaya çalışan 

onun içinde hep merkezi otoriteye, padişahlık sistemine dayanmayı, 

işbirlikçiliği meslek edinen bu beylikler, bu sefer merkezi otoritenin 

daha çok vergi ve asker istemi karşısında ellerindekini de kaybetme 

tehlikesiyle yüz yüze gelince bunları korumak için isyan etmek zo-

runda kalıyorlar. 19. yy böyle bir isyan yüz yılıdır, çatışma sürecidir. 

Hep birbiriyle çelişip-çatışmalı oldukları için birlik olamadıkları, 

dolayısıyla merkezi otorite karşısında Kürt beylerinin hep yalnız 

kalarak yaşadıkları çatışma sürecidir. Sonuç tabi zayıf durumda olan 



 
Meşru Savunma Çizgisi ve Uygulama Esasları 

39 
 

beyliklerin, geliştirdikleri isyanların Osmanlı merkezi otoritesi tara-

fından ezilmesi olmuştur. Böylece birkaç yüz yıl içerisinde büyümüş, 

gelişmiş olan beylik sistemleri, 19. yy boyunca merkezi otoritenin 

Kürdistan‟ı yeniden işgal edercesine geliştirdiği saldırılar altında 

ezilmişlerdir.  

Burada elbette Avrupa‟da gelişen kapitalist sistemin etkisini 

görmek gerekiyor. Osmanlı ve İran sistemlerinin bu gelişme karşı-

sında içine düştükleri zayıflığın, güçsüzlüğün etkisini görmek gere-

kiyor. Fakat bir de Avrupa‟da gelişen kapitalist sistemin Ortado-

ğu‟yu ele geçirme, dünya‟yı fethetme, paylaşma politikasının etkisini 

de görmek gerekiyor. Sadece güçlenen kapitalizm karşısında merkezi 

otoritenin zorlanması değil, aynı zamanda bu toprakları ele geçire-

bilmek için kapitalist devletçi sistemin geliştirdiği emperyalist politi-

kaların da büyük etkisi vardır. Nitekim bu politikaların 20 yy‟ın ba-

şında bir emperyalist savaşa yol açtığını biliyoruz. 1. Dünya savaşın-

da İngiltere‟nin başını çektiği blokla, Almanya‟nın başını çektiği 

blok dünya hegemonyası savaşına giriyorlar. “1. Dünya savaşı” de-

nen savaş gerçekleşiyor. Bu savaşta Osmanlı imparatorluğu Alman 

bloğundadır. Savaş sahası Osmanlı topraklarıdır, yani Ortadoğu‟dur. 

Sonunda yenilen Alman bloğu olmuştur. Her ne kadar kendi içinde 

yer alan Rusya‟da, Ekim devrimiyle bir kopuş yaşansa da İngiltere, 

Fransa ittifakı 1. Dünya savaşından galip çıkmıştır ki, bu 19. yy bo-

yunca İngiltere ve Fransa'nın, Ortadoğu‟yu ele geçirmek için geliş-

tirdikleri politikanın pratikte hayat bulması için uygun zemininin 

sağlanması anlamına gelmektedir.  

Sonuçta savaş galibi olan devletler kendi çıkarları doğrultu-

sunda yeni bir Ortadoğu siyasi coğrafyası yaratmışlardır. Bu coğraf-

yanın birkaç önemli sonucu var. Bir tanesi, Arabistan‟ın bölünüp-

parçalanması ve bir sürü Arap devleti ortaya çıkartılarak buraların 

emperyalizme bağımlı alanlar haline getirilmesidir. Diğer bir sonuç, 

Kürdistan‟ın parçalanması, her parça üzerinde bir devlet egemenliği-

nin kurulmasıdır. Bu öyle bir sistemdir ki, sadece Kürdistan üzerinde 
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ekonomik, siyasi tahakküm kurmayı değil, Kürt toplumunu inkâr 

edip, yok sayarak yok etmeyi hedefleyen bir kültürel soykırım siste-

midir. Kürdistan‟ı bölüp, parçalayan, bu tarzda egemenlik altına 

alınmasını gerçekleştiren devletler böyle bir statü de oluşturmuşlar-

dır. Bir diğer sonuç İsrail‟in kuruluşudur. Doğrudan 1. Dünya savaşı 

ardından olmasa da, aslında dünya savaşından sonra gelişen süreçte 

bu kuruluş gerçekleşmiştir. Çünkü 1. Dünya savaşına ilk itiraz eden, 

savaşta yenilen Almanya olmuştur. Bu itirazı ortaya çıkartıp, sonuca 

götüren de Hitler önderliğidir. Hitler önderliğinin Almanya‟yı yeni-

den toparlayarak, dünya egemeni olmak üzere yeni bir savaşa, yani 

2. Dünya savaşına sokması İsrail‟in oluşumuyla doğrudan ilgilidir, 

ilişkilidir. Bu süreçte gerçekleşen Yahudi katliamı ardından, İsrail‟in 

Ortadoğu‟da bir devlet olarak şekillendirilmesi kapitalist, emperya-

list sistemin öncü güçleri tarafından sağlanmıştır. Şimdi Kürdistan 

için, Kürt toplumu için baş aşağıya gidiş aslında hızlı bir biçimde 

yaşanan süreciyle 19. ve 20. yy‟dır. Tabi özgürlük ve komünal ya-

şam açısından değerlendirilirse, kendi içinde sınıflaşmanın başladığı 

süreçten itibarendir. Bu da ondan birkaç yüz yıl öncesine gitmekte-

dir. 20 yy. başında, 1. Dünya savaşı ardından Kürdistan‟ın siyasi 

olarak da parçalanması ve yok sayılarak, imha süreci altına alınması 

bu gidişi çok daha hızlı ve tehlikeli hale getirmiştir.  Bu durum bili-

niyor. Artık eski Kürt kabile, aşiret düzeni parçalanmıştır, kalmamış-

tır. Dolayısıyla bu saldırılar karşısında Kürt toplumunun daha önce 

gösterdiği refleksi gösterebilmesi mümkün değildir. Yani dış saldırı 

karşısında hareketli olması, dağlara çekilmesi, kendini bu temelde 

koruyabilmesi artık imkânsız hale gelmiştir. İki nedenle bu böyledir. 

Birincisi, kendisinin o düzeydeki kabile, aşiret sisteminin yaşamının 

dağılmış, artık eskisi gibi hareket edemez hale gelmiş olmasıdır. 

İkincisi ise, yabancı egemenliğin kapitalist sistem temelinde olması-

dır. 

 Kapitalizm kendinden önceki sistemler gibi dağlık alanlar da 

olsa boşluk tanımamaktadır. Nerede olursu olsun, kim olursa olsun 
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egemenlik altına almayı oraları da işgal, istila etmeyi dolayısıyla 

kendi karşıtı hiçbir gücün yaşamasına izin vermeyişidir. Kapitalist 

devletçi egemenliğin, sömürge sisteminin daha öncekilerden temel 

farkı buradadır. Bu bakımdan artık eskisi gibi kendini yaşatma imkâ-

nı ve gücü yoktur Kürt toplumunun. Buna Kürdistan‟ın siyasi parça-

lanmışlığı ve toplumu yok sayarak imha etmek isteyen bir egemenlik 

sisteminin kurulması eklenince, artık Kürdistan üzerinde yeni bir 

süreç gelişmiştir. Buna Önderlik “ulusal yok oluş süreci” dedi. 20 

yy‟da Kürdistan üzerinde kurulan egemenlik, ulusal yok oluş ege-

menliğidir. Her ne kadar buna karşı var olduğu kadarıyla aşiret yapı-

ları, dini liderlikler tepki göstermişler, isyan etmek istemişlerse de, 

19 yy. feodal beylerin askeri, siyasi güçlerinin yok edilmiş olması, 

geriye kalan güçlerin bu saldırı karşısında direnip, ayakta kalabilme-

leri için gerekli güce ulaşmalarına fırsat vermemiştir. Onun için de 

bir kere ulusal yok oluş süreci altına alındıktan sonra, toplumun için-

den bu tür itiraz ve isyan girişimlerinin etkili olma, ulusal yok oluşu 

durdurma, yani kendini koruma, savunma gücü gösterme şansı yok-

tur. Sonuçta sözkonusu isyanlarda katliamlarla ezilmekten kurtula-

mamıştır. Özellikle Kuzey‟de, giderek Doğu‟da bu isyanların ezil-

mesi ardından ulusal yok oluşu gerçekleştirmeyi hedefleyen çok 

yönlü, örgütlü bir yabancı sistem hızla geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu 

sistemin özelliklerini tanımak gerekiyor. 

 Biz her ne kadar parti olarak buna “sömürgeci sistem” dediy-

sek de, Önderlik her zaman şuraya dikkat çekti; Kürdistan üzerinde 

bu biçimde geliştirilen sömürgeciliğin, emperyalist Avrupa devletleri 

tarafından dünyanın başka yerlerinde geliştirilen sömürgecilikle de-

rinden farklılıkları vardı. Her ne kadar aynı terimle hepsi sömürgeci-

lik biçiminde ifade edilse de, Kürdistan‟daki sömürgecilik diğerleri-

ne benzememektedir. Diğer sömürgeciliklerin temel amacı ekonomik 

sömürüdür. Pazara hâkim olmak, ham madde kaynaklarına hâkim 

olmak, böylece dünya sistemi haline gelen kapitalizmin pazar ve ham 

madde ihtiyacını ucuzca karşılamak. Daha sonra buna eklenen yeni 
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sömürgecilik de, ucuz işgücünü kullanmayı ifade etmektedir. Yine 

ekonomik içeriklidir. Böyle bir ekonomik sömürüyü yapabilmek için 

gerekli olan, onu sağlatacak özellikler taşıyan siyasi ve askeri ege-

menliğin kurulmasıdır. Bunlar emperyalist devletlerin sömürgeci 

uygulamalarıdır. Oysa Kürdistan üzerinde kurulan yabancı egemen-

liğin ekonomik sömürü amacı birincil esas amaç değildir. Kuşkusuz 

“ekonomik sömürü hiç yok, pazar ve hammadde kaynakları üzerinde 

egemenlik kurma arayışı, istemi hiç yoktur” denemez. Bunlarda var 

ve önemlidir. 20. yy‟dan bu yana büyük enerji kaynaklarına sahip 

olan Kürdistan üzerinde, ekonomik paylaşım savaşı her zaman ol-

muştur. Bugün bu daha da şiddetlenmiş düzeydedir. Petrol savaşı, su 

savaşı, yeraltı-yer üstü zenginlikler savaşı, bir de ticaret yollarına 

hâkim olma savaşı. Bunlar dünya kapitalist sisteminin geliştiği ölçü-

de dün de vardı, bugünkü gelişmişlik düzeyiyle daha had safhaya 

çıkmış bulunuyor. Fakat Kürdistan‟ın parçalanması, paylaşılması, 

egemenlik altına alınması 20 yy‟da 1. Dünya savaşı ardından öngörü-

len statünün Kürdistan‟a biçilmesi esas olarak bu amaç doğrultusun-

da değildir. Bu ikinci, üçüncü sırada gelen amacı oluşturmaktadır. 

Birinci amaç ulusal yayılmadır.  

Kürt tarihi, Kürt kültürel birikimi, Kürt nüfusu, kısaca Kürt 

toplumu tarihiyle, diliyle başka uluslaşmaların ham maddesi yapıl-

mak istenmektedir. Kürdistan üzerinde kurulan sömürgeci egemenli-

ğin birinci amacı budur. 1. Dünya savaşı ardından yaratılan ulusal 

yok oluş sisteminin temel yörüngesi böyledir. Şimdi bu biçimde o 

amaç böyle olunca araç ve yöntemlerde bu amaca göre düzenlenmiş-

tir tabi. Sömürgeleştirmedeki amacın ekonomik kaynakların sömürü-

sü olduğu yerlerdeki araç ve yöntemler ile sömürgeleştirmedeki 

amacın ulusal yayılma, ulusal yok oluşu sağlama olduğu gibi Kürdis-

tan‟daki sömürgeleştirmenin araç ve yöntemleri çok çok farklı ol-

muştur. Buradan baktığımızda Kürdistan‟a bir sömürge statüsü ve-

rilmemiştir. Yani adı olmamıştır, bir sistemi olmamıştır. Her şeyiyle 

dağıtılması öngörülmüştür. Çünkü kendi varlığını sürdürmesi ve 



 
Meşru Savunma Çizgisi ve Uygulama Esasları 

43 
 

kendi varlığı etrafında örgütlenme yaratması demek, ulusal yok oluşa 

karşı direnmek demektir. Ulusal yok oluşu başarısız kılmak demek-

tir. Eğer ulusal yok oluş süreci başarılacaksa o zaman bu ancak top-

lumun tarih, dil, kültür alanında, örgütlülük alanında kendine ait ne 

varsa hepsinin yok edilmesi, parçalanmasıyla ancak mümkün olabi-

lir. Kürdistan üzerinde 20 yy‟da uygulanan sistemin toplumdaki ya-

rattığı etkiler, toplumu içine aldığı süreç işte budur. Bunun için kim-

lik yasaklanmıştır, bunun için kendini inkâr geliştirilmiştir, bunun 

için her türlü horlanma, kötülenme, yani kendinden kaçış yaratılmış-

tır. Bunun için düşünce üzerinde baskı kurulmuş, beyin tahakküm 

altına alınmaya çalışılmıştır. Bunun için Kürt toplumunun her türlü 

örgütlülüğü paramparça edilmiştir. Bunun için Kürdistan‟daki her 

türlü yaşam ekonomik, ticari, sosyal, kültürel, eğitsel, siyasal yaşa-

mın hepsi üzerinde şekillenmek isteyen ulusal yapılanmaya bağlan-

mıştır. Yani Türkiye sistemine bağlanmıştır, tabi parçalanarak bağ-

lanmıştır. Bu da paramparça edilmiş, kendi değerlerinden kopmuş, 

kendi değerlerini kaybetmiş, her türlü dengesini kaybetmiş, Önder 

Apo‟nun deyimiyle “atomlarına kadar egemenlik altına alınmış” bir 

toplum gerçeği ortaya çıkarmıştır. Bu uygulamaların toplumda yarat-

tığı en önemli yanlardan bir tanesi, yine Önder Apo‟nun tanımladığı 

“beyinsel sömürgecilik” olmuştur.  

Kürt insanı beyniyle, düşüncesiyle sömürgeleştirmek, bir baş-

ka ulus için düşünür, onun çıkarına hizmet eder bir beyin haline geti-

rilmek istenmiştir. Kendinden kaçış, kendini ret, kendini inkâr bu 

düzeydedir. Bireyin bireye dönük saldırı düzeyi böyledir. Onun her 

türlü düşünce, duygu, ruh gücü üzerinde saldırı geliştirmiştir. Sadece 

örgütlenmesi ekonomik, sosyal, kültürel yaşamı üzerinde değil be-

yinsel, ruhsal, duygusal varlığı üzerinde de saldırı geliştirerek tümüy-

le tahakküm altına alınmak, ezilmek, değiştirilerek bir başka ulusal 

potada eritilmek istenmiştir. Bu Kürt toplumuna ve bireyine dönük 

saldırının en kapsamlı, derin, ağır duruma gelmesini ifade ediyor. 

Aslında insanlık tarihinde birey ve toplumlar üzerinde uygulanan en 
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ağır saldırı sistemidir, en kapsamlı saldırı sistemidir. Tarihte eşi bu-

lunmayan bir saldırı sistemidir. Tarihin en ağır suç saydığı, gördüğü 

saldırı soykırımdır, fiziki imhadır. Bir toplumun kılıçtan geçirilerek 

yok edilmesidir. Onun da bir anlamı vardır, anlaşılırlığı söz konusu-

dur. Fakat ortada posa gibi insanlar ve toplumun varlığı korunup ama 

ruhuyla, duygusuyla, düşüncesiyle, beyniyle tüm ekonomik, sosyal, 

kültürel değerleriyle kendini inkâr edip bir başkasına dönüştüğü, onu 

yaşar hale geldiği bir örnek yoktur. Buna yine Önder Apo; “kendi 

çıkarlarını göremeyen, kendi çıkarları için düşünemeyen, çıkarları 

doğrultusunda plan, proje geliştirip eyleme geçemeyen bir insan 

gerçeğinin ortaya çıkartılmasıdır” demiştir. Burada beynini kaybet-

miş, kendini düşünce düzeyinde inkâr eden, düşüncesiyle de başkası-

na bağlanan beyinsel sömürgecilik diye de tanımlanan bir köleleş-

meyi yaşayan insanla, temel örgütlenmesi aile olan, aileden başka 

hiçbir örgütlülüğü ve gücü kalmayan, bu nedenle de her şeyini ailede 

bulmak isteyerek, aileye dört elle sarılan bir örgütsel yapı kalmıştır. 

Kendini bu biçimde ifade eden bir erkek, böyle bir erkeğin hizmetçi-

si olan, köle bile denilemeyecek, kölelik statüsü bile edinemeyen bir 

kadın duruşu ortaya çıkmıştır. Ailecilik bu düzeye getirilmiştir. 

 Şimdi burada artık meşru savunmanın tüm yönleriyle kaybe-

dilmesi vardır. Meşru savunma kendisini tanıma, çıkarlarını görme 

ve savunma yol yöntemlerini bulma bilinciyse, böyle bir sistem al-

tında Kürt toplumu ve bireyi bu bilincin hepsini kaybetmiştir. Meşru 

savunma böyle bir bilinçaltında, birey ve toplumun örgütlülüğü ise 

bu sistem altında, böylece her türlü geriliğin ve gericiliğin ocağı 

haline gelen başa bela aile dışında Kürt bireyinin ve toplumunun 

örgütlülük adına hiçbir şeyi kalmamıştır. Ailede bir örgütlülük değil 

aslında, egemen devletçi düzene ve yabancı egemenliğe erkek ve 

kadının en ileri düzeyde hizmetçiliğini ortaya çıkartan bir örgütlülük-

tür. Yoksa kendine ait, yüce değerler temelinde herhangi bir amacı 

ve duruşu olmayan bir örgütlülüktür. Burada kendini korumak için 

zaten bir eylem, mücadele yoktur. Kendini yok etmek için kendi 
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kendini bitirme vardır. Önderlik, toplumun duruşunu bu dönemde 

akrebin kendisini zehirlemesine benzetti. Kekliğin kendi kendini 

avlamasına benzetti. Yani bu da meşru savunma denen şeyin zerresi-

nin bile kalmadığı bir durumun oluşmasını, ortaya çıkmasını ifade 

etti. Şimdi bu kadar tarihin eski bir halkı olan, devlet egemenliğini 

bu denli uzun süre kabul etmeyen, devletçi sistem karşısında dağlara 

çekilip, uygarlıktan uzak durma pahasına da olsa özgür yaşamayı 

esas alan, benimseyen, içte ve dışta egemenlik sistemini dolayısıyla 

ondan kaynaklanan saldırıyı en geç tanıyan bir toplum olarak Kürt 

toplumunun, birkaç yüz yıl içerisinde böyle bir duruma düşürülmesi 

tabi ki ilginç bir durumdur. Dikkatle değerlendirilmesi, iyi incelen-

mesi gereken bir durumdur. Acaba neler böyle bir duruma gelmesine 

yol açmıştır? Daha önceki duruşla, sonradan ortaya çıkan sürecin 

birbiriyle ilişkisi, bağı var mıdır? Yoksa toplumun o duruşu hiyerar-

şik devletçi sistem tarafından çok büyük tehlike görülerek, en ileri 

düzeyde birliği ve gücü ifade eden bir saldırı bu toplum üzerinde mi 

yürütülmüştür? Bunların incelenmesi, değerlendirilip anlaşılması 

kuşkusuz gerekiyor. Fakat sonuçta 20 yy‟ın son çeyreğine girerken 

Kürdistan‟ın ve Kürt toplumunun içine çekildiği durum budur. 

 Artık orada bir meşru savunma bilinci, örgütlülüğü, eyleminin 

zerresi bile yoktur. Tam tersine her şeyini kaybetmiş, yok olma süre-

cine girmiş, başkalarının hizmetine koşulmuş bir toplumsal duruş 

vardır. Buna herkesin “askeri olmak” deniliyordu. Bu süreçte Kürt 

toplumu, kendisinin olamayan ama herkesin askeri olan bir toplum 

olarak tanımlanmıştır. Avukatsız bir halk olarak tanım görmüştür. 

Yani örgütlülüğü olmayan, çıkarını göremeyen, kendini savunama-

yan, her türlü saldırıya açık, yok oluş sürecinde olan bir halk. Bu tabi 

bir toplumun içine düşeceği en ağır durum, en kötü durum, en tehli-

keli durumdur. 20. yy sistemi içinde, 1. Dünya savaşının ortaya çı-

kardığı sistem dâhilinde Kürt birey ve toplumunun böyle bir duruma 

getirilmiş olduğu açıktır ve bunun doğru ve derinliğine anlaşılması, 

kavranması çok çok önemlidir. Böyle bir durumun özgür birey ve 
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toplum karşısında taşıdığı tehlikenin derinden anlaşılması da çok çok 

önemlidir. Çünkü bu tehlike söz konusu durumu yaşayan birey ve 

toplum açısından bir tehlike olduğu gibi aslında insanlığın özgür 

duruşu açısından da ciddi bir tehlikedir. Çünkü insanlık katledilmek-

tedir. İnsanlığa dair hiçbir değer bırakılmamaktadır. Birey ve toplu-

mun bu kadar kendini inkâr eder, kendine karşıt hale getirilip, kendi-

ni tüketir noktaya çekilir olması insanlığın tüketilmesi anlamına gel-

mektedir. Bir insanlık katliamının yaşandığını göstermektedir. Tabi 

bu noktada en büyük tehlike, hiçbir ferdinin bunu göremez durumda 

olmasıdır. Bu durumu doğal sayan, kabul eden bir beyne kavuştu-

rulmuş olmasıdır bireylerin. Yani neredeyse isteyerek, benimseyerek,  

içselleştirilerek bu durumu yaşar kılınmasıdır. Elbette baştan isteye-

rek, gönüllü böyle bir şeye girme olmamıştır, ama yüz yıllar süren 

baskı, katliam, saldırı, geliştirilen oyunlar nihayetinde Kürt bireyi ve 

toplumuna bu gerçeği kabul ettirmiştir. Bu düzeyde bir teslimiyetçi-

lik, kırılma birey ve toplumda ortaya çıkartılmıştır. Bu elbette ki 

ciddi bir tehlikeye olumsuz duruşa işaret ediyor.  

İşte böyle bir süreç derinliğine ve genişliğine işletilirken, buna 

karşıt bir duruşla 1. Dünya savaşının ortaya çıkardığı sistemin Kürt 

birey ve toplumunda yok etmek istediklerini tersine çevirerek, Kürt 

bireyi ve toplumunu özgürlük düşüncesi, örgütlülüğü ve eylemiyle 

kendisi haline getiren ve yeni bir yaşam çizgisine yöneltmeyi öngö-

ren PKK gelişmesi ortaya çıkmıştır. PKK‟nin böyle bir tarihsel süre-

cin tersine çevrilmesi ve ona karşıt olarak geliştiği bir gerçektir. Kürt 

bireyi ve toplumu üzerinde uygulanan her türlü yok edici saldırıya 

karşı bir tepki ve var olma hareketi olduğu, özgürleşme sürecini ifade 

ettiği tartışma götürmez bir gerçektir. Tamamen Kürt toplumu ve 

bireyi üzerinde uygulanan bu yok etme sürecinin karşıtı olarak ortaya 

çıkmıştır. Dolayısıyla her bakımdan birey ve toplumu kendine getir-

me, kendisi için yapma, özgür birey ve toplum gerçeğine çekme, 

böylece baş aşağıya gidişi tersine çevirerek özgürlük çizgisinde, Kürt 

bireyi ve toplumu için yeni bir yaşam sürecini başlatmayı ifade eder 
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PKK gerçeği. Bu anlamda ruhu, duygusu, düşüncesinden maddi eko-

nomik yaşamına kadar, Kürt birey ve toplumuna yöneltilen her türlü 

saldırı karşısında birey ve toplumun özgürlük ve demokrasi çizgisin-

de savunulması hareketidir PKK. Saldırı ne kadar kapsamlı,  derin, 

çok yönlü ve sarsıcıysa savunmada aynı düzeyde kapsamlı, derin ve 

sarsıcı olmuştur. Buradan baktığımızda PKK‟nin 20 yy‟ın Kürt top-

lumuna dayatılan sürecin karşıtı olduğu, tersi olduğu, toplumsal gidi-

şi onun tersine çevirmeyi öngördüğü açıktır. 20 yy‟da Kürt birey ve 

toplumuna dayatılan onu yok etme amacı temelindeki dış saldırı 

olduğuna göre, PKK gerçeği de bütün bu alanlarda Kürt birey ve 

toplumunun kendi öz dinamikleriyle kendisini savunması hareketi 

olmasıdır. Bu bakımdan PKK beyinsel köleleştirmeye, sömürgeleş-

tirmeye uğratılmak istenen Kürt bireyi ve toplumunda, özgür var 

olma ve kendini savunma bilinci yaratmıştır. Her şeyden önce bir 

meşru savunma bilincidir. Hem de çok yönlü bir bilinç, sadece öyle 

kaba saldırılar karşısında kendini savunma ekonomik, sosyal baskı 

ve sömürü karşısında birey ve toplumu savunma değil ruhuyla, kültü-

rüyle, duygusuyla, düşüncesiyle bütün yaşam özellikleriyle birey ve 

toplumun özgürlük temelinde savunulmasıdır. Bu anlamda derin bir 

savunma bilincini ifade ediyor. PKK böyle bir süreçte ortaya çıkan 

ve bir savunma gerçeği oluyor. Her şeyden önce bir savunma bilinci-

ni ifade ediyor. Çok yönlü ve kapsamlı bir bilinç, Kürt birey ve top-

lumunu kendine getiren ve özgürlük temelinde yürüme gücü, iradesi 

kazandıran bir bilinç. Önderlik gerçeği tamamen böyle bir Kürt bi-

lincinin ortaya çıkmasını içeriyor. Bunu iyi bilmemiz gerekli. 

Diğer yandan bu bilinçle birlikte, tabi Kürt toplumunun kendi-

ni örgütlemeye yönelmesini ifade ediyor. Atomlarına kadar parçala-

nıp, örgütsüz kılınmış Kürt toplumunu Önderlik düşüncesi etrafında 

dar bir gruptan başlayarak bir öncü özgürlük partisine, oradan da 

temel savunma gücü olarak gerillaya, ulusal kurtuluş cephesine, ulu-

sal bilinç ve direnişte kendini var etmeyi esas alan yeni bir halk du-

ruşu ve birliğine ulaştıran bir örgütlenme durumudur. Kürt toplumu 
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temel örgütsel açıdan PKK‟yle yeniden bir örgütlenme süreci içerisi-

ne girmiştir. İnkâr ve imha sisteminin toplumun dağıttığı bütün ör-

gütlenmelerine karşılık demokratik uluslaşma temelinde, yine ulusal 

özgürlük ve demokrasi temelinde yeni bir örgütlü birey ve toplum 

yaratma sürecinin başlatılmasını içeriyor. Bu örgütlenme düzeyi en 

azından bilinç düzeyinde, Kürt insanının yeniden ulusal demokratik 

çizgiye kavuşturulması çerçevesindedir. Her türlü inkârcı ve imhacı 

bilinci reddetmeyi içermektedir. Buna karşı büyük bir ulusal diriliş 

devrimini ruhta, duyguda, bilinçte ve iç ilişkilerinde yaşamasıdır. 

Böyle bir örgütlülük düzeyine toplumsal çapta ulaşmayı ifade ediyor. 

Tabi bu örgütlenmenin bilince dayalı bir irade bütünlüğü, birlikte 

yaşam isteme haline gelen, böyle bir örgütlülüğün sürükleyici, öncü 

sağlam örgütleri var, partisi var, cephesi var, gerillası var. Bunlar 

temel örgütlerdir ve önemli örgütlerdir. Buna dayalı olarak çeşitli 

kurum ve kuruluşları gelişiyor. Kadın, gençlik örgütlülüğü ortaya 

çıkıyor. Birde böyle bir bilinç ve örgütlülüğe dayalı savunma eyle-

mini ifade ediyor PKK. 

PKK pratiğinin baştan sona bir savunma eylemi olduğunu 

kimse inkâr edemez. O konuda herhangi bir yanlış anlama ve tartış-

ma söz konusu olamaz. Çünkü tümüyle bir savunma bilincini içeri-

yor. Bütün örgütlenmeler, toplumun yok edilmek istenen gerçeğinin 

tersine çevrilmesi ve kendini yaşar bir toplum haline gelmesini he-

defleyen örgütlenmelerdir. Bu temelde geliştirilen eylemin de ideolo-

jik, siyasi, askeri bütün boyutlarda bir savunma eylemi olduğu tar-

tışma götürmez. Kısaca 1. Dünya savaşı ardından yok edilme süreci-

ne sokulan ve bilinç, örgütlülük ve eylemsel duruş bakımından her 

şeyi kaybederek, adeta kendisi olmaktan çıkan Kürt toplumunun 

özgürlük ve demokrasi bilinci temelinde, yeniden kendine getirilerek 

örgütlü ve eylemli kılınmasını sağlayan bir harekettir PKK. Bu ba-

kımdan her düzeyde Kürt toplumuna ve bireyine dayatılmış saldırı 

karşısında aynı kapsamda ve derinlikte bir meşru savunma duruşu, 

eylemi, bilinci, hareketi oluyor, örgütlülüğü oluyor. PKK‟ yi böyle 
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bir meşru savunma gerçeği olarak tanımamız, anlamamız gerekli. 

