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MEŞRU SAVUNMA ANLAYIŞI 
 
21. yüzyılda mücadele stratejimiz olan meşru savunmayı her yönlü 

yaşamsallaştırmak için ilk başta doğru tanımlamak ve anlamlandırmak gerekir. 
Meşru savunma, yeni dönemin zor anlayışıdır ve anti-demokratik uygulamalar 
karşısında ortaya çıkar. Demokratik uygarlık çağında herkesin kendini savunma 
hakkı vardır. Bu hakkın uluslar arası evrensel bir çerçevesi de çizilidir. Bu hak insan 
olmanın hatta canlı olmanın gerektirdiği bir haktır. Bu yüzden her canlının kendini 
koruma hakkı doğaldır. Bir de insanın kendi bedensel ve düşünsel emeğiyle yarattığı 
değerler vardır. Bu değerleri kendi canı gibi korumasını bilmek insani gelişimin bir 
gereğidir. Tüm bu haklara saldırı geldiğinde kendini ve değerlerini koruma ve 
sağlama alma mücadelesi meşru savunmanın özünü teşkil eder. Her ne kadar meşru 
savunma kavram olarak ilk defa kapitalist çağdaki gelişmelerle birlikte, hukuksal 
alanda belirtilmiş olsa da, aslında temeli çok uzun bir tarihsel  sürece dayanır. Buna 
göre ilk sınıflı toplumun başlangıcından günümüze dek sürekli gündemde olan ve 
insanlık gelişimi için kendini dayatan bir konumdadır. 

Günümüzde meşru savunma hukukun temel bir ilkesidir. Meşru ‘haklılığı olan, 
doğal ve yerinde uygulanan’ anlamına gelir. Buna göre, saldırı karşısında kendi 
hakkını gözetme ve koruma amacıyla gelişen meşru savunma, ezilenlerin ve 
haksızlığa uğrayanların sarıldıkları temel bir mücadele biçimi olmuştur. Her ne 
kadar meşru savunmanın hukukla bağlantılı bir özü varsa da meşru, sadece kanunlar 
kapsamında olan anlamına gelmez. Bazen haklı ve yerinde olan bir mücadele, 
kanunları da aşabilir. Bugün Kürtlerin özgürlük mücadelesi hiçbir yasa tarafından 
tanımasa da bu mücadelenin meşru olan boyutlarını kimse inkar edemez. Buna göre 
günümüz dünya koşullarına baktığımızda birçok etnik, etik, felsefik boyutta haklı 



Meşru Savunma Stratejisi 

 2

olup da kanun dışı sayılan mücadele biçimleri vardır. Bu noktada, bu düşüncelerin 
mücadelesini vermek meşru savunma sınırlarını aşındırtmaz. Parti Önderliği meşru 
savunma için; “ yeterli bir neden, haklı bir gerekçe ve gerçekçi yöntemlerin 
denenmesi” gerekliliğine vurgu yapar. Yoksa ‘hakkımı istiyorum’ adı altında 
başkaları üzerinde kendisini büyütmek, zenginleştirmek isteyen birey ve sistemlerin 
‘meşru savunma hakkımı kullanıyorum’ aldatmacası  içine girmeleri gerçekçi 
değildir. Asıl olarak ayağa kalkıp mücadele etmek için, doğrultuya kavuşmuş 
yerinde bir amaç ve haklı bir neden belirlenmelidir.  

Her şeyden önce meşru savunmanın dayandığı geniş bir amaç yelpazesi vardır. 
Meşru savunmayı sadece ezilen sınıflar ve uluslar çerçevesine koymak onun 
kapsamını daraltmak olur. Meşru savunmanın ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, 
hukuki, psikolojik, felsefik alanları, hatta cins sorunlarından çevre sorunlarına kadar 
kapsamlı boyutları vardır. Örneğin; bir yazarın sıkı bir çalışma disiplini ve düşünce 
yoğunluğuyla yazdığı kitabının başka bir yazar tarafından izinsiz kullanılması 
karşısında uğradığı bu düşünsel gaspa karşı, telif hakkını araması en doğal meşru 
savunma anlayışıdır. Ekonomik alanda da sadece çalınan malın ve mülkün hakkını 
isteme meşru savunma değildir, aynı zamanda emek gaspı için de bu alandaki 
mücadeleden yararlanılır. Buna göre işçi ve memurlar emeklerinin karşılığını 
alamadıklarında çeşitli eylemselliklerle örgütlenmelere girme hakkına sahiptirler. 
Aynı şekilde bir ülkenin yer altı ve yer üstü kaynakları talan edilip yörenin halkı 
yoksullaştırıldığında, ulusal ve ekonomik gerekçeler birleştirilip meşru savunma 
çizgisinde  mücadele edilir. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı yerde gerilik ve 
yasadışı suçlar da baş gösterir. Hırsızlık, cinayet ve ahlaksızlığın yaşandığı yerde 
sadece suçluları yakalamak çözüm getirmez. Bunun altında yatan ekonomik 
dengesizliği, kültürel şekilsizliği yani suça teşvik sunan zeminleri aramak ve 
yargılamaya oradan başlamak  gerekir. 

Görüldüğü üzere toplumun tüm alt ve üst yapı örgütlenmeleri birbiriyle 
bağlantılı olduğundan, meşru savunmanın da her alanda uygulanabilir bir özelliği 
vardır. Meşru savunma topyekün bir savunma anlayışı olduğundan ve her alanı 
kapsadığından bunu yürütecek kişi de çok yönlü olarak meşru savunmanın 
gerekliliklerine kavuşmalıdır. Duygularından düşüncelerine, psikolojisinden 
davranışlarına kadar çok yönlü, topyekün bir meşru savunma duruşunu sağlamalıdır. 
Meşru savunma uygulanırken bunun da kendine göre bazı kural ve ölçüleri vardır. 
Öyle kendiliğinden, tepkiye karşı tepki hareketi olarak gelişmez. Kişiye ya da 
topluma gelen bir saldırı aynı içerikte ve aynı tarzda karşıt bir saldırıya dönüşmez. 
Tam tersine meşru savunma, şiddeti aşacak ve şiddeti ortadan kaldıracak bir 
mücadele çizgisidir. Bir taraf katliam yapıyor, mala, cana, namusa kastediyorsa 
saldırıya maruz kalanında aynı yöntemlerle cevap vermesi meşru savunmanın 
özüyle çelişir. Yapılan zorbalığa karşı aynı tarzda karşılık vermek ona benzeşmeyi 
getirir.  

Bir bütün olarak meşru savunmada uygulanacak zor,  ancak saldırıya maruz 
kalana siyasi, hukuki, kültürel, diplomatik vb. mücadele yolları bırakılmadığında 
saldırıyı planlayan ve uygulayan gücü caydıracak, kendini savunacak dozajdaki 
zordur. Kullanılacak zor, genel savaş kuralları çerçevesinde olup aşırıya kaçmaz. 
Meşru savunmada şiddet uzun süreli değildir. Ne zaman dıştan  gelen yönelim şiddet 
boyutuna varırsa o zaman karşılık verme hakkı doğar. Uygulanacak zorun dozajı, 
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karşıtlarını yıldıracak ve şoke edecek düzeyde olmalıdır. Her ne kadar zorun dozajı 
bu şekilde formüle edilse de  sivillere, esirlere, kadın ve çocuklara yönelik saldırı 
geliştiğinde karşı tarafın sivillerini, esirlerini, kadın ve çocuklarını hedef almadan 
direk saldırıyı yapan güçlere karşı  etkin  bir cevap da verilmelidir. Uzaktan tehdit, 
gözdağı vermek veya taciz etmek karşı tarafı caydırmadığında daha etkin eylem 
biçimleri geliştirilir. Fiili saldırılar karşıt saldırılarla püskürtülür.  

Ancak meşru savunma içerisinde zor, en son seçenektir. Demokratik kanalların 
tıkandığı ve halk eylemselliklerinin tanınmadığı zamanda devreye girer. Zorla 
eritme ve imha etmeye karşı zor devreye girer. Zorun rolünü yerli yerine oturtmak 
gerekir. Onu abartmak veya ön plana çıkarmak bizi çıkmaza sürükler. Asıl olarak 
meşru savunmada amaç zoru yaşatmak değil, zoru ve zor araçlarını ortadan 
kaldırmaktır. Bu noktada Parti Önderliği; “Zor karşısında tavır taktiksel, hatta 
stratejik değil, ilkeseldir” biçiminde formüle edip, zora karşıt bir güç olduğumuzu 
belirtmektedir. Zaten tarihte zora çok aşırı yüklenilmesi ile toplumun evrimsel 
gelişim süreci yani niteliksel gelişimi engellenmiştir. Nitekim globalleşen dünya 
gerçekliğinde egemen sistemin zor araçları o kadar inceltilmiş ve yaşamımızın tüm 
ayrıntılarına nüfuz etmişken, bizim zor anlayışımızın halen kaba sınırlarda tek yönlü 
olması sonuç vermeyecektir. Bugün kültürel, siyasal, sosyal zor ile tek yaşam 
zihniyetini yaratmak isteyen postmodern zora karşı sadece askeri alanda mücadele 
etmekle cevap olmak imkansızdır. Buna karşı halkın siyasal zorunu geliştirme, bu 
alanlarda mücadele anlayışımızı dayatma ve yeni zihniyetimizi oturtma yönünde de 
meşru savunma mücadelesinin verilmesi gerekir. Meşru savunmanın yöntemleri çok 
zengindir. Emperyalist kültürün bir ahtapot gibi dünyayı saran zoruna karşı en iyi 
cevap da bu alandan verilmelidir. Serhildan, gösteri, miting, protesto biçimleri; legal 
ve illegal dernek, vakıf çalışmaları; kültürel, hukuki, sanatsal, siyasal ve diplomatik 
alanlarda her  yönden kendi hakkını arama anlayışı hakim olmalıdır.  

Zorun temeli sınıfların çıkışına dayanmaktadır. Gelişen bilim-teknik devrimle 
sınıflar arası uçlaşma törpülendiğinden, çelişkiler budandığından, eski katılıkta 
sınıfsal zıtlaşmalar ortadan kalktığından dolayı zor da yavaş yavaş geçerliliğini 
yitirmektedir. Bu konuda Parti Önderliği; “Teknik sınıflı toplumun inkarını 
gerektirmekte, sınıflı toplumdan meslek toplumuna yeni bir toplumsal kategoriye 
doğru zorlamaktadır. Çağdaş demokrasinin alt yapısı teknik temelin sınıflı toplumu 
bir zorunluluk olmaktan çıkarmasına dayanmaktadır. Diğer bir deyişle teknik 
devrim çağdaş demokrasinin en güçlü temelidir” ve devamla “demokrasinin özünde 
zor ile uzlaşma yoktur” diye belirtir. Çağdaş demokrasilerde kişinin kendi 
savunmasını yapacak kurum ve kuruluşlar varolduğundan zorun önemi ortadan 
kalkmaktadır. Örneğin; geçmişte halka yapılan bir propaganda bile silahla yapılmak 
zorundayken  bugün gelişen bilim-teknik  alanındaki olanaklar ve mücadele 
değerleri sayesinde bu görevleri görsel ve yazılı  basın-yayın araçları da 
karşılayabilecek düzeye gelmiştir. Yine görülen bir işkence sonrasında dava açıp 
hakkını arama, kamuoyuna basın aracılığıyla bu işkenceleri duyurma, onları yapılan 
bu uygulamalardan haberdar etme olanakları vardır. Çeşitli eylemselliklerle bu 
uygulamaları teşhir etme, haksızlığa karşı örgütlemelere girişme ve bunu 
süreklileştirme en doğal meşru savunma hakkıdır. Koşullar çok zorlayıcı olsa da 
meşru savunma genel bir insanlık   kültürü olarak sürekli var olmalıdır. Zaten meşru 
savunma zoru başarma ve zor olanı olağan hale getirme tarzıdır.  
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Ancak parti içinde stratejik değişim sonrası zor olayının yeni baştan çözümlenip  
ikinci plana alınmasıyla birlikte, meşru savunmayı mücadeleden geriye bir adım 
atma veya ilkelerimizi esnetme olarak algılayanlar da çıkmıştır. Tam tersine aslında 
bu, mücadele gerçeğimizin değişen dünya koşullarına uyarlanmasıdır. Meşru 
savunma çizgisi, dünya emperyalizminden bağımsız olarak kazandığımız  25 yıllık 
mücadele değerlerimizi savunacak seviyeye ulaşmamızın ilanıdır. Parti Önderliği 
dünya koşullarına göre meşru savunma çizgimizi şöyle değerlendirmektedir; “Meşru 
savunma çağdaş demokrasinin diğer önemli bir ilkesidir. Çağdaş demokrasi 
ilişkilerinin olmadığı veya demokrasinin saldırıya uğradığı toplumlarda meşru 
savunma temelinde varlığını savunmak bir haktır. Hem de en temel anayasal bir 
haktır. Demokratik olmayan yasalar ve rejimlere boyun eğmek demokratik bir tutum 
olamaz. Bu yaklaşım karşı saldırıyla anti-demokratik güçleri yok etmeyi içermez. 
Daha çok toplumun genel bilinçlilik, örgütlülük ve gösteri hakkını süreklileştirip 
haksızlığı aşmayı öngörür. Uygulanan direnme kutsal savunma hakkına girmekte ve 
hukukun da özünü teşkil etmektedir. Meşru savunma silahlı olma da dahil kaynağını 
çağdaş demokratik ilkelerden alır. Bunu aşan her eylem meşru savunma kapsamına 
girmez.” 

Toplumun kendini ifade edebileceği bir ‘üçüncü alan’ tarzında örgütlenme 
imkanı varoldukça, yine çağdaş evrensel hukukun gelişimiyle beraber ortaya çıkan 
olanaklar mücadeleye zemin sundukça, tekrar eskisi gibi tüm çözümü zora 
bahşetmek, çağın gerisine düşmek anlamına gelir. Gerçek demokrasi tüm insanlığın 
sorunlarına çözüm olma arayışı içerisindedir. Bunun için Parti Önderliği; “Tek yol 
ne devrim, ne de karşı devrimdir. Daha çok çeşitli çözüm alternatiflerini barındıran 
demokratik siyasetin çözüm yoludur” der. Ancak demokratik toplumun oturtulması 
için devlet aygıtında köklü değişimler hatta gittikçe aşılan bir gerçeklik 
yaşanmalıdır. Tarihte ilk sistemli zorun Sümer Rahip Devleti’nde gerçekleştiği 
biliniyor. Devlet, o zamandan günümüze değin insanlara sürekli uğursuz bir 
toplumsal gerçekliği yaşatmıştır. Nasıl ki devlet toplum içinden çıkıp daha sonra 
topluma karşı yabancılaştıysa, demokratik bir iktidar ile bu yabancılaşmayı ortadan 
kaldırıp toplumla sıkı bağ içinde, yeni bir toplumsal sistem  hedeflenmelidir. Tarihte 
olduğu gibi bugün de devlet, toplumdan uzaklaşmış, aynı zamanda jandarmaları ve 
copları ile toplumun korkulu rüyası haline gelmiştir. Gökyüzünde Allah baba, 
yeryüzünde devlet baba söylemi boşuna değildir. Yani tanrıdan sonra en korkulması 
ve sakınılması gereken bir oluşumdur. Bu konumu aştırmak için, devleti demokratik 
kriterlerle halkın denetiminde tutmak gerekir. Yani halk, sivil toplum örgütleriyle 
devleti denetler hale gelmelidir. Zaten meşru savunmadaki mücadele anlayışımıza 
göre, karşıdaki en gerici bir devlet de olsa onu zorla değiştirme ve yıkma temel 
hedef  değildir. Daha çok meşru savunma ilkeleri ve mücadele tarzıyla o devletin 
yapısını işlevsiz kılma, demokratik ölçülere çekme ve dönüştürme yolu esas alınır. 
Böylece bürokratikleşen, militaristleşen devlet aygıtı halkın nezdinde kabul 
görülmez bir duruma gelir. Bundandır ki meşru savunmanın halk ayağının rolünü iyi 
bilince çıkarmak gerekir. Halk, kendi inisiyatifi ve siyasal zoruyla devleti 
demokratikleştirmeye aday tek kesimdir. Yoksa öyle çağa uyayım diye değişen bir 
devlet gerçekliği ortada yoktur. 

Meşru savunmanın önemli bir zemini olan hukuk sistemi de demokratik 
olmayan iktidar gerçekliğinde işlemez duruma getirilmiştir. Orada bağımsız bir 
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hukuk yerine devlet hukuku vardır. Devlet hukukunun olduğu yerde, devletin 
tanımadığı halkı, sınıfı, cinsi, inançları ve temel örgütleme biçimlerini hukukun 
kendisi de tanımaz. Her gün yurttaş hakları, birey hakları denilse de yürürlükte olan 
devletin tahakkümü dışındaki tüm inisiyatifliklerin parçalanmasıdır. Burada ‘insan 
özgür doğar ve özgür yaşar ilkesi’ yerine ‘insan devlete göre, resmi ideolojiye göre 
oldu mu rahat yaşar ilkesi’ işletilir. Tüm bu nedenlerden dolayı polisin ve devletin 
hukukundan sıyrılıp, hukuk devletine geçiş bir zorunluluktur. İnsan haklarının 
saldırıya uğraması halinde bu rejime boyun eğmek yerine bilinçlenerek, gösteri 
hakkını kullanarak, örgütlenerek cevap verilmelidir. Aslında bu yapıldığı taktirde 
hukukun kendi özüne dönüşü sağlanır. Çünkü hukukta, hak gözetilir. Meşru 
savunmada en çok, hakları hukuksal çerçeveye oturtma ve varolan haklardan 
yararlanma içeriğini taşır. Gerçek bir hukuk sisteminde tüm toplum kesimleri için 
işletilen kurallar ve  genel düzen ne ise bütün kesimler ve kurumlar için bu 
geçerlidir. İnsanların sınıf ve etnik kimlikleri nedeniyle suç dereceleri hafifletilmez 
veya ağırlaştırılamaz. 

Barış, huzur ve düzen tüm toplum kesimlerini ilgilendirdiğinden bunun 
sağlanmasında herkesin üzerine düşen görevler vardır. Tabii hukukun uygulandığı 
ve adaletin sağlandığı bir sistem içinde devlet yavaş yavaş aşılacaktır. Bu aşama için 
Parti Önderliği; “Devletin dövecek sopası, öldürecek silahı, tıkacak zindanı 
olmayacaktır. Her geçen gün ‘herkese yeteneğine göre ve ihtiyacı kadar’ bir 
paylaşıma yaklaştıkça devletin son kalıntılarını da tarihin antik eşya müzesine 
atacak bir toplum haline gelecektir” diyor. Meşru savunmanın kendisi de 
egemenliğin, zorbalığın varolduğu müddetçe varolacak temel bir mücadele 
yöntemidir. Çünkü bu ortamda mücadele gerekçeleri her zaman için vardır. 

Tüm bu anlatılanlara rağmen meşru savunmayı halen taktiksel veya geçici bir 
durum olarak hesaplayan, yine meşru savunmayı sadece askeri çizgide HPG’nin 
konusu olarak gören yaklaşımlar söz konusudur. Halbuki bu ne taktiktir, ne de 
sadece askeri çizgi sorunudur. Bu, yeni dönemin, 21.yy.’ın stratejisidir. Meşru 
savunmanın halk ve silahlı olmak üzere iki ayağı vardır. Tek yönlü bakmak 
kapsamını daraltır. Çok çeşitli kitlesel eylemselliklerle halk ayağı devreye girerken, 
silahlı ayak ise üç aşamadan oluşur. Parti Önderliği buna ilişkin; 

“Birinci aşama: Ateşkes döneminde güçler kendilerini korurlar, savunma 
pozisyonuna geçerler. İmha olmaya karşı gerekli önlemleri alırlar. Şu an içinde 
bulunduğumuz meşru savunma durumunu ifade eder. 

İkinci Aşama: İmha amaçlı saldırılması halinde meşru savunma savaşı 
başlatılır. Bunu halk savunma güçleri için söylüyorum. 

Üçüncü Aşama: Topyekün saldırılara karşı topyekün savunmadır. Yani saldırı 
ve imha halka yönelik ve genel olursa halkın da içinde yer aldığı topyekün savunma 
yapılır. Bu bir meşru müdafaadır ve evrensel düzeyde anayasal bir haktır”  
belirlemesini yapar. 

Ayrıca toplumsal  sorunlar kadar çevre sorunlarına karşı da meşru savunma 
çerçevesinde bir tavra gidilmesi gerekir. Bugün insan yaşamını tehdit eden, 
geleceğini yok eden bir çevre kirlenmesine ve halkların tarihi-kültürel değerlerinin 
yok oluşuna tanık olmaktayız. Güzel bir gelecek yaratma sorumluluğumuzdan 
dolayı insanı  yakından ilgilendiren bu sorunlara karşı duyarlı bir mücadele 
yürütmeliyiz. Hasankeyf gibi tarihi bir merkezimizin sular altında kalma tehlikesine 
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karşı kayıtsız kalmak, kendi kimlik ve kültürüne sahip çıkmamaktır. Bunların 
yanında halkların yaşatılması ve kültür zenginliği için de meşru savunmanın 
verilmesi büyük önem arz etmektedir. Çünkü tarihte meşru savunmalarını vermeyen 
halklar tarihten silinmişlerdir. Yine zayıf bir meşru savunma duruşu içinde olan 
halklar ise kendi öz değerlerinden koptukları için tamamen parçalanmış, bunalımlı, 
kimliksiz bir duruma düşmüşlerdir. Bunlar her yere savrulmuş, amaçsızlaşmış ve 
derin bir köksüzlüğü yaşamışlardır. Halk olarak kendi kimlik ve kültürünü korumak 
toplumsal bir haktır. Bunun için yüksek bilinç ve güçlü örgütlülük gereklidir. 
Mücadele biçimleri de koşullara göre değişecektir. Ulus, sınıf ve cins sorununda 
meşru savunma mücadelesi ancak belli bir bilinç edindikten sonra verilebilir. 
Örneğin; ulusal bilinci olmayan bir halkın tarihi ve kültürel değerlerini savunmak 
için eylemliliğe girişememesi gibi aynı şekilde cins bilincinin olmadığı bir yerde 
kadınların örgütlenip özgürlük mücadelesi yürütmesi düşünülemez. 

Bunun yanında meşru savunmanın sağlıklı verilebilmesi için birey ile toplum 
ilişkileri değerlendirilmelidir. Çünkü bu olgu halen yeterince çözülememiştir. 
Sağlıklı bir toplum yaratmanın yolu özgür yetiştirilmiş bireylerden geçer. Birey 
toplumu işleten, harekete geçiren en temel dinamiktir ve katılımı ya da 
katılımsızlığıyla toplumu direk etkiler. Birey ancak toplumsal özelliklerle 
donatıldığı oranda özgür birey olur. Aksi halde kişinin bireysel başarısı ne kadar 
parlak olursa olsun koca toplum gerçeğinde fazla bir değer ifade etmez. Bu yüzden 
demokratik uygarlığın bir ilkesi olarak gelişen meşru savunma bu gerçekliğe el 
atarak mücadeleye başlamak zorundadır. Birey ile toplum arasındaki ortak paydalar 
bulunmadıkça diğer mücadelelerde de başarılı olunamaz. Meşru savunma çizgisi her 
alandaki bilinçli, sorumlu, öncü bireylerle başarıya ulaşır.  

Konumuz gereği kadının meşru savunma gerçeğine bakacak olursak, kuşkusuz 
bu genel belirtilenlerden soyut olmadığı gibi özgün olarak da değinilmesi gereken 
bazı konular vardır. Aslında tarihte ilk olarak insan soyunun örgütlü savunmasını 
yapan kadın olmuştur. Annelik içgüdüleri ona sorumluluk bilinci kazandırırken, bu 
beraberinde bazı korunma yöntemlerini de geliştirmiştir. Kadında acımasız olan 
doğa koşullarına karşı insanlığın bugün doğaya yaklaşımında olduğu gibi tahrip 
etme, imha etme temelinde yaklaşım gelişmemiştir. Aksine doğayla barış içinde 
ondan yararlanma ve insanlık hizmetine koyma eğilimleri ortaya çıkmıştır. Örneğin; 
sulara bentler kurarak, kanallar açarak, doğa afetlerine karşı kendini ve topluluğu 
korurken; fırtınalara, rüzgarlara karşı korunmak için ise kadın kendi olanaklarıyla 
barınaklar oluşturarak doğa zorluklarına karşı bir savunma duruşu içine girmiştir. Bu 
aynı zamanda insanoğluna bir üstünlük de sağlamıştır. Tabii tüm bu savunma 
biçimlerinin zirvesel aşaması, meşru savunmanın en temel zemini toplumsallığın 
geliştirilmesi olmuştur. Toplumsallık insan türünün ilk kansız devrimi olarak 
gelişmiştir. Neolitikle de insanlık kendini güvende ve rahatta hissederek bin yıllardır 
süregelen kendi türünü savunma mücadelesini başarıyla kazanmıştır.  

Erkek kadının savunma yöntemlerini daha da sistemlileştirerek ve özellikle 
bireyselleştirerek egemenliğinin hizmetine  koydu. Dikkat edilirse erkek kendi 
sistemi için ideolojik, siyasal, askeri, kültürel her çeşit savunma mekanizmalarını 
müthiş güçlendirirken, kadını her çağda savunmasız bırakmış ve yalnızlaştırmıştır. 
Bundan sonraki süreci Parti Önderliği şöyle değerlendirir; “Toplumun egemen erkek 
karakteri günümüze kadar kadın olgusunun bilimsel değerlendirmesine bile fırsat 
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tanımamıştır. Dinden çok tabusal bir alan sayılmaktadır. Namus adı altında aslında 
erkeğin en sinsi, en hain ve zorbaca gasp ettiği kadın gerçekliği ve hakları 
gizlenmektedir. Kadının tarih boyunca kimliği ve kişiliğinden yoksun bırakılarak 
sürekli erkeğe tutsak edilmesi sınıfsallaşmadan daha olumsuz sonuçlara yol açan bir 
olgudur. Kadının tutsaklığı genel köleliğin, düşüşün bir ölçüsüdür; toplumda 
yaygınlaşan yalanın, hırsızlığın ve zorbalığın bir ölçüsüdür, her tür kirlenmenin, 
uşaklığın ölçüsüdür.”  

Toplum kadının sömürülmesi ile baş aşağı gidişatı yaşarken buna karşı kadın 
özgür, bağımsız bir meşru savunma duruşu içine girememiştir. Daha çok ülkesinin 
veya sınıfının özgürlük mücadelesinde yer edinerek varlığını gösterebilmiştir. Kadın 
her toplumsal aşamada belli bir uyanışı sağlasa da değişmeyen olgular olarak namus, 
bakirelik, evlilik ve ayıp gibi kavramların cenderesinden kurtulup kendi karşı koyuş 
direncini güçlü geliştirememiştir. Bunlar ne kadar sömürünün kılıfı olsa da kadın 
tarafından içselleşmiş gerçeklere dönüşmüştür. Halen de namusuna leke 
düşürmemek için intihar eden kadınların,  namusuna leke getirdiği için cinayet 
işleyen, kadını öldüren erkeklerin varolduğu bir dünya gerçeğinde yaşadığımızı 
unutmamak gerekir. Namus, kendi öz değerlerini koruma ve savunma anlayışı 
olması gerekirken, egemenliğin bir oyunu olarak namusla kadın özdeşleştirilip, 
toplumu can damarından yani kadından vurmak, onu kapatıp kendi değer yargılarına 
hapsetmek namus olarak öne çıkmaktadır. Halbuki namus kadın kimliğinde direngen 
onuru temsil etmelidir.  

Kadın için, namus gibi kendisini bağımlı kılan tüm bu olgulara karşı savaş 
açmak meşru savunmanın da öncelikli bir konusudur. Kadın ve aile, kadın ve 
ekonomik bağımsızlık, kadın ve duygular, kadın ve politika gibi her alanda çok 
yönlü bir savaşım içinde olunmalıdır. Çünkü bu yetmezlik ve zayıflıklar kadını 
savunmasız bırakmıştır.  

Kadının tüm alt ve üst yapı kurumlarında yer alışı ve orada özgün kimliğiyle 
katılımı toplumda niteliksel bir patlamaya, demokratik iktidarlaşmaya götürecektir. 
Bugüne kadar erkek egemenlikli iktidar ve yönetim biçimleri toplumsal enerjiyi 
tüketmek, adaletsizliği ve eşitsizliği  derinleştirmek için çabaladılar. Bu yüzden 
meşru savunma temelinde kadının kendi sistemini oturtma mücadelesi, aslında tüm 
toplumun meşru savunması anlamına gelmektedir. Bu, en ezilen halkadan 
mücadeleyi başlatma, dalga dalga topluma yayma ve tüm toplumu mücadele içine 
çekme demektir.  

Günümüz dünyasında çocuklar, gençler, yaşlılar, özürlüler vb. her kesime hitap 
etme, ihtiyaçlarını karşılama kadar onları en iyi  şekilde topluma katma, işlev 
kazandırtma ancak kadın sistemi ile gelişebilir. Tarihte kadınların en kutsal 
gördükleri, yetiştirdikleri, büyüttükleri ve çirkinliklerden koruyarak baktıkları 
çocuklarını inanç gereği olarak sınıflı toplumun tanrılarından Baal’e kurban ettikleri 
tarih kitaplarında yazılıdır. Bugün din fanatizminin örneği olan çocuk kurban etme 
geleneği çoktan kalkmış olsa da, kapitalizmin yarattığı sömürü  sistemi ile çocuğun 
saf ve temiz dünyası katledilmekte ve bu vahşi düzen içinde kirletilmektedir. 
Günümüzde  milyonlarca çocuğun sokakta kaldığı, köprü altlarında büyüdüğü, 
uyuşturuculukta, kaçakçılıkta ve fuhuş sektörlerinde çalıştırıldıkları bilinmektedir. 
Bu çocuklara yetmeyen sınırlı sayıdaki çocuk esirgeme kurumları ise az bir kesimi 
bile doğru dürüst yetiştirememekte, yetiştirdiklerini de onları bu hale getiren düzene 
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göre büyütme endişesi içindedirler. Bazılarınınsa olanaksızlıktan dolayı eğitim 
hakları ihlal edilip küçük yaşta tamircilik, işportacılık vb. işlerde çalıştırılarak evin 
gelirine katkı sunma yükümlülüğü önlerine konulmaktadır. Daha da olanaksız olan 
aileler çocuklarını evlatlık olarak satmakla onları ruhen ve manen öldürmektedirler. 
Halbuki çocuklar toplumun gelecek nesilleri olarak sağlıklı büyütüldükleri taktirde 
genel topluma katkı sunabildikleri bilinen bir gerçekliktir. Diğer taraftan atıl 
bırakılan yaşlıların ve enerjisi boşa harcanan, yaratıcı bir güce dönüşemeyen 
gençliğin aktivitesini topluma mal eden bir düzene ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu 
ancak kadın özüyle yaratılacak olan demokratik uygarlıkla sağlanabilir.  

Toplum kadar ekolojik dengesizlik için de kadının meşru savunma silahını elden 
bırakmaması gerekir. Gelişen bilim-tekniğin doğayı daha da güzelleştirip temiz 
kılacağına, alabildiğince kirlettiği, yaşam kaynaklarımız olan havayı, suyu, toprağı 
kullanılmaz hale getirdiği görülür. İşte doğayla barışık olan kadın bu soruna da 
acilen eğilmek zorundadır. Çünkü doğayı ataerkilliğin çirkin hesabı, rekabeti ve 
iktidar hırsı bu duruma getirmiştir.  

İdeolojisizliğe, inançsızlığa karşı insanın kendi temel değerlerine ulaşmış, 
maneviyatına kavuşmuş bir modeli ancak kadının yaratıcı, öze bağlı doğası 
geliştirebilir. Ayrıca çığırından çıkmış bir savaş gerçekliğine karşı çağdaş demokrasi 
yolunda savaşa son verme, barışla sonuçlandırma tüm kadınların vazgeçilmez bir 
amacı olarak durmaktadır. Tabii bunlar kadının kendini yeniden yarattığı kadar 
yaratılacaktır. Bunlar kısa vadede gözetilecek hedefler değildir. Zaten meşru 
savunma uzun vadeli bir program ve temel doğrultudur. Kadının meşru savunma 
savaşı, bir sistem savaşıdır ve sistemler bir anda, sıradan bir çaba ile 
değiştirilemezler. Sabırlı, ısrarlı ve özverili bir çaba gerektirir.  

Bugün kadın, meşru savunma çizgisinde mücadele vermek için tüm silahlarına 
ve olanaklarına kavuşmuştur. Geçmişte kadını en çok savunmasız bırakan onun 
tarihsizliğiydi. Parti Önderliği savunmalarıyla birlikte kadının en eski tarihi kesitte 
ne kadar rol oynadığını herkese göstermiştir. Bu anlamda Parti Önderliği 
savunmalarıyla aslında kadın tarihinin de savunmasını yapmış ve onun meşru 
savunma mücadelesi için en güçlü zeminini yaratmıştır.  

 
DOĞADA VE İNSANLIK TARİHİNDE MEŞRU SAVUNMA   
 
1) Doğada Varolan Savunma Anlayışı 
 
Her şeyin bir iç işleyiş yasası olduğu gibi doğanın da temel bazı işleyiş 

kanunları vardır. Bu kanunlardan biri doğada her canlıya biçilmiş ortalama bir 
yaşam süresi ve yaşam biçimi olmasıdır. Kelebeklerin bir haftalık, kaplumbağaların 
yüzyıllık ömrü vardır. Bir dış müdahale olmadıkça, biçilen ortalama yaşam süresi 
her canlı tarafından yaşanır. Bir balığın su dışında oksijensiz kalışı gibi bir kuş da 
suda havasızlıktan dolayı yaşayamaz. Doğada canlı türlerine göre biçilen yaşam 
süresi ve biçimi, doğanın kendisinde kurduğu dengenin bir sonucudur. Bu denge 
öyle güçlü ayarlanmıştır ki, bazı hayvanlar yüzlerce yumurta bıraktıkları halde bu 
yumurtalar, daha büyük hayvanlar tarafından yenildiği için ancak soyu 
sürdürebilecek kadar yumurta yaşama başlangıç yapabilmektedir. Memeli hayvanlar 
ise, birkaç yavru doğurabilirler, ama bu yavrular başka hayvanlar tarafından fazla 
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tehlikede olmadığından yaşama daha güvenceli başlarlar. Burada insan, doğada bir 
haksızlık olduğunu düşünebilir. Ama, bir ineğin yüzlerce buzağı doğurduğunu 
düşünün bir! Dünya ineklerle dolu olurdu. Bu anlamda doğada oldukça güçlü bir 
denge söz konusudur.  

Doğanın kendinde yarattığı bir diğer denge kanunu da doğal ayıklanma 
kanunudur. Bunu ilk bulan  Darvin’e göre, yaşam kasırgası içinde ancak yaşama 
gücü olanlar canlı kalır ve türlerini sürdürürler. Bu bir doğal ayıklanma yada yaşam 
savaşıdır denilebilir. Günlük dilde orman kanunu da denilse aslında doğanın doğal 
dengesi için kaçınılmaz bir yasadır. Doğada  sürekli bir ‘canlı kalabilme mücadelesi’ 
söz konusudur. Bunun için tüm canlılar saldırı ve  savunma duruşları içine girerler. 
Fakat bu mücadele de haklı ya da haksız aranamaz. Doğada yaşanan olaylar haklı-
haksız, meşru-gayri meşru, sevap-günah diye birbirinden ayrıştırılamaz. Bu 
ayrıştırmalar bilinçli bir eyleme dönük yapıldığından ancak insan davranışlarında 
konulabilir. Canlılar aleminde bir yılanın  güvercin yumurtalarını yemesini haksızlık 
olarak ele alamayız. Yılan da orada bilinç dışı bir yaşam mücadelesi vermektedir. 
Büyük balığın küçük balığı yemesi olayında da durum aynıdır. İnsan düşüncesinde 
ezen-ezilen mantığı oldukça derinlere işlediğinden hemen taraf tutma, güçsüzü 
savunma refleksi öne çıkabilmekte. Ama doğa olaylarında savunma, meşru ya da 
gayri meşru olarak değerlendirilemez. Meşru savunma daha çok, sınıflı toplumun 
uyguladığı ideolojik ve askeri zor karşısında ezilenin ya da haksızlığa uğrayanın, 
bunun farkına varmasıyla geliştirdiği bilinçli savunma tavrıdır. Bu nedenle doğada 
meşru savunmadan çok, doğal  bir savunma anlayışı vardır. Doğada ezen, efendi, 
askeri şiddet, katliam, soykırım yoktur. Sadece doğal yaşam mücadelesi vardır. 

Doğada tüm canlı ve cansız varlıklarda  yaşam mücadelesini verecek savunma 
refleksi mevcuttur. Her şeyden bağımsız, etkileşimde bulunmayan, devingen 
olmayan hiçbir nesne veya canlı yoktur. Her canlı kendisine doğada biçilmiş zaman 
zarfında ışıkla, ısıyla, toprakla, havayla, suyla vb. bir çok olguyla karşılıklı etkileşim 
içindedir. Canlı organizmalar yada cansız nesneler çeşitli koşullar altında varlıklarını 
koruyabilmek için dışardan gelen bu etkilere karşı bir iç tepki geliştirirler. Etkileşim 
sürecinde yaşam savaşından başarılı çıkmak, varlığını tehdit edici tabi oluşlara 
düşmemek, ayıklanmamak ve yok olmamak için bir tepki gösterirler. Direnci zayıf 
ve yetersiz maddeler değişime uğrar, canlılarsa ayıklanma kanunundan geçerler. 
Etkileşim olayında canlıda  ve maddede gelişen bu tepki bir savunma davranışıdır. 
Doğada varolan itim ve çekim kuvveti, etki-tepki olayının kavranması açısından 
yerinde bir örnektir. Atom çekirdeğini ve elektronları bir arada tutan ve maddenin 
oluşumunu sağlayan iki karşıt enerji vardır. Çekici elekrostatik enerjiyle itici kinetik 
enerji arasındaki denge sayesinde madde oluşmaktadır. Çekici enerjiye karşı eğer bir 
itici enerji olmasaydı her madde çok sıkı ve sert bir biçim alırdı. Yada tersi olsaydı 
her madde çok gevşek ve akışkan bir yapıda olurdu. Yine dünyamız güneşin çekim 
gücüyle onun etrafında dönerken kendinde yarattığı bir itim gücü olmasaydı güneşe 
çarpardı. İtim gücü daha fazla olup dengesizlik yaşansaydı güneş sistemine dahil 
olmayan, uzay boşluğunda avare dolaşan, sürekli yıldızlara, göktaşlarına çarpan bir 
gezegen olurdu. Bu anlamda, etkiye karşı gelişen tepki, çekim gücüne karşı gelişen 
itim gücü varlığın öz savunmasını ifade etmektedir. Ve varlığın öz savunmasıyla 
birlikte doğada denge yaratılmaktadır.  

Canlılarda fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki tür tepki gelişir. Bu tepkiler 
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varlığın öz yaşam yani doğal yaşam dengesini savunmaya yönelik ortaya çıkar.  
I-Kimyasal tepki: Fiziksel bir dış etkiye karşı canlı varlığın ilk olarak 

savunmasını yapan ve onu uyaran kimyasal tepkilerdir. Tamamıyla biyolojik olarak 
gelişir. Aşırı soğukta damarların büzüşmesi, dişlerin takırdaması, vücudun titremesi; 
aşırı sıcakta ise damarların gevşemesi, vücudun terleme ile ısı dengesini korumaya 
çalışması; gözün kuruyup enfeksiyona açık hale gelmemesi için göz kapaklarının 
gayri ihtiyari açılıp kapanması ve gözün kendisini korumak için göz yaşı üretmesi 
vücudun bilinçten bağımsız kimyasal tepkileridir. Kulak ve burunda varolan titrek 
tüyler, içerden dışarı doğru hareketlerle gelen tozu dışarı iterler. Fiziksel bir 
yaralanma sonucu akyuvarlar kanı pıhtılaştırır, vücut yarayı kapatacak salgı üretir, 
hücreler kendisini yeniler ve böylece öz savunmamız irade dışı, düşünerek, isteyerek 
etkide bulunamayacağımız bir tarzda kendiliğinden yapılmış olur. Kısaca belirtirsek 
kimyasal tepkiler, canlının evrim sürecinde kazandığı ilkel ve doğal tepkilerdir.  

II-Fiziksel tepki: Biyo-kimyasal tepkiden kopuk değildir. Fiziksel tepkiler, 
kimyasal tepkinin reaksiyonu olarak minimal bilinç ve duygu öğesini de içinde 
barındırarak gelişen tepkilerdir. Yani kimyasal tepkinin bir sonucu olarak ortaya 
çıkan fakat daha bilinçlice yapılan davranışlardır. Bir tehlikeye karşı göz 
kapaklarının sıkıca kapatılması, gözün kendini koruma amaçlı süreklileşmiş açılıp 
kapanmasından farklıdır. Bir dış uyarıcı fiilen vardır ve bilinçlice göz sıkıca 
kapatılır. Bir varlığın tehlike karşısında sinmesi, gizlenmesi, kaçması yada 
saldırması; karate esnasında gösterilen savunma davranışları; soğuk havada el 
sürtme, hareket etme, sıcak havada serin yere gitme, gölgeye yönelme kimyasal 
tepkilerin uyarıcılığıyla gelişen fiziksel tepkilerdir. Fakat etkiye karşı optimal bir 
denge oluşturacak güçte tepki geliştirilemezse organizmanın vereceği en direk tepki 
ölüm olmaktadır.  

Hayvanların içgüdüleri ve doğaya uyum sağlamalarını kolaylaştıran yetenekteki 
organları onları dışa karşı güçlü kılar. Hayvan davranışları soydan soya geçerek 
içgüdü halini alır. Böylece hayvanlar doğuştan avantajlı güçlü içgüdüleriyle yaşama 
atılırlar. Hayvanların sinir sisteminde ‘doğuştan gelen uyarıcı mekanizmalar’ vardır. 
Daha büyük hayvanlarda, fırtına, ateş vb. varlığı tehdit eden olaylar karşısında bu 
uyarıcı mekanizma, hayvanı savunan temel kuvvettir. Örneğin; civcivler daha 
yumurta kabukları kuyruklarına yapışıkken, hayata gözlerini yeni açmış ve birçok 
canlıyı yeni görmüşken bir doğan gökyüzünde belirdiğinde yada bir kedi 
miyavlaması duyduklarında hemen korunaklı bir yere kaçarlar. Oysa bir martı, 
ördek, güvercin gördüklerinde yaşamlarının tehlikede olmadığını sezdiklerinden 
tepki göstermezler. Hayvanların sinir sisteminde kalıtımsal düşman imgesine karşı 
doğuştan gelen merkezi uyarılar onun öz savunmasını yapmasını sağlar. Deniz 
kaplumbağalarının öyküsü de konumuz açısından iyi bir örnektir. Dişi deniz 
kaplumbağası sudan çıktıktan sonra kumsalda dalgaların gel-git hattından uzak emin 
bir noktada çukur açar ve yüzlerce yumurtayı çukura bırakır. Çukuru örttükten sonra 
denize geri döner. Konumuz açısından asıl önemli süreç on sekiz gün ardından 
yumurtaların içinden yüzlerce küçük kaplumbağanın çıkışından sonra başlar. Bu 
kaplumbağalar kumun üstüne çıkar çıkmaz kaplumbağa hızında son sürat dalgalara 
doğru koşarlar. Kaplumbağanın doğuştan gelen uyarıcı mekanizmaları onu sahilin 
tersi yönünde koşmaktan, öylesi bir meraktan alı koyar.  Çünkü orasının tehlikeli  
olduğunu hızla suya ulaşması gerektiğini, martılara ve balıkçı kuşlara yem olmaması 
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için elini çabuk tutmasını bildirir. Burada deneme-yanılma-test etme-öğrenme 
yoktur. Karada hızla denize koşan kaplumbağalar denizde emin ellerde olmanın 
gönül rahatlığıyla yüzmeye başlarlar. Hiç daha önce deniz görmedikleri ve 
yüzmedikleri halde içgüdüsel olarak yüzmeye başlamaları da doğaya uyum sağlayan 
organların varlığıyla açıklanabilir. Bu anlamda hayvanlarda içgüdüsel uyarıcılar ve 
doğaya hızlı uyumu sağlayan organlar onları doğa karşısında güçlü kılar.  

Savunmaya, çiftleşmeye, yemek aramaya dair hayvan davranışlarının büyük 
çoğunluğu içgüdüseldir. İçgüdülerin gelişkinliği ile öğrenme arasında ters orantı 
olduğundan daha çok öğrenme yoluyla yaşamını sürdüren insan güdüleri, hayvan 
içgüdüleriyle kıyaslanamayacak kadar zayıftır. Hayvanların uyarıcı mekanizmaları 
içgüdülerle bağlantılı doğuştan varken, insanın uyarıcı mekanizmaları; kişisel 
deneyim, öğrenme ve tecrübeyle gelişmektedir. Bir de insan yavrusu kadar 
savunmasız dünyaya gelen ve uzun süre bakıma muhtaç olan bir canlı yoktur. Orhan 
Hançerlioğlu Düşünce Tarihi kitabında ‘hayvanlar doğduktan birkaç gün sonra 
yürümeye başlarlar insan ise ancak bir yıllık emekleme deneyiminden sonra 
yürümeyi öğrenir. Hayvanın büyüme evresi birkaç ayda biterken insanın ise on 
dokuz yıl devam eder. Üreme yeteneği hayvanlarda birkaç ayda gelişirken insanda 
on beş yıldan sonra başlar. Hayvanlar kısa bir sürede tüylenirken insanlar on beş yıl 
sonra tüylenir’ der. Tüm bu nedenlerden dolayı insan nasıl dokuz ay anne karnında 
anneye bağımlı yaşıyorsa doğduktan sonra da uzun bir süre anneye bağımlılığı 
devam etmektedir. Bu nedenle bireysel gelişme insanda çok gecikmeli 
yaşanmaktadır. Bir de insanlar hayvanlar gibi kendilerini koruyacak araçlar olan 
organlarıyla dünyaya gelmezler. Kendilerini koruyacak araçlardan yoksun 
olduklarından hayvanlar kadar hızlı doğaya uyum sağlayamazlar. Diğer canlılar 
doğadan korunabilmelerini sağlayan araç-gereçlerini bedenlerinin bölümleri olarak 
üzerlerinde taşırlar. Örneğin; öküzün kendisini savunması için boynuzları vardır. 
Yine tavşanın toprağı kazmak için pençeleri ve kaçmak için çevik bacakları, 
bukalemunun kamufle gücündeki araziye göre renk alan derisi, kaplumbağanın 
sırtında evi vardır. Mürekkep balığı tehlike karşısında boya salgılayarak suyu 
bulandırır ve kendisini korur. Kaktüsler su depoları sayesinde kurak iklimde 
yaşamlarını sürdürürler. Bir çok canlının onu soğuktan koruyan kürkü vardır. Kuşlar 
kanatları, arılar iğneleri, yılanlar zehirleri, kirpiler okları sayesinde kendi 
savunmalarını yaparlar.  

Doğa karşısında tüm canlılardan savunmasız olarak yaşam maratonuna başlayan 
insan bedeni ve organları, doğal savunma yapabilecek kabiliyette olmadığından 
dolayı insanda varolan ve diğer canlılarda olmayan el ve akıl gücü ile onu en 
savunmasız konumdan, tüm canlılardan daha iyi savunma yapabilecek güce 
taşımıştır. İşleyen el ve gelişen akıl, hayvanlar aleminden çıkışımızın ve aramızdaki 
farkın temel sebebidir. Doğaya uyumda zorlanan insan, el ve akıl gücüyle doğayı 
kendisine uydurmaya başlar. O dönemdeki güçsüzlüğü güçlü yanlar olmuştur. Bu 
noktada Parti Önderliği; “İnsanın gücü güçsüzlüğündedir” demektedir. Doğa 
karşısındaki bu güçsüz durum, araçlardan ve organlardan yoksunluk olmasaydı belki 
de el ve akıl bu denli gelişmeyecekti. El ve akıl gücü sayesinde, zengin alet 
çantasıyla insan, dünyanın yaşanabilir tüm mekanlarına yayılmıştır. Kutup ayısı 
sıcağa karşı dirençsiz düşerken, dağ tavşanı beyaz tüyleriyle ovada iyi bir hedefken, 
insan, her yerde yaşamın yolunu açan tekniği yaratmıştır. İnsan zekasının tekniği 
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yaratması, doğanın etki gücüne karşı bilinçli bir tepki göstermesi, insanın öz 
savunmasını yapması anlamında önemli bir adımdır. Toprağı kazmak için yapılan 
kazmalar, hayvanları avlamak için taştan yontma silahlar, keserler, hayvan 
postundan giysiler, barınmak için yapılan kerpiç evler hep bu sürecin birer 
ürünüdürler. İnsan, içgüdülerinin eksikliğini zekasıyla, organlarının eksikliğini de 
teknikle gidermiştir. Dik yürüme insanın elini serbest kılmış, geçmişte yürüyüşe 
yardımcı olan eller aklında yardımıyla aletleri işlemeye ve kullanmaya başlamıştır. 
Bu anlamda el, Kant’ın da dediği gibi ‘dışarıya açılmış beyin’ olmuştur. ‘Emek 
insanı yarattı’ sözünden de anlaşılacağı gibi alet yapma zihnin ve toplumun 
gelişiminde önemli rol oynamıştır. Bu da insanın doğa karşısında geliştirdiği ilk 
bilinçli savunma davranışı olmuştur.  

 
2) Teknik-Düşünce-Dil Ve Toplumsallığa Geçişte İkinci Meşru Savunma 
 
Doğanın dengesini sağlama kanunu olarak varolan doğal zor, tüm canlılarda bir 

savunma davranışını geliştirmiştir. Hayvanlarda içgüdüsel, insanlarda bilinçle anlam 
bulan savunma davranışı alet yapma, düşünce, dil ve toplumsallığa geçiş süreçleri 
ile daha örgütlü bir karakter kazanmıştır.  

Evrimini tamamlayan insanda, üretimde edindiği bilgilerinin beyne yansıması 
sonucunda düşünce denilen olgu kıvılcımlanır. Gırtlak yapısının gelişimiyle 
çıkartılan uyumlu sesler, dil denilen olguyu geliştirir. Homo-sapiens ile yaşıt olan 
dil, bir üretim ve yaşam ihtiyacı olarak ortaya çıkar. Toplumsallaşma, insanın alet 
yapmaya başlaması, dil ve düşünce gelişimiyle bilinçlice ortak amaca yönelmesi ve 
bir arada yaşamı geliştirmesiyle başlar. Ortak ürün elde etme ve topluluğun 
savunmasını yapma, ortak yaşama bilinci olan ‘toplumsal bilinci’ yaratmıştır. 
İnsanlar konuşmasalardı ortak çabalarını bir araya toplayamaz, gelecek kuşaklara 
aktaramazlardı. Bu nedenle toplumsallığın gelişiminde dilin önemli bir payı vardır. 
Toplum, aynı zamanda aktarılan bilgilerin yarattığı bir birlikteliktir.  

Doğanının zorlu koşullarına karşı gelişen toplumsallaşma, insan için önemli bir 
savunma gücü yaratmıştır. İnsanın insana zorunluluğu; savunma araçları 
niteliğindeki organlardan yoksun olduğu ve savunmasızlığı uzun süre devam ettiği 
için bir yaşam tecrübesi olarak açığa çıkmıştır. Parti Önderliği; “Doğada bir çok 
benzer kümenin canlı cansız ayrımı yapmadan bir arada bulunduğu gözlenmektedir. 
İnsanlarında bir fiziki küme olarak bir arada bulunması pek yadırganamaz. Fakat 
asıl yadırgayıcı olan şudur: insan dışı tüm kümeler kendi içlerinden farklı güçte 
olanı yaratamamaktadır. Doğalında her biri neyse odur. Kümeselleşme kendi içinde 
farklılık yaratmamaktadır. Hidrojen atomu her yerde aynıdır. Çimen her yerde 
çimendir. Karıncalar hep aynı karıncalardır... Toplumsal özgünlük kendi başına 
büyük bir niteliksel farklılık içermekte her şeyden önce çok yaratıcı olmaktadır. 
Karıncadan maymuna kadar her canlı kümenin gelişen bir yaratıcılığı olmadığı 
rahatlıkla gözlemlenebilir. İnsan toplumunda ise; giderek ivme kazanan bir 
yaratıcılık bütün zamanlarda geçerlidir” der. Yani hayvanlar içinde sürü ve grup 
benzeri birlikteliklerin varlığın tekliğini aşan bir güç ve irade yaratamadıkları 
görülmektedir. Ama doğa karşısında en savunmasız canlı olan insan bir küme 
oluşturduğunda ortak çalışma gücü ve gelişen yaratıcılıkla en zor koşulların dahi 
üstesinden gelebilmiştir. İnsanoğlu toplumsallığın gücüyle birçok şey yaratmıştır. 
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Her şeye karşı kendisini güçlü savunabilmiştir. Toplumsallık, insanların kendilerini 
savunma güçlerinin tanrısal ifadesi olmuş ve Parti Önderliği’nin de belirttiği gibi 
“ilk tanrısal kimlik” olarak açığa çıkmıştır.  

Toplum biçiminin ilk örneklerini, avcılık ve toplayıcılıkla uğraşan, mağarada 
yaşayan, sınırlı işaretlerle yüklü bir dil kullanan ve sayıları yirmi-otuzu geçmeyen 
klanlar oluştururlar. Klanların düşünce tarzı her şeyi kendileri gibi canlı ve ruh 
sahibi olarak gören Animist düşünce tarzıdır. Bu düşünceden yola çıkarak en fazla 
iletişimde oldukları ve yararlandıkları varlığı totem seçerler. Klan üyeleri totemi 
akraba bilirler ve onun soyundan geldiklerine inanarak birlikteliklerinin ideolojik 
temelini oluştururlar. Parti Önderliği; “Toteme saygı, onu koruma totem üyeleri 
arasında da saygı ve birbirini korumayı getiriyordu” demektedir. Bu anlamda 
totem, üyeler arasında düşsel bir kardeşlik bağı yaratıyordu. Klan üyeleri bu bağla 
bir arada kalıyor, dıştan gelecek saldırılara karşı ortak hareket ediyorlardı. Totem 
bağı, klanın örgütlü savunulmasını sağlayan bağ olarak ortaya çıkmaktadır. Klan 
içinde, klanın birliğini korumaya, birlikteliğin gücünü açığa çıkartıp doğa 
karşısındaki savunma duyarlılığını canlı tutmaya çalışan temel karakterler, o 
dönemin büyücüleridir. Bu insanlar, rastlantı eseri bir olay esnasında zihinlerine 
yerleşen, dikkatlerini çeken şeyleri o olayın sorumlusu olarak yorumlayıp bu 
tesadüfi olayı maketlerle, ritüel danslarla tekrarlayarak gerçekliği denetlemeye 
çalışırlar. Örneğin; saatlerce balık avlamaya çıkıp tek bir balık dahi yakalayamayan 
bir klan üyesinin bu bekleyiş esnasında şimşek sesi duyması ardından tesadüfen 
büyük bir balığı yakalaması bu nimeti verenin şimşek olduğuna inanmasını getirmiş, 
bundan sonra her balık avına çıkış öncesi bu tesadüfi olayı danslarla tekrarlayıp, 
şimşeğin yeniden aynı nimetleri vermesini istemiştir. Böylece gerçekliğe büyüler ve 
danslarla müdahale etmeye çalışmışlardır. Bu büyüler ve danslar aynı zamanda 
küçük birer prova olduğundan grupta av öncesi belli bir konsantre ve yoğunlaşma 
yaratmış, bu da verimliliği arttırmıştır. Törenler klan üyelerine, doğaya hakim 
olabileceklerine, ondan korunabileceklerine dair moral vermede, korkuyu silmede, 
birlik ruhunu ve güçlülük hissini yaratmada önemli bir rol oynamıştır. O dönemin 
büyüleri klanın savunmasını yapma amaçlı, yaşamı kolaylaştırma istemiyle 
geliştirilen fantastik, hayali ve zararsız yöntemlerdi. 

Birey için vahşi doğa karşısında hayatta kalmanın ve varlığını savunmanın tek 
şansı olan toplumsallık, başlangıçta ihtiyaçların doğurduğu gönüllü bir birliktelikti. 
Daha sonra toplumu bir arada tutabilmek, dağınık yaşam alışkanlığını aştırıp bireyi 
klana güç katan duruma getirmek, toplum olgusuna itaat ettirmek için törenler, 
tabular, ibadetler, kurbanlar, yasalar oluşturuldu. Bu anlamda totemler, mitolojiler, 
çok ve tek tanrılı dinler aslında hep insanı toplumsallaştırmak için kullanılmış 
araçlardır. Çünkü insanlık toplumsallıkla savunmasız durumdan savunma gücüne 
ulaşmıştır. Klan içi sert uygulamalar, klanlar arası çatışmalar klanın savunmasını 
yapma ve büyüsel güce sahip toplumsallığı korumayı açığa çıkardı. Bu nedenle 
törelere ve tabulara uymayanlar çok ağır cezalandırılırdı. O dönemin kurallarının 
sertliği, klanlar arası çatışmaların ilkelliği, zor olgusunun çok şiddetli uygulandığı 
fikrini yaratabilir. Fakat ileriki bölümlerde sınıflı toplumla gelişen zorun, zihni ve 
fiziksel tahrip boyutlarını açtığımızda görülecektir ki klan döneminin zoru klan 
içinde dışa karşı birlikteliği güçlü tutma, klan dışında ise totemini koruma amacıyla 
yapılmaktaydı. İlkel şiddet ne kadar acımasız gözükse de sınıflı toplumlarda 
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uygulanan zor kadar yıkıcı ve tahripkar değildi. Çünkü kapsamlı imhayı, üretimi 
elinde toplamayı, dünya egemenliğine oynamayı, sömürmeyi ve sosyal-kültürel 
imhayı amaçlamıyordu. Bunu gerçekleştirecek üretim düzeyi, ilişkileri ve ideolojik 
doğrultusu yoktu. Klanlar arası çatışmalar totemini üstün tutmadan, av sorunlarından 
ve öç almadan kaynaklı çıkmış, klan üyeleri ortak savunmayı dayanışma ruhuyla 
birbirlerine karşı bir görev olarak yapmışlardır. Birine yapılan kötülük hepsine 
yapılmış sayıldığından gelişen herhangi bir saldırıya karşı totem kardeşlik bağı 
ilkelerine dayanarak savunma yapmaktaydılar. İnsanın doğa karşısındaki ve 
toplumsallık olayındaki duruşuna baktığımızda, insan doğasında  şiddet olmadığı 
görülecektir. Daha çok zora karşı bir savunma duruşu söz konusudur.  

Topluluk bu anlamda aslında insan tarafından doğanın zorluklarına karşı 
kurulmuş bir savunma çemberidir. Üyelerin akrabalığı, klan normları, hakların 
belirlenmiş olması, toplumun bunlara yönelik herhangi bir baskı ve saldırı karşısında 
yaşamını savunma hakkını geliştirmesini sağlamıştır. Doğal afetlere, diğer 
topluluklara ve içte topluluk kurallarına uymayanlara karşı bilinçli ve ortak savunma 
gücü yaratılarak, farkında olunmadan insanda büyük devrimsel çıkışların zemini 
hazırlanmıştır. İnsanda bir savunma yöntemi olarak ortaya çıkan toplumsallık, onu 
günlük ve rasgele yaşayan, aşırı etkilenmekten kurtulamayan pozisyondan çıkarmış 
yön veren, etkileyen, irade ortaya koyabilen güce dönüştürmüştür. Böylece 
toplumsal alanın ilanı aslında insanın öz savunmasına bir içerik kazandırmıştır.  

Alet yapımı, dil ve düşünce toplumsallaşmanın ilk devrimsel gelişmeleridir. 
Neolitikle gelişen köy devrimi de ikinci toplumsal devrim anlamına gelmektedir. 
M.Ö. 12.000’lerden itibaren bitki ekilmeye, hayvan evcilleştirilmeye başlanmış 
bunun sonucunda nüfusça büyüme ve yerleşik yaşama geçme gelişmiştir. Klan 
ailesinden, birkaç aileye dayanan kabile toplumuna geçiş bu maddi koşullarla 
mümkün olmuştur. Neolitikle, anne eksenli akraba kabileler topluluğu 
oluşturulmuştur. Parti Önderliği bu noktada;“Neolitikte tarımı ve evcilleştirmeyi 
geliştiren, çocukları dünyaya getiren yaratıcı güç kadındır. Ve yerel doğal güçlerin 
doğal anası da sayılıyordu. Doğanın ürün keşfeden gücü olduğundan tanrıça temsili 
ile doğal bir karakter kazanıyordu. Neolitikte güçlü analık duyguları, özgür yaşam 
zihniyeti, doğayla güçlü dostluk ilişkisi, korkutucu imgelerin hakimiyet kurmadığı 
ruhsal yapı yaşamda cinsler arası eşitlik söz konusuydu” der. 

Bilindiği gibi hayvanlar aleminde genel olarak ot oburlar sürü halinde yaşarlar. 
Yiyecek bolluğundan ve rahatlığından dolayı birbirlerine hoşgörülü davranır, bir 
arada zararsız bir yaşam geliştirirler. Etoburlar ise; çoğunlukla sürü oluşturmaz, 
yalnız başına av peşinde koşar ve yiyeceğini diğerlerinin ihtiyacı ne olursa olsun tek 
başına tüketirler. Ot obur ya da etobur hayvanlar içinde birlikte yaşamaya en yatkın 
cins dişi cinstir. Tamamen içgüdüsel gelişen yavrusu için yiyecek temin etme, 
yavruyla paylaşma, onu savunma refleksleri, el becerisi ve bilinç kazanan dişi 
insanda çok daha örgütlü bir davranışa dönüşecektir. Kadında annelik duyguları 
zamanla bilinçle birleşince daha büyük bir olguya sadece çocuğu savunmakla 
kalmayıp bir topluluğu savunmaya dönüşmüştür. Kadın neolitik dönemde 
toplumsallığı daha örgütlü ve bilinçli kılmıştır. Kendi sisteminin öz savunmasını 
daha güçlü yapabilme amaçlı kadın, analık hukuku olarak da tabir edilen bazı 
kurallar bütünlüğünü geliştirmiştir. 

Bunlardan ilki yemek tabusudur. Kadın doğayı yaralamadan, tahrip etmeden, 
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dostça yaşamın yollarını yaratmıştır. Yemek tabusu bitki ve hayvan türlerinin 
yaşamının korunmasını ve devamlılığını sağlayan önemli bir tabuydu. Yavru 
hayvanı öldürme, olgunlaşmamış meyveyi yeme yasağı türlerin üremesi ve 
devamlılığını sürmesi açısından önemli bir yasaktı. Böylece yaşanılan dönem 
boyunca bütün türler korunmuş, üremelerine olanak sağlanmıştır. Yasaklı totem 
hayvanları ve meyveleri yiyenlerin, topluluğun başına felaket getireceklerine 
inanılırdı. Yeme yasağı ile totem, totem yasağıyla da topluluğun savunması yapılmış 
olunuyordu. Yemek tabusunun bir diğer hedefi de klan sürecinin doğal iş bölümü 
sonucu erkeğin avcılıkta kazandığı saldırgan ve ilkel davranışları toplumsallık 
menfaati için törpülemeydi. Böylece yemek tabusuyla hayvani güdülere karşı 
insanlığın ve doğanın savunması yapılmaya çalışılmıştır.  

Toplumsallaşma sürecinin kadın tarafından geliştirilen yöntemlerinden biri de 
cinsel ilişki tabusudur. Bu tabuya göre bir erkek kendi toteminin akraba kümesinden 
olan hiçbir kadınla çiftleşemez ve aybaşı ile lausalık döneminde kadına 
yaklaşamazdı. Cinsel ilişki tabusuyla, cinsel dürtüler terbiye edilmiş, birleşme insani 
bir renk almış, düzenlenmiş ve bazı kurallara bağlanmıştır.  

Kadın sistemini oturtma ve savunmasını yapma amaçlı kan tabusunu da 
geliştirmiştir. Kadının kanın dökülmesi yerleşik yaşamın öncüsü olduğu ve temel 
ihtiyaçların karşılayanı olduğu için yasaktı. Çocuk eğitimi hakkı da kadına aitti. 
Kadının korunması, topluluğun başlarına gelmesi olası bir felaketten korunması 
anlamına geliyordu. Kadın kendi yaşam dayanağı olan sistemini koruma ve savunma 
amaçlı kurallarını güçlü oturtmuş ve gönüllü benimsetmiştir.  

Parti Önderliği; “Erkeğin rolü avcılık hakim geçim aracı iken ne kadar önde ve 
güçlü ise, avcılığın arka plana düştüğü dönemde de o denli arkada ve zayıftır” 
diyerek, neolitikte erkeğin üretim araçlarının ve silahlarının işlevini yitirdiğini dile 
getirmektedir. Kadın geliştirdiği üretim tarzı ve tekniğiyle erkeğin üretim araçlarını 
yani silahlarını elinden almıştır. Fakat bu erkeğin yaşam dışına itildiği anlamına 
gelmemektedir. Tam tersi yaşama çekme, toplumsallaştırma, tarım üretimine dahil 
etme amaçlı gerçekleştirilmiştir. Neolitikte eşitsizlik ve ayrım yoktu. Zaten 
yaşamlarını sürdürebilmeleri için kendi aralarında çok sıkı bir dayanışma şarttı. Bu 
dayanışma insanlık tarihinde bilgi ve tekniğin çığır açacak düzeyde özgür, insanlık 
lehine ve hızlı gelişmesini sağlamıştır. Bilgi ve teknik üzerinde hegemonyanın 
olmaması insanların onu toplum menfaati için kendilerini doyurabilme ve 
savunmalarını yapabilme aracı olarak kullanmalarını sağlamıştır. Toplum 
ilişkilerinde özgürlük düzeyinin gelişkinliği  bilgi ve teknik yaratıcılığı daha fazla 
ilerletmiştir.  

Neolitikle birlikte iç ilişkiler düzenlenmiş, kurallara bağlanmış, birbirine ve 
doğaya zarar verici tutumların önü alınmış, ödevler belirlenmiştir. Zihniyet 
oluşumunun önemli bir durağı olan neolitikte toplumsallık, kadın öncülüğünde 
bilinç ve içerik kazanmıştır. Sonuç olarak uygarlık öncesi toplumsal savunma 
refleksi ve duyarlılığı kadın tarafından geliştirilmiştir. Uygarlığın geliştirdiği 
sistemli zora karşı insanlarda meşru savunma bilincinin ve hakkının kullanılmasının 
temelleri o dönemde neolitikle atılmıştır. Ama neolitikte sistemli ve ideolojik hedefli 
zor uygulanmadığı için buna karşı bir meşru savunma duruşu da yoktur. Daha çok 
doğal bir savunma anlayışı söz konusudur.  
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3) Köleci Sistemin Kuruluşunda Zor Ve Meşru Savunma 
 
Uygarlık tarihinden önce binlerce yıl süren toplumsal tarih, insanlığın zihin, 

duygu ve düşüncelerinin yaratılmasında ve bu gelişmelerin insanlığın öz savunması 
olarak yaşam bulmasında önemli bir süreçtir. Bu anlamda toplumsal tarihi, onun 
yaratıcı, yürütücü ve koruyucu gücü olan kadını yine  kadın tarihini önemsiz 
gösterme, birkaç köy teşkilatı çevresinde atılan adımlar olarak görme büyük bir 
yanılgı yaratacaktır. Bu anlamda toplumsal tarihin doğru anlaşılması ve yazılması, o 
tarihin meşru savunmasının yazılması, günümüz meşru savunmaları açısından temel 
teşkil etmektedir. Kadının günümüz koşullarında doğru meşru savunma ilkelerini 
geliştirebilmesi için uygarlığı doğuran koşulların yaratıcısı olduğu halde, uygarlıkla 
birlikte kaleme alınan tarihten çıkartılmasına karşı güçlü bir tarih anlayışını 
yakalaması gerekir. Tarihi yeniden ele alıp layık olduğu yeri isteme onun en temel 
hakkıdır. Bu hakkı savunmada en temel meşru savunma hakkıdır.  

M.Ö 4000’lerden itibaren tarlada saban dönemi başlayınca ve çobanlık gelişince 
kadının üretimdeki yeri daralmaya başlamıştır. Erkek, ilk tarım aletlerinden olan 
sabanla toprağı işlemede rolünü etkinleştirince ön plana da çıkmıştır. Kısa bir zaman 
diliminde tarımı daha da geliştirecek aletleri icat ederek kadından devralmıştır. Bazı 
madenlerinde zamanla eritilerek işlenmesiyle aletlerde yetkinleşme üst boyutlara 
varmıştır. Üretimdeki rol önem kazanınca erkek, toplumsal yaşamda da kendi rolünü 
ön plana çıkartma arayışına girmiş ve bunun üzerinden hakimiyet kurmuştur. 
Böylece anaerkil grup evlilikleri ve aile ortamından, erkek etkin aile biçimlerine 
geçilmiştir. Neolitiğin zengin üretimi belli bir artı-değer birikimi yarattığından 
bunun üzerine hesaplar başlamıştır. Soy bağına bağlı toplumsal örgütlenmeden 
meslek bağıyla örgütlenmiş, sınıflara ayrışmış topluma geçilmiş, Sümerler de bu 
anlamda geçiş sürecinin ve uygarlık tarihinin ilklerinin oluşturulduğu zemin 
olmuştur.   

Kadının insanlığın meşru savunmasını yaptığı dönem kapanmıştır. Geliştirdiği 
toplumu yürüten ve bir arada tutan tabuları yerini erkeğin ön planda olduğu her 
şeyin kendisinde toplandığı bir ata hukukuna bırakmıştır. Maddi dünyanın hızlıca 
işlenmesi ve bilgilerin merkezileşmesi karşısında kadın, yarattıklarını 
ilerletememiştir. Varolanı koruma istemiyle çok direnmiş ama artı-ürünün açtığı 
iştahı ve yarattığı hakim olma arzularını fazla çözememiştir. Yanı başında gelişen 
uygarlığa karşı tekniğini savunamamış, tedbirini güçlü geliştirememiştir. Doğa ve 
insan ilişkilerini uyum içinde ve birbirini besleme temelinde yaşamsallaştıran kadın, 
erkeğin doğada yarattığı tahribatı ve insanlığa verdiği zararı engelleyememiştir. 
Kadının yaşam dışına itilmesiyle ulaşılan insanlaşma düzeyi de geriye çekilmeye 
başlanmıştır.  

M.Ö. 10.000-3000 yıllarını kapsayan neolitik çağın ve onun tekniğinin yerini 
M.Ö. 3000-1000 yıllarında geçiş süreci olarak da tabir edilen köleciliğin 
temellerinin atıldığı tunç çağı almıştır. Bakır ve kalay karışımı olan tunç madeni 
üretim tekniğinde,  keskin aletlerin ve silahların yapımında en temel teknik haline 
gelmiştir. Tunç, nadir bulunan, sağlam ve kullanışlı bir madeni karışım olduğundan, 
bu madeni elinde bulunduranlar zamanla egemenliklerini geliştirme ve 
süreklileştirmenin aracı kılmada kullanmışlardır. 

Sümerlerle birlikte toplum yaşamında önemli değişimler yaşanmıştır. Bireyin 
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başlangıçtaki bağlılığı, gönüllü katılımı zamanla tutsaklığa, zorunluluğa ve köleliğe 
dönüşmüştür. Fakat köleci sistem önce direk zor yoluyla yaratılmamıştır. İnsanlığın 
benliğinde özgürlük güçlü ve kopması zor bir yer edindiğinden köleci sistem önce 
inanç yoluyla ve daha ileri bir üretim tarzıyla kendini var etmiştir. Parti 
Önderliği’nin de belirttiği gibi “Bir toplumsal biçimleniş, geçmişin ideolojik 
yapılanmasında ve üretim tarzında üstünlüğünü kanıtlayamazsa salt zor yoluyla 
sistemini geliştiremez.” Bu anlamda zor son tahlilde tek başına bir sistem kuramaz 
yada yıkamaz. Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk zora ilişkin ‘Zor yoluyla kurulan 
sistemler gericidir. Bundan dolayı militarist devletler hızlı yaşlanıp çabuk çökerler. 
Unutulmamalıdır ki, baskıyla sağlanan barış, aslında için için süren bir savaştır’ der. 
Zor yoluyla kurulan sistemler insanı köleleştirdikleri ve insanlığı geriye çektikleri 
için meşru değildirler. Rahipler de zoru başta kaba uygulamamışlardır. İlk zor, 
zihniyet ve duygu dünyasına yapılan müdahalelerle gündeme gelmiştir. İnsan zihnini 
ele geçirmek, onun tüm zamanını sorun çıkarmadan çalışmaya sevk etmek ve 
doğanın özgür yaşamından kopartmak için güçlü bir ikna olayına ihtiyaç 
duyulmuştur. Uygarlık insanı mitolojik yaratımın ikna gücüyle köleleştirmiştir. 
İnsanın insana yönelik geliştirdiği örgütlü şiddetin ilk maskeli ifadesi mitolojiler 
olmuştur. Bu nedenle Parti Önderliği; “Köleliği mitolojik ifadelerle tanrılar düzeni 
olarak sunan ve şikayetsiz kabul ettiren bir sistem daha uygarlık tarihinde 
gelişmiştir. Mitolojilerin yaratanları olan rahipler dahi kendi yarattıklarına 
inanmışlardır” der. Mitolojilerden anlaşıldığı kadarıyla Sümer topraklarında tek 
düşünme ve yaşama hakkı tanrılarındı. İnsanlar kul, gölge yada tanrıların 
hizmetçisiydiler. Mitolojilerin esas amacı kutsal ve ebedi sınıflı toplumun doğuşunu 
doğanın düzeni ve tanrılar sistemi olarak lanse ettirmektir. Böylece uygulanan zihni 
ve ileri ki süreçte uygulanacak olan fiziki şiddete doğallık ve tanrısallık misyonu 
biçilmeye çalışılmıştır. Parti Önderliği; “İdeolojik hakimiyet üst kesimin elinde 
olduğundan onların dogmatik etkisi, sürekli alttakilerin hayal dünyasını bilinçli 
olarak saptıran mitolojilerle besler” demektedir. Üst sınıf kendisini ezilenlerden, 
kullardan ayrı bir yere koymuş ve göklere dayandırmıştır. Sümer tanrılar düzeni 
insan beyni, düşüncesi, ruhu üzerinde egemenlik kurduğundan dolayı ilk kez beyin 
ve inanç sömürüsüne uğrayan insanlar öz savunmalarını yapamaz olmuşlardır. Zihin 
sömürüsü insanlığın savunma silahlarını elinden almış, onu tutsak etmiştir. 

Bugün dünyanın sınırlı sayıdaki harikaları arasında yer alan yapıtların çoğu o 
dönemin köle emeğinin ürünleridir. Köle, kendi yaptığı yapıtı karşısında 
küçülmekte, kendisini güçsüz, savunmasız, onun kulu görmekteydi. Yapıtların 
abartılı büyüklüğü ve ihtişamı tanrı düzeninin ve mitolojilerin büyüklüğünün 
kanıtıydı. O dönemin yapıtları için psikolojik bir üstünlük aracı oldukları 
söylenebilir. Uygulanan zihinsel ve tinsel şiddetin destekleyici kolları 
niteliğindedirler.  

Dogmatik düşüncenin çıkış kaynağı da Sümerler olmuştur. Sümer rahipleri 
insan zihnine hatta genlerine kadar dogmatizmi işlemişlerdir. Dogmatizm, insan 
doğasına ve onun doğal gelişimine vurulan bir darbe olarak halen daha varlığını 
sürdürmektedir. Dogmatizm beyne sokulmuş bir kilittir. Aslında insanın aklını 
kullanmasını engelleyen her şey dogmadır. O dönemlerde atılan dogmatizm 
tohumları günümüze kadar hala varlığını korumaktadır. İnsanlığın varolma ve 
varlığını savunma iradesini felç eden bir uygulama olan dogmatizme karşı insanın 
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aklını, iradesini koruması da bir meşru savunma içeriği taşır.  
Mitolojilerde tanrılar içinde zor olayı en çok neolitik tanrıçaların yerine geçme 

amaçlı kullanılmıştır. Enki-Ninhursag mitosunda; Enki, Ninhursag’ın büyük bir 
emek ve çabayla yarattığı uygarlık değerlerini, mitosta sekiz bitki olarak geçer, yer. 
Bunun üzerine bir kavga başlar ve Ninhursag Enki’yi lanetler. Enki sekiz 
organından hastalanır. Bunun üzerine ikna edilen Ninhursag lanetini geri alır.  Enki, 
kadının değerlerine saldıran ilk tanrıdır. Askeri komutanlığın ön plana çıktığı 
dönemin tanrısı Marduk ile Tiamat savaşımı da şiddetin benzer bir boyutuna 
örnektir. Marduk, tanrılar panteonundan aldığı destek ve söz ile Tiamat’a, aslında 
Tiamat şahsında yaşamda kadının yarattığı tüm değerlere hunharca saldırır ve 
Tiamat’ı paramparça ederek her bir parçasını bir yere savurur. İnanna mitosunda; 
İnanna yarattığı uygarlık değerleri olan Me’lerini yani yasalarını kaptırdığı Enki’nin 
kenti Eridu’ya gider ve Me’lerini ülkesine geri götürmeye çalışır. Yolda onu 
engellemek için gönderilen canavarlarla yani uygarlık değerlerini geri vermek 
istemeyen erkek tanrıların emir erleri ile savaşır. Köleciliğin kurumlaşma ve 
yayılma döneminin versiyon tanrılarından olan Zeus’un, tanrıçalara karşı uyguladığı 
şiddet artık gökte tanrıçaların, yerde kadınların emeklerine el konulduğu, köleci 
sistemin kalıplarına sokuldukları döneme denk gelmektedir. Zeus, Metis akıl 
tanrıçasının aklını elde etmek için onunla başta evlenir ve birleşimlerinin meyvesi 
olan cenini, Metisi öldürüp karnından alır ve kendi beynine yerleştirir. Yine birçok 
tanrıçayı düşürmek için yılan, boğa, kaz kılığına girerek onları etkisiz kılar. Ondan 
korunmak için kılık değiştiren tanrıçaların karşısına o da kılık değiştirerek çıkar. Bu 
şu anlama gelmektedir; sizi savunmasız, güçsüz, uygarlık değerlerinden yoksun 
bırakmak için her türlü şiddeti uygulayabilecek kabiliyetteyiz. Mitolojilerde kılık 
değiştirme şiddetin çeşitliliğini ve ısrarını yansıtmaktadır.  

Ana tanrıça mitolojilerden dışlandıkça, öldürülüp parçalandıkça kadın da 
yaşamda statü kaybetmeye, ruhsal ve iradi parçalanmayı yaşamaya başlamıştır. 
Kadın anaerkil sistemi yitirerek uygarlık denizinde savunmasız ve yalnız kalmıştır. 
Tapınakta genel, evde özel kullanıma sunulmuş, insanlığın eşit yaşam koşullarından 
çıkartılıp kul yapıldığı, tapınak ve tanrılar için mülkleştirildiği bu dönemde kadının 
kul ve mülk yapılması daha derinden yaşanmıştır. Tapınak mülkü olma insanlığın 
etrafına esaret zinciri atarken, aile içinde erkeğin mülkü olma da ikinci bir esaret 
zincirini kadının etrafına sarmıştır. Kadın artık uygulanan ve uygulanacak olan 
şiddete karşı eli kolu bağlı kalmıştır. Üretimden kopartılması ardından bilim, tek 
merkezde toplanmaya başlanınca bilimden de kopartılmıştır. Zaten ‘bilmemek, 
savunmasız olmak demektir.’ Bilme ile insan kendisini savunma güdüsünü bilinçli 
bir eyleme ve alet yapma tekniğine dönüştürmüştür. Mitolojik tanrılar bilgiyi yani 
insanın kendisini savunmasını hep insandan uzak tutmak istemişlerdir. Adem ve 
Havva mitosunda dahi ilk günahı işleme, yasak bilgi meyvesini yeme nedeniyle 
kadın suçlu ve günahkar bulunmuş, sorumlu kadın olunca da erkek cinsinin 
üstünlüğü meşrulaştırılmıştır. Bilgi kendini savunmayı, gücüne inanmayı, sömürüyü 
fark etmeyi getireceğinden insanlardan özellikle de kadınlardan uzak tutulmuştur. 
Bilgi saklandığı için baskı ve ideolojik yanıltma güçlenmiş, doğa karşısında objektif 
bilgilenme düzeyi düşmüş, kadın somut yaşam gerçeğinden kopartılmıştır.  

Rahipler zamanlarının çoğunu sistemi sürdürme amaçlı ideolojik yaratımlarla, 
yaşamı planlayarak, örgütleyerek, ziguratları ibadet, yönetim, ticaret, kültür, beyin 
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merkezi haline getirerek sistemi ayakta tutmuşlardır. Ezilenlerin nefes aldırmayan iş 
ve yaşam koşulları öz savunma çıkarlarına dayalı bir ideoloji ve tavır 
geliştirmelerine izin vermemiştir. Çünkü ezilenler günlerini sürekli iş ve ibadetle 
geçirmişler, bu nedenle rahipler gibi başka insanların emeklerinin yarattığı bolluğa 
sırtlarını dayayarak, çalışmadan, kendi çıkarlarını savunacak ideolojiyi hazırlamaya 
ne koşulları ne de zamanları olmuştur. Buna, gönüllü inanç köleliği ve sömürünün 
farkında olmamada eklenince ezilenlerin ideolojisi bir ihtiyaç olarak dahi ortaya 
çıkmamıştır. Böyle olunca Sümerlerle birlikte çok şey değişmiş soya dayalı 
yaşamdan, siyasal yaşama; köy topluluğundan kent devletine; kadın tabularından 
yazılı hukuka, totem ve anaerkil tanrıça inancından çok tanrılığa geçiş yaşanmıştır. 
Tüm bunları düzenleme ve yürütme amaçlı da zigurat bünyesinde doğan, yetkinlik 
kazanıp gelişen devlet kurumu örgütlendirilmiştir. Parti Önderliği; “Devlet insan 
emeği üzerine kurulan hakimiyet ve zor aygıtıdır. Devlet zoru hakimiyet içerdiği için 
her zaman gerici rol oynamış ve her zaman çok abartılı ve acımasız uygulanmıştır” 
der. Devlet ile tanrısal güç arasında hep sıkı bir bağ ve iş birliği olmuştur. Tanrının 
ulaşılmaz, korkutucu, büyük sıfatlar takındığı yerde devlette o denli büyük ve 
ulaşılmaz kılınmıştır. Aralarında doğru orantı olduğundan, Tanrı güçlendikçe otorite 
de  güçlenip merkezileşmiştir. Devlet, kısaca belirtirsek zorun kurumlaşmış ifadesi 
ve uygulayıcısı olmuştur.  

 
-  Köleliğin Olgunlaşma ve Yayılma Döneminde Uygulanan Zor ve Ona 

Karşı Gelişen Meşru Savunma Duruşu: 
 
Sümer köleci sistemi içinde biriken değerlerin göz kamaştırıcılığı ve şehir 

devletlerinin iç çatışmaları güvenlik sorununu ortaya çıkarmaya başlayınca, 
uygarlığın kendini savunma ihtiyacı ön plana çıkmıştır. Bu nedenle tunçtan yapılan 
savunma ve saldırı silahları önem kazanmış, egemenler de sıkıca bu savaş tekniğine 
sarılmışlardır.  

Egemen sınıf, küçük şehir devletlerinin iç çatışmalarının yoğunlaştığı böylesi bir 
dönemde bu zorlanmalardan kurtulma yine içte bir birlik sağlama amaçlı dışa 
saldırılar ve seferler başlatmıştır. Dıştaki bir düşman, iç birliği sağlamının bir 
gerekçesi olmuştur. Böylece yeni ganimetlerle daha da zenginleştikleri gibi iç 
sorunlarda hafifletilmiştir. Devlet içinde gününe ve durumuna göre düşman 
yaratarak politika yapma geleneği de Sümerlerden günümüze kalan bir devlet 
mirasıdır. Meşru savunmanın önemli bir ilkesi, düşman yaratarak politika 
yapmamadır. Varolan düşman ile diyalog kanalları sürekli açık tutularak yaşam 
haklarının gerekli mücadelesi verilmektedir.   

Devlet kurumunun gelişmesi ile birlikte tarihte ilk defa sistemli ve planlı zor 
uygulayan ordular da kurulmuştur. Tarihte şiddeti sistemli bir biçimde halklar 
üzerinde uygulamaya geçiren ilk kişi Akad Hanedanı Sargon olmuştur. Parti 
Önderliği; “Planlı şiddetle insan öldürmek, ellerinden her şeylerini almak, onları 
köleleştirmek, kendisine bağımlı yönetim gücü olarak tutmak, Sargon’un eseriydi” 
der. Sargon kurduğu orduyla yoğun şiddet uygulayarak şehir devletlerini fethedip 
birleştirmiş ve merkezi bir yapılanmaya geçmiştir. Savaş ideolojik çerçevede, politik 
amaçlar etrafında, sistemli ordular kurarak uygulanan bir zordur. Ve bir uygarlık 
ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Hep savunma pozisyonunda olan insan ilk defa şiddeti 
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bu düzeyde kendi cinsine karşı uygulamaya başlamıştır. Parti Önderliği bu konuda; 
“Hiçbir hayvan soyu hemcinsine karşı böyle bir şiddet eğilimi göstermemektedir. 
Dolayısıyla sınıf, cins, etnik ve kültürel farklılıklara dayalı siyasi ve askeri zor 
söylendiği gibi insanlık dışı hayvanca bir uygulama değil tersine hayvanlık dışı 
insanca, en lanetli bir sınıflı toplum gerçeği olarak hayat bulmaktadır” der. Zaten o 
dönemden itibaren ilkel klan döneminde dahi yaşanmamış ilkellikte şiddet 
uygulamalarıyla insanlık karşı karşıya kalmıştır. Tarih boyunca gelişen kültürler bir 
insanlık değeri olarak, farklı biçimlerde ve süreçlerde her coğrafyada yaşam bulmuş 
ve yayılmışlardır. Örneğin; avcılık ve toplayıcılık farklı biçimlerde ama her 
coğrafyada yaşanmıştır. Yine neolitik kültür, farklı tarihlerde ama her coğrafyada 
yaşam bulacak kadar yayılmıştır. Bu yayılmada zor ve hükmetme yerine doğal bir 
gelişim söz konusudur. Fakat Sargon ile başlayan kolonyalist süreçteki kadar talan, 
hükmetme, yok etme amaçlı bir yayılmacılıkla insanlık ilk defa karşılaşmıştır.  

Neolitik öncesi klan döneminde var olan kurban ibadetleri de sınırlı ve kutsal bir 
amacın gereği olarak yapılırdı. Egemenlik ve güç gösterisi asla söz konusu değildi. 
Fakat sınıflı toplum icadı ordular, zoru ilkel dönemin çok daha gerisinde ve 
tahripkar biçimiyle uygulamışlardır. Tarihin her döneminde teknik gelişmelere bağlı 
olarak ordularını büyütmüşler, yetkinleştirmişler ve uzmanlık alanlarına ayırarak 
şiddeti organize etmeye çalışmışlardır. Zaten orduların kurulabilmesi için 
kurumlaşmış ve yayılma amacı güden bir ideoloji gerekmektedir. Köleciliğin güçlü 
yaşandığı yıllarda ticari etkinlik, kültürel ve siyasi egemenlik,  en büyük orduya 
sahip ülkelerin olduğundan, orduların gelişimine büyük ağırlık verilmiştir. Ordu 
içinde yayalar, atlılar, okçular, topçular, subaylar vb. branşlaşmalar şiddetin dozajını 
yükselttiği gibi orduların temel çözüm gücü olarak görülmesini de getirmiştir. 5000 
yıl sonra bile aynı mantığın geçerli olması orduya ve savaşa bağlanan umutların ne 
düzeyde derin olduğunu göstermektedir. Günümüzde de büyük ordu sahibi olmanın 
ülke birliğini sağlamada  ve dış tehditleri alt etmede caydırıcı yönü olduğuna 
inanılmakta, bu inançla ordular kara, hava, deniz komutanlıklarına ayrılmakta, ülke 
içinde jandarma, polis, bekçi, istihbarat, ajan birimler vs. kurumlaşmalara 
gidilmektedir. Ülke savunması adı altında halk eğitim, sağlık, ulaşım ihtiyaçlarından 
mahrum bırakılmakta ve asıl bu nedenle en savunmasız pozisyona itilmektedir. 
Trafik terörü, eğitim geriliği, gürültü ve çevre kirliliği, sağlıksız ortamlar, insanlığa 
yönelik en büyük saldırıyı ve şiddeti geliştirirken, ordu masraflarından bir kuruş 
dahi düşürülmemesi 5000 yıl önceki mantığın gücünden ileri gelmektedir. Savaşlar 
ve onu yaşama geçiren ordular ile insanlık üzerinde korkunç bir devlet-asker 
baskısının başladığı görülmektedir. Esir düşme, hapishane, işkence, faili meçhul, 
göçe zorlanma, infaz, işbirliği, ihanet hep ordularla başlayan şiddet döneminin 
sonuçlarıdır. Böylece köleciliğin yayılma döneminde gelişen emperyalist sistemler 
ve uygulanan zor lanetli bir tarih sayfasının açıldığının haberini vermiştir.  

Akad hanedanlığı ardından aynı devlet modelinin ardılları olarak gelişen Babil 
ve Asur devletleri emperyalist şiddet yöntemiyle yayılmanın kurumlaşmasını 
sağlamışlardır. Hammurabi döneminde şiddet hukuksal boyutta yasallık bulmuştur. 
Hammurabi yasaları korkutucu ve caydırıcı olması açısından ‘kıssasa kıssas’ 
ölçüsüyle ağır cezalar içermekteydi. Toplum dışında uygulanan saldırıların sertliği 
kadar, toplum içinde de çok sert bir ceza ve yaptırım sistemi kurulmuştur. Bir adam, 
bir adamı cinayetle suçlarsa ve bunu ispat edemezse suçlayan kimse öldürülürdü. 
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Tanrıya ve saraya ait bir eşyayı çalan insan da ölüm cezasına çarptırılırdı. Birçok 
suça karşı o suç ağırlığında ceza uygulamak yerine, caydırıcı olması için öngörülen 
ceza, suçun on misli fazla olabiliyor ve bireye meşru savunmasını yapma hakkı 
tanınmıyordu. Kırbaçlama, kesme, yakma, deri yüzme, idam, Hammurabi 
yasalarının uyguladığı yaptırımlardı.  

Asurlular da aynı politikaların devamcısı, yayılmanın acımasız askeri seferlerle 
ve ticaretle yürütülmesinin öncüsü olmuşlardır. Etnik grupların zorla yerlerinden 
göçe zorlanmasında, genosite uğramasında Asurluların başat bir rolü vardır. Orduda 
yeni düzenlemeler yaparak acımasız seferlere yönelen Asur’un görkemli gücünün 
bedelini, kıyıma uğrattığı halklar kan ve gözyaşıyla ödemişlerdir. Tarihe ışık tutan 
yazıtlarda Asurluların askerlere ve sivil halka geniş çapta işkence yaptığı 
anlatılmaktadır. Asur’un durmak yetinmek bilmez orduları, yenilgiye uğrattığı 
halkları ya kitle halinde göçe zorlamış ya haraca bağlamış ya da fethettiği toprakları 
eyaletlere bölüp kukla yönetimlerle yönetmiştir. Yine köleciğin zoru 
tanrısallaştırdığı  bu dönemde kadına da yönelinmiş, kadın cinselliği ataerkil aile 
kurumuyla devlet güvencesine alınmış, cinselliği tek bir erkeğe ait olan kadınla 
cinselliği kamuya ait olan kadın birbirinden ayrıştırılarak kadına uygulanan şiddetin 
en zirve noktası olan fahişelik kurumlaştırılmıştır. Bu dönemde kadın 
savunmasızlığı ile tamamıyla erkeğin insafına bırakılmıştır. Erkek kendi yerine 
mahkemelerde kendi suçunu çekmesi için karısını rehin yada borç kölesi olarak 
vermiş, evli bir adam bir kadına tecavüz ettiğinde kendi karısının onuru kirletilerek 
cezalandırılmıştır. Bir adam bakire bir kıza saldırdığında ya  kız o adamla evlenmek 
zorunda bırakılmış ya da adam kızın babasına kefalet ödeyerek sözde ailenin 
onurunu kurtarmaya çalışmıştır. Aslında tüm bu yayılmacı zor sistemleri boyunca 
onuru ve namusu kirlenen ve buna karşı savunma araçlarından yoksun olan yine 
kadın olmuştur. 

Başlangıçta doğaya karşı ihtiyaçların ve gönüllü katılımın ortaya çıkardığı 
toplum olgusu zamanla bireyin dört bir yanını saran, onu köleleştiren, doğallığından 
çıkaran, üzerinde geçirilmiş bir deli gömleğine dönüşmüştür. Birey kendisini 
silikleştiren toplumsallaşma karşısında kımıldayamamış ve tepki gösterememiştir. 
Birey-toplum dengesi, birey olma-ait olma birlikteliği neolitik toplumla güçlü 
kurulmuşken sınıflı toplumla birlikte bu denge bozulmaya başlamış, birey 
tamamıyla toplum adına silinmeye maruz kalmıştır. Köleci sistemin inanca dayalı 
kuruluş süreci ardından gericileşmesi ve sistemini ayakta tutabilmek için zora baş 
vurması insanlığın köleci ve saldırgan uygarlığa karşı öz savunmasını geliştirmesini 
zorunlu kılmıştır. Toplum için silinmeye çalışılan birey inisiyatifi ve iradesi farklı 
biçimler altında meşru savunmasını hayata geçirmiştir. Ve her geliştirilen meşru 
savunma yöntemleri köleciliğin zoruna vurulan bir darbe olmuştur. Bugün meşru 
savunma kavramının evrensel hukukta yer almasında ve ilkelere kavuşmasında 
tarihte insanlığın haklı mücadeleleri, savundukları iradeleri ve kültürel değerlerini 
koruma çabaları önemli bir zemin hazırlamıştır. Belki tarihte ilkelere oturmuş meşru 
savunma hakkı her boyutuyla kullanılmasa da egemenliğe vurulan darbeler, 
günümüzde meşru savunma hakkını kullanmanın zeminini hazırlayan darbeler 
olmuştur. Kendinden başkasını yok sayan bir sisteme karşı şimdi mücadele etme bir 
hak olarak görülüyorsa bu, o dönemin mücadelelerinin bir eseridir.  

Köleci tarihte açığa çıkan meşru savunma biçimleri: 
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a) Tek tanrılı dini çıkışlar  
b) Etnik yapılara dayalı gelişen direnişler 
c) Felsefi çıkışlar 
 
a) Tek Tanrılı Dini Çıkışta Meşru Savunma: 
 
Özgür yaşam, özgür davranış, ortak üretim ve paylaşım toplumsallığın oluşum 

sürecinde insanın genlerine kadar işleyen olgular olmuştur. İdeolojik yanıltmalarla 
gölge oyunları inandırıcılığını yitirdikçe, insanın hafızasında oluşan genler geçmiş 
özlemini, bu gidişata son verme ve karşı savunmaya geçme arzusunu kamçılamıştır. 
Bunun sonucunda tek tanrılı dini çıkışlar zora dayalı sistem karşısında insanlığın 
meşru savunmasını yapma amaçlı gelişme kaydetmişlerdir.  

Sümerle başlayan ve dünyanın dört bir yanına farklı süreçlerde sıçrayan 
uygarlıksal gelişme Doğu Akdeniz'’e Kenan ülkesi diye bilinen Fenike'ye de 
sıçramıştır. Kenan ülkesi kültürler arası taşınma ve tanışma kavşağında olduğundan 
çok kültürlü laik bir yapıya sahiptir. Bu kavşak noktasında oluş onun direk 
egemenlik altına girmeyişini de getirmiştir. Esnek ve egemenliğe tabi olmayan 
duruşu nedeniyle ülkelerinde kent devletleriyle uyuşamayan, zorlanan her kabile 
buraya taşınmıştır. Fenike’de belli oranda özgürlüklerini ve özgünlüklerini 
koruyabildiklerinden dolayı İbrani kabilesi de Kenan’a göç eden kabilelerinden biri 
olmuştur.  

İbraniler Sümer kolonisi olan Urfa yöresindendiler ve şehir kralı olan Nemrut’la 
araları bozulunca ve Nemrut’un baskıları çoğalınca M.Ö 1800’ler de göç etmek 
zorunda kalırlar. İbrahim peygamber sıradan bir insanın tanrı-kral olarak kendini 
tüm tanrısal yetkilerle donatıp, insanlar üzerinde egemenlik kurmasına tepki duyar 
ve yarattığı kabile tanrısıyla şiddeti uygulamayı kendisine hak gören tanrı-kral 
despotluğuna karşı çıkar. İbrahim’in Nemrut’un putlarını kırması öyküsü onun eski 
geleneklere ve ardındaki mitolojilere inançsızlığının ve başkaldırısının ilk sembolik 
ifadesi olmuştur. 

Kabilesini alan İbrahim Fenike’ye yerleşir. O dönem Fenike’de tanrı Baal için, 
çocuk kurbanı geleneği yaygın bir ibadettir. Ve Fenikeliler verilen bu kurbanlarla 
şehirlerinin savunmasını yapması için tanrıyı hoşnut tuttuklarına inanırlar. İbrahim 
Fenike halkının derinden bağlı olduğu ve en değerli varlıkları olan çocuklarını dahi 
verecek kadar inandıkları bu ibadete karşı çıkmıştır. İlkel din fanatizmi olarak 
değerlendirilebilecek bu inanışa karşı egemen tabuları sorgulamıştır. Akıl yoluyla 
sorgulamayı engelleyen fanatizmi; vicdan yoluyla hissetmeyi engelleyen 
dogmatizmi kabul etmemiş, insan aklını ve vicdanını uyandırmaya çalışmıştır. 
Çocuk katliamını ve fanatizmini derinden sorgulayarak insanlığın kendi öz 
değerlerini savunma bilincini yaratmak istemiştir. 

İbrahim peygamber kendi kabile totemini tanrı katına yükselterek kabilesinin öz 
savunmasını kendi özgünlüğüne dayanarak geliştirmiştir. Parti Önderliği; “İbrahim 
bir kabile reisi olarak kendi totemini esas alıp, Sümer tanrılarından aldıklarıyla 
sentezleyerek tek bir kabile tanrısına ulaşmıştır” der. Bu ideolojik bir devrimi ifade 
eder. Uygarlık tanrılarına karşı, ideolojik cepheden verilen bir tepkidir. Ve meşru 
savunma tavrının ideolojik boyutudur. İbrahim, ilk defa insanlığın savunmasına 
ideolojik bir kimlik kazandırmıştır. Tek tanrı inancı kabilesinin siyasi birlik ve 
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korunma ihtiyacına daha güçlü cevap vermiştir. 
Fenike’den yıllar sonra ayrılmak zorunda kalan İbraniler bu sefer de yetmiş iki 

kabile olarak Mısır’a göçe koyulurlar. Kabile tanrıları olan Elohim, yetmiş iki 
kabilenin tanrısı olur. Mısır firavunları ile de çıkarları bozuşunca iç güvenliklerini 
yitirdiklerinden yeniden yollara koyulurlar. İbrani kabilelerinin, yerel güçlere karşı 
verdiği mücadele bir kimlik mücadelesidir. Ve özde meşru savunma içeriklidir. 
Mısır’dan sonra yaklaşık kırk yıl süren bu yürüyüşe uzun özgürlük yürüyüşü ya da 
uzun meşru savunma alanı arayışı diyebiliriz. İbrani kabilesinin egemenlerle 
birleşmeden özlerini koruma arayışları çok sancılı geçmiştir. Mısır’dan sonraki göç 
sürecinde Musa, kabilesini korumak için içe ve dışa dönük bir meşru savunma 
sistemi geliştirmiştir. Geçmişin sınırlı sayıdaki kabilelerini yürüten yönetim 
anlayışıyla isyan halindeki kalabalık halkını yürütemeyeceğini anlamıştır. Kabileler 
arası maddi kavgalar, göçebe yerlilerin ganimet amaçlı saldırıları, putçuluğun yasak 
olduğu halde gizliden yeniden baş göstermesi Musa’yı bir arayışa itmiştir. İnzivaya 
çekilen Musa yoğunlaşarak peygamberlik kurumunun o döneminin sorunlarını 
çözecek tek güç olduğunu anlamıştır. Yahova adındaki sert, güçlü ve kavmine özel 
yaklaşan tanrının ağzından çıkan sert emirlerle yönetim ve yaşam sorunlarını 
çözmeye çalışmıştır. Yehova’nın emirleriyle kabilelerini yola getirmeye, erimemek 
için bir arada tutmaya ve tehlikelerden korumaya çalışmış,  bu amaçla hukuki, 
ailevi, maddi yaşamsal tedbirler geliştirmiştir. Bu tedbirlerle emirlere uymayanlar 
Yahova’nın emriyle çok sert cezalandırılmıştır. O amansız köleci sistemin açık 
vermediği, her yerde hakimiyet kurduğu dönemde bir kabilenin özgünlüğünü 
koruması, öz savunmasını yapabilmesi ancak böylesine bir tanrısal ve peygambersel 
yaratılıcılıkla mümkün olabilirdi. Böylece İbrani kabilesi Musa önderliğinde gelişen 
Musevilik ile vaat edilen topraklara içte sıkı kurallarla dışa karşı ise sıkı bir direnişle 
girebilmişlerdir.  

Tek tanrılı dinlerin ilki olan Yahudilik, Sümer tanrı geleneğinden kopmuş ve 
köleciliğe karşıtlık temelinde ortaya çıkmışsa da toplumsal gelenekten tamamen 
kopmamıştır. Bu gelenekler etkisini en fazla kadına bakışta yansıtmıştır. İbrahim’in 
af edici Allahı, Havva’nın bilgeye uzanan elini hiçbir zaman affedememiştir. 
Tevrat’ın on emri yalnız erkeklere yöneliktir. Yahova’nın seçilmiş kavminin 
erkeklerine sünnet yoluyla seçilmişliğin işareti verilmiştir. Daha çoğaltılabilecek bu 
örnekler büyük bir çıkış olan İbrahim geleneğinin içinde de kadına fazla yer 
verilmediğini ve bu dinden kadının dışlandığını göstermektedir. Fakat o dönemin 
temel çelişkisi bir bütünen insanlığın hizmetçi, kul, köle kılınması gerçeği 
olduğundan, kadının durumunun farklı bir özgünlük arz ettiği anlaşılamamış bu 
nedenle de temel çelişki kadın olmamıştır.  

Sonuç olarak; tek tanrılı dinler ve onların öncü yürütücü gücü peygamberler, 
Nemrut ve Firavun sistemlerine karşı muhalefetin ve öz savunmanın öncüleri 
olmuşlardır. Bu anlamda peygamberler birer vicdan isyancılarıdırlar ve sistemi 
yaşanılır kılma, özgünlüğü koruma, savunma gücünü yaratma, yoksulu ve dışta 
kalanı kucaklama amaçlı ortaya çıkan ideolojik önderlerdir. Peygamber önderlikli 
özgürlük hareketlerinin karakteri özde meşru savunma içeriklidir. Semitik etnik 
gruplar, tek tanrılı din ve peygamber bayrağı altında, Aryen gruplar ise etnik 
direnişler yoluyla meşru savunmalarını uygarlık güçlerine karşı geliştirmişlerdir.  
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b) Etnik Yapılara Dayalı Gelişen Meşru Savunma: 
 
Neolitik dönemle gelişen kabilecilik Aryen kökenli halklar içinde güçlü 

yaşanmıştır. M.Ö 6000-4000 yılları arasında bir çok kabileden oluşan aşiret (etnik) 
gruplar şekillenmeye başlamıştır. Kabile özgürlüğü duygusu yerini aşiret 
özgürlüğüne bırakmıştır. 

Mezopotamya eski halklarından Aryenler’in, neolitikle yaşadıkları eşit ve özgür 
günlerin bilincinin belleklerinde hala diri kalmasından dolayı uygarlıkla 
birleşememelerinin yanında uygarlık güçleri tarafından sürekli istilaya uğramaları da 
merkezi bir güç oluşturamamalarının nedenidir. Mezopotamya’nın zengin maden 
yatakları, doğu-batı kavşak noktası olması, coğrafik zenginliği ve iklim elverişliliği 
onu istilaların temel hedefi yapmıştır. Dıştan gelen uygarlık güçlerinin saldırısına 
karşı gelişen direnişler, Aryen gruplarda aşiret bilincini oluşturmuştur. Parti 
Önderliği; “Aryenlerde aşiret kültürü köklü geliştiğinden bir uygarlıksal gelişme 
yaratamamışlar en fazla aşiret konferadasyonu örgütlenmesine geçebilmişlerdir” 
der. Aryenlerde neolitik süreçte etnik bilinç gelişmemiştir. Çünkü o dönemde etnik 
bilince yol açacak çelişkiler ve saldıran bir dış düşman yoktur. Sınıflı toplumun 
dayatmasına karşı direnişin gelişimiyle etnik bilinç güçlenmiştir. Kendini koruma ve 
uygarlık tarafından yutulmama amacıyla aşiretler konferadasyonlaşmaya doğru 
gitmişlerdir. Etnik grupların üst kesimleri zamanla sınıflı toplum güçlerine 
katılırken, alt kesim ise sınıflı topluma katılmayarak çok yönlü tehlikelerle karşı 
karşıya kalmış ve yutulmamak için meşru savunmalarını yapma amaçlı 
direnmişlerdir. 

Meslek örgütlenmesine geçemeyen, soy örgütlenmesinde takılı kalan aşiretler 
uygarlığa karşı konfederasyonlar kurarak meşru savunmalarını geliştirmeye 
çalışmışlardır. Konfederasyonların merkezi orduları, tapınakları, bürokratik devlet 
işleyişleri yoktur. Tehditler karşısında aşiretler köleci uygarlığa karşı bir direniş 
cephesi oluştururlardı. Bu direnişler halkların tarihine, köleci tarihe karşı oluşan 
kahramanlık tarihi olarak geçmiştir. Kürtlerde Demirci Kawa, direniş geleneğinin 
destansı ifadesi olmuştur. Büyük zulme ve haksızlığa karşı etnik grupların 
geliştirdikleri meşru savunma içerikli direnişler doğruyu ve özü savunma amaçlıydı.  

Daha öncede belirttiğimiz gibi uygarlıklar, tunç madeni üzerinde kurulan 
mülkiyetin, ondan yapılan silah ve üretim araçlarının üzerinden yükselmiştir. 
Merkezi uygarlıkların dışında sınırlı olan bu araçların varlığı, etnik grupları güçsüz 
bırakıyor ve bu nedenle de direnişlerini zayıf kılıyordu. M.Ö 1000’lerde demirin 
bulunuşu, tunç madeni üzerinde kurulan tekelleşmeyi kırmıştır. Demirin bolluğu ve 
rahat kullanımıyla etnik yapılar ve ezilenler direniş silahı kazanmışlardır. Bu 
nedenle meşru savunma silahı olarak da tabir edebileceğimiz, ezene karşı kendini 
savunma silahından yoksun olan ezileni silaha kavuşturup mücadele için eşit bir 
ortam yaratan demir, toplum bilincinde efsanevi bir anlam kazanmıştır. Şiddete karşı 
savunmasız ve silahsız konumdan insanlık meşru savunmasını yapabilecek tekniğe 
ulaşmıştır. Demir tekniğiyle üretim ve savunma anlayışında oldukça ilerleme kat 
edilmiştir. Etnik grupların demir tekniğiyle savunma alanında güçlenmeleri; 
uygarlık merkezlerinde şiddetin tırmanmasına yol açan sınıflaşmanın 
derinleşmesine, sınıflar arası kastlaşmanın oluşmasına, dış etnik grupların özgürlük 
mücadelesinin bastırılması için yoğun şiddet uygulamalarına gerekçe yapılmıştır. 
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Merkez-çevre sorunu olarak tabir edilen uygarlık-etnik grup çatışmaları daha çok 
tırmandırmış, bu çelişkinin derinleşmesi de çevre güçlerin merkeze karşı 
direnişlerini yükseltmiştir.  

Sümerler için, çevre etnik yapılardan göçebe Amoritler ve çiftçi Aryenler büyük 
tehlike arz ediyorlardı. Amoritler uygarlaşmadan etnik yapı gerçeği ile dışarıda 
kalarak başarıya ulaşamayacaklarını anladıklarında Akad, Babil, Asur 
İmparatorluklarını ittifaklarla ya da çatışmalarla kurdular. Uygarlık silahını 
özümseyerek dönüştüler. İbraniler, küçük kent devletleri kurarak etnik yapı 
gerçeğini aştılar. Fakat Aryenler bugün bile varlığını sürdüren aşiretçi etnik 
şekillenmeyi aşmada diğer gruplar kadar başarılı olamadılar.  

İbrahim’in tek tanrılı dini, Aryenlerin etnik direnişi halkların o dönem 
geliştirdikleri meşru savunma çizgisinin kimliği niteliğindeydiler. O dönem meşru 
savunmanın kendini ifade ediş tarzı tek tanrılı din ya da etnik direnişler 
biçimindeydi. Ruhen ve zihnen teslim alınan insanlığın kurtuluş ve özgürlük 
damarları bu yolla yeniden açılmıştır. Bu damarlarda dolaşan özgürlük inancı 
insanlığı isyan etmeye acılarını, dile getirmeye ve kurtarıcı aramaya itmiştir.  

 
c) Felsefi Çıkışlar Ve Meşru Savunma Karakterleri: 
 
Tarihte felsefi düşüncenin gelişiminde en önemli role sahip kişi, Zerdüşt’tür. 

Aryen toplulukları içinde tek tanrı inancını geliştiren Zerdüşt, peygamber ve filozof 
yanı içiçe geçen bir insandır. Özgür iradeyi esas alarak ve kulluğu red ederek 
felsefenin temellerini atar. Böylece din ile felsefe  arasında bir geçiş durağı olarak 
tarihteki yerini belirler. Zerdüşt, neolitiğin derinden yaşandığı Kuzey Batı İran’da 
felsefi yaklaşımlarını, dönemin inanca dayalı düşünce kalıplarını kullanarak ustaca 
yaşama geçirmiştir. Toprakla bağı zayıflamış, sisteme tabi olmuş kent insanına karşı 
tarıma ve doğaya aşk düzeyinde bağlı bir insandır. Bu nedenle doğa tahribine ve 
hayvan katline karşıdır. Bu yaklaşımını inanç yasaları olarak ortaya koymuştur. 
Emeği, üretimi, dürüstlüğü, alın terini kutsallaştırması neolitiğin doğayla barışık 
yaşayan insan gerçeğinden tam kopmadığını, o değerlerin meşru savunmasını 
geliştirdiği inanç sistemiyle oturtmak istediğini göstermektedir.  

Kadının üretimden ve yaşamdan kopartılmış olduğu bir dönemde kadına büyük 
değer vererek eşit ölçüde ve özgür iradeyle ortak yaşamayı esas alması Zerdüşt’ün 
ulaştığı ahlaki düzeyin derinliğini ifade etmektedir. Bu nedenle Zerdüşt’ün kadına 
bakışı demokratik bir öz taşır. Zerdüşt, neolitik sürecin kadın gücünü, etkinliğini ve 
yaratıcılığını kendi döneminin koşullarında yeniden canlandırmak ister. Kadını 
toprak olgusuyla birleştirir ve ana kültürünü öne çıkartır. Ekime ve üretime verdiği 
değerle kadına verdiği değeri ifadelendirir. Neolitikten sonra onun bir çağdaş 
temsilcisi olarak kadına, aileye ve cins eşitliğine en fazla yer veren ideoloji, Zerdüşt 
ideolojisi olmuştur.  

Zerdüşt inancı egemenliğe karşı bir içerik taşıdığından köleleşmeyi reddeder. 
Egemenlik ilişkilerini, hakimiyet anlayışını hep sorgular ve bunu en başta cinsler 
arası eşitliğin kurulmasında oturtmaya çalışır. Zerdüşt kadına, topluma, ve doğaya 
karşı uygulanan şiddeti reddeder. Kendi topluluğunun da şiddeti uygulayarak 
büyümesine ve gelişmesine asla izin vermez. Zerdüşt bir ilke olarak “Ne kendini 
ezdir, ne de başkalarını ez” diyerek, iktidar hırsından kendini uzak tutar. Ama aynı 
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zamanda kendini ezdirme noktasına da getirmeden meşru savunma hakkının 
kullanılmasını da benimser. Şiddeti bir yöntem olarak görmeyen, mütevaziliği ön 
planda, herkesin kendisini ifade edebileceği demokratik bir toplum hedefler. Bu 
temelde Zerdüşt’e göre iyilik; üretime katılma, kendi emeğine dayalı ve birlik içinde 
yaşama, çalışmayı sevme, aileye değer vermedir. Kötülük ise; üretime katılmama, 
üretim araçlarını tahrip etme, yalan, hırsızlık, emek gaspı ve parçalamışlıktı. Zerdüşt 
geliştirdiği toplumsal ahlak reformuyla anlam kaybına uğrayan, zayıflayan insanlık 
değerlerini korumaya çalışmıştır.  

Zerdüşt, üretimin ve emeğin verdiği güçle görmüştür ki yaratıcılık tanrıdan çok 
insana mahsustur. Tanrı karşısında insan iradesinin hiçe sayılmasına, insanın 
kullaştırılmasına, insan yaratıcılığının yok sayılmasına tepki duyar. Korkutucu  ve 
irade kırıcı tanrıları yine onlar arkasına saklanmış maskeli sınıf iradelerini sorgular. 
Zerdüşt’ün geliştirdiği sorgulama Sümer inanç sisteminin kalıplarını çatlatmış, zihne 
yerleşen iradesizliği tahrik edip zihni isyana kaldırmış ve ahlak reformu ile adaletli 
bir yaşamı yaratmaya çalışmıştır. Köleciliğe karşı üstün bir moral ve inanç yapısını 
örmüştür. Parti Önderliği Zerdüşt için, “Tarımın, helal kazancın, kadınla doğru 
yaşamın, zihin açıklığının, öz savunma dışında şiddete karşı olmanın  
peygamberidir” der. Zerdüşt sonrası doğu ve batı yol ayrımlarını yaşamış, 
Zerdüşt’ün açtığı sorgulayıcı düşünce ile hem Avrupa’da hem Uzakdoğu’da felsefi 
çıkışlar ve ahlaki öğretiler gelişmeye başlamıştır. 

Felsefe, köleci sistemin oldukça katı bir kalıba girdiği, şiddet ve zoru yoğun 
uyguladığı, ticaretin geliştiği, kültürler arası alış-verişin arttığı, doğa hakkında 
gerçek bilgilenmenin ve ideolojik dogmaların inandırıcı olmaktan çıktığı bir 
dönemin ürünüdür. Zerdüşt’ün ahlak devrimiyle başlattığı iradi yol alış iki koldan 
süreklilik kazanmıştır. Doğuda Buda, Batı da Yunan filozofları çizgi sürdürücüleri 
olarak açığa çıkmışlardır.  

Hindistan’da katı sınıf farklılaşması ve Brahman köleciliği acımasız boyutlara 
ulaşmıştı. İnsan kurban edilmesi, insana hayvanlar gibi yaklaşılması, zengin 
ruhbanlarla fakir halkın derinleşen sınıf ve yaşam çelişkisi sisteme karşı bir tavır 
almayı ve bir insanlık savunması kimliğini zorunlu kılıyordu. Buda bu nedenle 
tasavvuf felsefesine ya da doğa felsefesine yönelmemiş, direkt topluma karşı şiddet 
uygulayan, insan onurunu ayaklar altına alan, Hint kast sistemine yönelmiştir. İnsan 
zihni ve ruhu üzerine kurulan kast sistemine karşı bedeniyle ve iradesiyle direnerek 
sonuç almaya çalışmıştır. Üst sınıfın bencilliğini, açgözlülüğünü sınırlandırmak, bir 
vicdani sorgulama yaratmak için çile çekmiş, yalnız kalmış, bedenine acı çektirmiş, 
aç bırakmış, arzuları cevapsız bırakarak kendi de bir rahip olduğundan acı çekenlere 
ortak olup, onları anlamaya çalışarak bir savunma duruşu içine girmiştir.  

Batıda ise Grekler, kendilerinden önceki doğu bilginlerinin birikimlerini, doğa 
ve ahlak sorgulamalarını toparlayıp bir üst kimliğe felsefe adıyla taşırmışlardır. 
İnsan aklının, tanrının ve onun inanç sisteminin zihinlerde kurduğu ağı parçalaması, 
yaşamın işleyişini tanrısız yorumlamaya çalışması devrimsel bir adımdır. Parti 
Önderliği felsefe için; “ilk inançtan uzak, objektif düşünme gücüdür” demektedir. 
Felsefe, dogmalara karşı bir kalkan görevi görmüş ve insan zihni açısından önemli 
bir savunma düzeyi yaratmıştır. Böylece sistemin güç kaynağı ve yürüteni olan kör 
kader inancı kırılmaya uğramıştır. Filozoflar aklın ilk eleştiri dönemini 
başlattıklarından tarihte önemli bir role sahiptirler. Zaten Parti Önderliği “Sokrat’ın 
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zehirlenmesi, Eflatun’un kaçırtılması, Aristo’nun gönüllü sürgüne yollanması bu 
nedenledir” der. Genelde tüm dönem filozoflarının, özel de Sokrates’in felsefi 
yaklaşımı, düzeni bozulmuş köleci sisteme karşı insan ahlakını, erdem sahibi 
olmayı, erdemini bilerek iş yapmayı, bilgide ahlaklı olmayı, gençlerin ahlaklı ve 
dürüst yetişmesini sağlamayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Sokrates yaşamındaki 
ilkeliliğini ölümünde de göstermiş, ilkelerin savunmasını kendisini ve öğretisini 
ölümsüz kılan zehri içerek sağlamıştır. Doğayı yorumlayarak, tanrıyı sorgulayarak, 
ahlakı erdem süzgecinden geçirerek, yeniden ele alan filozoflar, insanlığın köleciliğe 
karşı geliştirdiği üçüncü meşru savunma duruşu içinde ele alınabilirler.  

Sümerlerin elden düşme üçüncü, dördüncü versiyonları niteliğinde Grek-Roma-
İskender gibi öncülükler felsefeden güç aldıkları gibi açılan zihnin gücü ile kendi 
yıkılışlarını da hazırlamış oldular. Yunan kent devletleri felsefenin açtığı zihinden 
korktuklarından şiddeti yoğunca uygulamışlardır. Demokrasinin ilk uygulandığı 
Atina kent devletlerinde filozoflar, düşüncelerinden vazgeçmeye zorlanmış, ilkeli 
çıkanlara yoğun bir şiddetle saldırılmıştır. Yine Yunan tarihinde önemli kent 
devletlerinden biri olan Isparta, şiddete verdiği önemle tanınır. Isparta, Atina kent 
devletinin sınıf temelli, kadını ve köleyi dışında tutan demokrasi anlayışına dahi 
sahip değildir. Isparta’da tam bir asker toplum yaratılmıştır. Çevre halklar köle 
durumuna düşürülmüş ya da haraç ödemeye mükellef, siyasal haklardan yoksun 
yığınlar haline getirilmiştir. Isparta, ayaklanmaları ve kopmaları önlemek için, askeri 
bir kamp haline dönüştüğünden kültür-sanat ilerlememiş, dışarıya kapalı, yabancıya 
düşman bir halk yaratılmış ve bu nedenle bireysel özgürlük ve demokrasi 
gelişmemiştir. İskender’e kadar Yunan sistemi ve orduları tarihe yön veren bir 
düzeye ulaşmışlardır. Makedonya kralı İskender de felsefeden beslenmiş ve felsefeyi 
ideolojisine zemin yapmıştır. İskender, orduya büyük misyon biçmiştir. Bu nedenle 
tarihte İskender’in ordusuna “Ordu değil bir dünya” ifadesi kullanılmaktadır. 
Levazım, sivil makamlar, hazine, cephane, insan ve hayvan bakımcıları, tüccarlar, 
teknisyenler, mütahitler, bilginler, öğretmenler, yazarlar, misafirler, dünyevi ve 
ruhani şahsiyetler, kadınlar hep İskender’in ordusuyla hareket etmekteydiler. 
Seferler yalnız askeri içerikli olmayıp, aynı zamanda tam bir ideolojik ve kültürel 
kuşatmaya da dönüşmekteydi. Hellenizm bu teçhizattaki orduyla yayılmış bir 
ideolojidir. Aslında bu düzeyde orduya verilen önem, şiddet yoluyla sorunların 
çözümüne verilen önemi göstermektedir. İskender Hellenizm aşkıyla doğu ve batı 
kültürünü kaynaştırmak için, halkları göçe zorlamış, tüm askerlerini doğulu kızlarla 
evlendirmiştir. Ortadoğu kadınlarına yönelik yapılan bu saldırı, politik amaçlı 
evliliğe zorlama biçiminde gelişmiştir. Kadınlar yoluyla siyasal iktidar 
sağlamlaştırılmaya çalışılmıştır. Tüm bu kurumlaşmış imparatorlukların 
uyguladıkları şiddet, talan, dağıtma, yurdundan sürme, köleleştirme, kullaştırma 
politikalarına karşı daha ilk yıllarda Trakyalı Spartaküs gibi ezileni korumayı 
amaçlayan, sistemsiz, isyankar bir ordu ile düzenli orduya karşı mücadele etme 
çabaları da gelişmiştir. Devrimci zorla meşru savunma yapılmak istenmiş fakat 
arkasında ideolojik bir üstünlük yaratacak kimlik olmadığından ve teknik 
yetersizlikten dolayı başarıya ulaşılamamıştır.  

Neolitik çağın bireyinde, kolektifte  olsa bir özgür davranış düzeyi söz 
konusuydu. Köleci sistemle birlikte kutsal değerlerce tayin edilen, uygun görülen 
neyse öyle hareket edilmeye başlandığından, özgür davranış düzeyi yerini töresel 
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inançtan beslenen ahlaki davranışa bıraktı. Kölelik inceltilerek, davranış boyutuna 
kadar indirgendi ve özümsetildi. Birey ve toplum artık kendi kendisini tutsak 
kılmayı öğrendi. Zerdüşt, Buda ve Sokrat, öğretileriyle köleci ahlak anlayışını 
parçalamaya çalışmışlardır. Özgürlük ahlakını yaratma, boyun eğmeme, kaderi 
parçalama, doğru-güzel yaşam için mücadele etme insanlığın bundan sonraki meşru 
savunma anlayışı olmuştur. Kısaca denilebilir ki, peygamberler ve filozoflar meşru 
savunma ahlakının yaratıcılarıdırlar.  

Köleci sisteme karşı insan iradesi hep direnmiş ve meşru savunmasını 
sürdürmüştür. Büyük zulüm, yalan ve sömürü ile gelişen köleciliğe karşı direniş, 
silahlı ya da ideolojik ama hep doğrudan ve haktan yana adımlarla devam 
ettirilmiştir.  

 
4- Feodal Uygarlık Ve İnsanlığın Meşru Savunma Kimliği 
 
Köleci üretim köle sayısının artmasına karşı zayıflamış, köleler külfet olmaya 

başlamış ve köleci imparatorluklar ideolojik tükeniş sürecine girmişlerdi. Bu 
nedenle köleci sistem, feodal sistemle sessiz bir uzlaşı içinde sistem devir teslimini 
yapmıştır. İdeolojik üstünlük, yeni üretim modeli ve yeni moral güç köleciliğin 
aşılmasında önemli rol oynamıştır. Her çağın ideolojik kimliği o çağın üzerinde 
yükseldiği mihenk taşıdır. Feodal çağın mihenk taşı  olan ideolojik kimliği de tek 
tanrılı dinler olmuştur. Bu çağda İbrahim’in öncülük ettiği tek tanrılı din anlayışında 
derinleşme, daha da anlamlı kılma ve genişleme yaşanmıştır. Tanrı kimliği 
büyütülerek, gücü ve yetenekleri artırılarak toplumun büyüdüğü, gücünün arttığı 
yetenek ve güven kazandığı anlatılmaya çalışılmıştır.  

İnsan türünün doğayla karşılaşmasında ilk girdiği düşünce ve inanç biçimi olan 
dinin, insanın kendi zayıflıklarının gidermesinde, kendini ve grubunu ruhen 
doyurmasında, kendini güçlü ve kuvvetli hissetmesinde rolü küçümsenemeyecek 
düzeydedir. Sınıfların ve sınıf çatışmalarının olmadığı neolitik çağda, doğadan eşit 
ve cömertçe yararlanıldığı için, tanrılar eşitlikçi ve insana dost bir kimlikle 
sembolize edilmişlerdir. O dönemin öncüsü ve yaratıcısı kadın olduğundan tüm 
tanrılar kadın biçiminde ifade edilmiştir. Parti Önderliği; “Sümer Rahip Devleti ile 
birlikte tanrıların erkeksi yanları açığa çıkmış ve neolitiğin kadın tanrıçaları ile 
ayrışma ve çatışma başlamıştır” der. Neolitiğin insana yakın tanrıları Sümerlerle 
birlikte yerini insandan uzak, ondan üstün ve semahın bilinmezliğinde yaşayan 
tanrılara bırakmıştır.  

Tanrıçaların etkisiz kılınması, aslında dünyada büyük bir kesimin etkisiz 
kılınmaya başlandığını ve ezildiğini anlatmaktaydı. O dönemin sınıf ayrışımını dile 
getiren mitolojilerde tanrılar içinde bir kesim sivrilirken, diğer kesim silinmeye 
başlanmıştır. Akadlar gibi Semitik kökenli ataerkil çöl kabileleri Sümerler içinde 
etkinlik kazanınca, insanlar dünyasında ve onun sembolik ifadesi tanrılar dünyasında 
şiddet, tırmanmaya başlamıştır. Böylece bir çok acının, diasporanın ve yine buna 
karşı bir çok tarihi çıkışın temel sebebi olan tanrı kral despotluğu kendisini 
kurumlaştırmıştır. İbrahim peygamber ‘İnsanlar tanrı olamaz’ diyerek, tanrı kral 
kültürünün despotluğuna karşı tavır koyarak pratikte savunmasını yapar. İbrahim 
peygamber kendi kabile totemini tanrı katına yükselterek ve putları kırarak 
kabilesinin meşru savunmasını yapmıştır. Bu tarzda Sümer din anlayışından köklü 
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bir kopuşu yakalamıştır. Sümerlerin kızınca gözü hiçbir şeyi görmeyen, yıkan, 
mahfeden, cezalandıran, felaket yağdıran tanrılarından;  affetmeyi bilen, rahmet ve 
merhamet yağdıran tanrılara geçiş İbrahim çıkışının,  tanrının karakterinde getirdiği  
yumuşatma ile sağlanmıştır. İlk çağ köleciliğinin kendini ifade ediş tarzı tanrı-
krallardır. Nemrutların ve  firavunların ölümleri ardından diğer yaşamda da rahat 
yaşamaları için tüm eşyaları yine  tüm eşleri, çocukları, köleleri ve hayvanları canlı 
canlı onlarla birlikte toprağa gömülürdü. Parti Önderliği “Tarihin en uzun süreli ve 
kutsal mücadelesi bu dehşet uyandırıcı durumu yaratan tanrılara karşı verilen 
ideolojik savaşımdır” der. Ve bu mücadelenin karakteri meşru savunma içeriklidir.  

Tek tanrılı dinler köleci sistemden kopuşun kimlikleridir. Feodal döneme 
damgasını vuran önemli toplumsal hareketlerin başında sistemden kopuşun sembolü 
olan İsa’nın dini Hıristiyanlık gelir. Tek tanrılı dinin kurucusu İbrahim, Nemrut 
geleneğinde yetişmiş, ondan beslenmiş, fakat onu kabul etmeyip reddederek yeni bir 
inanç sistemini geliştirmiştir. İsa da resmi kahin Yahudiliğinde yetişmiş ama ona 
karşıtlık temelinde ortaya kendi öğretisini çıkartmıştır. İsa’nın çıktığı koşullarda 
köleciliğin son temsilcisi olan Roma zor, baskı ve geçmiş uygarlık değerlerinin 
toplamından oluşturduğu kültür yoluyla dünya imparatorluğuna oynuyordu. 
Roma’nın yürütme organı Cumhuriyetti fakat demokratik yönü çok zayıftı. 
Toplumsal piramidin en altında köleler ve kadınlar yer alıyordu. En alttakiler mutlak 
efendi denetimindeydiler. Roma büyümeyi ordularıyla, askeri teknik ve ulaşım 
yollarındaki gelişmeyle sağlamıştır. Zevk için köle dövüşleri tertipleme, köleleri 
aslanlarla savaştırma, kadınları fuhuşa zorlama o dönem insanlığa karşı uygulanan 
zorun birer örnekleridir. Dünya o dönem acımasız savaşlar yaşamış,  isyan, yakıp-
yıkma, ölüm ve öldürmenin ardı arkası kesilmemiştir. Roma seçkinleri el attıkları 
her halkın üst kesimini kendilerine bağlamışlardı. Alt kesim ise bir yığın gibi ortada 
kalıyordu. Roma’nın ezilenleri ortada bırakan sistemi İsa öğretisinin enternasyonal 
bir içerik kazanmasına yol açmıştır. Tüm ezilenler İsa’da kendilerinden bir şeyler 
bulmuştur.  Yahudilik sınırları dar ve daha çok bir kavmi savunduğundan milli bir 
dindi. İnsanlar üzerinde uygulanan yoğun zor, İsa’yı kavim dini olmaktan çok 
Roma’nın ve köleciliğin ezdiği halklara, iradelere sahiplenen bir karaktere itmiştir. 
Roma’nın egemen düzenine karşı ezilenler de kendi evrensel hareketlerini İsa’yla 
yaratmıştır. İsa büyük vicdansızlık ortamında ezilenlerin sesini yükselten, vicdan 
hareketi olarak ortaya çıkmıştır. “Komşularını sev dendiğini işittiniz. Ben bunu 
düşmanlarını da sevle tamamlıyorum. Sağ yanağına kim vurursa ona sol yanağını 
uzat. İnsanların suçlarını bağışlarsanız, babanız da sizi bağışlar” diyerek İsa şiddete 
karşı öğretisinin özünü ortaya koyar. Bu özün yumuşak karakteri nedeniyle uzun 
süre politikadan ve iktidardan uzak durulmuş, ılımlı bir çizgi izlenmiştir. İsa, 
kahinlerin Roma işbirlikçiliğine ve yozlaşmalarına isyan ettiğinden çirkin yüzünü 
tarihin her sahnesinde gösteren ihanet eliyle çarmıha gerilir. Çarmıha gerilme 
ardından öğreti anlam bulur, gönüllere sevgi ve inanç tohumu ekilir, kitleselleşme 
hızlanır ve bir insanlık hareketi doğar. Çarmıha gerilme bir sembol olarak İseviliği 
daha da büyütür. İsa ardından havarileri öğretinin meşru savunmasını şiddeti 
reddeden ve onu dışlayan her yöntemi deneyerek yapmışlardır. Yer altında ve dağ 
oyuklarında gizli manastırlar yapmışlar ve buralarda alternatif yaşamı yaratmaya 
çalışmışlardır. Zamanın azgın Roma İmparatorluğuna karşı gizli ve zor koşullarında 
yaşayan havariler inançlarını savunma ve toplantılarını yapmak için, manastırlarını 
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karargah gibi kullanmışlardır. Yüzlerce yıl ezilenlerin, acı çekenlerin dini 
temsilcileri olarak gizlenerek yaşamaya çalışmışlar, büyük azim ve inançla 
öğretilerini savunmuşlardır. İsa ve havarilerinin meşru savunma tarzları zihinsel ve 
vicdani başkaldırı, kitleselleşme ve şiddetten uzak yöntemlerle yeniyi yaratma 
biçiminde formüle edilebilir. Fakat zamanla aşırı savunma pozisyonunda oluş, 
yeniyi yaratmak için gereken süreçte radikal devrimci tavrı takınmama ilkelerinde 
aşınmayı, başlangıçtaki özü yitirmeyi getirmiştir.  

İsa’da, İbrahim gibi Roma egemenliğinin zulmüne Allah geleneğiyle cevap 
vermiştir. Ama onun Allahı vicdanlı, ahlaki yanı güçlü, ezilenlere kol-kanat geren 
karakterdedir. Parti Önderliği “Onun öğretisinde Zerdüşt’ün ahlakı Stoa’nın 
inançları, İbrahim’in peygambersel özü sentezlenmişti” der. Bu nedenle köleciliğe 
karşı gelişen en kapsamlı hareket olmuştur.  

Sosyal bir öğreti olan Hıristiyanlığın Roma ile mücadelesi uzun ve zorlu 
sürmüştür. Hıristiyanlığın ihtişamından korkan ve onu kullanarak etki alanını 
büyütmek isteyen Roma, 325’de çıkar amaçlı Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul 
etmiştir. Sosyal yaşam ve inanç savaşımı uzun yıllar sonrası siyasal bir güce 
dönüşmüş fakat kazanılan politik kimlik başlangıçtaki  eşitlikçi, saf, vicdanlı havari 
dini olmaktan çıkışı da beraberinde getirmiş, Hıristiyanlık özünden büyük tavizler 
vermiştir.  

Hıristiyanlığın özünü yitirdiği ve politik hesaplara kılıf olduğu döneme 
geçmeden önce feodal çağın en büyük sosyal hareketine kadının katılımını ve 
hareketin kadını ele alış biçimini değerlendirmek gerekir. Parti Önderliği’nin de 
belirttiği gibi “Kadın tarihi M.Ö 2000-M.S 2000 yılları arasında erkeğin iktidarını 
ve politik hesaplarını başarıyla gerçekleştirme amacıyla kullandığı zor, baskı  ve 
hileye karşı sürekli en alttaki sınıfın tarihi olmuştur.” Köleciliğin eseri olan iradi ve 
zihinsel sömürü her uygarlık deneyimi ile yeni boyutlar ve içerikler kazanmıştır. 
Ona paralel kadının ezilmesi ve sömürülmesi de derinleşmiştir. Kadın, cins kimliği 
nedeniyle daha katlanılması zor bir köleliğe yani çifte sömürüye, çifte baskıya ve 
şiddete maruz kalmıştır. Neolitikle yaratıcılığın, doğurganlığın ve yaşamın temel 
gücü olan kadın, feodal dönemde Meryem ana şahsında kutsal üfleyenin doğum 
aracı olmaya indirgenmiştir. Meryem’in iffetli, namuslu bir cenin taşıyıcı kadın 
imajı, çiçeği burnunda feodalizmin kadın portresinin belirlenmesi olmuştur. 
Meryem, babasız bir çocuğu dünyaya getirmenin büyük bir toplumsal öfkeyi üzerine 
çekmek olduğunu bildiği halde acılara maruz kalsa da cesaretle İsa’yı dünyaya 
getirmiştir. Dinin oluşumunda önemli rolü olduğu halde baba-oğul-kutsal ruh 
üçleminde yerini alamamış dışında tutulmuştur. Parti Önderliği “Meryem Ana, 
tanrıça İnanna’dan, Star’dan çok uzaklaşmıştır...İsa’nın anası Meryem geleneğin en 
eski biçiminde tanrıçadır. Ama kadının sürekli statü kaybı İsa’nın doğuş döneminde 
tam bir doğum aracı durumuna kadar inmiştir” der. Resimlerde çizilen İsa’yı 
kucaklamış ama hep ağlamaklı, silik, boynu bükük, sessiz, tutsak, nitelikleri 
çalınmış Meryem ve binlerce Meryem’ler yaşanan çifte sömürüye ideolojik 
bilinçleri ve objektif koşulları olmadığından başkaldıramamışlar kendi 
savunmalarını hep sisteme başkaldıran ideolojinin yanında yer alarak yapmışlardır. 
Kadınlar kendi kurtuluşlarını bu hareketlerde gördüklerinden tüm benlikleriyle 
inanarak katılmışlar ve güç sunmuşlardır. İsa’ya ilk inananlar, çarmıha gerildiğinde 
ayağının ucunda onu bekleyenler, Hıristiyanlığın yayılmasında rol oynayanlar, 
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illegal manastırlarda amansız koşullara rağmen rahibelik yoluyla öz yaşam 
savunmalarını ve dinin savunmasını sistemin yaşamından radikal bir kopuşla 
yaratmaya çalışanlar, ezileni savunan ideolojide kendini bulanlar hep kadınlar 
olmuştur. Ezilenler gibi kadınlar da içinde bulundukları zeminden kurtulmayı 
umarak gayretle ve gönüllü olarak ona katılmışlardır. Sadece ezilen sınıfın kadınları 
değil, egemen kesimin kadınları da kendilerini Hıristiyanlık’ta bulmuştur. Egemen 
kesimin kadınları aracılığıyla Hıristiyanlık bir çok yerde resmiyet kazanmıştır. 
Örneğin Frankonya kralı Chlodwig’i Hıristiyanlığı kabul etmeye zorlayan kraliçe 
Chlothilde’ydi. Macaristan’da ülkeye Hıristiyanlığı getiren Macaristan kraliçesi 
Gisela’ydı. Kadının meşru savunmasını yapabildiği, kadına her yönlü saldıran 
sistemden kendini koruyabildiği, sığınabildiği, kendini dile getirebildiği tek mekan 
dini alan olmuştur.  

Roma’nın Hıristiyanlığı özünden boşaltarak kabulünden sonra vicdan dini olan 
İsevilik vicdansızlığın ve yapılan bir çok zulmün kılıfı olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. İmparatorluğun gelişiminde din temel resmi ideolojik çerçeve 
olmuştur. Kolonyalist amaçların ve seferlerin birer gerekçesi yapılmıştır. Doğunun 
maddi ve manevi değerlerine el koyma, önemi artan toprakları ele geçirme, iktidarı 
büyütme amaçlı başlatılan haçlı seferleri halklar ve insanlık için, büyük değer kaybı 
yarattığı gibi inanç dünyasında da büyük yozlaşmayı ve kırılmaları yaratmıştır. 
Vicdanlara kurulan krallıkla büyüyen İsevilikte papalar dünyevi ordularla, siyasetle, 
parayla, krallıklarla iç içe girince, ortak hesaplar güdülünce her bir sefer insanlığın 
vicdanına vurulan bir darbeye dönüşmüştür. Parti Önderliğinin belirttiği gibi 
“İmparatorluklar Hıristiyanlığın hamisi kesilmişler ve göz boyayıcı büyük kiliseler 
yapmaya başlanmıştır. Örneğin; Ayasofya kilisesi bu dönemin bir ürünüdür.” Bu 
dönemde önceleri eşitlikçi, yoksulu koruyan küçük birliktelikler olan kiliselerin 
karakteri değişmiş, statükocu, sert, ayrılıkçı ve ayrımcı bir yapıya bürünmüşlerdir. 
İnsani öz çürümeye başladıkça kadına yaklaşımda da değişimler yaşanmış, kadın 
bedeni ve cinselliği sürekli lanetlenmeye başlanmıştır.  İsa’nın kadına insancıl 
yaklaşımı yaşamsallaştırılmamıştır. İsa Yahudiliğin lanetlediği kadına karşı pürupak 
gösterdiği erkeği de sorgulamaya çekerek “Zina etmeyeceksin, fakat ben size derim 
ki bir kadına şehvetle bakan her adam zaten yüreğinde zina etmiştir” diyerek yürek 
temizliğini ve sevgi derinliğini kadına yaklaşımla birleştirmiştir. Zina suçuyla 
suçlanan kadını taşla öldürmek isteyen topluluğa “İlk taşı günahsız olanınız atsın” 
diyerek, kadını bu yola iten toplumunda suçlu olduğunu anlatmaya çalışmıştır. 
İsevilik çok eşliliği yadsıyarak, rahibelik geleneğini yaratarak, kadınları fuhuştan 
koruyarak kadının meşru savunmasını o dönem koşullarında yapmıştır. Fakat 
İsa’dan sonraki yıllarda Havariler, İseviliği büyük zorluklara katlanarak yaymışlar 
fakat politikayla yüz göz olunca İsa’nın yaklaşımlarının tam tersini rahipler 
uygulamaya başlamışlardır. Kiliselerde bakirelik fanatizmi üst boyutlara varmış, 
içteki bastırmanın sonucu olarak ve inanç zayıflığı nedeniyle kilisenin içinde cinsel 
sapkınlıklar boy vermiştir. Papalar kadının insanlar gibi ruhunun olup olmadığını 
tartışmaya başlayarak kadının insanlığına saldırmışlardır. XIII.yy.’da kadının 
şeytanla ilişkisi kurulmuş ve kadın avında binlercesi öldürülmüş, özel eğitimli 
kadınlar cadı diye yakılmıştır. Hıristiyanlık kadına karşı ciddi bir saldırı kampanyası 
başlatmıştır. Başlarda kadın için toplumsallaşma, açılım ve kendini meşru bir 
zeminde koruyabilme imkanı veren kiliseler zamanla kadının düşürülmesinde felsefi 
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ve dini izahların yapıldığı yer haline gelmiştir. Tanrı-krallara kulluğun reddi ile 
ortaya çıkan tek tanrıcılık gökteki tanrıya kulluğu insanın insana köleliğinden üstün 
tutmuşsa da dünyada yine bir tanrı kral yaratmaktan kendini alıkoyamamıştır. Bu 
seferki tanrı krallar rahipler olmuş, bir çok engizisyon uygulaması onların ağzından 
dökülen sözcüklerle yaşama geçirilmiştir. Bir dönemin doğrularını zorla dayatma 
dini dogmatizmi yaratmış ve engizisyonlar şiddetin uygulanış biçimi olarak ortaya 
çıkmıştır. Yani engizisyonlar uygulanan şiddete dini misyon biçerek 
meşrulaştırmışlardır. O dönemin rahipleri cenneti parselleyerek satmışlar, günahları 
parayla affetmişler, kilise adına özel mülk edinmişler, kralla işbirliği içinde halka 
uygulanan şiddete destek vererek yılların emeği ve zoruyla gelişen, halka dayanan 
öğretilerini kendi elleriyle boğmuşlardır. Dönemin Bruno, Galile gibi bilim adamları 
engizisyonlarda yargılanmış, din karşıtı ilan edilip, sözlerinden dönmeyenler 
düşünceleri uğruna ölüme gönderilmişler, çarmıha gerilmişler, en vahşice 
uygulamalara tanrı adına maruz kalmışlardır. 

İsa öğretisinden sonra Ortadoğu’da yeni bir dini düşünce filizlenmiştir. Bu Mani 
inancıdır. Mezopotamya’da Zerdüşt’le başlayan yükseliş Med-Pers uygarlığında 
demokratik gelişime ve zihinsel açılıma sınırlı da olsa olanak sunmuştur.  O dönem 
Zerdüşt dini gerileşmiş, özünden boşalmış ve çok parçalı bir yapıya bürünmüştür. 
Mani, çok tutucu, kadını lanetli gören, onunla konuşmayı bile yasaklayan, erkek 
egemen bir tarikata üye olan babasının yanında büyümüştür. Kadının ektiği sebzenin 
dahi yenmediği, onun lanetinden kaçıldığı bu toplulukta farklı düşünceleri öğrenmek 
dahi yasaktı ve herkes beyaz giyinmek zorundaydı. Mani içinde yetiştiği bu 
koşulların belirleyiciliğinden, iradeye ve ruha vurulan kilitten kurtulup ,özgür 
kişiliğini geliştirerek insanlık savunmasına katkısını sunmuştur. Beyaz giyinmeye 
karşı rengarenk giyinerek farklı düşünceleri öğrenme yasağına karşı üç dini de 
öğrenip sentezleyerek, kadın düşmanlığına karşı onun saçlarını örecek kadar yakın 
dostluğa girerek, perhiz yöntemiyle yaşayan tarikata karşı kendi öğretisini 
geliştirmiştir. Mani’de çok renklilik, doğa sevgisi, yeşili koruma, her varlığı aynı 
biçimde eşit ele alma, meşru savunmanın derin bir boyutta anlaşıldığını 
göstermektedir. Zarar verip ele geçirme hırsından çok güzelliklerin korunması 
anlayışı ön plandadır. Klasik savaşların ve politikaların insanlığa verdiği zararı 
gördüğünden kendisine verilen yönetim görevini reddederek, öğretisine olan 
bağlılığını ortaya koymuş ve meşru savunma ilkelerini şiddetten uzak yöntemlerle 
uygulamaya çalışmıştır.  Mani, M.S. 276’da inançlarından ve özgür düşüncesinden 
korkan ve ürken tutucu rahiplerin eliyle derisi yüzülerek öldürülmüş, büyük 
kıyımlara uğratılarak öğretisinin de gelişimi engellenmiştir. Ortadoğu rönesansı 
olabilecek derinlikteki Mani inancı daha filiz aşamasındayken budanmış ve 
gelişimine ket vurularak şiddet önü alınmaz boyutlarda uygulanmaya başlanmıştır.  

Avrupa’da Hıristiyanlığın resmi din olarak kabul edildiği, derebeylerle 
köylülerin çatışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde, doğuda Mekke ticaret şehrinde 
orta sınıf kökenli, yeni bir dini kimlik şekillenmeye başlamıştır. Hıristiyanlık daha 
çok evrimsel bir yöntemle ideolojik süreci yaşamış, korkunç işkencelere rağmen 
büyük inançla, barış ve kardeşlik çizgisinde yeni toplumu inşa etmeye çalışmıştır. 
İnanç ve barış içerikli sosyal bir hareketlilik olduğundan, siyasi ve askeri 
yapılanmalardan uzak durarak savunmasını kendine bağlı sosyal alanlar yaratarak 
yapmıştır. Müslümanlık ise, devrim yoluyla  eylem yanı önde olan bir çıkış 
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yapmıştır. Radikal devrimci çizgide olduğundan fetihlerle, siyasi ve askeri 
çıkartmalarla savunmasını eski toplum modeline karşı yapıp sonuçlara ulaşmaya 
çalışmıştır.  

Arabistan’da İslamiyet öncesi Cahiliye Devri olarak bilinen dönem 
yaşanmaktaydı. Cahiliye Devri ciddi bir yozlaşmanın, karanlığın, kadın açısından 
çocuk yaşta öldürülmenin, alınıp-satılmanın yaşandığı, ahlaki düşüşün ticaret 
bezirganlığıyla yoğrulduğu bir dönemdi. Muhammet İbrahim’in tek tanrı izinde 
yürümüş, Yahudi ve Asuri rahiplerinden diğer dini çıkışları öğrenmiştir. İslamiyet’in 
ilerleyişinde Muhammet’in mantıklı  ve iradeli davranışları, örgütleyen ve harekete 
sevk eden gücü, somut, uyanık ve disiplinli kişiliği önemli rol oynamıştır. 
Muhammet’in küçük yaşta yaptığı ticari geziler zihnini ve yaşam anlayışını 
genişletmiş, Hatice’yle evliliği ise, ona kadını tanıtmış, politik, manevi ve maddi 
güç vermiştir. Muhammet’e ilk inananlar eşi Hatice, kölesi Zeyd ve Ali olmuştur. 
Ehlibeytim dediği kendisine ilk inananlarla grup ilişkileri ve bağlılıkları devrimci 
çizgideydi. Cahiliye Devri’nin yaşamına karşı, devrimci yoğunlaşmasını ilk vahi 
yoluyla seslendirir. İslam’ın toplumsal manifestosunu oluşturmak için Allah 
kavramının sıfatlarını arttırarak işe koyulur. Yeni toplumun birliğini geliştirmek için 
de allahın varlığını ve birliğini akıl yoluyla açıklamaya çalışmıştır. Çünkü allahın 
birliği dışa karşı ideolojik bir savunma silahıdır. Muhammet köleciliğe karşı insanı 
yaratılanların en şereflisi olarak yüceltmiştir. Bu noktada derin bir insanlık anlayışı 
söz konusudur. Muhammet’in köleciliğin  onurunu kırdığı insanı yüceltmesi önemli 
bir özelliktir. Yeni oluşan din Mekke’de yaşam alanı bulamayınca, resmi devletin 
hedefi olmaya başlayınca ve tehlike ölüm boyutuna ulaşınca, ideolojisini ve inanmış 
grubunu korumak için Medine’ye göçe koyulmuşlardır. Hicret sonrası, dini savunma 
ve yayma amaçlı yapılan seferler ve ittifaklar İslamiyet’in büyümesinde hızlandırıcı 
rol oynamıştır. Muhammet, Sümer rahip geleneğinin bir ürünü olan Dilmun cennet 
ülkesi hayalini daha güzel ve ütopik kılmıştır. Böylece yeni yaşamın yaratılmasında 
bir amaç, savaşçılar içinse savaş ruhunu ve korkusunu kıran, öğe haline getirmiştir. 
Böylece cennet insanlar için gerçek yaşamın acımasızlığından, tehlikelerinden 
korunmak için, hayali, sanal bir alan olmuştur. Özgürlük bilinci zihninin 
derinliklerine itilmiş insanın özgür yaşam istemi içinde bir ukte olarak sürekli 
kalmıştır. Düşmanın el süremediği tek özgürlük sahası cennet olmuş tüm savaşlara 
onun verdiği cesaretle korkusuzca girilmiştir.  

Parti Önderliği “Muhammet’in çıktığı dönemde Bizans ve Sasani 
İmparatorlukları çağlarını doldurmuşlardı. işlevlerini yitirmiş olduklarından 
kölecilik kalıntısı devlet modelleri olarak insanlığın yeni yaşam özlemleri önünde 
engel teşkil etmekteydiler” der. Bu iki imparatorluk miyadı dolmuş sistemlerini 
baskı ve zulümle ayakta tutmaya çalışmışlardır. Parti Önderliği; “İslamiyet’in bir 
diğer özelliği de çevre uygarlıklardan intikam hareketi olarak ortaya çıkmasıdır” 
der. Müslümanlar çöl gerillacılığının saldırı ve savunma kabiliyetini keşfetmişler ve 
böylece önemli bir savaş gücü yaratmışlardır. İslamiyet askerleşme düzeyi, ölene 
cennet , yaralanana ganimet vadi ve taktik zenginliği ile dönemin en düzenli devrim 
hareketi olarak gelişmiştir. Parti Önderliği; “İslam’ın askeri seferleri düzenli orduya 
karşı gerilla savaşı niteliğindedir. Başarısızlık halinde geri  çekilme ve hızla yeniden 
düzenlenerek tekrar saldırıya geçme zor olmamaktadır. Düzenli orduya her taraftan  
ve hızla saldırıp yıpratmak kolay olmaktadır. Tek bir çarpışmalık savaş türlerine 
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girmeyip uzatmalı bir stratejiyi uygulamaktadırlar. Az güçle kalabalık bir orduyu 
işlevsiz bırakma taktiklerini sürekli geliştirmişlerdir. Buna karşılık  düzenli ordular 
çok masraflı olmakta, ağır ve hantal kalmakta tek çarpışmalı savaş düzenlerine göre 
mevzilenmekte, fazla parçalanmaya elverişli olmamakta, bir bozguna uğradılar mı, 
kolay kolay toparlanamayan özelliklere sahip olmakta, daha başlangıçta İslam 
askeri sanatına karşı dezavantajlı bir konumda bulunmaktadırlar. Yine psikolojik 
üstünlük tamamen İslam ordularındadır” der. Çöl, Bizans ve Sasani 
imparatorlukları arasında kalan ikisinin de hakimiyet kuramadıkları, sınırlarına dahil 
edemedikleri tampon bir bölgeydi. Ve doğal bir savunma rolü oynuyordu. Uygarlık 
güçlerine karşı saldırı ve savunma gücü haline gelip yaşamını sürdürmeye çalışma 
dağlara, çölün ıssızlığına, ormanın derinliklerine kaçıp kendini savunma tarihin bir 
çok döneminde gerilla tarzı olarak açığa çıkmıştır. Tarihte birçok halk sırtını 
dağlara, ormanlara ve çöllere vererek savunma güçlerini ve  dirençlerini buralardan 
almışlardır.  

Muhammed yaptığı fetihlerle, rabbinin dilinden getirdiği vahiylerle ve emirlerle 
yeni toplumu radikal tarzda düzenlemeye başlamıştır. İslamiyet’in kadına yaklaşımı 
geçmiş Arap toplumunun kadını hiçleştiren konumundan farklı, korunmaya ve 
kollanmaya muhtaç konumda ele alışı belli bir yenilik ve önem arz etmektedir. 
Muhammet kendi yaşadığı dönemde kadını tamimiyle peçelememiş, anlam ve değer 
biçmişse de İslamiyet’in özündeki akılcılığından kopuşu sonrası dogmaların 
saptırıcılığından, çılgınlığından en fazla nasibini alan her tarihte olduğu gibi, yine 
kadın olmuştur. Daha Muhammet vefat etmeden başlayan iktidar savaşları, 
ehlibeytinin başına gelenler İslamiyet’in baharında daha başlangıç yıllarında 
ihanetin yüzünü göstermesi, kutsal sayılması gereken değerlere saldırıyı getirmiştir. 
İhanetin ve saptırmanın en büyük hedefi yine kadın olmuştur. Oysa İslam’ı geliştiren 
Muhammet’in yaşamında ilk eşi olan Hatice’nin yeri çok farklıdır. Ve onunla olan 
ilişkisinden güç almıştır. Bu olaya Parti Önderliği; “Hatice’nin kendisine 
(Muhammet’e) olan güveni, sevgisi ve evliliği kadınlar hakkında olumlu düşüncelere 
sahip olmasında belirleyici öneme sahiptir. Hatice olmadan Muhammet’in 
Peygamberleşmesi mümkün görülmemektedir. Yine bu yönüyle Hatice üstü örtülü de 
olsa, Meryem’in çok üstünde bir etkiye sahiptir. Ve tanrıça kadın kültürünü temsil 
etmek durumundadır. İslam tarihinin Hatice’nin rolünü layıkıyla vermemesi erkek 
egemen toplumsal yapının hakimiyetinden ötürüdür...Hatice kendi başına bu azgın 
toplumla baş edemeyeceğine göre Muhammet’le ilişkileri ve evliliği çok anlamlı 
olmaktadır” der. Böylesine önemli bir çıkışta etkin rol alan, ilk grup içinde olan, 
yayılışında önemli payı bulunan kadın, şeriat yasalarınca tahrik edici görüldüğünden 
göz bebeklerine kadar çarşafa hapsedilmiştir. Başlarda  savaşlarda eşleri öldürülen 
kadınları koruma gerekçesiyle iki-üç kadınla evlenme hakkı zamanla çığırından 
çıkartılmış, haremler kurulmuş, mahkemelerde bir erkeğe denk tutulmak için iki 
kadın tanıklığı kabul edilmiş ve itaat zorunluluğu İslamiyet’in kadın portresi olarak  
Muhammet sonrası ortaya çıkmıştır. Kadınlar erkeğin tarlası olarak  sunuma açık 
tutulmuşlardır. Cennet analık işlevini ve eşlik görevini eksiksiz yerine getiren kadına 
mükafat olarak sunulmuştur. İslamın en katı yaklaştığı ve çözümsüz kaldığı konu 
namus olmuştur. Kadının cinselliği erkeğin, kocasının ve aşiretinin namusu olarak 
özdeşleştirilmiştir. Ahlakı, namusu erkeğe bağlandığından kadın için ağır baskı ve 
denetim süreci başlamıştır. Böylece alın yazısı felsefesi içselleşmiş, çaresizlik ve 
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boyun eğme derinleşmiştir. Bu nedenle feodalizm tüm kadınların karanlık çağı 
olmuş, kadın bir kez daha savunmasız bırakılmış, her türlü baskı yanına din 
sömürüsü de eklenmiştir. Kadını şeytan, caydıran, lanetli, kirli görme, insan olarak 
ele almama, cinsel kışkırtıcı olarak görmeden kaynaklı namus çemberine hapsetme 
kadına karşı yapılan büyük bir haksızlıktır ve bu İslamiyet’in özüne de bir saldırıdır.  

Muhammet sonrası Emevi sülalesi ile İslam’ın içine nifak tohumları ekilmeye 
başlanmıştır. Emevi sülalesi İslamiyet’i yaşıyormuş gibi gözükse de eski toplum 
geleneklerinden de asla kopmamışlardır. Komplo, yalan ve fitne ile iktidarı ele 
geçirmişlerdir. Bu sülaleye karşı İslam’a hizmet etmiş, bu konuda özveri ve cesaret 
göstermiş, onun eşitlikçi, adil özüne inanmış, mal ve mülke göz dikmeyen, 
otoriteyle başı dönmeyen İmam Ali ve taraftarları var olduğu halde Parti  Önderliği; 
“Emevi sülalesi Ali taraftarlarına baskın çıkar. Çünkü iktidar, para ve olanaklar 
onların elindedir. İmam Ali yanlıları ideolojik saflığa ve arılığa bağlı kaldıkları 
kimseyi para ve mülkle bağlamadıkları, imanla, İslam’ın ideolojik özüyle yaşamak 
istedikleri için yaman savaşırlar, etkili savaşırlar fakat hakimiyet kuramamışlardır” 
der. Emeviler sağcı çizgilerini Sünnilik biçiminde formüle ederken Ali yanlıları 
muhalif çizgilerini Şiilik biçiminde formüle ederler. Emeviler İmam Ali’ye ve 
çevresindekilere saldırdıkları dönemde Sasani İmparatorluğu’na da yüklenirler. 
Sasani İranlı kavimlerin İmparatorluğudur. İslamiyet’le uzun süre çatışmışlar fakat 
Emevilere yenik düşmüşler, imparatorluk yıkılınca da yoğun baskı ve katliama 
maruz kalmışlardır. İmam Ali çevresinin ve Sasanilerin maruz kaldıkları şiddet 
onları birleştiren temel nokta olmuştur. Ali’nin oğlu Hüseyin Kerbela’da 
katledilmiş, kellesi tepside Emevi camisine getirilmiştir. İranlılar bu nedenle 
kendileri gibi mazlum İmam Ali tarafını seçmişlerdir. Şiilik, en yaman Ali 
taraftarları olarak İranlı kavimlerin çıkarlarına uyarlanmış biçimde ortaya çıkmıştır. 
Şii militanlığı bu nedenle bir direnme mezhebi olarak gelişir. Sürekli savunmada, 
zulme ve haksızlığa karşı duruştadır.  