Şöyle de ifade edebiliriz; 20 yy‟ın başından itibaren dayatılan inkâr 

ve imha süreci altında her şeyini kaybetmekte olan Kürt toplumu, 

Önder Apo gerçeği ve PKK‟yle yeniden kendine geliyor. Kendinin 

olmaya ve özgür bir duruş kazanmaya yöneliyor. Yani yeniden kendi 

çıkarlarını gören, o temelde örgütlenip direnen bir halk gerçeği hali-

ne geliyor. Özgür bir halk olarak imha sürecine karşı direniş içerisin-

de, dünyaya yeniden doğuyor. 90‟ların başında gerçekleşen ulusal 

diriliş devrimi kesinlikle bunu ifade ediyor. Bu bakımdan da 

PKK‟yle birlikte Kürt bireyi ve toplumu yeniden kendine geliyor. 

Kendisi için oluyor. Bir meşru savunma bilinci, örgütlülüğü ve ey-

lemi kazanıyor. Kısaca meşru savunma duruşu kazanıyor.   
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4-PKK’nin Meşru Savunma Anlayışında Yaşanan Değişim 

PKK‟ yi 20. yüzyılda Kürt toplumuna dayatılan ulusal yok 

oluş saldırısına karşı Kürt bireyinin ve toplumunun meşru savunma 

bilinci, örgütlülüğü ve eylemi olarak tanımladık. Bu tanım doğrultu-

sunda ortaya çıkardığı önemli bir gelişme düzeyinin olduğu tartışma 

götürmeyen bir gerçektir. Bir kere hem de bilimsel temelde yeni bir 

Kürt bilincini oluşturdu. Özgürlük, eşitlik ve demokrasi düşüncesine 

açık, bu ilkeleri esas alan yeni Kürt bilincini ortaya çıkardı. Buna 

yeni toplum ideolojisinin yaratılması da denebilir. Dolayısıyla Kürt 

insanını ve toplumunu kendini görür, tanır, kendisi için düşünür, 

kendisini sever, anlar ve kendisi olarak yaşamayı kabul eder bir nok-

taya çekti. Kürt toplumunu bir gelecek öngörür, planlar, bu plan doğ-

rultusunda örgütlenir ve eyleme geçer bir konuma getirdi. Dolayısıy-

la örgütsüzlüğe, örgütsel parçalanmışlığa ve dağılmaya son vererek, 

yeniden ulusal özgürlük ve demokrasi bilinci temelinde toplumun 

temel örgütlerini yaratma, toplumsal kesimlerin kendi özgün örgütlü-

lüklerini sağlama süreçlerini ortaya çıkardı. Örgütlü bir toplum geli-

şimini başlattı.  

Elbette bu doğrultuda ciddi bir eyleme de yol açtı. Büyük bir 

cesaret ve fedakârlık içeren, fedai çizgisine dayanan bir gerilla düze-

nini ve bu temelde gerillanın direnişini ortaya çıkardı. Bu, düşmanına 

bile parmak ısırtacak ve kendi büyüklüğünü itiraf ettirecek bir eylem 

düzeyiydi; en az donanımla en kapsamlı ve tehlikeli saldırılara karşı 
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büyük bir cesaret ve fedakârlığa dayanan, insan soyunun yüceliğini 

ve erdemini temel dayanak yapan bir direniş gerçeğiydi. Kısaca bey-

ni dağıtılmış, bilinci yok edilmiş bir topluma yeniden beyin kazan-

dırdı, bilinç yarattı, yeni bir felsefe ve ideoloji doğurdu. Bu temelde 

toplumun yeniden düzen almasını sağladı. PKK‟nin Önderlik gerçeği 

toplumsal açıdan işte bunu ifade ediyor. Böylece yeni bir savunma 

sürecini meşru savunmayı anlar, bu hakkını kullanma gücünü görür, 

bunu kendisine görev bilerek büyük bir cesaret ve fedakârlıkla bu 

görevi yerine getirir insan gerçeğini ortaya çıkardı. Bu insanı örgüt-

ledi, silahlandırdı, dağa çekti. Kürt tarihiyle uyumlu bir biçimde, 

yeniden işgal ve yok etme amacını güden saldırılar karşısında, özgür-

lük çizgisinde toplumu savunur bir insan gerçeği ve duruşu ortaya 

çıkardı. Toplumu böyle bir öncü duruşa bağladı. Toplumsal sistemin 

buna göre oluşumunu sağladı. Yine büyük azim, gayret, çaba, coşku, 

moral düzeyini ve yeni bir kültürel birikimi bu direniş temelinde 

ortaya çıkardı. Kısaca Kürt tarihinde yeni bir milat oluşturdu. Ulusal 

yok oluş sürecini tersine çevirerek, özgür ve demokratik bir temelde 

ulusal var oluş sürecini başlattı. Baş aşağıya giden tarihi ayakları 

üzerinde durur hale getirdi.  

Bütün bunlar büyük gelişmelerdir, önemli gelişmelerdir. Aynı 

zamanda mucizevî gelişmelerdir; öyle sıradan insan beyni ve davra-

nışının anlamayacağı ve gerçekleştiremeyeceği gelişmelerdir. Zaten 

hiçbir sıradan yaklaşım PKK‟nin bu gerçeğini anlayabilmiş değildir. 

Etkisi yüzyıllarca devam edecek bir gelişmedir. Öyle ki, saldırganlık 

ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar kötü, çirkin ve kara amaç bes-

lerse beslesin, PKK‟yle Kürt birey ve toplumunun yeniden doğuşu, 

Kürt tarihinde ve toplumsal yapısında PKK‟nin yarattıklarının etkisi 

yüzyıllara yayılacak güçtedir. Onu yok etmeye hiçbir saldırganlığın 

gücü yetmeyecek durumdadır. Bütün bunlar kuşkusuz önemli tarihi 

gelişmeler, büyük gelişmelerdir.  

Bir bütün olarak da pratik anlamda PKK‟nin eylemiyle tüm 

düşünsel ve örgütsel çabaları aslında meşru savunma kapsamında 
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olmuş, onu aşan bir eylemlilik durumuna pratikte girmemiştir. Sade-

ce onu sağa sola saptıran çeteci uygulamalar ortaya çıkmıştır. Onlar 

da PKK çizgisinin ve öncülüğünün gereği değildir; ona karşı ve onu 

bozmak üzere gelişen hareketlerdir. Bir de amaç olarak her ne kadar 

pratik düzey eylemsel açıdan meşru savunma kapsamını çok aşma-

mışsa da, anlayış düzeyinde, çizgi düzeyinde devletle iktidarı öngö-

ren, dolayısıyla devlet ve iktidarın yaratıcısı olan savaşa ve orduya 

bağlanan, onu hedefleyen bir gerçeği vardır. Pratik bakımdan bunlar 

gerçekleşmemiş, pratiğe dönüşmemiş olsa da, anlayış bakımından bu 

hususların varlığı kuşkusuz önemlidir. Fırsat bulunur, ilerletilir ve 

gelişme sağlarsa, varacağı yerin bir savaş kliği ortaya çıkaracağı, 

buna dayanarak yeni bir iktidar ve devletleşmeye yol açacağı tartış-

ma götürmeyen bir gerçektir. PKK‟nin birinci ve ikinci partileşme 

hamlesinde siyasal ve askeri düzeyde öngördükleri bu çerçevededir. 

Bu bakımdan Kürt toplumu için yeniden meşru savunma bilincinin, 

örgütlülüğünün ve eyleminin kazanılması hareketi olsa da, bu meşru 

savunma bilinç, örgütlülük ve eylemi devletçi ve iktidarcı paradig-

maya dayalı, onu gerçekleştirmeyi hedefleyen bir çerçevededir.  

Bu noktada şunu söylüyoruz: PKK‟nin eylemi pratikte böyle 

bir düzey kazanmamıştır. O bakımdan pratik uygulamasının çok 

fazla meşru savunma kapsamını aşan yönü yoktur. Çeteci uygulama-

ların verdiği zararlar vardır. Ama hedef olarak önüne koyduğu ise, 

meşru savunmanın devletçi paradigma düzeyinde anlaşılmasıdır. 

Bunun da bir meşru savunma olmadığını biliyoruz. Bunun meşru 

savunma adı altında saldırıyı ifade ettiğini, savaşa dayandığını çok 

iyi biliyoruz. Bu konuda kuşkusuz üçüncü partileşme hamlesi döne-

minde, üçüncü Önderliksel doğuş döneminde Önder APO‟nun geliş-

tirdiği düşünceler gerçekleri çok büyük ölçüde aydınlatmıştır. Artık 

karanlıkta çok fazla bir şey kalmamıştır. Devletçi paradigmaya daya-

lı bir meşru savunma anlayışının nihayetinde gelişme sağladığı dü-

zeyde ulaşacağı noktanın ordulaşma, iktidarlaşma ve hangi düzeyde 
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olursa olsun, gücü ne kadar bulunursa bulunsun, bunlar etrafında bir 

devletleşme olacağı tartışma götürmez. 

Devletler kendilerini toplumun meşru savunma gücü olarak 

tanımlıyorlar. İddiaları öyledir. Fakat biz devletlerin toplumun değil 

de kendilerinin savunma güçleri olduklarını biliyoruz. Toplum bir 

örtüdür, görüntüdür; gerçekte olan ise devlet olarak örgütlenmiş üst 

toplumun savunulmasıdır; toplumun bir kesiminin, kendini devlet 

olarak örgütlemiş üst kesiminin savunulmasıdır. Kesinlikle alt kesi-

min savunulması değildir. Üst toplumun savunulması da, savaş ve 

iktidar gerçeğine bağlı olması nedeniyle başkaları için saldırı olmayı 

ifade eder; başka toplumlar ve devletlere karşı saldırıdır. Orduya 

dayanır. Ordular saldırı ve fetih gücüdürler. Her ne kadar devletler 

birbirlerine karşı ateşkes yapsalar ve barış ilan ettiklerini söyleseler 

de, özünde birbirlerine karşı hep savaş pozisyonunda bulunurlar. 

Kaldı ki, bu olmasa bile, başka devletlere karşı bir savaş pozisyo-

nunda olmasa ve savaş geliştirecek bir adıma ulaşmasa da, alt toplum 

üzerinde, devlet kendi toplumu üzerinde bir savaş yürütmeyi ifade 

eder. Devlet bir savaş örgütüdür. Zaten devlet olarak örgütlenen ku-

rum ordudur. Bütün devletler önce üzerinde hükümranlık kurdukları 

toplum üzerinde bir savaş kurumudurlar. O savaşı çeşitli baskı ve 

şiddet yöntemleriyle, polis zoruyla, zindanlarla, mahkemelerle, yani 

hukuk zoruyla yürütürler. Ama bütün bunların hepsi savaş kapsa-

mındadır. 

Dolayısıyla devletçi paradigmaya dayalı olarak tanımlanan 

meşru savunma anlayışının hedefine ulaştığı zaman ortaya çıkartaca-

ğı gerçek, en azından üzerinde yükseldiği toplum karşısında bir sa-

vaş, yani saldırı pozisyonunda olmasıdır. Savunma pozisyonunda 

olmak, savunma gücü olmak değildir. Devletlerde ondan öteye bir de 

diğer devletlerle hep çatışma halinde olma, diğer alanlara dönük bir 

saldırı pozisyonunda olma gerçeği hep vardır. Her zaman bunu uygu-

layamazlar, koşullar buna izin vermez. Ama bu, “Devlet saldırmaz, 

devlet özünü ve savaş gerçeğini değiştirmiştir” demek değildir. Bir 
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dönemin siyasi ve askeri koşulları savaş yapmasına ve saldırıda bu-

lunmasına fırsat vermez, bunu yapamaz, ama saldırı yapması ve sa-

vaşmasının koşulları oluştuğunda da, ona girmekten geri durmaz. Bu 

bakımdan her ne kadar pratikte bir saldırı anlayışına ve saldırı uygu-

laması düzeyine gelmese de, pratik uygulaması meşru savunma ger-

çeğini fazla aşmasa da, devletçi paradigmaya dayalı olmasından do-

layı PKK‟nin 70‟ler, 80‟ler ve 90‟lardaki meşru savunma anlayışı 

saldırıyı içeren ve savaşa bağlı olan bir anlayıştır. Parti bunu çizgi ve 

bir stratejik formülasyon olarak da ifade etmiş, sömürgeciliğe karşı 

ulusal kurtuluş savaşından söz etmiştir. 12 Eylül faşist askeri rejimi-

ne karşı devrimci savaş çizgisini gündeme getirmiştir. Uzun süreli 

halk savaşı stratejisini bu temelde formüle etmiş, 80‟li ve 90‟lı yıl-

larda uygulamaya koymuştur. Kürdistan‟a özgü bir halk savaşı stra-

tejisi tanımlamış, bu stratejiyi hayata geçirmek için yoğun bir çaba 

yürütmüştür.  

Şimdi PKK‟nin üçüncü Önderliksel doğuşla yaşadığı ideolojik 

yenilenme, paradigma değişimi, bu temelde stratejik değişim ve ör-

gütsel yapılanma temelinde geliştirdiği yeni çizgi bu konularda köklü 

bir değişiklik yapmıştır. PKK‟nin sosyalist ideolojide paradigma 

değişimi ve bu temelde yaşadığı felsefi ve ideolojik yenilenme öyle 

yüzeysel değildir, köklüdür. İlke ve hedeflerini devlet, iktidar ve 

savaşa bağlı olmaktan çıkarmıştır. Demokratik sosyalist ideolojik 

çizgisini devletçi ve iktidarcı paradigmadan kopararak, kadın özgür-

lüğüne ve ekolojik devrime dayalı demokratik toplum paradigmasına 

bağlamıştır. Bunun politik, örgütsel ve askeri çizgi bakımından an-

lamı, baskı ve sömürü içerecek, başka bir deyişle devlet egemenliği-

ne yol açacak hedeften kendini kurtarması demektir. Önüne baskısız, 

sömürüsüz, devlet egemenliğine dayanmayan bir toplumsal sistem 

oluşturmayı hedef olarak koymayı ifade eder. Önderlik gerçeği bunu 

da demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum olarak 

formülasyona ve teorik izaha kavuşturmuştur.  
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Dolayısıyla sosyalist paradigmada yaşadığı köklü değişiklik, 

bu temelde sağladığı ideolojik değişim, artık PKK‟yi devletçi, ikti-

darcı ve savaşçı paradigmaya bağlı olmaktan, felsefi, ideolojik ve 

siyasi hattını buna göre oluşturmaktan çıkarmıştır. Bu değişim özgür-

lük ve eşitlik ilkelerini demokrasiyle birleştirmiştir. Demokrasiyi 

devletin egemenliğinden kurtarmış, böylece devlet dışında bir de-

mokrasi tanımını ortaya çıkarmıştır. Sosyalizmi devlet egemenliğin-

den kurtarması, demokrasi ile sosyalizmi birbirine bağlaması yeni bir 

sosyalist ideoloji tanımı yaratmıştır. Önderlik buna demokratik sos-

yalizm dedi. Önder APO, devlet egemenliğinden kurtulan demokra-

siyle yine devletçi paradigmadan kurtarılan sosyalizmi birleştirdi. 

Sosyalizmin özgürlük ve eşitlik ilkelerini demokrasiyle birleştirerek 

yeni bir sosyalist paradigma ortaya çıkardı. Sosyalizmi özgürlük ve 

eşitlik özüyle birleştirdi. Devletçi paradigmanın sosyalist ideolojinin 

özüyle çelişen gerçeğini değiştirdi. Böylece Kürt toplumunda bir 

meşru savunma bilinci, örgütlülüğü ve eylemi olan çıkışını ve bunun 

anlamını devletçi sosyalizmin esas alınması temelinde devlet, iktidar 

ve savaş kliğine bağlanmasından kurtardı. Oradan çıkartarak meşru 

savunma çizgisini özgürlük, eşitlik ve demokrasi ilkeleriyle bağlayıp 

bu hedeflerle birleştirdi. Böylece onun gelişmesinin farklı evrelerin-

de bir savaş ve saldırı konumuna gelmesinin önünü aldı.  

Şimdi PKK ideolojisi veya PKK‟nin ideolojik-politik çizgisi 

bir devlet kurmayı ve bir iktidar yaratmayı hedeflemiyor. Savaşı ve 

savaş örgütü olarak orduyu bir devlet yaratacak güç olarak hedefle-

miyor. Tam tersine, toplumun özgürlük ve eşitliğe dayalı bir demok-

ratik sistem dahilinde iktidar olmayan, iş ve rol koordinasyonu işle-

vini gören bir yönetimce kendi kendini yönetir hale gelmesini hedef-

liyor. Böylece başkasının çıkarları ve imkânlarında gözü olmadığı 

gibi, kendi içerisinde de, örgütlediği toplumsal yapı içerisinde de 

herhangi bir eşitsizliğe ve egemenliğe yol açmayı reddediyor. Kısaca 

bütün bunlar saldırıyı aşması, reddetmesi, dolayısıyla saldırı anlamı-

na gelecek, başkalarının gerçeğine ve varlığına zarar verecek bir 
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saldırı konumu ifade edecek çizgiden kendini kurtarması anlamına 

geliyor. Artık böyle bir anlayışla PKK‟nin savaş ve saldırı gücü hali-

ne geleceğini söylemek doğru değildir. Bu mümkün de değildir, onu 

tümüyle reddetmektedir.  

Önder APO bu durumu çizgi düzeyinde tanımladı. Böyle bir 

ideolojik-politik hat‟a dayanan meşru savunma çizgisini şöyle ifade 

etti: “Dünyayı yenecek gücümüz de olsa asla saldırmayacağız; bütün 

dünya birleşip üzerimize de gelse meşru haklarımızdan asla vazgeç-

meyeceğiz, taviz vermeyeceğiz!” İşte üçüncü Önderliksel doğuşla 

ortaya çıkan PKK‟nin yeni zihniyet ve yapılanışının çizgisi ve meşru 

savunma anlayışı bu temeldedir. Dolayısıyla baştan itibaren Kürt 

toplumunda ortaya çıkardığı meşru savunma bilinci, örgütlülüğü ve 

eylemine yeni bir içerik kazandırmıştır. Bir kere meşru savunma 

bilincini düzeltmiş, onu saldırı ifade eden ve savaş içeren bir yapıdan 

kurtarmıştır. Devlet ve iktidara bağlı, dolayısıyla baskı ve sömürü 

ihtimalini içinde taşıyan bir konumdan kurtarmıştır. İçinde baskı ve 

sömürü taşıyacak bir toplumsal yapılanışı hedeflemekten vazgeçmiş, 

yani devletçi paradigmadan kendisini kurtarmıştır. Örgütlülük bakı-

mından da tamamen özgür, eşit ve demokratik bir işleyişe dayalı, 

yönetiminin iş ve rol koordinasyonu biçiminde işlerlik gördüğü de-

mokratik komünal örgütlenme düzenini esas almıştır. Dolayısıyla 

örgütsel sistemde eşitsizliğin, baskı ve tahakkümün bütün verilerini 

ortadan kaldırdığı gibi, yönetimi iktidar haline getirip iktidarlaşmaya 

götürecek yolu da kapatmış, böyle bir süreci ortadan kaldırmıştır.  

Bütün bunlar eylemde yeni bir düzeltmeyi ifade eder. Bu te-

melde gelişen meşru savunma eyleminin hedefleri, yöntemleri ve 

örgütlenişi bakımından farklılıklar içereceği kesindir. Bu noktada 

toplumun bütün sosyal, siyasal ve kültürel örgütlülüklerinde bir yeni-

lenme, yeni anlayış ve ölçüleri esas alma gündeme geldiği gibi, silah-

lı savunma gücü olarak gerillanın yeniden düzenleniş ve sistem ka-

zanışında da yeni ölçü ve anlayışların esas alınması sağlanmıştır. 

Gerilla ve savaş çizgisinde PKK şöyle köklü bir değişikliği PKK 
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yaşamıştır: Gerilla savaşına dayanarak askeri zaferle Kürdistan‟ı 

kurtarma ve devlet egemenliği yaratma hedefinden vazgeçmiştir. 

Diğer yandan gerillaya dayalı söz konusu devleti var edecek ve etra-

fında şekillendirecek bir ordu kuruluşu hedefinden de vazgeçmiştir. 

Dolayısıyla 80‟li, 90‟lı yıllarda pratikleştirip geliştirdiği gerilla hede-

fi ve yapılanışında köklü değişiklikler ortaya çıkartmıştır. Gerillayı 

ordu ve devlet kuruluşuna bağlamaktan uzaklaşmıştır. Gerillayı ordu 

ve devlet yaratmanın çekirdek gücü olarak görüp oraya yöneltmekten 

vazgeçmiştir. Tersine gerillayı meşru savunma çizgisinin temel uy-

gulama gücü olan, halkın öz savunmasını örgütleyen, yöneten, halkın 

öz savunmasının zeminini güçlendiren, onu besleyen ve koordine 

eden bir savunma gücü haline getirmiştir. Doğal olarak bu önemli bir 

değişiklik oluyor.  

Dikkat edilirse hep gerilla diyoruz. Ama bağlı olduğu hedefler 

ve içerik bakımından gerilla da ciddi değişiklikleri ifade ediyor. Bu 

durumu da görmemiz gerekir. O da gerilla yapılanmasıydı, ama 

ARGK biçiminde örgütlenmiş gerillanın hedefi düzenli ordu olmak 

ve devlet kurmaktı. Tabii bu hedefe ulaşsaydı, o zaman sadece sa-

vunma gücü olmayacak, bir saldırı gücü haline de gelecekti. En azın-

dan üzerinde şekillendiği toplumun üstünde baskı ve sömürü uygu-

lamak üzere bir saldırı ve savaş gücü olacaktı. Bu artık aşılmıştır. 

Bunun doğru olmadığı, toplumsal özgürlük ve demokrasiye denk 

düşmediği, tam tersine içte yeni bir baskı ve sömürü düzenini ortaya 

çıkartırken, dışta da başka devletler ve toplumlarla hep savaşmayı 

öngördüğü ortaya konmuştur. Bu da bir kurtuluş değildir, özgürleşme 

ve eşitleşme değildir; bir kölelik biçiminden bir başkasına geçmeyi 

ifade ediyor. Bir baskı ve sömürü sisteminin yerine, onu yıkarak bir 

başkasını kurmayı içeriyor.  

Dolayısıyla PKK paradigma değişimiyle esas olarak burada 

köklü bir değişiklik yapmıştır. ARGK gerillacılığının bu karakterini 

değiştirerek, HPG gerillacılığının tamamen meşru savunma kapsa-

mında hareket eden, halkın öz savunmasını yaratmayı ve koordine 
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etmeyi esas alan, tamamen özgürlük, eşitlik ve demokrasi ilkelerine 

bağlı, baskı ve sömürüyü hiçbir biçimde kabul etmeyen bir örgütsel 

yapı haline gelmesini sağlamıştır. HPG‟nin gerillacılığı böyle bir 

gerillacılıktır. Dikkat edilirse, bu temel yönleri ve özellikleriyle 

ARGK‟nin gerillacılığından farklıdır. Dolayısıyla HPG‟nin yürüttü-

ğü meşru savunma stratejisi ve tanımı ARGK‟nin yürüttüğü strateji-

den, onun ifade ettiği meşru savunma tanımından tamamen farklılık-

lar içermektedir. PKK Hareketi bu noktada da köklü bir değişimi ve 

yenilenmeyi yaşamıştır. Bunun felsefede, ideolojide, politikada, ör-

güt yapısında yol açtığı değişiklikler vardır. Aynı zamanda stratejik 

ve taktiklerde de ortaya çıkardığı değişiklikler söz konusudur. Hem 

silahlı savunma anlayışı, hem de onun stratejik ve taktik yapılanışı 

değişmiştir. Meşru savunma yeni ideolojik ilkeler temelinde bir çizgi 

haline gelmiştir. İdeolojiden silahlı savunmaya kadar bütün alanlarda 

savunmayı içeren bir çizgi olmuştur.  

Yine meşru savunma katliamcı ve imhacı saldırılar karşısında 

bir silahlı savunma stratejisi ve taktiği haline gelmiştir. Dolayısıyla 

bir stratejik duruşa işaret etmektedir. O nedenle HPG‟nin sahip oldu-

ğu meşru savunma çizgisini bilmek, özümsemek, anlamak gerekiyor. 

Yine bu çizginin silahlı savunma anlamında meşru savunma strateji-

sini bilmek gerekiyor. Bu stratejinin başarıya gitmesini sağlayacak 

ve doğru uygulanmasını ifade edecek taktikleri, örgüt biçimlerini, 

komuta tarzını ve işleyişini anlamak zorunludur. Bunlar bilinmeden 

ve bu değişim görülmeden HPG‟nin içeriği doğru hayata geçirile-

mez. Yine eskide kalınırsa, ARGK sisteminin uygulanmasına götü-

rebilir. Bu bakımdan militan gücün Önderlik gerçeğinin teorik dü-

zeyde ortaya çıkardığı bu köklü değişim ve yenilenmeyi örgüt ve 

eylem alanında somutlaştırması, kendini Önderliğin teorik çerçevesi-

ni özümseyerek onu hayata geçiren bir örgüt ve eylem gücü haline 

getirmesi gerekiyor. PKK‟deki değişimi anlamak, onun özellikle 

meşru savunma anlayışında ortaya çıkan değişikleri anlamak ancak 

bununla mümkündür. Sadece teorik düzeyde anlamak da yetmez. 
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Pratikte de hayata geçirmek, doğru temellerde eyleme dökmek gere-

kir.  

Bu konuda şimdiye kadar belli bir tartışma yürütülmüştür. Ön-

derliğin geliştirdiği teorik çerçeveyi özümsemek, buna göre meşru 

savunma çizgisini anlamak, o anlayış doğrultusunda strateji ve taktik 

anlayış geliştirmek, gerillanın örgütsel yapısını, işleyişini ve pratiğini 

bu doğrultuda yeniden yapılandırıp yürütmek üzere önemli adımlar 

atılmıştır. Belli bir değişim, yenilenme ve bunun pratik uygulanması 

özellikle 1 Haziran Atılımı temelinde ortaya çıkmıştır. Bunlar bir 

gerçektir. Fakat hem bilinç hem de örgütlenme ve taktik düzeyinde 

bu değişimi derin ve yeterli hale getirmek, özelikle de pratik uygu-

lamasını geliştirmek gerekiyor. Bu konularda hala dar, sığ, tutucu 

yaklaşımların var olduğunu söyleyebiliriz. Eskinin aşılması gerektiği, 

hareketin bu konuda bir değişimi yaşadığı yönünde bir bilinç ve ka-

bul vardır. Fakat hareket neleri değiştirdi, nasıl değiştirdi, eski neydi, 

yeni nedir, eskiden yeniye değişiklik neler olmuştur, yeniyi hayata 

geçirmek nasıl olacak, yeninin unsurları nelerdir, nasıl hayata nasıl 

geçirilecektir? Bu konularda bir düşünce darlığı ve pratik zayıflık söz 

konusudur.  

Eğer gerilla aktivitesi ve duruşunda zayıflıklar görülüyor ve 

zorlanma oluyorsa, düşman saldırıları karşısında gerillanın hem du-

ruş hem de pratikleşme anlamında potansiyel gücünün tümünü pra-

tikleştiren bir konumu ortaya çıkmıyorsa, kayıp ve başarısızlık olay-

ları pratikte yaşanıyorsa, bütün bunlar değişenin, yeni olanın ne ol-

duğu ve nasıl bir stratejik ve taktik gerçeği ifade ettiği konusundaki 

bilinç zayıflığından ileri geliyor. Böyle bir bilinçlenmeyi edinmek 

için gösterilen çabanın azlığından ve yüzeyselliğinden kaynaklanı-

yor. Geçmişten gelen belli bir gerilla bilinç ve tecrübesinin var olma-

sından ileri geliyor. “Nasıl olsa gerilla gerilladır. Bu kadar tecrübe-

miz ve bilincimiz var. Yenisini öğrenmek için çaba harcamaya ne 

gerek var?” diyen, böyle bir tutumu pratikte gösteren duruşlar söz 

konusudur. Bunlar bize zarar veriyor. Hem yeni paradigma temelinde 
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meşru savunma çizgisinin derinliğine ve genişliğine özümsenmesin-

de, bu anlamda yetkin bir bilinç edinilmesinde bir zayıflık, dar ve 

yüzeysel duruş ortaya çıkıyor, hem de meşru savunma stratejisini 

anlamada, onun doğru taktik uygulamalarla başarılı bir biçimde ha-

yata geçirilmesinde ciddi eksiklikler yaşanıyor. Bu durumu aşmamız 

gereklidir.  

Bu konuda geçmişi esas alan, geçmişi aşıp yeniyi öğrenmekte 

isteksiz davranan tembel ve tutucu yaklaşımları eleştirip aşmak ka-

dar, yeniyi derinliğine anlama, özümseme ve onu uygulamak için 

yoğun bir çaba içerisine girme konusunda da ortaya çıkan dar, birey-

ci ve kendine göre pratikler arz eden anlayışlar ve tutumları aşmak 

şarttır. Hem ideolojik-politik hattı doğru kavramak, ona dayalı yeni 

sürecin -üçüncü Önderliksel doğuş döneminin ifade ettiği meşru 

savunma çizgisini tüm yönleriyle özümsemek, hem de bunu özellikle 

silahlı savunma alanında doğru ve yetkin bir biçimde hayata geçire-

bilmek açısından bilinç düzeyinde ortaya çıkan yenilikleri ve Önder-

lik gerçeğini özümseme, pratik düzeyde de bu bilincin yaratıcı, inisi-

yatifli, disiplinli ve ciddi bir yaklaşımla hayata geçirilmesini sağlama 

gereği vardır. Başta komuta yapısı olmak üzere, bütün gerilla güçle-

rinin önünde böyle bir görevin varlığı söz konusudur.  