Düşünce ve felsefenin ilerlemesiyle dinler ikna güçlerini yitirmişler ve bunun 
sonucu olarak zora başvurmuşlardır. Dinler başta farklı inançlara, kültürlere 
hoşgörülü yaklaşırken, zamanla inançlar ve kültürler karşısında, bilim adamları ve 
özellikle de kadın karşısında büyük bir şiddete yönelmişlerdir. Sonuçta mezhepçilik 
ve parçalanmışlık derinleşmiş, dini birlik içi boş bir imgeye dönüşmüştür. Dinde 
kendine  yabancılaşma, insandan uzaklaşma dönemi başlamıştır.  

Feodalizmin artık olgunlaşma döneminde ortaya çıkan Türklerde, İslam 
bayrağını devralarak kendisine yaşam alanı açmıştır. İslamiyet’le çıkarları gereği 
hızla birleşen Türk egemenlerine karşı halkta özgün bir meşru savunma duruşu 
gelişmiştir. Orta Asya’da kuraklık, zorluk ve istilalar yüzünden sıkışan Türkler 
güneye göçmüşler, varolabilmenin koşulunun İslamiyet’ten geçtiğini görmeleri 
sonucu İslam’ın bayrağını devralmışlar ve onun  en gerici yorumunu yapmışlardır. 
Bu nedenle feodalizmin son dönemine denk gelen Türk çıkışını da değerlendirmek 
gerekiyor. İslam’ın merkezi devlet kurumlaşması ile Türkmen boylarının geleneksel 
bireyciliği arasındaki çelişki yeni bir Türk-İslam sentezinde birleşmiştir. İslam 
bayrağı ile seferlerine dini amaçlar ve misyonlar biçen Selçuklular seferlerine meşru 
bir zemin oluşturmuşlardı. Anadolu Selçuklu döneminde İslam kurumlaşmış ve yeni 
göç eden, kabile sisteminden ve Şaman inancından kopmamış Türkmenler devlet 
otoritesini benimsemede zorlanmışlardır. Anadolu Selçuklu kendi halkını dize 
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getirmek için baskıları yoğunlaştırmıştır. Bu baskıya karşı ilk isyan olarak Baba 
İshak isyanı patlak verir. Kendi halkının geleneklerini ve savunmasını yapmak 
isteyen Baba İshak ile yandaşları bastırılmış, isyan işkence ve idamlarla son 
bulmuştur. Ama Anadolu Selçuklunun sonunu da hazırlayan yine bu isyan olmuştur. 
Anadolu Selçuklu zayıf düşmesiyle Osmanlı beyliği ön plana çıkmıştır. Osmanlı, 
halifeliği  kendisinde somutlaştırarak, yoğun ordu, .baskı ve şeriat gücüne dayanarak 
gelişmeyi esas almıştır. Bunun sonucunda da kendi halkından uzaklaşma yaşamıştır. 
Devletin gerici karakteriyle dinin tutuculuğu birleşince halkta büyük tepkiler 
gelişmiştir. Bu nedenle halk içinde hakikat aşkı, hakikati arama tutkusu gelişmeye 
başlamıştır. Hakikat aşkı hiçbir dönemde olmadığı kadar feodal dönemde 
seslendirilmiştir. Yunus Emre, Mevlana, Bedrettin, Hacı Bektaşî Veli, Pir Sultan 
gibi hakikat mürşitleri devletin otoritesine karşı insanın büyüklüğüne, tanrı aşkı ile 
anlam biçmeye çalışmışlardır. O dönemin tasavvufçuları hakikati, gönül yoluyla ve 
irade gücüyle bulmayı amaçlamışlardı. Tasavvuf inancı bireye ve bireyin 
bağımsızlığına ve iradesine önem veren bir inançtır. Ve insanı dini dogmaların 
esaretinden kurtarmayı amaçlar. Ancak bu akım da insan savunuculuğundan dolayı 
yoğun işkencelere maruz kalır. Ortadoğu’da ve Anadolu’da yoğunlaşan aşk arayışı 
insanların yitirdiği değerleri, çektiği acıları, ağlatan nağmelerle, dizelerle dile 
getirmişlerdir. İnsanlığın savunulması hakikat aşkı kimliğiyle bu sefer daha derin, 
sanatsal, felsefik ve edebi bir tarzda yapılmıştır. Yunus Emre Osmanlı’nın doğuş 
günlerinde halka ve yaşama bağlı kalarak taşkın duyguları halk diliyle dile 
getirmiştir. Mevlana Celalettin-i Rumi’de İslam’a ve Anadolu’ya ayrı bir özellik 
kazandırmıştır. “Hakk’ı halkta görme”,  “Yaratılanı yaratanda bulma” olan Mevlana 
düşüncesi, derin bir insanlık sevgisini, hoşgörüyü ve kardeşliği içermekteydi. 
Saldırganlığa ve şiddete karşı insanı savunduğundan Osmanlı acımasızlığı içinde 
halkı kucaklayan bir dergah olmuştur. Mevlana kadınların Harem’de kapatılmasına, 
yüzlerini peçelemelerine de karşıdır. Kuran’daki “Er kadından üstündür” sözüne 
karşı “Er sözü ile erkekler mi yoksa erlik sıfatını kazananlar mı amaçlanıyor? Pek 
çok erkek bu sıfata erişememiştir. Ve nice kadın erlik makamına vararak bu makama 
ulaşamamış erkeği aşmıştır. Er doğulmaz, er olunur” diyerek kadına verdiği önemi 
dile getirmiştir. Her şey tanrının değişik bir yansıması olduğuna göre Mevlana 
açısından herkes eşittir. Hükümdarla köle arasında, kadınla erkek arasında fark 
olmadığını savunur. Pir Sultan Abdal’da halktan kopuk, elit Osmanlı yönetimine 
karşı Anadolu köylüsünün yaşamını aşk-tasavvuf-kavga üçgeninde ele almış, kavga 
ve başkaldırı Pir Sultan dilinde en dirençli ve korkusuz temsilini bulmuştur. İnsanı 
en yalın dille ifade eden ve savunan Pir Sultan kendisini Hızır Paşa’nın urganından 
koruyamamış ve diğer insan savunucuları gibi ölümle cezalandırılmıştır. Bedrettin, 
ilk en büyük halk isyanını Osmanlı yönetimine karşı örgütlemiştir. Kendi çağını 
aşan, tüm insanların özlemlerini kucaklayan, ‘yarın yanağından gayrı her şeyde 
ortak olmayı’ amaçlayan bir inanç geliştirir. Bu isyanda kadın erkekle beraber yer 
almış ve Bedrettin kendi yaşamında kadına yaklaşımıyla örnek olmuştur. Hakikat 
aşkında kadına da büyük anlam biçilmiş, gericileşen dinlerin sevgisiz müminlerinin 
kadına yaklaşımına karşı aşıklar kendi tarikatlarında, yaşam arayışlarında eşitlik 
temelinde  aşkın diğer adı olarak kadına yaklaşmışlardır. Bu isyanda korkunç 
katliama uğratılmış ve bastırılmıştır. Sonuç olarak Anadolu halkının meşru savunma 
tarzı tasavvuf inancı biçiminde olmuştur.  
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Osmanlı’da şiddet yalnız saray dışında halk isyanlarına ve dış seferlere karşı 
kullanılmamış, saray içi sorunların çözümünde de en etkin silah olarak 
kullanılmıştır. Şehzadeler arası çıkan taht kavgalarını son buldurmak için çıkartılan 
“Kardeş katli vacibtir” kanunu, şehzadeleri iktidar için kardeşlerini, tehlike unsuru 
olabilecek küçük yeğenlerini öldürmeye, onları ülke dışı etmeye, zindanlara atmaya 
kadar varacak şiddet uygulamaya itmiştir. Saraydaki haremler başlı başına kadına 
uygulanan şiddetin en zirve noktasıdır. Ülkeler arası ilişkiler için kız alıp-verme de 
siyasi evlilikler olarak kadına karşı yöneltilen şiddetin bir boyutudur. Osmanlı ordu 
sistemi olan Yeniçerilerin devşirme yabancı halkların çocuklarının asimilesi ile 
oluşturulması halklara ve çocuğa yönelik uygulanan şiddetin örnekleridir. Feodal 
çağda ve onun son temsilcilerinden Osmanlı’da gelişen kurumlaşmış siyasete karşı 
halkta isyanlar ve retler asla son bulmamıştır.  

 
5- Feodalizme Karşı Kapitalizmin Toplumsal Meşru Savunması : 
 
İnsanlık kapitalizmle meşru savunma anlayışında bir yandan altın çağına 

girerken, diğer yandan da insanlığın en soysuzlaştığı düşüş aşamasına girmiştir. 
İnsan olgusuna yaklaşımda düşünsel kalıplarıyla, kapalı ve tutucu yapılarıyla, insan 
duygu ve  düşüncesini reddedişleriyle köleci ve feodal sistemler karakterlerini ortaya 
koymuşlardır. Kapitalizm ise birey ve insan olgusunu hem en çok açığa çıkaran hem 
de bitirmeyle yüz yüze bırakan toplum modeli yaratarak çelişkili bir yapı arz 
etmiştir. Çıkışında esas sloganı olan ‘eşitlik, özgürlük, kardeşlik’ ilkelerini ilk defa 
dillendiren sistem olduğu kadar bu ilkelere, zamana ve mekana göre birçok defa ters 
düşen sistem de yine kapitalizm olmuştur. Bu nedenle kâr hırsına göre ayarlanan bu 
sistemde değişkenlik ve görecelik her an şaşırtıcı bir biçimde karşımıza çıkacaktır. 
Örneğin; Fransız Devrim sürecinde işçi sınıfı ile işbirliği yapıp kiliseye karşı çıkan  
burjuva ideologları daha sonra işçi sınıfıyla aralarında çelişki çıkınca bu sefer 
eskisinden daha bağnaz bir şekilde kiliseleri öne çıkarmışlar ve kilise yoluyla geniş 
yoksul halk kesimini etkilemek istemişlerdir. Yani burjuva ideolojisini savunmak 
için kiliseler ya bir engel olarak gösterilip retçi bir temelde ele alınmış ya da 
gerektiğinde çok gösterişli kılınıp abartılarak kullanılmıştır. Buna benzer örnekler 
günümüzde de çokça yaşanmaktadır. Bir yanda açlıktan, savaştan, baskıcı 
geleneklerden, olanaksızlıktan halklar kırılır, onlar için herhangi bir yaptırıcı yasa 
çıkarılmazken, bir yanda da gelişmiş Avrupa ülkelerinde ekonomik-sosyal yaşam 
standartlarını en ince ayrıntılarına kadar düzenleyen apartman yönetmeliğinden 
tutalım, kişinin eğlenme ve gezme hakkına kadar yasalar çıkartılmakta, bu sorunlar 
üzerine ciddi durulmaktadır. Bu kapitalizmin  çelişkili yapısının hala devam ettiğini 
göstermektedir. 

Kapitalizm de, tarihte insanlığın geliştirdiği meşru savunma tavrını önce 
ideolojik alanda ortaya koymuştur. Bilindiği gibi yeni toplum modelleri öncelikle 
zihinde ve iradede gelişen yeni yaşam anlayışıyla doğmaktadır. Üretim koşulları her 
ne kadar yeni bir topluma gebe olsa da, ideolojik kimlik oluşturulmadan yani yeni 
anlayış insan iradesiyle bütünleşmeden, üretim koşulları tek başına yeni toplumun 
yaratıcısı olamaz. Parti Önderliği kapitalizmin ideolojik kimliğini “kapitalizmin 
ideolojik kimliği bireysellik, bilimsel düşünce ve hümanizmdir” biçiminde formüle 
eder. Rönesans, reform ve aydınlanma hareketleri ise kimliğin pratikleşen 
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dönemlerini ifade etmektedir. Başka bir tabirle bunlar kapitalizmin şafağında 
ideolojik kimliğin can bulduğu sahalardır.  

Ortaçağın son dönemleri dehşet vericiydi. Dinsel şiddet, kiliselerin baskıcı 
vaazları, kralların hegemonyaları, cadı avcıları, deri yüzmeler, insan yakmalar, 
sürekli savaşlar ve daha sıralanabilecek bir  çok akıl dışı olay yaşanılıyordu. O 
dönemde şiddetin büyük çoğunluğu  yenilikçi düşüncelere karşı uygulanıyordu. 
Yargıda “şeriatın kestiği parmak acımaz” anlayışı İslamiyet’e ait bir slogan olsa da, 
her iki dinde de esas alınıyordu. O güne kadar mitolojilerde tanrının hizmetkarları 
olarak çalışan, tek tanrılı dinlerde de kulluk sınırlarını aşamayan, ne kadar ibadet 
etse de hep günahkar, af dileyen, çilekeş, tövbekar insan tipi feodal sistemle daha da 
derinleştirilmiş ve insan hiçleştirilmiştir. Bu anlayış insanı bastırmış, korkutmuş, 
eksik bırakmış ve tutuculaştırmıştır. İşte insan maneviyatındaki bu işkenceli hal 
katlanılmaz boyutlara vardığında, bazı ünlü ütopyacılar bu kara perdeleri yavaş 
yavaş insan üzerinden çekmek istemişlerdir. Din yerine aklın gelişimini esas alan 
klasik Alman felsefesi tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Burada laikliğin gelişimiyle 
geleneksel devlet modelleri aşılmış, monarşik devlet yapılanması yerine seçimle iş 
başına gelen demokrasi geçmiştir. Devletin bireye karşı yükümlülükleri 
dillendirilerek yeni toplum modeli çekici ve alımlı kılınmıştır. Bu ortaçağ 
karanlıklarında insanı gün yüzüne çıkartan olayların başında rönesans gelmektedir. 
Ortaçağın sınırlarını esneten, kalıplarını kıran yeni bir dünya görüşü ve yaşam tarzı 
yaratan rönesans hareketi olmuştur. Rönesans 12.yy.’dan 16.yy.’a kadar çeşitli 
üniversitelerde bilimsel temelde kendilerini yetiştirmiş olan bazı aydınların Greko-
Romen Uygarlığı’nı temel alıp onun sanat, tarih ve yaşam anlayışını batıya taşıyarak 
geliştirdikleri toplumsal değişimin adıdır. Rönesansın esas aldığı Greko-Romen 
Uygarlığı’nın gerçek temeli doğu olduğundan rönesansın  orjini doğudur. Ama 
olgunlaştığı saha Avrupa’dır. O güne kadar insanlık namına en büyük değerleri 
yaratan, toplumsal alt- üst oluşlara sahne olmuş doğu yavaş yavaş bu rolünü 
Avrupa’ya devreder. 

Rönesansta sanat yoluyla yaşamı güzelleştirme esas alınırken, insan benliğinde 
bastırılan dürtüler ve hayaller önü alınmaz biçimde büyümüştür. İnsanlar kendilerini 
tutsak kılan zincirlerden boşalırcasına zihnini ve ruhunu dini dogmalardan 
kurtarmış, kendilerini istedikleri türden yaşamaya adamışlardır. Çünkü o güne dek 
dünyevi zevkler ve istemler haram sayılmış, bunları dillendirenler ahlaksız diye 
taşlanmıştı. Tarihin toplum döngüsünde yutulan ve unutulan insan, kapitalizmle 
birlikte kendi kendisinin efendisi olma yolunda hızla ilerliyordu ve bu kendi başına 
buyrukluğu getiriyordu. Tanrıyla cenge tutuşmuş  gibi yasaklananları çiğniyor, 
ilkeleri, günahları hiçe sayıyordu. O güne kadar yaratıcılık sadece tanrıya has bir 
özellik olarak kabul edilirken, insan rönesansın yaşam ve sanat coşkunluğuyla 
tanrının bu gizil gücünü yaşamın her alanında kendine mal etmeye başlamıştır. 
İnsanlar gördüler ki, o güne kadar toplum olgusu bir canavar gibi kanlarını emmiş, 
enerjilerini tüketmiş, onları cılız, silik, önemsiz yaratıklar olarak köşeye 
sıkıştırmıştır. Bu nedenle kapitalizmde  birey toplumla tarihsel bir hesaplaşma içine 
girmiştir. Birey haklarını aramaya başlamış, topluma, toplumun krallarına, 
tanrılarına karşı ideolojik, kültürel, sosyal bir  mücadele içine girmiştir. Bu 
kapitalizmde bireyin ilk meşru savunma tavrı olmuştur.  

Kapitalist süreçte bir düşünce akımı olarak gelişen hümanizm ise, bu ortamın bir 
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ürünü olarak ortaya çıkmış ve her şeyin merkezine insanı koymuştur. Tanrılar 
karşısında önemsiz varlıklar olarak ele alınan ve onuru kırılan insana hümanizmle 
büyük değer biçilmiş, insan olmanın onuru yükseltilmiştir. Hümanizm akımı insana 
verdiği değerle, insanlığın meşru savunma mücadelesinde yakaladığı anlayış 
düzeyiyle önemli bir kilometre taşı olmuştur. Artık bireyde kendisini bağlayan, 
gücünü parçalayan ve varlığını tökezleyen dogmalardan kurtulmanın rahatlığıyla 
güçlü bir özgüven gelişir. Böylece düşünsel ve sanatsal gücüne güç katarak  
Descartes’in ünlü sözüyle “düşünüyorum öyleyse varım” diyerek varlığını 
anlamlandırmıştır.  

Birey olgusu kapitalizmle birlikte ortaya çıkmıştır. Tanrıya, törelere, aileye, 
kadere bağlanmış olan birey tüm bunların esaretliğinden kurtulup kendi yaşam 
anlayışıyla yaşayan bireyi yaratmanın büyük coşkusunu yaşamıştır. Bu zamanla 
inanç ve ahlak anlayışının aşılmasından tutalım günlük yaşam tarzında kendi 
başınalığın, özgün ve özerk yaşamanın gelişmesine de neden olmuştur. Tarihin her 
döneminde varolan ben merkezcilik kapitalizmde birey olgusunun ön plana 
çıkmasıyla çok daha derinleşmiştir. İdeolojik savaşımın ayrılmaz bir parçası olan ve 
her şeyi kendinden başlatan ben merkezcilik, kendini abartma ve dışındakileri inkar 
etmeyi bir üstünlük olarak algılamıştır. Geçmişte egemenlerin sınıf anlayışı olan ben 
merkezcilik kapitalizmle birlikte genelleşerek insanların birbirlerine üstünlük 
sağlamalarının zemini olmuştur. Ben merkezcilik toplumun her kesiminde biraz para 
edinen, mal sahibi olan hatta yeni bir fikir öne süren, yetenek sahibi olan herkeste 
bir hastalık gibi ortaya çıkmaktadır. Birey olgusunun ve hümanizmin gelişimi 
insanda kendi özüne dönüşü tam yaratamasa da serbest, başına buyruk, hesapsız, 
rahat, kaygısız insan tipi yaratarak toplum cenderesinde sıkışmış insanlarda büyük 
bir sempati yaratmıştır. Muhafazakar din adamlarıyla ve tutucu kesimlerle belli bir 
çatışma yaşansa da yeninin göz kamaştırıcılığı tüm insanları sarmıştır. Kapitalizmle 
seçeneklerin artması, karar kılma özgürlüğünün gelişmesi, istemleri yaşamada 
sunulan serbestlik insanı kendi kendisinin efendiliğine itmiştir. Belirttiğimiz gibi 
yaratılanlar insani özün kendisi olmayabilir, fakat insanın bu denli bastırılmış, hiçe 
sayılmış gerçekliğine insani bir tepkiydi de. Bu anlamda  rönesansın geliştirdiği 
birey yine onun sanat ve düşünce anlayışı insan rolünü açığı çıkartan bir savunma 
biçimiydi  denilebilir. Bireyselliğin bu dönemde ortaya çıkışı haklı ve doğaldı. Zaten 
bu yüzden toplumsal dönüşümde belirgin etkisini de yarattı.  

Ekonomik yapısı serbest ticaret olan kapitalizm, bu yapılanmasıyla ideolojisine 
büyük bir yaşam alanı açmıştır. Dogmatizmi kâr çarkında parçalayan serbestlik 
ilkesiyle kapitalizm, ekonomide heterojen bir yapılanmayı geliştirmiştir. 
Merkantalizm, daha fazla kâr için uzak diyarlardaki ham maddelere  geçiş iznini 
verirken, bunun politik gücü Machiavelli ise sınırsız politika anlayışıyla 
kapitalizmin temel taşlarını örmüştür. Machiavelli’nin “politikada her şey mûbahtır”  
anlayışı kâr hırslarını daha gözü kara yönelimlere teşvik etmiştir. Hedefe ulaşmak 
için her çeşit haksızlık, talan, dolandırıcılık  ‘meşru’ görülerek, üzeri örtülü güzel 
sözlerle, politikanın o bilinen çok yüzlülüğü yaşama geçirilmiştir. Bugün bile 
“politikada her şey mûbahtır” anlayışıyla halkın tüm maddi ve manevi değerlerine el 
uzatılmaktadır. 

Ekonomi ve politikadaki bu serbestlik ve sınırsız hareket gücü liberalizmle 
kendisini ifadelendirir. Alt yapının üst yapıya yansıdığı gerçeğinden hareket ederek 
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liberalizm, bir düşünce biçimi olarak da kendisini kurumlaştırmış, bir çok düşünce 
akımının ve ütopyaların çıkışına yol açmıştır. Ekonomide piyasa,  rekabet edecek 
kadar paraları olanlar için serbest iken, yaşamda ise liberal düşünce sistemin 
çıkarlarını tehdit etmeyen  fikirlere karşı oldukça hoşgörülüydü. Yoksa tüm insanlığı 
kapsayacak bir serbestliğin olduğunu düşünmek kapitalizmin doğasını anlamamak 
demektir. Yine de insanlığın büyük mücadeleler sonucu o güne değin elde ettikleri 
haklar anayasada yer etmiş ve anayasal bir güvenceye kavuşmuştur. Kapitalizmin 
öncü düşünürlerinden J. J. Rousseau yurttaşlık haklarının projelere kavuşmasında 
etkin rol oynamıştır. Gelişen insan hakları düşüncede, yaşamda ve inançta özgürlüğü 
güvenceye kavuşturarak birey özgürlüğünde büyük bir çıkışı sağlamıştır.  

Feodalizme karşı yenilikçi ve ilerici temelde ortaya çıkan kapitalizm ideolojisini 
sömürü ve talan yoluyla yaymaya başlayıp maddi zeminini bu yolla oluşturmaya 
çalışınca meşruluğunu yani haklılığını daha ilk günden tartışılır hale getirmiştir. 
toplumsal dokuların hepsi hazır hale getirildikten sonra kapitalizme beşiklik eden 
Portekiz, İspanya, İngiltere ve Hollanda gibi ülkeler fetihlerle kolonyal yayılma 
sürecini başlatmışlardır. 16. ve 17.yy.’larda yapılan keşiflerde krallardan da destek 
gelmiştir. Gemiye yüklenilen askerler yeni alanlara açılırken, alan yerlileri her 
şeyden habersiz yakalanıp kuşatmaya alınıyorlardı. Dışardan sermaye böyle 
çoğaltılırken, ülke içinde ise çocuklar ve kadınlar da üretime alınarak 
manifaktürlerde kaçak olarak, düşük ücretle aşırı çalıştırılmış, böylece üretime 
katılmalarıyla burjuvazinin maddi dayanağı olan işçilerin sayısı arttırılmıştır. İşçiler 
18 saat çalıştırılarak sermaye gün be gün arttırılmıştır.  

Feodalizmden bağımsız bir sınıf olarak gelişen burjuva, devrimin objektif 
koşullarını hazırlamıştır. Fakat somut bir müdahaleye ihtiyacı vardır. Bu tarihi rolü 
dönemin öncü gücü Jacobenler üstlenir. 1789’da Fransa’da halk despotizminin 
sembolü olan Bastila hapishanesi basılır. Bu hapishane yakılıp yıkıldıktan sonra 
“özgür yurttaş bildirgesi” yayınlanır. Ardından düşünce ve inanç hakkı, vatandaşlık 
hakkı, özel mülkiyet dokunulmazlığı, kilisenin ve soyluların vergi saltanatına son 
veren vergide adalet düzeni, basın özgürlüğü vb. yenilikler peş peşe sıralanır. Tüm 
bu düzenlemeler burjuva demokratik devrimi ifade eder. Burjuva demokratik 
devrimin özü feodalizme karşı savaşımda yaratılmıştır. Tabii bu demokratik kriterler 
çok kanlı bedellerin sonunda elde edilmiştir.  

Kapitalizmin doğuşuyla ortaya çıkan önemli gelişmelerden biri de, ulusallığın 
doğuşudur. Tek bir ülkede her derebeyinin farklı para bastırması, farklı yasalar ve 
farklı güvenlik sistemleri geliştirmesi ulusal bütünlüğü engelliyordu. Bu engeli 
aşmak için derebeylerinin yetkileri ellerinden alınmış, ulusal devletin bölünmezliği 
ilkesiyle ve ortak pazar anlayışıyla ulus devlet modeline geçilmiştir. Eşitlik, 
özgürlük, kardeşlik sloganları her yerde yankılanmış, devrim dalgaları tüm 
Avrupa’yı sarmıştır. Ama kapitalizm daha ilk evrelerindeyken, yaşamın kendisi 
sloganlardaki sistemi aratmıştır. Her ne kadar emekçiler için sınırlı haklar, insanlık 
için demokratik kriterler oluşmuşsa da, bu demokrasinin diğer ucu diktatörlüğe 
uzanmıştır. Kapitalizmdeki bu tezat duruş görmezden gelinemez. Nitekim daha 
sonra işçi sınıfına ve ulusal kurtuluş mücadelelerine karşı katliamların yapılması bu 
tezat duruşun getirdiği bir sonuç olmuştur. Kitleler bilinçlendiğinden fabrikadaki 
eşitsizliği, paralı köleliği, horlanmayı emek sömürüsünü kabul etmemişlerdir. 
Sistem sorgulaması kimilerinin öfkesini  makinelere yöneltmesine sebep oluyor, 



Meşru Savunma Stratejisi 

 41

kimilerini fabrika işgallerine, kimilerini de sokak gösterileriyle ekmek 
ayaklanmalarına yöneltiyor. Kapitalizm daha yeni doğmuşken ilk örgütlü güç olan 
Paris Komünü deneyimiyle karşı karşıya kalmıştır. Bundan sonra proleter öncülüklü 
ezilenlerin ayaklanmaları ara verilmeksizin süreklileşmiştir.  

 
a) Kapitalizmin Doğuş Ve Gelişim Çağında Kadının Meşru Savunma  

Çizgisi 
 
Rönesans ve kapitalizmin özgürlük sloganı kadının derin bastırılmışlığını alt-üst 

etmiştir. Tarihte suçlular ve lanetliler kategorisine giren kadın, boynuna asılan bu 
fermanla yaşamayı bir hak bellemişti. Bu kadercilik mücadelesizliğin, kendini 
savunamamanın, içte kanıksamanın ve teslimiyetin adı olmuştur. Yada alın yazısı 
diye kabullenilen haksızlıkları sineye çekerek ve görmezden gelerek kadının 
kendince öbür dünyaya hazırlanmasının ruh halidir. Bu kadercilik felsefesi feodal 
sistem döngüsünün en önemli halkası olmuştur. İşte kadını bu kadercilik 
döngüsünden kurtarıp arayışlara, sorgulamaya götüren kapitalizm, bu anlamıyla 
yenilikçiydi. O güne kadar eksik, akılsız, şeytana uyan, insan sayılmayan, sayılsa da 
sakat erkek olarak tanımlanan, günaha çağırıcı, tanrıyla erkeğin arasını bozan 
kadınlar bu kimliklerinin cezasını her anlamıyla çekiyorlardı. İşte böylesi suçlamalar 
ortamında özgürlük sloganlarının peşine takılan kadınlar cenneti yeryüzüne 
indirmek için sonuna kadar savaşmayı göze almışlardır. Toplumda en ezilen kesim 
kadın olduğundan her yeni sistem, özellikle kadınlar için özgürlüğün yakalanması 
umudunu getiriyordu. Kadınlar Rönesans çağında resimlere konu olmuş, 
Campenalla’nın “Güneş Ülkesi”’nin en güzel manzarası olarak betimlenmişti. 
Madam Tollian’ın dışa açılmış kadın modeli tüm kadınların hayallerini süslemişti. 
Bu yolla kadınlar üzerindeki baskıcı ve yasaklayıcı zihniyet aşılmaya başlanmıştı. 
Kadınlar açısından da bu gerici sisteme fiziğiyle, düşüncesiyle, hayalleriyle ve tüm 
varlığıyla karşı durmak öz savunma tepkileri olarak ortaya çıkmıştı. Kadın 
haklarının mücadelesi de yükselen Fransız Devriminin özgürlük dalgasıyla bağlantılı 
gelişmişti. 

Burjuva devrim öncülerinden biri olan Theroigne de Mericouf, 1789’da Bastil 
köprüsünde kılıcıyla yol açarak, hapishane kalesine ilk saldıranlardandı. Daha sonra 
kadınla tarihsel bir buluşma olan Amazon taburu biçimindeki bir örgütlenmeye ilk 
giden kişidir. İrtibat bürosu ve kadın kulübü çalışmalarıyla  devrime oldukça taraftar 
toplamıştır. Jirondenlere karşı savaşırken muhafazakar kadınlar tarafından linç 
edilmiştir. Bu kadın kahramanlığının devamcıları olarak  öncü düzeyde şarkıcılar, 
aktrisler, yazarlar ortay çıkmıştır. Bu seçkin kişilerin burjuva devrim taraftarı 
olmalarının sebebi devrimin onların da yararına olmasıydı. Devrim birazda seçkin 
kişiler için bir fanteziydi. Yoksul kesimlerin kadınları da ilk defa elde ettikleri bu 
özgürlük yolunda can pahasına  kendilerini adıyorlardı. Ancak kısa bir süre sonra 
devrim öncüsü Jacobenler bile bu kadın hareketliliğini kaldıramadılar. Devrim 
emekçileri olan kadınların kulüplerini, derneklerini kapatmaya başladılar. Devrimin 
öncüsü olan Jacobenler ile tutucu muhafazakar kesimin temsilcileri olan Jirondenler 
hiçbir konuda anlaşmazlarken kadın konusunda baskıcı ve ön tıkayıcı politikalarda 
birleşmişlerdir. Kadınlar devrime bu kadar yoğun katılmalarına rağmen devrimden 
sonra çıplak gerçeklerle yine baş başa kalmışlardır. Üstelik devrimci cumhuriyetin 
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kurucuları olan kadınlar daha sonra  bu cumhuriyetin ilk hedefleri haline 
gelmişlerdir. Burjuvazinin ideolojik kimliğinde manevi bir ilke olarak gelişen 
hümanizm dahi insan onurunu yüceltmeyi ortaya çıkardıysa da, kadın onurunu 
yüceltme gibi en insani öze eğilememiştir. İnsani duygular da kadın karşısında 
yüzyıllardır süren duyumsamaz katılığını korumuştur. Sonuçta kadınların insan olma 
onurunu bu sistem sınırlarında bulmalarının olanaksızlığı ortaya çıkmıştır. Büyük bir 
umutla sarıldıkları devrim onlara ezilen erkek kadar bile bir eşitliği getirmemiştir. 
Fabrikalarda en ağır, en tortu ve sağlıksız koşullarda, üstelik üç ile altı saat daha 
fazla çalışmasına rağmen erkeğin yarısı kadar bile maaş alamamış, kalitesiz, ikinci 
elden işçiler olma statüsünde tutulmuştur. Kadınlar sürekli iş dünyasında yedek ordu 
konumunda ele alınmışlardır. Bu koşullar yüzünden, her yerde kadın eylemsellikleri 
gelişmiş ve proleter hareketlerde kadın en aktif örgütçü ve eylemci konumuna 
yükselmiştir. 1857’de Amerika tekstil iş kollarında çalışan yüzlerce kadın, sekiz 
saatlik çalışma ve ‘eşit işe eşit ücret’ sloganıyla direnişe geçmiş, fakat direniş 
şiddetle bastırılmıştı. İş başı yapmayan protestocu kadınlar, ateşe verilen fabrikada 
diri diri yakılmışlardır. 129 kadın burada can verirken bu günün anısına II. 
Enternasyonal’de 8 Mart’ın, Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanması kararı 
alınmıştır. Bundan sonra her 8 Mart, kadının meşru savunmasını odaklaştırdığı tarihi 
bir gün olarak kutlanılmaya başlanmıştır.  

Bu dönemde kadınlar sendikaların üyesi olarak da kabul edilmiyorlardı. 
‘Kadının geriliğiyle proleter sınıf bilincini tehdit edeceği’ düşüncesi kendini ilerici 
gören proleter öncülerin görüşü olarak ortaya atılıyordu. Zaten daha sonra bu 
zihniyete sahip olan sendikal hareketlerin düzene nasıl entegre oldukları ortaya çıktı. 
Günümüzde de işçi sınıfının radikal mücadelesini tökezleyen bu sendikaların aslında 
başından beri düzen sınırında haklarını dileyen, bağımsız bir çizgiye sahip olmayan 
yapılanmaları vardı. Kadının çeşitli gerekçelerle sendikal mücadelelerin içine 
alınmayışı bu bakımdan anlaşılır bir husustur. Kadınların sendikalara 
alınmamalarının gerekçesi olarak  grevlerden korkacağı belirtilse de en kanlı-kıranlı 
gösterilerde göğsünü herkesten önce siper eden kadınlar bunun doğru olmadığını 
kanıtlamışlardır. Bütün gösterilere cesaretle katılan kadınlar örgütlü güçleri 
olmadığından toplantılarda kendilerini ifade edemiyor, sadece erkek yoldaşlarının 
bazen övücü, bazen onur kırıcı, bazen de küçümseyici sözlerini sessiz sessiz 
dinlemekle yetiniyorlardı.  

Proleter saflarda kadının durumu böyle iken hukuk alanında da kadın bir çok 
haktan yoksundu. Boşanma, evlilik, kürtaj, eğitim vb. bir çok medeni ve insani 
haklar için kadınlar son derece radikal, öğretici ve yaptırım gücüne sahip  
etkinliklere başvurmuşlardır. Bu kadınların öncüleri seçkin, soylu burjuva 
ailelerinden ya da aydın ve sanatçı  kesimden çıkmış kişilerdi. Ama bunlar üst 
sınıftan çıkmış kadınlar olduğu halde, kadın olduklarından dolayı onlara bile bu 
haklar tanınmıyordu. “Bu devrimin, kadına hakları verilmedikçe tamamlanmış 
sayılamayacağını” dile getiren burjuva kadınları, bu rejimin sahteliğini her 
halükarda  sistem sahiplerinin yüzüne vurmuşlardır.  

Özellikle tarihte kadının oy kullanma hakkı için giriştiği mücadeleler çok dikkat 
çekicidir. Belirgin olarak öne çıkan Olympe de Gouges, çıkartılan İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi’nde kadın haklarının olmadığını görünce kral-kraliçe 
Antoinette-Morie’ye Kadın Hakları Beyannamesi’ni sunar. Kadınlara oy hakkını 
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talep ederken “Kadının idam sehpasına çıkma hakkı varsa siyaset kürsüsüne çıkıp 
siyaset yapma hakkı da vardır” der. Dikkat edilirse Olympe, burjuvada yaratılan 
hakların kadın için de geçerli sayılması için ciddi bir siyasal ve hukuksal mücadele 
verir. Bu, sistemden dilenme olarak algılanmamalıdır. Tam tersine kadının da içinde 
yer aldığı, büyük savaşımlar sonucu elde edilen ortak demokratik hakların neden 
kadına tanınmadığının sorgulamasını yapıp, hakkını istemedir. Bu istemi 
dillendirmesinin sonucunu arkadaşı Rolandd ile birlikte pahalıya ödemiştir. Düzen 
onlara siyaset kürsüsü yerine idam sehpasını verir. 1867’de de John Stuart Mill 
kadınların seçme-seçilme hakkının taslağını hazırlamış, bu taslak reddedilse de tüm 
kadınları bu konuda duyarlı kılmıştır. 

Buna paralel olarak İngiltere de oy hakları mücadelesi için öne çıkan Sufrajist 
hareket aktif ve saldırgan bir çizgi yürütmüştür. Mahkemelerde yargıyı yargılayan 
onlar olmuş, izinsiz gösterilerinde canlı, coşkulu ajiteleriyle tüm halkı ayağa 
kaldırmışlardır. Hareketin militanlarından olan Emile Wilding ise oy hakları için 
kralın hazır olduğu bir at yarışması gösterisinde kendisini atların ayağı altına atarak 
fedai bir eylem gerçekleştirmiştir. Hareketin bu cesareti ve radikal çizgisi müthiş 
saygı ve sempati uyandırmıştır. Sufrajist Hareket daha sonraları hükümetle giriştiği 
çatışmalarda aşırıya gidip kundaklama, sabotaj, suikast eylemlilikleriyle şiddete 
yöneldikleri için halk arasına yayılan anti-propagandalarıyla yavaş yavaş gözden 
düşmüşlerdir.  

Burjuva sistemi başlangıçta toplumsal hareketliliğe, siyasete ve hukuka  çok 
hakim olmadığından kadınlara en ufak bir hak verilmesini kendi sistemlerinin 
çıkarına uygun görmüyorlardı. Bugün bize çok olağan gelen, hatta ve tali gelen bu 
haklar, o gün canı bahasına öne çıkan kadınların mücadele gerekçeleriydi. 
Burjuvazinin eşitlikçi yanını ve demokratik kriterlerini onlara sürekli hatırlatan ve 
zorla uygulatan bu kadınlar olmuşlardır.  

19. yüzyılda sosyalist mücadelelere katılan kadınlar tarihte anılmaya değer 
katkılar sunmuşlardır.  Rosa Luxemburg ve Clara Zetkin gibi kadın militanlar bu 
mücadelenin öncüleri olarak sosyalist parti çizgisinin de biricik savunucularıydılar. 
Rosa’nın  “Başlangıçta eylem vardı” belirlemesi aslında onun yaşam tarzının 
formülleşmiş sloganı olmuştur. Hiçbir engeli tanımayan mücadeleci kişiliği, iç ve 
dış gericiliğe olan radikal tutumuyla tanınmıştır. 1919’da askerin tüfek dipçiği ile 
hayata gözlerini yummadan önce de “Vardım, varım, var olacağım” sözü ile o güne 
dek varlığı bilinmeyen ve erkeğin silik gölgesi olan kadınlar için bir mücadele 
mirası olmuştur.  

Clara Zetkin ise “Yaşamın olduğu yerde savaşmak istiyorum” sözü 
doğrultusunda hareket etmiştir. Dikkat edilirse, Rosa da, Clara da sürekli işleyen 
mücadeleci kişilikleriyle özünde meşru savunma kişiliğini kazanmışlardır. Marksist 
teorinin parti modelinde, örgüt fedaileri biçiminde bir katılım sergilerler. O dönemin 
düzenle buluşan sağ sapmaları karşısında sosyalist mücadelenin keskin, radikal 
çizgisini savunanlar, bu kadın öncülerdi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) bunlardan 
biriydi.  20. yüzyıla doğru gidilirken parlamento liberal bir mücadele anlayışıyla 
partileri reforme ediyordu. Bu ortamda değişik heveslere kapılan SPD’den bazıları 
burjuvalaşmaya kadar giderler. Burjuvaziden etkilenen Bernstein “Artık proleter 
şiddete gerek kalmadığını, kapitalizmin toplumsallaşmaya doğru gittiğini ve 
reformlar yoluyla sosyalizme varacağını” belirtir. SPD işte bu anlayışla tüm eylem 
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ve gösterileri engellemiş, proleterya mücadele çizgisi ağırlıklı olan dergi ve 
gazeteleri sağ görüşün etkisine almıştır. Sürekli olarak burjuva da ekonomik 
reformlarla işçilerin durumunun iyileşeceği ve kadınların artık çalışma ihtiyacının 
olmayacağı vurgulanıyordu. Bu dönemde reformist görüşlerin etkisine girmeyen 
sadece Clara’nın öncülük ettiği ‘Eşitlik Gazetesi’ oldu. Bu arada Kautsky’nin 
dönekliğine karşı Rosa ise ‘Reform mu, Devrim mi?’ başlıklı bir kitap yayınlar ve 
kitabında Kautsky’yi ‘bataklık önderi’ ilan eder. Öncülük iddiasında olan bir parti 
içinde de örgütsel çizgide meşru savunma kullanılmalıdır. Eğer bir parti sağa veya 
sola yalpalanıyor, amaçlarından kopuyorsa o zaman kısa veya uzun vadedeki 
hedeflerinden bahsedilemez. Kurtaracağı sınıf, ulus veya cinsi de öncüsüz bırakıp 
gericiliğe teslim eder. O halde parti içinde çizgi boyutunda meşru savunma en 
gerekli bir devrimci ilkedir. Bu da çizgi militanlığını yapma ile mümkündür.  

Ancak Rosa ve Clara’nın yanıldıkları ve yetersiz kaldıkları en temel nokta kadın 
sorunu karşısında yaşadıkları bilinçsizlik ve öngörüsüzlüktür. Çok sayıda kadına 
özgüven sağlayıp, onları devrimci mücadeleye çekme örgütlülüğünü yarattıysalar da 
kadın özgünlüğünü geliştirmede yetersiz kalmışlardır. Proleterya ideolojisi o dönem 
sosyal mücadeleleri ve cins sorununu gündemleştirmeyi sınıf mücadelesinden sapma 
olarak niteliyordu. Kadın kurtuluşunun proleter sınıfının kurtuluşuna bağlı olduğu 
fikrine o kadar inanılmıştı ki, bunun dışında hiçbir mücadele biçimi onlara doğru ve 
gerekli gelmiyordu. Bununla bağlantılı olarak kadının köleliği sadece maddi 
anlamda erkeğin cebine muhtaç olmasına bağlanıyordu. Kadın özgürlüğü, ekonomik 
bağımsızlığa indirgendiğinden kadınlar tüm umutlarını proleter kurtuluşta 
görüyorlardı. Oysa ki bugüne kadar kadınların  sadece emeği sömürülmemiş, 
kişiliği, cinselliği, duyguları ve psikolojisi yani bir bütünen düşünsel ve insani 
varlığı sömürülmüştür. Ataerkil sistem sömürüsünü salt ekonomik alanda tutmamış, 
yaşamın her alanında kurumlaştırmışken kadının bağımsızlığını salt ekonomik 
özgürlüğe dayandırması çok eksik ve sonuçsuz bir  mücadeleye sevk etmiştir. Hatta 
daha da ileriye giderek işçi erkeklerin sosyalist düzeyi kazandığına inanıldığından 
onların egemenliğinin olmadığı savunulmuştur. Bunu da “proleteryada kadın, efendi 
değiştirir. Artık efendi erkek değil, burjuvadır” sözüyle belirtmişlerdir. Burjuva  
sınıfı hedef olarak gösterilip, tüm tepkiler ona yönlendirilirken cins mücadelesi de 
proleter mücadeleyi boşuna uğraştıran tali, önemsiz bir konu olarak 
nitelendirilmiştir.  

Kadınlar üzerinde toplumun, ailenin, devletin baskıları yanında bir de parti 
içindeki sağ eğilimlerin baskıları artınca Clara, daha temkinli davranıp özgürlük 
sınırlarını daraltarak çeşitli özerklik istemlerine indirgemiştir. ‘Kadın doğasında her 
zaman sapma eğiliminin olduğu’ görüşü parti içindeki erkeklerce ısrarla ileri 
sürüldüğünden bunun karşısında kadın öncüler geri çekilmeyi kabullenmişlerdir.  
Kadın mücadelesindeki bu iddiasızlık aslında kadın özgürlüğünü gerekli 
görmemenin bir yansımasıydı. Sosyalist parti içindeki kadrolarda bile kadının 
gelişimine ket vuran yaklaşımlar söz konusuydu. Kadınlar partinin çeşitli 
kurumlarına katılamıyor, katılsalar bile ‘siyaset erkek işidir” mantığıyla yönetici 
olamıyorlardı. Clara kadınları sosyalist partiye davet ediyor, ama sadece erkekle 
omuz omuza parti için çalışma esprisiyle hareket ediliyordu. Önemli bir nokta da 
işçi kadınların diğer sınıf ve katmalardaki kadınlarla hiçbir ortak yanın olmadığı 
vurgulanıp kadınlar arasında parçalanmanın dayatılmasıydı. Bismarck yasalarında 
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kadınların siyasal toplantılara katılma hakkı engellendiğinden üyelere ihtiyacı olan 
SPD Kadın Ajitasyon Merkezi kurdu. Bu sadece parti için gerekli olan sayıyı 
tamamlama amaçlıydı. Yani kadınlar sınıf mücadelesinin bir uzantısı olarak parti 
içinde eriyip yok edilen, faydalanılan bir araçtı.  

Diğer bütün dünya devrim süreçlerinde de kadın mücadelesine stratejik 
yaklaşılmamış sadece devrimi başarıya ulaştırmada bir taktik olarak ele alınmıştır. 
Kadının genele  tabi olan bu konumuyla yerinde ve sağlıklı bir meşru savunma 
vermesi beklenemezdi. Zaten o güne kadar kadının özgün örgütlenmeden yoksun 
oluşu gerçeği söz konusuyken, birdenbire kadın özüne denk bir hareketlilik 
beklemek hayalcilik olur. Kadın açısından genel bir mücadeleye ve sosyalist bir 
partiye katılma dönem koşulları açısından büyük bir devrimdi. Sistemde en az 
kendisine saldıran komünistler kadar bu kadınları tehlikeli görüyordu.  

Özcesi bu dönemde kadının kendi meşru savunmasını yapacak özgün 
örgütlenmeden yoksun oluşu, onun bağımsız bir çizgi yaratmasını engellemiştir. 
Çünkü meşru savunmada bağımsız çizgide yürümenin yolu örgütlü olmaktan geçer. 
Bu olmadığından kadın tabi olmuş ve genel içinde boğulmuştur. 

Bizim açımızdan öğretici olan kadın mücadelelerinde bir diğer çizgi de 
anarşistlerdir. Bu sefer tabi olmayayım diyerek sol sapmaya düşen bu çizgi, geçmişe 
karşı öfkeli tavırlarıyla ve bireysel terörizme ‘devrimci inisiyatif’ dedikleri 
başkaldırılarıyla tanınırlar. Bu anarşist eylemcilerin en ünlü öncülerinden olan 
Yahudi asıllı Emma Goldman, arayışları ile tanınır. Ama ne aradığını bilmeyenler 
gibi hiçbir yerde tutunamaz. Devrimden sonra Rusya’ya gidip, Bolşevikleri bir avuç 
zorba diye niteler. Oradan ayrılıp dünyayı dolaşır. O zamanlar kadınlara verilen 
eğitim hakkının yine medeni ve anayasal hakların asla kadın kurtuluşu olarak 
hesaplanamayacağını ve kadının oy hakkı için  mücadelesinin de ‘reformistçe bir 
çırpınış’ olduğunu söyler. Goldman evliliği de devlet ile kişiler, kadın ile erkek 
arasında denetim aracı olarak nitelediğinden, çılgınca yaşamayı esas alır. Verili aile 
kurumunu reddetse de,  onun yerine bir eğilim olarak öne sürdüğü özgür evlilik de  
bu geleneksel ilişkileri aşamamıştır. Aslında içinde alternatifi olmayan hiçbir red, 
özünde red sayılmaz. Bunlar yeniyi yaratamadıklarından geçmişe dönüş kapılarını 
hep açık bırakmışlardır. Sonuçta bu anarşistler imha olmaktan ya da sistemle 
bütünleşmekten kurtulamazlar. Bütün bu mücadeleler ışığında meşru savunma 
çizgisinde mücadele eden güçlerin, özünde alternatif sistemi ve düşünceyi 
ürütmediklerinde karşıtına dönme veya karşıtınca vurulma tehlikesi her zaman 
vardır.  

O zamandan günümüze uzanan feminist mücadele, kadının meşru savunmasında 
uyandırıcı ve harekete geçirici bir rol oynasa da esasında özünden bir sapmayı 
yaşamıştır. Kendi içinde de sürekli çelişkili bir yapısı olmuştur. Bazı tahliller ve 
değerlendirmelerle ataerkil sistem sorgulansa da, pratiği buna denk gelişmemiştir. 
Daha doğrusu ataerkil sistemi yargılayacak olan pratik araçlardan yani örgütlenme,  
kurumlaşma, eyleme geçme, eğitme vb. olanaklardan kendilerini yoksun 
bırakıyorlardı. Bir çok isim altında ayrı ayrı örgütlenen bu kadın yanlısı hareketler, 
kendi aralarındaki parçalı duruşlarıyla egemenlerin böl-yönet politikasına yağ 
sürüyorlardı. Bazıları tümden erkeği reddeden bir geleneğe sahipken -ki bunlar aynı 
zamanda anarşistler oluyor- bazıları erkeği de yanına alarak kadının kültürel 
aydınlanmaya gereksinimi olduğunu savunup, üstten bazı değişiklikleri isteyen ayrı 
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bir çizgiye sahiptiler. Kısacası, bu görüntüler ne olursa olsun, kadının özünü açığa 
çıkaramadıkları gibi kadına sahiplik de yapamamışlardır. Kendi doğallığına ve 
toplumun doğal ihtiyaçlarına cevap olamayan bir toplumsal örgütlenmenin başarıya 
ulaşamayacağı herkes tarafından bilinen bir tez haline gelmiştir. Örneğin; liberal 
feministler, eşitlik adına tüm genç kızların askerlik hizmetine alınmasını isterken, 
girecekleri mevcut ordunun kadın doğasına ters militarist karakterini hiç sorgulama 
gereğini dahi duymamışlardır.  Ne bir kalem darbesiyle yani kağıtta kalan birkaç 
yasayla, ne de karşıt temelde toplumsal dokuyu parçalayan aşırılıklarla kadının 
kurtulamayacağı gerçeği açığa çıkmıştır. Özcesi sistem karşısında, alternatif bir 
hareket olmadıklarından ya sistemin bir uzantısı ya da faydalanılacak bir yedeği 
olmaktan kurtulamayacaklardır.  

Bir bütün olarak 19. ve 20. yüzyıldaki kadın hareketleri çok parçalı ve dağınık 
olduğundan, en önemlisi de tüm kadınlara hitap edemediğinden hep kendi 
sınırlarında kalmıştır. Halbuki toplumda en ezilen sınıf olarak kadının ortak evrensel 
bir karakteri vardır. Kadın savaşımı bir cins savaşımından da öte toplumsal bir 
savaşımdır. Kadın kimliğinin evrenselliği de burada gizlidir. Bunun yerine sadece 
proleter kadınla yetinmeleri onları bu karakterlerine ters düşürmüştür. O dönem 
kadınların bir iktidar perspektifleri de yoktur. Kadının özgürlük programının çok 
örgütsel ve bütünleyici olması gerekir. Bu olmadığından kim nereye çekerse oraya 
yönelen bir rotasızlık ortaya çıkmıştır. Örgütsel  yapılanmaya sahip olmadıkları gibi 
özgür iradeli bağımsız bir çıkışları da olamadı. Ancak dönem koşulları açısından 
kadının bu derecede uyanışı ve erkekle eşit hakları talep etmesi çok büyük 
arayışlarının olduğunu da kanıtlamaktadır.  

 
b) Emperyalist Aşamada Faşizm Ve Sonrası Gelişmeler 
 
Kapitalizm, bağrında doğan ve gelişen ulus devlet anlayışına 20. yüzyılda 

bağnazca sarılmışken  bugün bu anlayış yerini yavaş yavaş küreselleşme gerçeğine 
bırakmıştır. Her iki dünya savaşı da ulusal devlet kavramının fetişleştirildiği 
dönemde ortaya çıkmış ve bunun sonucunda kapitalizm son aşaması olan 
emperyalist aşamaya geçmiştir. Üretim için ham madde kaynağına ve satım için 
pazar alanlarına ihtiyaç duyma emperyalist yayılmayı gündeme getirmiştir. Her biri 
sömürge alanları olarak gördükleri üçüncü dünya ülkelerine göz dikerken, çakışan 
hedefler emperyalistler arası çelişkiyi bir kördüğüm haline getirmiştir. Kendi ulusal 
devlet yapılanmalarını geliştirmek çıkarlarını ve korumak için himayeleri altındaki 
mandaların ulusal ve sosyal haklarına keskin sınırlamalar getirmişlerdir. Sermaye 
rekabeti olduğundan dolayı da uluslar kendi sınırlarını korumak için askeri olarak 
kendilerini donatmaktaydılar. Düzenli ordular, sert kurallarla ve disiplinle 
sistemleştirilerek, kurumlaştırılarak ve yenilmez kılınarak her türlü  kapitalist emelin 
gerçekleştirilmesine araç olmuştur.  Başından beri zor aracı olan ordular 
kapitalizmde yayılma zihniyetine göre daha da bir militarist karaktere bürünmüştür. 
Büyük bir yıkım olan her iki dünya savaşı arasında faşizm doruk aşamasını 
yaşamıştır. Ülke kavramı dar sınıf çıkarları temelinde şoven milliyetçiliğe 
dönüşmüş, ulusal devlet yapılanması tüm kurum ve kuruluşlarıyla şovenizmi 
geliştiren motor güç  konumuna gelmiştir. Her ne kadar ulusal devletle birlikte 
laiklik, cumhuriyetçilik gibi ilkeler dile getirilse de, ulusun kazancı ve geleceği söz 
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konusu olduğunda şoven bir tarzda bütün halk iradesi ayaklar altına alınmış, diğer 
halkların iradeleri kırılmıştır. Şovenizm ulusal onurumuz ve ulusal gururumuz gibi 
övünç dolu sloganlar atarak kitleleri yanına çekmiştir. Buna en iyi örnek 
Bismarc’tır. 1862’de iktidarda olan Bismarc Danimarka ve Fransa karşısında 
yürütülen savaşta başarılarından ötürü ‘ulusal onur’ denilen mertebeye ulaşmış ve 
bununla hakimiyetini iyice pekiştirmiştir. ‘Hiçbir siyasal iradesi olmayan her şeye 
boyun eğmeye alışık bir Alman ulusunu siyasal bir miras olarak bırakıyorum’ diyen 
Bismarc sert,  ürkütücü ve katı olan  otoriter, denetimci, militarist karakterini tüm 
Almanya’ya yaymıştır. Hitler ve ordusu Neo-Naziler Bismarc geleneğinin ardılları 
olarak  insanlığa kan kusturmuşlardır. Binlerce şehir evleri, okulları, köprüleri ve 
demiryolları yakılarak birer ölü kente çevrilmiştir. Ölü kentlerde sağ kalmayı 
başaran insanlarda baraka ve bodrumlarda yaşamaya mecbur kalarak dizanteri ve 
tifo hastalıklarıyla can çekişmişlerdir. Naziler, 1941-1945 yılları arasında yirmi 
milyon insanın canına kıymışlardır. Nazi toplama kamplarında insanlar fırınlara 
atılmış, kurşuna dizilmiş, işkencede akla hayale sığmayacak her çeşit vahşi 
uygulamaya maruz kalmıştır. Faşizm kendi ulusu için tehdit olarak gördüğü 
halkların soyunu hiçbir kurala, vicdana ve ahlaka sığmayacak bir tarzda kurutmayı 
esas almıştır. Bir anlamda ulusal devlet anlayışının en katı doğmalarla yürütülen 
savaşımı faşizmdir denilebilir.  

Uygulanan faşizme karşı bir İtalyan kadın partizan meşru savunma hakkını 
şöyle dile getirir: ‘Kadınların çocuklarının olduğunu, bu yüzden 
öldüremeyeceklerini söylediler... oysa öldürdüğüm her Nazi, patlattığım her bomba 
savaşın sürecini kısalttı ve bütün kadınlarla, çocukların hayatlarını kurtardı.’ 
Kadınlar katıldıkları mücadeleleri, yersiz şiddetin zeminini kurutan eylem hakkına 
dönüştürmüşlerdir. Almanya’da hüküm süren Nazi faşizmi ile o güne dek kadınların 
büyük mücadelelerle kazandıkları en temel hakları da ellerinden alınmıştır. Ordu 
içine alınan kadınlar tam bir robot haline getirilirken, kurulan çiftliklerde kadınlar 
bir sürü gibi toplanılıyor ve üstün gördükleri ırkları için damızlık olarak 
kullanılıyordu. Yahudi ırkının çoğalmaması için kadınların rahimleri alınmış, 
Yahudi erkeklerle evli olan Alman kadınlarının saçları sıfıra vurulmuş ve sokağa 
ancak ‘ben bir Yahudi fahişesiyim’ diye alınlarından fişlenerek çıkmalarına izin 
verilmişti. Bu kadınlar sokak ortasında dövülmüş ve herkesin gözü önünde tecavüze 
uğramışlardır. Faşist iktidarlarda kadınlar direk hedef alındığından ona karşı 
mücadeleler de çok çarpıcı olmuştur. Özellikle İspanya’daki Franko faşizmine karşı 
kadınların direnişi anılmaya değerdir.  

İkinci dünya savaşından sonra Alman nazizmi ve İtalyan faşizmi ağır yenilgiye 
uğramış, bütün ortalığı kasıp kavuran Hitler, ‘benden sonrası hüsran’ dercesine bu 
yenilgiye dayanamayarak intihar etmiştir. Emperyalizmin bu denli insanlığa 
saldırmasının özünde, işleyen kâr zihniyetinin gözü dönen hırsı yatmaktaydı. Ancak 
bu savaşlar ardından faşist rejimin tutunamayacağı açığa çıkmıştır. Egemenler için 
ulusal anlayış, ırkçılığı ve şovenizmi doğururken, ezilenler için ise ulusal birlik ve 
dayanışma ruhunu yaratan kurtuluş mücadelelerini açığa çıkarmıştır. Görüldüğü 
üzere ulusal anlayış, bir yandan gericiliğe ve talana gerekçe olurken, bir yandan da 
patlak veren özgürlük mücadelelerinin vazgeçilmez amacı olmuştur. Geçmişteki din 
fanatizminin yerini 20.yy.’da ulusal fanatizm almış, faşizm insan  yaşamında dinin 
etkisinin kırılmasıyla çıkan boşlukları şoven duygularla besleyerek kendini var 
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etmiştir. Üstün ırk ve yüce ulus gibi söylemlerle kitleler galeyana getirilmiş, 
vatanseverlik de şovenist karaktere büründürülerek saldırgan bir tutum almıştır. 
Hiçbir meşruiyeti olmayan bu saldırılar karşısında kendini savunmak, en büyük 
erdemlilik ve insani haktır.  

Bu faşist şiddetin bir diğer biçimi de nükleer denemelerdir. Nükleer silahların 
hasmını ‘caydırma’ aracı olarak el altında tutulduğu söylenilmiş ama bunun kime 
karşı, nasıl, nerede, hangi koşullar altında kullanılacağına dair, hiçbir hukuki ve 
yasal güvence belirtilmemiştir. Günümüzde de bu yönlü bir belirsizlik hala hüküm 
sürmekte, çeşitli savaş gerekçeleriyle özellikle terör listesine alınan ülke ve örgütlere 
karşı, elde bulunan kimyasal silahların her an sivil insanlar üzerinde denenmesi 
tehdidi varlığını korumaktadır. Nitekim bugün, Hiroşima’ya atılan bombadan 
milyonlarca kez daha büyük ve etkili bir nükleer birikim dünyada mevcuttur. Bu 
haliyle ‘caydırıcı’ etkisinden çok her hangi bir öfke ve yenilgi aşamasında her an 
kullanılabilecek bir potansiyeli olduğu görülür. Zor olayı en son bu dereceye kadar 
getirilirken, bunun iç yüzünü gizlemek içinse saldıracağı hedefin anti-
propagandasını yaparak, adeta dünya insanlarını savaşa kışkırtıp kendi yanına 
çekmeye çalışmaktadırlar. Bugün bu anti-propaganda, Afganistan ve Irak karşısında 
nasıl sürdürülüyorsa, 20.yy. ilk yarısında da Japonya üzerinde yürütülmüştür. 
Japonya’ya atom bombası atılmadan önce Hollywood’daki bir çok filmde Japonların 
acımasız, gaddar, şeytani, vahşi ve işkenceyi bir yaşam tarzı olarak seçtikleri 
işleniyordu. 1945 yılının bir sabah vaktinde propagandalarla önü açılmış 
Amerika’nın B-29 uçakları, atom bombasını Japonya’ya atmışlardı. Bu jenosidin 
canlı tanıkları gördükleri vahşet karşısında akli dengelerini kaybetmişlerdir. 
Radyasyonun etkisiyle insanlarda çeşitli hormonal bozukluklar ortaya çıkmış, sağlık 
sorunları ve sakat doğumlar yaşanmıştır. Bugün bile halen bunun psikolojik 
rahatsızlıklarını geçirenler vardır. Bu vahşetin toplam sonucu, üç yüz bin insanın 
ölümüdür.  

Bunlara karşı kadınlar tarafından ‘faşizm anaların siperini aşamaz’ sloganıyla 
bir çok eylemsellikler geliştirildi. ABD ve Almanya’daki nükleer santrallerin ve 
füze üslerinin kullanılmaması için kadınlar bunların yakınlarında günlerce nöbet 
tuttular. O süreçte dünya genelinde yapılan kadın platformlarında ve kongrelerinde 
gündemin birinci maddesini insanlığı tehdit eden faşizm ve buna karşı kadınların 
direniş etkinliği oluşturuyordu.  

İkinci dünya savaşından sonra Çin devrimi ve Doğu Avrupa Demokratik Halk 
Cumhuriyetleri ilan edilince emperyalizm eski çılgınlığına son vermek zorunda 
kaldı. Çünkü dünya ülkelerinin üçte biri sosyalist olunca  bu kendi başına bir denge 
getiriyordu. Gelişen ulusal kurtuluş mücadeleleri ile klasik sömürgecilik yerini yeni 
sömürgeciliğe bıraktı. Sosyalist demokratik ülkelerin çoğalması savaşlardan yorgun 
düşmüş emperyalist güçler için baş edilmesi zor bir durum oluşturuyordu. Reel 
sosyalizm ile emperyalizm arasında açığa çıkan bu dengeden sonra soğuk savaş 
dönemi başladı. Soğuk savaş, daha çok her iki sistemin birbirlerini karşılıklı takip 
ettikleri, silahlanma yarışına girdikleri döneme verilen addır. Yaratılan denge, 
sistemlerin başka bir alana saldırmalarını engelliyor daha çok psikolojik savaş 
boyutuna önem veriliyordu. Bunun politik gerginliği de her alanda yaşanılıyordu. 
Birbirlerini karşılıklı kollayan NATO ve Varşova Paktları da bu sistemlerin ucube 
yapılanmalarıydı. Silahlanma yarışında üstünlük sağlama ve uzay çalışmalarında 
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başarılı olma her şeyin üstünde tutuluyordu. Hatta emperyalizmin Rusya’nın bilim-
teknik elemanlarını parayla satın alıp Rusya’dan kaçırtması bu savaşın saldırgan 
boyutuna bir örnekti. Sermayesinin çoğunu silah yatırımına harcayan emperyalist 
sistem ürettiklerini pazarlamak için bölgesel savaşları da kışkırtmaktaydı. Çılgınlık 
derecesine varan bu iki sistem de patlamaya hazır bir silahlanmayı geliştiriyordu. 
Çernobil kazasındaki nükleer facia bu sistemin bir özrü olarak açığa çıkmıştı. 
Dünyada sadece bir dakika içinde silahlanma için harcanan para bir milyon doları 
aşmaktadır. Yine bir yıllık askeri harcamalar yedi yüz milyar doları aşmaktadır. 
Oysaki aynı olanaklarla milyonlarca çocuğun eğitim ve beslenme ihtiyacı 
karşılanabilirdi. Bugün bile bir çok ülkede gelirin büyük bölümünün ülke güvenliği 
için kullanıldığı inkar edilmez bir gerçektir. Türkiye’de de onca ekonomik krize 
rağmen borçlanma pahasına da olsa, geliştirilen güvenlik tedbirleri için harcanan 
para miktarının haddi hesabı yoktur. Bu silahlanmaların ve ülkelere yapılan 
müdahalelerin üzerleri bir kılıfla örtülebiliyor, herkes kendi ülkesinin bütünlüğünü 
yapılan bölücü eylemlere karşı koruduğunu ve meşru savunma hakkını kullandığını 
iddia edebiliyor. Ruslar Çeçenistan’a girerken, İsrail Filistin’i bombalarken veya 
Hammas örgütü Filistin fedaileri olarak her gün bir köşede kendilerini patlatırken 
herkes ‘meşru savunma hakkımı kullanıyorum’ diyor. Aynı şekilde ABD, 
Afganistan ve Irak’a girerken de meşru savunma hakkını kullandığını belirtiyor. 
Oysa ki meşru savunma, halkın istemlerine cevap veren doğal bir haktır. Geri 
emellerce kullanılması onun meşruluğunu yitirmesine sebep olan en büyük darbedir. 
Ki bu yönelimlerin meşru savunma olup olmadığı gerçeğini bir tarafa 
bıraktığımızda, savaş hakkının kullanımında bile bu gün evrensel olarak kabul gören 
bir çok hak ve hukukun tanınmadığı görülecektir. Yargısız infaza yönelme, esirleri 
öldürtme, sivillerin mal ve can güvenliği hakkını ihlal etme, kadın ve çocukları 
hedefleme, rasgele arazileri mayınlama, korkutma ve tehdit amaçlı işkenceleri 
yaygınlaştırma vb. birçok noktada sistem kendisince yürütülen, hak ve hukuk 
tanımayan bir mekanizma kurmuştur. Yine kendi mücadelemizde tanık olduğumuz 
öldürülen bir insanın cesedine bile insanlık  dışı, saygısız muamelelerin yapılması, 
gerilla cenazelerinin satırla doğranması ya da cesedin arabaların arkasına halatlarla 
bağlanıp halk içinde sürüklenmesi gibi yaşanan olaylar bile başlı başına bunları 
yapanların meşru savunma çizgisinde olmadıklarını göstermiştir. Bu olaylar meşru 
savunmanın  içeriğini boşaltan, özüne ters olaylardır. Meşru savunmada şiddet bu 
kadar yozlaştırılamaz ve ideolojik çizgiyi aşan tarzda biçimsiz, hedefsiz 
kullanılamaz. Bugün dünyada bu tür şiddeti kurumlaştıran en büyük örgüt 
GLADYO’dur. Bu örgütler çalışmalarını gizli yürütseler de bunlarla işbirliği içinde 
olan devlete bağlı kontra birimleri bunu gizlemeyecek bir biçimde ilerici 
hareketlerin sempatizan ve taraftarlarını dahi hedeflemektedirler. Bunlar devlet içine 
de sızmış ve orada az da olsa varolan demokratik kriterleri yerle bir etmişlerdir. 
Derin devlet ve perde arkasındaki bu güçler, yolsuzlukları, mafyaları ve yeraltı 
adamlarıyla tam bir çeteleşmeye dönüşmüşlerdir.  

Devlet, kendi sistemini koruma ve savunma amaçlı varolduğunu ileri sürse de 
tarihten bu yana saldırganlığa ve zora biçtiği rol öneminden hiçbir şey yitirmemiştir. 
Diyebiliriz ki, günümüz dünyasındaki devlet ile Sümer Rahip geleneğindeki devlet 
arasında sadece bir fark bulunmaktadır. O da sivil toplum kuruluşlarının yani halkın 
direk istemlerinin ve iradesinin yeni devlet modelinde yer alıyor olmasıdır. Ki bu 
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fark olmasıydı, klasik devlet biçimi uyanmış ve bilinçlenmiş halk karşısında kendini 
bir an bile ayakta tutamazdı. Devletin doyumsuzluğuna, çıkarlarını esas alışına karşı 
halkın demokratik istemlerinin dinlenilmesi sağlanmıştır. O yüzden bir tahakküm ve 
egemenlik aracı olan devletin yürütme gücü halkın onayına sunulmuştur. Böylece 
tutunamayan iktidarları hemen değiştirme ve ihtiyaçları karşılamayan partileri 
işlevsizleştirme gücü halkın eline geçmiştir. Ancak durum ne olursa olsun eğer bir 
yerde devletin çıkarları zedeleniyorsa o zaman halkın inisiyatifine de, örgüt ve 
eylem gücüne de müdahale etme hakkı her zaman devletin elindedir. 
Emperyalizmde ne kadar üç kuşak hakları gelişkin olsa da, hukukun üstünlüğü 
devletin üstünlüğüne galip gelmedikçe özünde çelişkili yapısını her zaman 
koruyacaktır. Yine de varolan değişimlerle ve artan bilim-teknik olanaklarıyla devlet 
artık eskisi gibi baskıcı, zorba, yasaklayıcı zihniyetini rahatlıkla sürdürememektedir. 
Bir anlamda yasaklanan her düşüncenin inancı daha da kamçıladığı gerçeği iyi 
görülmüştür. İnsan ruhunu her gün medyayla ve pragmatist eğitimin ideolojik 
bombardımanıyla yenilgi ruh halini yaratarak öldürme fiziki öldürmeden daha sonuç 
alıcı görülmüştür. 

Bir bütün olarak bu değişimler reel sosyalizmin  sonucunda çıkan öğretici 
dersler olmuştur. Kapitalizm reel sosyalizmden sonra artık eski kapitalizm değildir. 
Zorunlu olarak değişimi gündemine almıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak ulusçu, 
şovenist partiler artık kitleler nezdinde taraftar bulmamaktadır. Öne çıkan sosyal 
demokrat partiler, reel sosyalizmin aşırı toplumsal yanları ile kapitalizmin aşırı 
bireycileşmiş faşist yanlarını budayarak ortaya çıkmış, her iki sistemi sentezleyerek 
ortak paydada toplayan bir üçüncü yol biçimi olarak gelişmiştir. Reel sosyalizmin 
çöküşünden sonra görüldü ki ne reel sosyalizmin totaliterliği,  ne de emperyalizmin 
militarist diktatörlüğü kazandı. Her ikisi de eski biçimiyle kalmayıp, değişime 
uğradılar. Reel sosyalizmin bir başarısından bahsedilecekse bu da emperyalizmin 
karakterini değiştirmiş olmasıdır. 1950’li ve ‘60’lı yıllardan sonra emperyalizm, 
kendi içindeki toplumsal muhalefetin  radikal devrimci hareketlere dönüşmesini 
engellemek için bazı değişimlere gitti. Sosyal güvenlik, sağlık, eğitim vb. ihtiyaçlara 
daha fazla harcamalar yaptı. Bundan sonra emperyalist sistem kendisini sosyal 
demokrat partilerle ve ‘refah devlet’ söylemiyle pekiştirdi. Refah devlet, her iki 
dünya savaşından sonra soğuk savaş döneminde bunalım geçiren kapitalizmin 
ayakta kalabilmesini sağlayan temel modeldi.  

Sosyal demokrat partiler,  daha ilk çıkışları olan 19. yüzyılda sol çizgiden 
sürekli sağa yalpalayan konumlarıyla dünya siyasetinde yer almışlardır. 20.yy.’ın 
aşırı radikal çizgisi, bu partilerin benimsenmesini engellemişti. Ancak soğuk savaş 
döneminden sonra bu partiler gittikçe belirginleşmiş ve getirdikleri bazı değişimlerle 
kendilerini çağa kabul ettirmeyi başarmışlardır. Çoğunlukla iktidarda olan yeşiller 
ve komünist partiler sistem içi bir değişikliği ön görmüşler, ama eski partilerin bir 
devamı olduklarını da varolan yürütme tarzlarıyla açıkça ortaya koymuşlardır. 
Günümüz dünyasında artık tutucu ve sağcı partilerin halk tarafından rağbet 
görmediği tüm seçim sonuçlarında açığa çıkmıştır. Hatta ABD bile, krallıkla ve 
monarşiyle yürütülen otokratik devlet yapılanmalarına destek vermeyerek 
değişimlerini dayatmıştır. Dikkat edilirse sosyal demokrat partilerin ortamı liberalize 
eden bir yapılanması mevcuttur. Görünürde baskı veya sınırlama yoktur. Ama en 
çok da kitlelerin radikal mücadelesini törpüleyenler onlardır. Özünde sömüren, 
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eşitliği inkar eden, moral değerlerini çökerten sistem ile birliktedir. Bu yapılanmaya 
karşı meşru savunma hakkını kullanmak için oldukça dikkatli, hassas ve geneli 
kapsayıcı olunmalıdır. ‘Her koyun kendi bacağından asılır’ zihniyetine karşı, nerede 
ve kime karşı olursa olsun eğer bir haksızlık varsa orada meşru savunmanın direniş 
geleneği yaratılmalıdır.  

 
c) Globalizm Gerçeğinde Meşru Savunma  
 
20.yy.’ın son çeyreğinde ulusal devlet ve ulusal pazar anlayışı, emperyalist 

yayılmanın önünde engel olarak dikilmiştir. Emperyalizm için artık sadece sömürge 
ülkelerinden hammadde çıkarma ya da ürünlerini satmak için o ülkeyi bir pazar alanı 
olarak kullanma durumu yetmediğinden kendi sermayesini de o ülke topraklarına 
taşırıp orada şirketler, holdingler ve fabrikalar kurarak, tüm ülkeyi ekonomik 
anlamda yeni bir ağa çekmiştir. Sistem eski klasik sömürgecilikteki gibi direk 
ordularla işgal ve ham maddeleri istila yerine, artık kendi yaşam standartlarını 
koruyan ürünleri yeni sömürgelerinde üretme ve yaygınlaştırma amacı gütmektedir. 
Burada taşırılan ekonomi beraberinde ideolojik sisteminin kendisini de taşıdı. 
Truman Doktrini ve Marshall planı bunların en zirveleşmiş biçimidir. ABD’nin 
yürüttüğü bu her iki uygulama biçiminden Marshall planı, savaşta yıpranmış Avrupa 
ülkelerine ekonomik olarak destek verip ABD’nin hakimiyetini güçlendirirken, 
Truman Doktrini ise evrensel çapta anti-komünist ideolojik çerçeveyi oturtma 
amacıyla çıkartılmıştır. Emperyalistler arası çelişkiler ne kadar güçlü  de olsa 
özgürlük mücadelesine karşı her zaman ortak tavır sergilemişlerdir. Kapitalizmle 
birlikte gelişen serbest rekabet zamanla yerini tekelleşmeye bırakmıştır.  Bu da yeni 
global dünyaya atılan ilk adım olmuştur. Zaten globalizm, ulusal sınırları tanımadan 
dünyaya hakim olan sermaye anlamındadır. Şirketlerin uluslar üstü niteliği sadece 
ekonomik alanla sınırlı olmamış, beraberinde hukuksal, siyasal ve güvenlik alanında 
da  uluslar üstü bir nitelik kazanılmıştır. Aslında sermayenin ihracı özünde sistem 
ihracıdır. Örneğin;  reklam firmaları da bu şirketlere ait olduğundan ürettikleri 
mamülleri satarlarken aynı zamanda kendi kültürlerini de reklam aracılığıyla 
taşırmaktadırlar.  

Küreselleşmenin diğer boyutlarına geçmeden önce bir noktayı belirtmek yerinde 
olacaktır. Her ne kadar globalleşmeyle, ulusal devlet modelinin tarihe karıştığı 
söylense de ulusal çıkarlara dayalı yapılanma halen yürürlüktedir. ABD dünyada 
üretilen enerjinin %40’ını tüketiyorsa demek ki insanlığın yarısına yakını sadece bir 
devlet için çalışmaktadır. Yine İMF ve Dünya Bankası gibi kurumlarla az gelişmiş  
ülkelere krediler ve yardım paketleri sunulsa da, faizli geri ödeme şartı bu ülkeleri 
altından kalkamayacakları bir borçlanmanın içine sürüklemiştir. Burada belli başlı 
ülkelerin ve birleşik yapılanmaların çıkarları esas alınırken ezilenler yine yoksul 
halk kesimleri olmuştur. Dünya adeta sınırların kaldırıldığı bir yayılma alanına 
dönüştü. Bu yayılma esnasında halkların direncini kırmak için neo-liberal 
politikanın barış ve demokrasi söylemleri kullanıldı. Ulus devletin dar 
yapılanmasının yetmediği yerlerde evrensel hukuk ve uluslar arası sözleşmeler 
geliştirildi. Gerilimin ve çatışmanın olduğu ülkelerde sermaye rahat dolaşamamış, 
demokrasin ve barışın  olduğu ülkelerde  ise kendi gelişimi için elverişli ve rahat bir 
ortam bulabilmiştir. Neo-liberal politikalarla emekçilerin ve ezilenlerin demokratik 
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mücadeleleri de kontrol altına alınmıştır. Böylece sömürüye yeni kılıf bulunarak 
eski kirli sicil temizlenmeye çalışılmıştır. Bireysel hak ve özgürlükler tanınarak, 
ekonomik gelişmelerle uyumlu bir sistem yaratılıp bu sistemin alternatifsiz en ideal 
sistem olduğuna geniş halk kitleleri inandırılmaya çalışılmıştır. Neo-liberalizmde 
geniş kesimler hisseler aracılığıyla sermayeye ortak edilmiştir. Sloganları ise 
‘bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler’dir. Orta sınıf büyüdükçe sınıflar arası eski 
keskin sınırlar ortadan kalktığından, geçmişte zenginlerin tekelinde olan sosyal ve 
kültürel etkinliklerden yararlanma gün geçtikçe diğer insanlar tarafından da 
yararlanılır olmuştur. Sınıflar bir nevi iç içe geçmiş, ama tümden ortadan 
kalkmamıştır. Sadece eski katılıktaki sınıfsal ayrım aşılmıştır. Bunda reel 
sosyalizmin sonuçları belirleyici etkisi olduğu kadar, demokratik mücadelelerin  
mirasının da önemli bir etkisi vardır. Ayrıca gelişen bilimsel teknik devrim böylesi 
bir sınıf farklılığını gittikçe ortadan kaldırmaktadır.  

Neo-liberalizm ekonomik ve sosyal yapıda bu tür değişiklikler yaratırken, 
hukuki ve siyasal alanda da toplumu iktidar sorunları hakkında da 
bilgilendirmektedir. Rüşvet, yolsuzluk ve ahlaki yozlaşmalara karşı insanlar ilgili 
kılınmakta ve bir nevi toplum gücü iktidara taşırılmaktadır. Canlanmış olan bu 
toplumsal dokuda ulusal ve sınıfsal çıkarların her şeyin üstünde tutulduğu pragmatist 
anlayış ve resmi dogmalar eski katılıkta işlevselliğini yitirmiştir. Hukuki olarak da, 
bu alanda görülen yenilikler insanlığın mücadele olanaklarını çoğaltmıştır. Tabii 
eskisi gibi şiddetin ön plana çıktığı devrim yoluyla değil de, demokratik çözüm 
diliyle bu mücadele zeminleri kullanılacaktır. Çünkü günümüz sorunları ne 19. 
yüzyılın Marksist teorisiyle, ne de 20. yüzyılın kutuplaşan taraftarlarına sığınma ile 
çözülemez. İnsanlığa kazandıracak o kadar çok seçenek varken, sadece kanlı olanları 
seçme kaybetmeye götürür. Tüm sınıf, ulus, kültür ve cins sorunları demokratik 
değişimle çözülebilecek sorunlardır. Zorunlu olmadıkça şiddete başvurulmayacak 
seviyeye gelinmiştir. Bilimsel-teknik gelişmenin toplumlarda yarattığı aydınlanmaya 
paralel olarak demokratik bilinç de yükselmektedir. Eskiden sadece vatana hizmet 
eden yurttaş, bu gün devletten vatandaşlık haklarını istemektedir. Sağlık 
kurumlarından tutalım eğlence ve dinlenme gibi sosyal tesislerden, iletişim, ulaşım 
ve barınma koşullarına kadar her yönüyle devlet bu ihtiyaçları gidermekle yüz yüze 
kalmaktadır. Bunlar ortaya çıkan rahatsızlıkların ve muhalefetin yumuşatılması için 
de yapılmaktadır.  

Emperyalizm tüm gelişmelerin kendi sisteminin bir ürünü olduğuna inanır ve 
bununla öncesizliğini ve sonrasızlığını kanıtlamaya çalışır. Kendinden önceki 
yaratılan değerlerin üzerine konduğu halde bu değerleri reddeder. Kendi sistemini 
egemen kılmak için insanlığı bu sistem karşısında savunmasız ve kendisine muhtaç 
bırakmayı amaçlar.  ‘Her şeyi ben yaptım, ben yarattım’ dayatması altında ‘senin 
yarattıklarını inkar ediyorum, bu yüzden ya yarattığım çizgiye geleceksin ya da 
karşımda  savunmasız, çıplak kalırsın’ buyurganlığı vardır. Neolitik özden 
Spartaküs’lere, Zerdüşt felsefesinden bilime adanmış Bruno gibi  düşünürlere kadar  
bu insanların canları pahasına  büyük emekle  yarattıkları değerleri hiçbir ülke, 
hiçbir kıta, hiçbir diktatör hatta hiçbir sistem tek başına sahiplenemez. Eğer bizler de 
bugün  önümüze hedef olarak salt ‘AB Demokratik Kriterlerine’ ulaşmayı koyarsak, 
bu demokratik uygarlık sistemini anlamamak olur. Bu gelişmeleri tek başına 
sahiplenen batının oyunlarına gelmek demektir. Biz AB Demokratik Kriterleri’ni de 
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aşan evrensel demokrasiyi hedefleyen bir hareketiz. Nitekim bugün AB Demokratik 
Kriterleri olduğu halde kendi kaderini tayin hakkını kullanan bir Kürdistan halk 
gerçekliği kabul edilmiyorsa bu varolan demokratik kriterlerin yetersiz olduğunu 
göstermektedir.  

Globalizmle ele alınması gereken bir diğer konu da kültürel alanda yaşanılan 
sapma ve dar boğazdır. Telekomünikasyon alanındaki gelişmelerle kültürler arası 
etkileşim, tanışma ve kaynaşma sağlanıyor gibi gösterilse de özünde başta ABD 
olmak üzere emperyalist kültür az gelişmiş ülkelerin kültürlerini etkisi altına 
almakta, kültürel egemenlikle sömürüsünü derinleştirmektedir. Bunun sonucunda 
etki altına giren kültürlerde kimlik sorunları, özenti, yozlaşma ve kendi kültüründen 
kopuşun yarattığı köksüzlük ortaya çıkmaktadır. Bu da  beraberinde kimliksizleşen 
insanların savrulmalarına, silikleşmelerine ve gelişimlerinin sekteye uğramasına 
neden olmaktadır. 

Oysaki her halkın ırk, din, dil gibi farklılıkları, sosyal, geleneksel ve ulusal 
özgünlükleri vardır. Bu kültürel özgünlükler insanlığın bölünmesi değil, kültürel 
kimlik zenginliğidir. Bunun göz ardı edilmesi veya önemsiz gösterilmesi halinde 
gelişecek olan büyük ruhsal yoksullaşma ve köksüzleşmedir. Başka topluluklara 
özenen halklar yaratıcılıklarını da yitirerek hep bir taklidin ve benzerliğin psikolojik 
tahribatını yaşayacaklardır. Bir topluluğun yaratıcılığı ancak onun sağlıklı 
yetişmesinde ve kendi doğallığında gelişiminde açığa çıkar. Bu nedenle çeşitli 
örgütlenmelerle sosyal, siyasal, hukuki mücadeleler yürüterek kendi kültürünü 
koruma ve geliştirme amaçlı meşru savunma yapma, dünyanın kültürel zenginliğini 
korumada sağlanan en büyük katkı olacaktır.  

Sınırsız dünya anlayışı beraberinde ölçüleri ve kuralları olmayan sınırsız bir 
yaşam anlayışını getirmiştir. İdeolojisizliği savunan post-modern yaşam biçimi 
küreselleşmenin özünü teşkil eder. İnsanlığın gündeminde ulusal,  dinsel, sınıfsal, 
kültürel ve bölgesel sorunların kendini koruduğu, büyük ideolojik bombardımanların 
yaşandığı bu zeminde ‘ideolojiler dönemi kapandı’ savını ileri sürmek büyük bir 
kandırmacadır. İnsanlar ideolojilerle geleceğe besledikleri umut çerçevesinde 
yaşamlarını planlamışlardı. Bu anlamda ideolojinin  önemsizleştirilmesi ya da 
ideolojisiz bir toplumun yaratılması, insanlığın arayışlarına ve kendini aşmasını 
sağlayan ilerici çıkışlarına ket vurmayı amaçlamaktadır. Burjuvazi ‘biz en son 
ideolojiyiz’  derken esasen tarih ve toplum bilincini köreltmeyi ve çarpıtmayı 
hedefler. Alttan alta dayatılan ise tam bir mücadelesizliktir. Tüm insanlara adeta 
‘bakınız bu hayal edemeyeceğiniz şeyleri bile ben yaratıyorum, eğer gücünüz, 
paranız varsa siz de bundan yaralanabilirsiniz’ mesajını vermektedir.  Diğer taraftan 
da ‘ne uluslar arasında, ne kültürler arasında, ne de cinsler arasında hiçbir farklılık 
yokken, bu çelişkisiz ortamda ideoloji mi olur?’ denilerek insanlık çelişkisiz 
tutulmak istenmiştir. Ülkeler içinde halen işçiyle işveren, devletle vatandaş arasında 
belirgin olan çelişkilerin yanında yaşanılan işsizlik, açlık, barınma ve sağlık 
sorunları devam etmektedir. Durum böyleyken dünyayı toz pembe gösterme hiç akıl 
karı değildir. Uluslar arasındaki farklılıklar dünyayı parçalara ve bölgelere 
bölmüştür. Dünya  ‘geri  kalmış doğu ülkeleri’, ‘çağdaş batı ülkeleri’, ‘üçüncü 
dünya ülkeleri’, ‘az gelişmiş ülkeler’, ‘gelişmekte olan ülkeler’ vb. kategorilere 
ayrılmıştır. Emperyalizme öncülük eden devletler, kendi ülkelerinde kişi başına 
düşen aylık geliri fazlalaştırıp yaşam kalitesini yükseltirken buna karşı az gelişmiş 
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ülkelerin vatandaşlarının yaşam gelirini azaltmış ve onları yoksulluğa itmiştir. Bir 
düşünürün de dediği gibi ‘küreselleşmede  yoksullar daha da yoksullaştı, zenginler 
daha da zenginleşti.’ Örneğin; bugün Kürdistan’da ortalama olarak kişi başına düşen 
mali gelir 400 dolarken Avrupa’da ise ortalama 15 bin dolardır. Yani Avrupa 
insanının ortalama geliri Kürt insanının gelirinden 36 kat fazladır. Hemen hemen 
tüm Ortadoğu toplumlarında da benzer durum yaşanmaktadır.  

Tam da burada meşru savunmanın sosyo-ekonomik boyutuna değinmek yerinde 
olacaktır. Yaşam olanakları düşük olan bir toplum içinde gelişme ve ilerlemeyi 
beklemek mümkün değildir. Bugün karın tokluğuna çalışan insanların tüm dünyası 
çalıştıkları işleri olmaktadır. Başka kültürel, politik, sosyal faaliyetleri yoktur. Kendi 
işini kaybetme korkusundan dolayı da haksızlığa uğradığında dahi mevcut yasalar 
çerçevesinde hakkını arayamayacak kadar bir zavallılık içindedir. Kişinin 
eylemsellik hakkının zeminleri ortadan kaldırılmıştır. Yine aynı şekilde 
olanaksızlıklardan dolayı insanlar ya hiç eğitim görememekte ya da kişinin 
yeteneklerini açığa çıkaramayan yetersiz bir eğitimi görmektedirler. Bu nedenle 
insanlar bu cahil halleri nedeniyle her türlü olumsuzluklara zemindirler. Yokluk 
onları yalana, hırsızlığa, yozlaşmaya itebilmektedir. Düzene göstermeleri gereken 
tepkileri gereksiz kavgalarla ya aileye ya da çevresine yöneltmektedirler. Parti 
Önderliği; “Cehalet, kör dövüşlerin ebesidir” derken, bu toplumsal yapılanmayı dile 
getirmektedir. Daha sağlıklı, bilinçli ve demokratik toplumlarda meşru savunma 
hakkı hukuki ve sosyal  alanda daha yerinde, kapsamlı ve sonuç alıcı 
kullanılmaktadır. Demokratik olmayan zeminlerde ise meşru savunma hakkı daha 
aktif bir biçimde ve farklı yöntem zenginliğiyle kullanılır.  

Bu sistem içindeki bireyi değerlendirmek ayrıca ele alınması gereken bir 
konudur. Her şeyden önce birey ve toplum gerçeğinde açığa çıkan çelişki gittikçe 
artmaktadır. Çıkışında bireye önem veren  kapitalizm şimdi bireycilikle yarattığı 
kaosu ve şiddeti durduramaz olmuştur. Bugün bu yüzden sistem kendi sonunu 
getirecek bir kirlenmeyi ve ahlaksızlığı yaşıyor. Daha önceleri insanlar vicdanen ve 
ahlaken de olsa birbirlerine karşı sorumlu ve duyarlıydılar. En azından başkasının 
namusuna, onuruna, kolay kolay el uzatmayan,başkasının malına göz dikmeyen bir 
yapılanma söz konusuydu. Bu toplum kurallarını ve geleneklerini ciddiye alan, 
kendi bireysel  istemlerini de buna feda eden insan karakterini doğurmuştu. İnsanlar 
toplumsallık içinde büyümüş orada yetiştirilmiş olsa da şimdi toplumsallık içinden 
çıkan bir canavar gibi kendi yaratanına yönelmiş, ona düşman kesilmiştir. 
İnsanlaşma ilk toplumsallaşmayla beraber ortaya çıkmıştı. Onun öncesi doğadaki 
hayvan sürülerinden herhangi biriydi. Bugünkü insani düzeye toplumsallaşmayla 
gelmişken buna ters düşme, toplumsallaşmayı reddetme insani düzeyi geriye 
çekmektir. Toplumda insanlar jenoside uğrarken,  cinayet, işkence ve tecavüz 
yaşamın bir parçası haline gelirken, insanların fikri ve vicdani sorumluluklarını 
görmemeleri kendi özlerine yabancılaştıklarının bir göstergesidir. İnsanın insana 
bağlılığı yerini, insanın metaya bağımlılığına bırakmış, metaya bağımlılık arttıkça da 
insan kendisine yabancılaşmıştır. Hiçbir özgürlük ve eşitlik ilkesini yine hiçbir 
vicdani değer yargısını gözetmeden insanlar salt maddi çıkarlar ve zevkler temelinde 
bir araya gelmektedirler. Sistem, insanları bir yandan şatafatlı gelecek hayalleriyle, 
diğer yandan da korku, baskı ve işkencelerle kendisine bağımlı kılmaktadır. Sonuç 
olarak da iradeden yoksun bireyler yığını açığa çıkmaktadır. Maddi ve manevi 
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olarak cendereye alınan birey savunmasız bir şekilde bu çıplak gerçeğiyle baş başa 
kalır. Toplumsallık adına kuşaklara, sınıflara, gruplara, kesimlere göre bir ayrılma 
ve parçalanma söz konusudur. Gençler, yaşlılar, metalciler, işsizler, eşcinseller, 
lümpenler, ülkücüler, solcular, zenginler, fakirler vb. gibi gruplara ayrışma insanları 
bir arada tutan ortak bir savunma gücünü yaratmayı engellemekte, insanı 
savunmasız kılmaktadır.  

Toplumsallığın en küçük birimi olan aile içinde bile gittikçe bir yabancılaşma ve 
savrulma görülmektedir. Ailenin özel mülkiyet odağı olduğu bir gerçektir. Yalnız 
burada aile bağlarının çözülmesi özel mülkiyetin çözüldüğü anlamına gelmez. Tam 
tersine bireyselleşme öyle bir ağ örmüştür ki, aile toplumun en küçük birimi de olsa 
bu birim içinde bile birbirlerine tahammül edemeyen insan gerçeğini açığa 
çıkarmaktadır. Aile içinde bireysellik en fazla iki kişilik araba modellerinin 
seçiminde, reşit olan gençlerin hemen ayrı ev tutmalarında, ailelerin çocuklarını 
okula göndermeyip özel öğretmen tutmalarında yine bireyselliği derinleştiren 
wollkmen gibi teknik eşyaların kullanımında kendini açığa vurmaktadır. Yani artık 
onların hayatında üçüncü bir kişiye bile yer yoktur. ‘kendi hayatını kendin yaşa’ 
felsefesi öyle hakimdir ki, çekirdek aile bile bu anlayışa sığmaz. Zaten kapitalizm 
çözülen kan ve toprak bağı üzerinden kendi üretim tarzını kurmuştur. Göbekten 
aileye bağlı olan ve kendi başına yaşamını yaratma gücünden yoksun olan gençlik 
ise evden ayrılınca eroine, fuhuşa ve yan kesiciliğe  bulaşarak yaşamlarını harap 
etmektedirler. Gençlik sabırsız ve dinamik bir yapıya sahip olduğundan acelecidir ve 
kolay zora başvurur. Özlemini duydukları şeylerden yoksun kalınca ve geleceğe dair 
umutsuzlukları belirince her türlü aşırılığa ve şiddete başvururlar. Emperyalizmin 
göbeğindeki bu gençlik, başına ne geldiğini anlamaksızın büyük bir manevi 
yoksunlukla gençliğini tüketmektedir.  

Aile içinde kadınlar ise ne istediğini bilmeyen, hiçbir politik, kültürel, siyasal, 
ideolojik etkinliğe katılmayan, bunlara karşı ilgisiz, daha çok görüntüyle uğraşan bir 
şekillenmeye sahiptir. Doğuda batı ailelerine yer yer özenti gelişse de  doğuda 
aileler halen özel savaşın odak noktasıdır. Ortadoğu özgürlük hareketlerine karşı 
çıkartılan teslimiyete çağrı bildirilerinde anne-babaya sarılmış çocukların ve evli 
çiftlerin fotoğrafları, hep bu hikayenin birer ifadesidir. Aile hayatına giren kadın ve 
erkekler fakirlikten, bilinçsizlikten ve dış gerici baskılardan dolayı hep darbe 
almayla yüz yüzedirler. Kadın, yüzyıllardır aile ölçülerinde kalmaya çalıştığından 
çoktandır kendisi olmaktan çıkmıştır. Anne için çocuk tek sığınağıdır. Kadının 
hayatta hiçbir toplumsal etkinlikte rolü olmadığından aile tarafından kuşatılmış bir 
pozisyondadır. Namus kavramıyla erkeğin egemen karakteri olağanlaştırılmış, kadın 
hakları ve gerçeği ise örtbas edilmiştir. Kocası ne kadar zulmetse de sırf çocukları 
için bu duruma katlanan kadınların sayısı hiç de az değildir. Yasalarca boşanma 
hakkı ve kadın hakları çokça işlense de bu yaşamdan başka seçeneği olmayan 
kadınlar için tüm hukuksal kurallar şekli kalmaktadır. Kadın ruhen ve manen  meşru 
savunma gücünden düşürülmüştür.  

Aile kavramı ister gönüllü olsun ister  zorunlu özünde köleliği saklar. Sonuçta 
bu geleneksel ilişkiler kadına bir yaşam sigortası olarak sunulmuştur. Kadın  bu 
sistemde yer edinebilmek için özünden taviz üstüne taviz verdiğinden hiçbir şekilde 
kendisini bulamamakta ve tepkisiz konumda kalmaya devam etmektedir. Hitler’in 
‘kadınlar halk gibidir’ sözü aslında hem halklar gibi işgale, istilaya, kullanıma, 
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yönetilmeye ve yönlendirilmeye açık potansiyelini anlatır hem de kadının 
kaybedilmesi ya da kazanılması halinde karşılaşılacak sonuçları dile getirir. Zaten 
kadının varolan sistemin kökleşmesi ve kurumlaşması için hep bir araç olarak 
kullanılması Hitler’in bu görüşünü onaylayan pratik uygulamalardır. Kadının 
kendini bir mal ve meta olarak sunma anlayışı da bu pratik sahiplerine güç 
vermektedir. Medya alanında, moda ve reklam sektöründe tutsak edilen kadının 
nasıl düşürüldüğü çok aleni görülmektedir. Moda, özgür seçeneklerin çağa göre 
açığa çıkması anlamına gelse de esasen kadınlara, erkeğin beğeni ölçülerine hitap 
edecek biçimi vermenin adı olmuştur. Bu nedenle marka ve kaliteli mal adı altında 
pahalıya mal olan ürünler insanlığın başına çorap örmektedir. İnsanlar adeta kendi  
ürettiklerinin kölesi haline getirilmiştir. Medya aracılığıyla bu malların sergilenmesi 
sonucu kitleler gün geçtikçe biraz daha birbirine benzeşmekte, istekleri, düşünceleri, 
hayalleri aynılaşmaktadır. İşçi gibi yaşayıp, patron gibi düşünme bu dönemde  daha 
çok belirginleşir. Medya insanları ucuz kahramanlıklara, ucuz duygulara, zevke 
düşkünlüğüne sürükleyerek ilişkileri sıradanlaştırılmış, doyumsuzluğu  ve 
tatminsizliği meşrulaştırarak bireyi toplumsal yapıdan kopuk arayışlara 
sürüklemiştir. Toplumun her kesiminin geliri ne olursa olsun aynı giyinme, aynı 
konuşma ve aynı yaşama anlayışı öylesine gelişmiştir ki buna ulaşmak için insanlar 
her türlü yolu denemektedir. Bunun sonucunda emperyalizmde tüm ilişkilerin pazar 
alanına göre şekillendiği görülür. Marks ‘Birey toplumsal gücünü, toplumla olan 
bağını cebinde taşır’ der. Yani bireyin ilişkilendiği, hayatını sürdürdüğü tek alan 
taptığı paraları ve meta ticaretidir. Paranın denetimine giren insan soğuk, donuk, 
duyarsız ve duygusuzdur. Medyanın yaratmak istediği yaşam biçimi tam da bu 
olmaktadır. 

İşte emperyalizmin asıl zorunu ve şiddetini beyaz katliam olarak tabir edilen 
kültür bombardımanını yapan medya uygulamaktadır. Bunu kültürleri tahakküm  
altına alarak ve yaşam tarzında bağımlılaştırarak yapar. Özellikle TV’de gösterilen 
şiddet ve gerilim filmlerinin insanlar üzerinde yarattığı tahribat bilinmektedir. 
İnsanları her an cinayete, tecavüze, saldırıya teşvik ettikleri tüm psikologlarca kabul 
gören bir durumdur. Bu nedenle medya, bir terör aracı olarak toplumun başına bela 
kesilmiştir.  

Her şey bir işkence gibi katlanılmaz duruma getirilse de bu yaşam biçimini 
kanıksayan bir kitle ve düşmanıyla yaşamaya mutlu bir toplum yaratılmıştır. 
Örneğin; o kadar ahlaksızlığa ve cinnete yol açan fuhuş olayı için herhangi bir 
yasaklama olmadığı gibi bunları magazin ve flaş haberlerle topluma yayan ve 
meşrulaştıran yine medyadır. Reklam şirketlerinin pazarlama aracı ve sermayenin 
ortak mülkü yine kadınlardır. Parti Önderliği; “Kadın kapitalizmde paradan daha 
ince bir metadır” der. Ürünlerin satımı için reklamlarda kullanılan kadınlar reklam 
sonunda ‘beni arayın’ diye not bırakarak satışa fuhuşu da karıştırmaktadırlar. 
Türkiye devletinin böbürlenerek en büyük vergiyi genelevler patroniçesi Madam 
Manukyan’ın verdiğini belirtmesi, medyanın da bunu vatan kurtarıcısı olarak 
sunması medya ve fuhuş bağını göstermektedir.  

Sistemin medya gibi kitleleri uyuşturmada kullandığı  modeller çokça 
sıralanabilir.  Örneğin; üç F formülüyle yani ‘futbol, fiesta, fuhuşla’ kitlelerin 
tepkileri başka alana kanalize edilmektedir. Bunlardan sadece futbolu bile ele 
aldığımızda alttan alta dayatılmak istenen sistemi rahatlıkla görebiliriz. Medya 
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alanıyla her bir futbolcunun özel  yaşamı ünlü sanatçılar ve siyasetçiler kadar sık ele 
alınması okumaya gerek kalmadan kolay ünlü olunabileceği noktasında gençlerin 
aklını çeler. Futbol fanatizmi için ise, organize edilen ‘açık tribün çeteleri’, ‘kavga 
şirketleri’ ve ‘dövüş ekipleri’ gibi çeteler kurularak rekabete göre güdümlenmiş 
taraftarlar örgütlenir. Bu haliyle bir spor dalı olarak gelişen futbol bir sosyal sorun 
haline geldi. İnsanlar adeta deşarj olmak için futbol maçlarına gider oldular. Şiddetin 
doruğa çıkartıldığı maçlarda gereksiz kavgalarla toplumun hedefi bir kez daha 
şaşırtılmaktadır.  

Bilimde bugün global sermayenin hizmetinde çalışmaktadır. Bilim adamları ve 
düşünürler bilgilerini ve düşüncelerini satışa sunduklarından bilgi ve düşünce bir 
değer olmaktan çıkmıştır. Bilgi insanlığın hizmetine sunulmaktan çok sermayenin 
hizmetine sunulmuştur. İnsanlar tarihten bu yana  ilk defa bu kadar bilimden 
yararlanırken, aynı şekilde ilk defa bu kadar bilimin zararını da görmüştür. Parti 
Önderliği; “Bilimin toplumsal, etik, ahlaki ve insancıl ilkeleri olmalı” derken 
rayından çıkan veya egemenlerin çıkar güdüsüne endekslenmiş bilimin geldiği 
duruma dikkat çeker. Bilim, insanlığın fiziksel ve düşünsel emeği yine büyük 
mücadeleleri sonucu gelişen, bağımsız değerlendirme gücüdür. Bilim, yürütülen 
tezlerin inceleme ve deneme süzgecinden geçirilerek, her çağda daha ileri bir aşama 
yaratan aklın gücüdür denilebilir.  Fakat bilim ahlakı oturtulmazsa, bilim en büyük 
tehlike haline gelebilir.  Geride bıraktığımız yüzyıl bunun en çarpıcı örnekleriyle 
doludur. Günümüzde bir doktor önce hipokrat yeminiyle tıbbın etiğine sadık 
kalacağına mesleği üzerine yemin ederek işe başlar. Dost olsun, düşman olsun tüm 
insanlara eşit yaklaşmak zorunda olduğu halde örmeğin; Kürdistan’da birçok devlet 
doktorunun işkencede tecavüz edilen bir kadına temiz raporunu vermeleri yine ağır 
işkencelere maruz kalan bir insana vücudundaki yaralar daha kapanmamışken 
sağlam raporunu vermeleri, bir Kürt anası günlerce doktor kuyruğunda sıra 
beklerken bazılarının özel uçaklarla Amerikan hastanelerine gönderilmeleri 
doktorların verdikleri söze sadık kalmadıklarını göstermektedir. Bilimde tümden red 
veya imha etme gibi düşmanca yaklaşımlar yoktur. Sosyologların da, arkeologların 
da, dil bilimcilerinin de taraf tutmaları, bir devlet ideolojisinin hizmetinde 
kullanılmaları bilim etiğine, tarafsızlığına ve hizmet anlayışına ters düşer. 

Bugün toplumda bilimsel bakış açısının insanlara kazandırılması gibi özel bir 
çaba yoktur.  Bilimsel gelişmeler kaba hatlarıyla öğretilse de bunun bakış açısı, 
düşünce sistematiği ve ahlakı öğretilmemektedir. Her ne kadar zorunlu eğitim birçok 
ülkede ortaokul seviyesinde olsa da, teknik ve bilgisayar çağını yakalayabilmek ve 
ondan yararlanabilmek için pahalı bir eğitim gerekmektedir. Özel dershaneler, 
kolejler, kurslar, Bilkent gibi özel üniversiteler yoksul kesimlere kapalı 
tutulmaktadır. Görüldüğü üzere bilginin öğretildiği mekanlarda da fırsat eşitliği 
yoktur. Eğitimde de ideolojiyi empoze etme kaygısı hakim olduğundan eğitim 
bilimsellikten uzak, tek yanlı, dar kapasiteli ve ezbercidir. Bugün dünyada bu eğitim 
tarzına karşı çıkan, araştıran, sorgulayan ve karşılaştıran  insanlar düşünce suçlusu 
ilan edilmektedirler. Kitleler bu eğitim tarzıyla tepkisizleştirildiğinden aydınların, 
gazetecilerin, düşünürlerin öldürülmesine sessiz kalmaktadırlar. Oysa ki bilim, tarih, 
felsefe, sosyoloji genel insanlığın değerleridir. Millileştirilmesi, resmileştirilmesi 
onu özünden koparma, farklı hizmetlerde kullanmadır. Bilim-tekniğin sadece eğitim 
alanında sistemin hizmetinde kullanılmamış, bilimin işletildiği alanlarda da sistemin 
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çıkarları esas alınmıştır. Bugün çevre kirliliğini telafi edecek bilimsel buluşlardan 
tutalım insan sağlığını koruyacak buluşlara kadar hayatiyet arz eden konularda 
bilimsel çalışmalara imkan verilmezken, işleyen çarkı koruyacak  ve geliştirecek her 
türlü buluşa büyük imkanlar sunulmaktadır. Bunların hepsi kurulan ekonomik 
dengenin korunması amaçlıdır. 

Ülkeler ise adeta teknolojik milliyetçiliğe yakalanmış gibi, ülkelerindeki 
tekniğin birinci  gelmesi için en büyük yatırımları bu alanlara yapmaktadırlar. 
Ayrıca, teknik uzmanlık artınca eskisi gibi kalabalık ordulara da ihtiyaç kalmadı. 
Fakat teknoloji zorun karakterinde hiçbir değişiklik yapmadığı gibi aksine zoru çok 
daha tahripkar ve kapsamlı kıldı. Savaş uçakları, kobralar, termaller, tanklar, napalm 
bombaları birer tehdit olarak kullanıldı. Bir bütünen gelişen bilim ve teknikle şiddet 
araçları çoğaldı ve şiddet daha da tırmanışa geçti. Buna göre gelişen teknik 
ezilenlere de mücadelelerinde zor araçları kazandırdı. 

Bilim-teknik bilim etiğinden kopuk bilim adamları elinde kötüye kullanılmış, 
sermaye sahiplerinin elinde medya aracılığıyla kitleleri uyuşturmada kullanılmış, 
resmi ideolojiler tarafından askeri teknikle başarı kazanmanın aracı haline getirilmiş 
olsa da her şeye rağmen çağdaş demokrasinin bir ölçüsü olmaya doğru da 
gitmektedir. İnternet, tv ve fakslarla aynı anda dünyanın her tarafındaki insanlara 
gelişmelerin ulaştırılması insan zihninin gelişimine büyük katkı sunmakta ve 
insanları birbirlerine karşı duyarlı kılmaktadır. İnsanlar arasındaki farklılıklar ve 
uçlaşmalar gelişen bilim ve teknikle yavaş yavaş ortadan kaldırılsa da toplumsal 
dönüşümler tek başına bilim-tekniğe yüklemek yanlış olur. Bilim-teknik sadece bu 
dönüşüme zemin sunar. Ancak insanların toplumsal dönüşüm için aktif mücadeleleri 
olmadıkça bilim-teknik tek başına bir şey yapamaz. Özellikle yeni dünya düzeni 
bilim-teknik devrimin tek başına her şeye kadir olduğunu topluma öğütleyerek 
insanları mücadelesiz kılmaya çalışmaktadır.  

Globalizmin yaşam zihniyeti olan yeni dünya düzeni duyarsız, donuk, amaçsız, 
hedefsiz, marjinalleşmiş, cinsiyet karmaşası içinde toplum şekillenmesi 
yaratılmaktadır. Bunun insan tipi de günlük doyumları peşinden koşmaktan, stres ve 
bunalım içinde olmaktan kurtulamayacaktır. İnsan, ömrünü anlamlı kılmaktan ve 
değerlerle yüklemekten çok ‘hızlı yaşa, genç öl, cesedin yakışıklı olsun’ sloganıyla 
çılgınca bir yaşam tüketimine gitmektedir. Aslında çılgınlık, biçimde dogmaları yok 
eden ama özünde dogmaları yaşatan çelişkili bir yaşam anlayışıdır. Bu anlayışla 
insanın bütün inanç ve moral değerleri yerle bir edilse de, içteki putlara halen 
bağnazca sarılma sürmektedir. Emperyalizm çağdaş kölelik kurumlaşmalarıyla 
yapay insanlar yaratmaktadır. Bu insanlar resmi ideoloji ve teknikle güdümlenmiş 
bir konumdadırlar. Sisteme karşı huzursuzluklar,  güvensizlikler ve tedirginlikler 
olsa da insanlar iç dünyalarına kapanarak sistemi sorgusuz, sualsiz kabul etmeye 
şartlandırılmaktadır. Sosyal güvenceden yoksun kitleler ya kaderciliğe boğularak öz 
güvenini yitirirler ya da köşeyi dönme hayali ile her türlü kirliliğe bulaşırlar. Böyle 
bir sistemde soru soran yargılayan, tartışan, yaratan ve sorumlu yurttaşlar açığa 
çıkmaz. Özenen, susan, edilgen kullar yaratılır. Bu anlamda insan insandan çalındı. 
Kendisine tarafsızım diyenler dahi aslında bu büyük çarkın küçük dişlisi olma 
görevini her zaman başarıyla yürüttüler. Çünkü tarafsızlık, kayıtsızlık olduğundan 
bunlar aslında sistemin en temel taşları oldular.  

Tüm bunlara karşı her şeyden önce bireyin özgür doğduğuna ve özgür 
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yaşayacağına kanaat getirip, bunun savaşımını vermesi gerekir. Yoksa kölelik 
psikolojisiyle hiçbir insan meşru savunmasını yapamaz. Meşru savunma kişiliğinde 
insanlık sevgisi, demokratik bilinç ve ideolojik savaşım gücü esastır. Aksi  takdirde 
kendisini zayıf, yeteneksiz ve savunmasız gören insan ya saldırganlaşır ya da başka 
bir gücün ardında güdümlenerek silikleşir ve pasifleşir. Sadist ve mazoşist ruh 
halleri de bu olgunun ürünüdür. Kendi savunmasını yapmayan insan içte isyankar 
olsa da dışa karşı boyun eğmeci olduğundan  kendi kabuğuna çekilmeyi yeğler. 
Ruhu ölüdür, tepkiseldir ve tüm bunlar yaşamına yansır. İşini yüzeysel ve dağınık 
yapar. Kişinin topluma sağlıklı katılımı  ancak özgür bir kişilikle olur. Yoksa 
güdülen insan insani özelliğini yitirmiştir.  

Bugün toplumda şiddet ve kavga sık sık karşılaştığımız olgulardır. Yıkıcı, 
denetleyici, engelleyici, intikamcı, tepkici şiddet öz savunmayı yozlaştıran 
tutumlardır. Bu yüzden toplumda yaşanan şiddet içerikli bireysel kavgaları meşru 
savunma düzeyinde ele alamayız. Örgütlü, alternatif yaratan, hukukun 
üstünlüğünden sonuna kadar yararlanmasını bilen insan, meşru savunmada sonuç 
alabilir. 

Bir bütünen kapitalist-emperyalist süreçte meşru savunma anlayışını 
toparlayacak olursak; bir sistem ne kadar ilerici olursa olsun başka bir ülkeye 
uyarlandığında veya dışarıdan, zorla dayatıldığında ilerici yönlerini yitirmektedir. 
Sömürüden nasibini alan ülkelerin emperyalist nimetlerden yararlanamayan 
gerçekliği ortadadır. Kendi öz dinamikleriyle kapitalizmi yaşamayan ülkelerde bir 
yandan ortaçağın kalıntıları diğer yandan modern sanayileşme, bir taraftan ilkel 
zihniyet ve onun yaşam anlayışı diğer taraftan da modern zihniyeti taklit eden 
özentili yeni kuşak gençliği çarpık gelişen kapitalizmin kozmopolit gerçeğini 
yansıtmaktadır. Geleneksel yaşam ilişkilerini, onun sosyal, kültürel değerlerini 
parçalayan kozmopolit yapılanma toplumsal uyuşmazlıklara ve kuşak çatışmalarına 
da yol açmaktadır. Bunun sonucunda da insani bakımdan bir  çölleşme ve ruhsal 
yoksullaşma yaşanmaktadır. İnsanın manevi dünyasının bu kadar kirletilmesi ve 
hiçleştirilmesi insani özü yakalamayı hedefleyenler için en büyük meşru savunma 
gerekçesidir. Bugün YDD sadece siyasette, ekonomide ve  savaşta tıkanmamış, 
yaşam  anlayışında, kültürel ve ahlaki olarak da tıkanmıştır. Bu nedenle aşılmakla 
yüz yüze olan bir  toplumsal gerçeklik söz konusudur. 

Rus devriminde Kautsky emperyalizmin kendi kendini yavaş yavaş tüketeceği 
ve aşılacağı tezini ileri sürmüştü. Bu tezini de, emperyalizmin en sonunda işgal 
edeceği ülkelerin ve el koyacak hammadde  kaynaklarının kalmayacağına; fazla 
üretime karşı tüketimin azalacağına dayandırmaktaydı. Tabii bu tez özünde Rus 
devrimci mücadelesini çürütme ve mücadelenin gereksizliği anlayışını yayma 
amaçlıydı. ‘Kendi kendisine aşılacak bir sistem karşısında ne diye savaşalım ki ?’ 
diyerek devrimci mücadeleden dönekliği meşrulaştırıyordu. Halbuki ezilenlerin 
özgürlük mücadelesi olmasaydı, emperyalizm görünürde de olsa demokrasi lafını 
ağzına dahi almaz, insan haklarına ilişkin en ufak bir kıpırdanmada bulunmazdı. 
Yine bu mücadeleler olmasaydı dizginsiz bir sömürü ve yasaklayıcı bir zihniyetin 
altında insanlar halen ortaçağ karanlığını yaşıyor olacaktı. İnsanlık mücadeleleri 
sonuncunda bugün Demokratik Uygarlık Çağı başlamaktadır. Demokratik Uygarlık, 
tüm kimlikleri tanımakta, tüm inançların en gelişkin özünü temsil etmekte ve 
bilimsel bakış açısıyla insan haklarının özü olan eşitlik ve özgürlüğü savunmaktadır. 
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Demokratik Uygarlığın gericiliğe, egemenliğe, adaletsizliğe ve inkarcılığa teslim 
olmayan bir çizgisi vardır. Bu yönüyle meşru savunma hakkını güvence altına alan 
en uygar toplum modelidir. YDD savaştan ziyade sermayesinin rahat dolaşımı için 
bile olsa barış ortamını yaratmaya çalışsa da herhangi bir ideolojik, politik ve 
ekonomik anlaşmazlıkta en kanlı savaşlara ve imha uygulamalarına girişmekten de 
kaçınmaz. Balkanlarda Yugoslavya’nın, Ortadoğu’da Filistin’nin, Irak’ın ve 
Kürdistan’ın hedeflenmesi bu gerçeklerle bağlantılıdır. Meşru savunma sadece 
YDD’nin hedeflediği direk savaş sahalarında yürütülmez. Savaşın olmadığı birçok 
alanda da YDD’nin bir sonucu olarak ortaya çıkan çarpık yerleşimin bir doğal afet 
olan depremle insanlar üzerine çökmesi, trafikte yılda binlerce canın kurban 
edilmesi, enflasyondan kaynaklı insanların açlıktan kırılması, haddi hesabı 
tutulmayan intiharların yaşanması gibi toplumsal katliam olayları bile tek başına 
meşru savunmanın uygulanmasına gerekçe olmaktadır. Kimi yerde bu bilanço 
savaşta kaybedilen insan sayısından çok daha fazladır. YDD’nin ortaya çıkardığı ve 
karşısında güçlü bir meşru savunmayı gerekli kılan en önemli sorunlardan biri de 
gelecek kuşakların yaşamını tehdit eden doğa kirliliğidir. Her firma üretim 
tekniğinin ekolojik dengeyi olumsuz etkileyen sonuçlarını gözönüne getirmeden kâr 
hırsıyla yarışmaya girer. Hızlı kâr için doğayı da hızlı tüketmekten çekinmeyen bir 
sistemle karşı karşıyayız. Çevre kirlenmesi toplumsal alanda yaşanan ahlaki 
yozlaşmanın, bilim ahlakından kopuşun, rekabet hırsının vb. noktalarda yaşanan  
kirlenmenin bir sonucu olarak açığa çıkmaktadır. 

YDD’de  insani özden kopuşun, yalanın, zorbalığın, düşürülmüşlüğün,  
dolandırıcılığın en çok acısını çekenler kadınlar olduğundan bu sisteme  karşı meşru 
savunmasını en güçlü yapması gerekenler de yine kadınlar olmalıdır. Kadının 
kapitalizmde dışa açılımıyla  emeği, bedeni ve düşüncesi üzerindeki sömürü daha bir 
incelmiş ve ayrıntılandırılmıştır. YDD sınıf ve ulus çelişkilerini uzlaştırırken, cins ve 
ekolojik çelişkilere de duyarlı ve hassas yaklaşarak bunların kurum ve 
örgütlenmelerini yaratmaktadır. Sistem kadın lokalleri, kız meslek kursları, 
dernekleri, sığınma evleri gibi bir çok kurumlarıyla kadın sorununa kendisince 
çözümler üretmektedir. En gelişkin ülke olduğunu iddia eden ABD’de bile, günde 
yüz elli kadın dövülüyor ve tecavüze uğruyorsa bastırılmış toplumlarda bu oranı 
düşünmek bile korkunçtur. Bunun için meşru savunmanın temel ilkelerinden biri 
olan ‘terörist devlet modeliyle uzlaşmama’ ilkesi aynı zamanda bu gerici, 
egemenlikli yaklaşımlara karşı duruşu da ifade eder. Çünkü bugün emperyalizm 
ulusal, sınıfsal, cinsel alandaki tüm egemenlikli yaklaşımların en zirveleştiği 
aşamadır. Bu nedenle emperyalizmde kadını aramak anlamsızdır. Tüm bunlara karşı 
yaratılan olanaklar içine kadını alarak, onu aydınlatarak, güç ve irade sahibi kılarak, 
ideolojik kimlik kazandırarak sistem içinde bir mücadelenin verilmesi 
öngörülmelidir. Atomuna kadar parçalanmış kadın gerçekliğindeki örgütlülük 
toplumsal örgütlülüğe geçiş anlamına gelecektir.  Bu yüzden emperyalizmin hakim 
olduğu dünya koşullarında kadının meşru savunmasını güçlü vermesi için sonuna 
kadar uyanık, özgürlük yanılsamasına karşı duyarlı, özgürlüğü bir yaşam felsefesi 
olarak seçen bilinçli bir katılımın sahibi olması gerekir. Emperyalizme tabi olan 
kadın özünü kaybedeceği gibi tüm yaşamsal olanaklarını da kaybedecektir.  

 
6) Reel Sosyalizmin Meşru Savunma Çizgisinde Çıkan Yanılgıları 
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Toplum, sosyal mücadeleler ve sosyal yaşam bilimsel sosyalizmin vazgeçilmez 

konularıdır. Sosyalizm gelmiş-geçmiş tüm sistemlerin en eşitlikçi, en özgürlükçü ve 
en demokratik olanıdır. Sosyalizm reel sosyalizm örneğinde yaşanıldığı gibi sadece 
proleterya kurtuluşunu hedefleyen ve üretime ağırlık veren bir sistem değildir. Tüm 
toplumsal dokuları, kültürleri bir arada tutan insan iradesini esas alan, demokratik 
zenginlikleri koruyan özelliklere sahiptir. Bu yüzden sosyalizm insanlığın meşru 
savunmasında ulaştığı en kapsamlı sonuçlar bütünselliğidir. Sosyalizmde insan bir 
araç değil tam tersine bir amaçtır. Tüm toplumsal mücadelelere insan menfaati için 
girilir. İnsan ahlakı, onuru, bilinci, huzuru, sağlığı ve iyiliği için mücadele eden 
sosyalizmin meşru savunma ile buluşan bütünleşen yanları vardır. Fakat bu meşru 
savunmanın sosyalizmde bittiği anlamına gelmez. Yaşam sürdükçe ve insanlık 
varoldukça meşru savunma da sürecektir.  

İlk sosyalistlerden olan ütopik sosyalistlerin istemleri daha çok özlem ve hayal 
boyutunda kalmıştır. Devrimden çok hoşgörü ile burjuvazinin anti-demokratik 
özelliklerinin giderilebileceğini savunmuşlardır. Şiddet yerine iknayı esas 
almışlardır. Bazı zenginlerin kendi küçük yerleşim birimlerinde ya da iş yerlerinde 
sosyalizmi uygulamaya çalıştıkları görülse de  bunlar  bireysel çabalar düzeyinde 
kalmış ve uzun ömürlü olmamışlardır.  

Marx ve Engels’in teorik denemelerinin birinci aşamasını proleteryanın 
uluslararası alanda dayanışma yapması amacıyla örgütlenen I. Enternasyonal 
oluşturur. Bu teorinin pratik iktidarlaşma boyutu da Paris Komünü’dür. 72 gün Paris 
yönetimini elinde tutan proleterler orduyu dağıtarak yerine kendi orduları olarak 
ulusal muhafızları kurarlar. Polis teşkilatlanmasını bir şiddet aygıtı olarak görüp 
dağıtırlar. Bu 72 gün içinde şehrin yirmi yerinde ayrı güvenlik komiteleri kurulup, 
bakanlıklar yerine de komisyonluklar göreve başlamıştır. Yönetimde yer alan 
yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmedikleri taktirde görevlerini durdurma 
yetkisi halka verilmiştir. Tüm kurumlar halkın denetimi altındadır. Dikkat edilirse 
her bakımından bir demokratik yapılanma oluşturulmuştur. Ancak Paris Komünü 
vaktinden önce doğmuş çocuk gibi fazla yaşayamamıştır. Dış baskıların yanında içte 
de, köylü ve küçük burjuva orta kesimlerle ittifak kurulamamıştır. Alınamayan 
destek yenilginin önemli bir faktörü olmuştur. Bu anlamda Paris Komünü öğretici 
bir  ders olmuş, Lenin bile “Paris Komünü olmasaydı biz Ekim devrimini 
gerçekleştiremezdik” demiştir.  

Lenin partisinin % 13 oy aldığını görünce; “tamam bu serhildan gücüdür” 
diyerek kadroları harekete geçirmiştir. Siyasal bir zor aracı olan serhildan hemen 
devreye konulmuştur. Çünkü 5000 yıllık egemenlikli bir tarihi karşısına alan 
sosyalizm gibi büyük toplumsal devrimler, sadece silahlı zorla yaratılamazdı. Bu 
gerçeklikten hareketle Ekim devrimi ideolojik şiddetle   halk şiddetini iç içe devreye 
koymuştur. Bunun yanında dünya klasiklerini yaratan yazarlar ve şairlerle büyük 
kültürel devrim yaparak her boyutuyla yeni toplumu inşa etmiştir. 

Tüm bunları gerçekleştirmek için Lenin, Marksist parti modelinin çizgisini 
netleştirerek üyelik ilkelerini belirlemiştir. Bunun sonucunda keskin Bolşevik 
çizgisine gelemeyenler partiden ayrılmışlardır. Lenin çizgi netleşmesini örgüt içi 
savunmayı yapmak ve iç mücadeleyi yükseltmek için gerçekleştirmiştir. Lenin, 
ancak meşru savunması içte güçlenmiş bir partinin dışa karşı mücadelesinde başarı 
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elde edebileceği ve aktifleşebileceği gerçeğini bilmektedir. Mücadele tarzında 
sürekli “örgüt, örgüt, örgüt” anlayışıyla hizipçiliğe karşı sağlam bir disiplin 
geliştirir. Lenin, “ne dün, ne yarın, şimdi!” talimatıyla devrimsel koşulların 
olgunlaştığını bir gün bile ertelemeden devrimi yapmanın zorunluluğunu ortaya 
koyar.  

Lenin’in bu örgütçü ve eylemci yanı, devrimden sonra da devam eder. Sosyalist 
anlayışta derin olduğundan politikada da usta ve hakimdir. Beş yıllık NEP ekonomi 
politikalarıyla burjuva ve toprak ağalarına bağlı olan toprakları birden bire 
ellerinden almayıp denetleyerek toprakları onlar eliyle işletmesi pratik politikadaki 
yetkinliğini gösterir. Menşeviklere karşı yürüttüğü  mücadeleleri de kitaplaştırması 
da kitleleri aydınlatma ve devrimi onlara mal etme amaçlıydı. Lenin sonrası başa 
gelen Stalin ise ilkeleri çok katı ele aldığından  düz bir yaklaşımla sürekli 
karşıdakini yargılama yolunu gitmiştir. Devrim karşıtlarını şiddetle ezmeyi 
vazgeçilmez bir yöntem gibi olarak görmüştür. Adeta ‘bu devrim şiddetle 
sürdürülür’ inancıyla hareket edilmiştir. Parti yöneticileri ve politbüro hakkında halk 
içinde söylentiler dolaştığı için Stalin, bu söylentileri çıkartanlar için ‘sınıf türedi’ 
diyerek devrimin keskin kılıcını  kullanmıştır. Yönetimdeki bu aşırı savunmacı 
yaklaşım farklı sorunlara yol açmış, halk içinde sorgulama ve tartışma ortamı 
yaratmıştır.  

Stalin diğer mücadele biçimlerini devre dışı bırakıp sadece şiddetle sorunları 
çözmeye çalışıyordu. Güvenlik tedbirleri ve istihbarat çalışmaları, toplum içinde katı 
bir baskı ve susturma araçları olarak kullanıldı. Bu rahatsızlıklar toplumu sistem dışı 
arayışlara yöneltiyor ve içten dalgalanmalara yol açıyordu. Devletin sistemi koruma 
adı altında uyguladığı bu zor, toplumun karşıtına dönüştüğünden meşru savunma 
özelliğini yitiriyordu. Özellikle sosyalizm gibi toplumsal dinamiği  güçlü ve canlı 
olan bir sistemde bunun tersinden uygulanması meşru savunmayı daha da 
yozlaştırmıştır. Her ne kadar sosyalizme karşı içten ve dıştan tehlikeler tehdit halini 
almışsa da,  sistemin zoru tek seçenek olarak ele alması meşru savunma anlayışını 
özünden boşaltmıştır. Reel sosyalizmde milyonlarca insan dış savaşlarda ölürken, 
içte de tasfiyenin tasfiyesi adına kıyılan canların sayısı belli değildir. Reel sosyalizm 
zorun etkileyici yönünü abartarak belirleyici olarak görmüştür. NATO karşısında 
kurulan Varşova Paktı emperyalizme karşı silahlanma yarışını körüklediğinden zor 
anlayışını iyice aşındıran bir kurum olmuştur.   

 
Zorun bu kadar öne çıkmasının beş nedeni vardır;  
I- Cehalet:  Bilgiden kopukluk anlamına gelen cehalet zorun ön plana 

çıkmasına ve her koşul altında başvurulmasına neden olan en temel etkendir. 
Cehalet, insanı zorun siyasal, sosyal, askeri, ahlaki sonuçları göz önüne getirmeden 
sadece anlık  tepkilerle ve öfkelerle hareket etmeye yöneltir. Cehalet olayları 
objektif değerlendirmeyi engeller. Bu da olayların neden-sonuç ilişkisini doğru 
kurmanın, bilimsel bakmanın ve diyalektik düşünmenin önüne ket vurur. isyanların, 
çatışmaların, anlamsız dövüşlerin gelişmesinin temel nedeni işte bu cehalettir. Parti 
Önderliği; “Zorun temelinde cehalet belirleyici rol oynar” der. Teknik ve bilim 
cehaleti aştıkça zorun anlamsızlığı daha da ortaya çıkar. Yine bilimselliğin kendisi 
olay ve olgulardan sonuç çıkarıp, tecrübeler üzerinde büyümeyi esas alırken, 
cehaletin yol açtığı çıkışlarda ise tarihle güncel bağlantısı kurulamaz. Özellikle 
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amacı özgürlük ve demokrasi olan her birey ve hareketin yöntemi de mutlaka 
bilimsel olmalıdır. Aksi halde aşırı uçlaşmaların, esnek olmayan politik 
yapılanmaların başarısı düşünülemez. Buna göre reel sosyalizmin siyasal ve sosyal 
alanda geleceği düşünmeksizin aşırı yüklendiği zor bilimsel değildir. Anlık 
çıkarlarla uygulandığından uzun vadeli sonuçlar yaratmaz. 

II- Dogmatizm: Sınıflı toplum zemininde mayalanan dogmatizm reel 
sosyalizmde de varlığını hissettirmiştir. Ak ve kara mantığı sonucunda ya emek 
yanlısı olunacak ya da hiç olmayacak gibi bir anlayışla hareket edildi. Proleterya  
diktatörlüğüne gelmeyenleri, sistemi eleştirenleri bastırarak ve sindirerek bitirmeyi 
esas aldı. Bununla bağlantılı olarak her şey Sovyetler anavatanı için, ekseninde 
yürütülen pratik de bu dogmatizmin bir sonucu olarak gelişti. Çünkü dogmatizm 
biraz da dar çıkarların esas alınmasıyla açığa çıkar. Sonuçta dogmatik anlayıştan 
ötürü,  gereği olmayan zor fazlasıyla kullanılmıştı. 

III- Hızlı ve kolay sonuç alma istemi: Her şeyi bir anda sonuçlandırma gibi 
hızlı ve kolay sonuç olma istemi yaratıcılıktan uzak darbe eğilimini sürekli içinde 
barındırır. Bu hızlı ve kolay sonuç almayı amaçlayan zor sistemlerine karşı meşru 
savunma hakkını kullanma en doğal haktır. Bu hak silahlı mücadeleyle imkan 
sunulan yerlerde de toplumsal mücadelelerle kullanılır. Bu anlamda zor rejimlerine 
karşı devrim mücadeleleri meşru savunmada zirvesel aşamayı temsil eder. Fakat 
meşru savunmayı sadece devrim süreci içindeki bir uygulama olarak algılama, aktif 
süreklileştirememe sinmişliği ve pasifliği getirir. Meşru  savunma  geçici bir süreç 
için uygulanmaz, adeta yaşamın mücadele biçimidir denilebilir. Meşru savunmayı 
sadece devrim süreçlerinde kullanma onun çerçevesini daraltmaktadır. Zaten tarihte 
zorun rolü çok abartılı ve amansız kullanılışı toplumun doğal evrimini zorlamıştır. 
Bu yüzden meşru savunma zoru dışladığından toplumun evrimsel gelişim yasasını 
ön plana çıkarır. Yani meşru savunma evrimsel gelişimi esas alır.  Bu devrimci 
şiddetin olmayacağı, yadsındığı anlamına gelmez. Yalnız her çelişkide, tıkanmada 
ve anlaşmazlıkta direk şiddetin kullanımı meşru savunmanın evrimsel gelişimini 
engellemektedir.  

IV- Egemen zihniyet: Kurulan hiyerarşik dünya düzenine göre insanlar 
sınıflara ve  gruplara ayrılmışlardır. Bu da insanlar arasında ayırımı doğurmuştur. 
Egemenler kendilerini üstün ırk, üstün sınıf, üstün dil sahibi olarak ilan ederken 
alttakilere de imha ve yok etme planları uygulamıştır. Bu üstünlüğe sığmayan tüm 
toplumsal kurumlaşmalar, kültürler ve fikirler ya küçümsenmiş ya dışlanmış ya da 
direk baskıyla yok edilmeye çalışılmıştır. Buna göre egemenliğini sahiplenme 
hırsıyla perçinler. Egemen ulusun sömürge ulusu sahiplenmesi, erkeğin kadını 
sahiplenmesi buna birer örnektir. Alternatif olarak ortaya çıkan reel sosyalizmde bu 
egemen zihniyetin zora sebep olan sahiplenme hırsından kendini kurtaramamıştır. 
Rusya da, sosyalizme inanan bazı dış devletleri sahiplenmiş, yine her şeye sosyalist 
anavatanı koruma yani Rus halkını koruma anlayışıyla yaklaşarak diğer halkların 
etnik, kültürel yapılanmalarına karşı sosyal şoven zor olgusunu geliştirmiştir. Bu 
nedenle Sovyet’lerin dış ülkelere yaklaşımında zor öne çıkmıştır. Örneğin; 
S.S.C.B.’nin Afganistan’a sosyalizm adına girişinden sonra oranın sosyal yaşamında 
hiçbir değişikliği yaratmadığı bugün iyi görülen bir gerçektir. Kızıl ordu yoluyla 
yukarıdan bir darbe niteliğinde yapılan devrim, Ortaçağ kalıntılarını dahi 
aştıramamıştır. Çünkü Rusya’nın çıkarları için feodal önderlik desteklenmiş bu 
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nedenle de sosyalist özün şekillenmesine önem verilmemiştir. Başka ülkelere girişte 
zor, araç olarak değil amaç olarak rol oynamıştır. Her şeyden önce dönüşümde 
üretim tarzı, üretim aletleri, bilim, hukuk,  sosyal ve siyasal yapılanma etkin rol 
oynarken,  S.S.C.B. sosyalizmi Afganistan’a zorla yerleştirmeye çalışmıştır. 

V- Korku: Elde olanı kaybetmekten duyulan korku ve endişe egemenleri zora 
teşvik eden en temel etkenlerden biri olmuştur. ilk insanlar da, kendilerine yönelen 
vahşi hayvanlara ve doğal afetlere karşı duydukları korkudan dolayı bilinçsizce 
savunma refleksiyle de olsa zora başvurmuşlardır. Daha sonra egemenler artı ürünü 
kaybetme korkusuyla zoru daha sistemli kullanmışlardır. Korku psikolojisi insanı en 
aktif savunmaya iten, teşvik eden içsel bir dürtüdür. Reel sosyalizmde de proleterya 
diktatörlüğünü kurduktan sonra bunu içten ve dıştan gelen tehditlere karşı koruma 
endişesi her şeye baskın çıktığından o da zora başvurmuştur. Bürokrasinin de, 
devletin de bu kadar abartılması ona karşı duyulan korkudan ötürüdür. Elbette Ekim 
devrimi esnasında da, devrim  sonrasında da zorunlu kalınan yerlerde silaha 
başvurulmasının gerekliliğini kimse yadsıyamaz. Burada kullanılan zor tarihsel bir 
öneme sahiptir. Kapitalizmin son sistem olmadığını gösterdiği gibi mazlum halkların 
dizginlenemez örgütlü gücünü de göstermiştir. Emperyalizm büyük bir anti 
propagandayla, özel ve psikolojik savaşla  sosyalizmi içten çökertmeyi hedefliyordu. 
İçeride de Menşevikler, Çarlık taraftarları ve anarşistler gibi çeşitli provakatif 
gruplar sosyalist iktidara ömür biçiyordu. Bu kadar iç ve dış yönelim karşısında 
zorun hiç kullanılmaması gerektiğini savunmak devrim için teslimiyetten başka bir 
şey değildi. Ama devrimin salt zor aracılığıyla yapılmadığı gerçeği de var 
olduğundan zora aşırı misyon biçmek  yanılgılı bir anlayış oldu. Çeşitli korku ve 
endişelerden dolayı ‘demir perde’ ardında içe kapanan reel sosyalizm,  eleştirilere ve 
yönelimlere karşı sistemini koruyabilmek için zorun belirgin biçimi olan bastırmayı 
tercih etmiştir. Etrafına ördüğü duvarların, çekilen tel örgülerin anlamı kendine 
güvensizliğin ve kendini zayıf görmenin muhafazakar korunma biçimidir. Kendi 
ideolojik ve moral üstünlüğünü kanıtlayan bir sosyalist anlayış, emperyalizmin içine 
sızdırdığı çeşitli yönelimlere karşı kendini korumak için zora başvuracak kadar bir iç 
güvensizliği yaşamaz. Bu korku ve güvensizlik dünyadaki tüm gelişmeleri Sovyet 
halkına kapatmış, halka üç maymunları oynatmıştır. Bir düşünceyi ve onun sistemini 
aşmak için ondan her yönde ileri bir moral, kültürel, ideolojik yapılanmayı 
geliştirmek gerekir. Aksi halde bastırmayla, dünya gelişmelerinden men etmeyle, tel 
örgülerle yeni sistem kendisini koruyamaz. Aslında tüm bunlar içten içe büyüyen bir 
isyan zemini yaratır. Bir kapalı kutu olan reel sosyalizm gerçeğine karşı kapitalizmin 
liberal ilkeleriyle yeni hamleleri üstünlüğü ele geçirmesini sağlamıştır.  

 
Zor Haricinde Reel Sosyalizmin Düştüğü Temel Yanılgılar 
 
1- Halklara yaklaşım: Her yerde patlak veren U.K.M’leri  Sovyetleri daha çok 

ayakta tutan ömrünü uzatan biricik desteklerdi.  Fakat Sovyetler Birliği bunlara 
kayıtsız kalmıştır. U.K.M’lerine karşı kendi çıkarına göre olanı koruma, çıkarına 
gelmeyeni de dışlama anlayışıyla yaklaştığından ezilen halklarla müttefiklik 
ilkesinden taviz üstüne taviz vermiştir. Bu enternasyonalist ilkeyi işletmeme reel 
sosyalizmin kan kaybına neden olmuştur. Tabii bir cumhuriyetler topluluğu olan bu 
ilk denemede içte de enternasyonalist ilkeye riayet edilmedi. Doğuda emperyalist 
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kuşatmayı yarmak için anti-emperyalist tüm güçler desteklenmişti. Döneminde 
Kürtler gibi bir çok halk ve siyasal güçler yüz üstü bırakılmıştı. Bir sosyalist 
sistemde meşru savunma sadece kendi ülke sınırlarını koruma gibi bir darlığa 
düşmez. Enternasyonalist karakteri gereği tüm halkların ulusal sorunlarına eğilme 
stratejik bir yaklaşımdır. Bu anlayıştan dolayı Rusya’da doğal olarak Rus şovenizmi 
gelişti. Durum bu olduğundan diğer halklar sosyalizmin kendi sistemleri olduğuna 
inanmadılar.  

2- Devlet olgusuna yaklaşım: Reel sosyalizmin meşruiyetini gölgeleyen en 
önemli olgulardan biri de devleti  çok abartma ve onu demokratikleştirmemeydi. 
Devlet ile zor iç içe girip birbirini besleyince halk üzerinde bir diktatörlük rejimi 
kurulmuştur. ‘Zorun, zor olgusunu ortadan kaldırmak için kullanıldığı’ belirtilse de 
sınıf zoru önemli oranda ortadan kaldırıldıktan sonra zorun sahipliği el değiştirmiş 
bu sefer proleterya diktatörlüğünün devlet zoru ortaya çıkmıştır. Genel olarak 
devletin, toplumu sindirme, onun emeğine el koyma gibi bir işlevi vardır. Bu yüzden  
devlet olgusu emeği ve insanı önemseyen bir sistem için ters bir yaklaşımdı. Bu 
nedenle devletin insanları zorla çalıştırma, baskıyla yürütme anlayışı 
değişmediğinden Sümer rahip devlet geleneği fazla aşılamamıştır. Reel sosyalizmde 
devlet proleterya diktatörlüğü tarzında geçici ve bir dönemlik düşünülse de korku 
veren, bastıran değil, güven ve huzur veren bir karakteri olmalıydı. Devletin yoğun 
geliştirilmiş istihbarat ağıyla halk içinde bir çok kişi birbirini ispiyonlamış ve güven 
ortamı bırakılmamıştır. Silahlanma ve güvenlik için harcanan para miktarı hesapları 
aşarken, halkın temel ihtiyaçları çok cüzi karşılanmıştır. Orada devlet, toplumu 
kuşatmaya alırken toplumun istemleri karşılanmamıştır. Devrim kendisini 
demokratikleşmesi gerekirken yerine katılaşmış, otoriter ve totaliter bir rejim haline 
gelmiştir.  

Devlet sosyalist ilkeleri politikleştirip esnetirken, politik yaklaşımları da sert ve 
dokunulmaz ilkeler durumuna getirdi. Bir devlet örgütlenmesi olan proleterya 
diktatörlüğü bir nevi savunma aygıtıyken sosyalizmin kendisiymiş gibi 
kutsallaştırıldı. Devlet fetişleştirildi. Devlet var oldukça özgürlükten 
bahsedilmeyeceği gerçeğine rağmen, proleterya diktatörlüğüyle komünizme 
ulaştığını zanneden bir anlayış belirdi. Halbuki Lenin’in kendisi de sosyalizmde 
devletin giderek sönmesi gerektiğine parmak basmıştı. Üstelik devleti elinde tutan 
politbüronun parti merkez öncüleri arasındaki bireycilik ve kariyerizm yine halktan 
ayrı, özerk yaklaşımları toplumda gittikçe rahatsızlıklara yol açıyordu. Artık 
sosyalizmin adaletine karşı bir güven kırılması yaşanıyordu. Toplumsal mülkiyet 
devlet mülkiyetine dönüşürken proleterya diktatörlüğü de parti diktatörlüğüne 
dönüşmüştür.  

Daha sonra Glasnost yani ‘açıklık politikaları’ ile o güne dek kapalı bir kutu 
olan Sovyetler dış dünyaya tüm kapılarını açmış, Sovyetlerin iç yaşamının sırları 
dünyaya duyurulurken dünyadaki tüm gelişmelerden habersiz olan Rus halkı da 
Rusya dışındaki yaşamı tanımıştır. Bundan sonra ekonomide ve politikada dışa 
açılan Rusya’da insanlar, zincirlerinden boşalırcasına yıllara kendilerine eşitlik 
olarak tanıtılan renksiz, aktivitesiz, salt üretime dayalı yaşamdan kaçarak 
kapitalizme gitmiştir. Ekonominin dışa açılımıyla gelişen sadece rantçılık, mafya, 
özel mülkiyet, yolsuzluk ve toplumsal adaletsizlik olmuştur.  

Reel sosyalizmde sistemin meşru savunmanın örgütsel bir kolu olarak 
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yapılandırılan devlet ve proleterya diktatörlüğü hedef ve ilkelerinden kopup zor 
aracı haline gelmiştir. Bu nedenle halkların özgürlük iradelerini esas alan meşru 
savunma ilkesi tanınmaz hale getirilmiştir. Devrim de zordan çok halkın ve öncünün 
gücüne inanılır. Zaten sosyalizmin hedeflediği de halkın ve öncünün gücüyle 
toplumsal dönüşümdür. Reel sosyalizmde kaba materyalist anlayışla sosyolojiyle 
uğraşmama büyük bir sorumsuzluk olmuş, dönüşüm önündeki en büyük engel haline 
gelmiştir. Bu anlamıyla en büyük özeleştirinin bilime yönelik verilmesi gerekir. 
Toplumsal sahanın her ilişki ve kurumunu anlamak gerekir. Aksi halde alttan alta 
isyana yönelen toplumda düşkünlükler ve ahlaksızlıklar yaşanır. Fakat toplumu 
iktidara taşıracak sivil kurumlaşmalar reel sosyalizmde yaratılamadı. Güçlenmesi 
gereken devlet değil toplum olması gerekirken varolan sivil toplum kurumları 
yasakçı zihniyetle ya ortadan kaldırıldı ya da devlete bağlı kılındılar. Kurumlaşmalar 
devleti denetleyemediğinden devlet içi mafyalaşma, çeteleşme gelişti. Halbuki sivil 
kuruluşlar devletten bağımsızdır ve devletin rolünün oynayıp oynamadığını denetler. 

3-Birey olgusuna yaklaşım: Her şeyi devlet çıkarına feda eden bu sistem 
toplumsal çelişkileri de dondurdu. Farklı sesler boğuldu, yeni örgütsel girişimlere 
tahammül gösterilmedi, birey istemleri kapitalist istemlerdir diye engellendi. Parti 
Önderliği; “Toplum bireye kesinlikle nefes alabileceği bir gerçekliği ifade etmelidir. 
Birey de belli bir noktadan sonra özgürlüğün toplumsal şekillenmeyle bağlantılı 
olduğunu bilmeli” der. Dikkat edilirse burada ne topluma kulluk eden, onun içinde 
eriyen ne de sırtını topluma çevirmiş nankör birey söz konusudur. Doğal bir 
uyumluluk yakalanmıştır. Ama reel sosyalizmde birey devletin mülkü haline 
geldiğinden onu istediği kadar ezmiş, yönlendirmiş, çalıştırmış ve kullanmıştır. 
Burada bireysellik sadece kapitalizme has bir özellik olarak algılandığından bu 
noktaya hiç eğilinmemiştir. Sosyalist birey de o anlamda hiç tartışılmamıştır. 
Sonuçta öncüler ve sorumlu vatandaşlar yaratılamadı. Halbuki bir rejimin gerçek 
değeri en çok yarattığı birey karakterinde açığa çıkar. Sistem bireyde 
somutlaştığından birey sistemin küçük bir modelidir. Eğer sosyalizmi kendi şahsında 
içselleştirmiş bireyler olsaydı bu kadar görkemli bir devrimin içten içe çürüyeceği 
gerçeği ortaya çıkmazdı. Bu büyük zaferin tersyüz edilmesi sosyalist kadronun 
yaratılmaması ve var olan kadroların işletilmemesinden kaynaklıdır. Demek ki 
sistemin yürütülmesinde meşru savunmayı verecek temel güç, bu sosyalist kişiliği 
şahsında  yakalamış öncü kadrolardır. Orada yapılan ise, birey haklarına ve öncülük 
fonksiyonuna değinilmemesidir. Birey geliştirilmediğinden sorumluluk bilinci 
köreltilmiş, yaratıcılığı sınırlandırılmış, düşünce üretmeyen ve geleceği düşünmeyen 
konuma itilmiştir. Doğal olarak da gelişen, ahlaki yozlaşma olmuştur. Bireyin 
geleceğe dönük bir hedefi ve umudu olmayınca günlük yaşamı ve çalışma hayatı 
monotonlaşmıştır. Sadece devlet karşısında görevleri ve sorumlulukları olan bir 
birey portresi çizilmiştir. Zaten zor rejimlerinde bireyler fotokopileşmiş gibi 
aynılaşır. Çünkü farklılıkları açığa çıkaracak özgür ortam yoktur. Çok renklilik 
öldürülmüş bireyin hayalleri, istemleri dondurulmuştur. Reel sosyalizmin bireyi 
ideolojik moralle donatarak eğitsel düzeyini yükselteceğine, onu kapitalizmden 
korumak için sınırlara hapsetmiş, yaşam seçeneklerini sınırlandırmış, tüketim 
zevkini dahi denetime almıştır. Seçenekleri ve tüketimi sınırlanmış insanlar daha bir  
aç gözlü hale gelmiştir. Glasnost açıklık politikalarıyla kapılarını açan reel 
sosyalizm üretim ve tüketimde kapitalizmle yarışacak maddi zemini olmadığı için 
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başından beri uygulanan yanlış politikaların sonucu büyük zarar görmüştür. 
Nihayetinde insanlar reel sosyalist kuşatmanın kaldırılması ardından her şeye 
saldırır hale gelmiştir. Kapitalist giyime, içeceğe, maddiyata yönelerek 
bastırılmışlığın tepkisiyle kendi rejimini taşlamıştır. Ortaya çıkan sonuç bireyin reel 
sosyalist rejime karşı kendi özünün meşru savunma hakkını kullanmasıydı. Fakat bu 
hakkı aşırı bireycileşmiş bir rejime koşarak yanlış temelde kullanmıştır. Yozlaşma 
ve özden uzaklaşma da bunun kaçınılmaz bir sonucudur.  

Bir bütün olarak sosyalizmin ideolojik, kültürel, sosyal gücü öne verilmedi. 
Dogmalarla yüklü bir eğitim de bunun ideolojik ve moral düzeyini yaratamadı. 
Örneğin; kapitalizm öncesi XI. yy.’dan XVI. yy kadar süren bir rönensansla sistem 
kendisini oturtmasına rağmen, reel sosyalizmde bu sadece devrim başlangıcında esas 
alındı ve sonra unutuldu. Sosyalizmde rönesans olmadığından halk bu sistemi 
özümseyemedi. Bir bütün olarak Parti Önderliğinin belirttiği gibi “Çözülen 
sosyalizm değil işletilmeyen ilkelerin kendisiydi.” 

 
Reel Sosyalizmin Kadın Gerçeğinde Meşru Savunma 
 
Kadın doğasının sosyalizme yakın olduğunu tarihsel sürecin kendisi 

ispatlamıştır. Bu özün işgaliyle beraber cinse dayalı geliştirilen sınıflaşma ve 
ayrımcılık ataerkil sistemi oluşturmuştur. Marks, kadın sömürüsüyle beraber 
derinleşen sınıflaşmayı tahlil etmede yetersiz kalmıştır. O dönem sömürünün 
kaldırılması için kadın özgülünde ve öncülüğünde toplumsal kurtuluş programının 
yaratılamamasının gerekliliği hissedilmemiştir. Bununla bağlantılı olarak Marks 
ataerkilliği sistem olarak ele almada, bunun sosyal ve psikolojik boyutunu 
çözümlemede de eksik kalmıştır. Bu yüzden Marks’ın sosyalist teorileri ışığında 
pratikleşen tüm devrimlerde kadının sosyalist özü açığa çıkarılmamıştır. Kadın, 
devrimlerde işlenmeyen bir cevher gibi kalmış, çok tali ve sıradan yaklaşımlarla 
geçiştirilmiştir. Oysaki kadının özü, sosyalizm için stratejik bir dayanak olmalıydı. 
Kadının neolitikte geliştirdiği eşitlikçi, paylaşımcı, insan yeteneğini geliştiren, 
demokratik  yaşam anlayışı ilkel de olsa sosyalizmin üzerinde yükseldiği ilk yapı 
taşları olmuştur. Daha sonra insanlığın kölecilikte neolitiğin özgür yaşamına dönüş 
özlemi uğruna verdikleri mücadeleler boşuna değildir.  

Meşru savunmanın öncü gücü olan kadın ve gençler Ekim Devrimi’nin de en 
canlı dinamiğiydi. Şehir eylemlerine hep kadınlar tercih edilmişti. Tekstil işçisi 
kadınların genel grevi fabrikada örgütlemesiyle Ekim Devrimi’nin ilk adımı atıldı. 
Bu nedenle Lenin, Ekim Devrimi’ni kadın inisiyatifiyle başlayan bir devrim olarak 
niteler. Yine de kadınlar klasik sol anlayışla devrim sürecinde özgün durumlarına 
eğilememişler, kurtuluşlarını devrim sonrasına ertelemişlerdir. Kadın sorununa 
geçici ve uzlaşılır bir sorun olarak bakılıyordu. Bin yıllardır sömürülen kadın ne 
yasalarla bir anda kurtulabilir, ne de tanınan bazı haklarla eşitliği yakalayabilirdi.  

Aleksandra Collontay öncülüğünde parti merkez komitesine bağlı gelişen kadın 
örgütlenmesi Genotdeller devrimin kadına reva gördüğü reformların hayata geçmesi 
için uğraşıyorlardı. Ancak toplumda var olan bilinçsizlik bu yasaların 
uygulanmasına el vermiyordu. Sovyetler’in tutucu geleneklerine, kadının özgün 
örgütlenmesinin çok gelişkin olmayışı da eklenince bu konuda engeller ortaya 
çıkıyor ve kimse bu konuda adaletli yaklaşmıyordu. Bolşeviklerin ‘özel bir kadın 
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konumu yoktur. Katı kadın örgütlenmesi olamaz’ yaklaşımları onların parti olarak 
net tavırlarını gösteriyordu. Komünist partinin kendisi kadınların sömürüsü üzerine 
kurum olarak açık bir politik tutum geliştirmediğinden, kadrolar arasında da kadına 
yaklaşımda sakatlıklar ortaya çıkıyordu. Hükümet ve politbüro gibi kurumların en 
önemli mevkilerinde erkekler yer aldığından toplum için alınan kararların çoğunda 
erkek bakış açısı pratik uygulamalarında da erkeğin anlayışı hakim oluyordu. Genel 
iç ve dış politikada yer alan kadın sayısının oranı % 5’i geçmiyordu. Bu tek başına 
da olsa derin eşitsizliği göstermeye yeterliydi. Göreceli eşitlik haklarıyla kadın-
erkek arasında hiçbir ayrımın olmadığına işaret ediliyordu. Ancak devlet zora 
düşünce kısıtladığı krediler kadına ayrılan bütçeler oldu. Bu Genotdel üyelerini 
kuşkuya düşürdü. Bu yüzden ‘kurtuluşun yukardan değil aşağıdan geleceği’ şiarı 
kadın öncülerinde belirginleşti. Tabii bu görüş feminist sapma olarak mahkum 
edildi. Ancak bu belirlemeleri tarihi ve yerinde tespitlerdi. Kadın öz dinamiğiyle 
kendi mücadelesine sarılmadıkça kendini erkeğin insafına bıraktıkça kurtuluşları 
mümkün olmayacağı gerçeği açığa çıkmıştır. Kendi emekleri sonucunda 
kazandıkları bir değere başkaları tarafından kolay kolay el uzatılmaz ve harcanamaz. 
Bu olmazsa ‘hakkınızı verdiğimiz gibi alırız da’ anlayışıyla karşılaşmak 
kaçınılmazdır. Bu yüzden kadınların örgütlülükleri ve öz savunma biçimleri kendi 
tabanlarında geliştirilmelidir. Ama kadının varoluş kavgası öne verilmedikçe, onun 
iradesi ve düşünsel yeteneği gelişmedikçe yukarıdan verilen haklar hep kağıt 
üzerinde kalacaktır.  

Parti içerisinde kurulan sistemi ilk eleştirenler kadınlar olmuştur. Roza 
Lüksemburg, Lenin’i ‘ultra merkeziyetçilikle’ eleştirirken onun örgütleme 
anlayışına karşı da kitle inisiyatifliliklerine daha çok ağırlık verilmesinin 
gerekliliğini belirtir. Aslında belirtilen üçüncü alana  verilen önemin kendisidir. 
Aleksandra Collantay ise Sovyet rejiminin bürokratikleştiğini ve demokratik 
işlerliğini koruyamadığını ilk eleştiren kişiydi. Halkın karar gücü olması gerektiğini 
belirten  Collontay, burjuva görüşlerini savunmakla mahkum edilir. Yine Collontay 
ahlak devriminin olması gerektiğini ve evlilik kurumunda kadın-erkek ilişkilerinin 
kökten değişimini savunur. O dönem Rusya’nın dağılmasını engellemek için ‘kutsal 
aile’ anlayışı Stalin tarafından yeniden oluşturulmaya çalışıldığı için Collontay’ın 
düşüncelerine şiddetle karşı çıkılmış, kendinden genç bir erkekle yaşaması Stalin 
tarafından halkın önünde teşhir edilmiş, bu onur kırılmasına karşı Collontay da bir 
eve kapanıp tüm çalışmalardan kendini koparmıştır. Ailenin ahlak söylevleriyle bu 
kadar yüceltilmesi geleneksel aile biçimini, onun kılıfı altında sistemi güvence altına 
alıyordu. ‘Uyumlu eş ve fedakar anne’ belirlemeleriyle kadınların eski pozisyonları 
yüceltiyordu. Aileye bağımlılık yeniden güçlendirilirken, kendi haklarını arayan 
kadının da bağımsızlık arayışı zayıflatılıyordu. Zaten toplum içinde cins 
örgütlenmesi ve sınıf savaşımı cılız olduğundan kadın-erkek ilişkilerindeki eşitsizlik 
devam ediyordu. Genelde var olan zor aşılamadığı için, erkeğin kadın üzerindeki 
zoru da aşılamadı. Kadın önderliği gelişmediğinden devrim önderinin kadına 
yaklaşımı ve insafı kadar kadının geliştiği, kadına toplumda o kadar rol biçildiği 
Rusya örneğinde çok somut açığa çıkmıştır. Lenin’in kadın sorununu devrim sorunu 
olarak gören ve devrimden sonra halledilebilecek bir olay olarak ele alan yaklaşımı, 
Stalin’in kadın sorununu önemsiz görüp, öncüleri bölücü olarak ele alan tutumu, 
Mao’nun soruna köklü çözüm getirmeyen yaklaşımı devrim süreci ve sonrasında 
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kadına yönelik genel yaklaşımı da belirlemiştir. Çin’de kadınlara yönelik 
‘Çektiklerini Konuşma Grupları’ tarzında ilginç bir örgütlenme oluşturulmuştur. Bir 
nevi dertleşme konferansları şeklinde geçen kadınların bir araya gelip sorunlarını 
tartıştıkları tek mekan olan bu gruplar ev ev dolaşarak ailevi sorunları da dinliyor, 
zorbalık yapan erkekleri ya döverek ya da hapsederek pratik çözümlerde 
geliştiriyordu. Kadınların kendi içlerinde böylesine bir savunma mekanizmaları 
kurmaları genel kadın sorununun çözümü açısından kısır bir örgütlenme olsa da bu 
grupların belli bir etkisinin olduğu da küçümsenemez bir gerçektir. Halka inen bu 
sivil toplum kuruluşlarına perspektif ve program sunulmadığından, bunlar ya kendi 
içlerinde tutuculaşarak daralıyor ya da başka alanlara kayıyordu. Küba’da ise, Fidel 
Castro’nun demokrat kişiliği kadına özgü aktif kurumların yaratılmasında, Batista 
diktatörlüğüne karşı Kızıl Ordu Kadın Taburu’nun kurulmasında belirleyici 
olmuştur. 1958’de de özgür kadın müfrezelerinin kurulması, diğer devrimlerdeki 
kadınlara orduya,  siyasete ve örgütlemeye aktif katılma cesareti sunulmuştur. 
Ancak ne kadar aktif olursa olsunlar, her zaman tali ve yedek bir güç olarak 
kalmışlardır.  