Mevcut düzey belli bir gelişmeyi ifade etmekle birlikte, tam 

başarı açısından yeterli olmamaktadır. Her alanda güçlü ve başarılı 

olabilmek için meşru savunma çizgisini ve uygulama esaslarını daha 

derinden kavramaya, anlamaya, bilince çıkarmaya ve büyük bir di-

siplinle pratikleştirir hale gelmeye ihtiyaç vardır. Böyle olursa, bütün 

komuta ve savaşçı gücü böyle bir bilinçle yoğrulur, bu bilinci derin-

liğine özümser hale getirilir ve bir de bu gerektiği kadar askeri-teknik 

eğitimle birleştirilirse, işte o zaman HPG gerillacılığı hem her türlü 

düşman saldırılarını boşa çıkartacak bir direnme gücü haline gelir, 

hem de her bakımdan meşru savunma çizgisinin pratikleştirilmesinde 

öncülük eden ve çekim gücü olan bir hareket konumuna yükselir. 

Yeni dönem gerillasının anlamı ve tanımı budur. Bunu gerçekleştir-



 
Meşru Savunma Çizgisi ve Uygulama Esasları 

61 
 

diği ölçüde, düşman ve halk karşısında üzerine düşen bu görev ve 

sorumluluğun gereğini pratikte yerine getirdiği ve bunları gerçekleş-

tirdiği ölçüde tanımına uygun bir gerilla gücü haline gelecek, pratikte 

de bundan sonra hep başarılı bir uygulamanın sahibi olacaktır.  
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5-Meşru Savunma Çizgisi 

Bundan önceki bölümde meşru savunma anlayışı temelinde 

Kürt toplum tarihinin özelliklerine kısaca baktık. PKK‟nin meşru 

savunma anlamında neyi ifade ettiğini değerlendirmeye, yine 

PKK‟nin meşru savunma anlayışında 2000 yılından itibaren yaşadığı 

temel değişiklikleri ifade etmeye çalıştık. Bütün bunların sonucunda, 

meşru savunmanın bir anlayış, bir duruş olduğunu; bireyin ve toplu-

mun bilinç, örgütlülük ve eyleme dayalı duruşunu ifade etiğini gör-

dük. Meşru savunma bir bilinçlilik durumu, anlayış durumu, birey ve 

toplum olarak duruş tarzı anlamına geliyor. Bunun da bir çizgi olarak 

temel ilkesini Önder APO şöyle tanımlamıştır: “Dünyayı yenecek 

gücümüz olsa hiç kimseye saldırmayacağız, dünya birleşip üzerimize 

gelse de meşru haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz”. Demek ki bu 

duruş tarzı bir savunma durumunu ifade ediyor, saldırılar karşısında 

direnişi içeriyor. Özgür birey ve insan toplumu olmaktan kaynakla-

nan hakların her koşulda savunulması anlamına geliyor, bu savunma 

görevini ifade ediyor.  

Bu savunmanın da düşünsel alandaki savunma yani ideolojik 

savunma, yine toplumsal alandaki savunma yani siyasi savunma ve 

askeri alandaki savunma yani silahlı savunma olarak üç bölüm halin-

de değerlendirilmesi mümkündür. İdeolojik savunma, siyasi savunma 

ve silahlı savunma birey ve toplum açısından her türlü yaşam alanına 

yönelik gelişebilecek olası ve çeşitli saldırılar karşısında kendini 
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koruma ve savunma durumunu ifade eder. İdeolojik savunma düşün-

ce üretimi, sanat ve edebiyat temelinde yürütülen ideolojik mücadele 

demektir. Siyasi savunma, her türlü ekonomik, sosyal, siyasal örgüt-

lülük çerçevesinde geliştirilen demokratik serhildan mücadelesidir. 

Silahlı savunma ise, gerilla ve öz savunma temelinde uygulanan meş-

ru savunma savaşında kendi ifadesini bulur.  

Biz şimdiye kadar meşru savunma kapsamında daha çok 

serhildan ve silahlı savunma üzerinde durduk. Halkın demokratik 

kitlesel eylemiyle gerilla ve öz savunmaya dayalı uygulanan meşru 

savunma savaşını temel meşru savunma anlayışı olarak ele alıp de-

ğerlendirdik. Kuşkusuz bu hususlar önemlidir. Fakat dikkat edilirse, 

birey ve toplum duruşunun ve yaşamının en temel alanlarından birisi 

manevi alan, yani düşünsel alan, ideolojik alan olmaktadır. Mademki 

meşru savunma birey ve toplum duruşu olarak önümüze çıkıyor, o 

zaman birey ve toplum yaşamının bütün alanlarını içermek duru-

mundadır. Bu bakımdan serhildan ve meşru savunma savaşıyla bir-

likte ideolojik mücadeleyi de önemsemek, hatta öne almak ve birinci 

derecede inceleyip değerlendirmek gerekir. Siyasi alana dönük sa-

vunma ve silahlı savunmayla birlikte düşünsel, ideolojik savunmaya 

birinci derecede yer vermek yerindedir. Örneğin Önder APO da şim-

di meşru savunma duruşundadır ve meşru savunma mücadelesi yü-

rütmektedir. Her görüşmede avukatlarına kendisine yönelik bir saldı-

rının olup olmadığını sormakta, böyle saldırılar olursa hem kendisine 

aktarmalarını hem de onlara cevap vermelerini istemektedir. Saldırı-

lar hakkında kendisini bilgilendirmeliler ki, kendisini savunabilsin. 

Önderlik bütün sözlerini ve yazılarını kendini savunma mücadelesi 

olarak tanımlamıştır. En son Bir Halkı Savunmak adlı savunmayı 

sunarken, her türlü ideolojik saldırıya karşı bu kitapla kendisini, Ön-

derlik gerçeğini savunduğunu belirtmişti. 

Diğer yandan birey ve topluma dönük saldırıların günümüzde 

neredeyse yüzde doksanının ideolojik saldırı haline geldiği de bir 

gerçektir. Bunlara da bundan önceki bölümlerde kısaca değinmiştik. 
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Eski çağlarda, toplumların bu kadar birbiriyle ilişkilenmediği, ileti-

şim araçlarının bu kadar gelişmediği, birey ve toplum üzerinde çeşitli 

düşüncelerin bu düzeyde etkili hale gelmediği, kısaca genel deyimle 

dünyanın küresel bir köy halinde olmadığı dönemlerde, birey ve 

toplumlara dönük saldırılar ideolojik ve düşünsel olmaktan çok siya-

sal ve askeriydi. Siyasi egemenlikler kuruluyor, devletler oluşuyor, 

bireyler üzerinde baskı ve zora dayalı devlet egemenliği geliştirili-

yordu. Yine savaşlar yapılıyor, toplumlar ya kılıçtan geçirilip tümden 

fiziki katliama uğratılıyor, ya da silah zoruyla egemenlik altına alını-

yorlardı. Bir yerde esir ediliyorlardı. Böylece birey ve topluma dö-

nük saldırı esas olarak askeri ve siyasi ağırlıklıydı. Manevi dünyaya 

dönük saldırılar azdı, sınırlıydı. Çünkü egemenler bunu gerçekleşti-

recek araçlardan yoksundu. Bunu yapacak örgütlenmelere henüz 

ulaşamamışlardı.  

Oysa 20. yüzyılın ikinci yarısında gelişen bilimsel-teknik dev-

rim bütün bu bakımlardan çok köklü bir değişiklik yaptı. Zaten dün-

ya savaşlarıyla tüm dünyayı egemenlik altına alan ve bölüşen kapita-

list devletçi sistem, bir de böyle bir teknik güçle birleşince, birey ve 

toplumlara dönük saldırıda yeni savaş biçimlerini gündeme getirdi. 

Buna daha çok psikolojik savaş deniliyor, ideolojik savaş deniliyor. 

ABD Başkanı Bush bile Ortadoğu‟ya dönük başlattığı Üçüncü Dün-

ya Savaşının esas olarak bir ideolojik savaş olduğunu ifade ve ilan 

etmişti. Dolayısıyla savaşların alanı değişti. Askeri boyut geri plana 

düştü. Kuşkusuz bu, silahlı çatışmaların önemsiz olduğu ya da insan-

lık üzerinde tehdit oluşturmadığı anlamına gelmiyor. Gelişen tekniğe 

dayalı olarak, savaş araçlarında da eşi görülmemiş bir düzeyin ortaya 

çıktığı açıktır. 20. yüzyılın ikinci yarısından beri geliştirilen nükleer 

bomba altında, dünya ve tüm insanlık her an yok olma tehdidiyle yüz 

yüzedir. Yine geliştirilen çok çeşitli düzeylerdeki füze sistemlerinin 

savaş taktiklerinde ne kadar değişiklikler yaptığı, birey ve toplumsal 

yaşam üzerinde ne kadar ağır tahribatlara yol açtığı ortadadır. Biz 

bunu en son ABD-Irak Savaşında çok somut olarak gördük. Aynı 
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şekilde bunu kendi gerçeğimizde yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 

devletinin bize karşı geliştirdiği saldırıların ne kadar ağır tahribat 

içerme özelliğine sahip oldukları gözler önündedir. Bu bakımdan 

savaş tekniğinde de dünya üzerinde hükümranlık sürdüren egemen 

devletlerin elinde insanlığı on kez yok edecek bir düzeyin olduğu bir 

gerçektir. Çok tahripkâr savaş araçlarının ortaya çıkartıldığı, savaş 

taktiklerinde bu temelde önemli değişikliklerin gerçekleştiği, eskisi 

gibi uzun süreli savaşlar olmasa da, bu düzeyin herhangi bir saldırıda 

ne kadar ağır kayıplara yol açtığı tartışma götürmez bir gerçektir.  

Ancak dikkat edilirse, savaş tekniğindeki bu ağır tahrip edici 

güç giderek çıkar mücadelelerinde askeri araçları kullanma durumu-

nu ve süresini kısaltıyor, azaltıyor. Bunun yerine birey ve toplumlar 

üzerindeki egemenliği sürdürebilmek, baskı ve sömürüyü daha kat-

merli uygulayabilmek için yeni savaş alanı olarak ideolojik savaş 

gündeme getiriliyor. İnsanlar ve toplumlar bir yandan nükleer savaş 

tehdidi altında mevcut egemenlik sistemlerine karşı çıkamaz, bundan 

korkar ve çekinir kılınırken, diğer yandan birey ve toplumların dü-

şünce ve ruhsal dünyaları gelişen iletişim araçlarının gücüne dayanı-

larak denetim altına alınmaya ve yönlendirilmeye çalışılıyor. Bireyin 

ruh, duygu ve düşünce dünyası yönlendirilir, etki altına alınır, hiye-

rarşik devletçi sistemin çıkarları doğrultusunda bir yapı kazandırılır-

sa, o bireyi baskı, sömürü ve egemenlik altında tutup yönetmek el-

bette çok kolay hale gelir. Yine toplumların düşünce yapıları ve ideo-

lojik duruşları çok etkili hale gelmiş olan iletişim araçlarının kulla-

nımıyla yönlendirilir ve egemen sömürücü sistemin çıkarlarına uy-

gun hale getirilirse, ona karşı çıkamaz, onu reddedemez, dolayısıyla 

kendi çıkarlarını ve yaşam imkânlarını özgürce bulamaz, o temelde 

örgütlenip mücadele edemez hale getirilirse, o zaman böyle bir top-

lumu sistem içinde tutmak, baskı ve sömürü düzenine boyun eğer 

kılmak, dolayısıyla yönetmek kolay olmaktadır.  

Bu bakımdan günümüzde savaşın esasının ideolojik düzeyde 

olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Bugünkü mücadeleler ve 
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savaşların yüzde doksanı ideolojik alanda yürütülür hale gelmiştir. 

Özellikle kapitalist devletçi sistem, tüm bireyleri ve toplumları kendi 

çıkarları doğrultusunda yönlendirebilmek için, ideolojik savaşımı her 

türlü araç ve yöntemi kullanma temelinde en ileri düzeye vardırmış-

tır. Öyle ki, birey ve topluma dair tüm hususlarda ideolojik mücadele 

hedefi haline gelmeyen, dolayısıyla ideolojik etkileme içine sokul-

mayan hiçbir şey kalmamıştır. İnsan yaşamı ve toplumsal duruş böy-

le bir savaş ve saldırı altında paramparça edilerek, her parçası bir 

yerden gelen saldırının hedefi kılınmış bulunmaktadır. Bu, günümüz 

birey ve toplumlarının yaşadığı acı bir gerçektir. Bunları biraz ifade 

etmiştik. İşin daha trajik, daha da acı alan yönü, böyle bir saldırıyla 

yüz yüze olduğu, tamamen başkaları tarafından yönlendirilir ve ona 

hizmet eder hale getirildiği, duygu, düşünce ve davranışları kendisi-

nin olmaktan çıkarak tamamen egemen sistemin hizmetine tabi kı-

lınmış olduğu halde, bireyler ve toplumlar bu gerçeğin farkında de-

ğillerdir. Tersine içine alındıkları yaşam sisteminin özgürlük olduğu-

nu sanmakta, kendilerinin gelişip güçlendiğini hesap etmekte, dola-

yısıyla da kendilerine dayatılan bu savaşı hiç farkına varmadan istek-

le kabul eder hale gelmektedir. Önder APO ideolojik savunma ala-

nında öncülüğü daha sağlam bir duruşa çekmek için “Sevgili gerilla, 

beynini ve yüreğini sağlam tut!” dedi. Bu elbette hem mevcut ideolo-

jik saldırılar karşısında doğru bir ideolojik duruş kazanmayı ifade 

ediyor, hem de bu ideolojik duruşa denk bir taktiğe ve tarza sahip 

olmayı, bu temelde başarılı pratik yürütmeyi içeriyordu.  

Şimdi ideolojik savunmayla birlikte siyasi savunma alanı nele-

ri içeriyor? Bunu toplumun maddi, sosyal ve siyasal yaşam alanı 

olarak tanımlayabiliriz. Ekonomik üretim alanı, sosyal üretim ve 

çalışma alanı, yine siyasal alanı, bunların hepsini birden böyle bir 

savunma kapsamında değerlendirebiliriz. Çünkü örneğin ekonomik 

üretimi olmayan, eskiden denildiği biçimiyle ekonomik bağımsızlığa 

sahip bulunmayan, kendi yaşam ihtiyacı olan değerleri üretemeyen 

toplumlar, bağımlı olmaya ve köleleşmeye mahkûm toplumlardır. Bu 
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bakımdan da maddi yaşam güçlerini birey ve toplumun ihtiyaçlarını 

karşılayacak düzeye getirmek önemli oluyor. Yine sosyal yaşam 

açısından da böyledir. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere toplumun 

bütün sosyal yaşam alanlarını geliştirme, yetkin kılma, sağlıklı bir 

toplumsal yaşam düzeyi ortaya çıkartma, elbette ki her türlü saldırı 

karşısında güçlü bir toplumsal duruş sağlayabilmek açısından önem-

lidir.  

Siyaset alanı da benzerdir. Siyaset alanı bütün yaşam sorunla-

rını çözecek, ideolojik çizgiyi mücadele ve örgütlenmeye dönüştüre-

cek alan oluyor. Toplumsal ilişkilerin ve iç yapılanışın düzenlenme-

sini ifade ediyor. Bu alan da örgütlü kılınmaz ve yetkinleştirilmezse, 

elbette karışıklık ortaya çıkar. İç çelişki ve çatışmalar oluşur. Ondan 

da öteye iç düzen, toplumsal dengenin sağlanması, toplum içi ilişki-

lerin ahenkli kılınması gerçekleşmez. Bütün bu konularda da bir kere 

doğru ve yeterli bir bilincin oluşması zorunludur. Ekonomik, sosyal 

ve siyasal alanın birey ve toplumun özgür ve sağlam duruşunu sağla-

yacak bir yapıya kavuşturulması için elbette yeterli bir bilince ihtiyaç 

vardır. Bunları sağlatacak politikaların oluşturulması, yani plan ve 

projelerin yaratılması ve bir de örgütlendirilmesi gerekiyor. Bu ala-

nın en etkili yanı örgütlenme yanıdır. İdeolojik alanın, ideolojik sa-

vunma alanının en etkili yanı üretim ve eğitim olurken, siyasal sa-

vunma alanı olarak tanımladığımız ekonomik, sosyal ve siyasi alanın 

en önemli yönü örgütlenmedir. Çünkü bütün bu alanlarda ihtiyaçların 

sağlanması ancak örgütlü bir çalışmayla gerçekleştirilir. Toplum ne 

kadar bütün kesimleriyle ve derinliğine örgütlü kılınırsa, ekonomik, 

sosyal ve siyasi sorunların çözümü, bu alanlarda yaşamın geliştiril-

mesi ve güçlendirilmesi o kadar çok mümkün olur. Bu bakımdan 

toplumsal örgütlenme, siyasal savunma diye tanımladığımız alanın 

temelidir.  

Bu aynı zamanda bir eylem biçimidir de. Önderlik buna pozitif 

eylemlilik dedi. Dolayısıyla toplumun yaşam gücünün artırılması, 

özgür ve iradeli kılınması, iç dengesinin ve işleyişinin ahenkli hale 
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getirilmesi elbette yeterli bir örgütlülükle, bütün kesimlerin kendi 

özgünlüğünde demokratik örgütlülüğünü sağlayarak uygun bir ilişki 

biçimine sahip olmasıyla mümkün olur. Toplumsal yönetimin iktidar 

olmaktan çıkışı, bir iş ve rol koordinasyonu haline gelişi de böyle 

sağlanır. Bu bakımdan siyasi savunmanın çok büyük bir bölümü, 

yüzde sekseni, doksanı örgütlenmedir, demokratik toplumsal örgüt-

lenmenin sağlanmasıdır. Başka biçimlerde aramamak gerekir. Ge-

çerken de belirttiğimiz gibi, bu örgütlenme pozitif eylemliliğin yürü-

tülmesini ifade ediyor. Buna bir de topluma yönelen baskılar ve sal-

dırılara karşı demokratik direniş yönünü de eklememiz gerekir.  

Biz buna serhildan diyoruz. Buna demokratik kitle eylemliliği 

de deniliyor; sivil itaatsizlik, halkın demokratik tepkileri olarak da 

tanımlanıyor. Artık ne söylenirse söylensin, toplumun ekonomik, 

sosyal, siyasi alanda yaşamının örgütlü kılınması, elbette bunun öz-

gürlükçü ve demokratik bir muhtevada yapılması ve bu düzeyi engel-

leyen ya da onu yıkmak üzere yönelen saldırılar karşısında da kendi-

ni demokratik serhildanla savunmasıdır. Elbette pozitif bir eylemlilik 

içinde olamayan, demokratik toplum örgütlülüğünü geliştiremeyen 

toplumlar bir irade kazanamazlar. Güç yaratamazlar, demokratik 

yaşamı öremezler. Bir kere bu önemli bir durumdur, bir toplumsal 

irade durumudur; toplum olarak geleceğe bakma, hedefli ve projeli 

olma durumudur, toplumsal irade kazanma durumudur. Bir de bir 

dinamizm, heyecan ve çalışkanlık kazanmayı ifade eder. Her türlü 

toplumsal ataleti, yorgunluğu ve tembelliği, bu anlamda her şeye razı 

olan duruşu aşmayı içerir. Bunlar önemlidir.  

Diğer yandan bütün bunlar elbette güllük gülistanlık bir or-

tamda, herkesin istediğini yapması gibi olmuyor. Bu alan boş değil-

dir, bu alanı devletler dolduruyor. Dolayısıyla böyle bir alanı gelişti-

rebilmek için devletlerin yarattığı baskı ve sömürüyü ortadan kaldır-

mak veya daraltmak gerekecektir. Bir de sürekli bir mücadele alanı-

dır. Öyle açık alan, serbest alan, sadece pozitif çalışma alanı değildir. 

Baskı ve sömürünün gerçekleştiği yer aslında burasıdır. Dolayısıyla 



 
Meşru Savunma Çizgisi ve Uygulama Esasları 

69 
 

özgürlük, eşitlik ve demokrasinin sağlanacağı yer de burası olmak 

durumundadır. O açıdan da böyle bir toplumsal örgütlülüğü yarata-

bilmek için bir mücadele gerekiyor. Buna uygun bir ortamı yaratmak 

gerekiyor. Bir de buna yönelen saldırılar karşısında, ortaya çıkartılan 

düzeyi ve değerleri korumak onun için savunmak gerekiyor. Bütün 

bunlara demokratik direniş diyoruz, demokratik kitle eylemliliği 

diyoruz, demokratik serhildan diyoruz.  

Kürt toplumu açısından, Kürdistan açısından bu alan da çok 

önemlidir. Neden? Birincisi, Kürt toplumunun böyle bir örgütlülük 

düzeyi yoktur. Böyle bir toplumsal irade ve örgütlenme düzeyi kaza-

namamıştır. Böyle bir yaşama sahip değildir. Eski çağda var olan, 

feodal çağa dayanan ekonomik, toplumsal ve siyasal örgütlenme 

düzeyleri ya 19. ve 20. yüzyılda geliştirilen saldırılarla ezilmiş ve 

parçalanmıştır, ya da bunlar günümüzün gelişme düzeyi karşısında 

çok geride kalmaktadır. Bir de bu konuda bilinçli bir politika vardır. 

Kürt toplumu üzerinde inkâr ve imha sistemini başarıya götürmek, 

Kürt uluslaşmasını yok etmek, Kürt toplumunu Türk uluslaşmasının 

bir parçası haline getirmek için, önemli bir alan olarak toplumsal 

örgütlülüğün dağıtılması öngörülmektedir. Nasıl ki ideolojik alan, 

manevi alan çok ağır bir saldırı altında tutuluyorsa, onu tamamlamak 

üzere ekonomik, siyasal ve sosyal alanlar da çok ağır bir saldırı al-

tında tutulmaktadır.  

Zaten örgütlenmesi darbelenmiş ya da çok geride kalmış olan 

bir toplumsal yapı, kendisine yöneltilen bu örgütlü saldırı karşısında 

ayakta kalamamaktadır. Dolayısıyla Kürt toplumu için demokratik 

toplumsal örgütlenme alanı hücrelerine kadar kapalıdır. Açık bir yön 

yoktur. “Şuradan başlayalım ve şu imkânlara dayanarak toplumun 

ekonomik, sosyal ve siyasi örgütlenmesini geliştirelim, yaşamını 

yürütelim” denecek iğne ucu kadar bile açık yer mevcut değildir. 

Bununla hepsine dönük bir saldırı vardır. Yani ikincisi, Kürdistan‟da 

bu alan boş değildir. Tümüyle egemen sömürgeci devlet yapılanışı 

tarafından doldurulmuştur. Üçüncüsü de, bu her geçen gün artan 
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saldırılarla, yeni saldırı yöntemleriyle daha da ileriye götürülmek 

istenmektedir. 

Bu bakımdan toplumun siyasal savunması öyle basit, dar, yü-

zeysel ve kolaycı yaklaşımlarla olabilecek bir şey değildir. Bir kere 

her türlü saldırı karşısında toplumsal bilinci geliştirmeyi gerekli kıl-

maktadır. İkincisi, tümüyle sömürgeci egemenlik tarafından doldu-

rulmuş bu alanın toplumsal örgütlenmeye imkân verecek düzeyde 

açılması lazımdır. Bunu sağlayabilmek için büyük mücadeleye ihti-

yaç vardır. Diğer yandan bu alanda çok güçlü bir çalışma gereklidir. 

Yani bu alanda ısrarlı, örgütlü, planlı ve iddialı bir çabanın sürdü-

rülmesi zorunludur. Yoksa yüzeysel ve dar yaklaşımlar ve kolaycı 

tutumlarla Kürt toplumunun özgür demokratik örgütlülüğünün sağ-

lanması ve korunması mümkün olamaz. O bakımdan bu alan da 

önemli bir alandır. Toplumun bu çerçevede bir savunma sistemine 

kavuşturulması da demokratik bir toplum yapısının geliştirebilmesi 

ve kavuşturulması açısından zorunludur.  

Bu konuda 12 Eylül rejimiyle birlikte hiçbir boşluğun kalma-

dığı bir ortamda, PKK topluma dönük bütün bu saldırıları kırabilmek 

ve demokratik siyasi savunmanın alanını açabilmek için büyük bir 

silahlı direniş içine girmiş, bir silahlı direniş yürütmüştür. 80‟li yılla-

rın silahlı direnişini bu çerçevede el almak ve anlamlandırmak gere-

kiyor. Bu silahlı direnişin önemli sonuçlar yarattığı, 12 Eylül rejimi 

biçiminde kendini ifade eden sömürgeci sistemin saldırılarını kırdığı 

ve toplum üzerindeki her şeyi kontrol eden örgütsel yapıya belli dar-

beler vurduğu bir gerçektir. Bu direniş Ulusal Diriliş Devrimiyle 

toplumda yeni bir ruh, bilinç ve yeni bir yaşam duruşu ortaya çıkar-

mıştır. Sömürgeci egemenliği uç noktalarda kısmen kırarak, Kürt 

toplumuna kendi ulusal demokratik yaşamını örgütleyecek çok sınırlı 

bazı yaşam alanları açmıştır. Bunun üzerine belli bir demokratik 

kurumlaşma ve örgütlenme düzeyi gelişmiş, gerçekleşmiştir.  

90‟ların başından itibaren Ulusal Diriliş Devrimi ile böyle bir 

düzeyin kazanıldığı, en azından ulusal demokratik çizgide uç nokta-
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larda Kürt toplumunun da yaşama tutunacağı imkânları elde ettiği 

söylenebilir. Fakat bu büyük bedeller karşılığında ve zorlu bir müca-

dele ile olmuştur. O dönemin serhildanlarını ve bu serhildanlara dö-

nük katliamcı saldırıları hatırlayalım. Özellikle 1993‟ten itibaren 

Türkiye‟de çeteci kliğin iktidarıyla geliştirilen topyekûn savaş kap-

samında ekonomik, sosyal ve siyasi alanda yaşama kısmen tutunma-

ya çalışan Kürt toplum yapısına karşı ne kadar şiddetli bir katliam 

saldırısının yürütüldüğünü görelim. Bunlara faili meçhul saldırılar 

dendi. Bu cinayetlerinin hiçbirinin failleri açığa çıkartılıp hesapları 

sorulmadı. Bu saldırılar ekonomik alanı içine aldı, sosyal alanı içine 

aldı, siyasi alanı içine aldı. Kürt toplumunun Türkiye Meclisine mil-

letvekili seçtiği insanlar bile bu saldırının hedefi oldular. Kürdis-

tan‟da kısmen sermaye biriktirmeye çalışan insanlar bu saldırının 

hedefi oldular. Kürdistan‟da toplumun demokratik örgütlülüğünün 

sağlanmasının zeminini ortadan kaldırılabilmek için binlerce köy 

yakılıp yıkıldı, boşaltıldı. Bütün bunlar o demokratik toplumsal ör-

gütlülüğe, demokratik siyasi savunmaya karşı inkâr ve imha sistemi-

nin topyekûn savaş kapsamında geliştirdiği saldırılardı. Toplum bu 

saldırılar karşısındaki savunma direnişinde büyük bedeller verdi. 

Günümüze kadar da böyle sert bir mücadele durumu sürüp geldi.  

Şimdi Türkiye yönetimi yeni bir topyekûn savaş konsepti kap-

samında, Kürt toplumu için demokratik örgütlenmeye dair hiçbir 

boşluk bırakmamak üzere, var olan demokratik örgütlenme ve dire-

niş durumunu tümden ortadan kaldıracak ve ezecek bir saldırı duru-

munu geliştirmeye çalışıyor. Bu açık bir durumdur. Buradan bakılır-

sa, bir kere her şeyin büyük direnişler ve savunma eylemliliği teme-

linde sağlandığını bilmek gerekiyor. Kürt toplumu bedeller ödeyerek 

demokratik örgütlenme ve yaşam gücü kazanıyor. Diğer yandan en 

küçük bir yurtsever demokratik duruş bile sürekli imha saldırıları 

altında bulunuyor. Toplumun her an, her saat, her saniye kendisini bu 

saldırılar karşısında savunması gerekiyor. Onun için siyasal alanda 

da meşru savunma süreklidir. Bu bir duruştur. Her an olası saldırı 
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karşısında kendini savunmaya hazırlıklı olunduğu ve öyle bir duruş 

gösterildiği ölçüde, demokratik değerler ve toplumsal yapı koruna-

bilmektedir. Bu bakımdan da siyasal savunma alanı büyük bir diren-

me alanıdır. Pozitif örgütlenmenin önünün açılabilmesi için de dire-

nişe ihtiyaç vardır. İmkânlar ve fırsatlar oluştuğunda, ekonomik ve 

siyasal alanın örgütlü kılınması için büyük bir çabanın planlı olarak 

yürütülmesi gerekiyor. Her türlü demokratik toplumsal örgütlülüğün 

imhacı saldırılar karşısında kendini sürekli savunması gerekiyor.  

İşte biz bütün bunların hepsine halk serhildanı diyoruz. Halk 

serhildanı sadece bir gösteri, miting veya bir protesto değildir. Aslın-

da 90‟ların başından itibaren başlayıp gelişen, sömürgeci egemenliği 

adım adım parçalamayı öngören, bunu gerçekleştirdiği ölçüde de 

kendi demokratik toplum örgütlenmesini ekonomik, sosyal ve siyasal 

tüm alanlarda geliştiren ve bunları her türlü saldırı karşısında savun-

mayı esas alan bütün tutum, davranış ve mücadele biçimlerinin top-

lamına halk serhildanı diyoruz. Demokratik halk serhildanından kasıt 

budur, tanımlanan budur. Bunun da güçlü bir duruş ve çabayla geliş-

tirilmesi gerektiği açıktır. Yani bunun büyük bir bilinç, irade, plan ve 

örgüt düzeyi ve direniş gerektirdiği ortadadır. Kendiliğinden hiçbir 

şey olmuyor, Kürdistan‟da kendiliğinden yaprak bile kıpırdamıyor; 

hiçbir şey kazanılmıyor, kazanılan değerler kendi başında ayakta 

kalmıyor, tutunamıyor. Tersine, korunması için müthiş bir savunma-

ya ihtiyaç vardır. Bütün bunların sağlanması için de her türlü demok-

ratik direniş yöntemlerinin kullanılması gerekiyor. Yani Kürt toplu-

munun sosyal ve siyasi direnişinin her türlü yöntemi içermesi, çok 

zengin yöntemleri içine alması gereği vardır. Bunu görmek duru-

mundayız. Bu konuya dar yaklaşmamak gerekiyor.  

Bu konuda önemli bir ilke de şudur: Kürdistan‟da örgütsüz ve 

bilinçsiz hiçbir şey gerçekleşmiyor, her türlü gelişme örgütle oluyor. 

Önder APO her zaman “Kürdistan‟da örgüt ve eylem iç içedir” dedi. 

Örgüt eylemi yaratır, eylem örgütü ortaya çıkarır. Eylem geliştikçe 

örgütlenmenin önü açılır, örgütlenildiği ölçüde eylem büyür. Bu 
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bakımdan büyük demokratik direniş, serhildan geliştirebilmek için 

örgütlenme çalışmalarına her yerde her zaman büyük önem vermek 

gerekir. Ekonomik alanın üretimden bölüşüme ve tüketime kadar bin 

bir türlü örgütlülüğe kavuşturulması gerekiyor. Burası neredeyse hiç 

el atmadığımız bir örgütlenme alanıdır. Daha nasıl olacak diye araş-

tırma yapıyor konumda olduğumuz söylenebilir.  

Yine toplumun sosyal örgütlülüğünün her düzeyde geliştiril-

mesi gerekir. Çünkü toplum sosyal ihtiyaçlarını kendisi gidermelidir. 

Toplum sosyal yaşamı kendi örgütsel gücüyle sağlamalıdır. Bu alan-

dan devlet tümüyle çıkartılmalıdır. Devleti çıkartabilmek için mevcut 

devletçi bilincin yok edilmesi zorunludur. Önce bilinçte ve anlayışta 

devletin bu alandan çıkartılması, ardından da pratikte geliştirilecek 

örgütlenme ile sosyal alanın halk gücüyle yürütülmesi ve halkın ör-

gütlülüğüne dayanması gerekiyor. Bunu gerçekleştirebilmek için her 

düzeyde sosyal örgütlülüğü, değişik kesimlerin örgütlülüğünü, sağ-

lık, eğitim, spor ve benzeri alanların örgütlülüğünü halkın kendi öz-

gücüne dayalı olarak geliştirme ihtiyacı vardır.  

Siyasal alanda da başta demokratik toplum partileri olmak 

üzere siyasi kurumlaşmayı geliştirmek ve işler kılmak, bütün eko-

nomik ve sosyal faaliyetleri, örgütlenmeyi, direnişi, kısaca siyasal 

savunma biçiminde tanımladığımız bütün işleri örgütleyip koordine 

edecek bir kurumlaşma olarak demokratik siyasi partileri görmek 

gerekir. O rolü biçmek, böyle bir siyasal parti örgütlülüğünü ortaya 

çıkartmak gereklidir. Genel demokratik kurumlaşmaların ve toplum 

örgütlülüğünün sağlanması için de, onların işlerliğini kontrol etmek 

için de en elverişli kurum demokratik toplum partileridir, siyaset 

kurumudur. Serhildanı örgütleyip yürütecek, bütün bu alanlara dönük 

saldırılar karşısında savunmayı koordine edecek güç de demokratik 

toplum partileridir. Demokratik kurumlaşmanın düzeyinin korunması 

ve geliştirilmesi için gerekli bütün çabalar, bu demokratik siyasal 

kurumlaşma temelinde koordine edilip yürütülmelidir.  
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Demek ki öyle demokrasi istemekle Kürdistan‟da demokratik 

yaşama ulaşmak mümkün değildir. Demokratik örgütlenmeyi geliş-

tirmeye çalışmakla da bu olmaz. Çünkü bir kere tümüyle kapatılmış 

bir alandır. Bu alanda direnişle bunun zemininin yaratılması ve im-

kânlarının ortaya çıkartılması gerekiyor. Bu alan her türlü saldırıyla 

yüz yüzedir. İnkâr ve imha sistemi toplumsal yok oluşu sağlamak 

için ekonomik, sosyal ve siyasi yaşamın tümünü yok etmeyi, örgütlü-

lüğünü gözeneklerine kadar imha etmeyi öngörüyor. Bunu boşa çı-

kartabilmek için de sürekli bir direniş içinde olma ihtiyacı vardır. 

Kürt halkının demokratik örgütlenme ve yaşamının demokratik dire-

niş ve serhildanla özdeş olması, iç içe olma özelliği taşıması ve bir-

likte yürümesi bir zorunluluktur. Toplum ancak böyle bir bilinç ve 

duruş kazanırsa kendi yurtsever demokratik yaşamını örgütleyebilir, 

kendi yaşam iradesini ortaya çıkarabilir; saldırılar karşısında bunları 

ortaya koyarak, özgür demokratik yaşamını kendi örgütsel gücüyle 

sağlayabilir. Bunun başka alanı da yoktur. 

Meşru savunmanın üçüncü alanı silahlı savunma oluyor. Bunu 

meşru savunma savaşı olarak da ifade edebiliriz. Geçmişte bu, dev-

letçi ve iktidarcı paradigmaya bağlı sosyalizm anlayışı öncülüğünde 

bir ulusal kurtuluş savaşı biçiminde geliştirildi. Halk savaşı esasına 

göre yürütüldü. Ama çok büyük ölçüde meşru savunma savaşı oldu. 

Çeteciliğin bozucu, saptırıcı ve zarar verici uygulamalarını çıkartır-

sak, parti öncülüğünde gelişen silahlı direnişin özellikle 80‟li yıllarda 

tamamen meşru savunma kapsamında olduğunu, yine 90‟lı yıllarda 

da ortaya çıkartılan yurtsever demokratik yaşam düzeyinin imha 

edilmesi için geliştirilen saldırılar karşısında direnişi ifade ettiğini 

söylememiz gerekir. Şimdi anlayış itibariyle de devletçi ve iktidarcı 

paradigmadan uzaklaşan, kopan, demokratik paradigmaya bağlı bir 

sosyalizm anlayışıyla geliştirilen bir meşru savunma yaklaşımı mev-

cuttur. Silahlı savunmayı da artık bu kapsamda ele alıyoruz. Bu du-

rum geçmişin silahlı devrimlerinden ve iktidarı ele alan yanlarından 

kopuk ve ayrıdır. Tersine her türlü saldırı karşısında, saldırının düze-
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yi ihtiyaç duyduğunda başvurulan ve tamamen savunma içerikli olan 

bir direnme durumunu ifade ediyor.  

Silahlı savunma nasıl ortaya çıkıyor? Önder APO bunu da Bir 

Halkı Savunmak kitabında somut belirtti. Bir ülkede toplum dıştan 

gelen işgalci ve istilacı bir saldırıya maruz kalıyorsa, yine toplum 

üzerinde yönetimi sürdüren iktidar her türlü demokratik istem ve 

eyleme kayıtsız yaklaşıyorsa, daha da ötesi bunları şiddetle bastır-

mayı öngörüyorsa, bu tür durumlarda silahlı savunma, yani meşru 

savunma savaşı gündeme gelir. Bu savaş bir ihtiyaç ve zorunluluk 

olur. Böyle bir durum ortaya çıktığında gerekli silahlı savunma gü-

cünü gösteren toplumlar var olma ve özgür yaşama hakkına sahip 

olurlar. Yoksa böyle durum gelip kendini dayattığında gerekli silahlı 

savunma direnişini sürdüremeyen, buna cesaret edemeyen ve güç 

getiremeyen toplumların ezilmesi köleleşmesi kaçınılmazdır veya 

doğaldır. Bu çerçevede ele aldığımızda, Kürdistan‟daki mevcut du-

rum zaten bir meşru savunma savaşı durumudur. Siyasi savunma, 

serhildan ancak bu meşru savunma savaşına dayalı olarak var ola-

bilmektedir. Yoksa meşru savunma savaşı, duruşu ve direnişi olma-

sa, siyasi savunma yapmanın ve serhildanı geliştirmenin imkânı yok-

tur. İnkârcı ve imhacı sistemin bu tür girişimler ve talepleri bir çırpı-

da ezeceği ve imha edeceği ortadadır. Yaklaşımı da böyledir, saldırı 

düzeyi de bu çerçevededir.  

Kürdistan‟ın mevcut durumunun bir askeri işgal durumu oldu-

ğu, yine ekonomik ve siyasi bakımdan Kürdistan‟da sömürgecilik 

uygulandığı, kültürel açıdan da soykırıma tabi tutulduğu açıktır. Gü-

nümüz Kürdistan‟ının statüsü böyledir. Askeri işgal, ekonomik ve 

siyasi sömürgecilik ve kültürel soykırım yaşanmaktadır. Bütün bun-

ların yalnız başına her biri bile meşru savunma savaşını gerektirmek-

tedir. Askeri işgal ile ekonomik ve siyasi sömürgecilik de, kültürel 

soykırım da tek başlarına bile meşru savunma savaşını gerektirecek 

hallerdir. Günümüz Kürdistan‟ında ise bunların hepsi birleşmiştir. 

Dolayısıyla toplum olarak meşru savunma savaşı içinde olduğumuz 
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bir gerçektir. Neredeyse son zamanlarda provokatif-tasfiyeci etkile-

melerle, yine yeni çizginin doğru ve yeterli kavranamaması sonu-

cunda adeta savaşın bittiği veya meşru savunma savaşı içinde olun-

madığı gibi bir hava ve yanlış bir eğilim ortaya çıkartılmıştır. Bunla-

rın hepsi yanlıştır, gerçek dışıdır. Kürdistan‟da toplumun temel duru-

şunun ve yaşadığı gerçeğin çok zorlu bir meşru savunma savaşı ger-

çeği olduğu tartışma götürmeyen bir olgudur. Bu savaşın da kendine 

göre strateji ve taktikleri vardır. Onun da bilinmesi, tanımlanması ve 

ona göre yürütülmesi zorunludur. Yine böyle bir savaşın örgütsel 

bakımdan da gerillaya ve halkın öz savunmasına dayandığı bilinmek-

tedir.  

Meşru savunma savaşını yürüten gücün gerilla ve öz savunma 

olduğu, mevcut düzeyin de buna dayalı olarak yürütüldüğü bir ger-

çektir. Bu savaşın başarıyla yürütülebilmesi ve sonuç alıcı kılınabil-

mesi için bunun gerektirdiği bir gerilla örgütlülüğü düzeyinin sağ-

lanması, esas olarak da toplumun her yerde kendini savunacak bir öz 

savunma örgütlülüğü düzeyine kavuşturulması gerektiği açıktır. 

Mevcut düzeyiyle gerilla bir rol oynamaktadır. Ancak sonuç alabil-

mek için gerillanın daha da geliştirilmesine ve büyütülmesine ihtiyaç 

vardır. En zayıf alan ise halkın öz savunma alanıdır. Burası aynı 

zamanda en örgütsüz alan ve en fazla örgütlendirilebilecek alandır. 

Geniş bir örgütlenme alanıdır. Demek ki silahlı savunmanın da bü-

yük bir örgütlenme alanı vardır. Doğru bir anlayış ve planlama teme-

linde bir yandan gerilla daha da geliştirilip büyütülürken, diğer yan-

dan esas olarak halkın öz savunma örgütlülüğünü geliştirebilmek için 

yoğun bir çabanın her düzeyde sürdürülmesi kesinlikle gerekmekte-

dir. Meşru savunma çizgisinin temel savunma alanları olarak bunları 

ifade edebiliriz.  

Elbette şunların da eklenmesi gerekir: Bu çizgi bir ideolojik ve 

felsefi öncülüğe dayanmaktadır. Meşru savunma duruşunu ve direni-

şini belirleyen ve ifade eden ilkeleri mevcuttur. Ret ve kabul ölçüleri 

vardır. Bazı şeyleri reddederken, bazı ilkeleri esas almaktadır. Yani 
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bir ideolojik çizgiye sahiptir. Bütün bunlara bir ideolojik çizgi yön 

vermekte, ideolojik öncülük temelinde yürümektedir. Kuşkusuz bu 

da parti öncülüğüdür. Meşru savunma çizgisini tanımlarken, Önder 

APO parti öncülüğünü her zaman öngörüp tanımladı. Kongra Gel 

projesini geliştirirken bile, sistemin ideolojik öncülüğünü yürütebile-

cek kurumlaşmaları en başta gördü. Bilim ve Sanat Komitesi biçi-

minde bir örgütlenme temelinde ideolojik öncülüğün yürütülmesini 

ifade etti. Bu yürütülemeyince, yetersiz kalınca, anlaşılmayınca ve 

zorlanma ortaya çıkınca, PKK‟nin yeniden inşasını gündeme getirdi. 

Dolayısıyla meşru savunma çizgisi, onun örgütlenme ve pratikleşti-

rilme durumu, strateji ve taktikleri, tarz ve yöntemleri tamamen bir 

ideolojik çizgiye, böyle bir çizginin öncülüğüne bağlıdır, ona göre 

olmak durumundadır. Yani parti öncülüğü bu çizginin başarıyla yü-

rütülmesinde esastır.  

Bu da şu anlama gelmektedir: Herhangi bir örgüt çalışmasını 

yürütür, direniş çalışmasını geliştirir, ideolojik, siyasi ve askeri mü-

cadeleleri yürütür, bunların taktiğini ve tarzını ortaya çıkartırken, 

bunların hepsinin ideolojik çizgiyle uyumlu olmasını esas almak 

gerekir. Yani sadece oradaki koşullara, orada bu çalışmaları yapanla-

rın anlayış ve ölçülerine göre değil, bir ideolojik çizginin gereklerine 

göre yapılmak durumundadır. O ideolojik çizginin dayandığı felse-

feyle, o ideolojik çizginin içerdiği ilkelerle uyumlu olmak zorunda-

dır. Ancak bunlar çerçevesinde bulunulan yerin imkânları, koşulları 

ve somut durumuna göre düzeltilip yürütülebilir. İdeolojik öncülük-

ten, parti öncülüğünden yoksun olan bir meşru savunma anlayışı her 

yöne sürüklenmeye, hatta meşru savunma olmaktan çıkıp saldırı 

haline dönüşmeye mahkûmdur. Böyle durumlara düşmemek ve pra-

tikte de başarı sağlayabilmek için ideolojik çizgi öncülüğü, parti 

öncülüğü esastır. Bu bakımdan da bütün meşru savunma zihniyeti, 

duruşu, örgütlenmesi ve mücadelesinin PKK öncülüğünde yürütül-

mesi ve parti öncülüğüne dayanması gerekir. Böyle bir öncülüğe 
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göre örgütlendirilip yürütülmesi ve pratikleştirilmesi zorunludur. Bu 

da meşru savunma çizgisinin önemli bir yönünü ifade ediyor.  

Diğer yandan meşru savunma çizgisinin ideolojik öncülüğün, 

parti öncülüğünün yanında, elbette bir de sosyal dayanaklar ve onla-

rın örgütlülüğü bakımından bir mevzilenişi vardır. Bu noktada da 

meşru savunma direnişin örgütlenmesi ve yürütülmesinde, meşru 

savunma çizgisinin ideolojik ve örgütsel öncülüğünün sağlanmasında 

gençlik ve kadın öncülüğü esastır. Bu hem ideolojik hem de örgütsel 

öncülük düzeyindedir. Aynı zamanda meşru savunma direnişinin 

temel gücünü de kadın ve gençlik ittifakı oluşturmaktadır. Bu bir 

sosyal öncülük olduğu kadar örgütsel öncülüktür de. Yani meşru 

savunmanın her düzeyde örgütlenmesi ve yürütülmesinin herkesten 

önce bu kesimlerin görevi olduğunu, bu kesimlerin örgütlülüğüne 

dayanması gerektiğini ifade eder. Böyle bir sosyal ve örgütsel öncü-

lük temelinde toplumun tüm yurtsever demokratik kesimlerinin, tüm 

emekçi halk kesimlerinin örgütlendirilip bir demokratik ittifak içine 

alınması esastır.  

Önder APO bunu demokratik konfederalizm olarak tanımladı; 

toplumun demokratik komünal örgütlülüğü ve yaşam biçimi olarak 

ifadeye kavuşturdu. Dolayısıyla meşru savunma direnişi elbette de-

mokratik konfederalizmin örgütlülüğü temelinde olmaktadır. Hem 

yediden yetmişe demokratik konfederalizmin ilkeleri temelinde ör-

gütlenmesini hedeflerken, aynı zamanda hem de toplumun savunma-

sını öngören bütün eylemler böyle bir örgütlülük temelinde gelişti-

rilmek zorundadır. Demokratik halk örgütlülüğü, demokratik 

konfederalizm bir meşru savunma duruşu, direnişi, örgütlülüğü ve 

eylemliliği olmak durumundadır. Demokratik konfederalizme dair 

Önderliğin ifadeleri bu çerçevededir. Hem ideolojik ve silahlı sa-

vunmanın sağlanması, hem de her düzeyde demokratik örgütlenme-

lere ve öz savunmaya dayalı olarak toplumsal direnişin ve 

serhildanın geliştirilmesi böyle bir örgütlülük esasına bağlı olmak 

durumundadır. Yani ideolojik öncülük bakımından, parti öncülüğü, 
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sosyal örgütlülük ve öncülük bakımından kadın ve gençlik örgütlülü-

ğü temel dayanak olarak, toplumun tüm emekçi yurtsever kesimleri-

nin örgütlendirilerek savunma direnişinin içine çekilmesi ve bütün 

bunların demokratik konfederalizm örgütlülüğü temelinde inşa edilip 

yürütülmesi esastır. Meşru savunma çizgisi sosyal mevzilenmesini ve 

örgütlenme durumunu da böyle tanımlar.  

Elbette bu genel örgütlenme içerisinde hem ekonomik, sosyal 

ve siyasi alanda, hem de ideolojik alanda bin bir türlü toplumsal de-

mokratik kurumlaşmayı ve örgütlülüğü gerektirir. Her bireyin örgüt-

lü ve iradeli katılımını öngörür. Her kesimin kendi öncülüğünde de-

mokratik örgütlenmesini ve özgür iradeyle katılmasını içerir. Top-

lumsal yaşamın her alanında ve her yerinde böyle bir örgütlü demok-

ratik iradenin ve işleyişin ortaya çıkartılmasına dayanır. Meşru sa-

vunma çizgisi tüm bunları yaratmayı ve bu temelde özgür iradeli ve 

demokratik örgütlenmeye sahip toplumsal duruşu ortaya çıkarmayı 

ifade eder.  
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6-Meşru Savunma Savaşının Stratejik Özellikleri 

Meşru savunmayı bir anlayış ve savunma duruşu olarak tanım-

ladık. Toplumun bilinçli ve örgütlü bir duruşu olduğunu ifade ettik. 

Yani özgür birey ve toplum duruşu olarak tanımladık. Bunun ideolo-

jik ve siyasi savunma koşulları olduğu gibi, silahlı savunma yönü de 

vardır. Silahlı savunmanın hangi koşullarda gündeme geldiğini ve 

neyi ifade ettiğini kısaca tanımladık. Onu bir meşru savunma savaşı 

durumu olarak ifadeye kavuşturduk. Meşru savunma savaşının bazı 

koşullarda gündeme geldiğini ve bu koşullar oluştuğunda böyle bir 

savunma savaşı vermenin özgür birey ve toplumu geliştirmek açısın-

dan zorunlu olduğunu ortaya koyduk. Bu koşullar nelerdi? Bir ülke 

ve toplumun işgal edilme koşullarıydı. İşgalci ve istilacı bir saldırının 

ortaya çıkma ve yaşanma durumuydu. Yine ülkedeki, toplum üzerin-

deki yönetim egemenliğinin her türlü demokratik isteme ve direnişe 

karşı duyarsız kalması, onu dikkate almaması, demokratik talepleri 

şiddetle bastırmayı öngören bir tutumu göstermesi durumuydu. Bun-

lar ve benzeri haller ortaya çıktığında meşru savunma savaşı gerekli 

olur; özgür, onurlu, örgütlü ve iradeli bir toplum olabilmek için böyle 

bir savaşı vermek ve direnişi göstermek gerekir” dedik. Toplumsal 

yaşama hak kazanabilmek ve onu sürdürebilmek için, böyle bir sa-

vunma savaşı gerektiğinde özgür ve demokratik toplumun bundan 

kaçınamayacağını, ideolojik ilkeler ve örgütlülük temelinde bu sa-

vunma savaşını örgütleyip yürütmek zorunda olduğunu ifade ettik.  
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Böyle bir savaşın stratejik duruşu, yapılanışı neyi ifade eder? 

Önder APO bu hususları da birçok yönüyle değerlendirmiş ve böyle 

bir meşru savunma savaşının üç stratejik duruşunun olduğunu bir 

formülasyona kavuşturmuştur. Bunları birincisini pasif savunma 

durumu veya duruşu olarak tanımladı; ikincisini aktif savunma du-

rumu veya duruşu olarak ifade etti; üçüncüsünü topyekûn aktif sa-

vunma durumu ya da duruşu olarak ortaya koydu. Kuşkusuz bu üç 

durum ya da duruş bir temel ölçüyü ifade ediyor. Yoksa meşru sa-

vunma savaşının stratejik duruşu eşittir sadece üç durumdur denile-

mez. Onun içinde binlerce duruş biçimleri vardır. Bu duruşlar ara-

sında meşru savunmanın pratikte alacağı sonsuz zenginlikte bir duruş 

söz konusudur. Ancak Önder APO daha iyi anlaşılabilmesi için bir 

formülasyona kavuşturmak anlamında ara duruşları üç duruş biçi-

minde tanımladı. Bunun böyle anlaşılması gerekiyor. “Sadece bunlar 

vardır ve mutlak her birinin de ölçüleri mevcuttur, ara duruşlar hiç 

yoktur” dememek gerekir. Öyle yaklaşmak kalıpçı, dogmatik bir 

yaklaşım olmaktadır. Bir kere bu gerçeği böyle tanımlamamız ve 

bilmemiz gerekir. Yani sonsuz düzeyde ara duruşların olduğunu, 

meşru savunma savaşı pratikleştiğinde bu duruşların ölçülerinin ger-

çekleşmesinde sonsuz farklılıkların olabileceğini kabul etmek duru-

mundayız. 

Nitekim zaten biz geçen yakın dönemde 1 Haziran Atılımın-

dan itibaren örneğin aktif savunmanın kendi içinde iki duruşunu hem 

tanımladık hem de uyguladık. 1 Haziran 2004‟ten itibaren gelişen 

sürece alt düzeyli ya da düşük yoğunluklu aktif savunma savaşı de-

dik. Örneğin 1 Ekim 2006 Ateşkesinden sonra gündeme gelen aktif 

savunma duruşunu orta yoğunluklu aktif savunma duruşu veya savaşı 

biçiminde tanımladık. Bu temelde tabii bir pratikleşme de yaşadık. 

Kuşkusuz aktif savunmanın en üst biçimi topyekûn aktif savunma 

oluyor. Örneğin aktif savunma açısından da şimdiye kadarki pratikte 

taktik ve tarz bakımından farklılıklar arz eden iki düzeyini tanımla-

mış ve uygulamış bulunuyoruz. Düşük yoğunluklu alt düzeyli aktif 
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savunma savaşı, orta yoğunluklu aktif savunma savaşı, aktif savunma 

savaşının veya duruşunun bunlar gibi yüzlerce düzeyi vardır. Bunlar 

arasında sonsuz çoğunlukta izlenen taktik ve tarz bakımından kuşku-

suz farklılıklar arz eden biçimleri vardır. Ancak anlamak ve bir 

formülasyona kavuşturmak açısından tanımlayabilmek için bazı te-

mel ölçülerle birkaç biçimde ortaya koyuyoruz. Bunu bir kere önce-

likle böyle görmemiz, tanımlamamız gerekiyor. Bu kalıpçı olmamak, 

pratik uygulamaya yaratıcı ve zengin yaklaşım gösterebilmek için 

gereklidir. Yaratıcı pratiği ve eylemi de ortaya çıkarabilmek, göste-

rebilmek açısından önemlidir. Diğeri çok kalıpçı, dogmatik bir dü-

şünce durumunu ifade eder ki, öyle bir düşünce durumunun pratikte 

yaratıcı olabilmesi, sonuçta da başarılı bir pratik uygulama geliştire-

bilmesi mümkün olmaz.  

Bu stratejik duruş tanımlamasında dikkat etmemiz ve esas al-

mamız gereken birinci husus bu oluyor. İkincisi ise, bu stratejik du-

ruşlar birer aşama ifade etmiyorlar. Meşru savunma savaşı stratejisi-

nin pasif savunma, aktif savunma ve topyekûn savunma durumlarını 

birbirini takip eden, bir sıralama biçiminde olan ve birer aşama gibi 

ortaya çıkan durumlar olarak görmemek, yani halk savaşı stratejisi-

nin stratejik savunma, stratejik denge ve stratejik taarruz aşamaları 

gibi değerlendirmemek gerekiyor. Meşru savunma stratejisi önce 

stratejik savunma olacak, o biraz denge yaratacak, ardından stratejik 

denge olacak, bu da gelişmeyi biraz daha büyütecek, ardından strate-

jik taarruz olup zafer kazanılacak gibi değildir. Yani illa meşru sa-

vunma savaşına pasif savunma duruşuyla başlanır diye bir kayıt yok-

tur. Pasif savunmadan sonra mutlaka aktif savunma gündeme gelir 

diye bir kayıt da yine yoktur. Önce pasif savunma, sonra aktif sa-

vunma, ardından da topyekûn savunma gelip zafere gidilir biçiminde 

değerlendirmemek, böyle ele almamak gerekiyor. Çünkü öyle zafere 

gidilmeyebilir, topyekûn savunmanın arkasından imha da gelebilir.  

Dikkat edilirse, onun bir zafer olmaktan öteye bir yok oluşu, 

bir imhayı içerdiği açıktır. Bu bakımdan mevcut stratejik durumlar 
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birbiri ardına sıralanmış, birbirini takip eden aşamalar değildir. Bu 

açıdan da bir, iki, üç diye tanımlamak da doğru olmuyor. Çünkü iki 

birden sonra, üç ikiden sonra geliyor. Öyle yazınca sanki birbirini 

takip eden aşamalarmış gibi algılanıyor, yanlış algılamaya ve anla-

maya götürüyor. Bir, iki, üç sıralaması yerine üç duruş hali olarak 

tanımlayıp ifade etmek daha doğrudur. Peki, bunlar neyi ifade eder, 

neyi içerir? Şunu içerir: Her meşru savunma savaşı durumunda, as-

lında bu hallerin hepsi gündemdedir; pasif savunma durumu da, aktif 

savunma durumu da, topyekûn savunma durumu da gündemdedir. 

Bunlar arasında sonsuz derecede meşru savunma durumları vardır. 

Pratikte ortaya ne çıkar? Herhangi bir siyasi ve askeri somut durum-

da ve koşullarda hangi durum meşru savunmayı ifade ediyor ve meş-

ru savunma savaşının gerçeğini temsil ediyorsa o öne çıkar, etkinlik 

kazanır ve ağır basan yön olur. Diğer durumlar geri plana düşer ve 

tali durumda kalırlar. Böylece meşru savunma savaşının o koşullar-

daki pratikleşme biçimine hâkim olan durumla tanım getirilir, ifade 

edilip uygulanmaya konulur. Kısaca örneğin pasif savunmadayken 

onun içinde aktif savunma da, topyekûn savunma da vardır. Fakat 

ağırlıklı olan, başat olan ve sürece yön veren pasif savunma durumu-

dur. Siyasi ve askeri koşullar onu gerektirdiği için böyle olur.  

Diğer yandan örneğin aktif savunma savaşı durumunda, o 

meşru savunma savaşının içinde pasif veya topyekûn savunma duruş-

ları da vardır. Bunlar şu veya bu biçimde varlığını gösterir. Ama 

başat olan, siyasi ve askeri durumun gereklerine uygun olan aktif 

savunma savaşı durumudur. O yaşanır ve pratikleştirilir, diğerleri 

onun gerisinde kalır, o koşullarda ona tabi olurlar. Bu ne kadar süre 

devam eder? Mevcut siyasi ve askeri koşullar devam ettiği sürece bu 

durum devam eder. Siyasi ve askeri durumda değişiklik olur ve yeni 

bir somut durum ortaya çıkarsa, o zaman meşru savunma savaşının 

stratejik duruşunda yeni durumlar gündeme gelir. Onun için meşru 

savunma savaşı her zaman siyasi ve askeri durumun değerlendirilme-

sine dayanan bir savaştır. Her yeni siyasi ve askeri durumun gelişi-
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minde ortaya çıkan ve değerlendirilmesi gereken değişiklikler varsa, 

ona göre stratejik duruşunda değişiklik yapmayı gerekli kılan bir 

savaş durumudur.  

Bu, Önder APO‟nun kuantum düşüncesine, çözümlemesine 

dayalı diyalektik anlayışıyla da uyumludur. Önder APO tarihi birbiri 

üzerine eklenmiş düz bir gelişme çizgisi olarak ele almadı. Klasik 

Marksizm‟in bu teorisini eleştirip değiştirdi. Onun yerine tarihsel 

ilerleyişin dalgalı ve sıçramalı olabileceğini ortaya koydu. Bu ba-

kımdan da düz bir gelişme çizgisine dayalı dogmatik diyalektiği 

eleştirip aştı. Onun yerine dalgalı ve sıçramalı gelişme ve değişmeyi 

öngören kuantumik harekete dayanan bir diyalektik bilinci geliştirdi. 

Meşru savunma savaşı durumu da böyle bir diyalektik gerçeği ifade 

ediyor. Onun esaslarına göre ele alınmayı ve değerlendirmeyi gerek-

tiriyor. Bu bakımdan da birbiri arkasına dizilmiş gelişme aşamalarını 

ifade etmiyor. Bu durumda somut siyasi ve askeri ortamda meşru 

savunma savaşının bütün özelliklerinin var olduğunu kabul ediyor. O 

durumdan her türlü stratejik yaklaşımın çıkabileceğini öngörüyor. 