Bir bütünen reel sosyalizmde kadınlar kendilerini bulamamıştır. Ne toplumsal 
geriliğe karşı bir iyileştirme olmuş, ne de ilericilik adına yürüyen partilerde kadınlar 
yerlerini bulmuştur. Hep genele tabi olmuş, özgünlüğe ulaşılamamıştır. Kadın 
hakları, kadın-erkek eşitliği, kadın özgürlüğü kelimeleri hep abes karşılanmıştır. 
Halbuki, devrimin güvencesi olan ve devrimi daha ileriye götürüp topluma 
özümsetecek olan yani sistemin öz savunmasını yapacak olan en temel güç kadın 
gücüdür. Bu gerçek bilinmediğinden göreceli haklarla  kadına özgürlüğünün 
verildiğine inanıldı, aynı sistem gibi bu gerçekten habersiz kadınlarda verilenleri 
makul karşılayıp, fazlasıyla haklarını aldıklarını düşündüler.  

Reel sosyalizmin ak ve kara mantığındaki dogmatik yaklaşımı kadın sorununa 
da yansımıştır. Tüm sosyal yaşam ve etkinlikler yadırganmıştır. Tabii, devrimin 
kadın ayağı da yaratılmadığı için sistem sürekli topallayan, ağır aksak bir yürüyüşe 
sahip olmuştur. Bu dogmatik yaklaşım iktidarın yıkılışını getirdiği gibi, meşru 
savunmasının zayıf kalacağını da gösterdi. Anlayışta ve pratikte kapitalizmi 
aşamayan reel sosyalizmin sonuçlarını yine kadınlar dünya fuhuş sektörünün Romen 
kızları ve Nataşalar  tarzında sunularak pahalıya ödediler.  

 
MEŞRU SAVUNMANIN İLKELERİ 
 
Bugün uluslar arası hukuk normlarınca kabul edilen meşru savunma hakkını 

kullanma anlayışı yaşamın tüm ayrıntılarına kadar indirgenmiş, bu hakkın kabul 
edildiği yerlerde yürütülmesi için kabul edilmediği anti-demokratik yerlerde de bu 
hakkın kazanımı için yürütülen mücadeleler meşru kabul edilmiştir. Meşru 
savunmayı bir bütünen mücadele stratejisi olarak geliştiren Parti Önderliği’nin 
savunmalarından ve görüşme notlarından ulaştığımız sonuçlar çerçevesinde meşru 
savunma ilkelerini altı başlık altında topladık.   

1- Çağdaş demokrasilerdeki tüm evrensel değerleri sahiplenme ve yürütme 
2- Evrensel hukuk değerlerini yaratma ve ondan yararlanma  
3- Kadın Kurtuluş İdeolojisini tüm toplumun özgürlüğünü hedefleyen esasa 

dayandırarak soruna stratejik yaklaşma 
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4- Özgürlükçü ve bağımsızlıkçı çizgiyi esas alma  
5- Yöntemi bilimsel olduğundan dogmatik, dar yaklaşımlara girmeme ve 

değişim-dönüşüm ilkelerini esas alma  
6- Başarı ve güç olma koşulunu yaratma 
 
1-Çağdaş Demokrasilerdeki Tüm Evrensel Değerleri Sahiplenme Ve 

Yürütme:  
 
Tarihte insanlar kendi hakları ve kurtuluşları için mücadeleler içinde 

olmuşlardır. Binlerce kölenin ayağa kalkışının sesi olan Spartaküs’ten başlayarak 
kanlı Fransız devrimiyle süregelen yaşam haklarını elde etme savaşımı kesintisiz 
devam etmiştir. Her şeyden önce bunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki; bu 
demokratik kriterlerin altında acılı bir tarih yaşandı. Bunlar milyonlarca insanın 
canı,  kanı pahasına elde edilen ve emekle inşa edilen değerlerdir. Bu yüzden 
demokratik alanda yürütülecek mücadele emperyalizmden medet umma veya onun 
anlayışına sığınma değildir. Çünkü demokrasi bu sistemin bir ürünü değil, insanlığın 
mücadelelerinin bir ürünüdür. Bu aynı zamanda insanlığın çabalarını sahiplenme ve 
bu çabaları insanlığın hizmetine dönüştürme hareketidir. İstisnasız bugün tüm 
ülkeler, eski zorba diktatör rejimlerle halkı yürütemeyeceklerini iyi öğrenmişlerdir. 
Ayrıca insan hakları sorununun ekonomik kalkınmadan önce geldiği ve bu sorunu 
yaşayan ülkelerin gelişemeyip tıkanmayı yaşadıkları görülmüştür.  

Daha önceki sistemlerde insanlar, aşiretler ve dini inançlarla kendi haklarını 
güvence altına alıyorlardı. Alamadıklarında da, bu veya öbür dünyada tanrı katında 
haksızlığı yapanlardan er yada geç mutlaka hesap sorulacağı ve haksızın cezasını 
çekeceği kanaati çok güçlüydü. İnsanlar bunun huzuruyla yaşıyorlardı.  Din 
kardeşliğinin çatısı olan ümmet anlayışıyla, güçlü tarikatlarla ya da güçlü aşiret 
yapılanmalarıyla insanlar kendilerini savunmada hissediyorlardı. Çünkü bu 
kimliklerle birbirini savunma bilinci ve birbiri için ölüme dahi gitme anlayışı güçlü 
bir savunma ağı kuruyordu. Bu bağların çözülmesiyle birlikte insanlar yalnız kalmış 
ve tek olmak insanı iyice güçsüzleştirmiştir. İşte burada insanı gerçek güce 
kavuşturacak temel kriterler demokratik evrensel değerlerdir. Örneğin; insan hukuka 
dayansa, sivil kuruluşlardan örgütlenmelere dahil olsa güç alabileceği ve kendini 
savunmada hissedeceği alanlar önünde açılacaktır. Bunlar insanlar arasında daha 
güçlü bağlar yaratacaktır. Bu evrensel değerlerin temel taşı olan insan hakları, 
ayırım yapmadan herkese tanınan doğal haklardır. Hiç kimse ait olduğu kimlikten 
ötürü birbirine egemenlik taslayamaz. Parti Önderliği üçüncü kuşak haklar için şu 
değerlendirmeyi yapar: “İnsan hakları denilince; sınıf, ulus, din, cinsiyet, etnik 
gurup ve ırk ayrımı yapılmadan sadece insan oldukları için herkesin sahip olması 
gereken özgürlüklerine tanınan güvenceler akla getirilmelidir. Bireyin özgürce 
gelişmesi için bu haklar temel teşkil etmektedir. Bunlar da düşünce, inanç ve ifade 
özgürlüğü, örgütlenme, toplantı ve gösteri hakkı, anadilde eğitim gibi temel bireysel 
haklara I. kuşak hakları, ekonomik ve sosyal içerikli II. Kuşak haklar ve halkların 
kültürel varlıklarını özgürce geliştirme ve yaşamaları biçiminde III. ve en son 
tanınan haklar biçiminde üç bölüme ayrılmaktadır. Evrensel çapta tanınması 
gereken bu haklara hiçbir gerekçeyle karşı çıkılmaz. Tüm bu hakların başında 
yaşama hakkı gelmektedir. Devletin savaş halleri dışında öldürme yetkisinin 
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olamayacağı öngörülmektedir” der. Bu anlama demokrasi yolunda insan haklarının 
savunulması en temel bir haktır ve onun mücadelesi de en meşru mücadeledir.  

Bu üç kuşak haklar aynı zamanda evrensel değerlerdir. Evrensel olan bu haklara 
hiçbir gerekçe ile karşı çıkılamaz. Ama ulusal devlet anlayışı ve hukuk yapılanması 
bu hakları rahatlıkla kendi ölçülerine göre esnetebiliyor ve tanımayabiliyor. İşte bu 
yüzden evrensel hakların sahiplenilmesi vazgeçilmez temel haktır ve meşru 
savunmada da en temel amaçtır. En başta inançlarından dolayı dışlanan ve 
tutuklanan düşünce suçluları için bu hak gözetilmelidir. ‘Aydını olmayan halk 
karanlıklara mahkumdur’ sözünden hareketle bu mücadelenin yükseltilmesi 
karanlıklara karşı verilecek en güçlü cevaptır. Demokratik Uygarlığın ideolojik 
kimliği, rönesans gibi bir aydınlanma için dogmaların etkisinden kurtulmuş yaratıcı 
bir zihniyete ihtiyaç duyar. Aslında demokratik uygarlığın evrensel düzeyde zengin 
bir tarihi mevcuttur. İsa’nın enternasyonalist öğretisi, Zerdüşt’ün irade devrimi, 
Mani’nin kardeşlik tutkusu ve Hallac-ı Mansur’un insanı tanrı katına çıkartan 
yüceliği ve daha sıralanabilecek birçok toplumsal değer demokrasinin gelişimine 
zemin olurken, demokrasinin de bu  tarihi canlandırıp sentezleyerek geleceğe 
taşırma sorumluluğu vardır. 

Düşünce ve inanç farklılığı halklar, mezhepler ve sınıflar arasında ayrımcılığın 
vesilesi değil, karşılıklı hoşgörü temelinde birleşmenin vesilesi olmalıdır. Ancak bu 
bir demokrasi gücü yaratabilir. Ama emperyalist sistem bu farklılıkları çatışmanın 
vesilesi yapıp sürekli çelişkileri körükleyerek demokrasi gücünün açığa çıkmasını 
engellemektedir.  

Demokratik Uygarlığın hayat bulması için siyasetin de demokratikleştirilmesi 
gerekir. Bugüne kadar alışılageldiği gibi politikanın çok yüzlülüğünün aldatıcı 
görünümüyle halklar hep kandırılmıştır. Artık siyasi ve politik yapılanmaların 
aldatıcılıktan sıyrılıp halka gerçek hizmete dönüşmesi bir zorunluluktur. Bunun için 
üçüncü alan devletin demokratikleştirilmesi ve evrensel hakların gerçekleştirilmesi 
önündeki engelleri kaldıracaktır.  

Gelişen evrensel demokratik değerler arasında kadın hakları da bulunmaktadır. 
Günümüzde kadın sosyal, toplumsal, ekonomik, kültürel  nedenlerden ve çeşitli 
tabulardan ötürü kendisi için varolan haklardan yeterince yararlanamamaktadır. 
Bunun için hakların hukuken belirlenmesinden çok bu hakların işletilmesi ve 
topluma yedirilmesi önemlidir.  

 
2- Evrensel Hukuk Değerlerini Yaratma ve Ondan Yararlanma:  
 
Parti Önderliği hukuku “Hukuk, daha çok toplumun sınıflara bölünmesiyle 

ortaya çıkan anlaşmazlıklara çözüm arayan kurallar sistemi olarak anlam 
bulmaktadır” biçiminde formüle eder. Yani sınıflı toplum sorunlarını düzene koyma 
amaçlı geliştirilen hukuk insanlığın yürüttüğü büyük mücadeleler sonucunda 
evrensel normlara kavuşmuştur. Bugün hukukun eşitlikçi adil bir düzene oturtulması 
şarttır. Dolayısıyla Parti Önderliği’nin de belirttiği gibi “Adaletle bağı olmayan 
devlet kurallarına hukuk denilemez. Adalet ise özünde yurttaşların kendi iradelerini 
özgürce belirlemeleridir.” Devlete karşı yürütülen mücadeleler sonucu evrensel 
hukuk normları oluştuğundan salt devleti savunan hukuk kuralları meşru değildir.  

Anaerkil sistemin ahlak normları toplum üzerinde baskıcı yönetim düzeni 



Meşru Savunma Stratejisi 

 72

oluşturmadığından genel topluluğun çıkarları esas alındı. Neolitiğin ahlak normları 
olarak geliştirdiği kurallar bütünselliği sınıflı toplumun geliştirdiği hukuk sistemine 
zemin teşkil etmiştir. Ama aralarındaki fark birinin doğal bir tarzda işletilmesi söz 
konusuyken diğerinde bir gücün dayatılması sonucu işletilmesi söz konusudur. Bu 
nedenle hukuk hep devletin elindeki bir yaptırım gücü olarak kaldı. Sonuçta da 
hukukun üstünlüğü sağlanamamış devletten bağımsız bir içerik kazınılmamıştır. 
Hukuk, ulus devlet modellerinin aşılmaya başlandığı bugün bile devletin 
çıkarlarından bağımsız kılınamamıştır. Hukuku işleten merkezi odaklar olan 
mahkeme koridorlarında ‘adalet mülkün temelidir’ şeklinde gerçek zihniyet 
sloganlaştırılarak, devletin hukuku mülkü koruma amaçlı geliştirdiği 
anlaşılmaktadır. Bu nedenle bağımsız bir hukukun varlığından çok devlet 
hukukunun varlığından söz edilebilir. Hukuk,  devleti de yargılayacak kadar 
bağımsız bir karaktere ulaşmadığından devlet kurumlarının ve görevlilerinin 
vatandaşa ne kadar hizmet ettiği denetlenememektedir. En üstteki kurumları 
denetlenemeyen, yargılanamayan bir sistemde de insanlar arasında başı bozukluğun, 
hırsızlığın, cinayetlerin, dolandırıcılığın, rüşvetin, cinsel şiddetin yargılanıp düzenin 
oturtulması imkansızdır. Sistemi yargılayamayan, bireyi suça teşvik eden zemini 
kurutamayan bir hukuk yapılanması salt suçu işleyeni cezalandırarak sonuca 
ulaşamaz.  

İnsanlık mücadelelerin açığa çıkarttığı insan hak ve özgürlükleri üzerinde 
yükselen evrensel hukuk normlarının tüm halklar ve insanlar için eşit bir temelde 
bütünlüklü olarak işletilmesi için mücadele etme meşru savunma hakkını 
kullanmadır. İnsan haklarının ülkelere, cinsiyetlere, coğrafyalara göre değişmeyen 
evrensel bir dili vardır. Hiçbir gerekçe bu hakların evrenselliğinin uygulanması 
yönünde engel oluşturamaz. Bir ülke içindeki zengin-fakir, siyah-beyaz, çocuk-yaşlı, 
vatandaş-yabancı uyruk vb. hiçbir ayırım insan haklarının uygulanması yönünde set 
kuramaz. Eğer bu işletilmiyor ve esas alınmıyorsa o zaman meşru savunmanın 
devreye girmesi kaçınılmazdır. Parti Önderliği; “Bir halk kendisine yönelik diline ve 
kültürüne karşı uygulanan haksızlıklar karşında hukuki ve siyasi çözüm yolları 
tıkanmışsa gerekirse uzun veya kısa süreli direnmeye geçebilir. Bu bir isyan değil, 
meşru hukuki bir haktır. Bu hakkın kullanılmaması, hukukun çiğnenmesidir... Hak 
istemek ve zorla hakkı elinden alındığında gerekirse ayaklanmak kutsal direnme 
hakkıdır. Hukukun ve adaletin oluşmasının da özü budur. Hiçbir kişi veya halkın 
hukuksuzluk karşısında susma, boyun eğme hakkı olamaz. Asıl hukuku çiğneme bir 
toplumu ve devleti zehirleme boyun eğmeden kaynaklanır. Meşru savunma hukuku 
doğurmada ve kullanmada asla vazgeçilmeyen temel hukuksal duruştur” der. Bu 
anlamda meşru savunma ilkelerinden biri de evrensel hukuk değerlerinin herkese 
eşit işletilmesi, işletilmediği yerlerde de bunun mücadelesinin verilmesi ilkesidir.  

Özellikle emperyalist sürecin karmaşık yapısı, artan nüfusu ve çeşitli kesimlerin 
yürüttükleri hak mücadeleleri çok gelişmiş bir hukuk sistemini zorunlu kılmaktadır. 
Dolayısıyla günümüzde kaçınılmaz olarak hukuk tartışmasına ihtiyaç duyulur. 
Vatandaşlar arasında şiddete başvurma ihtiyacını ortadan kaldıracak, sorunlarını 
hukuk yoluyla çözebilecek yasalarla barışık, kurallı bir toplumun yaratılmasına 
çalışılıyor.  

Demokratik hukuki yapılanmanın ve halkın öz dinamiklerini yansıtan 
inisiyatiflerin yaygınlaşması ile devlet denetlenir hale gelir. Devletin hükümranlığı 
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sınırlanınca hukukun üstünlüğü, devletin üstünlüğü üzerinde yer edinir. Demokratik 
hukuk rejimiyle yürütülen toplum, en çağdaş uygar toplum olma yolunda ilerler. 
Çeteleşmeye bulaşmış, mafyalaşmış bir devlet sisteminde hukukun üstünlüğü 
tartışmasız olarak ayaklar altına alınmıştır. Örneğin; evrensel hukukta çatışmaların 
önlenmesi, müzakerelere gidilmesi, sivillerin yaşamının ve askerlerin yetkilerinin 
düzenlenmesi konularında birçok hukuksal düzenlemeye de gidilmişken bunun 
yaşamsallaştırılması önünde hala daha iç ve dış engeller vardır. Hukukun 
üstünlüğünü kanıtlayan devlete bağlı kamu kuruluşlarının şeffaflığı, insan haklarını 
gözeten kanunlarını oluşturması, silahlı kuvvetlerin insan hakları konusunda 
eğitilmeleri, medeni ve siyasi özgürlüklerin korunması, tutuklu ve hükümlülerin 
yaşama koşullarının iyileştirilmesi, işkencenin yasaklanması gibi konularda alınan 
kararların yaşamsallaştırılmamış olması hukukun geçerlilik düzeyinin zayıflığını 
kanıtlamaktadır. Eğer bir ülkede hukuk bu tarzda geçerliliğini yitiriyorsa ve hakların 
ihlali varsa buna yönelik içerden ve dışardan yöneltilen eleştiriler buna karşı 
başlatılan mücadeleler devletin iç işleyişine karışmak anlamana gelmez. Yapılan 
sadece evrensel hakları istemek ve buna uymayan devlete karşı mücadele etmektir. 
Örneğin; Türkiye insan hakları konusunda dışarıdan gelen eleştirileri iç işleyişe 
karışma olarak değerlendirip boşa çıkartırken, iç muhalefeti de devlete karşı olma ve 
bölücülük yapma olarak değerlendirerek hukuk dışılığını kamufle etmektedir. 
Evrensel hukuk normlarının geçerli kılınması için meşru savunma hakkı başta 
düşünsel alanda zihniyet devrimini gerçekleştirip ifade özgürlüğünü savunabilecek 
cesur bir ifade gücüne ulaşması ve tüm bunların mücadelesini verirken de basın-
yayın özgürlüğünü sonuna kadar kullanması gerekir. Bu toplumda da genel bir 
meşru savunma bilincini yaratacaktır. Bugün bunun için mücadele eden ilerici 
insanlar, aydınlar, gazeteci ve yazarlar bu hakkın kazanımı için çaba harcarken 
canlarından da olabilmektedirler. Medyanın bilinçli ve haklarını arayan bir toplum 
yaratmada aracı olma rolü varken öne çıkarttığı şiddet eğilimiyle morfinlenmiş bir 
halk yaratmada aracı haline gelmiştir. Bunun için bağımsız, çoğulcu ve sorumlu bir 
medya ilkesi de hukuksal anlamda işletilmelidir.  

Hukukun yurttaşlar arasında siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel haklar ayrımını  
engelleyen bölünmezlik ilkesi vardır. Bu da sonuna kadar fırsat eşitliğini ve ayrım 
gözetmeyen şeffaf bir sistemi gerekli kılar. Ayrımcılığın temelinde yatan 
zihniyetinde ancak demokratik sürecin katalizörü olan ve bilinç kazandıran  doğru 
bir eğitimle giderilebileceği açıktır.  

Sistem mağduru olan ve savunmasız kesimler arasında yer alan kadınlar, 
özürlüler, sığınmacılar, göçmenler, işkence kurbanları vb. kesimlerin, hukuksal 
alanda verecekleri mücadele  de meşru savunma içeriği taşır. Buna göre ekonomik 
ve politik kalkınmaya kadınların dahil edilmesi, kadınların yaşamın her boyutuna 
katılımlarının teşviki, işkence ve kötü muamelelere maruz kalmış kadınlara çeşitli 
hakların gözetilmesi gibi yasalar varolduğu halde bu yasaları işletmek ve işletilme 
düzeyini takip etmek meşru bir haktır. 

Günümüzde Avrupa’nın öncülük ettiği hukuk sistemi gelişme göstererek tüm 
dünyayı etkilemektedir. Tabii burada hakim ulusun ve bölgesel güçlerin çıkarları 
sürekli gözetilmektedir. Artık klasik sömürgeciliğin kaba yöntemleri  ve zorba 
yönelimleri bırakılarak daha çok kendi hukuk sistemi ve demokrasi anlayışını 
empoze etme esas alınmaktadır. Kendi hukuk sistemlerini evrenselleştirmeye 
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çalışmaktadırlar. Burada Avrupa’nın insan haklarına müthiş saygılı olduğu ve her 
şeyin merkezine bunu koyduğu gibi bir yanılgıya düşemeyiz. Daha çok huzurlu ve 
çatışmasız bir ortam, ekonomik-politik açılıma yol verdiğinden bu haklar 
çerçevesinde çeşitli ülkelerin önüne demokratik şartlar konulmaktadır. Bu hukuki 
kanunların işletilmesi için, her ne kadar gözetleme, denetleme, inceleme 
komisyonlukları kurulmuşsa da esasta, o devletle olan ekonomik, siyasal ilişkileri ön 
planda olduğundan bunların yaptırım gücü fazla yoktur. Dolayısıyla, Avrupa Birliği 
hukukunun eksiksiz olduğunu ya da tam uygulandığını iddia etmek, meşru 
savunmanın aktif pozisyonunu hiçe saymak anlamına gelir. Bugün her ne kadar göz 
alıcı ve doyurucu kriterler varsa da, bu yasaların uygulanmaması insanlara meşru 
savunma hakkını kullanmada haklı bir gerekçe olmaktadır. Bu anlamda insanların 
kendilerini içinde bulamadıkları, onların uzağında duran bu haklar hem 
içeriklerinden hem de tam uygulanamadığından dolayı yetersizdir ve her tarafa her 
zaman aynı adaleti korumamaktadır. Bunun için en mantıklı çözüm önerisini 
geliştiren Parti Önderliği; “Devletler üstü bir hukuk” ile insanlığın çıkarlarının 
gözetilmesi gereğini vurgular. Devletlerin ulusal hukuk normlarıyla hiçbir uluslar 
arası insan haklarını gözeten bir merciye ciddi anlamda bir hesap verme 
yükümlülükleri olmadığından her devlet kendi ulusal çıkarları çerçevesinde hukuk 
dışı yönelimlere de başvurabilmektedir. Hem bunu sınırlandırma anlayışından dolayı 
hem de günümüzde işlenen ulusal sınırları aşan uluslararası suçlardan dolayı devlet 
üstü bir hukuka ihtiyaç vardır. Örneğin; AİHM Parti Önderliğinin duruşmasına yanıt 
olmamaktadır. Çünkü bu mahkemede gerçekleştirilen uygarlık çözümlemesi ile tüm 
gelmiş geçmiş uygarlık tarihinin hesabı sorulmaktadır. AİHM’de batının hukuk 
anlayışını taşıdığından tam tarafsız yaklaşamamaktadır. Bu nedenle yaşanan tarihi 
davalar, geleceği tehdit altında bırakan çevre sorunları, tarihi eser kaçakçılığı, 
uluslararası mafya suçları ancak hiçbir devlete ve bölgesel güce bağlı olmayan 
devletler üstü hukuk mahkemelerinde yargılanmalıdır.  

Hukukun gelişen dünya koşullarına ve artan ihtiyaçlarına göre yenilenmesi ya 
da ek maddelerle desteklenmesi gibi bir esnekliğin sürekli gündemde tutulması 
gerekir. Mevcut hukuki yapılanma, tüm toplumsal kesimlerin ihtiyaçlarına cevap 
olamamaktadır. sadece bireyin  inanç, düşünce ve yaşam hakkının hukukta adının 
geçmesi yeterli değildir. Bunların pratikleştirilmesi için meşru savunma hakkının 
çerçevesi geniş konulmalıdır.  

 
3- Kadın Kurtuluş İdeolojisini Tüm Toplumun Özgürlüğünü, Hedeflenen 

Esasa Dayandırarak Soruna Stratejik Yaklaşma : 
 
Aslında bu ilke kadının toplumdaki rolünün bilince çıkartılmasıyla ancak 

anlaşılacak ve uygulanılacaktır. Bu genel geçer bir söz olan ‘kadınsız bir yaşam ve 
kadınsız bir devrim olmaz’ anlayışıyla belirtilmiyor. Bunun çok ötesinde ‘olmazsa 
olmaz kabilinden kadın eksenli bir yaşam’ anlayışı daha gerçekçi ve yerinde 
olacaktır. Diğer türlüsü şeklidir ve ucuz bir yaklaşım olarak kadını kullanan bir 
içeriğe sahiptir. 

İnsanlık kadının kaybedişi ile bu kadar kaybetti. Demek ki kadının köleliği de, 
kurtuluşu da geneli içinde kapsamaktadır. Bu yüzden kadın sorunun salt bir cins 
sorunu olmadığı çerçevesinden bakarsak bunun evrensel boyutlarını da yakalamış 
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oluruz. Kadının toplumsal kurumlardan, örgütlemelerden uzaklaştırılması ardından 
her yere damgasını vuran erkek egemen karakter olmuştur. Her ne kadar günümüzde 
bu konuda bir kıpırdanma olmuş ve kadın yavaş yavaş tüm kurumlarda yer almaya 
başlamışsa da bu düzen sınırında bir katılımı aşmamaktadır.  Kadın hem emeğiyle 
hem de cinsel obje olma konumuyla sadece kullanılan bir malzeme olmaktadır. 
Kadın tarafından sömürünün inceltilmiş boyutları düşünülmediğinden tanınan bazı 
yasal haklara kanma yaşanılmaktadır. Zaten günümüzün en büyük sorunu, sınırlı 
olanaklarla özgürleştiğini sanan kadın gerçekliğidir. Bu kadın çevresine 
ilgisizliğinden, bireysel egoları için çırpındığından özünden boşalmış ve  erkeğin 
sistemine entegre olmuş konumdadır. Oysa kadın en çok toplumsal duyarlılığı ve 
insani yönleriyle tanınmaktadır.  

Bu yüzden kadın rengi dediğimiz; onun adil, barışçıl, güvenilir, yaratıcı, 
demokratik, zeki ve hümanist yönlerini toplumun kurumlarında da canlandırmak 
başlı başına bir devrim olayıdır. Şiddetsiz bir devrim olduğundan niteliksel bir 
patlamayı yaratarak grafiği sürekli yükselen bir gelişim seyri ortaya çıkaracaktır. 
Kadının bu gücü bilindiğinden bugün herkesin kadını kendi ideolojisine çekmeye 
çalıştığı görülmektedir. Sağcılar, sosyal demokratlar, İslamcılar, postmodernistler 
vb. birçok parti ve toplum örgütlenmesi kendi ideolojileri ekseninde kadını 
çağırmakta, ona çeşitli vaatler sunmaktadır. Ama hiçbiri kadına ‘Kendi özgün 
örgütlenmenizi kendiniz yaratın, sizi sizden başka kimse kurtaramaz, kendinizi 
eğitin, yetiştirin, güçlü kılın” deme gücünü bile gösterememiştir. Çünkü özgürleşen 
kadının kendi kurulu düzenlerinin yalancı, zorba, hain, gaspçı, rekabetçi ve bireysel 
iktidarını hedefleyeceğini iyi bilmektedir. 

Tüm bunlara alternatif olarak Parti Önderliği; “21.yy.’ın cins çelişkisinin ön 
plana çıktığı, kadının öncülük edeceği bir yüzyıl” olarak belirlenmesiyle bu yüzyılın 
sentezi olan demokratik uygarlığın mücadele anlayışı olan meşru savunmanın, kadın 
öncülüğünde verileceğini ifade etmektedir. Kadının özüne yatkın olan meşru 
savunma çizgisi, kadını güçlendirerek topluma nefes verdireceği gibi, demokrasiye 
en fazla ihtiyacı olan kadını işlevli kılarak sistemin kendisini de 
demokratikleştirecektir. Bu sorunun stratejik bir düzeyde ele alınmasıyla, özelden 
genele doğru özgürlük seyri gelişecektir. Partileşmede, örgütlemede, ordulaşmada, 
halk serhildanlarında, siyasette, üçüncü alanda,  hukukta kadının katılım düzeyi 
meşru savunma mücadelesinin kaderini tayin edecektir. 

 
4- Özgürlükçü Ve Bağımsızlıkçı Çizgiyi Esas Alma :  
 
Meşru savunmanın en temel ilkelerinden biri de özgürlükçü ve bağımsızlıkçı bir 

çizgiyi izlemesidir. Meşru savunma çizgisi, özgürlükçü ve bağımsızlıkçı iradeyi 
yaratmayı ve yaşamın her alanında bunu oturtmayı hedefler. Özgür ve bağımsız 
irade etrafında yaşam ilkelerini, savaş ilkelerini ve ilişki ilkelerini insanla ve doğayla 
yeni baştan belirler.  

Meşru savunma çizgisi özgürlük anlayışına ilke düzeyinde yaklaşır ve asla taviz 
vermez. Çünkü tarihin acı tecrübeleri ardından ortaya çıkmıştır. Tarih şunu 
göstermiştir ki, özgür düşüncesi olmayanlar, meşru savunmalarını yapamamışlar, 
kıyımlardan, katliamlardan, düşünsel tutsaklıklardan kurtulamamışlardır. Özgür 
düşünce ve özgür ruh yapısı yaratılmadan meşru savunma bilinci gelişmemiştir. 
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Özgürlük, büyük bir ruh ve inanç yoğunluğuyla, yaşamı örgütleme gücüne 
ulaşmayla ortaya çıkar. Uygarlığın doğuşuyla birlikte insanlık iradesi kırılmış, 
teslim alınmış, köleleştirilmiştir. Buna karşı köleler meşru savunmalarını yapacak 
güç ve bilinci oluşturamamışlardır. Kendi çıkarları çerçevesinde ideoloji 
yaratamayan parçalı insan gerçeği, günümüze kadar uzanmıştır. Baskılara ya en 
çirkince teslimiyetle ya da en gözü karaca isyanlarla karşılık verilmiştir. Biri 
iradesizlik, diğeri ise irade savunması adına yapılsa da ikisinin de temelinde özgür 
düşünceden kopukluk vardır. Duyguların galeyanıyla gelişen, ideolojiden yoksun, 
birbirinden kopuk, öngörüden  uzak isyancı anlayış, değil meşru savunma temelinde 
mücadele etmek, yoğun şiddet uygulamalarını üzerine çekmiş ve kısa vadeli 
direnişlerle sınırlı kalmıştır. Bağlanan umutlar, isyankar çıkışların dar öfkesinin 
söndürülen külleri altında kalmıştır. Bu nedenle özgür düşünceye sahip olma, 
düşünerek hareket etme meşru savunma çizgisinin esasını oluşturur.  

Meşru savunma çizgisinin özgürlükçü anlayışı, farklı düşüncelere de saygıyı ve 
hoşgörüyü içinde barındırır. Meşru savunma çizgisinde ve onun savunucu gücünde 
Voltaire bilinci, yaşam anlayışı olarak ele alınmalıdır. Tarihte J.J. Rousseau 
düşüncelerinden dolayı ülkesinden kaçmak zorunda bırakılır. Voltaire, 
Rousseau’nun düşüncelerini benimsemeyen bir insan olduğu halde ona 
‘görüşlerinizin hiçbirine katılmıyorum, ama onların söyleme hakkınızı sonuna kadar 
savunacağım’ der. Meşru savunma çizgisi özgürlük olayında, düşünce ve inançta 
saygıyı esas alır. Kendi özgürlük sınırının karşısındakinin özgürlüğünün başladığı 
yerde bittiğini, karşıdakinin de özgürlüğüne saygılı olmasını gerektiğini bilir ve 
bunu bir ilke olarak ele alır. Düşünce özgürlüğünün ve eleştirinin olmadığı yerde 
tartışan düşünceler değil, çarpışan ordular vardır. Bu gerçeğin bilinciyle, özgürlük 
olayına meşru savunma çizgisi hassas yaklaşır. Düşünsel anlamda bağımsızlığını 
koyamayan bir hareket özgürlükçü olamaz ve kendi çıkarlarını gözetecek bir duruş 
sergileyemez. Örneğin; Güney Kürdistan’daki Kürt partileri başta düşünsel 
bağımlılıklarından dolayı, Kürt halkının menfaatini  esas alan eylemler ve halk 
lehine fikirler ortaya çıkaramamışlardır. Sürekli tarihin her döneminde güç 
gördüklerine akıl danışmışlar ve verilen akıllarda hiçbir zaman halkın çıkarına 
olmamıştır. Tam tersi halkı katliamlara açık bir zeminde tutmaya yol açmıştır. Yine 
Türkiye sol hareketleri de reel sosyalizmin şabloncu kalıpları içinde ya Çin örneğine 
ya da Rus deneyimine bağımlı kalarak, sosyalist düşünceyi geliştirerek değil de 
ezberleyerek sonuç almaya çalışınca tam bir devrimci kıyımına ve ütopya katliamına 
yol açmıştır. PKK tarihinde ise düşünsel bağımsızlık önemli görülmüştür. İki 
kutuplu dünya düzeninin dünya coğrafyasını, insanlarını, kültürlerini, umutlarını ve 
beklentilerini iki keskin taraf haline getiren düşüncelerine tabi olunmamıştır. 
Demokrasiyi, çok renkliliği ve çok sesliliği inkar eden, sosyalist bloğun merkezine 
kendini koyan Sovyet politikalarıyla birleşmemiş, taklit etmemiş ona 
yaslanmamıştır. PKK sosyalist mücadele deneyimlerinden güç ve moral almış, fakat 
kendi özgür düşüncesi ve iradesini ortaya koyan bir çizgi yaratarak, sosyalizm 
mücadelesine yeni bir boyut kazandırmıştır. Yani ne sosyalist bloka tabi olmuş, 
onlar gözüyle dünyaya bakmış ne de kapitalist ülkelerin kendi hakimiyeti altına alıp 
marjinal örgüt konumuna getirme çabalarına kendi çizgisiyle yanıt olmuştur. 
Etkilenen yönlerini de sürekli eleştirel bakıştan geçirmiştir. Özgürlükçü ve 
bağımsızlıkçı çizgi kendi öz gücüne, halkına, örgütlülüğüne dayanır ve ondan güç 
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alır. Başka devletlere, örgütlere, bloklara dayanarak politika yapan, mücadelesini bu 
dayanak üzerine kuran güçler, politikanın değişimi sonrası ya iktidar oyunlarında 
maşa olarak kullanılırlar ya da desteğin geri çekilmesi sonucu zayıf düşerler. 
Başkalarına  dayanarak mücadele eden güçler kendilerini kullanıma  açtıklarından 
dolayı ekonomik, kültürel ve sosyal alanda meşru savunmalarını yapamazlar.  

Meşru savunma çizgisi gücünü halktan alır. Bu anlamda bağımsızlıkçıdır. 
Özgücüne dayanır. Özgücü olan halklara güvenir. Her türlü yönelime teknik 
saldırılara karşı özgücünden ve bağımsızlıkçı ruhundan aldığı moral ve güçle zengin 
mücadele metotları geliştirir. Teknikle alınmak istenen sonuca karşı meşru savunma, 
halktan aldığı moral ve güçle cevap olur.  

Meşru savunma çizgisinin temeli olan özgürlükçü ve bağımsızlıkçı düşünce her 
türlü egemenliğe karşı çıkar. Ulusal, sınıfsal ve cinsel sömürüye karşı sürekli 
ezilenin haklarını ilkesel düzeyde savunmayı esas alır. Kadının kaybettiği gücünü 
toparlayıp tekrardan yaşam haklarını savunacak güce ulaşmasını,  bunun için örgütlü 
mücadelesini benimser. Ezilen halklar ve sömürülen kesimler için ekonomik, 
kültürel her alanda mücadeleyi yaygınlaştırır. Halkların dil, kültür, kimlik alanında 
uğradıkları katliama, inkara ve asimilasyona karşıdır. Meşru savunma çizgisi kendi 
dışındaki yaşam hakkına, düşünce özgürlüğü hakkına hoşgörü temelinde yaklaşır. 
Bağımsızlıkçı yaşam felsefesiyle çok zorunlu olmadıkça zoru, sorunların 
çözümünde bir yöntem olarak kullanmaz. Ama zoru kurumlaştırmış terörist 
devletlerle uzlaşmama prensibi de vardır. Bu konuda Parti Önderliği; “Meşru 
savunmanın vazgeçilmez bir ilkesi de terörist devlet modeliyle uzlaşmamasıdır. 
Terörist devletle belki taktik gereği her koşulda silahlı olarak savaşılmaz, ama 
uzlaşma veya ona teslimiyetinde ilkesel olarak reddedilmesi şarttır” der. Devlet 
ideolojisinin düşünce kalıplarının yönlendirmesine  girmez. Çünkü terörist devlet 
çete-mafya bağlantısı olan, amaca ulaşmak için her türü yöntemi mubah gören, 
halktan kopuk, işlerini karanlık yöntemlerle halleden ve ülkesini kirli savaşla 
koruyan bir devlet modelidir. Bağımsızlıkçı çizgi yaşam felsefesi olarak bu ilişkilere 
girmez. Ve insanlığı bu ilişkilerde boğan, kirleten ve çürüten devletle mücadele 
eder.  Bir felsefi yaklaşım olarak geliştirilen herhangi bir saldırıya karşı misilleme 
olarak silahsız ve savunmasız insanlara yönelmez. Buna benzer biçimlerde kendi 
bağımsız, özgürlükçü çizgisini ortaya koyar.  

 
5-Yöntemi Bilimsel Olduğundan Dogmatik, Dar Yaklaşımlara Girmeme ve 

Değişim-Dönüşümü Esas Alma:  
 
Toplumsal sorunlar bugün çok karmaşık bir yapılanmaya sahiptir. Bu 

karmaşıklığı çözmek için doğru bir bakış açısına, yerinde bir karara ve uygulama 
gücüne sahip olmak gerekir. Tabii her şeyden önce doğa ve toplumun gelişim 
yasalarını bilmek gerekir. Tüm bunlar aynı zamanda bilimin konularıdır. Diyalektik 
ve tarihsel materyalizmin çağımızda somutlaşmış biçimi olan APOCU felsefe, 
evrensel sorunlara doğru bir tahlili ve gerçekçi bir çözümü getirmektedir. İlerlemek 
için bilinç, zihin açıklığı, bağımsız değerlendirme gücü, düşünce sistematiği, anlam 
verme ve vicdan özgürlüğünün olması gerekir. Bunlar olunca toplumdaki tüm 
eşitsizlik ve adaletsizlikler gün yüzüne çıkar. İşte o zaman insanlar buna karşı ilgisiz 
ve duyarsız yaklaşamaz.  
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Olayların neden ve sonuçlarını kavramak bizi gerçeğe yakınlaştırır. Çünkü 
ancak olayları anı anına doğru anlayanlar, ona gerçekçi müdahale etmenin çabasını 
sarf edebilirler. İşte meşru savunma için bu kaçınılmaz bir gerekliliktir. Buna göre 
toplumsal ve bireysel hakların gözetilmesi için bilimsel bakış açısına sahip 
olunmalıdır. Bu konuda Parti Önderliği; “Bilimsellik problemin mevcudiyetine göre 
çözüm bulmanın biricik ve gerçek aracıdır. Çözüm yoktur denilmez ve onun yolu 
araştırılır” der. Başka bir yerde de “Bilimsel yaklaşım sorunların temelindeki 
olguları tanımladıkça daha gerçekçi politika ve eylemlere de yol açarak başarılı 
çözümleri mümkün kılmaktadır” demektedir. Bunun aksine niyetsel ve duygusal 
yaklaşımlar olunca çok kendine göre, apolitik duruşlar açığa çıkar. Bu kişiyi kuru bir 
tepkisellikten ve protestoculuktan öteye götürmediğinden kazandırmaz. Bunlar 
isyancılıktır ve isyanın bilimsel içeriği tartışılırdır.  

Bilimsel yöntemin vazgeçilmez bir öğesi de eleştiridir. Çünkü eleştiri bilimin en 
temel yöntemidir. Etki-tepki olayının bir sonucu olarak insanlar redlerini ve 
eleştirilerini geliştirerek toplumsal devrimler yaratmışlardır. Değişim ve 
dönüşümden korkanlar, tutucu ve muhafazakar topluluklar eleştiri geliştiremezler. 
Sami Selçuk; ‘Bir görüş, inanç ya da sistem eleştirilmezse dogmalaşır. Hem kendi 
çürüyüp yozlaşır, hem de toplum kötürümleşir. Ortaçağ kendini eleştirmediği için 
ortaçağ oldu’ der. Toplumsal sorunlarda eleştiri geliştirilmeyişinin en önemli nedeni 
eski sisteme körce bağımlılık ve kuru bir inançtır. Kuru bir inanmaya dayanan 
düşünceler, bilimi işletmeyen düşüncelerdir. Ve bu dogmatizmin de esas kaynağıdır. 
Dogmatizm, düşüncedeki kılıfların aşılmamasıdır. Değişim karşısında direnen bu 
dogmatik düşünce yapısı, hep geçmişte ısrar ve tutuculuğuyla yoğun bir tekrarı ve 
kısırdöngüyü yaşar. Ne kadar haklı bir inancı yaşasalar da başarısızlık sürekli 
karşılarına dikilir. Aslında dogmatizmde her ne kadar doğru bildiğini sanma, doğru 
yaptığına inanma varsa da temelinde bir bilinçsizlik vardır. Çünkü kaybetmenin can 
alıcı noktalarını ısrarla bilmekten kaçınma vardır. Ve dediğimiz gibi her ne kadar 
meşru bir gerekçesi varsa da idealist, kaba materyalist yaklaşımlarından dolayı 
kaybederler. Bağımsız bir düşünme yetisini kazanma yerine sürekli bir yere 
bağımlılığı yeğleme vardır. Sonuçta o kadar çabaya rağmen kaybetme yaşanır. 
Ondandır ki irade ve bilinç kaybı en çok dogmatizmde yaşanılır. Bu konuda Parti 
Önderliği şöyle der; “Toplumsal biçimleri ve uygarlıksal uzanışları dar bir ak ve 
kara ikilemine göre değerlendirmek en tehlikeli ve yanlışlıklar içeren ideolojik 
sapmalara yol açar. Ya ak ya kara doğarım demek, ya faşist ya da reel sosyalist 
olurum demektir. Peki diğer daha güzel ve muazzam zenginlik içeren renkleri ne 
yapacağız... Hayatta çok renklilik hakimdir. İsteyen kendi rengini yaratabilir. 
Toplumsal sorunda da çözümün rengini bulmak için öncelikle siyah beyazdan başka 
bir görme algısı olmayanların renk körlüğünden kurtulmak gerekir.” Görüldüğü 
üzere dogmatik yaklaşım tek düze olduğundan yöntem zenginliği olamaz. Bu da 
meşru savunma mücadelesinde sonuçsuz bir çabayı doğurur. Tüm bu belirtilenleri 
toplumsal sorunlar kadar, bireyin değişimi ve dönüşümü olayına da indirgenebilir. 
Bir insanın değer yargılarını, ütopyalarını, doğasını, ruh halini anlayıp 
çözümledikten sonra onu doğruya çekebilir, değiştirebiliriz. Aksi halde burada da 
dar, dogmatik, düz yaklaşımlar ters tepecektir. Yaratıcı olmak değişim dönüşüm 
ilkesini esas almaktır. Koşullar neyi emrediyor, gerçeklik neyi dayatıyorsa ona göre 
olmak bilimselliktir. Sürekli değişim ve yenilenme, ilkeleri esnetme değil, ilkelere 
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yaşam sahası açmak ve ilkelere nefes aldırmaktır.  
 
6-Başarı ve Güç Olma Koşulunu Yaratma :  
 
Bu olgunun meşru savunmanın sonuca ulaşmasında önemli ve belirleyici bir 

yeri vardır. Manevi etkisinden dolayı inancı daha da güçlendirip, ileri hamleler 
atılmasını sağlar. Dostun da, düşmanın da dikkate aldığı ve takdirini kazanan bir 
konumu vardır. Güçsüz olan ve gücü açığa çıkmayan hareket her zaman 
kullanılmaya, başkaları tarafından sahiplenilmeye açık bir zemin sunar. Onun  için 
güç odaklarını geliştirme, vazgeçilmez bir değere sahiptir. Başarının en önemli 
şartlarından biri de, sürekli mücadeleci bir tarzın sahibi olmaktır. Emperyalist sistem 
mücadelesizliği bir yaşam biçimi olarak aşılar. Suskun ve edilgen toplum ‘gidene 
ağam, gelene paşam’ felsefesini içselleştirmiştir. Bu halk için geçerli olduğu kadar, 
öncülüğe soyunmuş örgütlü güç için de gereklidir. Bundan hareketle ulus, sınıf, cins 
mücadelesi her zaman ve her koşulda kesintisiz olarak verilmelidir. Bu içte 
çürümeyi, yozlaşmayı ve dayatılan marjinalleştirme gerçeğini boşa çıkartacağı gibi, 
dıştan gelen imha etme ve teslim alma yönelimlerini de engelleyecektir. Zaten 
imhaya açık olan öncü güç halkını koruyamayacağı gibi kendisini de koruyamaz. 
Karşıt güçte bundan cesaret alarak imha yönelimlerine girişir. Bunun için karşıtını 
yıldıracak pratiğin sahibi olma meşru savunma çizgisini sahiplenmede önemli bir 
yöndür. Başarı şansı az olan bir durumda dahi, dayatılanı kabul etmeyen ve teslim 
olmayan mücadeleci bir kişilik meşru savunma için gereklidir. Özcesi başarı, sürekli 
mücadele   tarzının bir eseridir.  

Meşru savunmada başarının halkların kanı, gözyaşları, emek gaspları üzerinde 
yükselmiş bir gerçekliği yoktur. Meşru savunma ‘başka ulusları ezen bir ulus özgür 
değildir’ ilkesel yaklaşımıyla kendi ideolojisinin başarısı için başka kesimleri ezmez 
ve boyunduruk altına almaz. Başarıdan kendi halkını olduğu kadar başkalarını da 
muvaffak kılar. Bir yerdeki başarının altında başka yerdeki insanlar eziliyorsa o 
zaman bu başarı meşru savunma anlayışına sığmaz. Geçmişte de imparatorluklar 
büyük seferler sonucunda zor, talan ve işgalle başarı elde ediyorlardı. Her ne kadar 
tarih kitaplarında filan ülkelerin şanlı dönemleri olarak geçse de bu başarılar özünde 
hep başkalarının hakkına, helaline saldırı üzerine yükseldiği bir gerçektir. Meşru 
savunmada böylesi bir durumu Parti Önderliği; “Dünyayı yenecek gücümüz olsa da 
saldırmayacağız. Dünya üzerimize gelse de meşru savunma hakkını kullanacağız” 
şeklinde belirlemiştir. Elbette başarının gerekleri zor olsa da yerine getirilmelidir. 
Özgürlüğün kendisi de zoru başarmaktır. Hedefin başarısı için sürekli planlı 
olmak, başı boşluğa mecal vermemek gerekir. Bütün gücünü devreye koyarak, 
hedefine olan inanç ve emekle başarıya ulaşılır. Burada ezilenlerin yenilgi 
psikolojisinden ileri gelen çabuk pes etmeye, iddiasızlığa ve kırılgan ruh haline 
yer yoktur.  Büyük bir iddia ve azimle amaca bağlılıkta yol alınır. Pratik, 
amacın emrindedir. Buna göre politika yapılırken ilkelerden ve esas amaçtan 
taviz verilmez. Buradaki güç ve otorite, ideolojik çizgiden beslenir.  Zaten gücü 
kendine yedirmeyen, bu konuda  zayıf olan doğruları dayatamaz ve doğruların 
savaşçısı olamaz. En ufak bir engelde çeşitli gerekçelere sığınıp pes eder. Parti 
Önderliği, tasfiyeciliği başarmamak olarak tanımlarken, aslında başarı doğrultusuna 
giremeyen gücün objektif veya subjektif olarak parçalanmaya, bozgunculuğa, amaç 
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dışı bir pratiğe sapılacağına vurgu yapar. Zaten tasfiyeciliği yaşayan güç, meşru 
savunma hakkının kurtuluşçu ve özgürlükçü çizgisini de yaşatamaz.  

Başarı, olanakların çok olduğu, herkesin desteklediği bir ortamın ürünü değildir. 
Tersine imkanlar ve olanaklar başarının çıkış zemini değil, onun ürünüdürler. Esas 
başarıyı belirleyen ideolojik donanım, örgütsel duruş, verimli pratik ve onun vuruş 
tarzıdır. Olay ve olgular şematik reçetelerle değil, yaratıcı bir tarzda ele alınır. Hep 
geçmişe dayanan  eski tarzları devam ettirme, alışkanlıklara göre yürüme, direnmeye 
şans verebilir ama başarıya şans veremez. Parti Önderliği “Biz direnmek için değil, 
başarmak için savaşmalıyız” derken aslında geçmişin isyancı, sonucu fazla 
gözetmeyen, sorumsuz mücadele biçimini eleştirir. Bunun için meşru savunma 
günün gerekliliklerini gözeten ve zorunlulukların hizmetinde olan konumuyla 
yenilikçidir, döneme göredir. Bütün bu başarı gerekleri birleştiğinde diyebiliriz ki, 
ezilenlerin savunulması, başarıya endekslenmiş Önderlik çizgisiyle mümkündür. 
Zaten başarısı olmayan bir öncü gücün savaşı da, barışı da dikkate alınmaz. Her iki 
koşulda da yenilenmeyi zinde tutan öncüler, her zaman güçlü, donanımlı, hazırlıklı, 
yüksek performanslı olmalıdır. Adeta nerede haksızlık, zulüm, yönelim varsa orada 
uyanık ve tedbirli olma, savunma reflekslerini canlı tutma şarttır. Bu da yenilgiye 
kapı aralamayan tarzdır.  

 
MEŞRU SAVUNMANIN İKİ AYAĞI  
 
Meşru Savunma çizgisinin iki ayağı vardır. Birincisi halk ayağı, ikincisi de 

askeri ayaktır. Halk ayağı demokratik içerikli sosyal, siyasal, hukuksal  mücadeleleri 
kapsarken, askeri ayak ise silahlı mücadeleleri kapsar. Halkın kendi özgücünü açığa 
çıkartıp örgütlü, eylemli bir duruşu kazanması anlamına gelen halk ayağı meşru 
savunma çizgisinin temelini teşkil eder. Askeri ayak halk ayağının tıkandığı, tehdit 
altında olduğu dönemde devreye giren ve zorunlu olmadıkça başvurulmayan geçici 
bir örgütlenmedir. Demokratik mücadele kanallarının açıldığı dönemde kendini bu 
mücadele kanallarına göre yeniden örgütler ve kanalize eder.  

 
1- Meşru Savunmanın Halk Ayağı: 
 
Halk ayağı toplumun hukuki, kültürel, sosyal, ekonomik haklarının kazanımını 

ve elde edilenlerin korunmasını içeren örgütlü mücadeleleri kapsar. Halk ayağı 
meşru savunma mücadelesini iki yönlü yürütür. Bir yandan sivil toplum 
kuruluşlarıyla demokratik hukuk mücadelesi yürütürken, diğer yandan da bunu 
destekler tarzda kitleyi sürekli canlı tutma ve duyarlı kılmak için, devleti de 
kendisini denetleyen bir kitlenin varlığından haberdar etmek için serhıldanlar 
tarzında yürüyüşler ve eylemler düzenler.  

Sivil toplum kuruluşları meşru savunma çizgisinin halk ayağının önemli bir 
mücadele aracıdır. Sivil toplum daha çok siyasal partilerle, meslek ağırlıklı 
ekonomik, hukuksal, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve çevresel 
kurumlaşmalara ve örgütlenmelere girerek mücadele etmedir. Sivil toplum 
kuruluşları devleti denetleyen ve halkı savunan III. Alandır. Parti Önderliği; “III. 
Alan ile; eski toplum ve devletin ne karşısında ne yanında yer alan ya da sürekli 
çatışarak çıkmazı derinleştiren bir konuma düşmeyi fırsat vermeyen, 
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yetersizliklerinden ötürü yapamadıkları dönüşümleri ikisinin bağrında 
gerçekleştirmek bilinç ve örgütlülük düzeyiyle çelişkiyi çözen temel anlayış ve pratik 
kastedilmektedir” der. Sivil toplum kuruluşlarının önemli bir özelliği devlete bağlı 
olmamaları, yetkililerinin devlet tarafından atanmaması ve devletten kredi 
almamalarıdır. T.C., demokrasinin motor gücü olan sivil toplum kuruluşlarını kendi 
denetiminde tutmak için Ecevit hükümeti döneminde Sivil Toplum Kuruluşlarını 
Geliştirme adıyla bir komisyon kurarak sivil toplum kuruluşlarını yönlendirmek 
istemiştir. Devlet eliyle geliştirilen sendikalarda bunun bir sonucudur. 

Bilinçlenerek kendi kendisini yürütebilen örgütlü halk, demokrasinin de öncü ve 
yaratıcı gücü olacaktır. Devletin denetimi dışında olan ve demokrasinin gelişiminde 
önemli bir role sahip olan III. Alan yani sivil toplum kuruluşları evrensel hukuk 
normlarınca hukuksal bir güvenceye sahip olduğundan devletlerin açık şiddetleri ve 
yönelimleri karşısında her zaman meşru bir mücadele hakkına sahiptir. Sivil toplum 
kuruluşları sivil itaatsizliği geliştirerek devlet karşısında suskun ve el pençe halk 
gerçeğini kırıp, duyarlı, tepkisini eyleme dönüştürebilen bilinçli halkı yaratmayı da 
amaçlar. Sivil toplum yelpazesi öylesine geniştir ki içine meslek örgütlenmelerini, 
inanç hareketlerini, hayvanseverleri, çevrecileri, barış hareketlerini, anti-nükleer 
hareketleri, ırkçılık karşıtı hareketleri, feministleri, eşcinselleri, kültür hareketlerini, 
bilimsel kuruluşları vb. birçok örgütlenmeyi kapsar. Ve her örgütlenme kendi 
hakkının mücadelesini yürütür. 

Sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yürütülen hukuk mücadelesi insan 
haklarının korunması temeline oturur. Avrupa Birliği ‘İnsan Haklarını ve Ana 
Hürriyetlerini Korumaya Dair Geliştirilen Sözleşme’sinde ;  

1. Madde: sözleşmeye katılan taraflar her ferde sözleşmenin tarif edilen hak ve 
hürriyetleri tanır.  

2. Madde: Her ferdin yaşama hakkı konunun himayesi altındadır.  
3. Madde: Hiç kimse işkenceye, gayri insani yahut haysiyet kırıcı ceza veya 

muameleye tabi tutulamaz. 
4. Madde: Hiç kimse kul veya köle tutulamaz. Kimse zorla çalıştırılamaz veya 

mecburi çalışmaya tabi tutulamaz. 
5. Madde: Her ferdin hürriyet ve güvenliğe hakkı vardır. 
6. Madde: (2. başlığı) Bir suç ile itham edilen her şahıs suçluluğu kanunen sabit 

oluncaya dek masum sayılır.  
9. Madde: Her şahıs düşünme, vicdan ve din hürriyetine sahiptir. 
10. Madde: Her şahıs haber veya fikir alıp verme serbestisine sahiptir. 
14. Madde: Bu sözleşmede tanınan hak ve hürriyetlerden istifade keyfiyeti 

bilhassa cins, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer kanaatler milli veya sosyal bir 
azınlığa mensupluk, servet, doğum veya her hangi diğer bir durum üzerine müesses 
hiçbir tefrike tabi olmaksızın sağlanmalıdır. 

Bu tarzda önemli maddeleri içerse de katılmayan birçok ülke tarafından bağlılığı 
olmayan, katılan birçok ülke tarafından da ihlal edilen bu kuralları işlerli kılacak 
olan meşru savunmanın halk ayağını oluşturan sivil toplum kuruluşlarının 
mücadelesi olduğu açıktır. 20.yy. insanlığa yoğun savaşlar ve acılar sonunda 
hoşgörü ve uzlaşının arşimet  noktasının demokrasi olduğunu, bunun da ancak sivil 
toplum kuruşlarının gelişimine bağlı olduğunu kanıtlamıştır. 

Demokrasinin özü, özgürlüklerin tanınmasında yoğunlaşır. Bu nedenle 
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düşünceye özgürlük, inanca özgürlük, örgütlenmeye özgürlük, insanın en temel 
demokratik haklarıdır. Dünyanın en büyük diktatörlerinden biri olan Napolyon bile 
yıllar sonra edindiği bir tecrübe olarak ‘düşünceler kurşuna dizilemez’ demiştir. 
Düşünce ve inancı yasaklama, insan haklarının temeline dinamit koymadır. Etnik ve 
kültürel kimliklere hoşgörüyle yaklaşmayan, bunlara gelişme ve örgütlenme zemini 
sunmayan, insan haklarını hiçe sayan devlete karşı sivil toplum kuruluşları meşru 
savunma stratejisinde mücadele yürütürler. Nazım Hikmet; ‘bir ağaç gibi tek ve hür, 
bir orman gibi kardeşçesine’ diyerek, insan özgü değerlerin özünde yatan çoğulcu 
yapıyı ve her insanın özgünlüğünü koruyabilme, kültürel bir değere dönüştürebilme 
hakkını çok anlamlı iki dizeyle dile getirmektedir. Sivil toplum kuruluşları eğer bir 
hukuk bir yerde devlet çıkarını ve sınırlarını korumak için kullanılıyorsa, orada 
insan hakları yok sayıldığından bu gerçekliğe karşı da mücadele eder. Çok renkliliği, 
çok sesliliği ve duyarlılığı toplumda geliştirecek olan güç, sivil toplum 
kuruluşlarıdır. 

Halk ayağının ikinci eylem modeli serhıldanlardır. Serhıldanlar halk 
hareketlerinin en çok kullandığı, güç ve moral topladığı eylemliliktir. Serhıldanlar 
kitlenin sürekli canlı, tavır sahibi, duyarlı tutulması anlamında önemli bir role 
sahiptir. Hem kitle kendi örgütlü, gücünün bilincine varmakta hem de devlete bu güç 
hissettirilmektedir. 

 
2- Meşru Savunmanın Askeri Ayağı: 
 
Meşru savunanının ikinci ayağı askeri ayaktır. Bilindiği gibi silahlı mücadele, 

siyaset yapmanın temel mücadele biçimlerinden biridir. Siyasal ve sosyal 
mücadelenin yarattığı demokratik gelişimin önünde engel oluşturan unsurları 
kaldırmak, gelişimi hızlandırmak için askeri boyut kapsamında silahlı savunmaya 
başvurulur. Silahlı savunma ile siyasi ve sosyal mücadeleler birlikte birbirini 
destekleyici ve tamamlayıcı tarzda yürütülmelidir. Meşru savunmada silahlı 
mücadele her zaman için esas alınan, kullanılan sürekli bir yöntem değildir. Dikkat 
edilirse buna yöntem diyoruz, çünkü kurtuluş mücadelesini veren tüm hareketlerde 
silahlı ayak amaç değil, amaca ulaşmada bir araç ya da bir yöntemdir. Burada silahlı 
ayağın amacın kendisi olmadığı vurgulanırken, bu onun stratejik bir olgu olmadığı 
anlamına gelmez. Mevcut dünya koşulları insanlığın yararına işleyen bir evreye 
ulaşmadığı müddetçe bu ayak varlığını koruyacaktır. Buna göre ezilenlerin meşru 
savunma mücadelelerinin silahlı ayağı; karşıt zor ulusal, sınıfsal, ideolojik, kültürel 
çıkarlarına imhayı dayattığında kendisini aktif savunma pozisyonuna koyacaktır.  

Meşru savunmanın silahlı ayağı ne kadar nitelikli bir güce ve başarı düzeyine 
sahip olsa da kendisine yönelik bir tehdit durumu olmadıkça, başka bir güce 
saldırma ya da onlara karşı tehdit unsuru olma gibi bir amacı yoktur. Askeri ayak, 
halk ayağını tamamlayan önemli bir mücadele aracıdır. Örneğin; Kongremiz meşru 
savunma mücadelesinin halk ayağını işletirken kimlik bildirimi, anadilde eğitim 
kampanyaları, tecrite karşı yürüyüşler vb. eylem tarzları geliştirirken askeri ayakta 
da Medya Savunma Alanları’nı ilan ederek halk ayağını korumayı ve ona gelişim 
imkanı açmayı hedeflemiştir. Meşru savunma şiddetin kontrollü kullanımı 
olduğundan askeri ayakta kullanılacak şiddetin dozajını da halk ayağında 
kullanılacak şiddetin dozajını da mücadelenin ihtiyaçlarına göre belirler. Silahlı güç 
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mücadelesinde zor olayını daha aktif kullanırken, halk ayağı ise daha sınırlı kullanır. 
Ama bu sivil itaatsizlik eylemlerinde zorun hiç kullanılmayacağı anlamına gelmez. 
Caydırıcı etkide bulunabilecek ama meşru savunma sınırlarını aşmayacak korsan 
eylemlilikler, sabotaj, kundaklama vb. eylemlerde geliştirilebilir. Halkı bu noktada 
uyanık ve inisiyatifli tutmak, meşru savunmanın her iki ayağını birbirine daha çok 
endeksleyen bir duruma getirir.  

Aslında meşru savunma mücadelesinde en dinamik, diğer savunma alanlarına 
destek veren ve onlara çalışma zemini yaratan güç silahlı savunma güçleridir. 
Serhildanlar, örgütlülük ve eylemlilikler silahlı savunma üzerinden gelişir. Askeri 
ayağın,  serhildana temel teşkil etme gibi stratejik bir değeri vardır. Silahlı 
mücadelenin halkın, kendi haklarını aramasında güven arttırıcı, moral verici rolü 
vardır. Özellikle Kürt halkı gibi siyasal iradesi sürekli kırılmış bir halkın demokratik 
siyasal mücadele yürütürken kendisini savunan bir askeri gücün varlığını bilmesi 
önemli bir güç yaratmaktadır.  

Halkların düşmanlığıyla beslenen savaş rantçısı güçler sürekli kışkırtmalarla ve 
tahriklerle meşru savunma gücünü sadece savaş pozisyonunda tutmak 
istemektedirler. Bunun için, kazanılan değerleri aşındırtan her türlü provakasyondan 
sakınmak silahlı gücün temel yaklaşımı olmalıdır. Her tıkanmada, her siyasal 
anlaşmazlıkta ve yönelimde direk silahlı ayağı harekete geçirmek meşru savunmanın 
siyasal, kültürel ve hukuksal haklarını işletmemek olur. Buna göre genel çıkar 
dengesi göz önüne alınıp neden, ne zaman, hangi eylem türünde cevap olunacağını 
belirleme ve bunu yürütme meşru savunma öncülerinin görevidir. Doğru, eşitlikçi, 
demokratik bir gelişim zemini açıldığı, eleştiri kanalının var olduğu, örgütlenme 
hakkının doğduğu bir ortamda askeri savunma doğalında ortadan kalkar ve siyasal, 
sosyal mücadeleye tabi olur. 

Bir diğer önemli nokta da, silahlı gücün sürekli kendisini koruma ve nitelikli 
kılma görevinin olduğudur. Zaten meşru savunma çizgisinde askerlik, çok daha 
bilinçli ve isabetli bir duruş gerektirir. Stratejiye hakimiyet, taktik ve teknik bilinç, 
ideolojik, örgütsel, politik çizgiyi özümseme temelinde askeri savunma yapılır. 
Silahlı ayakta yanlış yapmak, gerekeni zamanında yapmamak, ulusal demokratik 
hareketi tehlikeye sokar. Çünkü buradaki hata direk imhaya yol açar. Serhildan 
eksik veya yetersiz yapılırsa sonuç alma zamana yayılabilir veya süreç yavaş 
ilerleyebilir ama gerillanın hatası, imhaya yol açtığından uzun yıllar süren 
mücadeleler sonucu elde edilen değerler bir anda elden gider. Bu bakımdan silahlı 
gücümüz ve silahlı mücadele çizgimiz bizim öz savunma çizgimiz olacaktır. 
Değerlerimizi garantiye alan ve geleceğe farklı çözümleri dayatacak olan hamlesel 
çıkışların öncü gücü,  silahlı savunma çizgisidir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KÜRDİSTAN’DA MEŞRU SAVUNMA  
 
Günümüzde inkar edilen Kürt gerçeğinin meşru savunmasını somut olarak 

Kürdistan tarihinin kendisi yapmaktadır. Egemen güçler bunu iyi bildiğinden bu 
tarihi yok sayıp kendisine mal etmeye çalışmakta ya da çarpıtmaktadır. Tabii zengin 
tarihini bilmemek, ondan güç almamak kendini hiçleştirmekle eş anlamlıdır. Biz 
tarihi, kendimize övünç payı çıkarmak için ele almayacağız. Ama inkar edilen 
gerçeği de yerli yerine oturtmak en önemli görevimizdir. Bu aynı zamanda 
kaybedişimizin nedenlerini ve günümüze yansıyan boyutlarını görmek açısından da 
önemlidir. Güncellik tarihselliktir. Bu anlamda tarihsel bilinci olmayan günceli de 
yorumlayamaz. Kürtlerin bugüne kadar varlığını korumasının en önemli nedeni 
köklü bir tarihi geçmişlerinin oluşudur. Çünkü ancak köklü bir tarih ve varoluş, tüm 
zorluklara ve sömürüye rağmen kendini buraya kadar getirtebilir.  

Kürtlerin M.Ö.20.000’lerde Dicle ve Fırat’ın yukarı kesimlerinde yani 
Mezopotamya’nın Zağros-Toros dağ hatlarının iç ve dış çeperlerinde yaşadıkları 
bilinmektedir. Buna göre neolitik öncesi süreci ve neolitiği en yoğunluklu olarak 
içten yaşayan bir halk konumundadır. Neolitiğin en yaratıcı, hareketli ve canlı halkı 
olmak uygarlığın da devindirici gücü olmaktır. Neredeyse Kürtler tüm e                    
o zamanki ataları Guti, Horrit, Kassit, Mitani, Nairi ve Urartular olarak bilinir.  

Özellikle Sümerlerin bu Kürt kavimlerinden olan Horritler’den oldukça 
etkilendiklerini ve onların kültürlerini kendilerinde sentezlediklerini birçok tarihi 
bulgulardan ve kullandıkları dil biçiminden öğrenmekteyiz. Sümerler ideolojik 
şekillenmede Horritler’den etkilenmişlerdir. Neolitik ile köleci sistem arasındaki 
geçiş sürecine tekabül eden bu etkilenme mitolojik anlatımlarda oldukça çarpıcı dile 
gelmiştir. Zaten Sümerler Semitiklere karşı müttefik güç olarak Horrit, Guti ve 
Kassitlerle birlik olmuştur. Daha sonraları Sümerlerde Semitik kökenli Akad ve 
Babil imparatorlukları sürecinde Hurri bölgeleri kolonileştirilmiştir. Urfa da Nemrut 
temsilciliğinde sömürü akıl almaz sınırlara ulaşmıştı. Hz. İbrahim’in bu topraklarda 
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putları kırma eylemi hem kültürel hem de düşünsel olarak ezilenlerin meşru 
savunmasını yapmaydı. Halka dayatılan kulluk mantığına, iradesizliğe ve zulümle 
ruhları teslim almaya karşı başlatılan bir direniş biçimiydi. Bu, köleciliğe içten 
yönelen bir darbe anlamına da geliyordu.  

Sümerlerin köleci sistemine ve kolonyalist yayılma anlayışına karşı tarihten beri 
en çok direnenler Kürtler olmuştur. Çünkü neolitiğin özündeki eşitlikçi ve 
özgürlükçü  yan köleciliğe dayanan sistemleri hiçbir zaman kabul etmemiştir. 
Gelişen uygarlıktan uzak durmak için dağlara çekilerek özgür varlıklarını 
korumuşlardır. Kürtlerde dağın oluşturduğu karakter; boyun eğmeyen, otorite kabul 
etmeyen, başına buyruk olan, dar birlik örgütlenmeleri içinde kalan karakter 
şeklinde olmuştur.  

Bir bütün olarak PKK öncesi genel Kürdistan tarihine bakarsak Kürtlerin meşru 
savunmada pasif bir savunmayı yaşadıkları görülecektir. Helenler çalıp çırparken, 
Mısırlılar uygarlıklar kurarken Kürtler zengin miraslarına rağmen sadece saldırıları 
göğüslemeyle yetinmişler, ‘üzerimize saldırırlarsa bizde direniriz’ anlayışıyla 
hareket etmişlerdir. Meşru savunmada aktif savunma, hem kendini koruma hem de 
sürece ve ihtiyaçlara göre kendini geliştirme ve yetiştirmeyken Kürtler sadece kendi 
hallerinde kalmışlardır. Kendilerini korumak için kaba savaş haricinde siyasal ve 
askeri örgütlenmelere gidememişlerdir. Yine gelişen toplumsal aşamalara göre 
kendilerini yenileme olmamış, bu nedenle pasif savunmada kalmışlardır. Örneğin; 
Hurriler yoğun olarak aşiret biçiminde varlıklarını sürdürürlerken, çok güçlü bir 
kültürleri olmasına rağmen merkezi bir imparatorluk haline gelememişlerdir. 
Hurriler’den sonra gelen Mittaniler de Zağroslar’dan Amanoslar’a kadar geniş bir 
alanı ellerinde bulundurmalarına, savaş aracı olabilecek  atçılıkla uğraşmalarına 
rağmen kendi aralarındaki aşiret federasyonu çok gevşek olduğundan ve iç 
ihanetçiler açığa çıktığından onlarda etkinlik sağlayamadan dağılmışlardır.  

Kürtlerin direnişçiliğinde en önemli öğe kaynağını Zerdüştlük’ten alıyor 
olmasıdır. Zerdüştlük bireyi boyunduruk altında tutan kulluk anlayışı yerine; iyilik 
ve kötülük, temizlik ve kirlilik, karanlık ve aydınlık gibi çelişkileri derinleştirerek 
insanı direkt kabul etmesi yine sorgulamayı ve arayışı getirir. Karanlık tanrısı ile 
Ahura-Mazda’nın savaşımı aslında köleciliğin örtülü kılıflarını, uyuşturan zihniyete 
yani bilinçsizliğe karşı savaş açmasıdır. Yine kutsal kitap Avesta’da “içindeki 
kötüye direnip, onu yenersen tanrı sen olursun” der. Tüm bunlar insanda müthiş bir 
irade gücünü açığa çıkarır. Kürtlerin neolitik özüyle elbette aydınlığı, temizliği ve 
iyiliği seçeceği muhakkaktı. Güneş, toprak, ateş ve suyun kutsal olduğu 
Zerdüştlük’te  insan doğayla bütünleşmiş bu felsefenin insani özden uzaklaşmayan 
gerçekliğini rahatlıkla görebilmektedir. Ayrıca  güneş, toprak, ateş ve su gibi bu dört 
olgu canlıları oluşturan temel öğelerdir. Ariler toprağı işleyenler, onunla 
bütünleşenler anlamına gelir. Başka bir anlamda da Ari’nin ateşten gelme, ateşi 
kutsama olduğu da söylenir. Zerdüştlük’te ateşin saflık, temizlik, arılık getirdiği ve 
kirlilikleri, kötülükleri yaktığı inancı vardır. Zerdüştlüğün her anlamda kavramlara 
yüklediği mesajlar açıktır. Ve bu tarihsel bir kültür olarak Kürtlerin belleklerinde yer 
edinmiştir. Bu felsefeden hareketle Zerdüşt, köleliğin koyu perdelerini hem kendi 
üzerinden hem de Ortadoğu halkları üzerinden çekip atan büyük bir meşru savunma 
direnişini ifade eder.  

Dehaklar’ın zalim iktidarını parçalayan Demirci Kawa destanı da meşru 
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savunma duruşunda yerinde bir örnektir ve öğretici derslerle doludur. Aslında Kawa 
bir kişi değil, sömürüye karşı çıkan ve demir madeniyle savunma silahına kavuşan 
öncülüğe verilen bir addır. Burada Kawa’nın Dehak’ı demir silahı olan balyozuyla 
öldürmesi o zamanlar demiri işlemeyi öğrenen Kürtlerin savunma silahı 
kazandıklarını ima etmektedir. Demir hem üretimde hem de savunmada kullanılır. 
Burada halkların değerlerini talan eden Dehak’a karşı meşru savunma mücadelesi 
verilmiştir. Demirci Kawa, insan yaşamına basit ve ucuz yaklaşan Dehak’ı 
reddederek işe koyulur. Newroz, yeni gün anlamında Kürt tarihine geçerken meşru 
savunmada da yeni bir doğuş anlamına gelmektedir. Bu direniş temelinde kurulan 
Medya İmparatorluğu Zerdüşt felsefesine dayanan ideolojisiyle ve geniş 
topraklarıyla çevre halklarla kardeşlik esasında bir yaşam kurmuştur. Medya’nın asli 
iki halkı olan Med ve Pers birliktenliğine zengin kültür yapısıyla Kürtler öncülük 
etmiştir. Yaşanan bir ihanet Med ve Pers ittifakını bozmuş, Medleri Perslerin 
yedeğine sokmuştur.  

Söylenceye göre Med İmparatorluğu sürecinde Pers asıllı olan Harpagos, ordu 
komutanıdır. Kral Astiyages ona çok güvenerek değer verir. Bir gün kral Astiyages 
rüyasında bir Pers’li ile evli olan kızının erkek çocuğunun büyüyünce kendisini 
öldürdüğünü görür. Bunun üzerine derhal Harpagos’a bu torununu öldürülmesini 
emreder. Harpagos çocuğu öldürme yerine onu fakir bir çobana teslim eder. Çocuk 
büyüyünce onun asil karakteri ve davranışları herkesin dikkatini çeker. Ve bu 
çocuğun namı ta kralın kulağına kadar gider. Kral bu çocuğun soyunu araştırınca 
kendi torunu olduğunu öğrenir. Bunun intikamını almak için Harpagos’un oğlunu 
öldürür. Verdiği bir ziyafette çocuğun etini Harpagos’a yedirir. Daha sonra 
Harpagos’u çağırır ve ona ‘sana çok güveniyordum, ama sen o çocuğu öldürmeyerek 
emrime itaatsizlik ettin. Bunun bedeli olarak oğlunu öldürdüm ve etini sana 
yedirdim’ der. Başta bir şey yapmayan Harpagos sonra Persler’le gizli ittifak 
kurarak Medya İmparatorluğu’nu düşürür. Astiyages ona ‘keşke beni öldürseydin, 
ama Kürtlerin başını niye eğdirdin’ diyerek acılı bir konuşma yapar. Burada 
Harpagos’un bireysel bir intikamla çocuğunun öcünü almak için koskoca bir halka 
ihanet etmesi meşru savunma anlayışında değildir. Çünkü yüzlerce yıl süren bir 
kültürün yerle bir edilmesine sebep olmuştur. Bireyin misilleme hakkının bir halkın 
kaderiyle oynama derecesine varması meşru savunma anlayışına terstir. Bu ittifakın 
bozulmasından sonra bu topraklar sırasıyla Pers, Sasani, Roma, Bizans, İslam 
orduları, Osmanlı, İngiliz ve Fransız işgallerine tanık olmuştur.  

Aslında Med İmparatorluğunun yıkılışının en önemli nedeni köleci dönemin 
talancı ve işgalci karakterine karşı Medlerin Zerdüşt felsefesinin ahlak anlayışının ve 
hümaniter yapısının çok ileri bir düzeyde olmasına rağmen kendisini koruyacak 
güçte olmayışıdır. Bu yüzden uzun ömürlü olamamıştır. O dönemde halk arasında 
köleci ilişkilerin yansıttığı bir kanunsuzluk ve haksızlık hüküm sürüyordu.  

Otuz sekiz aşiretten meydana gelen Med İmparatorluğunda haklıyı haksızdan 
ayıran Deioces adaleti derin bir yaşam eşitliği yaratıyordu. Kendi köyünde saygın 
bir kişi olan Deioces, adaleti, yapıcılığı ve bilgeliğiyle halk arasında dinlenen, 
dikkate alınan, danışılan biri haline gelir. Bir nevi resmi olmayan yargıç 
konumunundadır. Halk tüm kavgaların, çelişkilerini ona götürür ve ondan çözüm 
beklerlerdi. Herkesin konumunu, hakkını en doğru değerlendiren Deioces aslında bu 
adaletçi tavırlarıyla Medler’de  meşru savunma hakkını kullanmanın  önemli bir 
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dayanağı olur.  
Benzer bir yaşam tarzını Kürdistan topraklarında kurulan Kommagene 

İmparatorluğu’nda da görürüz. Adıyaman merkezli M.Ö. 250 ve M.S. 250 yılları 
arasında 500 yıl hüküm süren Kommagene İmparatorluğu Kürt, Ermeni, Luwi, 
Asuri,  Arap ve Fars halklarından oluşmuştur. Buradan da görülüyor ki; bu kadar 
çok sayıdaki halkların bu kadar uzun süre bir arada yaşamaları demokratik bir 
şekillenmenin varlığına işarettir. Halklar mozaiği olan Kommagene’de kültürlere 
karşı gösterilen bu hoşgörü bugün bile Demokratik Ortadoğu Birliği için örnek bir 
modeldir. Kürtlerin kültürü oldukça zengin olmasına rağmen tarih boyunca 
görülmüştür ki bu zenginlik üstünlük ve egemenlik aracı olarak kullanılmamıştır. 
Yine kültürünü kendisiyle sınırlayan, her şeyi kendisine mal eden, bencil 
yaklaşımlarda ortaya çıkmamıştır. Zengin kültür tutuculuğun, ben merkezciliğin 
değil, paylaşımın ve alışverişin vesilesidir.  