Ama sonuçta koşulların değerlendirilmesi, bu değerlendirmeyi yapan 

gücün iradesi bir olasılığa evet diyor; onu uygulanması gereken sa-

vaş düzeyi olarak öne çıkartıyor. Diğer olasılıklar tali plana düşüyor.  

Yani meşru savunma savaşının söz konusu stratejik durumla-

rının hepsini her koşulda var olan olasılıklar biçiminde ele alıp de-

ğerlendirmek gereklidir. Hangi olasılığın hangi durumda uygulanır 

hale geleceğini o anın siyasi ve askeri koşullarının değerlendirilmesi 

ve bu değerlendirmeyi yapan gücün kendisi belirleyecektir. Onun 

için de birinin diğerinden ileri olması gibi bir durum söz konusu 

değildir. Birbiri arkasına dizilme gibi bir durum da söz konusu değil-

dir. Topyekûn direnişten, topyekûn savunmadan aktif savunmaya 

geçiş de olabilir, pasif durumuna geçiş de olabilir. Topyekûn savun-

ma son gücü tüketip imhaya da yol açabilir. Bütün bu olasılıklar bu 

işin içerisinde vardır. O bakımdan da meşru savunma savaşını büyü-

yüp gelişen ve zafer kazanan bir savaş olarak değil, ortaya çıkmasını 
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sağlatan siyasi ve askeri koşulların değiştirilmesini öngören bir mü-

cadele durumu olarak ele almak ve değerlendirmek gerekir.  

Meşru savunma savaşının başarısı, böyle bir savaşın ortaya 

çıkmasını zorunlu kılan durumun aşılmasıdır, bu durumun giderilme-

sidir. İşgalse, işgalin ortadan kaldırılmasıdır. Demokrasiye duyarlı 

olmayan, demokratik mücadeleye önem vermeyen, buna dikkat et-

meyen bir yönetim duruşuysa, o yönetim duruşunu değiştirmek ve 

demokrasiye duyarlı bir yönetim duruşunu ortaya çıkartmak demek-

tir. Meşru savunma savaşının başarısı yol açacağı bu tür gelişmeler 

ve değişimlerle ölçülür. Dikkat edilirse, bunun devletçi sistemin sa-

vaş anlayışlarıyla bir bağlantısı yoktur. Adına savaş demekten, bir de 

benzer araçları kullanıyor olmaktan başka bir benzerliği bulunma-

maktadır. Yine devletçi sosyalizmin silahlı devrim anlayışını öngö-

ren halk savaşı stratejisiyle bir benzerliği yoktur. Ondan tamamen 

ayrıdır. Bu farklılığı ya da ayrımı kesinlikle görebilmek, halk savaşı 

stratejisiyle karıştırmamak lazımdır. Çünkü o da üç stratejik aşama-

dan oluşuyor. Meşru savunma stratejisini de üç duruş olarak tanımlı-

yoruz. O zaman demek ki onlardan her birinin yerine buradan da 

birisi geçiyor gibi kolaycı ve düz yaklaşım ortaya çıkabilir. Bu yan-

lıştır.  

Geçen dönemde yer yer HPG içerisinde böyle anlayışlar orta-

ya çıktı. Meşru savunma savaşını bu biçimde tanımlayan, meşru 

savunma stratejisini buna göre ele alıp bir stratejik mevzilenme ve 

savaş durumu geliştirmeyi öngören eğilimler ve yaklaşımlar çok 

formüle edilmemiş de olsa görüldü. Halk savaşı stratejisinin aşılma-

sında, meşru savunma stratejisinin kendi felsefesine ve ideolojik 

önceliklerine uygun bir biçimde kavranıp özümsenmesinde bir zayıf-

lık yaşandı. Bu durum çeşitli tartışmalara yol açtı, zamana yayıldı. 

Fakat şimdi bu strateji hem felsefesiyle, kuantum düşüncesiyle, anla-

yışıyla ve kaba materyalizmi aşan felsefi duruşuyla, hem de demok-

ratik sosyalizm ilkelerine dayanan ideolojik çizgisiyle bir tanım ka-

zandı ve anlaşılır hale geldi. Bu bakımdan meşru savunma savaşı 
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stratejisinin de bu felsefi ve ideolojik yaklaşıma uygun bir biçimde 

ele alınması ve kavranması gerekiyor. Bu büyük önem arz ediyor. 

Demek ki bu felsefenin bir stratejisi vardır. Stratejiyi doğru anlayıp 

özümseyebilmek için bu felsefeyi kavramak ve özümsemek gereki-

yor. Yine meşru savunma savaşı stratejisinin dayandığı bir ideolojik 

çizgi vardır. Bu ideolojik çizgi öncülüğünde bir mücadele stratejisi-

dir. Dolayısıyla bu ideolojinin temel ilkeleriyle uyumlu kılınması 

zorunludur. Onun için de o ideolojinin ilkelerinin anlaşılması, özüm-

senmesi, ret ve kabul ölçülerinin bilince çıkartılması meşru savunma 

savaşı stratejisinin doğru anlaşılabilmesi açısından gereklidir.  

Bütün bunlardan ortaya çıkan sonuç şudur: Meşru savunma 

savaşı hali strateji ve taktikler bakımından yeni bir savaş durumudur. 

Eski devletçi sistemin savaş stratejisi ve taktikleriyle bağlantısı yok-

tur. Onların bir tekrarı veya kısmi değiştirilmesi değildir. Bu bazı 

koşullarda gerekli olan ve o koşulların değiştirilmesini amaçlayan bir 

mücadele durumudur. Stratejisi de bu amacı gerçekleştirmeye uygun 

olmak durumundadır. Bu stratejik çizginin anlaşılır bir düşünce dü-

zeyine getirilmesi bakımından formülasyonu ifade ettiğimiz gibidir. 

Yani pasif savunma durumu, aktif savunma durumu ve topyekûn 

savunma durumundan oluşmaktadır. Bunlar temel çizgiler biçiminde 

bu stratejinin unsurlarıdır. Bu strateji kendi arasında böyle üç durum-

la ifade edilebilmektedir. Bunlar meşru savunma duruşu içerisinde 

silahlı savunma kapsamında birlikte gündemde olan stratejik durum-

lardır. Hangi koşulda, hangi zamanda ve mekânda hangi durumun 

gündeme geleceğini ve uygulamaya konacağını o zaman ve mekânın 

siyasi ve askeri koşullarının değerlendirilmesi ve onu değerlendiren 

güçler belirlemektedir. Bir anda bütün duruşlar birer olasılık biçi-

minde her zaman gündemde olurlar. Fakat bunlardan birisi o koşul-

larda öne çıkar, diğer olasılıklar tali plana düşerler. Dikkat edilirse 

yok olmazlar, gündemden çıkmazlar, tali plana düşerler.  

Dolayısıyla siyasi ve askeri koşullarda bir değişiklik ortaya 

çıktığında, yeniden bütün bu olasılıklar gündeme gelir ve o olasılık-
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lar hangi olasılığın pratikleştirilmesini gerektiriyorsa, bu sefer o ola-

sılık pratikleşme ve uygulama gündemine gelir. Bu stratejik durum-

lar birbiri ardına sıralanmış, birbirini izleyen gelişme aşamaları de-

ğildir. Birinden sonra mutlaka diğerinin geleceği biçiminde bir belir-

lemeye tabi tutulamazlar. Yine hepsinin arasında sonsuz çeşitlilik 

vardır. Esas olarak meşru savunma savaşını var eden koşulların de-

ğiştirilmesi amacına bağlıdırlar. Ona hizmet ettikleri ölçüde gündeme 

gelir ve uygulamaya konurlar. O koşulları ortadan kaldırdıklarında 

veya değişime uğrattıklarında başarı kazanmış olurlar. Meşru sa-

vunma savaşının başarısı, savaşı gerekli kılan durumun değiştirilmesi 

veya ortadan kaldırılmasıdır. Hangi nedenle meşru savunma savaşı 

gündeme gelmişse, o nedenin değiştirilmesi veya ortadan kaldırılma-

sı, yürütülen o meşru savunma savaşının yürütülmesine işaret eder.  

Bir diğer önemli husus olarak şunu görmemiz gerekiyor: Dik-

kat edilirse meşru savunma savaşı stratejisinde barış yoktur. Çünkü 

savaş varken, savaşı gerektiren koşulları gerekli kılan durumlar var-

ken barış olmaz. Meşru savunmayı gerektiren, meşru savunmayı 

gerekli kılan ideolojik, siyasi ve askeri koşullar var oldukça, barış 

ortamı yok demektir. O zaman barış nedir? Barıştan anladığımız 

nedir? Bu konuda da bir açıklık ve doğru düşünce ortaya koymak 

gerekiyor. Çünkü çoğu zaman ateşkes barış gibi ele alınıyor, öyle 

algılanıyor. Hayır, ateşkes bir savaş durumudur, kesinlikle barış du-

rumu değildir. Günümüzde savaş üzerine oluşmuş devlet yapıları 

arasındaki ilişkilere barış deniyor. Bu hiç de öyle değildir. Aslında 

bu bir ateşkes durumudur, uzun süreli bir ateşkes oluyor. Dikkat 

edilirse, ateşkesin sürdürülemeyeceği koşullar ortaya çıktığında der-

hal savaş gündeme geliyor. Demek ki esas duruş savaş durumudur. 

Demek ki mevcut devlet sistemleri bir savaş duruşunu ifade ediyor-

lar. Bu sistemler var oldukça barış olmaz, bu devletlere dayalı barışa 

ulaşılmaz. Böyle bir arayış ve çaba yok mudur? Hayır, vardır. De-

mek ki bu yanlıştır, doğru bir çaba değildir, çünkü gerçekçi anlayışa 

dayanmamaktadır. Mevcut devletler nasıl bir savaş durumudur? Bir, 
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birbiriyle savaşmak üzere bir savaş duruşudur. İki, toplum üzerinde 

uyguladıkları baskı ve sömürü olarak, bir despotizm ve diktatörlük 

olarak bir savaş durumudur.  

O zaman barış nedir? Demek ki, barış devlet gerçeğinin, devlet 

egemenliğinin bu durumunun ortadan kaldırılması, onun sınırlandır-

maya ve değişime uğratılması halidir. Yoksa bu düzeyde içte ve dışta 

savaşa göre kurulmuş devletler varken, dünyada barış olmaz. Bu 

devletlere dayalı barış arayışı sahtedir; halkların, emekçilerin ve 

ezilenlerin bilincini karartmak için uydurulan yaklaşımlardır. Buna 

aldanmamak gerekiyor. Gerçek barış süreci ancak devletlerin despo-

tik karakteri yıkıldığında, devletler halkların demokratik iradeleriyle 

uzlaşmaya girdiklerinde, demokrasiye duyarlı hale gelerek ve de-

mokratik dönüşümü yaşayarak halkların demokratik iradelerine karşı 

saldırı yürütme konumundan çıktıklarında, yani bu düzeyde daraltılıp 

sınırlandırıldıklarında başlayabilir. Tam ve kalıcı barışa ulaşmak, o 

zaman mevcut anlamıyla devletler yok edildiğinde, bir savaş hali 

olan devlet duruşuna son verildiğinde, böylece devletler söndüğünde 

ortaya çıkabilir. O bakımdan meşru savunma anlayışı barışı böyle 

ortaya koyuyor. Dolayısıyla meşru savunma savaşı durumunda barış 

bir stratejik durum olmuyor, gündemde olmuyor. Öncelikle meşru 

savunma savaşının kazanılması, meşru savunma mücadelesiyle siyasi 

ve askeri durumda köklü değişikliklerin yaratılması gerekiyor. Ancak 

bu gelişmeler sağlandığı, devlet artı demokrasi demokrasinin daha 

güçlü olduğu ve devleti iyice daraltıp sınırlandırdığı bir ortamda 

barış gerçeğine doğru adım atılmaya başlanabilir. Barışı da böyle ele 

almak, değerlendirmek yerindedir.  

Meşru savunma savaşının stratejik durumları, pasif savunma 

duruşu, aktif savunma duruşu ve topyekûn savunma duruşu birbirin-

den genel hatlarıyla nasıl ayrıştırılıyor? Her bir duruş neyi içeriyor? 

Örgütlenme, taktik ve tarz bakımından neyi ifade ediyor? Dolayısıyla 

meşru savunma savaşının her stratejik durumda esas alacağı taktikler 

ve izleyeceği tarzlar neler olmalıdır? Elbette bunları da çözümleme-
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liyiz, anlamalıyız, iyi bilmeliyiz. Özellikle meşru savunma savaşını 

yürütmekle görevli olan ve bu alanda bulunan güçlerin bu stratejik ve 

taktik anlayışı derinliğine kavraması ve özümsemesi, onu başarıyla 

hayata geçirmesi açısından zorunludur. Bu bakımdan da herkesten 

çok HPG‟nin komuta ve savaşçı gücünün hem meşru savunma savaşı 

stratejisinin içerdiği duruşları, hem de her bir durumun içerdiği tak-

tikler ve tarzları bilmesi, anlaması ve özümsemesi gerekiyor.  

Buradan baktığımızda pasif savunma duruşunu nasıl tanımla-

yabiliriz? Buna genel olarak ateşkes durumu diyoruz. Pasif savunma 

durumu ateşkes durumudur. Tek yanlı ateşkes olabilir, çift yanlı 

ateşkes durumunda bulunabilir. Ama esas olarak ateşkes durumunu 

ifade etmektedir. Dolayısıyla pasif savunma duruşunun çalışma dü-

zeni, örgütlülüğü, eylem anlayışı, hedefleri ve güçleri ateşkes koşul-

larına göre belirlenir. Hareketimizin tek yanlı ateşkes deneyimi var-

dır. O tek yanlı ateşkes durumlarında nasıl hareket ettiğimiz, neleri 

esas aldığımız, neleri öngördüğümüz az çok bilinmektedir. Bir kere 

tek yanlı ateşkes durumunda silahlı savunma güçleri en fazla daral-

tılmakta, en küçük birimlere ayrılmakta, düşmandan en uzak noktala-

ra çekilmektedir. Yani pasif savunmada silahlı güçlerin oynadığı rol 

düşman üzerinde caydırıcı etkidedir. Her türlü düşman yönelimini ve 

etkinliğini caydırıcı ve ürkütücü özellikle birlikte, elbette meşru sa-

vunma savaşı içinde olan güçlere, halka ve ezilenlere umut, güven ve 

cesaret veren bir rol oynamaktadır. Yani bir yandan halk üzerinde 

propaganda etkisi, moral etkisi vardır, diğer yandan düşman üzerinde 

de caydırıcı rol oynama etkisi vardır. Bunu yapabilmesi için meşru 

savunma güçlerinin örgütlü olması, disiplinli olması, yani düşman 

saldırılarını boşa çıkartacak bir harekete ve güce sahip olması gere-

kir. Bir de düşman üzerinde caydırıcı rol oynayacak eğitime, güce ve 

mevzilenmeye sahip bulunması lazımdır. Böyle olmazsa caydırıcı rol 

oynayamaz. Hareket buna uygun davranmak durumundadır, örgüt-

lenmesinin buna uygun olması gereklidir.  
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İfade ettik: Bu konuda da silahlı savunma güçleri en gizli, 

düşmandan en uzak, coğrafyanın derinliklerine en çok dayanan, derin 

gizliliği uygulayabilecek düzeyde bir örgütsel yapıyı esas alan ko-

numda olmak durumundadır. Onun için ateşkes durumlarında güçle-

rin azaltılması ve küçültülmesi öne çıkıyor. Nedeni buradan kaynak-

lanıyor. Yine dağların en derinliklerine çekilme, düşmandan ve halk-

tan en çok uzaklaşma bundan dolayı gelişiyor. Yine en gizli ortam-

larda kendini mevzilendirme ve savunma durumu yaşanıyor. Aktivi-

tesi kendini eğitmesi, düşmanın kendisine ulaşamayacağı bir gizlilik 

konumuna kendisini ulaştırmasıdır. Kendine yönelen bir saldırıyla 

karşılaştığında, direnme konumuyla birlikte saldırıları kırabilmek 

için misilleme düzeyinde bir eylemlilik içinde olmasıdır. Pasif sa-

vunmada, yani ateşkes durumunda silahlı savunma güçlerinin ko-

numlanışı, hareket tarzları ve onlara düşen rol bu çerçevededir. Tabii 

hareket ve halk böyle bir durumu farklı mücadele yöntemleriyle ta-

mamlamaktadır. Bu duruşun daralttığı mücadeleci konumu, ideolojik 

ve siyasi mücadeleyi öne çıkartarak, ideolojik mücadeleyi ve 

serhildanı her alanda geliştirip daha etkili kılarak doldurmaktadır. O 

bakımdan da pasif savunma durumunda mücadele anlamında daha 

çok serhildanın öne çıkması, demokratik halk eylemliliği sürecinin 

ilerletilmesinin temel motoru haline gelmesi, yine ideolojik mücade-

leyle bireye ve topluma yönelen saldırıların karşılanıp halkın savu-

nulması gündemde olur ve gerçekleşir. Daha çok mücadelenin bu 

alanları ön planda olur. 

Silahlı savunma ise ancak misilleme temelinde etkinlik göste-

rebilen, üslenmesini, eğitimini ve mevzilenmesini düşman saldırıla-

rını boşa çıkartacak bir gizlilik çerçevesinde yapan, bu temelde gü-

cünü koruyarak düşman üzerinde caydırıcı rol oynayan, ezilenlere ve 

halka ise güç, moral, umut ve güven veren, onları örgütlenmeye ve 

demokratik direnişi geliştirmeye yönlendiren bir rolün sahibi olur. 

Silahlı savunma güçlerinin eğitimi, mevzilenmesi, üslenmesi, hareket 

tarzı ve duruşu bu çerçeve de belirlenir. Buna göre de hareket eder-
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ler. Nitekim geçmişte böyle durumlar çok sık yaşandı. 99‟dan sonra 

biz de uzun süreli tek yanlı ateşkes süreci içinde olduk. O aslında 

pasif savunma duruşuydu. 1 Haziran 2004‟le birlikte aktif savunma 

duruşu kazandık. Bu aktif savunmanın alt düzeyiydi, düşük yoğun-

luklu bir uygulanmasıydı. 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren yeniden 

pasif savunma duruşuna geçtik. Ateşkes ilan ettik. 2007 baharında 

yaptığımız değerlendirmelere dayalı olarak, esas itibariyle 22 Tem-

muz 2007 seçimleri ardından oluşan yeni yönetimin geliştirdiği saldı-

rı konsepti temeli karşısında, 2007 güzünden itibaren yeniden aktif 

savunma konumuna geçtik. Bu aktif savunmanın alt düzeyini de 

aşan, orta yoğunluklu aktif savunma savaşı dediğimiz bir düzeyi 

yakalamayı hedefleyen bir stratejik duruştu.  

Dikkat edilirse, geçen dönemin yakın pratiği içerisinde pasif 

savunma ile aktif savunma duruşları arasında değişiklikler yapan bir 

konumu yaşadık. Uzun süreli olarak da pasif savunma konumunda 

olduk. Böyle bir durumda gerillayı düşmanın ulaşamayacağı alanlara 

çekmeye çalıştık. Ona göre mevzilenmesini esas aldık, arazinin de-

rinliklerine girmesini öngördük. Yine örgütlülük bakımından küçült-

tük, en küçük birimlere ayırdık, hareketini sınırlandırdık. Herhangi 

bir örgütsel etkinlik göstermemesini ifade eden bir konuma çektik. 

Halktan uzak kıldık, halk ilişkilerinden, çalışmasından, hatta gerilla-

nın büyütülmesi ve eğitimi faaliyetinden de uzak tuttuk. Herkesi 

kendini koruma, güvenliğini alma ve kendini eğitmekle sorumlu 

kıldık. Aktivite sadece kendine dönük saldırılar olduğunda, onları 

başka türlü boşa çıkartamadığında direnmeyle misilleme eylemliliği 

düzeyinde kaldı. Düşmanın bütün bu ateşkes duruşuna karşı imha 

amaçlı saldırılar yürütmesi durumunda onlara cevap oluşturacak 

misillime eylemleri yaptık. Gerillanın duruşu, mevzilenmesi, hedef-

leri çalışma düzeni bu oldu. Misillemede daha çok askeri boyutlu, 

mümkünse yerinde darbe vurmayı hedefleyen bir yaklaşımla ele 

aldık. Dolayısıyla pasif savunmanın, yani ateşkes durumunun ne 

olduğu, gerilla açısından neyi ifade ettiğini biliyoruz.  
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Geçen dönemde aktif savunmanın da hem düşük hem de orta 

yoğunluklu düzeylerinin belli bir pratik deneyimini yaşadık. 1 Hazi-

ran 2004‟ten 1 Ekim 2006‟ya kadar iki buçuk yıllık bir süre boyunca 

düşük yoğunluklu aktif savunma savaşı içinde olduk. 2007 güzünde 

de orta yoğunluklu aktif savunma savaşı düzeyine ulaşma çabasını 

yürüttük. Aktif savunma savaşı neydi, ne değildi, aktif savunma du-

ruşu neyi içerdi? Aktif savunmada gerillanın duruşu, mevzilenmesi, 

hareket tarzı, üslenmesi, hedefleri ve eylem çizgisi nelerdi? Bunlar 

düşük yoğunluklu aktif savunma savaşında nasıl gerçekleşti? Orta 

yoğunluklu aktif savunma savaşı bu konuda neleri gerektirdi? Geçen 

söz konusu pratik sürecin incelenmesinden bunları bulup ortaya çı-

kartıyoruz. Yani bir deneyime sahibiz, bir tecrübe oluşturduk. Bu 

tecrübe birikimi bizde önemli bir bilinçlenme, özümseme ve kavrayış 

düzeyini yarattı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Meşru Savunma Çizgisi ve Uygulama Esasları 

93 
 

 

 

 

 

 

 

 

7-Meşru Savunma Çizgisinde Partileşme 

 

Buraya kadar meşru savunmanın ne olup ne olmadığı, meşru 

savunma anlayışının neleri içerdiği, meşru savunma çizgisinin nasıl 

olduğu, yine meşru savunma savaşının stratejik özelliklerinin neler 

olduğu konuları üzerinde belli bir değerlendirme yapmaya çalıştık. 

Kürt tarihi ve toplumsal özelliklerine de baktık. PKK‟nin meşru sa-

vunma açısından neyi ifade ettiğini, Kürt toplumunda ve Kürdistan 

tarihinde neyi içerdiğini, mücadelesinin hangi sonuçlara yol açtığını 

ve bugün gelinen noktada esas aldığı meşru savunma çizgisinin ne 

olduğunu belli yönleriyle göstermek için çaba harcadık. Bütün bunlar 

gösterdi ki, meşru savunma bir anlayışı, bir toplumsal duruşu, bir 

toplumun ideolojik ve örgütsel duruşunu ifade ediyor. Yaşam ölçüle-

rini içeriyor. PKK de zaten Kürt toplumuna ideolojik ve örgütsel 

duruş kazandırmayı hedefleyen bir hareket oluyor. O bakımdan biz 

PKK‟nin yaratmak istediği toplum hedefinin ideolojik, felsefi duruşu 

ve örgütsel yapısını içeren çerçeveye meşru savunma çizgisi diyoruz. 

Yani meşru savunma çizgisi PKK‟nin ideolojik, siyasi, örgütsel ve 

askeri duruşu, ölçüleri ve davranışlarının toplamı oluyor. Dolayısıyla 

partileşmeyi, parti öncülüğünde halkın demokratik örgütlenme ve 

irade kazanmasını içeriyor.  

PKK böyle bir çizginin uygulanmasını, Kürt toplumunun yeni 

süreçte böyle bir çizgi temelinde örgütlenmesini kendi öncülüğünde 

gelişen bir süreç olarak değerlendiriyor. Esas olarak parti öncülü-

ğünde bir yapılanma, bir inşa durumunu ifade ediyor. Biz buna 
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PKK‟nin yeniden yapılanması süreci de dedik. Bu, meşru savunma 

çizgisinin gereklerine göre ve meşru savunma mücadelesini bütün 

yönleriyle en etkili biçimde yürütebilmek amacıyla PKK‟nin kendini 

ve toplumu örgütleyip bir duruş kazandırması anlamına geliyor. 

Şimdiye kadar bu temelde bir süreç yaşandı, belli bir mücadele yürü-

tüldü. Çizgi netleşmesi, özümseme, onun öncü örgütlülüğünün geliş-

tirilmesi, halkın bilinçlendirilip örgütleme ve eylem içine çekilmesi 

ve 1 Haziran 2004 Atılımı temelinde meşru savunma savaşının aktif 

savunma duruşunda bir pratiğin yaşanması gerçekleşti. 

Bütün bunlar buraya kadar değerlendirmeye çalıştığımız meş-

ru savunma çizgisinin gereklerine ne kadar uygun ve yeterlidir? Meş-

ru savunma mücadelesi bu temelde ne kadar güçlü ve etkili biçimde 

verilebiliyor? İnkâr ve imha sistemini geriletip yenilgiye uğratmanın 

çizgisi olarak, meşru savunma çizgisinin gereklerine göre PKK ken-

disini ne kadar yenilemiş, yeniden yapılandırmış ve uygun taktiklerle 

pratikleştiriyor? Yaşanan hatalar ve eksiklikler var mıdır? Varsa, 

bunlar nelerdir? Meşru savunma çizgisinin partililiği nasıl oluyor? 

Böyle bir çizgi nasıl bir duruş, militanlık ve militan ölçüler istiyor? 

Elbette bu durumları da anlamamız ve değerlendirmemiz gerekiyor. 

Yoksa sadece bir çizgiyi tanımlamak ve teorik düzeyde bazı doğrula-

rı ortaya koymak yetmez. Esas olarak onların ne kadar pratikleştiril-

diğine ve başarıyla pratikleştirildiğine de bakmak gerekir. Bu temel-

de Özgürlük Hareketimizin duruşu, durumu ve halka öncülük etme 

düzeyinin ne olduğu üzerinde de kafa yormamız lazımdır. Başka bir 

deyişle mevcut durumu sorgulamamız gerekiyor. Önderlik çizgisi ve 

anlayışı buysa, Önder APO PKK‟nin yeniden inşası için ortaya koy-

duğu meşru savunma çizgisini böyle tanımlamışsa, bunun gerekleri 

pratikte örgütlenmede ve mücadelede ne kadar yerine getirilmekte-

dir? Ne kadar yetersizlikler vardır? Ne tür hatalar ve eksiklikler ya-

şanıyor? Bunları da sürekli görmemiz, açığa çıkarmamız, tartışma-

mız, mevcut durumumuzu bu temelde çözümleyerek hata ve eksik-

likleri giderecek bir çaba içerisinde olmamız elbette gereklidir.  
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Şimdi buradan baktığımızda eleştirilmesi gereken yönlerin çok 

olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kuşkusuz gelinen bir düzey var-

dır, belli bir özümseme oldu. Hareket kendini yeniden toparlayıp 

provokatif-tasfiyeci eğilimin saldırılarından kurtararak, PKK‟nin 

yeniden inşası temelinde bir yapılanma süreci içerisine soktu. Yeni-

den partileşmeyi, aynı şekilde demokratik halk örgütlülüğünü geliş-

tirme ve pratikleştirme doğrultusunda önemli adımlar atıldı. 1 Hazi-

ran 2004 Atılımından bu yana dört yıllık bir pratik uygulama süreci 

yaşandı. Önemli bir tecrübe birikimi ve deneyim ortaya çıkartıldı. 

Bunlar kuşkusuz öyle hafife alınacak ve yok sayılacak düzeyde şey-

ler değildir, tersine ciddi gelişmelerdir. Fakat olması gereken açısın-

dan, yine çizginin gereklerini temsil etme, Kürt halkının ve PKK‟nin 

potansiyelini harekete geçirme açısından bunların ne kadar yeterli 

olduğu, ne kadar olmadığı elbette bir tartışma konusudur. Mevcut 

gelişme düzeyini, yürütülen mücadeleyi, harcanan emeği, dökülen 

kanı, sekiz yüze yakın şehidin dökülen kanıyla ortaya çıkan bu düze-

yi elbette kimse inkâr edemez, görmezlikten gelemez; buna basit 

yaklaşılamaz. Fakat yeterlilik konusu elbette tartışma götürüyor.  

Biz bunu HPG 4. Konferansında da değerlendirdik. En son 

2007 Aralık‟ında yapılan Askeri Konsey Toplantısında da yeniden 

gözden geçirdik. Kuşkusuz ideolojik ve siyasi çalışma alanları da 

benzer değerlendirmeler ve tartışmaları yapıyor. Bütün bunların so-

nucunda yapılanların çok yetersiz olduğunu gördük. Hem çizginin 

gereklerinin yerine getirilmesi açısından, hem de hareketin ve halkın 

o büyük potansiyelinin pratiğe sevk edilmesi açısından yetersizdir. 

Gerçekten ciddi yetersizlikler vardır. Bu yetersizliklere yol açan 

ciddi zayıflıklar söz konusudur. Bunları görüp gidermek gerekiyor. 