Kommagene M.S. 250’lerde Roma ve Sasani sömürgeciliği altında dağılırken 
geriye işbirlikçi Kürt memurlukları ve dağlara çekilmiş özgür aşiretler kalır. Aslında 
Kürtlerin bu kadar güçlü aşiret bağlarının olmasının altında kendisine karşı gelişen 
yoğun yönelimlerden kurtulmak ve ezilmemek için yarattığı için birlik ruhu yatar. 
Düşman karşısında aşiretçe birbirine kenetlenme ve dışa karşı korunma yöntemi 
olarak, soya dayalı kurulan ittifak biçiminde aşiret kavramı gelişir. Başlangıçta 
gevşek bir örgütlenme olan aşiretçilik giderek kalıcılaşmış siyasal bir sisteme ve 
yaşam biçimine dönüşmüştür. Halk bilincinden çok ilkel aşiret bilinci ve kültürü yer 
edinmiştir. Bu içe kapanma, kendi dillerinde ve kültürlerinde bir tutuculuğa da 
götürmüştür. Diyebiliriz ki Kürt kültürü biraz da bu biçimde günümüze kadar 
taşırılmıştır. Dağda aşiretler asi, mert, yiğit, inatçı, isyankar tipi yaratırken; ovada ise 
işbirlikçi, uşak, teslimiyetçi, menfaatçi Kürt tipi şekillenmiştir. Dağlar Kürtlerin 
meşru savunmalarının en güçlü ve sürekli savunma meskeni olmuştur. Direnen 
aşiretler her ne kadar silahlı birliklere sahip olsalar da güçlü bir örgütlülüğe ve 
döneminin teknik araçlarına sahip değildiler. Yani direnişler kazancı gözetmekten ve 
gelecek perspektifinden uzak yiğitlik temelinde salt savunma amaçlı ortaya 
çıkmıştır. Ovadaki aşiretler ise halk adına kendi çıkarlarını gözeten siyasi ve askeri 
oluşumlara gidememişlerdir. Hep başkalarının ordularında yer almışlar ve onlar için 
iyi birer asker ve bekçi olmuşlardır.  

İster dağa çıkan Kürtlerde olsun,  ister ovaya yerleşenlerde olsun değişmeyen bir 
şey vardır ki o da Kürtler arasında birlikteliğin bir türlü sağlanamamasıdır. Zaten 
Kürt tarihini olumsuzluğa doğru götüren de bu olgu olmuştur. Bu parçalı duruş 
düşmanlara karşı birlik olup güç getirmenin önüne geçmiş, toplumsal enerjinin 
kendi aralarındaki kan davalarında ve aşiret savaşlarında tüketilmesine neden olmuş, 
Kürdün yiğitliği bireysel küçük sorunlara indirgenmiştir. Bu da hep direnen ama hep 
kaybeden bir durumu yaratmıştır. Bu olguları milattan sonraki süreçte baştan aşağı 
tüm Kürdistan tarihinde görmek mümkündür.  

Ayrıca Kürdistan coğrafyası jeopolitik ve stratejik konumundan ötürü sürekli 
ülkeler arası savaşların meydanı olmuştur. Bu Kürdistan coğrafyasını ve  ekonomik 
değerlerini  savaşın yıkıcı etkilerine maruz bırakırken, Kürt toplumunun da geri 
bırakılarak sadece savaşlardan korunmayla uğraşır duruma getirilmesine neden 
olmuştur. Bu savaşlarda Kürtlere de saf tutmaları ya da bizzat kendi başkalarının 
ordularında savaşa katılmaları dayatılmıştır. Kürtler arasında birlikteliği engelleyen 
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etmenlerden biri de bu olmuştur. Savaşlar bitse bile aşiretler arası kavgalar ve 
küskünlükler yüzyıllarca devam etmiştir. Savaşta Kürtlerin gözüpekliği, cesareti 
düşmanlarını bile şaşırtmıştır. Onların yiğitliklerini, kendi savaşlarında kazanımın 
bir garantisi olarak görmüşler, bu nedenle de kendi askerlerinden çok Kürtlere 
güvenmişlerdir. Romalılar bile Kürtleri bekçilik konumunda kullanmak istediler.  

İslamiyet’le tanışan Kürtler başkaları tarafından daha çok yaralanılan bir tarihi 
gerçekliğe adım atmıştır. İslamiyet, Arap yarımadasında kendi öz dinamikleriyle 
oluşan bir devrim olduğundan  yenilikçi ve geliştiriciydi.  Fakat İslamiyet Kürtler 
için aynı rolü oynamamıştır.  İslamiyet daha çok Ebubekir zamanında yayılmacı 
karakteriyle Kürdistan coğrafyasına girilmiştir. Adeta tüm Kürdistan toprakları 
İslamiyet adına işgale uğramıştır. Bu işgale karşı Kürtlerin çok büyük direnişleri  
olmuş ve bu direnişler halkın ağıt ve şiirlerinde çok çarpıcı işlenmiştir. İslamiyet’le 
birlikte Arap milliyetçiliği de dayatılmış, Kürtçe konuşuluyor diye Amed yöresinde 
onlarca kişinin alt ve üst dudağı birbirine dikilmiştir. Kuran Arapça olduğundan 
Arapça kutsanmış ve merkeze konmuştur. Günümüze kadar da gelen yerde görülen 
herhangi bir Arapça yazının öpülüp baş üstüne konulması dayatılan bu zorun 
gelenek haline gelmiş biçimidir. Zerdüştlük toprağı, insanı, iradeyi, iyiliği esas 
alışıyla Kürtler için büyük bir manevi değer yaratırken İslamiyet ve kul mantığı tüm 
bu değerleri talan etmiş ve silip süpürmüştür. Böylelikle Kürtler direnişlerinin 
manevi dayanağını da yitirdiler. İslamiyet Kürtlere ağır bedeller ödemiştir. Tam da 
burada İslamiyet’in ümmet ve cihat gibi iki politik kavramını açmak gerekir. Cihat 
ile Arap milliyetçiliği İslamiyet’i yayma adı altında sefere çıkarken, ümmet ile de 
Müslüman din kardeşliği adı altında Arap egemenliğinin hoş görülmesi sağlanmaya 
çalışılmıştır. Cihat ve ümmet anlayışı halkların gelişimini sekteye uğratan iki olgu 
olmuştur. Onun için bunları meşru savunma çizgisinde değerlendiremeyiz.  

İslamiyet’i Kürdistan’a yerleştiren Kürt beyleri olmuştur. Toprak sahipleri ve 
üst kesimler Emevi ve Abbasi hanedanlıklarıyla anlaşarak işbirliğine girerler. Bu 
beyler kendilerini peygamber kökenli göstermek için, peygamberle aralarında 
akrabalık bağı kurmaya çalıştılar. O dönemden sonra seyit, peygamber sülalesinden 
gelme olarak saygınlık kazanmıştır. Şeyhlerde  dinde ulaştıkları mertebeden dolayı 
halk gözünde ermiş insanlar olarak esas alınmışlardır. Bunlara oldukça yüksek 
makam ve unvan verilerek kurumlaşmaları sağlanmıştır. Din bunlar elinde bir inanç 
olmaktan çıkıp bir siyaset aracı olarak Kürdistan’da rol oynamaya başlamıştır. 
İslamiyet Kürdistan tarihinde derin bir teslimiyeti getirmiştir. İslamiyet’in kadercilik 
anlayışı ile meşru savunmanın tüm direnç ruhu öldürülmüştür.  İslam’daki bir 
yanlışa karşı çıkma, peygambere karşı çıkmayla eş tutulmuş, İslamiyet’in 
mantığındaki ezberleme de düşünmeden  körü körüne bağlanmayı getirmiştir. Bu da 
tüm sorgulamayı ve arayışları kırıp kaderciliği yerleştirmiştir.  

Diğer tarihi süreçlerde olduğu gibi burada da Kürtler hiçbir kaygı göstermeden 
ideolojiler için savaşmışlardır. Kürt asıllı olan Ebu Müslim Xorasani, Emevi 
Hanedanlığı’na karşı savaş açan güçlü bir komutandır. Onun elde ettiği başarılarla 
iktidar Abbasilerin eline geçmiştir. Xorasani Alevilerin önderi olarak da bilinir. Ama 
bu desteğine rağmen Abbasiler onun otoritesinden korkar ve komplo yaparak Ebu 
Müslim’i öldürdüler.  

Kürtlerin dağda ve ovada kalanlar olarak yaşadıkları bölünme her şeye yansıdığı 
gibi İslam ideolojisini kabullenmede de farklılık göstermiştir. Sünnilik ovalık 
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alanlarda yaygınca kabul edilirken, Zerdüşt felsefesinden kopmayan dağlık kesimde 
ise Şiilik bir sentez olarak gelişir. Alevilik, politikadan uzak duygularla yürütülen 
bir inanç olduğundan Kürtlerin hakim kesimleri bu inancı kabul etmemişlerdir. 
Aslında İslamiyet’in gericileşen, iktidar ve mevki savaşına giren kesimlerine karşı 
en çok mücadele veren ve inancın gerçek meşru savunmasını yanan kesim Aleviler 
olmuştur. Bu yüzden İran’daki Kürtler Mazdeki, Hürremi ve Babeki direnişlerine 
katılmışlardır. Nitekim Sünnilerde  de büyük bir Alevi düşmanlığı gelişmiş Kürtler 
arasındaki birlikteliği engelleyen bir diğer etmende mezhep çelişkileri olmuştur. 
Aleviler devlet örgütlenmelerine ve kurumlarına karşı muhalifken, İslamiyet’e körü 
körüne bağlı Sünniler ise siyasi erkin temel yedeği olmuşlardır.  

M.S. 950’den sonra İslamiyet katı baskısı azalmış ve Kürtler biraz nefes 
alabilmişlerdir. Güneyde Abbasi, batıda ise Bizans İmparatorluklarının 
zayıflamasıyla Kürtler bazı siyasi oluşumlara gitmişlerdir. Kurulan en büyük oluşum 
Mervani Kürt Devleti olurken, bunun yanında Hasanvayhi Kirmenşah, Süleymaniye 
taraflarında hanedanlık kurmuştur. Şeddadi Hanedanlığı ise Erivan-Nahçıvan 
topraklarında kurulmuştur. Bir diğeri de Eyyübi Kürt Hanedanlığı’dır. Bu küçük, dar 
devletçikler dönem açısından Kürtlerde bir gelişme yarattıysalar da kalıcı, 
sürükleyici ve genel bir otoriteye kavuşamamışlardır. Nitekim uzun sürmeyen 
ömürleri, iktidardaki bu zayıf ve yetersiz anlayışın bir sonucudur. Örneğin; hiçbir 
zaman düzenli ve sistemli bir orduyu kurma ve öz savunmalarını bununla geliştirme 
anlayışı ortaya çıkmamıştır. Genel toplumsal gelişmelerde de ezilenler hiçbir zaman 
mükemmel zor araçlarına sahip olmamış ve güçlü, yıkılmaz ordulara ulaşma 
çabasına girmemişlerdir. Onlar  sadece dönemi kurtaracak bir zor aracına sahip 
olmayla yetinmişlerdir.  

Kürdistan tarihinde Selehaddin Eyyübi’nin Kürtler için savaşmadığı bir 
gerçekken onun tüm Ortadoğu’yu haçlı seferlerine karşı koruyan konumu da önemle 
ele alınması gereken bir gerçektir. Selehaddin Eyyubi şahsında Kürtlerin 
Ortadoğu’daki halkçı ve öncü konumu bir kez daha pratikleşir. Eyyubi seferleri daha 
çok İslam ideolojisi adına yapılmışsa da aslında doğuyu batı işgallerinden korumayı 
amaçlamıştır.  

Kürdistan tarihinde diğer öğretici bir nokta da, dıştan dayatılan zor ne kadar 
büyük olursa olsun bir halkın varlığını ortadan kaldırmaya gücünün yetmeyeceğidir. 
Belki zor bazı gelişmeleri durdurur, bazılarını kendisiyle beraber yıkabilir. Ama 
toplumun öz dinamiklerinde gelişen ruhu ve şekillenmeyi asla yıkamaz. O başka 
biçime bürünerek ya da sentezlenerek de olsa mutlaka varlığını koruyacaktır.  

Tüm bu yönelimlere rağmen Kürt kültürü ve dili kendini yaşatabilmiştir. Melaye 
Cizire, Feqiye Teyran edebiyat üzerine çeşitli çalışmalar yaparken, Ahmede Xani ise 
Kürt toplumunun yaşamını edebiyata dökmüştür. Ahmede Xani’de anlatılmak 
istenen iktidara ulaşamayan bir halkın sosyal yaşamının da haram olduğudur. Ulusal 
birliktelik kurulmadıkça iç gericiliğin ihanet içinde olacağını Beko şahsında 
yorumlamıştır. Ancak iktidarın halka ulaştırılmasıyla özgürlüğün geleceği,  bu aşk 
destanında dile getirilir. Bu  Kürt edebiyatçıları birliği ve bütünlüğü savundukları 
için kültürel alanda halkın meşru savunmasını yapmışlardır. 

Bu dönemden sonra da daha Osmanlılar ile Kürtler arasındaki ilişkiler ve 
birbirini etkileme dönemi başlar. Aslında Türkler 900 yılından itibaren İran 
topraklarına kadar gelir ve yavaş yavaş Anadolu’ya geçmek isterler. Bizanslılara 



Meşru Savunma Stratejisi 

 90

karşı verilen 1071 yılındaki Malazgirt Meydan Muharabesi’nde Kürtlerin desteğiyle 
Anadolu’nun kapısı Türklere açılmıştır. On iki Türk boyu güçlenen Osmanlı beyliği 
ekseninde birleşerek merkezi bir otoriteye doğru giderler. Kürtler merkezi bir 
otoriteyi oluşturmayarak kendilerini denetimde tutulmaya açık konumda bıraksalar 
da o dönem Türk-Kürt ilişkilerinde Kürt beyliklerinin gücü tanındığından ve Kürtler 
Osmanlının gelişiminde anahtar rol oynadığından aralarında kullanım ilişkisinden 
çok doğal bir ittifak söz konusuydu. Bu ittifak Osmanlının yayılmasında belirleyici 
bir güç oldu. Yani Türk boylarının o dönem politikaları Kürtleri yerlerinden edip, 
onların yerine geçme değil, tersine Kürtlerle uzlaşarak Batıya ve Doğuya doğru 
ilerleme biçimindedir. Zaten imparatorluk sınırlarını geliştiren, açılım yaratan 
Çaldıran ve Mercidabık savaşlarını Türkler Kürtlerin desteğiyle kazanmışlardır. 
Böylesi bir ittifak Türkleri dünyada büyük bir güç haline getirmiştir. Türkler 
İslamiyet’i benimseyip seferlerine bu bayrağın gölgesinde çıkmışken İslamiyet’i iki 
yüzyıl önce benimsemiş Kürtler, dini politik seferlerin aracı kılmamıştır. 
İslamiyet’in taze kanı olarak ortaya çıkan Türkler onu yayılma aracı kılmışlardır. 

Türkler göçebe yaşam biçiminin bir sonucu olarak akıncılıkta ve Arapların 
yanında asker olarak kaldıkları süreçte öğrendikleri siyasette güçlüyken, Kürtlerde 
köklü tarihi ve kültürel yönleriyle aynı coğrafyada birbirini tamamlayan iki güçtüler. 
Nitekim başta gelen birçok Türk boyu zengin Kürt kültürü içinde erimiştir. O dönem 
Kürtlerin siyasal oluşumları özerkliği tanınan yerel beylikler biçimindeydi. 
Bağımsız  bir devleti düşlememişlerdir. Aslında birazda bağımsızlığın dış saldırılara 
uğrayacağını bildiklerinden kısmi otonomiyi tercih etmişlerdir. Bunda bir de 
Kürtlerdeki halkların birlikteliği anlayışı yatmaktadır. Yavuz Sultan Selim bağımsız 
bir oluşuma dahi sıcak bakarken Kürt temsilcilikleri açıkça ayrı bir devlet 
istemediklerini belirtirler. Hatta Kürtlerin merkezi bir yapılanmaya gitmeleri için 
kendi aralarında bir beyler beyi seçmelerini duyurmasına rağmen Şeyh İdris-i Bitlisi 
Osmanlı padişahının göndereceği bir beyler beyini tercih edeceklerini bildirir. Bu 
özünde iki halk arasında kopuş felsefesinin olmamasıdır. Aslında Kürtlerin Anadolu 
halklarıyla ittifak arayışının tarihi temelleri vardır. Hititler ve Hurriler Anadolu ve 
Mezopotamya çıkarları için sürekli bir alışveriş ve ittifak içinde olmuşlardır. Aslında 
o dönemin meşru savunma anlayışı bu doğal ittifaklar olmuştur. Fakat bu anlayış 
güçlü bir örgütlenmeye ve siyasal otoriteye kavuşturulmadığı için gelecek 
yüzyıllarda varlığını güvenceye almada oldukça zorlayacaktır.  

Her şeyden önce, bu güçlü kültürü sahiplenecek ve koşullardan yararlanacak, 
dağılmışlığı birleştirecek güçlü bir Önderliğin çıkmaması meşru savunmanın 
gelişimini de zayıflatmıştır. Nitekim Ahmede Xani, Mem û Zin destanında ‘beylik 
mecazidir’ derken aslında değişkenliğe uğrayan sömürgeciliğe göre kılıf değiştiren 
Kürt yöneticilerden bahseder. Ve bu gerçek bir Önderliğe duyulan özlemdir. Ne 
ezen ne de ezilen halklar ihanetten ve uşaklıktan yarar görmezler. Bunun kayıplarını 
ve acılarını yaşarlar. Dolaysıyla kendini kaybetme temelinde gelişen işbirlikçiliğin 
meşru savunma iradesi yoktur.  

19.yy.’da geniş topraklara yayılmış Osmanlı İmparatorluğu içindeki farklı 
halklar ulusal kurtuluş mücadeleleri başlatarak tek tek Osmanlı hakimiyetinden 
çıkmışlardır. Kapitalizmin hızla geliştiği dünya ölçeğinde feodalizmde takılı kalan 
Osmanlı İmparatorluğu ‘hasta adam’ durumuna düşmüştü. Dağılmayı engellemek 
için Osmanlı devleti elinde kalan mevcut topraklarda daha katı uygulamalara girişti. 
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O güne kadar içte bağımsız olan Kürt beyleri bu uygulamaları kabullenemedi. 
Özellikle de Osmanlının ağır vergi uygulamalarına ve zorunlu askerlik kanunlarına 
oldukça tepki gelişti. Kürt aşiretlerinin başlatmış olduğu isyanları Osmanlı 
İmparatorluğu  büyük bir dikkatle izlemiş ve ardından ezmeye çalışmıştır. İsyanlara 
karşı çeşitli taktikler izlemiş, bir alanda baş gösteren isyanı diğer bölgelerden 
yalıtmaya çalışmış, Kürt beyliklerini birbirlerine karşı kışkırtmış ve her birini ayrı 
politikalarla yalnızlaştırmayı esas almıştır. Tabii hareketlerin ideolojik zayıflığı, 
güçlü olmayışları, politik ve askeri donanımdan yoksun oluşları baskılara 
dayanamayıp yenilmelerinin temel nedeni olmuştur. Parti Önderliği bu isyanların 
karakterlerini şöyle belirtir; “Burjuva sınıf temelinin çok cılız olması, feodal beylik 
ve aşiret yapısının güçlü olması nedeniyle bu tepkileri genel olarak ilkel milliyetçi 
kategoriye yerleştirebiliriz. Belli başlı özelliklerini burjuva anlamında bile ideolojik 
bir temelden yoksun bulunması, duygusal bir Kürtlük ve geleneksel toplum yapısına 
dayanması olarak gösterebiliriz. Bu özellikler çağdaş bir program ve örgütlemeye 
fırsat tanımamaktadır. Kürtlük adına hareket etmek istenildiğinde, geleneksel aşiret 
ve dini bağlar esas alınmaktadır. Modern bir örgütlenme olmadığı gibi inançla 
bağlı oldukları siyasi hedeflerini de gerçekçi çizememektedir. Dolaysıyla her an 
kullanılmaya ve ihanet etmeye müsait bir yapı ortaya çıkmaktadır. 19. ve 20.yy. 
boyunca çok sayıda isyan hareketinin karakterini bu temelde olmuştur.” Bu 
isyanların bastırılması sonucunda büyük bir parçalanmışlık ve teslimiyet yaşandığı 
görülmüştür. Böylelikle isyanın altında yatan pasifizm bir kez daha açığa çıkmıştır. 
Örneğin; 19.yy.’ın en büyük isyanlarından olan Babanzade ve Bedirxan Bey 
isyanları büyük bir başkaldırıyla başlamışsa da daha sonra devlete en çok bağlanan 
ve işbirlikçileşen kesimler bu isyanı başlatan  aşiretler olmuştur. Kürtleri 
işbirlikçiliğe çekmek için son derece ince yöntemler denenmiştir. 19.yy. boyunca 
isyanlarla çalkalanan Kürdistan'da bu isyanların bastırılmasından sonra Osmanlı 
devleti, hakimiyetini daha da pekiştirmek amacıyla Kürtlerin savaşkan 
özelliklerinden yararlanmaya ve bunu Kürtlere karşı kullanmaya çalışmıştır. 
1890’lardan itibaren devreye giren Hamidiye Alayları, toplumsal yapıda varolan 
dinamikleri tümüyle parçalayan ve dağıtan bir sistemi oturtmuş, Kürdistan’da en 
tahripkar oyunlardan biri de bu olmuştur. Abdulhamit Balkanlarda üst üste yediği 
darbelerden sonra bazı tecrübeler edinerek bu sefer iç çatışmaları körüklemeye 
başlamıştır. Çünkü biliyordu ki, birbirine düşmüş bir halk her zaman gerçek 
düşmanını unutacak ve her zaman dıştan bir gücün gölgesi altında kalacaktır. Sultan 
Abdulhamit, vergilerini çoğaltma ve asker alma çalışmalarına karşı çıkanları 
oluşturduğu Hamidiye Alaylarının eliyle katledip işkenceden geçirmiştir. Kürt 
çocuklarını özel okullarda Osmanlı saray kültürüne göre yetiştirmişlerdir. Hamidiye 
Alaylarında çocuklar Kürtlük özünden yabancılaştırıp devşirme politikalarıyla 
kimliksizleştirilme uygulamalarına maruz kalmışlardır. Hatta bazı ileri gelen Kürt 
beylerinin çocukları da buralara alınıp muhtemel bir ayaklanmada kendi atalarına 
ihanet etmesi için yetiştirilirdi. Bu bir halkı içten fethetme yoludur.  

Yine Kürdistan’ın değişik alanlarında baş gösteren İsmail Simko, Şex Mahmut 
Berzenci ve Şex Sait isyanları ise İngiliz politikalarının oyuna ve kışkırtmasına 
gelerek başlatılan isyanlardı. En çok da halkın cahilliği ve parçalanmışlığı bu 
politikalara zemin sunuyordu. Özellikle İngilizler Kürtlere isyana kalkmaları için 
destek verirken daha sonra Kürtlerin karışsındaki güçle ittifaka girip Anadolu ve 
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Ortadoğu topraklarındaki emellerini gerçekleştirmesi iki halkında oyuna gelmesi 
anlamına geliyordu. Nitekim isyanları bölgede ilk ezenler İngilizler olmuştur. 
Günümüzde bile Kürdistan üzerindeki komplolarda en çok rol sahibi olan 
İngilizlerin bu tarihsel politikalarına ilişkin Parti Önderliği; “Kürtlerin durumu tam 
bir kobaylıktır; her tür sömürgeci oyun için en çok kullanılacak malzeme 
durumundadır. 19.yy.’ın başından itibaren bir maşa gibi kullanılmaya çalışılacak 
olan Kürtler özellikle İngilizler açısından Türk, Acem ve Arap yöneticilerin sırayla 
kendisine bağlanmaları için bir manivela rolünü oynayacaklardır. Tipik bir ‘iti ite 
kırdırtma’ politikası devreye sokulmakta ya da bir taşla birkaç kuşu birden vurma 
politikasına örnek kılınmaktadır. Bir defa el atılmakla Kürtlerin işbirlikçiliği 
kazanılmış olmaktadır. İkincisi bundan korkan Türk, Acem ve Arap yöneticileri daha 
çok kendisine bağlamaktır. Üçüncüsü Kürt feodal işbirlikçiler tarafından sıkıştırılan 
Ermeni ve Asuri halkı daha çok kendilerine sığınmak zorunda kalmaktadır... Buna 
‘tavşana kaç, tazıya tut’ politikası demek de mümkündür. Böylelikle kendisine 
problem olarak gördüğü tarafları sonuna kadar kullanmakta, yormakta ve en 
sonundu kurtarıcısı rolüne soyunup gerektiğinde yeniden kullanmak için sahip 
çıkmaktadır. Kobaylık derken bu çok acımasız gerçeği kastetmekteyiz” belirlemesini 
yapar. Dikkat edilirse 20. yüzyılın başında Kürdistan’daki isyanlara önderlik edenler 
şeyhler  ve seyitler olmuşlardır. Dolaysıyla dönemin gelişimine ve çağa göre  geri 
bir konumları vardı. Özellikle de yeni yeni kapitalizme adım atan Osmanlı içinde 
yeni gelişmeye başlayan Türk milliyetçiliği karşısında, feodalizmin bile gerisindeki 
bu duruşun başarı şansı pek düşünülemez. Yine isyanların daha önce hazırlanmış bir 
plan ve program yine strateji ve taktik oluşturma gibi bir hazırlıkları yoktur. Çok 
kendiliğinden, nerede baskı varsa orada isyan tarzında, ani ve hazırlıksız bir 
karakterdeydiler. Örneğin; Şex Sait isyanının cumhuriyetçi, laik oluşumuna karşı 
İngiliz kışkırtmasıyla İslam bayrağı altında yükselmesi dönemin sosyalist akımını da 
şüpheye düşürmüştü. Bu nedenle Rusya daha ilerici bir görünüme sahip olan 
Mustafa Kemal’in ideolojisine destek verirken, Kürtleri yalnız bırakmıştır. Şex 
Sait’in cumhuriyete ideolojik karşıtlığı nedeniyle isyana çok sert yönelinmiş ve 
bölgedeki İngiliz oyunları fark edilememiştir. İsyanlardaki yörsellik ve ideolojik 
darlık, aşırı duygu ve tepkilerle yüklü hareket tarzı kaba bir savaşımı aşamamıştır. 
Bu isyandaki dağınık, denetimsiz köylü birlikleri halka karşı talancılık yapmıştır. 
Bundan ötürü  çoğu defa kontrolden çıkarak kendi halkına karşıt bir harekete 
dönüşmüştür.  Elazığ’a giden bu birlikler orayı yağmalayıp talan edince yöredeki 
halk isyandan çok devletin tarafını tutmuştur. Bugün bile Kürdistan’da işbirlikçilerin 
en yoğun yaşandığı yerin Elazığ olmasının nedeni biraz da bundan ileri gelir. 

Aynı isyanda bir gecede yedi bin Türk askeri esir alınmış, bu esirlerin tümü bir 
hafta sonra serbest bırakılmıştır. Şex Said’in kendisini ve arkadaşlarını yakalayıp 
idam edenler serbest bırakılan esirlerin komuta kademesiydi. Görüldüğü gibi tüm 
esirlerin komutanlarıyla beraber şartsız olarak bırakılmaları aslında bu isyanların 
politikadan, öngörüden ve taktik esaslardan uzak olduklarını göstermektedir. Seyit 
Rıza da, Şex Said gibi öngörüden uzaktır. Savaştığı düşmanlarına karşı kolayca 
kanma olayı onda da yaşanmıştır. İsyanın en sert anında Türklerle masaya oturup 
anlaşabileceğini sanmıştır. Aslında bu isyanla tüm Kürt isyanlarının karakterini 
çözebiliriz. Tüm isyanları meşru savunma çizgisinde değerlendirecek olursak; çıkış 
itibariyle başkaldırı için yeterli bir nedeni ve haklı bir gerekçenin varlığı söz 
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konusudur. Fakat gerçekçilikten ve uygulanabilir yöntemlerden uzaktırlar. Bu da 
meşru savunma çizgisinde seyretmeyen bir gidişatı çizer. Sonuç da yenilgi ve 
başarısızlıktır. İsyanların sonucunda Kürt halkında derin bir suskunluk, sinmişlik, 
korku ve kendi gerçekliğinden uzaklaşma yaşanmıştır. Parti Önderliği; “İnsanın 
keşke bu isyanlar olmasaydı diyesi geliyor” sözü de bunun içindir. İsyanlar Kürtlük 
adına çıkmış ama sonuçta karşıtına dönüşmüştür. Dolaysıyla daha önce vurgulanan 
meşru savunma ilkeleri ile bağdaşmayan bu isyanlar her ne kadar çıkışı meşru 
savunma temeline dayansa da sonuç buna denk düşmeyen pratik olmuştur. 
Kürdistan tarihinde bu isyanlar Kürt ulusal sorununu gündemde tutmada, 
katliamların hep belleklerde kalmasında  önemli bir rol de oynamıştır. Nitekim Şex 
Said’in asılmadan önce ‘torunlarım bir gün bunun intikamını mutlaka alacaktır’ 
haykırışı aynı zamanda PKK’nin doğuşunda önemli bir etkendir. 

Oysa ki o dönem isyanlardan çok Türk ve Kürt halklarının birlikteliği 
önemliydi. Ayrı bir devletle ortaya çıkacak parçalanmışlık İngiltere’nin 
hizmetineydi. Ayrı bir oluşuma ihtiyaç yoktu. Ortak vatan her iki halkın kurtuluşu 
için en iyi çözüm modeliydi. Bu birlikteliği istemeyenler Kürtleri kışkırtarak 
cumhuriyete saldırıyorlar, ömrünü kısaltmaya çalışıyorlardı. Oysa Kürtler kurtuluş 
savaşına hem kendi yörelerinde öncülük ederek hem de Çanakkale gibi birçok 
stratejik noktada en ön cephede savaşarak kurulacak olan cumhuriyete asli kurucu 
öğe olmayı başarmışlardı. Urfa, Maraş, Antep şehirlerinde gösterilen başarılar tarihe 
damgasını vurmuştur. Bu dönemi Parti Önderliği şöyle değerlendirir; “Ayrılık ve 
hele hele birbirlerine karşı olmak elde varolanın gerçekten yitmesi olacaktır. 
Burada derinliğine işlenmeyen bazı hususları açmakta büyük yarar vardır. Ortak 
ulusal kurtuluşun başını şüphesiz devlet tecrübesi, askeri deneyim, milli bilinç 
gelişkinliği itibariyle Türk tarafı çekiyordu... Kürt tarafı bunu tabii buluyor ve temel 
bağlı yedek güç olmaktan ne rahatsız oluyor, ne de endişe duyuyordu. Ortak tarih, 
devlet ve ülke, din anlayışı bunun temelinde yatıyor. Ulusal kurtuluş aşamasının da 
ortak gelişeceğinden kuşku duyulmuyordu. Burada bazı aydınlarca iddia edildiği 
gibi kandırma ve kandırılma pek yoktur. Doğal birliktenliğin gerekleri işliyor. Bu 
kesin doğru bir strateji ve taktik anlayış bütünlüğüdür. Mustafa Kemal ve yürüten 
kadroyu taktir etmek gerekir. Kürt tarafını da bu dönemde işbirlikçi saymak tarihi 
bir hatadır. Doğru olanı yapıyorlar, ama daha sonra belirecek olumsuz gelişmeler, 
karşı bilinç ve örgüt eksikliğini önemli oranda taşıyorlar.” Mustafa Kemal 
öncülüklü milli kurtuluş hareketi hem feodalizmin yapılanmasına karşı alternatif ve 
modern bir hareket olmasıyla hem de alana yönelen İngiliz ve Fransız öncülüklü 
sömürgeciliğe karşıt olması itibariyle yenilikçiydi. Aynı zamanda emperyalizmin 
bölgeden çıkarılması, Sovyetlerin sosyalist sisteminin üzerindeki tehlikeyi de 
ortadan kaldırıyordu. Birçok bakımdan destek bulan ve ilerici olan kurtuluş 
mücadelesine Kürtlerin ortak vatan anlayışı ile aktif katılması da yadırganamaz bir 
gelişmedir. Mustafa Kemal, Kürt sorununun çözümünün cumhuriyetten geçtiğini 
bilerek soruna gerçekçi yaklaşmıştır. Ancak daha sonra Kürt milliyetçiliğinin dar 
ayrılıkçılığa düşmesi ve hilafet yanlılarının cumhuriyeti zorlamasıyla tedbir olarak 
baskıcı bir karaktere bürünen cumhuriyette bu çözüm yolu kapatılmıştır. Aslında 
biraz da M. Kemal’in ideolojik yetersizliği onu politikada katı yöntemlere sevk 
etmiştir. Çünkü ideolojide derin olmayan biri politik esnekliği ve yöntem 
zenginliğini tutturamaz. Bu nedenle isyanlara çok sert yönelinmiş ve üzerleri 
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betonlanmaya çalışılmıştır. Parti Önderliği bu noktada; “Ancak cumhuriyet 
yönetimiyle bir zıtlaşma içine girilince diyalog ortamı kalktığı gibi her iki tarafın da 
artık daha çok karşıtlık ve düşmanlık temelinde ya isyan ve soykırım  ya da tümüyle 
inkar ve boyun eğme şeklinde tarihtekine hiç de uymayan bir ilişkiye girmesine 
neden olmuştur” belirlemesini yapar.  

Bu isyanlar bastırılırken cumhuriyette gayri meşru devlet ya da derin devlet diye 
anılan çeteci pratikler açığa çıkmıştır. Aslında cumhuriyetin demokratik, laik 
geleneğine uymayan ve  Osmanlı devlet geleneğinin fideliğinde yetişen baskıcı ve 
soykırımcı devlet modeli isyanları sonrası birlikteliği parçalayan en önemli 
anlayışlardan biri olmuştur.  

İsyanlar zamanında Kürdistan haritası siyasi ve askeri alanlara bölünerek bölge 
müfettişleri adıyla dışarıdan yeni valiler atanmıştır. Bu özel eğitilmiş, deneyimli 
valiler denetiminde oluşturulan cinayet timleri ve işbirlikçilik karşılığı kendi halkına 
yönelen Kürt grupları bugünkü OHAL yönetimine taş çıkarır tarzda iş 
yürütmüşlerdir. Mahkemeler ise hukuki denetim dışında askeri kontrolün elindeydi. 
İstiklal Mahkemeleri isyanın çıktığı yerde hiçbir hukuksal temele dayanmadan 
gerçekleştirilen askeri mahkemelerdir. Yargıç ve savcıları hukuk adamları değil, 
asker kökenli kişilerdi. Buna göre mahkemenin en çok aldığı karar idam ve 
sürgündü. Yani cumhuriyeti yaşatmak için en sert kararlara gidilmiştir.  

Şex Said İsyanı’ndan sonra zorunlu iskan kanunu ve bölge valilikleri devreye 
girdi. İsyanlarla beraber Türk şovenizminin de geliştirilmesi gündeme girdi. Buna 
göre 1930’da iki sömürge tezi oluşturuldu. Birincisi ‘Türk Tarih Tezi’, buna göre 
dünya medeniyetleri Türklerin eseriydi, ikincisi de ‘Güneş Dil Teorisi’, buna göre 
de tüm diller Türk dilinden türetilmişti, geliştirildi. Bunlar devletin resmi tezleri 
olarak kabul edilip pragmatist zihniyetin temelleri olarak oturtuldu. Artık Kürtler 
dağlı Türkler olup, Kürtçe de Türkçe’nin en eski bir lehçesi olarak tanıtıldı.  

Görüldüğü gibi isyanlara karşı gösterilen tutumlar aslında cumhuriyetin 
meşruluğunu gölgede bırakmıştır. Cumhuriyetin bu zihniyetle yönelimi meşru 
savunma çizgisinde olmadığından sorunun giderek bir çıkmaza girmesine neden 
olmuştur. Daha kötü olan ise cumhuriyetin giderek demokratikleşerek her iki halkın 
birlikteliğini güçlendireceğine, oligarşikleşerek her iki halkın acı ve gözyaşı içinde 
yaşamasına sebep olmasıdır. Türkiye’de devletin bu denli çeteleşmesinin, tanınmaz 
hale gelmesinin ve derin bir bunalımlara sürüklenmesinin altında yatan en temel 
etken halklara karşı girdiği gayri meşru duruştur.  

Zaten isyanlardan sonra Kürdistan’a doğru dürüst bir yatırımın yapılmaması ve 
halkın yoksullaştırılması yürütülen bu politikaların Kürtleri objektif olarak hep 
göçertme pozisyonunda tutma çabasının sonuçlarıdır. Kürtlerin geçim kaynağı olan 
tarım ve hayvancılık tek başına kapitalist çağda yeterli olmamaktadır. Kendi halinde, 
tarıma dayalı, içe kapanık bu üretim tarzı aşılmak zorundaydı. Kürtlerdeki halen 
ilkel yaşam sınırlarında seyreden sosyal ve ekonomik yapı yoksulluğu, uygarlık 
değerlerinden yararlanamamayı ve çeşitli toplumsal sorunları beraberinde 
getirmiştir. Aslında sadece bu ekonomik durum bile başlı başına büyük bir meşru 
savunma gerekçesi olmaktadır. Hem kendi işbirlikçi egemenlerinden hem de dıştaki 
egemenlerin elinden çok acı çeken Kürt halkı çok çalışmasına rağmen halen ucuz 
işgücü statüsünü aşamamaktadır. Tabii bu yaşama karşı tepki ve öfke yoğun 
olacaktır. Ama bir o kadar da bu baskıların büyüklüğü altında ezilme, kendini 
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çözümsüz görme yaşanılmaktadır. Bu yüzden tepkileri ve öfkeleri asıl kaynağa 
değil, kendi ailesine yönelterek çevresiyle kavgaya ve didişmeye girmektedir. Bu 
dengesiz ruh hali saman alevi gibi ani parlayıp sönen birçok kavgaya sebep 
olmuştur.  

Bu aşamadan sonra ortaya çıkan ilkel milliyetçi feodal güçlerle burjuva 
reformist kesimler de aslında Kürdistan tarihinin baş aşağı gidişatının yersiz çıkışları 
olmuşlardır. Bunlardan KDP ve YNK, feodal-aşiretçi yapılanmasıyla tarihteki elit 
işbirlikçi Kürt beylerinin rolünü devam ettirmiştir. Halka dayanıp onun adına 
politika yapma yerine, dışa bağımlı, halkın ihtiyaçlarına yabancı ve kendi öz gücüne 
karşıt bir politika yapmaktadırlar. İdeolojik ve siyasi ilkeleri olmayan bu örgütler 
bölgede Kürt halkına karşı en tehlikeli oyunlara girmekten de çekinmemektedirler. 
Bu nedenle her iki örgüt de herhangi ideolojik, siyasal, ahlaki ilkeleri olmadan 
günlük çıkarlarıyla politika yapabilmektedirler. Politika adına en temel değerleri ve 
bizzat halkın kendisini pazarlık konusu haline getirebilmekte, peşmergeciliğin savaş 
anlayışıyla da Kürt halkında kimin hizmetinde olduğunu bilmeyen, ideolojisiz, 
siyasetsiz, düzensiz, disiplinsiz, savaş teorisi olmayan gözü kara bir savaş tarzı 
yaratabilmişlerdir. Bu da sömürgeciliğin iştahını kabartan, kullanıma açık bir zemin 
oluşturmuştur.  

Gelişen burjuva reformist örgütlenmeler dönemi ise daha çok PKK 
oluşumundan önceki süreci kapsar. Bu reformist örgütlenmelerin Kürtçülükleri 12 
Mart ve 12 Eylül darbeleri karşısında sinmiş, özellikle de PKK ideolojisinin 
gerçekçi yaklaşımları karşısında tutunamayarak çözülmeyi yaşamıştır. Kürt sorunu o 
kadar radikal, köktenci bir çözümü dayatırken, KUK, Ala Rizgarî, DDKD vb. 
örgütlenmeler daha reformist tarzda dengelere dayanarak mücadeleyi esas 
almışlardır. Bu hareketlerde ilkel milliyetçi anlayıştan kendilerini 
kurtaramamışlardır. Bu hareketlere katılan kesimlerin çoğunun aristokrat kesimin 
çocukları olması da dikkat çekicidir. Parti Önderliği “ajan sınıf” olarak 
nitelendirdiği bu kesimin genel özelliklerini şöyle değerlendirir: “Bu oluşumun 
korkak, silik, gerçeklerden uzak ve son  derece teslimiyetçi özellikler taşıyan sınıfsal 
önderlikleri,  fırsat bulurlarsa reformist bir milliyetçiliğe eğilim duymalarına yol 
açar. Bu tarz bir milliyetçiliğin gelişimi söz konusu olur. Objektif gerçeklik buna 
zorlamaktadır. Kurnazlık, fırsatçılık, komploculuk, ikiyüzlülük, aniden ihanet etme, 
her tür kaypaklık, kişisel çıkarlara her zaman öncelik verme, ilkesizlik, alabildiğine 
tavizkar davranma, bukalemun gibi renk değiştirme, aniden devrimci kesilmek kadar 
aniden karşı-devrimcilik, halka güvensizlik, sürekli sırtını dayayacak efendiler 
arama, aşırı duygusallık veya duyarsızlık, ideolojiden yoksunluk kadar alabildiğine 
demagogluk, moral  değerlerden yoksunluk, hızlı isyancı olmak kadar hızlı 
teslimiyetçilik, hemen çizgi oluşturmak ve bir ideolojiye sarılmak kadar aynı hızla 
vazgeçmek ve çizgisizlik, görünüşte hareketlilik altında durgunluk ve tembellik, 
geçmişe ilişkin tutarsız bilgi ve dogmalar kadar körlük, geleceğe ilişkin umutsuzluk 
kadar boş hayaller; bu sınıf eğilimlerinin genel ideolojik, siyasi, kültürel ve pratik 
özellikleri olarak karşımıza çıkmaktadır.” Aslında bu alıntıda bile, küçük burjuva 
milliyetçilerinin tüm durumu açıkça sergilenmektedir. Gerek ilkel milliyetçi feodal 
örgütlenmeleri gerekse de küçük burjuva milliyetçiliği Kürt sorununda her zaman 
‘davayı satan’ konumundan çıkmayıp radikal Kürt hareketlerinin gelişimi önünde de 
hep ayak bağı olmuşlardır. Baştan beri ailesel, dar menfaatleri için ortaya 
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çıktıklarından Kürdistan halkının meşru savunma çizgisini yaratamamışlardır. Buna 
ne istekleri olmuş ne de güçleri ve inançları yetmiştir.  

Bir bütün olarak Kürdistan, meşru savunma olanaklarından mahrum 
bırakılmıştır. Tüm bu tablo ardından geriye kalan Kürdistan, kendi aşiretsel bağları 
içinde boğuşan, dış gelişime ve çağa kapalı, egemenlere öykünen,  öncüsüz, 
yoksullukla pençeleşen bir sürece girmiştir. 

 
 Kürdistan Tarihinde Kadının Yeri: 
 
“Kürt halkının özgürlük eğilimini neolitik çağın eşitlik ve özgürlük kimliğine 

dayandırmak daha gerçekçi ve öğretici olacaktır. Ortadoğu halkları içinde özgürlük 
yanları en gelişkin halkın Kürtler olması tesadüfi değildir. Bu onların tarihsel 
gelişimleri ile bağlantılıdır. Egemen ve sömürücü sınıflarının yabancılaşması ve 
verdikleri olumlu değerlerin pek olmaması, doğaya ve yabancı istilalara karşı tarihi 
boyunca direnmeci bir konumu yaşamaları bu tür bir özellik kazanmalarında önemli 
rol oynar. Kadının bu yönde daha önde olması da bu tarihsel gerçeklikle 
bağlantılıdır. Neolitik dönemin güçlü ana tanrıça kültürü Kürt analarında hala 
güçlü bir biçimde yaşanmaktadır. Kürt kadınlarının iddiasını koruduğu oranda 
erkek egemenlikli dine, kültüre ve yaşam tarzına fazla bağlılığı ve saygısı özünde 
yoktur. Olanların da zorunlu maddi ve manevi baskılar ve gelenekler bu durumu 
kabullendikleri, fırsat bulur bulmaz isyan etmelerinden anlaşılmaktadır.” (Parti 
Önderliği) 

 
Kadının neolitikten aldığı eşitlikçi ve barışçı karakter halen günümüze dek 

sürmektedir. Kavgalarda kadının eşarbını alıp yere çalması, kavgayı sona erdirme ve 
tepkisini dile getirme anlamında süregelen bir gelenektir. Kürt kadınları neolitiğin 
etkilerini üzerlerinde taşıdıklarından uygarlık güçleriyle ve onun yaratıcısı erkekle 
hiçbir zaman tam olarak bütünleşmemiştir. Erkeğe karşı yaşanan güvensizlik ve 
şüphe tüm egemenliğe ve sömürgeciliğe karşı da gösterilmiştir. Bu yüzden kadınlar 
içinde işbirlikçilik yapma, egemenliğe sığınma, ona yaranma görülmez. Bu açıdan 
tüm isyanların tarihine baktığımızda da kadınlarda ihanet etme ve teslim olmanın 
yaşanmadığını, işbirlikçilere güvenin gelişmediğini açıkça görürüz. Reber, Alişer’le 
Zarife’nin yanına geldiğinde Zarife Alişer’e, Reber’e güvenmemeleri ve oradan 
hemen uzaklaşmaları gerektiğini belirtse de Alişer akrabasıdır diye ihanet 
etmeyeceğine inanır ve bu öğüdü önemsemez. Sonuçta Alişer ile Zarife Reber 
tarafından öldürülmüş ve kafaları kesilip hükümete götürülmüştür.  

Yine çoğu isyanda erkekler umutsuzlanıp direnişlerini kesecek iken onları 
direnişe çeken ve cesaret veren Kürt kadınları olmuştur. Meşru savunma çizgisinin 
süreklileştirebilmenin ve bunu her koşulda yürütebilmenin esas koşulu direniştir. 
Kürt kadınları meşru savunmada direnişten birer kalkandılar. Kadınların salt 
yurtseverlik duygularıyla isyanlarda yer aldığı görülür. Bunun için Kürt kadınları 
davalarından dönmez ve en son ana kadar direnişlerinden vazgeçmezler. 

Kela Dımdıme direnişindeki kadınların rolü de oldukça dikkat çekicidir. İran 
taraflarında yer alan bu kale içinde Kürtler, Emirxan Çengizer öncülüğünde 
yaşarlardı. Orada sıradan bir yaşam tarzı hakim olmadığından bu dış güçlerin 
dikkatini de üzerine çekmiş ve yönelimlere sebep olmuştur. Kale içindeki insanlar 
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kendilerini eğitmişler, Safaviler’in ve Osmanlılar’ın etkisine girmeyerek kültürlerini 
sahiplenmişlerdir. O dönem Safavi hükümdarlığı dağılmayla yüz yüzedir. Bunu 
engellemek için hükümdar Şah Abbas kaleyi kuşatmaya alıp, olanca gücüyle 
saldırır. Ancak tedbirini alan kale halkı müthiş bir direnişe geçer. Özellikle kadınlar 
burada kahramanlıklarla yüklü bir tarih yazarlar. Düşmanın kaleye girişini 
engellemek için kazanlarda kaynattıkları suları düşmanın başına dökerek, taş 
yuvarlayarak vb. yöntemler kullanırlar. Şah Abbas, kaleyi düşüremeden geri çekilir. 
Ama daha sonra kalenin içine yerleştirilen gizli ajanlarla kalenin tüm iç ve dış 
yollarını, su kanallarını, depo yerlerini öğrenir. Böylece kale ardı arkası kesilmeyen 
saldırılara maruz kalır. 1608’lerde başlayan bu direniş uzun sürer. Kadınlar ajanlar 
tarafından parçalanan ve yılgınlığa uğratılan aşiretleri direnişe kaldırmak için 
örgütlenmelere girişirler. Böylece savaşın ortasında iç işleyişe hakim olurlar. Kale 
düşmek üzereyken tüm çabaları ile savaşta moral ve güç veren Kürt kadınları yedek 
bir güç olmaktan öte öncülük yapmışlardır. Ancak düşmanın kale içine girmesinden 
sonra kadınlar kendilerini kale burçlarından atmış, ele geçmemek için zehir içmiş ve 
kendilerini asmışlardır. Şah Abbas kale içindeki kadınların kahramanca direnişinden 
sonraki bu cansız bedenleri yerde görünce ‘bu savaşı kazandığımızı belirtemiyorum’ 
der. Bu aslında savaşı direnen Kürt kadınlarının kazandığının itirafıdır. Nitekim 
sonuçta öyle de oldu. Kalede sağ kalan Zaide bu direniş ardından ömrü boyunca 
kalede yaşanılanların unutulmaması ve intikamı için mücadele verdi. Parçalanmış 
olan Kürt aşiretlerini birleştirdi, Çengizer’in yeğeni Ulubey’i bulup intikamını 
alması için onu cesaretlendirdi. Tüm bu hazırlıklar altı yıl sürerken Kürtlerin güçlü 
birlikteliği sonrası dokuz ay süren bir savaşla kale tekrar ele geçirildi. Tabii Zaide 
daha önce kale içinde çalıştığından oranın tüm gizli geçitlerini ve yollarını bilir. 
Taktik üreterek kalenin ele geçirilmesinde  de komutanlık yapar. Zaide bu 
başarısından sonra Perizatxan namıyla Erdalan Kürt bölgesini yirmi beş yıl yönetir. 
Bu yirmi beş yıl içinde en önem verdiği nokta Kürtler arası iç birlikteliği sağlamaktı. 
Yönetimdeki başarısı ve adaletli yaklaşımlarıyla dillere destan oldu.  

Düşmana teslim olmamak, onunla uzlaşmamak meşru savunmanın temel 
ilkelerindendir. Yukarıdaki örnek hemen hemen tüm isyanlarda görülmüştür. Dersim 
isyanında sağ ele geçmemek için Lac Deresi kendisini uçurumlardan atan Kürt 
kadınlarının cesetleri ile dolmuştu. Burada kadının direngen onuru kendini 
yansıtmıştır. Kendini düşünsel, duygusal ve bedensel olarak düşmanına 
kullandırtmamanın meşru savunması yapılmıştır. Aynı şekilde Leyla Kasım’da Baas 
rejiminin eline geçince ‘tutsaklıkta zafer susarak kazanılır’ şiarına göre davranmış, 
özellikle en vahşi işkencelerde Kürt kadınının direnişini efsaneleştirmiştir. Ve bu 
direniş en aktif propagandadan daha etkili olarak tüm Kürtlerin beynine ve yüreğine 
kazındı.  

Leyla Kasım hep demokratik bir sistemin hayali içindeydi. Zaten onu arayışlara 
iten de çocukluğunda fark ettiği kız ve erkek çocukları arasındaki ayırımdı. Bu 
yüzden yaşam itibariyle de sistemle bütünleşmeyi hiçbir zaman kendisine 
yediremedi. Bu arayış onu mücadelede çok aktif ve keskin kılıyordu. Aslında 
yaşasaydı KDP’nin de ölçülerine sığmayacak ve gerçek komutanlaşmayı oynayacak 
düzeydeydi. Gözüpekliği, yeteneği ve zekası ile tanınırdı. Anti-demokratik Baas 
rejiminin yönelimi de bundandı. 12 Mayıs 1974’te idam sehpasına giderken 
gözlerinin kapatılmasına bile izin vermedi. İdam edilmeden önce Baas rejimi 
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pişmanlık belirtmesi şartıyla kendisini idam etmeyeceklerini belirtmişti. Leyla 
Kasım ise şu cevabı vermişti; ‘eğer yaptığım işlerden pişmanlık duyacağıma 
ölürsem daha iyi. Ben ancak halkımdan af  dileyebilirim. Çünkü kendi gerçeğimle, 
davamda halkım için az çalıştım.’ Leyle Kasım katışıksız, en temiz ve direngen 
onuruyla Kürt kadınının halkı için sonuna kadar varolduğunun sade bir örneğidir.  

Kürt kadını için direniş bir onur meselesidir. Sorunlar karşısında yılmaması ve 
yaşam mücadelesini sürdürmesi tarih boyunca da hep karşımıza çıkmıştır. Hatta 
Kürt kadınının her şeyi elinden alındığında dahi yine de aynı tavrı sergilemiştir. Kürt 
toplumsal gerçekliği içinde kadının ailevi bağlarının çok güçlü olduğu bilinmektedir. 
Ama buna rağmen düşman karşısında  onurunu korumak için en değerli varlığı olan 
evlatlarını gözünü kırpmadan vermesi fedakarlık ve yurtseverliğin gücünü ortaya 
koymaktadır. Ağrı isyanında çatışma esnasında yakalanan Gülnaz, çok vahşi 
işkencelerden sonra Muş cezaevine gönderilir. Baş eğmeyen asi kişiliği, bağlılığı ve 
bilinciyle düşmana meydan okumuştur. Ancak düşman mutlak onun zayıf yönünden 
yakalayıp düşürmek istediğinden erkek kardeşinin ve oğlunun kesik başlarını 
Gülnaz’ın önüne koyar. Aslında bir nevi Gülnaz şahsında o isyanın kararlılığı 
ölçülmeye çalışılır. Ve aile bağı kullanılıp kadının mücadele ruhu öldürülmeye 
çalışılır. Ancak Gülnaz önce kardeşinin kesik başına eğilir ve direniş üzerine ağıtlar 
yakar, sonra oğlunun başına gidip ‘ben bu oğlu bugün için büyüttüm, eğer ben bu 
kahraman görüntüyü görmeseydim sütümü helal etmezdim’ der.  

Yine isyanların bastırılması karşısında psikolojik olarak bunu kaldıramayan 
kadınların sayısı hiç de az değildir. Teslimiyeti kabullenemeyen bir kültürle 
büyütülmüş olmanın sonucunda isyanlardan sonra birçok kadın akli dengesini yitirir. 
Kadınların direnişler dışında isyanlardaki bir diğer belirgin özelliği de,  düşmanına 
karşı bizzat aktif olarak ön cephelerde savaşması ve komutanlık yapmasıdır. 
Revanduz direnişinde Osmanlılara karşı savaşan Xatu Xanzat kendi adına yaptırdığı 
ünlü kalesi ile  tanınır. Kalenin halen dimdik ayakta olması onun savaş hazırlıklarına 
ne kadar hassas ve duyarlı yaklaştığını gösterir. Kılıcı ve atı iyi kullanan Xatu 
Xanzat savaşta eşi ölünce 1813’ten 1836’ya kadar süren savaş sürecinde yer yer ele 
geçen alanları kendisi yönetir. Aslında Xatu Xanzat’ın bu duruşu daha gençliğinde 
belirginleşir. Para karşılığında evlendirilmek istenince ‘benim bedelim başlık değil, 
Kürdistan’dır. Evlenirsem bile Kürdistan için savaşmak ve mücadele etmekten 
vazgeçmeyeceğim’ demiştir. Bu onun toplumsal gerçeğe karşı bir savunmasıdır. 
Aslında her genç kızın bedelinin ülke ağırlığında olacak biçimde yüceltildiği ve 
ülkeyle bütünleştirildiği anlatılmak istenir.  

Fata Reş, Osmanlı ile Rusya arasındaki Kırım savaşında bizzat Osmanlı 
padişahının yanına gidip bir birlik başında savaşmak istediğini belirtir. Ona Amazon 
kadını adı verilir. 1877’deki tüm savaşlara katılır. Elinde silahıyla, at üstündeki 
heybetli duruşuyla ve ardındaki yüzlerce atlı erkekle savaşlara öncülük etmiştir. 
Xanzade Sultan ise, Sultan Murat devrinde 1623 ile 1640 arasında Soran alanının 
hükümdarlığını yapar. Ona Soran kraliçesi unvanı verilir. On iki bin piyade ve on 
bin süvari askerlerine komuta ederek İran içlerine kadar gider. Başarılı seferlerinden 
sonra alanına geri dönüp hükümdarlığına devam eder.  

Son isyanda yer alan Zarife’nin savaşkan kişiliği de Kürdistan’da kadının meşru 
savunmasında önemli bir yer yapar. Çünkü hem askeri alanda hem de halk alanında 
öncülük yapmıştır. Silahı ve dili aynı anda gerektiği yerde kullanmasını bilen bir 
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yeteneğe sahiptir. Alişer’in akrabası ve eşi olan Zarife, güçlü ve saygın kişiliğiyle 
aşiretler arası sorunları çözen bir hukukçu gibidir. Dersim isyanına başlamadan önce 
Kürdistan’da yurtseverliğin ve birliğin hakim olmasına çalışır. Buna gelmeyen 
ihanetçiliği de gözünü kırpmaksızın yargılamaktan çekinmemiştir. Silahlanarak 
savaşa katılması diğer kadınların da aktif katılımını sağlamıştır. Bu yüzden eşi 
benzeri olmayan bir konumda değerlendirilmesi boşuna değildir. Nuri Dersimi 
Zarife için şöyle bahseder; ‘Zarife dahi kocası gibi Kürt milli davasına bağlı, aynı 
yüksek gayeleri takip eden, emsalsiz bir Kürt kızı olduğunu hayatta bilfiil ispat 
etmiştir. Zarife Kürt kadınları arasında milli uyanış için emsalsiz bir propagandacı 
olmuş ve Alişer’in milli faaliyetinde onun sağ kolu ve iş arkadaşı olmuştur. Zarife 
Alişer’e daima Kürtçe arkadaş anlamına gelen ‘Heval’ derdi.’  

Aslında birçok ülkede hükümdarın veya beyin kendisi ölünce yerine ya kardeşi 
ya da küçük yaşta da olsa oğlu geçerdi. Ama Kürdistan tarihinde ölen eşlerinin 
boşluğunu Kürt kadınları doldurmuştur. Bu onların otoriter ve hakim kişiliklerinden 
ileri gelir. Aynı şekilde birçok alanda Kürtlerin tek örgütlü kurumu olan aşiretlerin 
başına da yine kadınlar geçer. Bu aslında neolitiğin kadında yarattığı etkileyici, 
sürükleyici, yaratıcı gücünün eseridir. Yine Zerdüştlüğün tüm insanlarda olduğu gibi 
kadında da yarattığı iradi duruş, aslında İslamiyet’le birlikte kapatılmak istenen silik, 
suskun kadın tipine karşı direnişin devamı ve iradenin zaferidir. Eyyübi 
hükümdarlığında ölen kocası yerine geçen Şecerret al-Duri Mısır’daki Kürt 
hanedanlığını yönetir. Politik ve ekonomik alanda büyük çıkışlarla bağımsızlıkçı bir 
çizgiyi esas alır. Ancak İslamiyet tarafından kadının hükümdar olamayacağı 
belirtilince büyük dedikodularla dışlanır. Yedi yıl hüküm sürdükten sonra öldürülür. 
Görüldüğü üzere İslamiyet’in etkisiyle  Kürt toplumunda kadının yöneticiliğine 
karşı engelleyici, gerici bir zihniyet var olduğu halde çok sayıda kadının buna karşı 
çıktığı tarihte anlatılmaktadır. Bazı kadınların ise daha kocaları hayatta iken, 
hükümdarlığa ve otoriteye ortak oldukları bilinmektedir. ‘Her güçlü erkeğin 
arkasında bir kadın vardır’  sözü aslında kadının fiili olmasa da iktidarda söz 
hakkına sahip olduğunu ifade etmektedir.  

Caffan aşiret reisi ile evlenen Adule Xanım, otoriter, cesaretli, bilinçli, cömert 
kişiliğiyle kocasından daha çok dinlenilen ve saygınlık kazanan biri olmuştur. 
Kocasının ölümünden sonra da on beş yıl Halepçe bölgesini yönetmiştir. Bu süreç 
içerisinde şehri güzelleştirmiş, tarihe mal olacak eserler yaptırmıştır. İktidarında 
eşitlikçi ve barışçı olmuştur. Çıkan anlaşmazlıklara, yersiz kavgalara direkt 
müdahale etmiş, halka hizmet temelindeki yönetim anlayışı Kürdistan tarihine 
büyük bir miras olmuştur. Kendisi aydın bir insan olduğundan kültürel etkinliklere 
de önem vermiştir. Yine bir kadın olarak Şex Mahmut Berzenci’ye karşı çıkmıştır. 
Bu, kadın yönetim anlayışının erkek yöneticiliğine karşı duruşunu ifade etmektedir. 
Otoriter ve keskin bakışlarıyla her zaman halk içinde tartışmasız hakimiyetini 
pekiştirmiştir. Bu esnada Türkler Halepçe kentini Osmanlıya bağlamak için sefere 
çıktıklarında Adule Xanım telgraf tellerini keserek, ‘Bu telleri bir daha yapmam, 
çünkü toprağımda düşman gücünü görmek istemiyorum’ der. I. Dünya Savaşı’na 
kadar da iktidarı devam eden Adule Xanım sonunda İngilizler tarafından iktidardan 
düşürülür. 

Kürdistan tarihinde kadının belirgin bir yanı da Kürt kültürünü bugüne kadar 
getirip kendi şahsında korumasıdır. Bu aynı zamanda kadının Kürt kültürünü meşru 
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savunma çizgisinde koruması ve kendi öz değerlerini sahiplenmesidir. Kürt kadını 
her tür sömürüye ve asimilasyon politikasına rağmen, özünde koruduğu yurtseverliği 
sayesinde kendi asıl kültüründen vazgeçmemiştir. Erkek ne kadar işbirlikçiliğe 
çekilmiş ve mücadeleden vazgeçmişse de bir inat türünde kadının kendi kültürünü 
sahiplendiği görülür. Hatta Kürtçe’nin onca sömürüye rağmen unutulmaması, Kürt 
kültürünün örf ve adetlerinin erimemesi Kürt kadınlarının eseridir. Kadınlar  şiirsel 
tarzdaki ağıtlarla her zaman umutlarını, özlemlerini ve hayallerini yine maruz 
kaldığı acıları, zulümleri ve ayrılıkları dillendirmiştir. Tutucu toplum nedeniyle 
isimleri çok fazla bilinmese de Daya Tebrez Hawranî, Celale Xanım Lurîstanî, Diya 
Xazan, Meryem Xan tarihe geçen kadınlardandır.  

Örneğin Bedirxan Bey isyanının bastırılma sonrası, tüm aşiret işbirlikçiliğe 
çekilip asimile olurken, kadınlar yine kendi dili ve kültürünü korumuşlardır. 
Aşiretleri Ortadoğu’nun çeşitli ülkelerine dağılıp asimileye uğrarken Süreyya 
Bedirxan ile Rewşen Bedirxan her zaman Kürt dilinin edebiyat, şiir gibi dallarında 
ürün çıkararak Kürt kültürünün savunmasını yapmışlardır. Ve ömürlerini bu 
çalışmalara adamışlardır. Bunun için her iki kadın da direnişin sembolü ve Bedirxan 
Bey’in mirası olarak tanınırlar. Tabii aynı dönemde Avrupa’daki ve sosyalist 
hareketlerdeki kadınlar cins bilincinin yavaş yavaş gelişmesiyle erkekle eşit hak 
talebi için mücadeleye başlamışlardı. Ama Kürt kadınlarının direnişlerinde bu yön 
yoktur. Çünkü direk bir halk tehdidi söz konusu olduğu için yurtsever duygularla 
isyanlara katılım olmuştur. Direnişi süreklileştirmede öncü olmuşlar, ama öne çıkıp 
isyanların kaderini değiştirme gücünü yaratamamışlardır. Çünkü bağımsız bir 
örgütlenmeleri gelişmemiştir.  

 
PKK TARİHİNDE MEŞRU SAVUNMA 
 
PKK tarihi Önderlik tarihi olduğundan PKK tarihine geçmeden önce Önderlik 

Gerçeğinin kendisini yaratan koşullardan etkilenişini ve bu etkileşim karşısında 
geliştirdiği meşru savunma duruşunu değerlendirmek gerekir. Bu, PKK ideolojisinin 
meşru savunma çizgisini anlamak açısından hayatidir.  

 
1- Parti Önderliğinin Kendi Yaşamında Geliştirdiği Meşru Savunma 

İlkeleri: 
 
Bireyin kişilik özelliklerinin oluşumunda, hayallerinin, beklentilerinin, 

davranışlarının, duygularının, ahlak ve namus anlayışının, kültürünün 
belirginleşmesinde doğup, büyüdüğü yöre ile o yörenin coğrafyası, iklimi, toplumsal 
dokusu, anlam ve bilinç düzeyi önemli bir rol oynar. Tarih boyunca insanlar 
coğrafya ve iklimin koşullandırması altında elverişli olan alanlarda yerleşmişler ve 
bu alanlarda toplumsal gelişmeler kaydetmişlerdir. Coğrafya ve iklim gen 
yapısından karakter yapısına kadar insana etkide bulunmuştur. Örneğin; dağlık ve 
sert iklimli alanlarda sosyal şekillenme, küçük ve dağınık gruplar tarzında; kişilik 
şekillenmesi de asi ve sert mizaç şeklinde ortaya çıkmıştır. Sıcak iklimlerin sosyal 
yapısı gelişkin, bağlılıkları zayıf, karakter yapıları da hantal, sıcakkanlı ve rahatını 
seven tarzda olmuştur.  

Önderliğin yöresini kısaca değerlendirecek olursak; Torosların Mezopotamya ile 



Meşru Savunma Stratejisi 

 101

birleştiği, derin vadilerle parçalanmış, keskin bir arazidir. Coğrafik anlamda 
Anadolu ve Mezopotamya gibi iki halkın birleştiği yüksek bir mekandır. Yörenin 
iklimi birçok bitki ve hayvan türüne elverişli, Akdeniz uzantısı olduğundan onun 
etkilerini taşıyan bir bitki örtüsü ile örülüdür. Bu koşullarda şekillenen toplumsal 
doku ise oldukça renklidir. Yörenin ilk ev sahipleri Kürtler olmuş ve burada neolitik 
kültürü yaratmışlardır. Bu nedenle neolitiği en gelişmiş biçimiyle, derinden ve uzun 
süre yaşamışlardır. Diğer uygarlık sistemlerini ya fazla içselleştirmeden yaşamışlar 
ya da dayatılan zor karşısında, mecburi yaşamak zorunda kalmışlardır. Bu durumdan 
dolayı neolitik özü taşıyan halk, zorunlu olarak uygarlık değerleriyle de sürekli 
bütünleşmiş görüntüsünü vermiştir. Bu, yöre insanının kişiliğinde derin izler 
yaratmıştır. Yörenin diğer bir özelliği de birçok kültüre ev sahipliği yapmış 
olmasıdır. Bu durum kültürler arası iletişimin, dostluğun, hoşgörünün ve toplumsal 
yapıda doğal işbölümünün gelişmesini sağlamıştır. Bu toplum dokusunda şekillenen 
Halfeti Köyü neolitiğin etkilerini hala yaşayan, içe kapanık, sınıf farkı gelişmemiş, 
yoksul köylü insanlardan oluşan bir özellik taşır. Küçük haneli bu köy ortamının bir 
parçası olan ailesine karşı Parti Önderliği, çocuk yaştan itibaren bir mücadele 
içerisine girer. Ve ileri ki yıllarda formülasyona kavuşturacağı toplumsal 
mücadelenin ilk kavgalarını orada verir, ilk retlerini orada geliştirir ve ilk tavrını 
orada koyar.  

Parti Önderliği yöresinin koşullarının kendisinde yarattığı etkileri çözümlerken, 
nasıl sürekli bu koşullarla mücadele içinde olduğunu da sıkça vurgulamıştır. 
Önderliğin kişiliğinin şekillenmesinde koşulların etkisi bir gerçektir. Ama tek başına 
belirleyici değildir. Çünkü Önderlik koşullardan etkilendiği kadar, koşulların 
şekillenmesi dışına çıkmayı da başarmıştır. Geleneksel toplum tezine karşı antitez 
olarak ortaya çıkan Önderlik, kendi çabasıyla çocuk yaştan itibaren yeni koşullar 
yaratan bir kişiliktir. Eğer tamamıyla koşullar Önderliği yarattı denilirse, Önderliğin 
geleneksel toplum ile uyum halinde, onunla çelişkisiz, sıradan bir insan olması 
gerekirdi. Oysa ki Önderlik, küçük yaştan itibaren geleneksel topluma karşı 
sorgulayıcı ve eleştirel bir duruş sergilemiştir. Bu bölümde Önderliğin koşullardan 
etkilenme düzeyini ve bu geleneksel toplum teziyle etkileşime karşı meşru savunma 
çizgisi temelinde kendinde yarattığı antitez duruşu incelemek istiyoruz.  

 
a) Önderliğin Geleneksel Aile Dayatmalarına Karşı Geliştirdiği Meşru 

Savunma Duruşu:  
 
“Adım Abdullah, yani Allah’ın kulu, ama kul olmayı tam yüreğime 

oturtmamakla kendime saygılı olmanın, dolaysıyla o tanrısal güçler ne kadar 
üzerime gelirlerse gelsinler, özgür insanı savunmanın büyük bir erdem olduğuna 
kendimi inandırmıştım.” Parti Önderliği 

 
Parti Önderliği çocukluğundan günümüze kadar özgür insan savunuculuğunu, 

yaşamının merkezine oturtmuştur. Özgür iradesini önce ailesinin dayatmalarına 
karşı savunmuştur. Parti Önderliği’nin annesi Üveyş Ana kendisine haksızlık edene 
karşı mücadeleci, intikamcı, kimseden ve hiçbir sözden geri kalmayan bir kadındır. 
Üveyş Ana, Önderlik’te mücadeleci bir kişiliğinin oluşmasında önemli bir rol 
oynamıştır. Önderlik, Üveyş Ana ile olan ilişkisinde kendinde belli ilkeler 
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yaratmıştır. Bunlardan ilki, annesinin kendisi üzerindeki sahiplik iddialarını tepkiyle 
karşılayıp, kendi kendisinin sahibi olma ilkesidir. Parti Önderliği annesinin törelere 
göre çocuk yetiştirme çabalarına karşı sürekli bir savunma duruşu içine girmiştir. 
Üveyş Ana’nın töre bellediklerini Önderlik çocukluk hayallerine ve özgürlüğe aykırı 
bulduğu için kabul etmemiş ve bunlara karşı direnmiştir. Parti Önderliği’ndeki 
töreye karşı sürekli arayış ve özgürlükçü yaklaşım kaynağını buradan alır.  

Üveyş Ana törelerin namus anlayışıyla, ailenin ve feodal onurun savunulması 
istemiyle Önderliğe sürekli klasik kavgacılığı dayatmıştır. Önderlik bir oyun 
esnasında kendisine vuran çocuk için Üveyş Ana’nın tavrını şöyle anlatır; “Küçük 
bir çocuktum, baktım kavga etmişiz. Birisi benim kafamı kırmış, tabii annem bana 
müthiş yöneldi. ‘Yok eve gelmeyeceksin’ dedi. Anam verdi ilk dersi, intikamımı 
aldıktan sonra beni eve alabileceğini söyledi. Ana haliyle hiç acımıyor, oğlumdur, 
bilmem neyimdir diye kesinlikle belirtmiyordu.” Parti Önderliği annesinden 
etkilendiği kadar onunla bir mücadele içinde olduğu için annesinin feodal onuru 
savunma anlayışına karşı klasik intikamcılığa yönelmeden, ama kendi tarzıyla  da 
cevap vererek gerçek öz savunma duruşunu açığa çıkarmıştır. Parti Önderliği, 
annesinin analık rolünü tam oynamadığını, doğru tarzda bir çocuk büyütemediğini 
ve bir çocuğu, onu aşan zorluklarla karşı karşıya bıraktığını o yaşlarda sezinleyip 
tavuk ve civciv örneğini annesine vererek, o kadar bile olamadıklarına 
tepkilenmiştir. Beklenen ve istenen bir çocuk olmama Önderliğin o dönemde 
geliştirdiği bir savunma tarzı olarak ortaya çıkmıştır. Büyüdüğünde annesinin bir 
kumaş ile sevgisini ifadelendirme beklentisine dahi cevap olmamış, ama birçok 
ananın ulaşamadığı, onlar için en iyi olanı yapan, derin bağlılığı geliştiren bir evlat 
olmayı başararak sevgisini ifadelendirmiştir.  

Parti Önderliğinin babası, annesinin tersine sessiz, dürüst, ama güçsüz bir 
insandır. Önderlik; “Babamın silik, ama kesin inançlarına bağlı, dürüst, namuslu, 
hiç kimseye kötülük düşünmeyen bir karakterde olduğuna bende tanık oldum. Sanki 
koşulları olsaydı bu özellikleriyle tarihi çıkışlara katılmaktan çekinmeyecek biri gibi 
geldi bana” diyerek babasını tarif eder. Önderlik yaşama karşı duyarlı ve ilkeli 
olmayı babasından öğrenir. Yaşamda çevresinin ve kendi özgürlük hayallerinin 
farkında olarak yaşamasını, babası sürekli nasihat etmiştir. Bu nasihatları Önderlik 
doğru bulduğu yanlarıyla hep hatırında tutmuştur. Parti Önderliği; “Hatırlarım, 
halen aklımda çok iyi tutarım. Babam alim olmanın düzeyine, derecesine göre 
ölçülerini koyuyordu. ‘Bir sigara kağıdı’ diyordu ‘Yastığının altına sok, sen o 
yastığın işte biraz yükseldiğini farkedersen iyi bir alim olduğunu kanıtlarsın’ 
diyordu” biçiminde babasının yaşama karşı hassaslığını ifade etmektedir.  

Parti Önderliği anne ve babasının tarzlarını, çelişkili ve çatışmalı duruşlarını, 
kendi gelişimi açısından önemli bulmaktadır. “Babam iddialarında sınırlıydı, 
anamın büyük dikbaşlılığı kesin bir denge kurmuştu. Bu denge özgür yetişmemde 
uygun koşul yaratacaktı. Ana-baba teorisinin ailede kilitlenmesi bir boşluk 
yaratıyordu. Bu boşluktan yararlanmam özgürlük yürüyüşümün ilk fırsatı olarak 
görülebilir” diyen Parti Önderliği ailesinin başka aileler gibi çocuğu zora sokmayan, 
onun için güvence olan, denge yaratan, güç görebileceği bir konumda olmadığını 
ama bu durumunda büyük özgürlük çıkışı için bir fırsat olduğunu anlatmaktadır. 
Daha o yaşlarda aileyi dayanılacak ve güç  alınabilecek bir zemin olarak 
görmemiştir. Parti Önderliği bizler için “Koşullarınız rahatlatıcıydı sizlerin. Benim 



Meşru Savunma Stratejisi 

 103

hiçbir güvencem yoktu. Herhalde faydası da oluyor. O çocuk yaşta güvencem 
kendim oluyorum. Fazla güçlü babalara, dayılara dayansam büyük bir ihtimalle 
farklı bir çizgide gelişeceğim. İşte bunun böyle gerçekleşmeyişi benim bir çizgi 
sahibi olmamın ilk adımlarıdır denilebilir” diyerek, paşa kültürüyle 
yetiştirildiğimiz, fazla zorluk ve çelişki yaşamadığımız için yaşam duyarlılığımızın, 
savunma anlayışımızın ve zorluklara karşı direnme gücümüzün zayıf olduğunu bu 
nedenle de çocuklukta kabul etmediğimiz şeylere karşı dahi büyüyünce ihanet içinde 
olduğumuzu belirtir. Oysa Önderliğin çocukluğu aileyle sürekli bir mücadele içinde 
geçtiği için öz savunma duyarlılığı, sezgileri ve yoğunlaşması çok güçlüdür. Bir 
yandan annesinin isyancılığına ve kavgacılığına karşı doğru tarzda bir mücadeleyi, 
bir yandan da  babasının çaresiz, zavallı duruşuna karşı yaşamda muhakkak 
mücadelenin gerekliliğini bilince çıkartır. Ve ailesinden çıkarttığı sonuçlarla kendi 
savunma tarzını geliştirir.  

 
b) Köy Törelerine Karşı Önderlikte Gelişen Meşru Savunma Duruşu: 
 
Parti Önderliği dayatılan törelere karşı düşman ailelerin çocuklarıyla ve 

erkeklerle oynamaları yasak olan kız çocuklarıyla oyunlar kurarak, törelere isyan 
edercesine kendi özgürlük ölçülerini savunur ve feodal gerçekliğe kendini teslim 
etmez. Parti Önderliği Hasan Bindal arkadaş ile kurduğu ilişki için “Feodal bir 
kuralı ben yedi yaşımdan  itibaren bozmaya çalışıyorum. Eğer o zaman bu tutumum 
olmasaydı ben bu kadar aşireti, kabileyi, bu değişik insanları bir araya 
getiremezdim” diyerek, insanları birbirinden uzaklaştıran geleneksel tabuları kırma 
yönünün daha ileri ki  yıllarda bir halk mozaiği yaratacak kadar bir arada tutma 
özelliğine dönüştüğünü ifade etmektedir. Önderlik; “Ailenin tüm önemli kurallarına 
zıt kesilmiştim. Geleneklerine, namus anlayışına kuşkuyla bakmam ve çiğnemem 
giderek artacaktı. İlk çocukluk arkadaşlarımdan Şehit Hasan Bindal ile bir kır 
gezintisinden gizlice döndüğümü gören ninem Havva kıyameti koparmıştı. Çünkü 
Hasan düşman çocuğuydu. Buna cesaret etmem korkunç bir suçtu... Bu öfkeye 
rağmen düşman çocuğuyla birlik olmak benim için gün geçtikçe bir tutkuya 
dönüşecekti. Akraba çocuklarından kaçarken, düşman diye tabir edilen ailelerin 
çocuklarıyla ilişki ve birlik aramam benim için bir eğilim haline gelmişti. Aslında ilk 
doğal ideolojik ve siyasal örgütlenmemi bu yolla geliştirdiğimi daha sonra iyi 
anlayacaktım. Yeni toplum projelerinin ilk ilkesi böyle doğmaktaydı” biçiminde 
törelere karşı kendi özgürlük dünyasının öz savunmasını nasıl yaptığını 
anlatmaktadır.  