Meşru savunma çizgisini incelemek, öğrenmek ve tartışmak, esas 

olarak o çizgi karşısında yetersiz ve ters kalan yönleri görüp bunları 

giderecek bir çaba içerisine girmeyi ister. Buna yol açarsa, bu değer-

lendirmelerin bir değeri ve anlamı olabilir. 
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Buradan baktığımızda, yeniden partileşmede, PKK‟nin yeni-

den inşasında Önderlik çizgisine tam oturmuş, çizgide derinleşmiş, 

kendisini her bakımdan kurumlaştırarak meşru savunma çizgisini 

uygulayan ve topluma uygulatan bir duruma gelmiş bir partileşme 

düzeyi konusunda geride ve zayıf olma durumu belirgindir. Yine 

Önder APO demokratik konfederalizmin inşasından söz etti. Bu da 

meclis sistemine dayalı demokratik halk örgütlenmesi anlamına geli-

yor. Halk kongreleri ve meclislerinin karar verme ve bu kararların 

uygulanmasını ifade eden demokratik halk örgütlülüğü için 2005 

Newroz‟undan beri tartışma yürütüyor, çaba harcıyoruz. İsmiyle de 

2005 Newroz‟unda ilan edildi. Önder APO bunu esas olarak Bir 

Halkı Savunmak kitabında çözümledi, değerlendirdi. Bu kitap bize 

2004 baharında ulaştı. Böyle olunca üzerinden dört yıllık bir pratik 

süreç geçmiş bulunuyor. Şimdi bu çerçevede demokratik halk örgüt-

lülüğünün geliştirilmesinde, yani demokratik konfederalizmin inşa-

sında ne kadar ilerledik? Önderlik buna demokratik komünalizm de 

dedi; bunu esas olarak taban örgütlenmesi, halk örgütlenmesi olarak 

gördü. Ne kadar halk kesimini bu esaslar dahilinde örgütlü hale ge-

tirdik? Kaç meclis örgütledik? Kaç komün ortaya çıkardık? Ne kadar 

insan örgütlülük temelinde özgür iradesini ortaya koyuyor ve kendi 

yaşamını büyük ölçüde kendi örgütlülüğüne dayanarak sürdürüyor? 

Bu konuda kadın örgütlülüğünün durumu nedir? Gençlik örgütlen-

mesinin durumu nedir? Demokratik konfederalizmi inşa edebilmek 

için örgütlü kadın ve gençlik faaliyeti ne durumdadır? 

Buradan baktığımızda da genel planda zayıflıklar vardır, hem 

de çok ciddi zayıflıklarımız vardır. Bazı yerler hala “Ne yapacağımı-

zı anlayamadık” diyebiliyorlar. Ters ve yüzeysel davranışlar ortaya 

çıkabiliyor. Esas olarak büyük potansiyel enerji doğru bir tarz ve 

üslupla ve yeterli bir tempoyla pratiğe sevk edilemiyor. Tembelce ve 

muğlâklaştırıcı yaklaşımlar sonucunda birçok enerji heba oluyor. 

Kadın konfederalizminin gelişiminde ciddi zayıflıklar vardır. Genç-
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lik örgütlenmesi neredeyse her gün kendini yenilemek ve yeniden 

yapılandırmak zorunda kalıyor. Onun da zayıflıkları vardır.  

Diğer yandan askeri alana, savunma alanına da bakalım. Mev-

cut gerilla düzeyimizin yeterli olduğunu kimse söyleyemez. Ne nice-

lik açısından, ne nitelik açısından bir yeterlilik söz konusu değildir. 

Bu her zaman gündemimizde olan bir durum olmuştur. Yine gerillay-

la birlikte halkın öz savunmasının örgütlenmesi açısından da daha 

fazla bir yetersizlik söz konusudur. Neredeyse öz savunma örgüt-

lenmesine ciddi adım atamama gibi bir durum yaşanıyor. Bilinçlen-

dirme düzeyi de, örgütsel pratiğe adım atma düzeyi de böyledir. Bu 

bakımdan genel planda hareketin bu zayıflıkları halkın potansiyelinin 

seferber edilmesinde ve eyleme dökülmesinde olumsuz rol oynuyor, 

halkın gücünü sınırlandırıyor. Gerektiği kadar eyleme dökme ve 

sonuç almadan uzak tutuyor. Bu bakımdan meşru savunma çizgisinin 

örgütlendirildiği, yeterli bir örgütlülük içine alındığı henüz söylene-

mez. Bu doğrultuda belli bir çaba vardır, bazı bakımlardan kısmı 

adımlar atılabilmiştir. Ama ister öncülük düzeyinde olsun, ister top-

lumsal düzeyde olsun, isterse savunma alanında olsun, çizginin ör-

gütlenme ve eyleme dökülmesinde pratikleşme düzeyi gerçekten 

yüzde beş, yüzde on bile denilemeyecek bir düzeydir. 

Şimdi bunları niye böyle belirtmek gerekiyor, bunun önemi 

nedir? Bu durumdaki zayıflıklar, demokratikleşme ve Kürt demokra-

tik çözümü yönünde gerekli gelişmelerin sağlanmasını engelliyor. 

Böyle bir zayıf duruş, iç karışıklık, provokatif dayatma vb. sonucun-

da barışçıl demokratik çözümde gerekli sonucu alamadık. Eğer hare-

ket yeniden aktif savunma savaşı içine girme zorunda kaldıysa, onun 

da ötesine giderek aktif savunma savaşını orta yoğunluklu düzeye 

çıkartmak mecburiyetine düştüyse, daha da ötesi topyekûn savunma-

yı da tartışır, gündeme alır ve hazırlık yapar bir duruma geldiyse, bu 

bir güçlülüğün ve gelişmenin sonucu değildir, bir zayıflığa işaret 

ediyor. Yoksa güçlülük bunun tersi olacaktı. Güçlülük daha pasif 

savunma duruşundayken, Türkiye‟yi demokratikleşmeye zorlayacak 
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ve Kürt sorununun barışçıl demokratik çözümünü gerçekleştirecekti. 

Toplumu bu düzeyde harekete geçirmeyi bilecek, Kürt sorunuyla 

ilgili, ilişkili ve ona muhatap olan herkesi çözüme zorlayacaktı.  

“Her şey biz miyiz, her şey PKK‟nin gücüyle olabilir mi?” de-

nilebilir. Kuşkusuz öyle de değildir. Mevcut dünya durumu da, Kür-

distan üzerinde inkâr ve imha siyasetini yürüten güçlerin durumu da 

bu süreci etkiliyor. Düşman bu konuda her şeyi göze alıyor. Böyle 

bir düşman güçle karşı karşıya olunduğu kesindir. O bakımdan bun-

ların bundaki payını da elbette görmemiz gerekir. Her şeyi PKK‟yle 

izah etmek, Kürt halkının mücadelesiyle izaha kavuşturmak elbette 

doğru ve yeterli olmaz. Ama bütün bunlara rağmen, yine de PKK‟nin 

ve Kürt halkının potansiyel gücünün çok fazla olduğu, onun seferber 

edilmesi durumunda ortaya çıkacak sonuçların şimdikinden farklı 

olacağı kesindir. Yani kendimizi dünya durumunun özellikleriyle, 

yine düşmanın inkâr ve imhadaki ısrarıyla izah edemeyiz. Bu kesin-

likle yetersiz bir yaklaşım olur.  

Evet, günümüz dünyasının olumsuzlukları var. Tek yanlı ve 

çok çıkarcı bir dünya sistemi söz konusudur. Demokrasi bir sakız 

gibi çiğneniyor, ama gerekleri hiçbir biçimde yerine getirilmiyor. 

Kürt sorunu gündeme geldi mi, her türlü özgürlük ve demokrasi ilke-

si, halkların kendi kaderlerini tayin hakkı ilkesi, halkların hakkı ilke-

si yok oluyor. Burada çok reel, maddi bir çıkar dünyası çırılçıplak 

ortaya çıkıyor ve Kürt sorunu üzerinde bin bir türlü hesap ve pazarlık 

söz konusu oluyor. Bunlar birer gerçektir. Ama bütün bunlara rağ-

men, yine de geçen süreçte dünyanın yaşadığı çelişkiler, bunların 

Ortadoğu‟ya yansıması ve Kürdistan üzerindeki mücadele durumu 

ortamında, PKK‟nin meşru savunma çizgisinde yeniden inşasını 

güçlü bir biçimde yürütmek ve daha ileri ideolojik, siyasi, örgütsel ve 

askeri sonuçlar almak mümkündü. Bunun önünde bir engel yoktu. 

Kimse buna güç ve destek vermiyordu. Ama çelişkiler çok yoğundu. 

Dolayısıyla böyle bir çalışmayı ve onun ortaya çıkartacağı gelişmeyi 

engelleyecek çok fazla bir güç de yoktu. Eğer süreç iyi değerlendiril-
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se ve bu işten sorumlu güçler ideolojik, örgütsel ve siyasi faaliyetleri 

etkili yürütebilselerdi, elbette Kürt halkının partileşme ve kongre-

leşme düzeyi bunun çok çok ötesinde olacaktı. Meşru savunma şim-

dikine göre çok daha güçlü ve örgütlü bir pozisyon kazanacaktı. Bu 

bir gerçektir.  

Bunlar olunca acaba sorunlar çözülmüş mü olacaktı? Hayır, 

olmayabilirdi; sorunların çözümü için bunlar da yetmeyebilirdi. Ama 

Kürt halkının çözüm potansiyeli çok güçlü bir örgütlülüğe dönüştü-

rülmüş ve eyleme hazır hale getirilmiş olurdu. Kürt halkı mücadelede 

daha örgütlü ve güçlü bir pozisyon arz ederdi. Bu da elbette içinde 

bulunduğumuz siyasi ve askeri mücadele sürecinde bizi çok daha 

etkili, güçlü, gündem belirleyen ve var olan gündemleri kendi doğ-

rultumuzda yürüten bir konuma kavuştururdu. Eksiklik işte burada-

dır, eleştirilmesi gereken ve eleştirilen yön işte burasıdır.  

Yine inkâr ve imhacı güçler gerçekten vahşidirler, saldırgan-

dırlar. Bütün imkânlarını bu uğurda sevk ediyorlar. Türk toplumunun 

geleceğini buraya ipotek etmiş durumdalar. Öyle ki, her şeyi bu 

uğurda harcamaya yatkın görünüyorlar. Her fırsatta hem bunu söylü-

yor, hem de buna göre davranıyorlar. Saldırgandırlar, katliamcıdırlar, 

inkâr ve imhada ısrarlıdırlar. Bu da bir gerçektir. Ama bütün bunlara 

rağmen, Türkiye yönetiminin geçen dört yıl içinde çok zayıf olduğu, 

hem içte hem dışta tarihinin en zayıf dönemlerinden birini de yaşadı-

ğı gerçekti. Hem klasik cumhuriyet yönetimiyle AKP Hükümeti 

arasındaki çelişkiler, hem de Irak‟ta ve Ortadoğu‟da yaşanan müca-

delede Türk-Amerikan ilişkilerinde var olan çelişkili düzey, bu yöne-

timi tarihinin en zayıf noktasında tutuyordu. Dolayısıyla etkili olma, 

önleyici olma durumları sınırlıydı. Her türlü çaba içindeydiler, çaba-

larını küçümsememek gerekiyor. Planlıydılar, hafife almamak ve 

haklarını teslim etmek gerekiyor. Ama güçleri azdı, her şeye ulaşma 

ve engel oluşturma durumları yoktu. Tersine onlara göre Özgürlük 

Hareketimizin çalışmak ve mücadeleyi geliştirmek için veri ve im-
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kânları daha fazlaydı. Koşullar hareketimizin daha çok lehineydi. 

Buna rağmen istenen düzey burada da ortaya çıkmadı.  

“Diğeri gibi güçlü bir çalışma olsaydı, acaba sonuç ortaya çı-

kar mıydı?” diye sorulabilir. İnkâr ve imha terki sistemi silah mı 

ederdi, teslim mi olurdu? İnkârcılık zihniyeti kırılabilir miydi? Hayır, 

belki bunların hiçbiri mevcut düzeyde olmayabilirdi. Ama bütün 

bunlara karşı Kürt halkının örgütlü duruşu şimdikinden katbekat 

yüksek olurdu. Bu da hem inkârcı güçleri daha çok zorlar, ürkütür, 

korkutur ve onlara darbe vurur, hem de Türkiye halkı ve demokratik 

güçler tarafından daha fazla dikkate alınmayı sağlardı. Eksiklik işte 

burada olmuştur. Eleştirilmesi gereken nokta işte burasıdır. Yetersiz-

lik dediğimiz budur ve bu ciddidir; kesinlikle bir mübalağa ve müte-

vazılık durumu değildir. Böyle düşünenler, bu değerlendirme ve 

eleştirileri böyle ele alanlar da vardır. Hayır, kesinlikle bu da doğru 

değildir. Mevcut yetersizlik gözle görülür düzeydedir. Birçok imkân 

heba olmuş, fırsat kaçırılmıştır. En alt düzeyde, asgari sınırlar ölçü-

sünde ancak pratikleşme sağlanabilmiştir. Buna rağmen yapılanların 

siyasi ve askeri alandaki etkisinin ne kadar güçlü olduğu ortadadır.  

Demek ki mevcut fırsat ve imkânlar doğru kullanılarak, yeter-

sizlikler aşılarak mücadele daha güçlü ve etkili verilebilmiş olsaydı, 

şimdi ortaya çıkan sonuçlar, Özgürlük Hareketimizin siyasi ve askeri 

gündemi etkileme düzeyi bundan çok farklı ve katbekat ileride ola-

caktı. Daha çok dikkate alınacak, düşman üzerinde daha çok korku 

salacak ve halka daha büyük güven verecekti; daha geniş bir halk 

gücünü eyleme sevk edecekti. En önemlisi de, halkın özgür iradesini 

örgütlülük temelinde daha ileri düzeyde ortaya çıkartacaktı. Kaldı ki 

işin esası budur. Halkın örgütlenmesinin engellenemediği, ne olursa 

olsun Kürt halkının demokratik esaslar temelinde örgütlenip kendi 

yaşamını örgütlülüğü temelinde özgür iradesiyle geliştirdiği görüldü-

ğü zaman, işte o zaman inkâr ve imha sisteminin umutları kırılacaktı. 

İşte o zaman “Kürt halkına karşı baskı uygularsam, işkenceyi gelişti-

rirsem, tehditleri dayatırsam sonuç alırım” umut ve hesabında olma-
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yacaktı. Şimdi mevcut durumda da bu hesaplar ve umutlar vardır. 

Dikkat edilirse, hareketin yetersizlikleri, bu yetersizlikler içerisinde 

oluşan mevcut durumu, bu temelde halkı örgütleme ve mücadeleye 

sevk etme düzeyi inkâr ve imhacı güçlere umut veriyor, kendilerine 

hesap yaptırtıyor. Onların bu kadar ısrarlı olmasına kapıları açık 

tutuyor.  

Eğer inkârcılık bu kadar ısrarlıysa, bu kadar saldırgansa, im-

kânlarını ve Türkiye‟nin değerlerini bu kadar mücadeleye sevk edi-

yorsa buradan kaynaklanıyor. Hesapları şudur: “Biraz daha sürece 

yayarsak, biraz daha büyütürsek saldırıları ezeceğiz, kıracağız, umut-

larını yok edeceğiz” diyorlar. Tayyib Erdoğan yönetimi bunu açıkça 

söylüyor. Tayyib Erdoğan yönetimi “Kürtleri ben temsil ediyorum, 

22 Temmuz seçimlerinde Kürt toplumu vekâletini bana verdi” diyor. 

Açıkça bizim örgütlenmedeki, halkı örgütleme ve mücadeleye sevk 

etmedeki yetersizliklerimizi ve zayıflıklarımızı kullanıyor. Kendisi 

iddia ve ısrarını buraya dayandırıyor. Türkiye toplumunu bu doğrul-

tuda inandırmaya çalışıyor. Çeşitli dış çevrelerden, siyasi çevrelerden 

bu temelde destek alıyor. Türk generalleri inkâr ve imhadaki ısrarla-

rını buraya dayandırıyorlar. Onlar da açıkça ifade ediyorlar; “Kürdis-

tan‟da günümüzde süren savaş bir umut kırma savaşıdır” diyorlar. Bu 

durumu açıkça tartışıyorlar. „Teröre‟ karşı mücadelenin başarısının 

„teröristin‟ umudunun kırılmasına bağlı olduğunu net ifade ediyorlar. 

Genelkurmayda yer alan bütün generallerin değerlendirmeleri bu 

çerçevededir. Onlar bizim başarıya ve sonuç almaya dair umut ve 

inançlarımızı kırarak, bizi caydırıp dağılmaya zorlamayı ve sonuç 

almayı öngörüyorlar. Biz de onların umut ve inançlarını kırarak, 

kendilerini inkâr ve imha zihniyetinden vazgeçirmeye ve bu temelde 

Kürt sorununun demokratik çözümüne yöneltmeye zorlamayı hesap-

lıyoruz. Savaş bir umut kırma savaşı haline gelmiş durumdadır. Kim 

kimin umudunu ve inancını yok eder, yani iradesini kırarsa o kaza-

nacaktır. Ortada bir irade savaşının var olduğu tartışma götürmez bir 

gerçektir.  
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İşte yetersizliklerimizin olumsuz etkisi burada ortaya çıkıyor 

ve daha tehlikeli oluyor. Eğer sorun irade savaşıysa, karşıdakinin 

umut ve iradesini kırma savaşıysa, o zaman kendisinin yetkin, güçlü 

ve örgütlü durması çok rol oynar ve caydırıcı olur. Ama bunu yapa-

maz da hep dalgalı ve her an dağılacakmış gibi potansiyelini örgütle-

yip harekete geçirmede zayıf bir görüntü sergilerse, bu durum karşı 

tarafa hep umut ve güven verir. Onların başarılı olacaklarına dair 

umutlu ve inançlı olmalarına yol açar. O da sonuçta savaşın uzayıp 

gitmesine, ondan da öteye tehlikeli tırmanışlar içerisine girerek bü-

yümesine yol açar. Nitekim mevcut durumda büyüyen savaş işte 

buradan kaynaklanıyor. Çok daha kapsamlı ve derinleşen savaş du-

rumu buradan ortaya çıkıyor.  

Bu iyi bir durum mudur? Elbette değildir. Bu durum çözüm-

süzlüklerin ortaya çıkardığı sonuçtur; yeterince çözüm gücü olama-

ma ve çözüm yaratamamanın var ettiği bir durumdur. Bu da eksiklik-

tir, yetersizliktir. Elbette çare ve çözüm olması gereken güç biz oldu-

ğumuz için, Kürt tarafı ve PKK Hareketi olduğu için, eksiklikler ve 

çözümsüzlüklerden en çok kendisini bunlar sorumlu tutar. Bu ba-

kımdan da eksiklikler önemlidir. Onların görülüp giderilmesi, yurt-

sever demokratik çalışmanın çok ileri bir düzeye ulaştırılması ve 

kapsamlılaştırılması çok çok önemlidir. Çalışma hangi düzeyde orta-

ya çıkacaktır? Bir, örgütlenme geliştirilecek, toplumun örgütlülüğü 

her düzeyde ilerletilecektir. Bunun iki önemli sonucu vardır. Birinci-

si, eylemin gelişmesi buna bağlıdır. Ne kadar örgüt, o kadar eylem 

gelişir. Halk ne kadar yaygın, güçlü ve geniş bir demokratik örgüt-

lenmeye kavuşturulmuşsa demokratik serhildanın da o kadar güçlü 

olacağı, yine meşru savunma savaşına halkın o kadar fazla destek 

vereceği tartışma götürmez bir gerçektir.  

Demokratik halk örgütlülüğünün ikinci sonucu, halkın kendi 

yaşamını kendi iradesiyle ve örgütlülüğü temelinde sürdürmesidir. 

Bu da önemli bir durumdur, oldukça caydırıcı bir düzeyi ifade et-

mektedir. Nitekim düşman güçler hala Kürt halkının kendi özgür 
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iradesiyle yaşamak istemediğini söylüyor ve mevcut durumu örnek 

göstererek birçok siyasal çevreyi buna inandırıyorlar. Kürt toplumu 

için bu ciddi bir zafiyettir, yine hareketimiz açısından ciddi bir zayıf-

lık durumudur. Bunun giderilmesi, aşılması gereklidir. Yoksa çözüm 

için özgürlük ve demokrasi mücadelesi verirken bile tersinden rol 

oynamış oluruz. Gericiliğe prim vermiş, hizmet etmiş oluruz. Bu 

bakımdan halkın örgütlenmesi, partinin örgütlenmesi, öncülüğün 

örgütlenmesi önemlidir. İdeolojik mücadele alanının, ideolojik sa-

vunma alanının yetkin ve örgütlü kılınması önemlidir. Bu olmazsa 

yeterli bilinç olmaz, ruh olmaz; yeterli bir tarza ve tempoya ulaşma 

gerçekleşmez. Yani militan örgütlülük oluşmaz.  

Oysa halkın örgütlenmesinden daha önce ve örgütlenmeyi sağ-

lamak üzere partinin örgütlenmesi ve militan örgütlenme önemlidir. 

Militan ölçülere ulaşma, kadro duruşunu yetkin ve yeterli kılma son 

derece önemlidir. Bu olursa, partinin kadro ve militan gücü yetkin bir 

duruş ve etkili bir çalışma tarzı kazanırsa, bu temelde parti mevcut 

kadrolarıyla hem halkı örgütleyip harekete geçirmede hem de meşru 

savunma savaşını yürütmede yetkin bir öncülük haline gelirse, işte o 

zaman Kürt Özgürlük Hareketi ve mücadelesinin gücü şimdikinin 

beş kat, on kat daha fazlasına ulaşacaktır. Bu tartışma götürmez bir 

gerçektir. Kimse bunun böyle olmayacağını söyleyemez. Bu bakım-

dan öncelikle hem militanlaşma ve kadrolaşma düzeyindeki zayıflığı 

giderecek, hem de halkın örgütlenmesindeki zayıflığı aşacak bir ça-

lışma düzeyi içinde olmamız, buna göre mevcut örgütlülük ve çalış-

ma düzenimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Mevcut kurumlaşma-

larımızın ne kadar verimli çalışıp çalışmadığını gözden geçirmeliyiz. 

Halk örgütlülük durumumuzu gözden geçirmeliyiz, çalışma ve örgüt-

lenme tarzımızı gözden geçirmeliyiz. Savunma güçlerinin duruşunu, 

durumunu ve yeterliliğini gözden geçirmeliyiz. Buna göre de bir 

yetkinleşme sağlamamız gerekir.  

Meşru savunma çizgisinde partileşme bütün bu konularda en 

ileri düzeye ulaşmakla mümkündür. Bunun için örneğin ideolojik 
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savunma alanında ciddi eksikliklerimiz vardır. Entelektüel üretim 

alanı çok zayıf ve sınırlıdır. Evet, bazı kurumlaşmalar doğrultusunda 

adımlar atılmaya çalışılıyor; ama bunların düzeyi, gücü ve üreticiliği 

çok sınırlıdır. Mevcut durumda hareketin entelektüel üretim gücünü 

bütünüyle Önderlik temsil etmektedir. Bu böyle olmaz. Entelektüel 

üretimi olmayan, teorik üretim yapamayan, düşünce üretemeyen bir 

PKK var olamaz, varlığını devam ettiremez. Yine sanat-edebiyat 

alanındaki çalışmalarımız çok örgütsüz ve yetersizdir. Edebiyat ne-

redeyse yok denecek kadar azdır. Eskiden biraz anılar yazılıyor, yine 

şiir yazılıyordu. Şimdi o da en alt sınıra düşmüş durumdadır. Sanat 

alanında müzik biraz gelişme göstermiştir. Onun dışında diğer sanat 

alanları adeta yok gibidir. Oysa bu toplumun ruhunu ve duygularını 

kim dolduracak, kim yönlendirecek? Bizim sanat ve edebiyatımızın 

düzeyi bu olursa, nasıl özgür insan ve toplum ruhunu ve duygusunu 

yaratacağız? Yeni insan davranışını nasıl oluşturacağız, özgür insan 

yaşamını nasıl yaratacağız? Demek ki bunlar üretimsiz olmaz.  

Diğer yandan ideolojik mücadele alanlarımız da çok zayıftır. 

Bu konudaki yetersizlikleri gidermek ve biraz örgütlü kılmak için 

2007 yılında belli bir çaba yürütülmüş olsa da, henüz gelişme gös-

termiş ve bir düzey kazanmış olmaktan uzaktır. Yetersizlikler fazla-

dır. Örneğin eğitimlerimiz tam sonuç alıcı değildir. Her düzeyde 

yürüttüğümüz eğitimler için bu durum geçerlidir. Program olarak da, 

tarz olarak da özgür, iradeli, mücadeleci kadro ve militan yetiştir-

mekten ve büyük başarılar elde edecek temelde pratiğe sevk etmek-

ten uzak bir eğitim duruşumuz vardır. İnsanın iç düşmana karşı mü-

cadelesini yeterince geliştirerek, düşmanı içinde yenip dışarıya doğru 

da büyük bir enerjiyle sevk olan kadro durumunu yaratmıyor. Eğiti-

mi çokça yürütüyoruz, yaygındır. Nicelik düzeyi hiç de az değildir. 

Ama niteliği o düzeyde değildir.  

Öte yandan dışa dönük ideolojik mücadelede mevcut gelişme-

leri izleyen, harekete ve Önderliğe yönelik saldırıları ideolojik alanda 

anında gören, Kürt toplumuna yanlışları vermek için çaba harcayan 
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tutumları görüp düşünceleri bularak tüm bunlara anında yetkin bir 

biçimde cevap oluşturan bir ideolojik mücadele düzeyimiz yoktur. 

Bu anlamda da örgütlülüğümüz ve pratiğimiz dardır, sınırlıdır. Hem 

olup bitenleri bu düzeyde izleme durumumuz yoktur, hem de hepsine 

gerekli karşılığı yaratarak ona karşı mücadele etme gücümüz zayıftır. 

Bu bakımdan dışa dönük ideolojik mücadeleyi etkili yürütemiyoruz. 

Harekete bir sürü şey söyleniyor, her gün her cepheden saldırı olu-

yor. Sadece Türkiye ortamında da değil, Ortadoğu‟nun hepsinde, 

dünyada en çok tartışılan, konuşulan ve herkesin keyfine göre rahat-

lıkla en çok sözde eleştiri yaptığı ve küfrettiği hareket PKK oluyor. 

Nasıl olsa savunmasız diye bu rahatlıkla yapılabiliyor. Bizim bunlar 

karşısındaki duruşumuz yetersizdir. Mücadele düzeyimiz sınırlıdır, 

azdır. 

Bu anlamda propaganda ve ajitasyon çalışmalarımız da dardır. 

Basın-yayını geliştirmek için çeşitli çabalar harcansa da, hem mevcut 

organlar nicelik olarak yetersizdir, hem de içerik olarak propaganda 

ve ajitasyonda bizi etkili kılacak, hareketimize ve halka yöneltilen 

psikolojik savaşı boşa çıkartacak düzeyde değildir. Oysa bu çalışma-

nın her bakımdan daha yetkin hale gelmesi gerekiyor. PKK‟nin en 

önemli gücü ideolojik mücadelesi, propagandası ve ajitasyonudur. 

Bütün örgütleme ve eylem propaganda ve ajitasyonun gücü üzerinde 

gelişir. Yetkin, yeterli ve etkili bir propaganda ve ajitasyon çalışması 

yürütemeyen bir hareket halkı nasıl örgütleyecek, nasıl eyleme sevk 

edecek? O nedenle propagandanın düzeyi kısaca halkın örgütlenmesi 

ve eyleminin düzeyini belirliyor. Bütün bu alanlarda yeterli hale 

gelme ihtiyacı vardır.  

Oysa mevcut organlarımız azdır; var olan Önderlik düzeyini, 

felsefi, ideolojik ve teorik yaklaşımlarını yeterli ve etkili bir biçimde 

halka ve kamuoyuna taşırmaktan bile acizdir. Bunu bile yeterince bir 

örgütlülüğe kavuşturup etkili yapma durumu söz konusu değildir. 

Yoksa elimizde geçmişten bu yana gelen ve üçüncü doğuşla birlikte 

en yüksek düzeyi kazanan müthiş bir bilinç gerçeği, Önderlik gerçe-
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ğimiz vardır. Bu, Kürt halkının en büyük hazinesidir, zenginliğidir, 

gücüdür. İyi kullanılırsa kendisini de çok yetkin hale getirir, düşman-

larına karşı çok etkili mücadele etmesine ve savaş vermesine yol 

açar. Ama onun bile hem kendi içimizde eğitim ve ideolojik mücade-

lede, hem dışa karşı propaganda ve ajitasyon çalışmasında doğru 

dürüst planlı, etkili ve yeterince kullanma düzeyimiz yoktur.  

Benzer eksiklikleri ekonomik, sosyal ve siyasal alan çalışma-

larında da görüyoruz. Zaten ekonomik alana gerçekten adım atabil-

miş değiliz. Oysa karşımızda örneğin bir siyasi İslam hareketi vardır. 

Bu hareket ekonomik örgütlenmesine dayanarak mevcut iktidar gü-

cüne ulaştı. Siyasi İslam hareketi üç noktada bizden kopya yaparak 

ciddi bir örgüt çalışması yürüttü: Birincisi, ideolojik mücadele, pro-

paganda ve ajitasyon çalışmasıydı. Buna müthiş önem verdiler. Ga-

zete ve dergi çıkartmak ve kitlelere ulaştırmak için her türlü örgüt-

lenmeye girdiler ve çaba harcadılar. İkincisi, ekonomik örgütlen-

meydi. İslam sermayesini ortaya çıkardılar. “Anadolu kaplanları” 

deniliyor, yeni bir kapitalizm türü oluşturdular. KOBİ‟ler hareketini 

geliştirdiler. Üçüncüsü de, insan insana çalıştılar. Ev ev dolaşıp ça-

lışma yaptılar. PKK‟nin doğuşundan bu yana izlediği tarzı aldılar ve 

ustaca kullandılar. Biz PKK‟yi güç yapan çalışma tarzını yürütemi-

yoruz. Buna itirazlar var, kadro onu yürütülemez görüyor. Ama siya-

si İslam hareketi PKK‟nin tarzını aldı, çalışıyor ve müthiş bir örgüt-

lülüğe sahiptir. Kitle desteğine yüzde elli ona dayanarak vardı.  

Şimdi bu bakımdan bizim de ekonomik, sosyal ve siyasi alan 

örgütlenme ve mücadelesini çok daha köklü ele almamız gereklidir. 

Siyasi İslam‟ın bu durumunu aşabilmek için, Önder APO toplumun 

bütün kesimlerinin demokratik örgütlenmesini ve ilişkisini ortaya 

çıkartacak bir düşünce ve örgütlenme modeli yarattı. Demokratik 

konfederalizm sistemi bunu ifade ediyor. Meclis ve komün sistemine 

dayalı halk örgütlülüğü, halkın yaşamını bu temelde yürütmesini 

ifade eden örgütsel sistem bunu içeriyor. Bunu hızla gerçekleştirme-

miz gereklidir. Demokratik konfederalizmi mali ve ekonomik alanda 
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örgütlemeliyiz. Bu kadar Kürt yurtsever sermayesi var, Kürt toplu-

munun ekonomik gücü var. Bunun örgütlenmesi zorunludur. Eko-

nomik alan nasıl örgütlenirse ideoloji odur. Kendi ideolojik çizgimi-

ze, demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması-

nın ilkelerine göre bir ekonomik yaşam örgütlülüğü yaratmamız ge-

rekir. Halkın sosyal gücünü açığa çıkartacak ve sosyal sorunlarını 

kendi gücüyle çözecek bir örgütlülüğü geliştirmemiz, siyaseti de 

buna uygun hale getirmemiz gerekir. Kısaca bütün bu alanlarda mev-

cut kuru ve dar yaklaşımla işi başkasına havale eden, başkasından ve 

hatta devletten bekleyen tutumu aşmamız gerekiyor. Bu devletçi 

zihniyeti kesinlikle kırmak zorundayız.  

Bunlar hep devletçi zihniyetten dolayı olmuyor. Yoksa imkân-

lar ortadadır; yerel yönetimler hareketin elindedir, halkın katılımı 

çok fazla ve coşkuludur. Bütün bunların sonucunun güçlü bir örgüt-

lenme olması gerekirdi. Ekonomik, sosyal ve siyasi alanda toplumun 

kendi ihtiyaçlarını tümüyle kendisi karşılayacak bir örgütlenmenin 

ortaya çıkartılması şarttır. Oysa demokratik konfederalizmin inşası 

yönünde adımlar atma çok sınırlıdır, zayıftır. Hala ekonomik örgüt-

lenme nasıl olur diye bir projemiz bile yoktur. Çünkü ekonominin 

ideolojiyle bağı iyi ortaya konulmuyor, bu bağ görülmüyor. Nasıl bir 

ekonomi modeli öngördüğümüz ideolojimiz temelinde bu değerlen-

dirilmiyor. Dolayısıyla var olanı değiştirecek bir ekonomik örgüt-

lenme arayışı ve çabası içine girilmiyor. Var olana benzer, ona göre 

kendimize nasıl örgütleriz arayışındayız. O da zaten mümkün olmu-

yor. Çünkü boşluk yoktur, kimse bize bırakmıyor, bir de onlar bize 

terstir. Bu anlamda aslında bizim de hala ekonomik sistem olduğu-

muzu, demokratik sosyalizm ideolojisinin toplumsal ekonomiyi ör-

gütleme gücünde olduğunu, projesinin yaratılıp bunun sisteminin 

örgütlenebileceğini açığa çıkarmamız ve yapmamız gereklidir. Sos-

yal ve siyasal örgütlenmelerde buraya bağlıdır.  

Sosyal alanın örgütlenmesi ekonomik örgütlenme ile birlikte 

yürür. Siyasi alanın toplum siyaseti haline gelmesi ve örgütlü kılın-
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ması toplumun ekonomik ve sosyal yaşamını örgütlemekle oluşur. 

Yoksa ekonomi ve sosyaliteden kopmuş siyaset, devlete hizmet eden, 

devlet memurluğu olan siyasetten öteye geçemez. Nitekim bu kadar 

eğitime ve çabaya rağmen devletçi siyaset mantığını aşamayışımız 

buradan ileri geliyor. Devletten beklentili, devlete bel bağlayan tu-

tum buradan doğuyor. Ne kadar eleştirirsek eleştirelim, ne kadar 

eğitim yaparsak yapalım, bunlar sonuç almaya yetmiyor. Neden? 

Çünkü bunun ekonomik ve sosyal alanla birlikte ele alınması gerekir. 

Siyasetin ekonomik ve sosyal yaşamı örgütleyen, onu yöneten bir 

konuma gelmesi gerekiyor ki toplumcu siyaset olsun; devletçi siyaset 

olmaktan, devlet memurluğu olmaktan çıksın. Bu anlamda daha siya-

sete tam içerik kazandırabilmiş değiliz. 

Savunma alanının eksiklikleri de gözler önündedir. Bunlar za-

ten en çok tartıştığımız konulardır, daha fazla da tartışabiliriz. Geril-

lanın örgütlülüğü ve eğitimi bakımından bir düzeyi olsa da, bunun 

sınırlı olduğu ortadadır. Önderlik çok büyük rakamlar telaffuz etti ve 

hedefler koydu. Oradan baktığımızda mevcut gerilla azdır, sınırlıdır, 

gerillanın eğitimi yetersizdir. Geçen dört yıllık mücadele içerisinde 

çok kayıp verilmiştir. Verilen kayıplar hem nicelik hem de nitelik 

olarak ciddidir. Bunu doğru değerlendirmemiz, anlamamız gereki-

yor. Düşman gençliğin gerillaya katılımını stratejik düzeyde ele alı-

yor. Mevcut Genelkurmay başarısını neredeyse buraya bağlamış 

durumdadır. Bizim de bunu tersine çevirecek bir katılım çalışması 

yürütmemiz gerekir. Propagandada da, örgütlenmede de işi bu dü-

zeyde ciddiye almamız gerekir. Bu konularda son dönemlerde bilinç 

düzeyinde belli bir duyarlılık ortaya çıkmış olsa da, örgütlenme ve 

pratikleşme düzeyinde bir yeterlilik durumu kesinlikle yoktur. Çok 

geride olma durumu vardır. Hem gerilla olarak hem de Özgürlük 

Hareketinin geneli olarak bu durumu aşmak zorundayız. Yine tedbir-

de ve taktik yaratıcılıkta sınırlılık vardır. HPG‟nin öncülük görevle-

rine etkili ve yetkin bir biçimde sahip çıkmada zayıflıkları bulun-

maktadır. Bunların daha ayrıntılı değerlendirilmesi gereklidir. 
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Bununla birlikte temel bir savunma gücü, savunma alanı da 

elbette öz savunmadır diyoruz. Öz savunmanın hem gerilla tarafın-

dan örgütlendirilmesinde, hem de siyasi kurumlar, siyasi ve sosyal 

örgütler tarafından geliştirilip örgütlendirilmesinde ciddi bir zayıflı-

ğın olduğu, doğru bir anlayış, proje ve bu temelde etkili bir pratiğin 

içine girilemediği açıktır. Tıpkı ekonomik örgütlenmeye benzer bir 

durum öz savunma örgütlenmesinde de yaşanıyor. Öz savunmanın ne 

olup olmadığını anlamada, buna göre bir proje ve pratikleştirmeyi 

ortaya çıkarmada zayıflıklarımız vardır; hem de çok fazlasıyla vardır. 

Bunların mutlaka aşılması gerekiyor.  

Dikkat edilirse, ideolojik, siyasal ve askeri alanda meşru sa-

vunma çizgisinde yeniden partileşmenin geliştirilmesinde ciddi ek-

sikliklerimiz söz konusudur. Hem örgütlenmede hem çalışma tarzın-

da ciddi eksikliklerimiz vardır. Hala meşru savunma çizgisinin ge-

rektirdiği bir örgütlenme ve eyleme ulaşmada başlangıç noktasında-

yız. Gerekli olan adımların atılmasında ve örgütsel yeterliliğe ulaştı-

rılmasında çok sınırlı durumdayız. Bu bakımdan meşru savunma 

çizgisinde partileşmenin tam gerçekleştiğini, yeterli hale geldiğini, 

PKK‟nin bu çizgide yeniden yapılandırmasını tamamen gerçekleştir-

diğini söylemek ve iddia etmek zordur. Bazı temel adımlar atılmış, 

belli bir sistem ve çalışma düzeni ortaya çıkartılmıştır. Ancak onların 

derinleştirilmesi, tabana indirilmesi, halkla bütünleştirilmesi ve ey-

leme dökülmesinde ciddi yetersizlikler söz konusudur. Bu da meşru 

savunma çizgisinde yeniden parti inşasının zayıf kaldığı anlamına 

geliyor.  

Bir diğer alanın da kadro alanı, partinin ideolojik duruş ve 

kadro alanı örgütlenmesi olduğunu söylemiştik. Burada da ciddi 

eksiklikler vardır. Meşru savunma çizgisi nasıl bir kadro istiyor? Çok 

duyarlı, çok bilinçli, her bakımdan kendini yetiştirmiş, iradesini Ön-

derlik felsefesi ve örgüt çizgisiyle tamamen birleştirip bütünleştirmiş, 

pratikte yaratıcı ve üretken, davranışta cesur ve fedakâr kadroya ihti-

yaç duyuyor. Meşru savunma çizgisinin parti kadrosu, fedai militan 
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kadro oluyor; fedai çizgisinde mücadele yürütmeyi gerektiriyor. 

Böyle bir kadro düzeyi var mıdır? Kuşkusuz bu noktada önemli ge-

lişmeler yaşanmıştır. 1 Haziran Atılımından bu yana sekiz yüz civa-

rında şehidimiz vardır. Onlar kahramanca savaştılar, hiçbir zayıflık 

ve bireysel davranış göstermeden kendilerini bu davaya adadılar, 

bedenlerini ve ruhlarını katık ettiler. Cesaret ve fedakârlıkta çok üs-

tündüler. Onları izleyen bir kadro topluluğu söz konusudur. Her gün 

her yerde büyük zorluklar karşısında önemli bir mücadele, önemli bir 

direniş yürütülüyor.  

Fakat bu kadro direnişinin iki yönden eksikliğinin olduğunu da 

söylemek zorundayız. Birincisi, taktik ve tarzda yetersizdir, usta 

değildir. Düşman gerçeğini iyi gören ve boşa çıkartan bir tarz zen-

ginliğine ve taktik yaratıcılığa yeterince ulaşmamıştır. Duyarlılığı ve 

tedbiri azdır, dolayısıyla çok açık veriyor, çok kayıp veriyor. İkincisi, 

bu kadro bir askeri duruş gösteriyor. Gerillanın kahramanlık çizgisini 

yürütecek kadar cesur, fedakâr ve bu anlamda askeri duruşu kahra-

mancadır. Ama aynı duruşu ideolojik ve örgütsel alanda göstermiyor. 

Onu, o askeri duruş kahramanlığını Önderlik çizgisinde yeterli bir 

örgütsel duruş ve savaşımla birleştirmiyor. Bu konuda eksiktir, bu 

anlamda tek yanlıdır. Dolayısıyla bütün alanlarda halka öncülük 

edecek, hareketi örgütleyip yürütecek bir düzeyden uzaktır. Bu ne-

denle askeri alanda yeterince tarz ve taktik zenginliğe ulaşamadığı 

için kayıp veriyor. İdeolojik ve siyasi çalışma içerisinde olup halk 

içinde doğru ve yeterli bir duruş göstermede, çekici olmada, proje ve 

plan geliştirmede, halkı hızla etkileyip örgütlenme ve eyleme çek-

mede, bu düzeyde öncülük etmede yetersiz kalıyor. Çoğu zaman dar, 

bireyci, mücadele gereklerine yetmeyen, dolayısıyla halka öncülük 

edemeyen bir durum yaşanıyor. Halkın Apocu çizgide öncülüğünü 

yapacak, halkı pratik çizgiye çekecek, her türlü mücadele görevinin 

gereğini yerine getirerek yürütecek bir kadro olmak yerine, neredey-

se halk içinde eriyor, düzen içerisinde eriyor, öncü değil artçı duruma 

düşüyor. İdeolojik ilkelerle çevresine ve halka yön veren değil, on-
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lardan etkilenerek ölçülerini kaybeden, dolayısıyla kendini kaybeden 

ve halk içerisinde kaybolan bir duruşu ortaya çıkarıyor.  

Bu olmaz; böyle bir kadro ile elbette meşru savunma çizgisi-

nin gerekleri pratikte başarıyla yürütülemez. İdeolojik savunma, 

siyasi savunma, silahlı savunma görevleri yerinde ve zamanında 

etkili ve başarılı bir biçimde yürütülemez. Nitekim olan da budur. 

Mevcut kadro ve onun parti örgütlülüğü düzeyi meşru savunma çiz-

gisinin görev kapsamı temelinde halkı örgütleyip eyleme çekmemek-

tedir. Dolayısıyla partileşme noktasında, halk öncülüğü ve önderliği 

noktasında ciddi eksiklikler ve zayıflıklar yaşanmaktadır. Bu duruma 

ideolojik çizgiyi özümseme ve benimsemedeki zayıflıklar yol açıyor, 

eğitimsizlik yol açıyor. Milliyetçi ve devletçi paradigmayı tam aşa-

mama, bu anlamda demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü top-

lum paradigmasını derinden özümseyerek, benimseyerek kendini 

öyle bir çabaya katmadaki eksiklikler rol oynuyor. Komployu yete-

rince anlayamama, çözememe, komplo gerçeğini ve onun Kürt top-

lumuna dayattığı inkâr ve imha olgusunu iliklerine kadar hissederek 

ona karşı çıkma bilincini ve gücünü gösterememe rol oynuyor.  

Bu noktada Viyan arkadaş örnek bir tutum sergiledi. Hem 

komplonun doğru bilince çıkartılması ve Önderliğe yönelen saldırı-

nın Kürt halkı açısından ne anlama geldiğini iyi ortaya koyması, hem 

de ona karşı en cesur ve fedakâr kadro duruşunun ortaya çıkartılma-

sında bir örnek oldu, sembol oluşturdu. Uluslararası komploya karşı 

meşru savunma çizgisinin gereklerini başarıyla yerine getirecek mili-

tan kadro ölçülerinin yaratılmasında bir öncülüğü, bir örnek teşkil 

etmeyi oluşturdu. Komployu nasıl anlamak gerektiğini, komploya 

karşı nasıl durmak gerektiğini ortaya çıkardı. Komplonun her gün 

beyinde ve yürekte nasıl öldürülmesi gerektiğini ve bu temelde 

komploya karşı dışta mücadele yürütülmesinin sonuç alıcılığını gös-

terdi. Komplo karşısında yetersiz yaklaşımlarla onu normalleştirici 

anlayış ve tutumları büyük tehlike olarak gördü. Öyle olduktan sonra 

istediğin kadar özgürlükten, demokrasiden, Önderlikten ve Önderlik 
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bağlılığından söz et, sonuç alamazsın. Komplo karşısında öyle ol-

mak, Önderlik çizgisinden uzaklaşmak demektir. Çizgiye tam otur-

mamak, çizgi gereklerine göre kendini ele alıp yürütememek demek-

tir.  

Viyan kişiliği işte burada Önderlik çizgisinin nasıl ele alınma-

sı, anlaşılması ve komploya karşı doğru çıkmanın, Önderlikle doğru 

birleşmenin ve Önderliği doğru sahiplenmenin nasıl olması gerekti-

ğini gösterdi. Anlattı, anlatabilmek için de kendini kömür yaptı. “Söz 

anlamını yitirmemeli, bu kadar tartışma ve söz verme ardından bü-

yük pratik gelmeli” dedi. “Mevcut pratikleşme düzeyi buna uygun ve 

yeterli değildir” dedi ve bir çağrı yaptı. Tabii kıvılcım oldu. Halkın 

bu çağrıyı iyi hissettiği, iyi anladığı görülüyor. Biliniyor, 2006 baharı 

halkın en uzun vadeli ve sürekli bir serhildanına sahne oldu. İki yıldır 

her Şubat‟ta uluslararası komploya karşı Viyan çizgisinde direniş 

geliştiriliyor ve Şehit Viyan‟ın anısı sahipleniliyor. Halk komplo 

karşısında yurtsever demokratik duruşu ve Önderliği sahiplenmeyi 

Viyan duruşunda anladı, özdeşleştirdi. Uluslararası komployu, onun 

İmralı sistemini yok etmeyi hedefleyen, artık komployla birlikte 

yaşanamayacağını öngören ve bu temelde komployu İmralı sistemini 

reddederek ona karşı bir mücadeleyi hedefleyen duruşu Viyan gerçe-

ğiyle gündeme getirdi. “Êdî bese” hamlesi, direnişi bu temelde geli-

şiyor. İlk “êdî bese” diyen Şehit Viyan oldu. Halka “böyle deyin” 

çağrısı yaptı.  

Şimdi hareketimiz ve halkımız böyle bir çağrıya olumlu yanıt 

veriyor. Bu temelde yaklaşım göstererek, uluslararası komploya karşı 

Önderliği sahiplenme mücadelesini yürütüyor. Önder APO‟nun öz-

gürlüğünü ve Kürt sorununun demokratik çözümünü öngören bir 

mücadeleyi tüm yönleriyle etkili bir biçimde geliştirmeye çalışıyor. 

Bu önemli bir düzeydir, yeni bir başlangıçtır. Komploya karşı müca-

delede Apocu çizgiye yaklaşmayı ifade ediyor. Bu bakımdan anla-

şılmaya değerdir.  
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Bu mücadelenin başarısı için gerekli olan militan gerçeklik 

nedir, ne değildir? Halk örgütlülüğünün düzeyi ne olmalıdır? Bunun 

doğru çözümlenmesi, mevcut mücadelede sonuç alınmasını getire-

cektir. Pratik adım atmak, başlamış olmak, partileşmede meşru sa-

vunma çizgisinde yeniden partileşmeyi geliştirmede önemli bir karar 

ve adım oluyor. Bu, kadroya ve halka ne tür görevler yüklüyor? Bu 

da epeyce görülüyor. Şimdi gerekli olan o zamanki meşru savunma 

çizgisini hayata geçirme mücadelesi oluyor. Bunun bizden istediği 

kadro duruşuna, örgütlülüğüne ve halkı demokratik konfederalizm 

çizgisinde örgütleyerek eyleme çekecek bir pratiğe ulaşmaktır. Kad-

ronun bu temelde kendisini sorgulayıp eksikliklerini görerek yeterli 

hale gelmesi ve halka bu çizgiyi götürerek uluslararası komploya 

karşı örgütlenme ve mücadelede sonuç alıcı bir halk eylemliliğini 

kesintisiz bir biçimde ortaya çıkartması, buna öncülük etmesidir.  
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8-Meşru Savunmada Gerillanın Rolü 

 

Bundan önceki bölümde meşru savunma çizgisinde partileş-

menin önemi üzerinde durmaya çalıştık. Bu doğrultuda PKK‟nin 

yeniden yapılanmasının ulaştığı düzey, yaşadığı yetersizlikler ve 

yerine getirilmesi gereken görevlere dair bazı hususları belirtmeye 

çalıştık. Meşru savunma çizgisinin başarıyla uygulanmasının, pratik-

leşmesinin, halkın böyle bir çizgi duruşu kazanarak geleceğini gü-

vence altına almasının partileşmeyle bağını ve tüm bu açılardan par-

tileşmenin önemini ortaya koymak istedik. Bu temelde ele alınması, 

değerlendirilip anlaşılması gereken bir alan da kuşkusuz gerilla alanı 

oluyor. Meşru savunma çizgisinde gerillalaşmanın hem bir güç hem 

de bir tarz bakımından anlam ve öneminin ortaya konulması ve bu 

temelde bir pratikleşmenin sağlanması gerekiyor. Çünkü hem parti-

nin somutlaştığı en temel bir alan gerilla alanı oluyor, hem de tarz 

itibariyle gerilla meşru savunma çizgisinin uygulanmasında önemli 

bir anlam ifade ediyor.  

Önder APO, gerillayı her zaman askeri kuvvet olmaktan öteye, 

Kürt toplumu açısından bir yaşam ve çalışma tarzı olarak ele alıp 

değerlendirdi. Halkın özgürlüğüne giden yolda, özgürlük için örgüt-

lenme ve mücadele yürütmede ve özgürleşmede sahip olması gere-

ken bir tarz olarak ifade etti. Özgürlük mücadelesiyle gerilla direnişi 

eşzamanlı ve birbirine paralel gelişti. Birbiriyle çok bağlı, çok iç içe 

gelişen iki hareket oldu. Hem parti hareketimizin kadın özgürlük 

çizgisine dayalı bir özgürlük çizgisi oluşturmasında, hem de bu çiz-
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giyi özüne uygun bir tarzla pratikleştirmede gerilla belirleyici rol 

oynadı. O nedenledir ki, Önder APO, özgür kadın hareketini, başka-

ları sürdürmese de, gerillaya sonuna kadar sahip çıkma ve sürdürme 

konumunda olmaya çağırdı; dağla iyi bütünleşmesini ve dağdan 

kopmamasını istedi. 

Bu durum özgürlük çizgisiyle gerillanın ne kadar bağlı ve iç 

içe olduğunu gösteren bir olgudur. Kadın özgürlüğüne ve ekolojik 

devrime dayalı demokratik toplum çizgisi ancak gerilla tarzı ve ön-

cülüğüyle var olabilmekte ve gelişme gösterebilmektedir. Kuşkusuz 

gerilla da böyle bir özgürlük çizgisine, buna dayalı demokratik sos-

yalizm çizgisine sahip oldukça, böyle bir çizgi öncülüğüyle yürütül-

dükçe gelişip başarı kazanabilmektedir. Bu bakımdan gerillayı Kürt 

gençliği ve Kürt toplumu açısından bir özgürlük okulu ve özgürleş-

me alanı olarak değerlendiriyoruz; özgür birey ve toplumun yaratıl-

dığı ocak olarak görüyoruz. Her türlü geriliğe ve gericiliğe karşı 

özgür birey duruşunun düşüncede, ruhta, duyguda ve davranışta ka-

zanıldığı alan olarak ele alıyoruz. Bu bakımdan bir kere özgür bire-

yin yetiştiği ve toplumsal özgürlüğün önünün açıldığı bir alan ve bir 

tarz olarak, gerillanın meşru savunma çizgisinde çok önemli ve belir-

leyici bir rolü bulunuyor. Öncelikle bu rolü görmek, tanımlamak, 

anlamak ve uygulamak gerekiyor; bu rolü oynatmak gerekiyor.  

Buradan baktığımızda, gerilla Kürt toplumu için, onun sağlam 

bir meşru savunma duruşu kazanabilmesi için olmazsa olmaz kabi-

linden bir anlam ve rol ifade ediyor. Adeta kutsallık düzeyinde bir 

role sahiptir. Özgürlük ruhunun, bilincinin, duygu ve düşüncesinin, 

özgür duruş ve davranışın kazanıldığı yer gerilla oluyor. Gerilla bire-

yin her türlü zayıf, miskin, hantal konumdan çıkarak, yeni özgür 

insan tipinin yaratıldığı yeri ifade ediyor. Bu nedenledir ki, halk ge-

rillayı kutsallık derecesinde görüyor, ele alıyor, gerillaya bu düzeyde 

sahip çıkıyor. Onun kendi özgürleşmesi açısından ne anlam ifade 

ettiğini hissettiği ve bildiği için elbette böyle davranıyor. Kuşkusuz 

gerillanın da böyle bir gerçeğe uygun düzey tutturması gerekiyor. Bir 
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kere gerillayı öncelikle meşru savunma çizgisinin pratikleşme ve 

uygulanma tarzı olarak ele almak ve değerlendirmek gerekiyor. Meş-

ru savunma çizgisinde yürütülecek bütün çalışmaların gerilla tarzına 

uygun yürütülmesi ve kendisini gerillayla bağlı kılması gerekiyor. 

Tüm alanlardaki meşru savunma çalışmalarının tarz bakımından 

gerilladan öğrenmesi, gerillaya bakarak kendi tarzını yaratması ve 

kazanması gerekiyor. Bunun dışında bir tutum, yaklaşım ve tarzın 

meşru savunma çizgisinin yürütülmesinde başarı getirmeyeceğinin 

görülmesi ve bilinmesi lazım geliyor.  

Biz bununla birlikte meşru savunma çizgisinde silahlı savun-

manın yerini ve tanımını belirledik. Bir meşru savunma savaşı olarak 

onun stratejik ve taktik çerçevesini çizmeye çalıştık. Meşru savunma 

savaşının genelde toplumun meşru savunma duruşunda başarılı ve 

güçlü olabilmesi, yine özgür duruş ve iradeyi her süreçte gösterebil-

mesi için ne kadar gerekli ve önemli olduğunu ortaya koyduk. Şimdi 

meşru savunma savaşının temel iki güçle yürütüldüğünü biliyoruz. 

Bunlardan bir tanesi gerilla, diğeri ise halkın öz savunmasıdır. Esas 

olarak halkın öz savunmasına dayalı yürütülmesi gereken bir savaş 

biçimidir. Ancak öz savunmanın eğitilmesi, örgütlendirilmesi ve 

koordinesi elbette biraz daha profesyonelliği olan bir çekirdek güce 

ihtiyaç duymaktadır. İşte biz meşru savunma çizgisinde gerillayı 

böyle bir rolle tanımlıyoruz.  

Meşru savunma savaşı esas olarak öz savunmaya dayalı bir 

savaş olarak değerlendirilse de, günümüzün Kürdistan gerçeği bu 

konuda istenen düzeyi ifade etmiyor. Mevcut gerçekliğe baktığımız-

da, ortada halkın yeterince bir öz savunma bilincine ve örgütlülüğüne 

sahip olmadığını, dolayısıyla öz savunma savaşını yeterince yürüte-

mediğini görüyoruz. Kürdistan üzerinde uygulanan egemenlik buna 

izin vermemiş, bunu dağıtmış ve parçalamıştır. Kürt toplumu her ne 

kadar isyanlarla direnmişse de, sömürgeciliğin geliştirdiği bu saldırı-

ları kırma ve dolayısıyla kendi öz savunma örgütlülüğünü geliştirme 

gücünü gösterememiştir. Tarihsel gerçek bunu ifade ediyor.  



 
Meşru Savunma Çizgisi ve Uygulama Esasları 

117 
 

Böyle bir durumda halkın öz savunmasını da üzerine alan te-

mel bir savunma kuvveti olarak PKK ve onun örgütleyip geliştirdiği 

gerilla ortaya çıkmış bulunuyor. Kendi güçsüzlüğünü ve örgütsüzlü-

ğünü PKK‟nin gelişimi karşısında daha iyi gören Kürt halkı, ideolo-

jik, politik ve örgütsel alanda olduğu gibi meşru savunma alanında 

da ihtiyaç duyduğu görevlerin gerilla tarafından yürütülmesini iste-

miş ve bu temelde gerillayı anlayarak ona güç vermiş durumdadır. 

Bu, Kürdistan‟da PKK ile yaşanan bir gelişmeyi ifade ediyor. Meşru 

savunma alanında ortaya çıkan bir gerçeklik oluyor. Mevcut durum-

da meşru savunma gücü olan ve örgütlenmiş rol oynayan bir gerilla 

gücü bulunuyor. HPG biçiminde kendini adlandırmış, örgütlemiş ve 

görevlendirmiş olup savunma görevleri doğrultusunda kendisini pra-

tikleştiriyor.  

Kısaca şunu görmemiz gerekiyor: Meşru savunma savaşı hal-

kın öz savunmasına dayanan bir savaş olmasına ve teorik tanımı 

böyle yapılmasına rağmen, günümüz Kürdistan‟ında bu alanın çok 

örgütsüz ve yetersiz olduğu, dolayısıyla meşru savunma savaşı göre-

vinin çok büyük oranda gerillanın üzerine yüklendiği tartışma gö-

türmez bir gerçektir. Öz savunmanın örgütlenmesinin olmadığı ya da 

zayıf olduğu bu ortamda, meşru savunmayı her düzeyde yürütme 

görevi gerillanın üzerine yükleniyor. Bir meşru gücü olarak gerilla-

nın elbette bundan kaçınması, bunu reddetmesi, bu görevi yürütme-

mesi söz konusu olamaz. Bu bakımdan silahlı savunma anlamında 

günümüz koşullarında gerillaya temel bir rol düşüyor. Bu görev iki 

yönlü ortaya çıkıyor. Birincisi, güncel olarak Kürt toplumunun ihti-

yaç duyduğu meşru savunma savaşını uygun taktik ve tarzla başarılı 

biçimde yürütmek; ikincisi, bu meşru savunma savaşının esas olarak 

dayanması gereken temel gücü olan halkın öz savunmasını örgütle-

mek, böyle bir öz savunma örgütlenmesi için gerekli zemini yarat-

mak ve çalışma yürütmek, bu öz savunmanın ihtiyaç duyduğu bilinç, 

eğitim ve donanımı vermek! Bu iki temel görev silahlı savunma an-

lamında da HPG‟nin üzerinde bulunuyor.  
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Bu durum özellikle günümüz koşullarında meşru savunma sa-

vaşı yürütebilmek, dolayısıyla halkın meşru savunma duruşunu sür-

dürebilmek açısından gerillanın rolünün ne kadar belirleyici olduğu-

nu ortaya koyuyor. Bu rol şöyle ifade edilebilir: Gerillanın varlığı ve 

gücü günümüz koşullarında meşru savunma savaşını başarıyla yürü-

tebilmek açısından olmazsa olmaz düzeydedir, belirleyici nitelikte-

dir. Bu gerçeği görerek gerillayı ele almak, anlamak, gerillaya bu 

temelde yaklaşım göstermek kuşkusuz gerekli ve zorunlu oluyor. 

Hem toplumun gerillayı böyle ele alması, hem de gerillanın kendini 

bu çerçevede görmesi, değerlendirmesi, görev ve sorumluluklarına 

bu temelde yaklaşması elbette gerekli oluyor. Bununla birlikte gü-

nümüz koşullarında meşru savunma çizgisinde siyaset yürütmede de 

önemli bir etkenin gerilla olduğu tartışma götürmeyen bir gerçektir. 

Halkın meşru savunma çizgisinde bir politika geliştirebilmesi ve 

politik duruş sağlayabilmesi çok büyük ölçüde gerillanın varlığı, 

duruşu ve aktivitesi temelinde gerçekleşiyor.  