Önderlik düşman ailelerinin çocuklarını oyunlarına aldığı gibi erkeklerle 
oynamaları yasak olan kız çocuklarını da oyunlarına alarak törelere karşı çıkıyordu. 
“Yeni yaşam tarzlarımı oyunlarımda deniyordum. Oyunlar benim için gerçek, aile 
ve köyün gerçekleri ise kurtulmam gereken ayak bağlarıydı. Bu nedenle kendimi fark 
eder etmez çocuk gruplarımı olağanüstü bir çabayla yaratmaya çalışacaktım” 
diyerek, kendi yaşam alanlarını oyunlarında kuran, bu oyunları köy düzeninden 
yalıtılmış, kurtarılmış alanlar olarak gören Parti Önderliği, kurtarılmış alanının 
savunmasını da güçlü yapmıştır. Dost-düşman, kız-erkek ayırımı yapmadan her 
çocuğu kurtarılmış alanı olan oyunlarına almış, bu konuda henüz o yaşlardayken 
eşitlikçi bir ilke oluşturmuştur. Şehit Hasan Bindal arkadaşın amcasının kızı Elif, 
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Önderliğin oyunlarına katılmış, fakat daha oyun çağındayken oyunlardan kopartılıp 
evlendirilmiş bir kız çocuğuydu. Evlendirilmiş olmasına rağmen bunu kabul 
edemeyen Önderlik, usulca gelin olduğu eve gidip Elif’i oyuna davet eder. Kurduğu 
oyun düzeninin bir parçası olan arkadaşını tekrar oyuna çekerek savunmak ister. Bir 
erkek çocuğu olarak kız çocuklarıyla neden istediği gibi özgür oynayamadığı 
sorusunu kendisine sorar. Kızların oyundan ve arkadaşlıktan erkenden kopartılıp 
evlendirilmesini bir haksızlık olarak görür ve buna çocukça yöntemlerle de olsa 
karşı çıkar. Kız arkadaşının meşru savunma hakkını kullanmasını ister. Onları 
oyuna, yani başkaldırıya, kafa tutuş mekanına çağırır. Parti Önderliği; “Köy 
kızlarıyla oyunumun istediğim gibi sonuçlanmamasına duyduğum tepki olmasaydı, 
kızları bu özgürlük oyununa, bu savaşa çekmezdim. Çocukluğa ihanet etmemek, 
büyüklerin çelişkisi nedir aslında? Çocukluk özlemlerine ihanetle başlayan 
çelişkidir” biçiminde çocuklukta karşı çıktığı olgulara büyüdüğü zaman daha 
örgütlü bir mücadeleyle cevap verdiğini ifade etmektedir. Önderliğin çocuk 
yüreğinde, kökleşmiş koca bir düzenin haksızlığına karşı büyük öfke uyanır. Kendi 
güçsüzlüğünün ve bir şeyler yapamamanın kızgınlığıyla o küçük yürek bu öfkeyi 
ömür boyu içinde taşır. Cevabı verilecek olgular olarak belleğinde tutar.  

Bu olaydan itibaren toplumda kadına yapılan haksızlıklar, Önderliğin dikkatini 
çekmeye başlar. Kendi güçsüzlüğünün ve kadınların savunmasızlığının acısını 
derinden yaşar. “Komşumuzun bir erkeği evlenmişti. Anlam veremediğim ikinci bir 
evlilik yapmıştı. Ve bu ikinci evliliğini o zaman yaşıtım olan bir kızla yapmıştı... 
Benim yaşıtım olan bir kızın böyle çelimsiz bir adama para gücüyle gitmesi büyük 
bir suç, büyük bir ahlaksızlıktı. Elimden gelseydi o kızı o zaman o adamın elinden 
çekip çıkarırdım. Başaramadım. Çünkü gücüm yoktu” diyerek, Parti Önderliği o 
dönemki güçsüzlüğü güce dönüştürmenin kadını savunma açısından zorunluluğunu 
gördüğünü anlatmaktadır. Önderlik aynı güçsüzlüğün acısını, ablasının hiç 
tanımadığı bir erkeğe para ve mal karşılığı verilmesi olayında da derinden yaşar. 
“Benim bacım, onu hiç görmemiş olanlar iki günlük yoldan geldiler, istiyoruz 
dediler. Birkaç çuval buğday, birkaç kuruş para karşılığında geldiler, aldılar. Bu 
ilişkiyi halen yadırgıyorum. Hiç hoş görmedim. Böyle ilişkimi olur dedim. Birkaç 
günlük yoldan gelmiş adam, bir de adeta feodalizmin  serfi, ağanın çömezi, bizim 
bacıyı götürdü. Ne yazık oldu dedim. Tabii yine gücüm yetmiyor, gitti” biçiminde 
yaşadığı duygulanmayı anlatır. Yine o yıllarda Önderliğin köyünde bir kız 
evlendirilir. Kızın erkeğe boyun eğmesi ve hep evde kalması için evin direğine 
bağlandığını, ama kadının o ipleri kopartıp kaçtığını Önderlik duyar. Kendisini 
sınırlandırmak isteyen düzene karşı ipleri parçalayarak kaçan, geri toplum ölçülerine 
tepkili bu kadına yapılanlar üzerine Önderlik o yaşlarda derin sorgulamalar yaşar. 
Parti Önderliği; “Temiz niyetli bir kızdı. Zorla bir eve vermişlerdi. Böyle çok 
acımasız sille, tokat. Kız adama boyun eğmiyor, kaçıyor. Hatırlıyorum bende okur-
yazardım. ‘Bana da biraz okur-yazarlığı öğretir misin?’ diye ilk defa yanı başıma 
kadar gelen bir köy kızıydı. Öyle gelip satırlara bakıyordu. Halen aklımda, ona 
ancak bir-iki sözcük söyleyebildim. Başka bir gücüm olmadı. İşte ben bugün onun 
intikamını alıyorum” der. Gelişmeye, yeniliğe açık ve ilgili bir kızın zorla 
evlendirilmesine ve kendisine yapılan işkenceye karşı meşru savunmasını yapma 
amaçlı belki bilinçlice olmasa da dağlara kaçmasına o dönem köyde tek anlam veren 
kişi Önderlik olmuştur. Tüm köy delirdiğini düşünürken Önderlik onun hayallerinin 
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dışındaki yaşama karşı kendini savunduğunu çok güçlü hissetmiştir. “O zaman bir 
şey yapamamış olabilirim ama kinimi, duygumu, öfkemi biriktirdim, biriktirdim, 
biriktirdim. Daha sonra patlamaya dönüştürdüm. Vicdan sahibi oldum. Bu konuda 
ben başkalarına benzemem. Binlerce kadın, genç kız çok tehlikeli bir biçimde alınıp 
götürülecek ve benim vicdanım, duygularım bundan etkilenmeyecek. Mardin’den bir 
ilişki hatırlıyorum. Sözüm ona benim devrimci arkadaşımdı. Tesadüfen bir gün evine 
gittim. Kız halen aklımda. Bu kız bunun karısı dediler, adama baktım altmışını 
geçiyor. Kıza baktım on iki-on üç civarında. Sözüm ona ben devrimci bir evdeyim ve 
yemek yiyiyorum. Ne güzel devrimci bir aile(!) Tabii büyük intikam yeminlerimden 
birini de o zaman ettim. O ilişkiyi yerle bir edeceğiz, o kızı kimse bilmezdi, 
duymazdı, ama ben duydum. Böyle birçok zincirleme duyuşlarım vardı. Başkaları 
olsaydı, hürmetler büyüğümüz, derdi. Yürek yok çünkü” diyerek, Parti Önderliği 
kadına yapılan  haksızlığı derinden duyumsadığını, vicdan sorgulaması yaptığını ve 
yürek gözünü hep açık tuttuğunu belirtmektedir. Tüm bu haksızlıklar Önderliğin 
yarattığı Kadın Özgürlük Hareketinin birer gerekçeleri olmuştur. Savunmasız, her 
türlü tehlikeli ilişkilere itilen, fiziken ve ruhen şiddete maruz kalan kadını kendi 
savunmasını yapma gücüne bu özgürlük hareketiyle ulaştırmıştır.  

Yaşamında derinden izler bırakan bu aile ve evlilik olayları, Önderlik’te aile ve 
evlilik düzenine karşı büyük bir tepki geliştirir. Toplumda çocuklar cins farkına göre 
roller biçilerek yetiştirilir. Kızlar anne olacak, çocuk bakacak, erkeğe ve aileye tabi 
olacak şekilde, erkek çocuklarda baba olacak, egemen olacak, evle dışarısı arasında 
bağ olacak biçiminde yetiştirilir. Bu yetiştirme tarzı çocukların oyunlarına da, 
oyunların öykülerine de yansır. Evde bulunacakları pozisyona göre oyunlar 
çıkartılır. Ama Parti Önderliği ne verili oyunları ne de insanı evcilleştiren rol 
paylaşımlarını kabul etmemiş, düzenden uzak kendi oyun tarzlarını dağlarda 
yaratmıştır. Parti Önderliği; “Kesinlikle o anlamda bir erkek olmayı ne babam 
beceriyle bana aktarabildi, ne de anam. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten 
onların ikisi de ne birisi tam kadındı, ne de birisi tam erkek sayılırdı. Çok 
çapsızdılar, düşmüşlerdi diyebilirim. Bu da benim için ilginç bir şans, gözlem. O 
günkü gözlemlerim gerçekten de retti” diyerek çocukluk oyunlarında örnek 
alabileceği bir babaya sahip olmadığını ve bir de toplumun erkeklerinin kadınlara 
uyguladıkları baskıyı yakınen gördüğünden, ne babası gibi ne de diğer kaba erkeklik 
dayatanlar gibi olmak istemediğini ifade ederek kendi özgür erkek arayışlarının o 
dönem geliştiğini belirtir. Verili oyunların reddi de bu temele dayanmaktadır. 
Önderlik köyün çocuklarını da verili oyunlardan koparmak için kendisini çekici 
kılacak ve diğer çocukları etrafında tutacak oyun tarzları geliştirir. Tüm çocukları 
dağa çekerek kuş avına, meyve toplamaya, yılan öldürme oyunlarına çekmeye 
çalışır. Parti Önderliği; “Kavga yerine yetenekleri açığa çıkartan oyun düzenlerine 
çok daha meraklıydım” diyerek yeni oyun tarzlarıyla, oyun arkadaşlarının 
yeteneklerini körelten verili oyunlar yerine  yetenekleri açığa çıkartan ve geliştiren 
oyunlar kurduğunu belirtir. Bu örgütleme kabiliyeti herkesin ihtiyacı olanı iyi 
saptama ve herkese duyduğu ihtiyaca göre davranış sergileme gücünün çocukluktaki 
ifadesi olmaktadır. Parti Önderliği oyun etrafında ortaya çıkardığı ilk yaklaşımlarını 
daha sonraki süreçlerde ideolojik bir şekillenmeye kavuşturur.  

Parti Önderliği sürekli bir arayış içindedir. Kendine ait bir potansiyeli, zekası ve 
yetinmeyen, teslim olmayan karakteriyle sistemin dışında, arayışlarını 
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yaşamsallaştırabilecek bir ortam arar. Önderliğin potansiyelinin gücü, köy ortamının 
üstünde ve ondan güçlü olduğu için içinde bulunduğu ortam ona yetmez. Bu nedenle 
kendi potansiyeline uygun bir yaşam biçimi yaratmaya çalışır. İlk arayış, aile ve köy 
geleneklerinin dışına çıkma, o yaşam içinde farklı mekanlar yaratma biçiminde 
gelişir. Önderlik yaş olarak küçük ve bin yılların geleneklerine karşı donanımsız 
olduğu için yarattığı bu mekanlara zorla müdahaleler olmuş ve kızlar o mekanlardan 
zorla kopartılıp, çalınmıştır. Önderlik özgürlük mekanının savunmasını yapmak 
istemişse de güçsüz olduğundan engelleyememiştir. Buna duyulan tepki arayışları 
daha da derinleştirmiştir. Törelere karşı kendi iradesinin, vicdanının, duygu ve 
düşüncelerinin meşru savunmasını yaparak benzeşmemeyi başarmış, özgür ve 
duyarlı bireyi gerçekleştirmiştir.  

 
c) Kör Savaşçılığa Karşı Önderlikte Gelişen Meşru Savunma Duruşu: 
 
Parti Önderliği; “Sosyal gelişmenin önünde meşhur Kürt çelişkisi var. Kan 

davası, kapı komşu kavgası, it kavgası, eşek kavgası, bir karış tarla kavgası. Bunun 
tehlikelerini gördüm. Bu çok geri ve ilkel düzeyde bir tepki durumudur. Daha erken 
yaşlarda buna bulduğum cevap zıddına ulaşmak oluyor” diyerek, küçük yaşlardan 
itibaren sonuçsuz, hedefsiz ve anlamsız savaşçılığa karşı olduğunu dile 
getirmektedir. Görünüşte asi ve isyankar olan kör kavgacılığı özünde teslimiyeti 
içerdiği için Önderlik sürekli reddeder. Köylülerin kavgacılığında yenilme 
durumuna kadar kendisini getirmiş bir kavgacılığın ve savaşçılığın zavallılığını 
görüp, yenilme durumuna düşmeden mücadele etmenin kararlılığına ulaşmıştır. 
“Bütün köylülerin yaşamı kavgalı geçer. Fakat köylülerin bu tarzında başarı yoktur. 
Bu yüzden iç çelişkilerle birbirlerini tüketirler” diyen Parti Önderliği, bu tarz 
kavgacılığın gerçek kavga edilmesi gereken olaylara yönlendirilemeyen öfkelerin 
farklı yönlerden deşarj edilmesi olduğunu ve bununda büyük bir enerji kaybı ve 
sosyal gerileme olduğunu belirtir. Bu kavgacılığın sonucu pasifizm ve teslimiyettir. 
Önderliğin babası güç getiremediği olaylar karşısında en büyük eylem olarak dama 
çıkıp avazı çıktığı kadar bağırıp, küfretme yöntemini uygular. Önderlik toplumun 
kör kavgacılığına, babasının da anlamsız, pasif, sonuçsuz şikayetlerine karşı haklı 
olduğu konularda, sonuç alıcı mücadeleyi örgütlemeye çalışır.  

Parti Önderliği; “İki arkadaşım vardı. İkisi de halen aklımda. Bir gün duydum, 
biri diğerini kavgada bıçaklayarak öldürmüş. Şimdi ben halen o kavgayı ve o 
öldürme olayını unutmuyorum. Benim için çok trajikti. O öldürme olayı kesinlikle 
köy ortamında olmamalıydı. Son derece trajik ve vahşice buluyorum. Yine o 
tabancanın kullanılma işini de son derece tehlikeli ve dehşetli buluyorum” diyerek, 
sıradan bir köy kavgasında kullanılan silahtan duyduğu öfkeyi anlatmaktadır. Bu 
kavgada insanın meşru savunmasını daha farklı yapacakken silahla kendisini 
savunmasını abartılı, anlamsız ve meşru savunma hakkı dışında bulur. Kavga dahi 
olsa silahsız ve savunmasız bir insana karşı silahın kullanılmasını savunma ahlakı ve 
davranışı dışında görmektedir. Silahlı savunmanın çok üst düzeyde, topyekün 
saldırıya karşı geliştirilecek kutsal direniş sürecinde uygulanabileceğini ifade 
etmektedir.  

Bu olaya karşı Cumo ile Mıho olayında Önderlik küçük yaşta sergilediği 
savunma duruşunu örnek olarak vermektedir. Cumo ile Mıho Önderliğin köylüsü iki 
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yaramaz çocuktur. Sürekli kavga çıkartıp, Önderliği ve diğer çocukları zor duruma 
soktuklarından bu çocukların şerrine karşı Parti Önderliği bir eylem planlar. “Ne 
zaman bu eylemi aklıma koydum? Baktım çok üzerime geliniyor, baktım çok 
zorunludur ve artık yapmazsam fazla yaşayamam...” şeklinde yaşam kanalı 
tıkandığında, eylem tarzı zorunluluk olduğunda, başka bir yol bulunmadığında 
geliştirilmiş bir eylem olduğunu dile getirir. Kendi savunması için geliştirdiği 
eylemi taşla gerçekleştirir. Meşru savunma bilincini, doğru uygulanışını ve doğru 
taktiğini Önderlik daha o süreçlerde ortaya koyar. Parti Önderliği; “Şimdi bu iki 
eyleme baktığımızda benim tarzım yine bütün yönleriyle kendini ele veriyor. Plan, 
gizlilik, inisiyatif var. İlk hücum bende ve bir de sonuna kadar izliyorum. Dikkat 
edersek, burada bir gerillanın bütün özellikleri gizli” der. Burada meşru 
savunmanın en temel ilkesi olan yaşam kanalını daraltan güçlere karşı başarılı vuruş 
ve caydırıcılık yönü güçlü eylem  ortaya koyma ilkesi tamamıyla 
gerçekleştirilmiştir. Parti Önderliği; “Mıho hep kavga isterdi. Bir gün bir evin 
köşesinde eteklerim taş dolu olarak hiç fırsat bulamayacak bir biçimde onu taş 
yağmuruyla karşıladım. Evin ahırına kadar kaçtı. Bir daha da kavgaya yeltenmedi. 
Cumo’yu ise belli bir izlemeden sonra üst yamaçta eteklerim yine taş dolu olarak 
bastırdım. O da evin ahırına kadar kaçtı. Ailesi zor elimden kurtardı. Dersini iyice 
aldığından tehlikeli olmaktan çıkmıştı” der.  

Önderlik tarzında kendini ölüme yatıran, kör cesaret ve cahil savaşçılık yerine 
meşru savunma amaçlı, başarı trendi yüksek savaşçılık önemli yer tutar. Babasının 
pasif, annesinin aktif intikamcı kavgacılığını uygulamaz. Çünkü o tarzın kendisini 
getireceği noktayı çözümlemiştir. Kör savaşçılık ve cesaret kendi kendini kavgada 
tüketmeyken, Önderlik savaşçılığı ve cesareti kavgayı büyük gelişmelere 
dönüştürme biçiminde olmuştur. Önderlik kör savaşçılığa karşı her yönüyle gözü 
açık ve duyarlı olmuş, meşru savunma çizgisinin ilkelerini kendi savaş tarzına 
oturtmuştur. 

 
d) Emek Olgusunu Korumaya İlişkin Önderlik’te Gelişen Meşru Savunma 

Duruşu: 
 
“Köyde kaldığım müddetçe iyi bir tarımcı ve hayvanları dost gibi gören bir 

yaklaşımın sahibiydim. Ekim işlerini ve biçimi bir ibadet gibi karşıladım. 
Hayvanlara bakmak bir zevk işidir. Onların iyi otlak alanlarda beslenmesi mutluluk 
verirdi. Ağaç bakımını tutkuyla yapardım. Bağların yeşermesi ve bozumu başlı 
başına bir kutsallık taşırdı. Gıdalar, üzüm, ağaç ürünleri kutsal nimetten sayılırdı. 
Ekmeğin artığını hiç atmamak, hele buğday ekmeğini yemek bir ayrıcalıktı. Açık ki 
neolitik kültürün derin etkilerini yaşıyordum” Parti Önderliği 

  
Toprak ve emekle bütünleşmiş neolitik kültürün etkileri Önderlikte derin 

yaşanmaktadır. Doğaya sevdalı bir insan olan Önderlik, özgürlük mücadelesi içinde 
yer alan tüm yoldaşlarına da, sosyalist bir insan olmanın en temel ilkesi olarak 
doğayla barışık olmayı şart koymuştur. Bunun en güzel örneğini de kendi yaşamıyla 
göstermiştir. Kaldığı her mekanda çiçek bahçeleri kurmuş, yoldaşlarının toprağa ve 
bahçelere gösterdikleri özenden yola çıkarak mücadeleye ve özgürlüğe gösterdikleri 
özeni çözümlemiştir. Olmamış ham meyveyi kopartan arkadaşlarda terbiye 
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edilmemiş güdüleri ve şiddet eğilimlerini sorgulamıştır. Yaralı bir kuşu iyileştirmek 
için saatlerce çaba harcayarak, güvercinleri özgürlük timsalleri gibi değerli görüp 
ilgilenerek, doğadan kopuk, doğayı kalbinde hissetmeyen yeni insanın 
özgürleşemeyeceğini, mücadelemizin doğa ve toprakla sıkı bağı olduğunu 
öğretmeye çalışmıştır.  

Parti Önderliği’nin doğaya ve emeğe hassas yaklaşımı çocukluğundan itibaren 
vardır. Daha Önderlik o yaşlardayken birçok çalışmasında olduğu gibi bahçe 
çalışmasına da canını, ruhunu katarcasına yaklaşıyordu. Bir gün Önderlik bağ 
çalışmalarında kazma-kürekle fıstık ağacı dikmek için çukur açarken, kardeşi 
Mehmet onu iter. Bunun üzerine Önderlik kendisini uyarsa da Mehmet yine aynısını 
yapar. Mehmet, harcaması gereken emeği harcamadığı gibi Önderliğin emeğine ve 
üzerinde çalıştıkları toprağa saygılı olmadığı için aralarında kavga başlar. Önderlik 
orada kurduğu bahçeyi, yıllar sonra Ortadoğu’da kurduğu Önderlik bahçesine 
benzetir. Parti Önderliği; “İşte, aslında akademi o zaman başladı diyebilirim. Güzel 
bir bahçeydi, ben düzenliyordum. Adam onu bozmaya geldi. Ben ona karşı savaşı 
başlattım. Bir doğruya ilişkin olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Bana göre doğru bir 
yaşam vardı, onu çirkinleştirmek istedi. Ben kavgaya böyle başladım” der. 
Kardeşiyle savaşımı aslında tamamen meşru savunma esaslarına oturtulmuştur. 
Yaşamı ve emeğe dayalı geliştirilen ortamı bozmak isteyenlere karşı savunma 
içerikli bir tavırdır. Parti Önderliği Mehmet ile başlayan ve Mehmet’i arkasına 
alarak, emek gaspını koruyan babasıyla kavgaya dönüşen bu olaya, ilk isyan adını 
vermiştir. Babasıyla köy meydanında tutuştuğu kavga sonrası Önderlik babasının 
çıkınından on lira alıp hızla ve tek başına, öfkeli gözyaşları içinde, lanetleyerek 
köyden ayrılır. Önderlik köyden ayrılırken arkasına bakıp gözyaşları akıtsa da 
cesareti kırılmamıştır. Köy yaşamından, köy kavgacılığından, emek gaspından ve 
bunun gibi birçok olaydan bu ilk isyanla kopmuştur. Emeği ve toprağı savunmak 
için kalktığı isyanda büyük ciddiyet ve duyarlılıkla komşu köyleri uyandırmadan 
geçip,  Nizip’e ablasının yanına ulaşmıştır. Orada babasından aldığı parayı 
karşılayacak kadar buğday yolmasında çalışmış ve bu deneyim Önderliğe önemli bir 
bilinç kazandırmıştır. “Bu kendimi ispatlamanın önemli bir adımı oluyordu. Köysüz 
ve ailesiz yaşayabilecektim” diyerek Parti Önderliği, emeğin gücüne, özgücünün 
büyüklüğüne ve doğruları savunmanın erdemine bu olayla ulaştığını belirtir.  

 
e) Kemalizm’le Tanışma Sürecinde Önderlik’te Gelişen Meşru Savunma 

Anlayışı: 
 
Parti Önderliği okumaya ve dış dünyaya karşı oldukça ilgili bir çocuktu. Okul 

Önderlik için çok ürkütücü bir olay olduğu kadar, aynı zamanda da köy yaşamını 
aşıp hayallerini gerçekleştirmenin çıkış kapısıydı. Önderlik kar kış demeden her gün 
bir saat  yürüyerek Cibin’deki okuluna giderdi. Yöre zengin bir etnik bileşime sahip 
olduğu için Önderlik farklı halklarla küçük yaşta tanışır. Meşru savunmasının 
önemli bir ilkesi olan diyaloga her zaman açık olma, kendi gerçeği dışındakileri 
inkar etmeme, saygılı ve hoşgörülü olma ilkesi Önderlik’te daha o yaşlarda gelişen 
bir özelliktir. Önderlik renklilik ve çeşitlilik içinde büyüyen bir insan olduğu için 
yaratıcı ve canlıdır. Karşısındakine duyduğu saygıdan dolayı karşısındakinin de 
gerçekliğini derinden etkiler.  
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Önderlik okula başlamasıyla birlikte kendisine yöneltilen ‘kuyruklu Kürt’ 
sözüyle ulusal kimliğini ilk defa o zaman duyumsar ve bir kambur gibi bunu sürekli 
sırtında hisseder. Fakat bu kimlik baskısına karşı öz savunmasını, okulun ve 
öğretmenlerinin gözdesi olmayı başararak yapar. Erkenden tanıştığı ulusal, sınıfsal 
ve kültürel çelişkilere karşı geliştirdiği savunma tedbiri gözde ve başarılı olmaktır. 
Parti Önderliği; “Okula girdiğim ilk günden üniversitenin son sınıfına kadar hep 
dikkat çektim. İlk sıralarda bir başarı düzeyi hep geçerli oldu. Fakat köy yaşamı da 
dahil kişiliğimin o günlerden beri içine girdiği bir ikilem karakterimin ayrılmaz  bir 
parçasıdır. Köyün, ailenin, devletin ve genel toplumun statüsüne görünüşte ilk 
sıralarda uyum sağlayan, hatta bunu örnek düzeyde gerçekleştiren özelliğimle dipte 
asıl inandığım ve yaşam bulmasına çalıştığım mistik özelliğim tam bir çelişki 
halindeydi...  Bu çelişkiler kişiliğimin büyük tereddütler, endişeler ve kuşkular içinde 
gelişmesine yol açmıştır” der. Önderlik özde ciddi bir sorgulama ve tabi olmama 
çabasındayken bu özü savunma amaçlı en uyum sağlayan, en önde ve en başarılı 
görünümünü dışarıya yansıtmıştır. Bu bir ikilem gibi algılansa da Önderliğin o 
yaşlarda geliştirdiği bir savunma yöntemidir. Parti Önderliği Kemalizm’in eğitim 
anlayışıyla, değer yargılarıyla, düşünce kalıplarıyla bütünleşmemiş, Kemalizm’in 
tahrip edici etkilerinin karşısında hep kendi özünü korumuştur.  

Parti Önderliği okuldaki başarısıyla köy halkının dedikodularına karşı da meşru 
savunmasını güçlü yapmıştır. Onlar ‘Allah kimsenin oğlunu Ömer’in oğlu gibi 
yapmasın’ diyerek kendi çocuklarını Önderlik’ten uzak tutmaya çalışırken Önderlik 
onların rüyalarında göremeyecekleri olağanüstü okul başarılarıyla utandırarak kendi 
savunmasını yapmıştır.  

 
f) Küçük Burjuva Yaşama Karşı Önderlik’te Gelişen Meşru Savunma 

Duruşu: 
 
Önderlik sağ ve sol eğilimlerin keskinleştiği 68’lerde tam bir yol ayırımına 

girer. Din ideolojisini uzun yıllar derinden yaşayan Önderlik’te din kuşkulu bir 
kişilik oluşturmuştur. 68’in çatışmalı yıllarında Önderlik; “Anlamadan karara 
vermeyecek kadar sınırlı bir bilince ulaşmıştım. Bir gün yatağımın ucunda 
bulduğum sosyalizmin alfabesi kitabını bitirince şöyle mırıldandım; ‘Muhammet 
kaybetti, Marx kazandı’” diyerek, oldukça temkinli bir tarzda solculuğa 
yakınlaştığını ifade etmektedir. Fakat sıradan bir sempatizanlık Önderliğin o dönem 
yaşadığı ideolojik açlığı ve ihtiyacı doyuracak bir katılım tarzı değildi. Sorgulayan, 
eleştiren bir düşünceye sahip olduğu için ideolojik açlığı ne kadar güçlü yaşasa da 
herhangi bir ideolojiye direk kendini teslim etmemiş, kör bir bağlılık içine 
girmemiştir. Önderlik’te yeni tanıştığı sol ideoloji karşısında akıl, kuşkular, 
korkular, şüpheler en üst düzeyde harekettedir. Yaşadığı korkular solculuktan 
kaçmayı getirmemiştir. Cesareti de asi ve bir eylemlik isyancı tarza yönelme 
biçiminde ortaya çıkmamıştır. Tam tersi temkinli ama sağlam adımlarla, içte 
yaşadığı korkuyu cesarete, kuşkuyu da güvene dönüştürebilmiştir. Bu anlamda beyin 
ve yürek bağı Önderlik’te çok güçlü yaşanmaktadır. Duyguları ile hareket etmeyen 
Önderlik, duyguları büyük mantığa çevirebilmiştir.  

Bu yıllar ardından Önderlik Diyarbakır’da Tapu Kadastro memuru olarak 
çalışmaya başlar. Ürkütücü şehir yaşamı karşısında büyük merak ve korku yaşayan 
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Parti Önderliği şehir yaşamına kendisini tamamıyla teslim etmez. Rahat bir işe, iyi 
bir yaşama sahip olduğu halde kendini kaptırmayacak kadar iradeli bir duruş 
sergiler. Bu konuda Parti Önderliği; “Arkadaşlarım üç ayda kendilerini kaptırıp 
yaşatıyorlardı. Ben beceremedim. Ben küçük burjuva topluma karşı kendimi son 
derece korudum. Çünkü burjuva değer yargıları beni istila etseydi benim 70’lerdeki 
sürece sağlıklı bir giriş yapmam mümkün değildi” der. 

Parti Önderliği tapu kadastro memurluğu esnasında aldığı bir rüşvet olayını 
anlatır. Başta ilkesel ve vicdani düzeyde oldukça zorlandığını, ama bu paranın 
büyük idealler için kullanılmasının meşru olduğunu vicdanına kabul ettirdiğini 
anlatırken kişiliğinin öz savunmasını bu rüşvet olayında nasıl geliştirdiğini şöyle 
anlatmaktadır; “Bu para Kürdistan için kullanılabilir ve meşrudur. Bu para buradan 
geliyor ve yine buranın iyiliğine, güzelliğine kullanılabilir. Arkadaşlarım ise bol bol 
kafayı çekerlerdi. Her türlü pis işlere girip bu parayı harcarlardı. Çok önemlidir, 
bir rüşveti kabul etmek insanı bozabilir, ahlaksız yapabilir. Halen hatırlıyorum, 
birdenbire maaşımın 2-3 katı olan 3-4 bin lirayı o koşullarda 70’lerde cebimde 
görmem çok ilginçtir...  Düşündüm ki bir rüşvet beni Kürdistan’a çağırdı... Oysa 
Kürdistan’ı bitiren bu rüşvetçiliktir. Orada tam tersine bu rüşvetçilik beni Kürdistan 
üzerine düşünmeye götürdü.” Önderlik bu  olaya karşı kişiliğini nasıl koruduğunu ve 
hayallerine nasıl bağlı kaldığını anlatmaktadır.  

1971-72 öğrenim yılında Parti Önderliği sıradan  bir sempatizanlıkla yetinmeyip 
siyaseti siyasetin merkezinden öğrenme amaçlı 20.’likle kazandığı Siyasal Bilimler 
Fakültesi’ne (SBF) burslu olarak girer. O yıllarda Önderlik, Türk solu önderlerinin 
konuşmalarından, onların Kürt halkı için dile getirdiklerinden etkilenir. Mahir 
Çayan ve arkadaşlarının şahadetleri sonrası katıldığı bir boykotta tutuklanıp 
Mamak’a götürülür. Denizlerin idamını Mamak cezaevinde duyar. Önderlik delil 
yetersizliğinden dolayı çıkartılır. Çıkınca ilk iş olarak yeni bir oluşum hazırlığı içine 
girer. Fakat Parti Önderliği öncelikle Mahirlerin, Denizlerin çıkış biçimlerini 
sorgular. İdeolojik anlamda yanılgıları, sistemi tahlil etmede ve ondan kopmada 
zayıflıkları olduğunu görür. Sabırsızlık ve amatörlük öngörünün gelişimini 
engellemiştir. Tarihi anlamı olan bu çıkışların kendilerine daha oluşum aşamasında 
büyük ve örgütlü bir güç havası verdikleri için düşmanın dikkatini üzerlerine 
çektiklerini ve direk hedef olduklarını çözümler. Parti Önderliği; “Mahir Çayan, 
Deniz Gezmiş’ler gibi gençlik önderleri bile taş çatlasa bir ay eylemle yaşadılar. 
Mahir örgütü kurdu, iki ay yaşayamadı. Ve işte TİKKO kuruldu, aynı şey. En değme 
ihtilalci örgütün bile ömrü birkaç ay. Benimde Kürt olgusu adına yapabileceğim 
belki bir haftalık da yaşayamaz. Gizli partiler kuruluyor. Hepsi de iki ay sonra 
gerçekten açığa çıkıyor, Mustafa Suphi parti kurdu, geldi, yarı yolda denize 
gömüldü. Çayanların partisi on kişiyle Kızıldere’de gitti. Denizler daha ordu 
olmadan darağacına gitti. Kaypakkaya zaten Dersim’de daha ilk eyleme geldi, 
kargatulumba gitti. Yine T.C.’ye karşı tek bir başarılı örnek yok. Kürt isyanlarına 
bakıyorsunuz Şex Said’i daha isyana çıkmadan kontrol altına almışlardı. Yine Seyit 
Rıza’yı kandırıp darağacına götürdüler. Bunların hepsine adım attırmamışlar. Kürt 
aydınları çıkıyor, daha Kürt sözünü söylemeden etkisizleştiriliyorlar” diyerek, 
çıkışların yanlışlığını ve düşmanı uyandırdığını çözen Önderlik, dikkat çekmeyen, 
hangi fraksiyondan olduğu bile tam belli olmayan, silik, düşmanın denetimine 
aldığı, istediği zaman müdahale edebileceği bir kişi izlenimini vererek bu tarzla yeni 
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oluşturmaya çalıştığı grubun ve kendisinin meşru savunmasını yapmıştır. O süreçte 
MİT Önderlik hareketini küçümseyip, elinin altında olduğuna inandığından 
ezmemiştir. Parti Önderliği; “Kimileri bulunduğu ortamı anlayıp 
değerlendiremezken ben mutlak düşmanın egemenliği altında olduğum sahada da 
çıkış yapabildim” diyerek o dönemki kendini savunma ve harekete çıkış olanağı 
yaratma tarzını dile getirmektedir.   

 
2- PKK İdeolojisinin Meşru Savunma Karakteri: 
 
Tarih boyunca insanlık uygarlığın kullaştırıcı ve tabi kılıcı egemen sistemine 

karış iradeyi koruma ve kimliğine sahip çıkma mücadelesi vermiştir. Bu 
mücadeleler modern bilimlerden ve ideolojilerden yararlanarak bilimsel sosyalizmi 
açığa çıkarmış ve 20.yy.’ın ikinci yarısından sonra çağdaş halk hareketlerine 
dönüşmüştür. Sovyetlerde gerçekleşen devrim deneyimi ciddi ideolojik yetersizliği, 
dogmatik zihniyetin etkilerini, pratik ve politik tecrübesizliği yaşasa da dönem 
koşularında ezilen tüm halklar için bir umut olmuştur. Verili sistemin dışında bir 
yaşam sisteminin yaratılabileceğini, kapitalizmin öyle söylendiği gibi son ve daimi 
sistem olmadığını kanıtlamış ve büyük moral güç olmuştur.  

Rus devrimi gerçekleşen ilk deneyim olduğu için çeşitli yetmezliklerde 
yaşanmıştır. 19.yy.da ve 20.yy.’ın başında bilimsel sosyalist ideoloji tarihi 
çözümlerken, Sümerlerin gömülü tarihi henüz gün yüzüne çıkmamış olduğundan 
dolayı sistem çözümlemesi sınırlı kalmış, kapitalizmde sadece ekonomik boyutta ele 
alınmıştır. Yetersiz ideoloji bu anlamda demokrasi, insan hakları, birey olgusu, 
kadın sorunu ve bunun gibi birçok noktada yetersiz ve yanılgılı pratiği açığa 
çıkarmıştır. Reel sosyalizmin yaşadığı en temel hata devlet ve zor olayına  
yaklaşımında kendini göstermiştir. Devlet, bir sınıflı toplum yaratımı olarak neolitik 
toplumun eşitliğe ve özgürlüğe dayalı yapısını parçalayıp sınıflara ayırarak, ezen ve 
ezilenin var olduğu özgürlükten yoksun toplumu yaratma amaçlı kurulmuştur. Zor 
da devlet kurumun bir icadı olarak sistem hakimiyetini süreklileştirme amaçlı 
geliştirilmiş bir araçtır. Bu anlamda sosyalist ideoloji eşitlik ve özgürlük istemleriyle 
yola çıktığı halde, proleterya diktatörlüğü tarzında bir devlet modelini 
pratikleştirince en fazla farkını koyması gereken nokta da, devlet modelinde 
aşırılaşmaya giderek karşıtına benzeşmeyi ya da özde ondan kopmamayı yaşamıştır. 
Zor olayında da aynı durum ortaya çıkmıştır. Hem sınıf probleminin ele alınışında 
uygulanan zor mantığı, hem de çevre halkların ulusal kurtuluş mücadelelerinde 
uygulanan stratejinin zor olgusuyla örülü olması sosyalist ideolojinin zor noktasında 
yanılgı yaşamasına sebep olmuştur. Parti Önderliği sosyalist toplumun zor 
anlayışına ilişkin “Karşıdaki en kaba zora dayalı bir devlet de olsa onu zorla 
yıkmayı esas alma, bu ideolojik sistemle çelişir. Bu temel ilke mevcut sistemi esas 
alalım, ona teslim olalım anlamına gelmez. Tersine onu aşmayı temel ilke olarak 
kabul eder. Bu devletin tüm anlayış ve uygulamalarına karşı mücadele ilkesini de 
esas alır. Fakat yöntemi zorla, zor örgütüyle yıkmayı değil, meşru savunma duruşu 
ve hareketliliğiyle boşa çıkarma biçiminde karşı koymayı temel strateji olarak 
benimser” belirlemesini yapar.  

Sosyalist ideolojinin bu konudaki yanılgıları, ulusal kurtuluş mücadelesine 
başlamış tüm hareketleri de etkilemiştir. 1970’li yılların tüm devrimci hareketleri bu 
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ideolojik formülasyonu esas alarak mücadeleye başlamışlardır. Yeninin 
yaratılmasında zora olmazsa olmaz kabilinde abartılı bir rol biçildiği için retler 
keskin olmuş, mücadeleler kanlı geçmiştir. Ortadoğu’da bir umut hareketi olarak 
çıkan PKK’de sosyalist ideolojinin devlet anlayışından ve zor olayına yaklaşımından 
etkilenerek programını ve örgütlemesini oluşturmuştur. Her ne kadar sosyalist 
devrim pratiği Türk sol hareketlerinde olduğu gibi somut koşulların güçlü tahlilleri 
yapılmadan, şabloncu bir mantıkla, Leninvari-Maovari yol, yöntem ve uygulama 
tartışmasına girmeyip Kürdistan özgünlüğünü araştırmış, gerekli mücadele 
metotlarını ortaya çıkarmış olsa da, devlet ve devrim olayında reel sosyalist model 
PKK’nin ilk programında da kendisini hissettirmiştir. Yeni yeni sosyalizmle tanışan, 
tarihte ilk defa kendi kaderini tayin etme hakkını elde eden bir halkın gençleri 
olarak, o dönem sosyalist ideolojinin ilkesel hatalarını çözmek imkansızdı. Çünkü 
ideolojinin yaşadığı yanılgılar ve pratik yetmezliklerin sonuçları henüz su yüzüne 
çıkmamıştı. İki sistem arası kutuplaşma o dönem çok keskinleştiğinden sosyalist 
cephede, ideolojik savunma adı altında yapılan yanlışlıklara haklı gerekçeler 
bulunuyordu. Bir de o yıllarda ulusal kurtuluş mücadeleleri açısından rüzgar çok 
hızlı esiyor ve halklar birbiri ardına devrime yürüyorlardı. 70’lerin estirdiği bu 
özgürlük rüzgarı tüm halkların gençlerini kendi halkı, toprağı ve kültürel değerleri 
üzerinde yoğunlaşmaya, örgütlenip mücadele etmeye sevk ediyordu. Parti Önderliği; 
“ O yıllar ezilip de özgürlük şansını denememek insanlığa ihanetle bir 
tutulmaktaydı” der. PKK ideolojisinin mayalandığı düşünce her ne kadar 
bağımsızlıkçı ve ayrı bir devlet modelini esas alsa da bu, PKK programının meşru 
savunma çizgisi dışında olduğu anlamına gelmemektedir. Çünkü PKK mücadelesi 
tarihsel anlamda meşru bir zemine oturmaktadır. Yapılan tarihin en derinliklerine 
itilmiş bir halkın 20.yy.’da kendi kaderini tayin hakkını kullanmasıdır. Tarih 
boyunca hep uygarlık değerlerinin dışında kalmış, sürekli baskılardan dolayı dağları 
mesken tutmuş, isyanlar sonrası da jenositlerle, inkar ve imhalarla karşı karşıya 
kalmış bir halkın haklarını araması mücadelesinin meşru bir zemine oturduğu 
anlamına gelmektedir. Bu anlamda PKK, oligarşik cumhuriyete karşı Kürt halkının 
meşru savunma mücadelesinin adı olmuştur. Parti Önderliği; “PKK olayında pek 
farkında olunmasa da öz itibariyle hep bir köşesinde saklı ve hep sağlam tuttuğu bir 
insanlık iddiası vardır. PKK’nin Kürt olgusunu bu iddialarına temel yapması 
gerçekçi ve yerindeydi” diyerek, tarihte yok sayılan bir halktan yola çıkarak 
insanlığın özünün savunulduğuna vurgu yapmaktadır. Yine  Parti Önderliği 
PKK’nin meşru savunma anlayışı için; “Özünde bu olmasına rağmen, bunu doğru 
formüle edemediğimizi samimi bir özeleştiri konusu olarak görmeliyiz. Dikkat 
edilirse dağa çıkma, silahlanma, faşistlerin ve ağaların saldırılarına karşı kendini 
koruma hep öz savunma ve meşru savunma anlayışı içine girer. Bu hakkı can 
havliyle saldırıya veya isyana dönüştürme konusunda kendini vuran bir silah rolünü 
oynayacaktır” belirlemesini yapar.  

70’lerin sosyalist anlayışının ideolojik yanılgıları, meşru savunma çizgisini aşan 
zor anlayışı yine PKK’nin oluşum yıllarında sosyal şoven ve ilkel milliyetçi güçlerin 
erkenden yönelimleri PKK’yi zor olayında mecbur kılmıştır. Daha  ileri ki yıllarda 
da tasfiyeci-çeteci çizgi meşru savunma anlayışını zorlamış, ama  PKK’nin insanlık 
özünü ve çıkışın meşru savunma içeriğini ortadan kaldıramamıştır. Kendini ifade 
etme ve kimliğiyle yaşama şansının olmadığı, demokratik mücadele kanallarının 
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tıkalı olduğu barış ve kardeşlik içinde yaşamaya hazır ve bunun gereklerini her koşul 
altında gerçekleştirmiş olan bir halkın haklarını silahlı mücadeleyle araması 
mücadelenin meşruluğunu bozmamaktadır. Bu noktada Parti Önderliği; “Eğer 
baskılar cana kastetme düzeyine varmışsa, en doğal insan haklarını tanımıyorsa, 
halkın kültürel haklarını zorla bastırıyor ve inkar ediyorsa, bu haklarını 
kullanmakta kararlı olan toplumsal güçleri bastırıp, mahkum ediyorsa evrensel 
hukukun gereklerine uymayan hukuk dışı devlete, onun zor uygulamalarına silahlı 
biçimi de dahil halk savunma birlikleriyle ve savaş sanatının tüm incelikleriyle 
meşru savunma düzeni uygulamaya geçilir. Bunu bir anayasal hak olarak görmeli, 
eğer mevcut anayasa da bu hak yoksa bu eksikliği anayasaya yerleştirmeyi 
başarıncaya kadar savaşımı sürdürmek meşru savunma anlayışının zorunlu bir 
gereğidir. Eğer mevcut devlet hukuk devletini, temel insan haklarını, ve demokratik 
siyaset ölçülerini esas alıyorsa tabii ki meşru savunma silahlı şiddet biçimini 
alamaz. Alırsa bu gayrı meşrudur ve ideolojik değerini kaybeder. Birçok devrim 
örgütü ve reel  sosyalist devletin her ne kadar anavatanı savunma ve devrimi 
koruma adı altında meşru savunma anlayışına atıf yapılsa da işlettiği zor sisteminin 
bu anlayışla ilgisinin olmadığı hatta en terörize edilmiş sistem olduğu 
kanıtlanmıştır” şeklinde belirtir. Bu temelde PKK çıkış gerekçeleri meşru savunma 
çizgisinde gelişen, fakat uygulamada meşru savunma çizgisini zorlayan çete pratiği 
ile karşı karşıya kalan, ama sürekli meşru savunma çizgisini koruma mücadelesini 
içte yürüten bir hareket olmuştur. Meşru savunmanın önemli bir ilkesi olan PKK’de 
sürekli esas alınan bir olgu da halk dayanağı dışında hiçbir politik kliğe sırtını 
dayamama, ekonomik-politik desteklerle yürümeme, hiçbir bloğa tam dahil olup 
blok desteğiyle kendini var etmemedir. PKK bu anlamda da meşru savunma 
anlayışını 25 yıllık mücadelesinde temsil etmiştir.  

 
3- PKK’nin Oluşum Yıllarında Geliştirdiği Meşru Savunma Çizgisi: 
 
PKK isyanlarda iradesi kırılmış, savunmasız bırakılmış, kışla kültürüyle 

düşmanına sevdalanmış, Kürtlük bilincini belleğinin karanlıklarına itmiş, katliama 
her an açık bir halkın savunucusu olarak açığa çıkmıştır. Kürt halkının direniş 
misyonuyla harekete geçen PKK, aydın gençliğin fedakar, yoksul, emekçi ve inançlı 
kesimlerinin Önderlik çevresinde toplanmasıyla ortaya çıkmıştır. 1971-72 yıllarında 
tarih, sosyalist deneyimler ve Kürdistan somutunda ideolojik araştırmalar 
yapılmıştır. 1973’te Önderlik tarafından geliştirilen “Kürdistan Sömürgedir” tezi 
Kürdistan halkının kendi kaderini belirleme hakkının meşruiyetini ortaya 
koymuştur. Bu tez, insanca yaşama hakkının aranması ve tehlikede oluş karşısında 
kendini savunma hakkını kullanması gerçekliğini ifade etmektedir. 

1976’da devrimin ideolojik, politik, örgütsel çizgisinin belirlendiği Dikmen 
Toplantısı ardından grup üyeleri Kürdistan’ın değişik bölgelerine propaganda-
ajitasyon çalışması için giderler. Teoride araştırılan Kürdistan’ın pratik, somut 
koşulları yoklanmış ve zemin hazırlığı yapılmıştır. Henüz ideolojik tartışmaların 
yürütüldüğü bir dönemde Önderliğin “Sağ kolum” olarak nitelendirdiği Haki Karer 
yoldaş, ardında KDP’nin bulunduğu ajan-provakatif bir örgüt olan Beş Parçacılar 
tarafından Mayıs 1977’de şehit düşürülmüştür. Bu komplo ‘size adım 
attırmayacağız’ mesajını veriyordu. Bu mesaja karşı grubu destekleyen yurtsever 
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kesimi korumak için meşru savunma içerikli bazı mahalli eylemlilikler 
gerçekleştirilmiştir. Haki arkadaş şehit düşmeden önce parti ilanı ve 
profesyonelleşme henüz gündeme alınmamıştı. Parti Önderliği “Grubun en dürüst, 
fedakar ve Karadeniz’li Türk kökenli üyesi Haki Karer 1977’de komployla 
öldürülmeseydi grup radikalizme hemen kaymayabilirdi” diyerek, grubu radikalliğe 
iten dış etkenleri dile getirmiştir. Haki arkadaşın şahadeti ardından birçok arkadaş 
acının şiddetle giderilmesi yönünde bir tutumu savunmasa da, Önderlik bu tarzda bir 
intikam yönelişinin acıları dindirmek yerine yeni acılara sebep olabileceğini, 
düşmanı uyandırıp hareketi daha partileşmeden boğabileceğini iyi görmüş ve 
erkenden aşırı şiddet eğilimlerinin önünü alarak meşru savunma çizgisini grup 
içinde oluşturmaya başlamıştır. Meşru savunma çizgisinde en radikal tavrın, yeni 
hareketi sarsmaya ve geleceğini karartmaya çalışan güçlere karşı partileşerek 
büyümek olduğu konusunda Parti Önderliği karar kılmıştır. Bu karar aynı zamanda 
PKK’yi Kürdistan’da varolan reformist örgütlerden farklı kılarak, adının 
anılmasından bile korkulan Kürdistan devrimci çizgisinin oluşmasını sağlamıştır. 

 
4- Pilot ve Fatma’ya Karşı Önderlik’te Gelişen Meşru Savunma Çizgisi:  
 
PKK içinde Önderlik çıkışı hem düşman tarafından hem de iç provakasyonlar 

tarafından zorlandığı için Önderlik sürekli bir meşru savunma duruşu içinde 
olmuştur. Bu noktada Parti Önderliği; “Önderlik zemini, yüzyıllardan  beri komplo 
ve ihanetlerle mayınlanmış Kürt halk tarlasında yürümek, baştan itibaren her an 
parçalanmayı hesaba katmayı gerektirir. Sadece devletin zorundan ibaret olan fiziki 
mayınlar değil, onlardan bin kat daha fazla etkili zihniyet ve ruhsal dünyaya 
yerleştirilmiş mayınlar çok daha tehlikeliydi” diyerek, örgüt içindeki Önderlik 
çıkışını zorlayıcı yaklaşımların dışarıdakilerden daha ağır bir sorun olarak Önderlik 
karşısına dikildiğini belirtmektedir. PKK tarihinde Önderlik çıkışına şiddeti ve 
erkenden deşifre olmayı dayatan provakatif şahsiyetlerden ilki Pilot olmuştur. Bir 
tarım ilaçlama işinde Pilot’luk yapan Necati Kaya, Önderliğin güvenini kazanmak 
için ‘emret kendimi şu dördüncü kattan aşağıya atayım’ ya da ‘abi yolda iki-üç 
askeri vurdum’ diyerek, kendini gruba yatırmış, etkili, her işi yapabilen, Önderliğin 
istediği tarzda bir devrimci olduğunu göstermeye çalışır. Bu nedenle Önderliğin bir 
dediğini iki etmez. Grubun tüm masraflarını karşılar. Pilot ‘siz hangi eylemi yapmak 
isterseniz, ben size parayı bulurum’ diyerek ve sürekli soygun eylemleri önerileri 
getirerek gruba erken doğum yaptırtmak ister. Grubun diğer üyeleri Pilot’un 
sağladığı olanaklarla ses getiren eylemler geliştirmek isteseler de, Parti Önderliği bu 
istemleri frenlemiş, zamanı gelmediğini belirterek Pilot’u anlamaya çalışmıştır. 
“Pilot’u vurmak düşmanı uyandırmak olacaktır” diyen Parti Önderliği, Pilot’u 
yanında tutarak düşmana denetimleri altında olduğu izlenimini vermiş ve bu yolla 
grubun meşru savunmasını yapmıştır. Parti Önderliği salt ulusal mücadeleyi 
başlatmayıp tüm dünya insanlarının özgürlük özlemlerini ve hayallerini  
gerçekleştirdiğini, insan iradesini korumayı hedeflediğini ve insanlık savunması 
yaptığını bildiği  için oldukça sorumlu, duyarlı ve dikkatli adımlar atmıştır. 

Yine aynı yıllarda Önderliği zorlayan provakatif şahsiyetlerden biri de Fatma 
olmuştur. Fatma kişiliği Önderlik’te meşru savunma duruşunu güçlendiren bir etken 
olmuştur. Fatma, Dersim isyanının bastırılmasında önemli bir role sahip, isyanın 
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bastırılmasındaki katkılarından dolayı Cumhuriyet tarafından ödüllendirilmiş, 
işbirlikçi bir aileden gelmekteydi. Örgütün kuruluş yıllarında Fatma’ın ailesi 
kazanılmış bir CHP kalesi gibiydi. Kesire bir T.C. politikası olan ‘komünizm 
gelecekse de biz getiririz, solculuk yapılacaksa da biz yaparız’ edasıyla solculuk ve 
Kürt sorunu konusunda öncülük yapmak istemiş, konunun sahibi biziz dercesine 
kendine güvenerek ve kararlı bir duruşla gruba dahil olmuştur. Parti Önderliği Fatma 
için; “Oldukça zeki, rafine edilmiş bir kadın çekiciliğine sahipti. Ailesinin konumu 
yeni koşullarda bir avantaja dönüştürülebilirdi. Ayrıca Dersim’liydi. Soruna doğru 
yaklaşmasıyla hem halkın birliği hem de benzer çok sayıda kişiliğin dönüşümü için 
örnek olabilirdi. Kadın özgürlüğü de gündemdeydi. Bunun için de bir model 
olabilirdi” diyerek, Fatma’ya olan stratejik yaklaşımının özünü ortaya koymaktadır. 
Sosyalist bir hareket olarak içinde kadına yer verme ilkesel düzeyde önemli 
olduğundan, Fatma’nın gelişine de belli bir değer biçilmiştir. Fakat Fatma bu değere 
yanılgılı yaklaşmıştır. 

Fatma kadın-erkek ilişkisinde kördüğümü yaşayan Kürt kişiliğinin zaaflarını iyi 
tanımış ve bu zaaflara hitap ederek bireyi düşürmeyi, mücadeleden uzak tutmayı 
esas almıştır. Parti Önderliği; “Bazı tehlikeler seziyordum, bunun kadınlığını 
kullanması pek özgürce ve yoldaşça değil, tehlike giderek kendini belli ediyor... İşte 
bu duygular içindeyken ani bir önerim gelişti. Bizim toplum ölçülerine göre her ne 
kadar yanlış da olsa, şimdi öyle bir şeyi kimseye söyleyemem, ama bana göre çok 
önemli bir aşamada söylenmesi gereken bir sözdü. Ben, bir kişiyle sözlen dedim. Bu 
kişi herhangi birimiz olabilir. Bu sözü ilk ve son olarak ona söyledim. Hiç 
beklemiyordu ve hemen büyük tepkisi söz konusu oldu. Öyle yetişmiş ve hazırlanmış 
bir silah olarak kendi kişiliğini fiilen bu tarzda kullanmak istemesinin önüne geçmek 
istiyordum. Görünüşteki durumum yanlış anlaşılmaması için herhangi birimizle 
sözlen... Bir şeylerin önünü almak istediğimi fark etti, aslında grubun kaderi söz 
konusu olmasaydı, böyle bir tedbire yönelmeyecektim” şeklinde belirtir. Kürdistan 
üzerindeki işbirlikçi statünün küçük yaştan itibaren yetiştirdiği Fatma’nın önüne 
sınır çekilmiş ve Önderlik tarafından grubun savunması yapılmıştır.  

PKK’ye iktidar olma hırsıyla gelen ama varolan Önderlik gerçeği tarafından 
frenlenen Fatma, geçit bulamayınca direk Önderlik’le savaşıma yönelir. Parti 
Önderliği Fatma’nın dayattığı, düşmana hizmet temelindeki Önderliği kabul 
etmemiş, tedbir mahiyetindeki meşru savunmasını da onu Parti içerisinde tutarak 
geliştirmiştir. Özgür bireyi kendinde yaratan Parti Önderliği, meşru savunma 
hakkını, egemen sistemin kadın tipini temsil eden Fatma karşısında güçlü kullanır. 
Burada çıkış itibariyle zayıf ve güçsüz olan Parti Önderliği’dir. Fatma’nın arkasında 
ise bin yılların egemenlikli sistemi mevcuttur. Bu nedenle ezilenin ve hakları elinden 
alınanın mücadele tarzı olan meşru savunma çizgisinin Önderlik tarafından 
benimsenmesi anlamlı bir olaydır. Parti Önderliği, Fatma’yla başlayan savaşımında 
bir bireyle değil, binyılların sömürü anlayışıyla ve kadının geri özellikleriyle 
mücadele içinde olmuştur.  

Evlilik olayıyla Parti Önderliği, Fatma’nın elindeki geleneksel erkeği düşürme 
silahlarını etkisizleştirmiştir. O dönem böyle bir tedbir geliştirilmeseydi temsil ettiği 
kadın tipiyle Fatma’nın Partiyi yozlaşmaya ve dağıtmaya götürecek denli etkili 
olacağı Önderlik tarafından görülmüştür. Önderliği klasik erkek ölçülerine çekerek 
siyasi-sosyal amaçlardan uzaklaştırmak istemiştir. Önderliği yalnızlaştırmak ve 
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güçsüz kılmak için, Kleopatra’nın Sezar’ı etkilemek için yaptığı çevresindeki 
askerlere el atma yöntemini  kullanmıştır. Önderliğin çevresindekilerin kafalarını 
karıştırıp, örgütlülüğü parçalamak istemiştir. Fatma tarafından Önderliği kıskıvrak 
kapana kıstırma amaçlı dayanıp döşenen ev süreci de, Önderlik açısından duyguda 
tam bir meşru savunma savaşımının verildiği yer olmuştur. Önderlikle, onun özgür 
yaşam ve ilişki gerçeğiyle tam bir savaş içinde olan Fatma’ya karşı Parti Önderliği 
onu karşısına alarak, zıtlaşarak ya da kaçırtarak mücadele etmez. Onunla yirmi dört 
saat savaş içinde yaşayarak savunmasını yapar. Kemal Pir, Hayri Durmuş gibi 
Önderlik mücadelesine derinden bağlı yoldaşlar, Fatma’nın Önderliğe yönelik 
dayatmalarına, zorlamalarına, tahriklerine bir gün yakından tanık olduklarında bunu 
Önderliğe yapılan bir saygısızlık olarak değerlendirip, sorunu şiddetle çözme 
önerisinde bulunurlar. Hayri Durmuş arkadaş,  Cuma arkadaşa ‘buna hakkı yok’ 
demiş, Kemal Pir’de Fatma’yı ortadan kaldırma önerisi yapmıştır. Hatta ölüm 
orucunun son günlerinde vasiyet olarak ‘o kadından hesap sorulsun’ demiştir. 
Önderlik Pilot olayında olduğu gibi sorunu şiddetle çözme önerisini reddeder. 
Devlet, Kesire ve Pilot yoluyla Önderliği takip ediyordu. Fatma’ya yönelecek şiddet 
büyük bir karşı şiddet halinde yeni harekete dönebilir ve tarihi çalışmalar 
başlamadan son bulabilirdi. Ayrıca bu kadın özgürlük sorununa karşı kestirmeci ve 
geçici bir yaklaşım olurdu.  

Parti Önderliği Fatma’ya karşı yürüttüğü insanlık onurunu, hayallerini ve özünü 
savunma savaşımında büyük sonuçlar çıkarmıştır. Bu savaşım içinde Önderlik özgür 
erkek ölçülerini yaratmıştır. Kadının sırtından erkeklik taslama ve kadını bir 
basamak gibi kullanma yaklaşımlarını ahlaksızlık olarak değerlendirip kadına 
yaklaşımda sürekli kendini ve erkekliğini sorgulayarak devrimi kendinde 
başlatmıştır. Klasik erkeğe karşı özgür erkeğin savunması da Önderlik tarafından 
Fatma’yla yürütülen mücadele de geliştirilmiştir. Önderlik Fatma’ya yenilip klasik 
bir erkek olsaydı bugün özgürlük mücadelesi bu denli gelişmezdi.  

Tarihte Sümerlerden günümüze kadar rahip devlet mirası olarak gelen kadın 
yoluyla erkeği sisteme, devlete, siyasete bağlama, kadın yoluyla erkeği ehlileştirme 
ve bir anlamda da düşürme geleneği bir kez daha büyük tarihi çıkışın Önderliğine 
dayatılmak istenmiştir. Bir Sümer mitosu olan Gılgamış destanı oldukça öğretici bir 
örnektir. Özünden kopmamış, uygarlık değerleriyle bütünleşmemiş insanı temsil 
eden Enkidu, Sümer Rahip Devleti tanrıları tarafından gönderilen bir kadın 
aracılığıyla düşürülüp, öz kültürü ve değerlerinden kopartılıp, Sümer’e yani 
uygarlığın merkezine getirilir. Özünden kopan Enkidu uygarlığın temsilcisi 
Sümerleri, Huvvava’nın ormanları olarak tabir edilen öz toprakları üzerine sefere 
çıkartarak işbirlikçi bir rol oynar. Bu mitos tarihte birçok kez farklı mekan ve 
karakterlerde tekrarlanmış, ama oyunun özü hep aynı kalmıştır. Önderlik çıkışına 
Fatma aracılığıyla dayatılmak istenen yine aynı oyun olmuş, fakat Önderlik kendi 
şahsında binlerce yıllık geleneği parçalamıştır. Parti Önderliği ;“Sosyolojik bir 
kurum olarak aile, Kürt erkeğini en erken yaşta onbeş-yirmi yaşları arasında 
yakalayıp, etkisizleştiren bir canavar gibidir. İster ebebeynler düzeyinde, ister eşler 
düzeyinde bu ilişkiye yakalananlarda pek hayır bırakılmadığı bilinmektedir. 
Vaktinin ve enerjisinin tümünü bu soruna yatırır. Sonuç yarı çıldırma, delilik, sosyal 
ve siyasal yönden anlamlı bir kişilik olmaktan çıkmadır” diyerek. kadın ile 
ilişkisinde geleneksel Kürt erkeği gibi iradesini teslim ederek kendi tükenişini 
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getirmediğini söylemektedir. Yani kadın karşısında meşru savunmasını güçlü 
yaptığını belirtmektedir.  

Fatma en üst düzeyde Önderlik ideolojisiyle çatışma halindeyken, bu ideolojiyi 
zayıf düşürmek için Önderlik çevresindeki kadınlarla da bir mücadele içerisine 
girmiştir. Daha çok üniversite çevresinden olan grup aşamasının ilk bayan 
katılımlarına el atmış, kullanmaya çalışmış, psikolojileriyle oynayarak birçok 
arkadaşı intihara ve farklı kaçışlara sürüklemiştir. Parti içinde işkence yöntemini ilk 
uygulayan ve meşrulaştırmaya çalışanlardan biri Şahin diğeri de Fatma olmuştur. 
Parti Önderliği; “Örgüt içinde ilk defa Şahin’in Malatya’lı Celal adlı genci mezarı 
başında vahşice öldürdüğü, Kesire’nin ilk defa Pazarcık’lı bir muhtarın kızı olan 
Ayşe adlı katılımı erkekle münasebetsiz ilişkide bulunmasından dolayı Bekaa’da bir 
mağara da ölünceye kadar tuttuğu ve daha sonra bu tutumun PKK’de bir çizgi 
haline geldiği özenle belirtilmesi gereken bir hususutur” diyerek, örgüt içi şiddet, 
katliam ve çeteciliğin tohumlarının o dönem Fatma eliyle atıldığını belirtmektedir. 
İşkencenin PKK özüne aykırı olduğunu Parti Önderliği; “Parti içinde insanlık suçu 
işlenmez. PKK bir insanlık hareketi olduğundan işkenceyi reddeder. Ama bazı 
unsurlar işkenceyi PKK’ye, onun kültürüne bomba koyma amaçlı  sokmuşlardır” 
diyerek, PKK özünün savunmasının işkenceye karşı güçlü yapmış ve II. Kongrede 
Önderlik onayı olmadan tek bir insanı cezalandırılmaması kararını aldırmıştır. 
Önderlik, örgüt içi bu keyfi cezalandırmaları denetime alarak kadronun da 
savunmasını yapmıştır.  

 
5- Hilvan-Siverek Direnişinin Meşru Savunma Çizgisi:  
 
1977-78 yıllarında düşman Pilot ve Kesire yoluyla yani para ve kadın 

aracılığıyla Önderlik ve grubu denetime almaya  çalışmıştır. Haki arkadaşın şahadeti 
yoluyla mücadele azmi kırılmaya çalışılırken, Pilot ve Kesire yolu ile de denetimde 
tutulmaya çalışılan Önderlik 27 Kasım 1978’de çok gizli koşullarda Partinin kuruluş 
kongresini yaparak tüm yönelimlere cevap vermiştir. Düşman parti ilanına karşı 24 
Aralık 1978’de Maraş katliamını yapmıştır.  PKK’nin yoğun destek bulduğu sınır 
kentlerinden biri olan Maraş’ta halka yapılan katliamla hem PKK’ye hem de halka 
gözdağı verilmek istenmiştir. Ardından parti tarihimizin ilk toplu tutuklamaları 
yaşanmıştır. O dönem Şahin Dönmez’de Elazığ’da tutuklanıp cezaevine girenler 
arasındaydı. Şahin Dönmez zor koşullarda hemen teslim olan, saf değiştiren, ihanete 
giden kişiliğin zindandaki temsilcisi olmuştur. Tutuklulara yapılan işkencelere 
bizzat katılarak ihaneti zindanda kurumlaştırmak istemiştir. Elazığ tutuklanmaları 
örgütün bir bütününe yönelik yapılması düşünülen planları Önderliğin fark edip 
partinin ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu, erkenden tedbirlerin alınması 
gerektiğini hissetmesini sağlamıştır.  

PKK oluşum yıllarından itibaren Kürdistan’daki ajan-provakatif güçlerin, iç 
ihanetin, reformist grupların, işbirlikçi feodal çetelerin saldırılarıyla karşı karşıya 
kalmıştır. Hilvan şehrinde  Halil Çavgun arkadaşa yönelik geliştirilen saldırı da 
bunun bir parçası olarak geliştirilmiştir. Hilvan’lı olan Halil Çavgun arkadaş, Hilvan 
alanında feodal komprodur çetelere ve ilişki ağlarına karşı köylü kesim içinde 
çalışma yürüten, yöredeki çalışmalara öncü düzeyinde katılan bir arkadaştır. Birçok 
kirli ittifak ve ilişkilerle halkın üzerinde ağalık yaparak işini yürüten Hilvan’ın ünlü 
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aşiretlerinden Süleymanlar aşiretine karşı büyük olanaksızlıklar içinde mücadele 
yürüten Halil Çavgun yoldaş, polis desteğinde çalışan Süleymanlar çetesi tarafından 
yöredeki çalışmalarından ötürü şehit düşürülmüştür. Tehlike olarak görülen Halil 
Çavgun arkadaşın şehit düşürülmesiyle Hilvan’daki devrimci yükseliş de 
engellenmek istenmiştir. Bu şahadet ardından yerel gerici güçlerin yönelimlerine 
erkenden maruz kalan oluşum ilk örgütlü eylemliliğini bu güçlere karşı başlatmıştır. 
Hilvan’da güçlü olan ve genel Kürdistan’ı da etkisi altında tutan bu aşiretçi yapı 
halkın demokratik özgür gelişiminin önünde büyük engel teşkil ediyordu. Bu 
güçlere karşı grubun başlattığı mücadele aynı zamanda demokratik bir içerik 
taşımaktadır. Aşiretçi yapı parçalandıkça demokrasinin de önü açılacaktır. Bu 
anlamda ortaya konan eylemlilikle demokrasinin bir öğesi olan haklarını savunma 
bilinci ve birey olma olgusu PKK ile Kürdistan’da gelişmiştir. Parti içinde, yerel bir 
güç olan aşiretlere karşı mücadele için o dönem kapsamlı hazırlıklar başlatılmıştır. 
Parti tarihimize Hilvan-Siverek direnişi olarak geçen eylemlilikler Halil Çavgun 
arkadaşa yapılan komploya karşı meşru bir tavır olduğundan ve Hilvan’daki aşiret 
çetelerini durdurup, Urfa’daki faşist gelişimi engelleyip halkın demokratik gücünü 
açığa çıkardığından dolayı meşru savunma içerikli direnişler olmuştur. Hilvan’da 
alınan moral ve güçle Siverek’te de Bucaklar aşiretine karşı mücadele başlatılmış, 
Bucak çetelerine ağır darbeler vurulmuştur.  

1979’da önemli sonuçlar elde eden hareketimiz, küçük bir aydın grup olma 
konumunu aşmış, köylere ve kitlelere ulaşmıştır. Bu anlamda halk hareketi olmanın 
ilk adımı bu direnişle atılmıştır. Yörede aşiretçi öğeler teslim olmuş, yerel yönetim 
ele geçirilmiştir. Tüm bunlar Kürt insanında aşiretçi yapının kırılabileceği ve 
devrimin yapılabileceği inancını ve güvenini vermiştir.  

Hilvan-Siverek direnişi mücadelemizin ilk kapsamlı silahlı mücadele deneyimi 
olmuştur. Fakat direniş tecrübesizlikten dolayı geleneksel Kürt isyancılığını ve 
mevzi tutma tarzını aşmamış, bir köylüler savaşına dönüşmüştür. Hilvan direnişi 
ardından halka yönelik yoğun baskılar gelişmiştir. Kırsala dayalı uzun süreli halk 
savaşı stratejisi daha çok pratikte şehirlerde gelişmiş,  şehirlerde de çabuk deşifre 
olunduğundan zorunlu olarak dağa çekilinmesi  stratejinin doğru tarzda 
pratikleşmediğini göstermiştir. Hilvan direnişi sonrası halka yapılan baskılar 
düşmanın kısa bir süre içinde PKK’ye yöneleceğinin ip uçlarını vermiştir. Örgütü 
korumak ve gerilla mücadelesini başlatmak amacıyla Önderlik, Lübnan sahasına 
çıkışı planlar. Bu anlamda Hilvan-Siverek direnişi yarattığı tecrübe bakımından 15 
Ağustos’un zeminini hazırlamış, Lübnan’a açılmayla yeni bir atılımın çıkış noktası 
olmuştur.  

 
6- Geri Çekilmenin Meşru Savunma Anlayışı:  
 
Parti Önderliği 1979’da Lübnan sahasına çıkış yapmıştır. İki ay gibi kısa bir 

sürede olanak yaratarak gruba bir nefes borusu açmıştır. Parti Önderliği Ortadoğu’ya 
açılım için;“Muhammet’de son ana kadar eğer öldürülme tehlikesi olmasa 
Mekke’den ayrılma niyetinde değildir. Öldürülme planı açıkça kendini dayatınca 
Hicret kaçınılmaz olmuştur” diyerek, yöneltilen şiddet ve saldırılara karşı partinin 
yaşamını ve sürekliliğini sağlamak için yine gruba ölüm dayatıldığı için 
Ortadoğu’ya çıkış yapıldığını dile getirmektedir. Bu anlamda Ortadoğu’ya çıkış bir 
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nevi meşru savunma hakkının kullanılmasıdır. Ortadoğu sahası, PKK’nin daha güçlü 
bir başlangıç yapabilmek için kullanıldığı manevra sahası ve toparlanma süreci 
olmuştur. Arkadaşlar düşman saldırılarından kurtarılırcasına imkansızlıklar içinde 
Ortadoğu’ya aktarılmıştır. Lübnan sahasında merkezi bir devlet yönetimi 
olmadığından ve yönetim zayıf olduğundan dünyada birçok devrimci grup 
eğitimlerini ve hazırlıklarını bu sahada yapmışlardır. Başlarda Filistin’li örgütler 
enternasyonalist yaklaşmaktan ziyade, örgütlerinin çıkarı çerçevesinde 
yaklaşmışlarsa da zamanla PKK’nin değerlere, yoldaşlığa, örgüte, ideolojiye ve 
insana bağlılığına  yakından tanık olmalarıyla yine o yıllarda Lübnan iç 
mücadelesinde halkın yanında direnişe katılarak yer almamızın da etkisiyle uzun 
yıllar sürecek bir dostluğun zemini hazırlanmıştır.  

Bu kamplarda eğitim görüp ülkeye dönenler içinde Kemal Pir, Delil Doğan, 
Mahsum Korkmaz gibi arkadaşlarda yer almışlardır. Fakat ’79 son baharında 
Mazlum, Hayri ve Ferhat arkadaşların, ’80 yazında da Filistin’den gerilla 
mücadelesini örgütlemekle sorumlu gelen Kemal Pir yoldaşın tutuklanmaları 
çalışmaları oldukça zora sokmuştur. Önderliğin yurt dışında olduğunu Can Yüce’nin 
itiraflarıyla öğrenen düşman hareketi bitirmek ve gerilla mücadelesinin başlamasını 
engellemek için zindanlara yönelmiştir.  

 
7- 12 Eylül Rejimine Karşı PKK’nin Zindanda Geliştirdiği Meşru Savunma 

Tavrı: 
 
12 Eylül askeri darbesi NATO tarafından hazırlanmış bir darbedir. Aynı tarihte 

benzer darbeler NATO tarafından dünyanın birçok yerinde ulusal uyanışı engelleme, 
devrimci gelişmeleri durdurma ve demokratik muhalefeti susturma amaçlı 
geliştirilmiştir. 12 Eylül’ün Türkiye’ye yeni bir siyasi, toplumsal, ekonomik 
doğrultu belirleme ve ona göre bir düzene sokma amacı da vardır. Türkiye’de tek 
radikal muhalefet PKK  olduğundan ve silahlı mücadele hazırlığı içine girdiğinden 
düşmanın en direk hedefi de PKK olmuştur. Bir defa Önderliği elinden kaçıran 
düşman, Önderliği işlevsiz kılmak, ülkeyle bağlarını koparmak için tutukladığı 
kadrolar üzerine yoğun baskılarla yönelir. İki kutuplu sistemin çelişki ve 
çatışmalarının kızgınlaştığı, nükleer silahlanmanın ve askeri yönelimlerin ileri 
boyutlara vardığı ‘80’li yıllarda darbeyi eleştiren, onun uyguladığı işkencelere dur 
diyen ne bir toplumsal muhalefet ne de uluslar arası bir tavır gelişmemiştir. Bu 
nedenle cezaevindeki vahşete tüm dünya sessiz kalmıştır. İnsanlar yüreklerini ve 
gözlerini kapatmışlar, vicdanlarının sesini susturmuşlardır.  

Türkiye tarihinde zindanlar sürekli muhalefetin kırıldığı, ezildiği, halkların 
kimliksizleştirildiği mekanlar olmuştur. Zindanda davasını savunmada ısrarlı olanlar 
işkence tezgahlarından ve idam sehpalarından geçirilmiştir. Aynı yöntem PKK’li 
tutsaklara da denenmiştir. İtirafçılar eliyle tutuklulara işkence yapılarak ‘yoldaşına 
güvenmeyeceksin, dün sizinleydi, bugün size düşman’ mesajı verilmiş, fiziki ve 
psikolojik şiddetin dozajı sınırsız uygulanmış, irade ve onur kırıcı muameleler 
yapılmıştır. Dünyadan tecrit olan, Partiyle bağı tümden kopan, silahsız ve 
savunmasız tutsaklar en vahşi uygulamalara maruz kalmıştır.  

Demokrasinin hakim olduğu yerlerde insanlar sözlerle sorunlarını ifade edip, 
meşru savunma haklarını kullanırlarken, zindanda meşru savunma hakkı susarak ve 
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PKK kimliğini savunmak için bedenleri ölüme yatırarak yapılmıştır. Mazlum Doğan 
yoldaş parti kimliğiyle insan olmanın onurunu korumak ve insanca yaşama hakkını 
en despotik ortamda dahi kullanmak için Newroz diriliş bayramında yaşamına son 
veren eylemini ortaya koymuştur. Parti Önderliği; “Demek ki Parti kimliği böylesine 
vazgeçilmez bir insani kimliktir. Ve bunun dışında başka bir kimlikle bu mücadelede 
insan olmak mümkün değildir. Mümkün olmadığı hainlerin bolluğundan, 
itirafçılardan, işbirlikçilerden bellidir” der. Zindan direnişçilerinden Kemal Pir 
yoldaş; ‘yaşamı uğrunda ölecek kadar çok seviyoruz’ diyerek meşru savunma 
hakkının insanca yaşamı yaratmak için gerekirse ölümü seçerek de yapılabileceğini 
tüm insanlığa göstermiştir. Parti Önderliği; “14 Temmuz Parti tarihimizde en 
kahredici, işkenceli bir ortamda varlığını adama ve bu temelde ülkesine, halkına ve 
insanlığa sahip çıkma adına en büyük direniş kararlılığının verildiği bir gündür. 
Partimizde en çok ihtiyaç duyulan parti kimliği ile insan olmak, parti kimliği ile 
ordulaşmak, parti kimliği ile yaşamsal olmak. Belki de sadece başarıların değil, 
onun olumlu bütün adımlarının esasını teşkil ediyor diyerek, bu büyük direniş 
kahramanlarımızın şahsında en yalın gerçeği dile getirmiş oluyoruz” şeklinde 
belirtir. Bu anlamda Mazlumların, Ferhatların ve Kemallerin  örgüt ve insanlık 
onurunun  savunmasını direnişleriyle gerçekleştirdiklerini ifade etmektedir.  

 
8- Ortadoğu’da Gelişen Provakasyona Karşı Ülkeye Dönüş Kararıyla 

Önderliğin Meşru Savunma Tavrı: 
 
Zindanda böylesi görkemli direnişlerin sergilendiği yıllarda Ortadoğu’daki 

eğitim kamplarına gelen kadroda geleceğin belirsizliğine ilişkin bir tedirginlik, 
ülkeye dönüşün ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin bir netsizlik yaşanıyordu. O 
dönem Semir, Fatma ve Davut gibi provakatörler de Ortadoğu’ya çıkan grup içinde 
yer alıyorlardı. Önderlik sıfırdan ilişkiler kurarak olanaklar yaratırken, Semir 
yapının kafasını karıştırıp yoz kadın-erkek ilişkilerine çekmeye çalışarak ülkeye 
dönüşün önüne geçmek istemiştir. Partiyi Ortadoğu’da marjinal, kılıç artığı 
hareketler konumuna getirerek örgütün meşru savunma çizgisinde başlattığı 
mücadeleyi engellemeye çalışmıştır. Bunun için de en çok kadını ve Kürt erkeğinin 
kadın zaafını kullanmıştır.  

Semir evli ya da nişanlı arkadaşlara ‘evlisin, sana özel bir ev gerekli, ne diye sen 
bu battaniyeye sarılmışsın. Altın gibi bir karın var, neden onunla evde 
yaşamıyorsun?’ diyerek kadroyu mücadeleden caydırmaya ve partiden yaşam hakkı 
koparmaya çalışmıştır. Partiyi ilkelerden taviz vermeye zorlamış, ‘aşk yasaklanıyor’ 
diyerek Önderliği yaşamı çalmakla suçlamıştır. Parti Önderliği bu konu üzerine; 
“Beyrut’ta bir yer bulmak için nefes nefese, bir iki kimlik ihtiyaçlarını sağlamak için 
belki de yıllarımı veriyordum. Bir baktım ki Semir yine bulmuş serserileri, bir grup 
serseri delikanlı ile kızı, eve getirmiş, dümbelek çalıp, şarkı söyletiyor. Buna da ne 
güzel yaşam diyormuş. Hatta Parti Önderliği bize deniz kıyısında birkaç tane daha 
iyi ev tutsun demiş. Kendisinin yazdığı bir mektup vardı. ‘Yapının dörtte üçü bana 
bağlı’ diyordu. Gizli çalışmış, adeta kişilerin zaaflarını okumuş” der. Semir o 
dönem militanlaşmada umut vaat eden Şoreş adlı bir gencin de kafasını karıştırır. 
Şoreş partinin ilk eylemlerinden birini tek başına yapıp, Partiye yüklü bir para 
getiren iddialı ve cesur bir gençtir. Semir, Şoreş’in ilişkisi olan bayanı kullanarak 
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ülke ve mücadele kararlılığını kırar. ‘Bayanı Avrupa’ya alacağız’ gibi vaatlerden 
başı dönen Şoreş, ülkeye Agit arkadaşla birlikte dönüş yaparken, oldukça tehlikeli 
bir sınırda kendini yere atarak grubu da tehlikeye sokar. Agit arkadaş, silahlı 
mücadeleyi başlatma misyonuyla yola çıkan grubu ve geride kalanların 
beklentilerini koruma amaçlı ülkeye adım atmama da direten Şoreş’i vurur. Şoreş 
örneğinde olduğu gibi Semir, yapı içinde bireysel yaşam arayışlarını devrim 
çalışmalarının önüne koymak ister. Amacı bu gibi istemleri körükleyerek örgütü 
Avrupa’ya çekip mültecileştirmektir. Avrupa’nın sunduğu imkanları dillendirip ve 
ülkeyi ölüm alanı olarak gösterip, cesaret kırmaya çalışır. Bir yandan da örgütü 
Avrupa’ya zorla çıkarmak için Filistin’lilerle ilişkileri bozmaya çalışmıştır.  