Kuşkusuz hareketin ve toplumun başka politik güçleri de var-

dır, politik örgütleri mevcuttur, çok değişik yol ve yöntemlerle poli-

tika yapmaya çalışıyorlar. Ancak bütün bunların yapılmasında hem 

ön açıcılık, hem destek sunma, hem de savunma ve koruma bakımın-

dan gerillanın varlığı ve aktivitesi temel oluşturuyor. Şöyle diyebili-

riz: Her türlü özgürlük bilinci olduğu kadar, özgür toplum eylemi de 

gerillanın varlığına ve gücüne dayanarak, gerillanın varlığı üzerinde 

gerçekleşiyor. Dolayısıyla temel olan gerilladır. Bu temel oluşturma 

hem düşmanı zayıflatıp darbeleyerek ön açıp zemin yaratma, hem de 

ortaya çıkan güç ve imkânları savunma anlamında böyledir. Buradan 

bakınca, günümüzde Kürt toplumunun meşru savunma çizgisinde 

siyasi duruş kazanmasında en temel aktörlerden birisi ve başta geleni 

gerilla oluyor. Kürt halkı demokratik siyaseti gerillanın varlığına ve 

gücüne dayanarak yapıyor. Dolayısıyla gerilla Kürt halkının meşru 

savunma çizgisinde politik mücadele yürütmesinin temel dayanağı 

ve gücü oluyor. Aynı zamanda diğer bütün politik hareketlere temel 
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oluşturma ve destek sağlama rolü oynadığı gibi kendisi de bir politik 

mücadele alanını oluşturuyor.  

Günümüzde Kürt toplumu demokratik siyaset yürütmede güç-

lü bir biçimde gerillanın varlığına, gücüne ve meşru savunma çizgi-

sindeki aktivitesine dayanıyor. Bu da şunu gösteriyor: Gerilla temel 

bir demokratik siyaset kurumudur; Kürt toplumunun siyasal mücade-

lesini yürüten kurumlardan bir tanesidir. O halde gerillanın varlığı ve 

aktivitesinin meşru savunma çizgisinde Kürt halkının yürüttüğü siya-

si mücadeleyle bağlı ve ona uygun olması gerekir. Yani silahlı ve 

meşru savunma stratejisi temelinde hareket eden bir güç olarak, ken-

disini sadece dar bir askeri duruşa hapsetmemesi, tam tersine varlığı-

nın ve aktivitesinin esas olarak bir siyasi eylem olduğunu bilip bu 

temelde kendisini siyasi mücadeleyle uyumlu, birleşik ve bütünlüklü 

kılması gerekiyor.  

Bu ise şu anlama geliyor: Elbette gerillanın siyasi süreci gör-

mesi, değerlendirmesi, halkın yürüttüğü siyasi mücadeleyi bilmesi, 

kendisini bu siyasi mücadele planlaması içerisine koyması ve bu 

temelde bütün mevzilenme, hareket ve aktivitesini böyle bir siyasi 

çizgiye bağlı ve ona hizmet eder kılması gerekiyor. Bunu yerinde ve 

zamanında başarıyla yapabilmesi için de halkın siyasi mücadelesinin 

gereklerine her an cevap verecek bir eğitim, örgütlenme ve mevzi-

lenmeye sahip bulunması şarttır. Buna göre hazırlıklı olması gerekli-

dir. Böyle bir hazırlık konumu olmaz ve kendini böyle bir siyasal 

duruş içinde görmezse, elbette aktivitesi gerekli siyasi sonucu ver-

mez. Oysa gerillanın hem varlığı hem de aktivitesi yüzde yüz siyasi-

dir. Kendisi bir silahlı güç olsa da, bu gücün oynadığı rol yüzde yüz 

siyasi roldür, siyasi mücadeleyle bağlıdır. O nedenle gerillanın ken-

disini siyasi mücadeleyle bu denli birleşik ve uyumlu kılması ve her 

türlü hareketini bu siyasi mücadelenin başarısına göre yürütmesini 

bilmesi gerekiyor. Bu rolüne uygun davranabilmesi ve pratikte başa-

rılı olabilmesi elbette buraya bağlıdır. Ancak böyle bir yaklaşım ve 
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pratik duruşla gerilla meşru savunma çizgisinde rolünü etkin, aktif ve 

başarıyla oynayabilir.  

Gerillanın bir tarz olması, yine meşru savunma savaşını gü-

nümüzde çok büyük ölçüde üstlenen kuvvet konumunda bulunması 

ve siyasi mücadeleyle yüzde yüz bağlılık durumu arz etmesinin ya-

nında, kuşkusuz gerillanın bir de ideolojik duruşu, dolayısıyla ideolo-

jik mücadele içerisinde ifade ettiği bir anlam ve yerine getirdiği bir 

rol vardır. Her ne kadar gerilla meşru savunma savaşıyla görevli olsa 

ve eylemi siyasi anlam taşısa da, gerillanın duruşu, örgütlenişi ve 

ölçüleri bir ideolojik çizgi çerçevesindedir. Yani hem kendisinin 

duruşu, yaşamı ve ölçüleri bir ideolojik çizgiye bağlıdır, hem de pra-

tik ve örgütsel duruşuyla bir ideolojik çizginin pratikleşmesini ver-

mekte ve ideolojik çizginin unsurlarını ifade etmektedir. Bu çizginin 

Önderlik çizgisi olduğu, parti çizgisi olduğu biliniyor. Buradan bak-

tığımızda, gerilla tümüyle bir ideolojik kuvvet ve ideolojik çizgi 

hareketi oluyor. Partileşmenin somutlaştığı temel bir alanı oluşturu-

yor. Gerilla Önderlik ideolojisinin örgüte dönüştüğü, bireyde somut-

laştığı en başta gelen alanlardan birisi oluyor. Dolayısıyla Önderlik 

çizgisinde kadrolaşmanın, parti kadro ölçülerinin pratikte somutlaş-

masının, bu anlamda parti yaşamının somutlaştırılmasının alanı geril-

la alanıdır. Gerilla bu düzeyde ideolojik bir parti gücüdür. Partinin en 

sert savaşım ortamında temel ilkelerine uygun pratikleştiği örgüt ve 

ölçülerine kavuştuğu yerdir.  

Buradan baktığımızda, gerillanın bir ideolojik anlamı ve rolü-

nün de var olduğunu görüyoruz. Her şeyden önce belki de bu rol 

öndedir. Partinin örgütlenip somutlaştığı alandır; partileşmeyi en 

başta temsil eden, parti ölçülerini kendinde somutlaştıran, parti ya-

şamını kendi örgütsel yaşamında yaratan bir güçtür. Partileşmenin 

geliştirildiği, kadro ölçülerinin ve partinin yaşam ilkelerinin somut-

laştırıldığı en temel yerdir. Parti ve gerillanın içi çeliği ve bütünlüğü 

tartışma götürmez bir gerçektir. Doğal olarak buradan iki sonuç çıkı-

yor: Birincisi, gerillanın bütün ilke ve ölçülerini parti çizgisine göre 
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oluşturması ve iç işleyişini ve yaşamını parti ilke ve ölçülerine göre 

kurup yürütmesi gerekir. Eğitiminden bütün sorunlarının çözümüne 

kadar her alanda esas alacağı ölçü parti ölçüsüdür. Doğruları partinin 

ideolojik ilke ve esaslarıdır. Gerilla bunlar temelinde kendi karar 

gücünü ortaya çıkartır. Diğer ikinci bir sonuç ise, tüm hareket açısın-

dan gerillanın bir ideolojik duruşu vardır. Yani bir ideolojik duruş ve 

ideolojik mücadele gücüdür. Parti öncülüğünün tüm hareket ve halk 

düzeyinde sağlanmasını yürüten en örgütlü güçtür. Bu bakımdan da 

hareket içerisinde çizginin yürütülmesiyle birlikte gerekli ideolojik 

ve örgütsel duruşun kazanılması ve mücadelenin yürütülmesinden de 

sorumlu, böyle bir görev ve role sahip bir kuvvet durumundadır. Bu 

da gerillanın meşru savunma çizgisindeki görev ve sorumluluk dü-

zeylerinden birisi oluyor.  

Bütün bunları toparlarsak, demek ki gerillanın günümüzde çok 

daha belirginlik kazanmış olarak, meşru savunma çizgisinde dört 

temel duruşu ve sorumluluğu mevcuttur. Bunlardan birincisi ideolo-

jik alandaki görev ve sorumluluğudur, parti öncülüğünü temsil etme 

durumudur. İkincisi siyasi roldür, siyasi mücadelede önemli bir gö-

rev ve yere sahip olmasıdır. Dolayısıyla örgütlenmesini ve aktivitesi-

ni siyasi mücadelenin gereklerine göre yürütmesidir. Üçüncüsü, meş-

ru savunma savaşında öz savunmanın zayıf örgütlenmiş olduğu bu 

ortamda hem tüm savaş sorumluluğunu üstlenmesi, hem de öz sa-

vunmayı örgütleme ve yürütme görevini üstlenmiş olmasıdır. Dör-

düncüsü ise, meşru savunma çizgisinin pratikleşmesinin doğru tarzını 

ve ölçülerini oluşturmasıdır. Meşru savunma çizgisinin pratikte başa-

rılı uygulanması için gerekli olan tarz, üslup ve temponun temsil 

edilmesidir. Bu çerçevede Önderlik tarz, üslup ve temposunu pratik-

leştiren ve tüm halka ve harekete bunu taşıyan bir kuvvet konumunda 

bulunmasıdır.  

Bütün bunlardan ortaya şu sonuç çıkıyor: Demek ki meşru sa-

vunma çizgisinde gerillanın bir ideolojik duruşu ve ideolojik müca-

dele görevi mevcuttur. Dolayısıyla bir propaganda ve ajitasyon mer-
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kezidir. İkincisi, inkâr ve imha sisteminin saldırıları karşısında geliş-

tirdiği aktiviteyle bir siyasi direnme kuvvetidir. Toplumun demokra-

tik örgütlenmesi için bu temelde zemin açan ve imkân yaratan, dola-

yısıyla demokratik halk örgütlenmesinde rol oynayan bir kuvvettir. 

Üçüncü olarak da elbette bir mücadele gücüdür, bir direnme gücü-

dür, en temel eylem gücüdür. Halka fedai ruhunu ve bilincini taşıyan, 

böyle bir çizgide geliştirdiği yaşam ve eylemle tüm halkı meşru sa-

vunma direnişine çeken bir kuvvettir. Bu bakımdan meşru savunma 

çizgisinde gerillanın propaganda, örgütlenme ve direniş görevlerinin 

olduğu bütün bu alanlarda rol oynayan ve görev yerine getiren bir 

kuvvet olduğu tartışma götürmez bir gerçektir.  

Bu da şunu ortaya çıkartıyor: Gerilla meşru savunma çizgisi-

nin her alanında vardır. Meşru savunmanın her alanında rol oynayan, 

görev ve sorumluluk üstlenip gereklerini yerine getiren bir kuvvettir. 

Her ne kadar silahlı bir güç olsa ve temelde pratikleşmesini meşru 

savunma savaşı çerçevesinde yerine getirse de, bu temeldeki duruş 

ve aktivitesinin ideolojik ve siyasi savunmada da önemli bir rolü 

mevcuttur. Bu da gerillayı meşru savunma çizgisinde öncü bir kuvvet 

haline getirmektedir. Esas olarak da parti öncülüğünün örgütsel ve 

eylemsel alanda somutlaştığı yer yapmaktadır. Şöyle de ifade edebi-

liriz: Gerilla meşru savunma çizgisindeki parti öncülüğünü en önde, 

birinci derecede pratikleştiren örgütlü bir kuvvettir. Dolayısıyla çiz-

gideki yeri başattır. Rolü esastır ve öncü düzeyindedir. Bu çerçevede 

bir görev ve sorumluluğa sahiptir. Biz parti öncülüğü derken aslında 

çoğunlukla gerilla öncülüğünü kast ederiz. Bunun tersi de geçerlidir. 

Gerilla öncülüğünün güçlendirilmesi ve yaratılması derken, bununla 

parti öncülüğünün güçlü kılınmasını tanımlamış oluruz. Pratik örgüt-

sel alanda parti ve gerilla öncülüğünün meşru savunma çizgisini 

yürütmede bu denli iç içeliği ve bütünlüğü mevcuttur.  

Bu bakımdan da gerillanın bütün bu alanlardaki görev ve so-

rumluluğunu yerine getirmesi, meşru savunma çizgisinin gereklerine 

göre örgütlenmesini güçlü ve yeterli kılarak başarıyla yürütmesini 
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bilmesi, kendisini öncülük misyonuna ve rolüne uygun bir duruşun, 

tutumun ve aktivitenin sahibi haline getirmesi gerekir. Gerilla öncü-

lüğü güçlü bir biçimde oluşmadıkça ve pratikleşmedikçe, halkın 

meşru savunma duruşunu güçlü ve etkili yürütebilmesi, meşru sa-

vunma çizgisinin gereklerinin pratikte başarıyla yürütülmesi müm-

kün olamaz. Bu bakımdan da ön açıcı, öncülük edici ve sürükleyici 

kuvvet pratik anlamda gerilladır. Felsefi ve ideolojik olarak, yine 

öncü kadroların düzenlenişi itibariyle parti öncülüğü esasken, bu 

öncülüğün pratikte somutlaştığı en büyük saha gerilla sahası olmak-

tadır. Dolayısıyla parti öncülüğünün yeterli ve güçlü hale gelmesi 

gerillanın öncülük misyonuna yeterince sahip çıkıp pratikleştirmesi-

ne bağlıdır. Eğer parti öncülüğünde zayıflık varsa, bu konuda yeter-

sizlikler ortaya çıkıyorsa, bundan en fazla gerillanın sorumlu olduğu, 

dolayısıyla gerillanın zayıflıklarının buna yol açtığı bilinmek duru-

mundadır. Partinin ideolojik ve felsefi doğrultu vermesi temelinde, 

gerilla bu doğrultuyu alıp yürüten bir kuvvet olarak halk için bir 

çekim ve sürükleyici kuvvet olma konumunu arz etmektedir. Demek 

ki öncülük ne kadar güçlü olursa, meşru savunma çizgisinin uygu-

lanması ve halkın böyle bir çizgiye çekilmesi de elbette o kadar güç-

lü olacaktır. Böyle bir öncülük ve sürükleyicilik çerçevesinde geril-

lanı rolünü ele almak ve değerlendirmek gerekiyor.  

Bu noktada yetersiz anlayış ve davranışların geçtiğimiz süreçte 

zaman zaman ortaya çıktığını da biliyoruz. Öncülük görev ve sorum-

luluğunun taşıdığı ağırlığın altına girmekte isteksiz veya sınırlı bir 

davranış gösterme durumları ortaya çıkmıştır. Kuşkusuz bu denli 

öncülük rolüne sahip bir gücün pratikleştirilmesi öyle bir basit bir iş 

değildir. Kürt toplumunun içinde bulunduğu durum, meşru savun-

manın özellikleri ve topluma dayatılan imha konsepti dikkate alınır-

sa, bütün bunlara karşı başarıyla mücadele etmenin ciddi ağırlığı ve 

zorluğu yanında, bunun sorumluluğunu taşımanın da çok ciddi bir 

olay olduğu rahatlıkla ortaya çıkar. Dolayısıyla özellikle örgütsel 

yeniden yapılanmanın zayıf olduğu, hareketin kurum ve organlarının 
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yeterince işlemediği, görev ve sorumluluklarına tam sahip çıkmadığı, 

provokatif-tasfiyeci eğilimin bütün bu alanlarda zafiyet yarattığı 

koşullarda, daha büyük görev ve sorumluluk gerillaya düşmüştür. Bu 

süreçte mevcut görev ve sorumlulukların ağırlığını kaldırmada zor-

lanmalar, bazı yetersiz yaklaşımlar, öncülük misyonunu tam sahiple-

nerek ona uygun davranmayı ifade etmeyen bazı sınırlı tutumlar 

ortaya çıkmıştır.  

Bütün hareketin ve mücadelenin yükünün gerillanın omuzları-

na bindiği ortamda, elbette gerillanın zorlanması ortaya çıkacaktır. 

Geçen dönemde bu çerçevede bazı zayıf yaklaşımlar ve tartışmalar 

yaşanmış olsa da, giderek hem gerillanın parti çizgisine tam oturması 

ve meşru savunma çizgisindeki rolünü ve misyonunu doğru kavraya-

rak buna uygun davranma bilinci, gücü ve tecrübesi edinmesi, hem 

de hareketin genelde bir toparlanmayı yaşayıp bütün alanlarda görev 

ve sorumluluklarını asgari düzeyde yerine getirir olması, bu tür zayıf 

ve zorlayıcı eğilimlerin aşılmasında önemli bir mesafenin yaşanma-

sını sağlatmıştır. Gelinen noktada gerilla meşru savunma çizgisinde 

öncü sürükleyici rolünü ve misyonunu geçen dönemin pratiğiyle bir 

kere daha ortaya koymuştur. Bunu pratikte gerçekleştirecek bir güç 

olduğunu 1 Haziran Atılımı temelinde yürüttüğü mücadele ve kah-

ramanlık çizgisindeki duruşuyla kendini bir kere daha kanıtlamıştır. 

Bu durum hem gerillanın çizgi gereklerini uygun davranır hale gel-

mesini sağlamış, hem de toplumda gerilla öncülüğüne dair büyük bir 

güven, umut ve bağlılık gibi tutumların daha da güçlenmesine yol 

açmıştır.  

Mevcut durumuyla çizgi içinde gerillanın tanımı ve rolü anla-

şılır düzeyde açığa çıkmış bulunuyor. Yine yürüttüğü mücadeleyle 

gerilla böyle bir tanıma uygun hareket eden ve bunu yapma gücü ve 

kudreti olan bir kuvvet olduğunu kanıtlamış bulunuyor. Öncülük 

misyonunu ve rolünü üstlenerek, buna göre fedai çizgisinde daha da 

derinleşme temelinde bu rolün yerine getirileceğini anlamış ve bunu 

sahiplenmiş konumdadır. Fakat elbette yetersizlikleri de vardır. Çizgi 
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duruşu anlamında ideolojik ve örgütsel mücadeleyi kendi içinde ve 

dışa dönük yürütme, Önderlik çizgisini her türlü saldırı karşısında 

yetkince savunma anlamında yetersizlikleri vardır. Çünkü temel sa-

vunma kuvveti gerilladır. Bu savunma sadece silahlı savunma anla-

mında değildir. Önder APO Bir Halkı Savunmak kitabını HPG‟ye 

armağan etti. Yani oradaki felsefi ve ideolojik çizginin en başta HPG 

tarafından özümsenmesini ve korunmasını istedi. Bu sadece bir aske-

ri duruş değil, HPG‟ye büyük bir felsefi, ideolojik ve örgütsel çizgi 

duruşu, görev ve sorumluluğunun yüklendiği anlamına gelir. Bu 

bakımdan da elbette bu role ve göreve uygun bir ideolojik ve örgüt-

sel duruş gösterme ve mücadele yürütme zorunluluğu vardır.  

İşte burada çok değişik düzeylerde eksiklikler ve yetersizlikler 

yaşanmaktadır. Geçmiş dönemde çok daha fazla olan bu yetersizlik-

ler geliştirilen konferans ve toplantılardaki tartışmalar, eleştiriler ve 

özeleştiriler temelinde kendi içinde aşılmaya çalışılırken, aynı za-

manda dışa dönük olarak sağlam bir örgütsel duruş ve ideolojik mü-

cadelede daha aktif ve etkin bir konum kazanılmaktadır. Ancak 

HPG‟nin bu konuda yapabileceği daha çok şey vardır. Görev ve so-

rumluluk alanı daha fazladır; bunu yapmak ve bunların gereğini ye-

rine getirmek için yeterli gücü de vardır. Bu bakımdan mevcut du-

rumun yeterli görülmesi asla mümkün değildir. İdeolojik ve örgütsel 

duruşunu daha da güçlendirmesi ve mücadeledeki eksikliklerini aş-

ması gerekiyor. İkinci olarak, temel aktivitesinin ortaya çıkardığı 

sonuç itibariyle politik mücadele ve politik çizgiyle bütünlüğünü 

daha güçlü kurması zorunludur. Yani politikanın emrine daha fazla 

girmesi, politik çizginin gereklerine uygun ve başarıyla hareket et-

meye daha çok hazır olması gerekiyor.  

Bu konuda da koşulların sınırlılığı ve zorlaması yanında, bi-

reyci ve kendine göre anlayışlar ve yetersizlikler yaşanıyor. Politika-

nın ihtiyacına yerinde ve zamanında başarıyla karşılık verecek bir 

pratik duruş ve aktivite her zaman ortaya çıkartılamıyor. Bu konuda 

terslikler oluşabiliyor. Bu noktalarda da düzeltmeler yapılması ihti-
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yacı kesinlikle vardır. Aksaklıklar ve eksiklikler de biraz olabilir, 

işler böyle de iyi yürüyor denemez. Küçük ayrıntılar bile elde edile-

cek başarının kazanılmasını engellediği gibi, zarar verici de oluyor. 

Küçük hatalar siyasi alanda harekete ciddi ve büyük zararlar verebi-

liyor. Bu bakımdan siyasetle uyum konusunda da düzeltme ve derin-

leşme ihtiyacı vardır.  

Meşru savunma savaşının stratejik ve taktik alanlarının özüm-

senmesi ve pratiğe uygulanmasında belli bir tecrübe yaşanmıştır. 

Fakat özellikle tarz konusunda ciddi yetersizlikler ve kendine göre-

likler yaşanmaktadır. Bunun pratikte yol açtığı ağır bir bilânço mev-

cuttur. HPG geçen dönem pratikleşmesi içerisinde bir taktik zengin-

liğe ulaşamamıştır. Taktikte darlık, tekdüzelik, tarzda kendine göre-

lik hâkim unsur durumundadır. Bunun sonucu da hem kazanılması 

gereken başarı düzeyinin elde edilememesi, hem de olmaması gere-

ken kayıpların, hem de ağır kayıpların verilmesi olmuştur. Bütün 

bunlar çok derin bir eleştiri ve özeleştiri yapılmasının gereğini gün-

deme getirmiştir. Nitekim son yıldaki toplantılarında HPG yeni süre-

cin değerlendirilmesi ve planlamasının yanı sıra, daha fazla olarak 

geçmiş sürecin hata ve eksikliklerinin ortaya çıkartılması ve onların 

eleştiri-özeleştiri temelinde düzeltilmesi üzerinde bir tartışma yürüt-

müştür. Bu bakımdan taktik ve tarz sorunları önemlidir ve mutlaka 

öncülük ve sürükleyicilik görevinin pratikte başarıyla yürütülebilme-

si için bu sorunların çözümü gereklidir.  

HPG‟nin güçlendirilmesi, büyütülmesi, görev ve sorumluluk-

larını daha etkin ve yaygın bir aktiviteyle yerine getirir hale getiril-

mesi görevi de vardır. Mevcut konumuyla HPG bu konuda da bir 

sınırlılığı, olması gereken düzey karşısında bir zayıflığı yaşamakta-

dır. Özellikle Türk Genelkurmayının umutlarını HPG‟ye katılımları 

engellemeye bağlaması ve bunu stratejik bir görev olarak önüne ko-

yup yürütmesi karşısında gerillanın nicelik olarak büyütülmesi, meş-

ru savunma çizgisinin başarısı açısından da stratejik bir çalışma bi-

çiminde ele alınmak ve bunun gerekleri yerine getirilmek durumun-
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dadır. Mevcut durumuyla bu konuda da hem HPG‟nin hem de genel 

hareketin yaklaşımlarında ciddi bir zayıflık, bu işi başkasına bırak-

ma, bu konuda görev ve sorumluluk üstlenmeme durumu yaşanmak-

tadır.  

Bununla birlikte HPG‟nin nitelik gelişimi de, daha nitelikli bir 

savunma konumuna getirilmesi de önem arz ediyor. Bu da eğitim ve 

donatım demektir. Gerillanın başta komuta düzeyi olmak üzere, ideo-

lojik ve felsefi eğitimiyle birlikte askeri eğitiminin de daha nitelikli, 

kapsamlı ve güçlü hale getirilmesi ve daha nitelikli yürütülmesi ge-

reği vardır. Bu konularda yürütülen çalışmalar belli bir hacmi oluş-

tursa da, içerik ve sonuç alıcılık bakımından olması gerekeni ve iste-

neni verecek düzeyde değildir. Bu alanda ciddi zayıflıklar yaşanmak-

tadır. Daha yeterli bir program, esas olarak da daha disiplinli ve ciddi 

bir yaklaşım ve değiştirici ve dönüştürücü bir tarzla bu ideolojik ve 

askeri eğitim çalışmalarının yürütülmesi gerekmektedir. Elbette ge-

rillanın gücü eğitiminden ve niteliğinden gelmektedir. Nitelik ba-

kımdan yaşayacağı zayıflık, onu pratikte de etkisiz ve zayıf bir ko-

numda tutar. Bu gerçeği bilerek eğitim konusunu ele almak ve buna 

da stratejik bir çalışma düzeyinde yaklaşmak gerekiyor. Elbette do-

nanımını da bu eğitime bağlı olarak güçlendirme ve geliştirme ihti-

yacı vardır. Daha etkili ve zengin bir taktik uygulama geliştirebilmesi 

için eğitim ve donatımının daha da güçlendirilmesi gerekiyor.  

Bütün bu konularda belli bir çaba ve mücadele yürütüyor olsa 

da, HPG‟nin esas olarak yürüttüğü çalışmalarda sonuç alıcılığı zayıf-

tır. Çalışmalarındaki tarz ve örgütlülüğünde yetersizlikler vardır. Bir 

de değerleri kazanma, değer elde etme ve yerli yerince ve etkili bir 

biçimde kullanmada zayıflıkları bulunmaktadır. Bu zayıflıklar 

HPG‟nin hem kolay hem de çok kaybetmesine yol açmaktadır. As-

lında HPG mevcut olanın katbekat fazlası bir pratik sonuca yol aça-

bilecek güce sahipken, mevcut hata ve eksiklikleri sonucunda geri ve 

yetersiz düzeyde bir pratikleşme ortaya çıkmış bulunmaktadır. Kuş-

kusuz bu hata ve yetersizlikler taktik ve tarzla bağlantılı olmakla 



 
Meşru Savunma Çizgisi ve Uygulama Esasları 

 

128 
 

birlikte, bu taktik ve tarzın da temelinde bu hataların ortaya çıkması-

na yol açan bir anlayış mevcuttur. Taktik ve tarzın hatalı olması, 

felsefi ve ideolojik çizginin yeterince özümsenmemesinden, onun 

istediği duyarlılığa, yaratıcılığa ve örgütlü davranışa ulaşamamasın-

dan kaynaklanmaktadır. Yaratıcılıkta darlık, harekette duyarsızlık ve 

çalışmada bireycilik, var olan imkânların da doğru kullanılmasını 

çoğu zaman engellemekte, zorla kazanılan, Önder APO‟nun büyük 

bir işkence altında yürüttüğü direniş ve halkın geliştirdiği serhildan 

temelinde ortaya çıkartılan büyük değerler ve fedai gücünün kolay 

kaybedilmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla bu anlayışlar kesinlikle 

öyle basit ele alınacak ve çok fazla önemsenmeyecek hususlar değil-

dir. Bunların sonuçları ağır olmuştur. 

Bu durumu “İşte bu kadar kahramanca oldu, bunun gereğidir” 

biçiminde izah etmek mümkün değildir. Yine düşman bu kadar ha-

zırlıklı, saldırgan ve vahşidir diyerek de bir izaha kavuşturamayız. 

Elbette düşman vahşi olacak ve yok etmek için saldıracaktır. O düş-

mandır, görevi düşmanlık yapmaktır. Yine kuşkusuz Agit‟ler ve 

Zilan‟ların çizgisinde büyük kahramanlık temelinde bir direniş geliş-

tirilmiş ve yaşanmıştır. Fakat tüketilen değerlerin karşılığı düzeyinde 

bir direnişin olmadığı, ortaya çıkan direniş sonuçlarının tüketilen 

değerleri karşılayacak düzeyde olmadığı da bir gerçektir. Bu bakım-

dan günümüzde HPG‟nin en önemli yoğunlaşma durumu, pratikte 

ortaya çıkmış olan ağır kayıplara yol açan nedenlerin derin bir öze-

leştiri ve sorgulama temelinde bulunup giderilmesidir. Böyle kolay 

ve ağır kaybetmeye yol açan taktik darlık ve tarz hatalarının bulunup 

giderilmesi, bunların ortaya çıkmasına yol açan neden olarak Önder-

lik çizgisinin derinliğine özümsenmesindeki zayıflıkların giderilme-

sidir. Yani sadece “Tarzda şu hatalar oldu da bundan kaynaklandı” 

diye mevcut sonuçları izah etmek mümkün değildir. O hatalar nere-

den kaynaklanmıştır, neden yaşanmıştır? Bu soruyu sorduğumuzda 

karşımıza çıkıyor ki, Önderlik felsefesini ve ideolojik çizgisini 

özümseme ve benimsemede, pratiği tümüyle bu çizgi gereklerine 
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göre yürütmede hatalar, eksiklikler ve yetersizlikler vardır. Kendine 

görelikler ve bireycilikler vardır.  

O bakımdan da HPG‟nin de meşru savunma çizgisindeki rolü-

nü de çok üstün bir başarıyla yerine getirmesini engelleyen temel 

faktör partileşmedeki zayıflığıdır. Yani Apocu çizginin derinliğine 

özümsenip yaratıcı bir yaklaşımla hayata geçirilmesindeki eksiklik-

ler, bireycilikler, dar ve yüzeysel yaklaşımlar olmaktadır. Mevcut 

durumda rolünü başarıyla uygulayan bir kuvvet haline gelmesi de, en 

başta bu partileşme alanında var olan yetersizlikleri, çizgi dışı diye 

tanımlayabileceğimiz anlayışlar ve tutumları bulup aşmak olacaktır.  
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