Temmuz 1981 yılında Ortadoğu’da tüm bu zorlamalara karşı I. Konferans 
gerçekleştirilmiştir. Konferansta Önderliğin temsil ettiği mücadeleyi ülkeye 
taşırmayı amaçlayan eğilim ile örgütü mültecileştirmeye çalışan eğilim arasında 
yoğun bir örgütsel mücadele yaşanmıştır. Büyük bir kesim ise niyette Önderliğe 
bağlı, yaşamda ise örgütsüz ve etkiye açık konumuyla provakatörlere zemin sunan 
ortayolcu bir duruş sergilemiştir. Semir I. Konferans’ta ‘her yiğidin bir yoğurt yiyiş 
tarzı vardır’ diyerek herkesin kendi gönlünce partiyi yaşayabileceğini, kendi tarzıyla 
PKK’li olabileceğini dayatarak örgüt disiplinini ve işleyişini parçalamaya 
çalışmıştır. Parti Önderliği bir devrimcinin örgüt anlayışını net ortaya koyarak bu 
eğilimi boşa çıkartmış, ortayolda kalan militanları da eğitim yoluyla keskin, radikal 
çizgiye çekmeye çalışmıştır. Örgütsel sorunların ve devrimci yaşamın maneviyatını 
parçalayan provakatif faaliyetlerin masaya yatırıldığı I. Konferans kadroda önemli 
bir mücadele azmi yaratmıştır.  

Parti Önderliği Hilvan-Siverek gibi direnişlerin halkta yarattığı umuda ve 
zindandaki yoldaşların direnişlerine verilecek en doğru cevabın Ortadoğu’daki güçle 
ülke topraklarına dönüp, silahlı mücadeleyi başlatmak olduğuna inanarak 
çalışmalara yüklenmiştir. Ülkeye dönüş, meşru savunma hakkının kullanılması 
anlamına da gelmektedir. Parti Önderliği bu noktada;  “Aslında bütün o yıllarda 
bizim yapmak istediğimiz tarihi kopuşu engellemekti. Türk barbarlığı birçok halkı 
topraklarından dönmemecesine atmıştır. Bize de dayatılan buydu. Aslında bir yerde 
12 Eylül ile Kürtlerin sonu getirilecekti; bunu farketmiştik. Ne pahasına olursa 
olsun ülkeden fazla uzak düşmemek, mümkünse bir yerinden dönüşün imkanlarını 
yaratmayı hedefledik” der. Bir halkın öz savunması ancak öz topraklarda, yani 
kaybedilen yerde yürütülecek bir mücadele ile kazanabilir. I. Konferans’ın ülkeye 
dönüş kararı ardından ‘81-‘82 yıllarında yoğun bir ideolojik çalışma içine girilmiştir. 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Problemi ve Çözüm Yolu ile örgütün mücadele stratejisi; 
Kürdistan’da Zorun Rolü eseriyle de silahlı mücadelenin tarihi ve güncel nedenleri 
somut ortaya konulmuştur. Yine aynı yıl KDP ve YNK’nin karakterleri 
çözümlenmiş, karşılıklı ilişkilerin sınırı belirlenmiştir. PKK’de Gelişim Sorunları ve 
Görevlerimiz, Kürdistan’da Kişilik Sorunu, Parti Yaşamı ve Devrimci Militanın 
Özellikleri, Ülkeye Dönüş ve Görevlerimiz gibi kitaplar yazılarak örgütün ideolojik 
meşru savunma çizgisi belirlenmiştir. Örgüt içi mücadelenin ilkeleri konulmuş, geri 
çekilmenin yarattığı sorunlar çözümlenip, ülkeye dönüşün ideolojik ve psikolojik alt 
yapısı hazırlanmıştır.  

1982’nin Ekim ayında Ortadoğu’da II. Kongre yapılmıştır. II. Kongre 12 Eylül 
rejimine karşı halk savaşı stratejisinin kabul edildiği bir kongre olmuştur. Semir, 
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örgütün bu stratejik kararlaşmasını engellemek için Önderliğe ‘bizim kendi 
aramızda konuşacağımız şeyler olmalı’ diyerek kadro üzerinde pazarlık yapmayı 
önerir. Parti Önderliği; “Kongre ortamı en açık ve en yetkili organdır. Orada 
konuşmayıp, kendi aramızda konuşacağımız bir şey olamaz” diyerek, Semir’in 
oyununu bozmuştur. Bunun üzerine Semir örgüt yönetimini teşir etmeye çalışmıştır. 
Önderliği zorlamak için yönetim sorunlarını gündemleştirerek, ‘bizim yönetim 
anlayışımızı değerlendirmek yerine eğer bu örgütün bir yönetimi gelişmiyorsa o 
zaman bu yönetimi geliştirmekten sorumlu olan yeri sorgulamak gerekir’ diyerek, 
yönetim olunmamasının Önderlikten, pratikleşememeyi de yanlış teoriden kaynaklı 
olarak gösterir. Önderliğin değerlendirmeleriyle bu görüşlerde çürütülünce merkez 
seçimi için gizli oy talep ederek kendi adamlarını yerleştirip, merkezileşmeyi 
baltalamak istemiştir. Gizli oy talebi reddedilince son oyunu da boşa çıkarılmış oldu. 
Semir’in ülkeyi ölüm alanı olarak gösteren ve Kongrede ülkeye dönüşü engellemek 
için yürüttüğü tüm çabalara rağmen, II. Kongre ülke kararlaşmasıyla tamamlanır. 
Önderlik, örgütsel bir savunma refleksiyle tedbir mahiyetinde seçilen meclisin ancak 
bir yıllık kendini ispatlama sürecinden sonra resmileşmesi kararını aldırır.  

II. Kongreyi ülkeye taşırma grupları KDP komplosuyla imha edilmiş, Kuzey 
sınırında geçiş için üstlenme hazırlığı yapan grup KDP tarafından erzaksız 
bırakılarak KDP’ye bağımlı, gerilla yaşamından uzak tutulmaya çalışılmıştır. Yine 
doğu çalışmalarında yetkinleşen Mehmet Karasungur arkadaş KDP ve YNK 
arasındaki bir çelişkiyi çözmek için arabuluculuk yapma amacıyla gittiği Kandil’de 
YNK tarafından komplo ile vurulmuştur. Tüm bu yaşanan zorlu günlere karşı Semir 
ve Fatma yayıncılığı geliştirmek için gittikleri Avrupa’da aralarında çelişki varmış 
izlenimi yaratarak çalışmaları askıya almışlar, çalışma önünde sürekli suni 
çelişkilerle engeller yaratmışlardır.  

Semir Avrupa’ya gidince PKK’yi bitirmenin tek yolunun PKK tarzıyla ona 
yüklenmek olduğunu söyler. PKK nasıl T.C. içinde onunlaymış izlenimi verip, darbe 
vuran bir çıkış yaptıysa, PKK’ye karşı da resmiyette PKK’li gözüküp, fiiliyatta onun 
bitişi için çalışmak gerektiğini söyler. Önderlik PKK içinde öyle güçlü bir savunma 
mekanizması kurmuştur ki, PKK içinde açıktan PKK’ye karşı, PKK Önderliğine 
karşı bir tavır takınmak, kendini ele vermek ve kadro tarafından direkt dışlanmak 
anlamına gelir. Bu yüzden PKK’ye karşı tüm provakatörler PKK’li gözüküp, 
gizliden anti PKK’cilik yapmışlardır. Bu Önderliğin geliştirdiği savunma tarzıyla 
yakından bağlantılıdır.  

Parti Önderliği ’84 Haziran’ında ülkeye ulaştırdığı talimatıyla “silahlı 
propagandadan silahlı mücadeleye” geçilmesi gerektiğini söylemiştir. Meşru 
savunma hakkının kullanımı olarak gelişen PKK, halkta önemli bir umut yaratmışsa 
da  mücadelenin silahlı ayağını tam oluşturamamış, bir süreklilik yakalayamamıştır. 
KDP’nin oyunları, savaş ürkekliği, tasfiye olma kaygısı ülke karargahını savaşa 
başlama noktasında kararsızlığa düşürmekteydi. Bunun üzerine Önderlik tarafından 
merkez toplantısında merkez savaşa ikna edilip, talimat geliştirilmiş ve adım 
attırılmıştır. Parti Önderliği; “Haki Karer anısına bağlılık nasıl PKK ilanına 
götürmüşse, Diyarbakır zindan direnişçilerinin anısına bağlılık da 15 Ağustos 
ilanına götürmüştür” diyerek, 15 Ağustos’un zindan direnişçilerinin anısına 
bağlılığın bir gereği olarak da yapıldığını ifadelendirmektedir.  
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9- 15 Ağustos ’84 Atılımı İle Meşru Savunma Hakkının Kullanılışı:  
 
 “15 Ağustos özgür iradede ısrar anlamını taşımaktadır.” 
Parti Önderliği 
 
1983-84 yıllarında Önderlik eğitimi görmüş birçok grup, gerilla birimleri 

halinde dağlara çıkmışlardır. Eylemsellik içine giremeyen bu gruplara ‘84’te 
gönderdiği mektubuyla Önderlik; “Savaşmayanlar silahı bıraksın. Bırakmak 
isteyenler olursa biz devralmaya hazırız”, “Siz tarihle oynuyorsunuz” diyerek, 
gerilla mücadelesinin başlangıcının yapılmamasını eleştirmiştir. Parti Önderliği 
tarihle oynuyorsunuz diyerek, bu gecikmenin bir halkın mücadelesinin meşruluğunu 
kaybederek haksız konuma düşmesine sebep olunabileceği noktasına vurgu 
yapmaktadır. Çünkü 12 Eylül darbesi askeri kimliğini gizlemek için, ’82 sonlarında 
yeni bir anayasa tartışması başlatmış ve seçimle sivil görünümlü bir hükümet başa 
geçirmişti. Rejim, sivil elbiseler giyerek anayasal-yasal bir kurumlaşmaya gidip, 
darbeyi meşrulaştırmaktaydı. Dünya nezdinde kabul gören, hukuki işlemleri meşru 
olan, demokratik kanalları işletiyormuş izlenimi veren bir sisteme karşı Kürdistan 
halkının silahlı mücadelesini başlatmak PKK’yi gayri meşru bir konuma sokabilirdi. 
Bunun için meşru savunma çizgisinin ikinci ayağı olan silahlı mücadelenin vaktinde 
başlatılmaması tarihle oynamak olacaktı. Bu sert eleştiri ardından, 15 Ağustos ’84 
atılımı planlanır.  

15 Ağustos soykırımı sistemli bir politika olarak yürüten, bir halkın tarihi ve 
kültürel tüm değerlerine saldıran ve o halkı yarattığı değerlerden kopartan sisteme 
karşı kutsal yaşam hakkını savunma tavrı olarak ortaya çıkmıştır. Sürekli, savaş ilanı 
olarak ele aldığımız 15 Ağustos aynı zamanda Kürt insanının en insani ve yasal 
haklarının korunmasının meşru savunma çizgisinde eyleme dönüşmesidir de. Tarih 
boyunca baskılardan dolayı dağlara sığınan, savunmasız, güçsüz, her isyanda 
bastırılan konumdaki halk duruşundan kendini savunan,  başarılı bir eylem 
çıkarabilen, tavrını pratikleştiren halk duruşuna geçişi ifade eder. Kürt kişiliğine 
sıkılan ilk kurşun olarak değerlendirilen 15 Ağustos, savunma bilinci yüksek, 
yenilgili ruh halini aşmış, başarının ideolojik ve felsefik temellerini oluşturmuş yeni 
Kürdün doğuşunu da temsil etmektedir.  

Eruh-Şemdinli-Çatak üçgeninde planlanan eylemde, Çatak kolu üzerinde olan 
Terzi Cemal haberin geç geldiği gerekçesiyle tarihi bir çıkışı sekteye uğratmak 
istemişse de, asıl haberin en geç ulaştığı Agit arkadaşın denetimindeki Eruh grubu 
planlamadaki tüm hedeflerine başarıyla ulaşıp, Kürdistan silahlı mücadelesinin 
başladığını tüm dünyaya duyurmuştur. Meşru savunma çizgisinde eylem 
geliştirmenin en doğru pratikleştirildiği an, 15 Ağustos olmuştur. Eylem yaratıcısı 
Agit yoldaş, meşru savunma çizgisinin askeri sahadaki temsilcisi ve komutanı olarak 
PKK tarihine geçmiştir.  

Agit arkadaş, Önderliğe ve partiye bağlılığı yüksek olan bir arkadaştır. Bu 
bağlılığın yarattığı kavrayış derinliği doğru pratiği yaratan en büyük etkendir. Agit 
arkadaş, askerliğin güçlü bir örgütlülükten ve pratikleşmeden geçtiğini gören, bu 
nedenle de yaşamdaki olumsuzluklara karşı örgütü keskin savunan, çizgi dışılığı 
eleştiren, değerleri en çok koruyan, ideolojiye bağlı eylem anlayışını  en iyi 
pratikleştiren arkadaş olmuştur. Bize miras kalan günlüğünden de anlaşıldığı gibi 
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bağlılık ve bilinç derinliğiyle Agit arkadaş, Önderliği sürekli bilgilendirerek pratiği 
yönlendirmesini sağlamış ve Önderliğin yaşama nüfuz etmesinde bir kanal olmuştur. 
Yoldaşlık ruhunda yakaladığı düzey, PKK’nin zindanlarda yakaladığı ruha denktir. 
Kararsızlığı yaşayan bir arkadaşa bir gece sağnak halde yağan yağmurun altında 
ıslanmaması için montunu çıkarıp vermesi o yoldaşı örgüte kazandırdığı gibi, bir 
PKK kültürü olarak yaşamımızda da yer etmiştir. Yine insana olan hassas 
yaklaşımını günlüğünde birçok defa not düştüğü ‘bugün... arkadaşla konuşacağım’ 
sözleri görmekteyiz. Çevresindeki yoldaşlarına  ve askerlerine karşı sorumlu  ve 
ilgili yaklaşan Agit arkadaş, PKK’de komutanlığın gerektiğinde kendinden 
fedakarlık yapmak, gerektiğinde kendinden çok yoldaşların gelişimi için düşünmek, 
yoğunlaşmak ve kendini onlara göre planlamak olduğunu göstermiştir.  

Yaşamda öz disiplini ve kendini planlama gücü yüksek olan Agit arkadaş, eylem 
anlayışında da meşru savunma çizgisinin önemli bir ilkesi olan zamanında doğru 
hedefe, başarı gücü yüksek eylem gerçekleştirme ilkesini de hayata geçirmiştir. 
Meşru savunma çizgisindeki askeri eylemliliklerin sivilleri koruyup, askeri hedefleri 
esas alması ilkesi de Agit arkadaş tarafından doğru uygulanmıştır. Agit arkadaş, 
eylem öncesi tüm arkadaşları toplayıp memur bile olsalar sivillere zarar vermeme 
noktasında uyarmış, insana olan duyarlı yaklaşımını göstererek PKK’de meşru 
savunma kültürünü askeri eylemlilikte oturtan komutan olmuştur.  

Agit arkadaş, aynı zamanda halk sevgisiyle tanınan bir arkadaştır. Bugün bile 
hala Agit arkadaşın milisleri partiye bağlı, çalışma yürüten insanlardır. Çete pratiği 
ardından, örgütten kopan, örgüte karşı silahlanan birçok aile varken, Agit arkadaşın 
kullandığı evler, ilişkide olduğu kişiler, Partiye karşı düşman kesilmemişlerdir. 
Çünkü PKK’nin özünü Agit arkadaşta tanımışlar ve Agit arkadaş onları kendi 
şahsında Partiye bağlamış ve tüm mücadelenin halk için yapıldığını onlara 
kavratmıştır. Agit arkadaş bize meşru savunma çizgisinde mücadele yürütmenin 
ancak meşru savunma bilincinin insani, örgütsel, kültürel, kişisel vb. birçok boyutta 
kişilikte oturtulmasıyla mümkün olabileceğini göstermektedir.  

 
10- Ordulaşma Sürecini Baltalamak İsteyen Tasfiyeciliğe Karşı Önderliğin 

Yürüttüğü Mücadelenin Meşru Savunma İçeriği: 
 
Birkaç yıllık silahlı propaganda çalışmalarının hazırlığı temelinde gelişen 15 

Ağustos, gerilla mücadelesine geçiş anlamına gelirken buna hazırlıklı olmayan, asi-
avare tarzı oturtan, askerleşmeyen kadronun hataları ve 15 Ağustos şokunu atlatmış 
düşmanın da operasyonlar ile koruculuk uygulamalarını başlatması, yine KDP’nin 
bize karşı savaşa yönlendirilmesi ardından örgüt 15 Ağustos sonrası ciddi zorluklar 
yaşamıştır. Böylesi bir dönemde 28 Mart 1986’da meşru savunma çizgisinin askeri 
sahadaki temsilcisi ve uygulayıcısı, Önderliği güçlü anlayan ve pratiğe yansıtan 
taktik önder Agit arkadaşın komplo ile şehit düşürülmesi büyük etki yaratmıştır. Bu 
şahadet ardından 15 Ağustos’un meşru savunma çizgisi tasfiyecilik ve çetecilik 
tarafından oldukça yıpratılmış, PKK’nin özüne ters  eylem ve yaşam anlayışı 
geliştirilip, halk düşmanlığı yapılmıştır. Bu yıllardan sonra Önderliğin tüm 
mücadelesi, savaşı 15 Ağustos’un meşru savunma çizgisinde ve başarı düzeyinde 
tutma ile geçmiştir. Fatma, bu şahadet ardından Önderliğe ‘en güvendiğin adam da 
gitti. Ne zamana kadar dayanacaksın?’ demiş, Önderliği artık uygulayacak kimsenin 
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kalmadığını, zayıf düştüğünü  söyleyerek psikolojik baskılar yapmıştır.  
Aynı yıllarda PKK’nin meşru savunma çizgisindeki mücadelesine gölge 

düşürme, karşı tepki yaratıp kamuoyu oluşturma ve bu yolla dünyadan tecrit edip 
terörist örgütler arasına koyma amaçlı, Avrupa’daki Palme suikastine PKK adı 
karıştırılmıştır. Yine Avrupa’da kadroya yönelik başlatılan saldırılara karşı içte de 
tasfiyeci ve çeteci faaliyetler birlikte yürütülmüştür. Tüm bu zorluklar içinde Ekim 
1986’da III. Kongre yapılmıştır. III. Kongre’ye dek ideolojik netleşme sağlanmış ve 
askeri strateji somutluk kazanmıştı. III. Kongre bu yönlü bir netleşme kongresi 
olmaktan çok, uygulamadaki engelleri ve yanılgıları çözümleyen bir kongre 
olmuştur. Askerleşmeden kaçan kişiliklerin çözümlenme zemini olan III. Kongre’de 
Parti Önderliği; “Burada çözümlenen an değil tarih, birey değil sınıftır” sözüyle 
tarihi çıkışı engelleyen kişiliklerin derin çözümlemesini yapmıştır. Çünkü III. 
Kongre’ye kadar geçen süreçte savaş ve ordulaşma sorunları sahipsiz bırakılmış, 
gerçek bir gerilla düzenine geçilememiş ve bu nedenle onlarca eğitilen kadro imha 
olmuştur.  

Bu süreçte gerillada örgütü en fazla zorlayan eğilim, asi-avare, köylü 
isyancılığına dayalı, ideolojiden uzak eylem tarzı ile keyfi yaşam ve savaş anlayışı 
olmuştur. Askeri, profesyonel yaşamdan kaçma, köylere dayalı yaşamdan 
vazgeçmeme, ordulaşma için gerekli olan kişilik dönüşümünü, iradesini ve 
heyecanını yaşamama bir sağ eğilim olarak partiye dayatılmıştır. O dönem bu 
pratiklerin öncüsü Kör Cemal’in yaptıkları için Parti Önderliği; “Kör Cemal pratiği 
eşkiyalıktır. Eşkiyalıkta değil çapulculuktur. Eşkiyalar biraz haksızlıklara 
karşıdırlar, büyüklüklerinin anlamı vardır. Gidip ikide bir kamyon soyup cebini 
dolduruyormuş. Alışmış ikide bir Midyat yolunu kesmeye, zavallı suçsuz insanları 
soyup, böyle yaşamaya. Eline tarihi bir fırsat geçtiği zamanda oldukça yerli 
işbirlikçilerle de ilişkide bulunarak, hareketi bitirmeye çalıştı” der. Kör Cemal, 
meşru savunma çizgisinin savaşta sivil insanlara yönelik zararı en alt düzeye indiren 
tarzını bırakıp, halka zarar veren eylemler yapmıştır. Kör Cemal ‘Önderliği 
nezaketen öldürme’ teorisiyle,  Önderliği pratikte uygulamayarak, partinin  
gelişmeyi ve başarıyı sağlamasını engelleyerek bir anlamda nezaketen öldürmeye 
çalışmıştır.  

1990’larda da Terzi Cemal Güneybatı pratiğinde Önderlik onayı olmadan 
ajandır dediği yüzlerce arkadaşı işkenceden geçirmiş, imha etmiş ve korkutarak, 
teslimiyete ya da kaçışa zorlamıştır. Parti Önderliği bu pratiğe ilişkin; “Bizde 
işkence yoktur. Hatta bize göre ajanlığı sabit oluncaya kadar yetersiz söz bile 
söylenmez, kaldı ki biz dışımızdaki ajanlara da işkence yöntemini esas alarak 
yaklaşmayız. Bizde işkence bir bütün olarak lanetlenmiştir, sorgulama yöntemleri 
insancadır”  der. Parti Önderliği, Terzi Cemal’in ve diğer çete üyelerinin yaptıkları 
kadro katliamına karşı sürekli devrimci onurun ve örgüt kültürünün savunmasını 
yapmıştır. Önderliğe bağlı birçok kadro, yetki karşısında kendini kaybeden, feodal 
komploculuk tarafından bastırılmış ve ölüme gönderilmiştir. Hiçbir keşif ve sağlıklı 
plan yapılmadan başarı şansı olmayan eylemlere bilinçlice gönderilmişlerdir. Yine 
bu dönemde Önderliğin bin bir emekle geliştirdiği eğitim materyalleri taş altına 
doldurulmuş, yapıya ulaştırılmamış ve Önderlik pratikte boşa çıkartılmıştır. Agit 
arkadaşın geliştirdiği ideolojiyle sıkı bağ içindeki eylem anlayışı yerine, ideolojiden 
kopuk yaşam ve eylem anlayışı bu dönem ortaya çıkmıştır. Bu dönem temelleri 
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atılan çete çizgisi, devrim değerlerini heba etmiş, yaratılan düzeyi geriye çekip, 
emekleri boşa çıkartmaya çalışmıştır. Parti Önderliği İmralı’dayken;“O yanlışları 
engelleyememek beni öldürmüştür. Ben İmralı’ya gelmeden öldüm. Beni benim 
adıma iş yapanlar bin kez öldürdü” şeklinde çeteciliğin Önderlikte açtığı yarayı dile 
getirmektedir. Bu çizgi çatışma süsüyle kendi yoldaşlarını vurduğu gibi suçsuz 
birçok insanın öldürülmesinde, kadın ve çocukların katledilmesinde birinci derece 
sorumludur. Öz savunmaya dayalı bir meşru savunma duruşu yaratmak yerine, 
meşru savunma çizgisini boşa çıkartan, şiddet içerikli insan katliamları bu çizginin 
eseridir.  

Bu çete pratiği sahipleri çalışma yürüttükleri alanları örgüte açmak, örgütü o 
alanda kurumlaştırmak yerine, her biri kaldığı alanı kendi bölgesi ilan ederek, 
örgütün maddi ve manevi gücünü kullanıp kendi alanlarındaki etkinliklerini örgüte 
karşı koz olarak kullanmışlardır. Terzi Cemal, ‘Güneybatı demek ben demektir. 
Beni gözden çıkarması, orayı gözden çıkarmasıdır’ der. Kör Cemal, ‘Botan demek 
ben demektir’ demiş, Şener’de ‘zindan demek ben demektir, beni aşamaz’ diyerek, 
Önderliği işlevsiz kılmaya, mücadeleyi bütünlüklü yürütemez duruma sokmaya ve 
kendilerine muhtaç kılmaya çalışmışlardır. Her alanın kendine göre bir PKK 
anlayışı, yaşam ve eylem tarzını yaratmasına ve meşru savunma çizgisinin raydan 
çıkmasına bu anlayış neden olmuştur. III. Kongre, bir anlamda çete çizgisi oluşum 
halindeyken bu eğilimi mahkum etmek, doğru bir askerleşmeyi ve ordulaşmayı 
yaratmak iddiasıyla da gerçekleştirilmiştir.  

III. Kongre’de ele alınan bir diğer konuda Fatma kişiliği olmuştur. Fatma 
kongrede Kör Cemal ve Terzi Cemal’i öne çıkararak çözümlemeleri sonuçsuz 
kılmak istemiştir. Bu nedenle üçüncü kongre Fatma’ya soruşturma kararı almıştır. 
Fatma kişiliğinin bu dönem güçlü çözümlenmesi Parti Önderliğinin kadın özgürlük 
hareketini geliştirmesinde bir başlangıç olmuştur. Bu olaya ilişkin Parti Önderliği; 
“Acısı, zararı büyük de olsa bu ilişkinin bu tarz çözümlenmesi beni kadından 
uzaklaştırmadı, nefret ettirmedi. Belki de hiçbir aydına nasip olmayacak derinlikte 
kadın gerçeğine uzanmama yol açtı” biçiminde değerlendirmektedir. III. Kongre’nin 
kişilik ve kadın çözümlemeleri ışığında ERNK bünyesinde YJWK adıyla Kürdistan 
Yurtsever Kadınlar Birliği kurulur. Çeteciliğin ilk yıllarında Parti Önderliği, bir 
kadın örgütlülüğüyle mücadeleyi derinleştirmek ve çeteciliğin zeminini kurutmak 
istemiştir. Çünkü, daha bu dönemde çeteciliğin kadına yaklaşımında feodal, 
egemenlikli yönler ve kullanma istemi açığa çıkmıştır. Buna ilişkin Parti Önderliği; 
“Bir çiçek gibi korunması gereken genç kızlar, bir yük gibi hor görülüyor, 
şahıslarında özgürlük tutkularının canına okunuyordu. Fırsat bulduklarında da 
ilkelliği dayatmaktan geri kalmıyorlardı” diyerek, kadına karşı sergilenen 
yaklaşımları dile getirmektedir. 

1987-88 yıllarında örgüt içinde bu gelişmeler yaşanırken, T.C. içinde de 
1987’de OHAL, Özel Kol Ordu Komutanlığı, 1988’de JİTEM ve bunun gibi özel 
savaş kurumları oluşturulmuştur. Irak’ta da Saddam rejimi Halepçe katliamıyla 
binlerce savunmasız Kürt insanını kimyasal bombalarla katletmiştir. Kürtler için 
oldukça ağır ve sancılı geçen süreci kazanıma dönüştürme amaçlı Parti Önderliği, 
süreci kazanacak kadronun eğitimine ağırlık vermiştir. Hazırlanan beş yüze yakın 
kadro iç eyaletlerdeki çeteciliğe ve tasfiyeciliğe müdahale edip, Kürt halkının 
içinden geçtiği zorlu süreci kazanıma dönüştürmek için Önderlik tarafından iç 
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eyaletlere gönderilmiştir. Müdahale olarak yola çıkan grup Parti Önderliğinin 
talimatıyla Botan’da bir konferans düzenler. Konferansın amacı Botan’da doğru 
askeri anlayışı geliştirmek ve mücadeleyi yeni bir boyuta sıçratmaktır. Bunun içinde 
köylü intikamcılığının, asi-avare ideolojiden uzak eylem çizgisinin mahkum 
edilmesi gerekmektedir. Ancak bu çizgi mahkum edildikten sonra meşru savunma 
çizgisinde mücadelenin ortamı hazırlanmış olacaktır. Parti tarihimizde Tahtareş 
Konferansı olarak geçen müdahalede küçük burjuva liberal tarzın parti çizgisine 
sahip çıkmayan, Botan pratiğinin mahkum edilmesine katkı sunmayan, izleyici 
kalan tutumundan dolayı Hogir şahsında çete çizgisi konferansa hakim olmuştur. 
Bu, Önderliğin müdahalesini boşa çıkarma, konferansı saptırma ve çizgiyi çete 
çizgisinde tutma noktasında Önderliğe verilen bir mesajdı. Konferans böylece 
amacından uzaklaşmış oldu. Bunda da alanda bulunan küçük burjuva liberal, 
uzlaşmacı çizginin sorumsuz yaklaşımı önemli bir etken oldu. Hogir, konferansta 
tüm ülke pratiğine müdahale edebilecek denli yetkiyle kendisini donatmış ve çete 
pratiğini tüm ülke sahasında geliştirmek istemiştir. Konferans belgeleri Önderliğe 
ulaşınca Parti Önderliği, konferansı parti öncülüğünü katletme ve askeri çizgiyi 
saptırma amaçlı dayatılan bir komplo olarak çözümlemiştir. Bu nedenle konferans 
geçersiz sayılarak Hogir hakkında soruşturma açılmış, böylece örgütün savunulması 
bir kez daha Önderlik tarafından güçlü yapılmıştır. Hogir’in zorla asker çıkarma, 
sivillere zarar verme, yapıyı bastırıp boyun eğen konuma getirme gibi provakatif 
faaliyetleri bu tarzda açığa çıkartılmıştır.  

 
11- Gerilla Kongresi Olarak Tarihe Geçen IV. Kongre’nin Meşru Savunma 

Anlayışı: 
 
IV. Kongre’nin yapıldığı tarih olan 1990 yılı dünya çapında da çok ciddi 

sorunların ve değişimlerin yaşandığı bir yıl olmuştur. Bu yılın başında reel 
sosyalizm çökmüş, emperyalizm ulusal kurtuluş mücadeleleri döneminin 
kapandığını, sisteminin ve zaferinin yenilmezliğini tüm dünyaya duyurmuştur. YDD 
önünde engel olan Ortadoğu’ya da emperyalizm tarafından yönelinmiştir. Parti 
Önderliği bu yeni gelişmeleri çözümleme, mücadele stratejimizi yeni koşullara göre 
yeniden konumlandırma ve çete çizgisine karşı doğru bir gerilla mücadelesini yeni 
dönemde geliştirme amaçlı IV. Kongre’ye güçlü  hazırlanır. Fakat Önderlik kadar 
özel savaş rejimi de yeni taktiklerle ve Şener provakasyonuyla kongreye 
hazırlanmıştır. 

Şener, IV. Kongre’nin gerillalaşma, buna engel olan nedenleri yargılama ve 
iktidarlaşma kongresi olduğunu iyi bildiği halde gerillaya düşman kesilerek, 
mücadelemizde askeri ayağın vaktini doldurduğunu YDD’nin dilini kullanarak 
ifadelendirmiş ve örgütü siyasi çizgiye çekmeyi istemiştir. Şener, gerillanın ilk defa 
stratejik sonuca gitme imkanlarını yakaladığı bir süreçte bilinçlice gelişimi 
durdurmak ve daraltmak için yoğunca çalışmıştır. 1990’lara kadar halk savaşının 
stratejik savunma dönemi eksik de olsa tamamlanmış ve halk harekete geçirilmiştir. 
Devlet egemenliğinin kırıldığı bu yıllarda mücadelemiz stratejik hamleyle, stratejik 
savunmadan saldırıya geçmiştir. Böylesi bir dönemde Şener’in gerilla mücadelesinin 
vaktini doldurduğunu söyleyip, stratejik gelişimin önünü alma istemi o dönem için 
ciddi bir tehlikeydi. I. Kongreden sonra ilk defa ülkede gerçekleştirilen IV. 
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Kongrede gerilla pratiğinin yargılanmasına tepkilenen kesimleri de yanına alarak 
Şener, gerillanın sınırlandırılmasını ve Önderlik Sahası’nın faaliyetlerinin 
soruşturulmasını önerir. Bunun üzerine rapor istense de fazla takipçisi olunmaz. 
Kongre belgelerinin Önderliğe ulaşmasıyla Önderlik Şener’in tutuklanıp 
soruşturulması talimatını verir. IV. Kongrede küçük burjuvanın liberal 
yaklaşımlarıyla, feodol kompolucu  çizginin hesap vermekten kaçan tarzlarına karşı 
meşru savunmanın bir ayağı olan gerilla mücadelesi Önderlik tarafından bu çizgiye 
karşı savunulmuştur. Şener 12 Eylül sürecinde zindana alınmış, zindan direnişinin 
son günlerinde direnişe katılmış, şahadetler sonrası direnişin durdurulması ardından 
çevrenin saygınlığını edinmiş biridir. Bu durumdan dolayı kendisine yönelik 
duygusal yaklaşımlar gelişmiştir. Oysa şehitlerin mirasına konan bir şahsiyettir.  

Zindanın rehabilite politikalarını derinden yaşayan ve içselleştiren Şener için 
zindandan gelen mektupları gören Önderlik; “Şener’e cezaevinden gelen mektuplar 
vardı. Sözde evli olduğu Elif diye bir kız vardı. Mektuplarında Amerikan 
filmlerindeki aşk sahnelerinin nasıl anlaşılması gerektiğini işliyor. Hollywood’taki 
yaşamdan, hatta Sezen Aksu’nun dudaklarının neresini nasıl anlamalıyız gibi 
ifadelerin bulunduğu mektuplar geliyordu. Tamamıyla rehabilite olmuşlardı” 
şeklinde belirtir. Zindan şehitlerinin mirası üzerinden oldukça yozlaşmış, 
marjinalleşmiş, bireysel yaşam olanağı, tv, bireysel hak istemi, gıdalarını çoğaltma 
arayışları, PKK felsefesinden zindanı oldukça kopartmıştır. Şener bir yandan da 
mücadeleyi boşa çıkartmak için kadına yönelik çarpıcı yöntemler kullanmıştır. 
Annesinden kız kardeşine kadar çevresindeki  tüm kadınları bireysel amaçlarına 
ulaşmak için işletmiştir. Özellikle kadın erkek ilişkisini ‘özel ilişki olmalı’ 
biçiminde partiye dayatmıştır. Zindanda direnişiyle saygı uyandıran ve direniş 
onurunu koruyan bayan arkadaşlara da el atarak, kadını kendi iradesini ve örgüt 
iradesini savunan pozisyondan çıkartıp savunma iradesini kırmak istemiştir. Şener, 
kendisini de örgüt savunucusu gösterip çevresini kandırarak, zindanın kapılarını 
rehabilite yaşama açmıştır.  

Cezaevinden çıktıktan sonra Önderliğin yanına gelen Şener, direnişlerine 
katılımından dolayı Küçük Güney halkında ve kadında gelişen duygusal 
yaklaşımları, onları kendine bağlamada kullanmıştır. Önderlik yanında sağ 
koluymuş izlenimi verirken, arkasından Önderlik karşıtı büyük bir çalışma 
yürütmüştür. Küçük Güney’de bir kadın eliyle Önderliği zehirleme girişiminde 
bulunacak kadar kadının iradesini teslim almış ve kullanmıştır. Parti Önderliği; 
“Şener Güney kişiliği başta olmak üzere tüm yapıyı inandırmaya çalışıyor. Yapının 
duygulu oluşunu, işte bu kendinize uygun gördüğünüz zaafları kullanıyordu. Halen 
zindanda olan kızlardan biri ‘biz ona adeta köpekçe bağlandık’ diyor, zaafını tespit 
etmiş. Şener zaten zindanda en direnen kızımızla da sözüm ona bir aşk ilişkisine 
yönelmiş... Kızların insan olmalarına bile bu denli hizmet sunan, emniyetlerini, 
güvenliklerini sağlayan ve yıllarca bunun hazırlığını yapan benim. Şener ise yeni 
gelmiş ve ne olduğu belirsiz bir kişi. Peki bu kızlar neden buna tapıyor? Adeta 
ölümüne bağlılık duyuyorlar diye kendi kendime sordum. Biraz kandırarak, biraz 
nabza göre şerbet vererek bunu başarmış” der. Kadın duygusallığının ve 
bilinçsizliğinin tasfiyeciler tarafından kullanılmasına karşı Önderlik sürekli bir 
sorgulama ve arayış içine girmiştir. Kestirme yöntemlerle kadını parti dışı tutarak ya 
da yaptırımlarla sonuç almaya çalışmamış, uzun yıllar süren izleme, yargılama ve 
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tecrübe edinme ardından kadın sorununa köklü çözüm arayışları içine girmiştir.  
 
12- Meşru Savunma Çizgisinde Halkın İktidarlaşması Fırsatının 

Yitirilmesinin Sebepleri: 
 
Emperyalizmin YDD’yi oturtmak istediği Ortadoğu’da, Körfez Savaşı yoluyla 

güç gösterisi yapılmış ve Irak’ta Saddam’ın etkinliği kırılmıştır. İktidar boşluğunun 
yaşandığı Güney Kürdistan’da da aşiretler bu fırsattan yararlanarak 
ayaklanmışlardır. Saddam’ın yöneliminden korkan KDP ise, bu ayaklanmalara 
öncülük etmemiş, halkın Kürdistan’ın diğer parçalarına kaçmasına olanak 
sağlamıştır. Çünkü Halepçe benzeri katliamdan korkan ve kaçan halka uluslar arası 
yardımların yapılacağını bilen KDP, kendi halkının iktidarlaşmasına göz dikmek 
yerine yapılacak yardımlarla Barzani ailesinin imkanlarını genişletmeyi tercih 
etmiştir. Topraklarını terk eden halk ise, katliamlara uğramış, yollarda açlık ve 
hastalık içinde zorlu aylar geçirmiştir.  

Saddam’ın dünya nezdinde tecrit edildiği, Güney Kürdistan halkının ayaklandığı 
ve koşulların oldukça elverişli olduğu bir dönemde bu iktidar boşluğunun 
Ortadoğu’da alternatif bir hareket olan PKK tarafından neden doldurulamadığı 
sorusu bizler açısından büyük önem taşımaktadır. Taktik önderliğin kendini böylesi 
büyük gelişmelere hazırlamaması, önüne iktidar hedefi ve perspektifi koymaması ve 
küçük kazançlarla tatmin olması dönemin en temel hataları olmuştur.  

Taktik önderlik, kendini Güney devriminden sorumlu görmediği için güneydeki 
üslenmesine geçici yaklaşmış, geri cephe olarak ele almış ve kendini misafir 
konumunda tutmuştur. Bu yanılgılı yaklaşım, ciddi bir hedef ve planlama 
geliştirmeyişin ve yaşanan olaylara izleyen pozisyonda kalışın temel nedeni 
olmuştur. Oysa Kuzey Kürtlerinin sorunlarının çözümünde Güney mücadelesi kilit 
rol oynamaktadır. Güney Kürtleri tarihlerinde de ilk defa ellerine geçen bu fırsatla 
haklarını kazanmaya bu denli yakınken, süreci anlayamayan kadro bu tarihi fırsatı 
değerlendirerek Güney halkına öncülük yapamamıştır. 

IV. Kongre politik raporunda; “Güneyde doğmuş olan iktidar boşluğu taktik 
önderlik tarafından değerlendirilemedi ve birkaç küçük çalışmayla ele geçen maddi 
imkanlar üzerinde adeta bir iktidar sarhoşluğu gelişti. Erken iktidar hastalığı komuta 
yapısını sardı. Kendini iktidar görüyor ama, gereklerini yerine getirmekten uzak bir 
yaklaşım içindedir” şeklinde taktik önderliğin içinde bulunduğu durum ifade 
edilmiştir. Bir meşru savunma mücadele çizgisinde yetinme, mücadeleyi 
sınırlandırma asla söz konusu değildir. Tam eşit ve demokratik sistem kuruluncaya 
dek, her mücadele taktiği çizgi etiği çerçevesinde geliştirilmelidir. Bu hazırlıksız ve 
yetinmeci anlayış büyük bir fırsatın yitirilmesine, savaşın uzamasına ve şiddetin ön 
plana çıkmasına sebep olmuştur. Bu dönemin stratejik değişim hedefi görülemeyip, 
stratejik savunma döneminin taktik ve planlama alışkanlığı aşılamamıştır. Kuzey 
çalışmalarında da gerillacılık belli bir tarza oturmuş olsa da Türkiye ayağı yani, 
Türk halkının kazanılması boyutunda devrimin stratejik saldırıya geçmesi için 
gerekli olan zemin hazırlanmamıştır. Bu noktadaki zayıflığı gidermek için DHP 
geliştirilmek istenmişse de çeşitli yanılgılardan dolayı ve geç kalmışlıktan ötürü 
beklenen düzeyde etki yaratmamıştır. Güney devrimindeki sorumsuzluk, Türkiye 
ayağının oluşturulmaması ve iç tasfiyeciliğin gerillayı işlevsiz kılma çabaları sonucu 
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iktidarlaşma gerçekleşmemiştir.  
 
13- Serhildanların Meşru Savunma Anlayışı: 
 
Güneyde büyük iktidarlaşma imkanları yaşanırken, Kuzeyde de gerilla 

mücadelesinin yaygınlaştırılması ve etkileyici karakol eylemlerinin geliştirilmesi 
halkta büyük coşku yaratmıştır. Düşmanın özel savaş kuru mu olan OHAL’in 
sıkı uygulamaları da dayanılmaz öfkeler yarattığı için halk serhildanları patlak 
vermiştir. Devlet, Özal hükümetiyle PKK’yi düzen sınırlarına çekip legalleştirerek 
eritme amacında olduğu için, başta serhildanlara direk yönelmemiştir. Yine bu 
dönemde cezaevinden bazı PKK tutsakları bırakılmış, HEP kuruluşuna izin 
verilmiştir. Önderliğin çabalarıyla HEP, PKK radikal çizgisinin siyasal alandaki 
mücadele aracına dönüşmüştür. Bu da halkın örgütlü olarak serhildanlarda yer 
almasında önemli bir moral güç olmuştur.  

Serihildanlar, PKK mücadelesinin halkla olan kopmaz bağının tüm dünyaya 
haykırıldığı eylem tarzı olmuştur. Serhildan, meşru savunma hakkının en haklı ve 
yerinde uygulanan eylem tarzıdır. Aynı zamanda Kürt kadınının da özgürlüksel hak 
arayışının ilk eylemleri serhildanlar olmuştur. Kadın serhildanlara öncü katılımıyla, 
görkemli direnişleriyle ve saflara serhildanın etkisiyle akın akın gelişiyle bu 
mücadelede yer alma kararlılığını ortaya koymuştur.  

1989’da Cizre serhildanında halka öncülük yapan Berivan arkadaş (Binevş 
Agal), serhildanda en önde şehit düşmesiyle büyük etki de yaratmıştır. Parti 
Önderliği; “Cizre’ye gönderdiğimiz kız; Berivan. Yezidi kızıydı. Yanımıza geldiğinde 
bir ilkokul öğrencisiydi ve ablasının çocuklarına hizmet etmek üzere Avrupa’ya 
alınmıştı. Biz de onu sahaya çektik, oldukça etkiledik. Aslında sevgiyi de öğretmeye 
çalıştık. Yaşamı biraz onunla uyandırmaya çalıştık. Cudi’ye ulaştığında yazdığı bir 
mektupta dağların görkemini ve halkın oldukça tutkulu ele alınabileceğini 
söylüyordu ve içine girdi halkın. Dağa oldukça yakıştığı gibi silaha ve halka da 
yakıştı. Ve Cizre halkına kendini sevdirdi, çok sevdirdi. Halkta onu tuttu ve Cizre 
halkının da daha sonraki uyanışında bu arkadaşın hayli etkisinin olduğu 
söylenebilir”  der. Berivan arkadaşın içe kapanık Yezidi bir çevreden çıkıp, halkın 
meşru  savunmasını yapacak  denli aktif rol oynaması oldukça etkileyici olmuştur. 
Serhildanda önde yer alarak halkın meşru savunmasını yapan Berivan arkadaş, 
kadındaki savunma refleksinin örgütlendirilip bilinçlendiğinde önemli bir kazanıma 
dönüşebileceğini göstermiştir.  

1990 yılında Newroz gününde de Zekiye Alkan, Diyarbakır surlarında eylem 
gerçekleştirir. O dönem Diyarbakır halkına ve kadınına yönelik yoğun baskılar ve 
düşürme politikaları uygulanmaktadır. Zekiye Alkan arkadaşın eylemi tüm bunlara 
karşı Diyarbakır’ın meşru savunmasını yapma amaçlıdır. Parti Önderliği; “Mazlum 
nasıl ki zindanda partiye dayatılan teslimiyete karşı büyük bir eylem ve şahadetiyle 
bunun zaferi oluyorsa, Zekiye Alkan’ın direnişi de Diyarbakır geneline dayatılan, bu 
temelde de bütün Kürdistan’a, Kürt halkına dayatılmış olan sinmişliği, korkuyu ve 
çaresizliği gidermek oluyor” diyerek, kadın cephesinden verilen cevabı 
yorumlamaktadır. Zekiye arkadaşın tavrı bir meşru savunma tavrıdır. Zekiye 
arkadaş, kadına uygulanan politikalardan etkilenmiş, zorlanmış ve bunun öfkesini 
derinden yaşamıştır. Parti Önderliği; “Bir kadın çelişkisini, özgürlük,  düşkünlük 
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arasındaki bir durumu yoğunca çözmeye çalışır. Bu kişilikler böyle direnişler ortaya 
koyabilir. Çelişkisi olmayan kişiliklerin anlamlı direnişlere öncülük edebileceklerini 
sanmıyorum” diyerek, bu eylemi  Zekiye arkadaşın içinde bulunduğu duruma 
duyduğu öfkenin tavrı olarak değerlendirir. 

Yine ’92 Newroz’un da Rahşan Demirel bedenini ateşe vererek düşmanın 
saldırılarına ve baskılarına cevap vermiştir. Rahşan arkadaş, eylemiyle yoz yaşama 
yatırılmış, öz topraklarından kopartılmış metropol kitlesinde kültürünü savunma 
bilincini geliştirmiştir. Binlerce metropol gencinin ülkeye gelmesinde Önderliğin 
belirttiği gibi “Kaldıraç ve köprü rolü” oynamıştır. Önderlik Rahşan arkadaş için; 
“Komuta gücü olmayı kanıtlamıştır. Çünkü yüzlerce kişiyi yürüttü mü o bir 
komutanlık rolünü oynar. Erkek sayısından daha fazla bir katılıma yol açıyor. Kadın 
özgürlüğüne de büyük bir katkı sunuyor. Bununla komuta ve ordu gücü olduğunu 
gösteriyor” diyerek, bu eylemin halkın meşru savunma bilincini ve kadının komuta 
rolünü geliştirdiğini vurgulamaktadır. Serhildanların ve kadın direnişlerinin ardından 
Kürt kadını dağlara çıkarak meşru savunma hakkını kendi halkının özgürlük 
mevzisinde yürütmeye devam eder. Bu anlamda kadının dağlara çıkışı ‘egemen 
anlayışın tutkularının körlüğü, bencilliği ve şiddeti çığrından çıkarıp çılgınca 
kullanımına karşı; kaybettiği değerlerini, kendini, kimliğini ve bağımsızlığını 
geliştirme yönünde açtığı savaştır.’ 

 
14- ’92 Güney Savaşında Beritan Çizgisinin Meşru Savunma Duruşu: 
 
Halk serhildanlarına karşı ‘91’den itibaren devlet katliamlara yönelmiştir. Bu 

yıllarda Hizbullah kontra örgütlenmesi, mücadelemize karşı halka gözdağı verme, 
Kürt aydınlarını, sempatizanları ve siyasi insanları katletme amaçlı kurulmuştur. 
Faili meçhul, gözaltında kayıp, köy yakmayla göçe zorlama, koruyuculuğu 
yaygınlaştırma en fazla bu yıllarda geliştirilmiştir. Bu gelişmelerin yaşanmasında 
’91 sonunda devletin Kürdistan’da yenilgi psikolojisi yaşaması önemli bir nedendir. 

Mücadelemizin gerilla ve halk boyutunda yaşadığı gelişmelere karşı Şener 
çizgisinin devamcısı olarak Selim Çürükkaya aynı çizgiyi sürece dayatmıştır. 
Rehabiliteye alışmış, düşmanın önüne attığı olanaklara özlem duyan, büyük 
gelişmelere göz dikmeyen kişiliği temsil etmektedir. Parti Önderliği aynı yıl Zindan 
Direniş Konferansında örgütün meşru savunma hakkının düşmanın kalesi 
zindanlarda Mazlumlar, Hayriler ve Kemaller tarafından nasıl kullanıldığını, mirası 
korumanın mücadeleyi yükseltmek olduğunu  çözümlemiştir. Bu konferansla 
düşmanın zindanları bilinçli boşalttığını, rehabilitiye alışmış kadrolarla, 
mücadelenin silahlı ayağını zayıflatmak istediğini kavratmaya çalışmıştır. Selim 
Çürükkaya  örgütü en çok kadın noktasında zorlayıp, darbelemeye çalışan bir 
şahsiyet olmuştur.  

Çürükkaya, özel ilişkisini cezaevinde düşmana verilen önemli tavizler 
karşılığında sürdürmüş biridir. Cezaevinden çıkıp Önderliğin yanına gittiklerinde 
örgütten ilişkilerinin sürmesi için imkan verilmesini dayatırlar. Önderlik, 
Çürükkaya’nın eşi Aysel’in (Medya) kendi ayakları üzerinde gelişmesi için çaba 
harcasa da o, Selim’in ayaklarına kapanarak öylesi bir yaşamı tercih eder. Selim eşi 
için ‘Medya iken köleydi, Aysel’e dönüştürerek özgürleştirdim’ diyerek, geri yaşam 
ilişkisine çektiği Aysel’i bir özgürlük militanı olmaktan daha özgür kıldığını ileri 
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sürer. Önderlik bu yaklaşımlara karşı tüm kadınlarda özgürlük bilincini ve ilgisini 
geliştirmeyi esas alır.  

Aynı yıllarda gerilladaki kadına yönelik ciddi zorlayıcı yaklaşımlar 
sergilenmiştir. Serhildanların ve serhildanlarda kadın öncülüğünün etkisiyle yoğun 
kadın katılımları olur. O dönemde eğitim olanağının az oluşu, eyaletlerde de ortak 
bir parti yaşamı ve kültürünün oturtulmayışı, her eyaletin kendi koşullarında savaş 
ve yaşam kültürü geliştirmiş olması, kadın katılımlarının eyaletlerde oturtulmuş 
komuta anlayışına göre şekillenmesine sebep olur. Bu parçalı şekilleniş kadının 
geriliklere zemin olmasını da beraberinde getirmiştir. Eyaletlerde özellikle çete 
çizgisinin hattını kalınlaştırdığı süreçlerde oldukça savunmasız konumda olan kadın, 
kendini erkeğe ve onun savaş tarzına göre şekillendirmiştir. Buna karşı çete 
çizgisinin yönelimleri artmış, ‘91-’92 süreçlerinde Garzan’da kadın katılımları 
durdurulmuş, gelenler geri gönderilmiş, ‘varolanlar zaten ağırlık teşkil ediyor, bir de 
yenileri eklenmesin’ anlayışı sergilenmiştir. Xakurke’de ‘kadın erkeği tahrik ediyor, 
alıkoyuyor, yaşam enerjisini tüketip yoğunlaşmasını dağıtıyor’ gerekçesiyle kadına 
zorla feodal ölçüler dayatılarak, örtünme kuralı getirilmiştir. Amed’te de ‘kadın 
narindir, çiçek gibidir, savaş onu soldurur’ anlayışıyla savaş hakkı kadının elinden 
alınmak istenmiştir. Özgürlüğünü yaratmak, tüm toplumsal geriliklerden kendi 
iradesini savunmak için dağlara gelen kadın, bu geleneksel yaklaşımın 
yönelimlerinden oldukça zorlanmıştır. 

İktidarlaşma olanağının kaçırıldığı, halka yönelik yoğun saldırıların başladığı, 
gerillada feodal, geri yaklaşımlardan dolayı kadının zorlanmalar yaşadığı, taktik 
önderliğin yanılgılar içinde olduğu ‘91-’92 yılları, T.C. içinde de kapsamlı bir imha 
hazırlıklarının yapıldığı yıllar oldu. T.C. öncelikle kendi içinde topyekün imha 
konseptine engel olabilecek tüm üst düzey subayları, demokrat kesimleri ve politik 
şahsiyetleri tasfiye etmiştir. İçerde muhalefeti uzlaştırmış, dışarıda da uluslar arası 
destekle son hazırlıklarını tamamlamıştır. Özal’ın PKK’yi düzen sınırlarına çekme 
amaçlı ılımlı politikaları Çiller-Güreş ekibi tarafından askıya alınmış, devletin tüm 
olanakları, mali kaynakları bu konsepte sunulmuştur. V. Kongre politik raporunda; 
“Bu dönemde kabaran halk hareketliliğine öncülük yapması gereken gerilla ise, bu 
görevi adeta halktan beklercesine değişik alan komutanlıkları adına Serxwebun 
gazetesinde halkı göreve çağıran ajitatif bildiriler yayınlamaktadır. Görevler 
böylesine ters-yüz edilmiştir. Oysa gerillanın stratejik saldırıya girişmesiyle 
iktidarlaşması işten değildir. Ama yapmıyor. Düşman genelkurmayı işbirlikçileri ve 
ittifaklarıyla boş durmadı ve gerillanın yapması gereken saldırıyı kendisi başlattı. 
Gerilladan beklediği saldırıyı önlemeye yönelikti bu saldırı. Ama ilk adımı düşman 
atmıştı ve ilkel milliyetçi hainlerle ittifak halinde kesin bir tasfiyeyi öngörüyorlardı. 
’92 Güney savaşı böyle başladı. Sonbahar atılımı gerilladan beklenirken, bunu 
düşman yaptı’ şeklinde ’92 Güney savaşındaki durum ifade edilmektedir.  

Xakurke, Haftanin ve Çukurca olmak üzere üç karargah biçiminde örgütlenen 
gerilla ordusu, KDP taktiklerine kanıp çok sınırlı bir hazırlık içine girerek 
konseptten habersiz büyük bir yönelim yapılması ihtimalini dahi koymadan çalışma 
yürütüyordu. Düşman inisiyatifi ve planlaması doğrultusunda başlayan Güney 
savaşında dünya gericiliğini karşısında bulan gerilla, yetersiz hazırlığına rağmen 
kahramanca direnişler sergilemiştir. ’92 Güney savaşıyla simgeleşen Beritan 
arkadaş, Güney ve Kuzey halkının iradesinin savunulduğu, iki parçadaki devrimin 
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bütünselliğinin korunduğu Güney savaşında meşru savunma çizgisinde kadının 
askeri öncü gücünü açığa çıkarmıştır.  

Robaski karakol eylemine takım komutanı olarak katılan ve yaralanan Beritan 
arkadaş, yaralı olduğu halde ardından gelişin Güney savaşına da aktif katılmıştır. 
Beritan arkadaş yaşam içinde egemen erkek anlayışının kadını savaşta küçük gören, 
işlevsiz tutan, feodal yaklaşımlarına ve kadının geleneksel, erkeğe dayalı yaşama 
alışmış, özgücüne güvensiz yaklaşımlarına karşı sürekli kadının da savaşabileceği, 
komutanlaşabileceği gerçeğinin meşru savunmasını yapmıştır. Beritan arkadaş, geri 
kadının yönelimlerine karşı yılgınlık, içe kapanma ya da teslimiyet yaşayıp, 
benzeşme durumu içine girmemiştir. Buna karşı sürekli bir mücadele içinde 
olmuştur. Mücadelesini, kendini ve çevresini sürekli geliştirerek, kadında sevgi 
gücünü yaratmaya, sevilebilecek kadını ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Kendisine 
yapılan saldırı ve yönelimleri sürekli birer mücadele gerekçesine dönüştürmüştür. 
Bu bilinçle ölçülerinde ve ilkelerinde oldukça tavizsiz olmuş, birçok zorlukla göğüs 
göğüse gelmiş ama kadının komutanlaşabileceği iddiasından asla vazgeçmemiştir. 
Bu nedenle iddiası önünde engel teşkil eden, özgür kadının yaratılması önünde 
duvar olan ve iddiaya saldıran her güçle mücadele etmiştir. Şahadetiyle binlerce 
Kürt kızını dağlara çekmiş, sıcaklığı ve mücadeleci kişiliğiyle yoldaşlarını etkilemiş, 
kadın askeri kültürümüzün yaratıcılarından olmuştur. Özgürlüğün ve askerleşmenin 
kadın açısından önemini kavrayan Beritan arkadaş, bunun en güçlü savunucusu 
olmuştur.  

Önderlik çizgisi dışındaki işbirlikçi, ihanetçi çizginin ‘teslim ol’ çağrılarına 
özgürlük militanlığının gereklerine göre yanıt sahibi olmuştur. Tavrıyla, Önderlik ve 
partinin yarattığı yaşam, mücadele ve moral değerleriyle varolduğunu çok açık 
göstermiştir. Bu noktada Parti Önderliği; “Bunu şöyle açayım; ben anamın iyi 
evladıyım, iyi oğluyum. Sen hem beni öldürüyorsun, hem de anamla evleniyorsun. 
Ağa oluyorsun, anamın etrafında olan mirasa konuyorsun. Bizde namus meselesi 
budur, önce bunu çözmek lazım. Bunu iyi çözemezseniz emekleriniz boşa gider. Sen 
ne kadar çabalasan da birileri gelir, üzerine oturur. Barzani, Talabani peşmergeleri 
işte ‘gidelim PKK’deki bayanları alalım’ diye yaklaşıyorlar. Yaklaşımları ortadadır. 
Bunlarla neyi koruyacaksın?” diyerek, korunması gereken namusun gerçek anlamda 
Beritan yoldaşın tavrında ortaya çıktığını ve bizim içinde Beritan yoldaşın tavrının 
namus gibi korunması gerektiğini dile getirmektedir. Yine bir görüşme notunda aynı 
çizgi üzerine görüşünü devam ettiren Parti Önderliği; “Bir kız vardı, Beritan. Kürt 
gericiliğine teslim olmamak için kendini kayalardan attı. Karakoçan’a yakın bir 
köydendi. Peşmergeler ‘teslim ol, bir şey yapmayacağız’ diye yalvarıyorlar. İşte 
esas aldığım özgürlük çizgisi budur. Ama o ‘Kürt gericiliğine teslim olmam’ diyor. 
O kızın özgürlük onurunu korumak boynumuzun borcudur. Bu benim ilkemdir. Ben 
Beritan’ı böyle değerlendiriyorum” diyerek, ilkel milliyetçiliğe ve gericiliğe karşı 
kahramanca direnen Beritan yoldaşın özgürlük çizgisini esas aldığını belirtir. 
Önderlik İmralı’da; “Çok inanan bir halk adına çok acı çekenler adına konuştum. 
Öyle kolay kolay namuslu olunmaz. Ben herşeyi Kürtler için yaptım” diyerek, 
Beritan çizgisinin onurunu İmralı koşullarında dahi çizgisel anlamda koruduğunu 
ifade etmektedir.  

Güney savaşında sağa yatırılmak istenen ve teslimiyete gitmeyi dayatan çizgiye 
karşı Beritan arkadaşın tavrı, PKK çizgisinin savunulmasıdır. Savaşta büyük 
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kayıplar yaşanmış, gerilla taktikleri uygulanmayıp cephe tutma tarzı mevzi savaşına 
girilmiş, Önderlikten habersiz Xakurke ve Haftanin alanlarında çizgi dışı anlaşma 
imzalanmıştır. Yoğun kayıplar sonrası savaşta kendini bırakmayı yaşayan kesimlere 
karşı Beritan çizgisi toparlanmanın, iradeyi savunmanın temsili olmuştur. Güney 
savaşı ancak böylesine büyük kahramanlıklar ve Önderliğin yoğun mücadeleleri 
sonrası devrim lehine çevrilebilmiştir. Güney savaşı topyekün saldırıya karşı, meşru 
savunma hakkının kullanıldığı bir savaş olmuştur.  

 
15- 1993 Ateşkesinin Meşru Savunma Çizgisiyle Bağı:  
 
1990-93 yıllarında gerillanın etkinliği ve yaygınlığı önemli bir düzey yakalamış, 

serhildanlarda halk ayağa kalkmış, Güneyde iktidarlaşma fırsatı doğmuş ve düşman 
yenilgi ruh hali içine sokulmuşken, kadronun hazırlıksız, taktik dışı, örgüt dışı ve 
çizgi dışı duruşu süreci güçlü karşılamayı engellemiş, pasif bir izleyici duruşuna yol 
açmıştır. Önderlik tarafından hem örgüt içi bu durumları düzeltmek, hem de Özal’ın 
ılımlı politikalarını değerlendirmek, çözümün kanallarını yaratmak amacıyla ’93 
yılında tek taraflı ateşkes ilan edilmiştir. III. Kongre Politik Raporunda; ‘1993 
ateşkesi devlet için olduğu kadar PKK gerillası içinde bir denemeydi. Bu denemeyi 
Önderlik yapıyordu. Devlet çözüme ne kadar hazırdır anlamak istiyordu. Aslında 
‘90’lı yıllarla birlikte hem dünyadaki değişim hem de savaşın gidişatıyla ortaya 
çıkan durum bir değişimi zorunlu kılıyordu. Önderliğin geliştirmek istediği ama 
tarafların hazır olmadığı bir değişim öngörülüyordu. Ateşkes bir aşamaydı. Eğer 
cevap bulsaydı onu başka adımlar takip edecekti. Parti Önderliği geliştirdiği 
çözümlemelerle buna ortam hazırlamayı öngördü. Fakat PKK kadro ve yönetim 
düzeyi bunu anlamak istemedi. En büyük engel çoğalan olanaklar, artan savaşçı 
yapısı üzerinde gelişen erken iktidar hastalığıydı. Bunun beraberinde getirdiği çizgi 
dışılıklar ve aşınmayla örgütte bir tıkanmaya doğru gidişi de getirdi’ şeklinde o 
süreç değerlendirmektedir.  

Parti Önderliği, yürütülen silahlı mücadeleyle yetersiz de olsa sorunların 
çözümü için koşulların olgunlaştığını görerek stratejik değişimi ’93 ateşkesiyle 
başlatmak istemiştir. Meşru savunma hattını aşan zor anlayışı ateşkesle 
sınırlandırılarak siyasal mücadele kanalı işletilmek istenmiştir. Hatırlarsak Şener ve 
Selim gibi provakatörler de sürekli gerilla mücadelesinin artık son bulması 
gerektiğini, bu nedenle de diplomasi ile işleri yürütmeyi dayatıyorlardı. Fakat 
onların diplomasiyi dayattıkları dönem koşulları oldukça farklıydı. O yıllar gerilla 
mücadelesi henüz siyasi mücadele zemini oluşturacak kadar gelişmemiş, siyasal 
mücadele için zemin henüz hazırlanmamıştı. Stratejik bir denge yaratılmadığı için 
dikkate alınacak kadar ikna gücü olunamamıştı. O dönem askeri mücadeleyi 
sınırlandırmak, düzen sınırlarında marjinalleşme tehlikesini de barındırıyordu. 
Ayrıca o yıllarda gerilla mücadelesi doğru değerlendirilseydi ’90 sonrası halk 
iktidarına gidilebilecek kadar ön açıktı ve süreç oraya doğru evriliyordu. Başarı 
şansının böylesine yüksek olduğu bir dönemde diplomasiyi dayatmak tasfiye 
anlamını taşıyordu. ‘93’te Güney savaşı sonucunda PKK yenilmezliğini kanıtlamış, 
karşı taraftan bazı çevrelerin cılız da olsa ılımlı yaklaşımlarına cevaben varolan imha 
konseptine rağmen ateşkes ilan edilmiştir. Ayrıca önü erkenden alınmazsa her iki 
tarafta da çeteci eğilimin geliştiği ve Kürdistan mücadelesini meşru zeminden 
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çıkardığı Önderlik tarafından görülmüştür. Bu eğilimi engelleme anlamında da 
ateşkesin tarihi bir rolü vardır. İçte bu çete çizgisi Kürt intikam savaşçılığından 
beslenerek kendini kurumlaştırmaya çalışırken, bağlı olduğu ve faaliyetlerini birlikte 
aynı paralelde yürüttüğü Türk çete hükümeti de devleti önü alınmaz bir savaşa 
sokmuştur. Parti Önderliği savaşın en kızgın olduğu anda bile örgütün savaş 
çizgisini ateşkes ile meşru savunma çizgisine çekmeye, kontrolü elde tutmaya 
çalışmıştır.  

Ateşkes, parti içinde tüm güçler tarafından onaylanmış ve uygun görülmüş 
olduğu halde stratejik düzeyde ele alınmamış ve taktiksel bir yaklaşım olarak 
algılanmıştır. Bu nedenle bilinçli yaklaşma, ona uygun bir hazırlık ve yenilenme 
içine girmede sınırlı kalınmıştır. Yönetim ve yapıdaki bu anlama ve uygulama 
zayıflığı çete çizgisinin süreci sabote etmesine olanak sağlamıştır. Parti Önderliği 
görüşme notlarından birinde; “Şemdin 33 asker olayından önce,  bir köye yirmi 
kişilik bir grup göndererek öldürttü. Sonra 33 asker olayını Zeynel’e yaptırdı. Büyük 
ihtimalle Yeşil ona askerlerin istihbaratını vermişti. Daha sonra Zeynelgiller oraya 
gidiyor. Sonra Zeynel’in vurulduğu haberini aldık” diyerek, çeteciliğin iç-dış 
bağlarını ve  boyutlarını ifade etmektedir. Şemdin tarzını bir bütünen dışlayan Parti 
Önderliği; “Şemdin tarzı yüzde doksan cinayet. Öl-öldür mantığı. Biz bunları 
ideolojik olarak, insani olarak kabul edemeyiz” der. Büyük komutan olarak öne 
çıkartılan ve yapıyı da kendine zemin yapan Zeki’ye, Önderlik hiçbir zaman direk 
yönelmez. Uzun yılları alan bir mücadele  ile yapıya kavratıp çözümleyerek, ihanete 
tek başına kaçacak kadar yalnızlaştırır. Şemdin’in otuzüç asker provakasyonu 
ateşkesin bozulmasına, savaşın meşru savunma çizgisinden çıkartılıp binlerce 
insanın ölümüne sebep olan çeteci savaş anlayışının iki tarafta da derinleşmesine ve 
stratejik değişimin tam başarılamamasına neden olmuştur.  

 
KADIN ORDULAŞMASININ MEŞRU SAVUNMA KARAKTERİ 
 
a) ’93 Yılı ve Kadın Ordulaşmasının Meşru Savunma Çizgisi: 
 
“Kadın ordulaşması tarihte gelişen ordu mantığına karşı geliştirilen güçlü bir 

eleştiri ve alternatif olma niteliği taşır. Erkek karakterli ordularda baskı, hükmetme 
ve şiddet üst boyutta yaşanır. Bu anlamda kadın ordulaşması yıkıcı olmaktan çok 
yaratıcı bir özelliğe sahiptir. Yaratımların kaynağında eşitlik, barış, adalet olması 
itibariyle özgürlükçü bir ordu olma özelliği taşır.”  

Parti Önderliği 
 
Güney savaşı sonrası bayan arkadaşların büyük çoğunluğunun Zele’de 

bulunmasından dolayı ordulaşmanın ilk deneyimleri bu sahada geliştirilmiştir. Kadın 
güçlerinin ve komutasının oluşturulduğu Zele’de, erkek tarafından kadını savaş dışı 
tutma yaklaşımı sergilenirken, kadın tarafından da tarihi gelişmelere anlam 
vermeme, kendi kimliğinde bir tarz yaratamama, kendi cinsine güvenmeme, bireysel 
kariyer arama, yetkiyle özgürleştiğini sanma yaklaşımları açığa çıkmıştır. Kadının 
komuta duruşunda ise klasik orduların komuta tarzına karşı kadın bilinciyle yeni 
komuta duruşunu yaratmak yerine erkeği taklit eden, denetimleri altındakileri 
bastıran, yapısının iç dünyasına nüfuz edemeyen, yüzeysel komuta yaklaşımı ortaya 



Meşru Savunma Stratejisi 

 136

çıkmıştır. Büyük amaçlarla ve misyonla geliştirilen kadın ordulaşmasına anlam 
verememe yaşanmıştır. Parti Önderliği kadın ordulaşması kararlılığını ortaya 
çıkarmak için I. Kadın Kongresinin yapılması talimatı verir. Zele’de örgütlenen 
kongreye Zeki unsuru  sunduğu raporla kongrenin gündemini saptırarak kadın 
ordulaşmasını denetimi altına almak ister. Parti Önderliği bu konuya ilişkin; 
“Yapılan bir kongreyi altmış güne kadar uzatıyor. Orada bulunan bayan gücünün 
kafasını evlilik işlerine yatırıyor” der. Zeki sunduğu raporla, savaştaki misyonunu 
tartışması gereken kadının gündemini, erkeğe nasıl destek olmalı, erkeği savaştan 
alıkoymamak için nasıl kendini düzeltmeli tartışmalarına çevirir. Kongrede kadının 
misyonuna ters duruşundan dolayı Parti Önderliği Zele kongresini kabul etmez. 
Misyonun savunmasını yapan Önderlik, kadının Zele’deki duruşunu teslimiyet 
olarak değerlendirir.  

Parti Önderliği çözümü gündeme getirmek, mücadelemize stratejik bir açılım 
sağlamak ve düşmanı barış çizgisine mecbur kılmak  için ateşkesi; örgüt içi kontrolü 
sağlayıp, savaşı meşru savunma çizgisinde tutmak için de kadın ordulaşması 
hamlesini geliştirmiştir. Her iki hamleyle Önderlik örgütü ve halkı savunmuş ve 
çözüm kanalını açmaya çalışmıştır. ’93 yılı ile birlikte Önderlik çözüm sürecine 
girmek isterken, kadın ordulaşmasını bu doğrultuda rol oynaması için de gündemine 
almıştır. Her iki hamleyle de, kilitlenmeyi yaşayan, şiddet yönünde tırmanışa geçen 
savaşı kontrol altına almayı amaçlamıştır.  İşbirlikçi, savaş rantçısı çete çizgisi, iki 
atılımı da boşa çıkartmak için ateşkes sürecine karşı 33 asker olayını, kadın 
ordulaşmasına karşı da Zele pratiğini geliştirmiştir. Bu da Önderlikte daha ileri 
adımlar atma ve meşru savunma duruşunu güçlendirme hırsını büyütmüştür. 

Parti Önderliği ’93 Aralık ayında ilk defa kadın ordulaşması talimatını 
geliştirmiştir. İlk bağımsız birlikler, imkanların ve tecrübenin uygun zemin yarattığı 
Botan  sahasında kurulmuştur.  

 
b) Meşru Savunma Çizgisinde Kadın Ordulaşmasının Amaçları: 
 
1- Çeteci Çizgiye Karşı İdeolojiyi ve Örgüt İçi Mücadeleyi Savunma Amaçlı 

Kadın Ordulaşması: 
 
Parti tarihimizde ‘77-87 yılları örgüt içi provakasyonların, ‘87-97 yılları arası da 

çeteci çizginin pratiğe damgasını vurduğu yıllar olmuştur. İç mücadelenin 
durdurulduğu yerde tasfiyeci çete çizgisinin hortladığını mücadele sürecinde 
çözümleyen Önderlik iç mücadelenin yürütücü ve savunucu gücü olarak kadın 
ordulaşmasını geliştirir. Örgüt ideolojisinin ve gelişim dinamiğimiz olan sınıf 
savaşımının savunmasını, kadın ordulaşmasıyla yapar. Yani kadın ordulaşması, 
çeteciliğin sürekli ideolojiden kopuk pratik geliştirme çabalarına karşı, ideolojiye 
sıkı sıkıya bağlı bir pratiği geliştirmeyi amaçlar. Parti Önderliği; “İdeolojiden uzak 
biri bu dağların başında hayvanlaşır, eşkıya olur” der. Bu nedenle kadın 
ordulaşması ideolojik yaşamın ve ideolojik savaşın savunmasını yapar. İdeolojinin 
ve iç mücadelenin korunması görevinin kadına ve onun ordusuna verilmesinin 
sebebi yüzyıllarca örgüt ve mücadeleden mahrum bırakılan ve bunlara en çok 
ihtiyacı olan kesimin kadınlar olduğu için ilk defa eline geçen bu silahları en güçlü 
savunabilecek kesimin de kadın olacağına inanılmıştır. Örgüt içinde de bu 
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silahlardan mahrum kaldığında en ağır yönelimlerle karşı karşıya kalmış olan kesim 
kadın olduğu için, herkesten daha güçlü savunacağına Önderlik büyük bir inanç 
getirmiştir.  

 
2- Erkeğin Şiddet Eğilimine Karşı Savaşı Meşru Savunma Hattında Tutma 

Amaçlı Kadın Ordulaşması:  
 
Erkek egemenliği, yüzyıllardan beri kurduğu ordularla zoru kurumlaştırarak 

karakterini orduya yansıtmıştır. Zoru her şeyin üstünde tutan, tüm sorunların çözüm 
gücü olarak gören tarihsel erkek egemen anlayışı, feodal gericilik de eklenince 
insanlık için oldukça zarar verici zihniyet gerçeğini açığa çıkarmıştır. Bu amaçla 
kadın ordulaşması etiğe oturmamış şiddeti bir etiğe yani ahlaka oturtmaya çalışır. 
PKK içinde ortaya çıkan savaş pratiğinde iki zıt gibi görünse de sağ liberal işbirlikçi 
anlayışla, düşmandan hiçbir fark bırakmayan saldırgan savaş çığırtkanlığı at başı 
ilerlemiş, dönemsel gelişmelere göre madalyonun iki farklı yüzü biçiminde açığa 
çıkmıştır. Kadın ordulaşması her iki anlayışa karşı doğru bir meşru savunma savaş 
anlayışını geliştirme, erkeği de bu çizgiye çekme amaçlı kurulmuştur. Sonuçsuz, 
plansız, intikam içerikli eylemler yerine mücadelenin ihtiyacına göre yerinde, 
gerekli noktalara, sonucu kesin başarı olan, halk mücadelesine cesaret veren, nefes 
borusu açan ve düşmanı halka baskı yapmaktan caydıran eylem tarzını geliştirmeyi 
esas alır. Savaş içinde PKK özünü zedeleyen aşırı şiddet eğilimlerini önleme, 
savaşın hizmet ettiği ideolojinin ilkelerine ve ahlak ölçülerine bağlı kalmasını 
sağlama amacıyla kadın ordulaşması kurulmuştur. Kısaca meşru savunma çizgisinin 
emniyet tedbiri olarak kurulduğunu belirtebiliriz. Kadın ordulaşmasıyla Önderlik, 
erkeğin savaşı kaba fiziki güce ve yoğun şiddete dayandırması gerçeğine karşı, 
savaşın salt fiziki bir olay olmadığını beyin ve irade gücü olduğunu kanıtlamaya 
çalışmıştır. Orduyu tekeline alan erkek, orduda kadına ancak erkekleştiği taktirde 
yer vermekteydi. Buna karşı kadın, ordulaşarak savaşta özgür kadın olarak yer alma 
tavrını geliştirir. Yani erkekleşerek şiddete ortak olma yerine, özgürlük ölçüsü 
yaratılarak meşru savunma çizgisini koruma hedeflenmiştir. Bu anlamda kadın 
ordulaşması savaşı kontrollü geliştirme, amaç çizgisinde tutma, erkeğin 
saldırganlığını denetim altına alma ve dağın vahşileştirici yönlerinden korunma 
hedefiyle geliştirilir. Kadın ordulaşması, silahlanmış erkeğe karşı ideolojiyi ve savaş 
çizgisini savunma silahı olarak değerlendirilebilir.  

 
3- Kadın Özgürlük Ölçülerini Yaratma ve Yaratılan Mirası Koruma 

Amaçlı Kadın Ordulaşması: 
 
Tamamıyla kadın özgürlük bilinciyle olmasa da PKK’de kadının saflara katılışı 

ulusal, sınıfsal ve cins boyutuyla verili düzene duyulan bir öfkenin ve arayışın 
sonucu gelişmektedir. Tasfiyecilik kadını geleneksel ilişkide boğmak istemiş, 
egemen güdüsünü tatmin ettiği bir zemin olarak tutmak ve bu yolla büyük çıkışların 
önünü almak istemiştir. Buna karşı Parti Önderliği kadının kimlik bilincini, özgür 
kadının yaşam ve ilişki ilkelerini geliştirmiş, zihniyet devrimini kadında başlatmak 
istemiştir. Erkeğin halklar ve kadınlar üzerinde uyguladığı bir politika olan böl-
yönet politikası PKK zemininde de klasik erkek tarafından uygulanmıştır. Bu 
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politika kadın üzerindeki egemenliği sürdürebilmek ve kolayca iradesini ele 
geçirmek için yürütülmüştür. Sonuçta kadında parçalı ve kendi cins çıkarından çok 
bireysel çıkarını düşünen duruşlar ortaya çıkarmıştır. Kadın ordulaşması bu duruşu 
düzeltmek, kadının kendisini ve örgütlü gücünü tanımasını sağlamak ve kendi 
ayakları üzerinde öz gücüyle yaşayan kadının neleri başarabileceğini göstermek 
amacıyla kurulmuştur. Ordulaşmayla kadın, yaşam ilkelerini de açığa çıkartmıştır. 
Ayrıca kadın ordulaşması yaratılan kadın mirasını korumayı da amaçlamıştır. 
Yaratılan ilkeleri ve mirası koruyarak meşru savunma çizgisinin manevi yönünü 
güçlü oluşturmuştur.  

 
4- Eşitliği Yaratarak Özgür Yaşam, Özgür İnsan ve Özgür İlişkiyi Koruma 

Amaçlı Kadın Ordulaşması: 
 
Parti  Önderliği yürüttüğümüz mücadele için; “Kör bir şiddet, birbirini zora 

sokmak veya ucuz bir ölüm için savaşa girilmiyor. Yaşamı kazanmak için, kadını, 
özgür kadın-erkek ilişkisini gerçekleştirmek için bu savaş veriliyor” belirlemesini 
yapmaktadır. Özgür yaşamın yaratıcısı olan mücadelemizde kadın ordulaşması, 
kadına erkekle eşit koşullarda mücadelede yer alma ve mücadele etme hakkı 
tanımaktadır. Bilindiği gibi tarihte egemen karakterli ordularda eşitlik olmaz. Ezen 
yada ezilen, kaybeden ya da kazanan vardır. Siyasetleri ezmek ve yok etmek olan bu 
gelenekte kadına, ezilene, zayıfa yer yoktur. Bu nedenle kadın ordulaşması 
toplumda geliştirilmek istenen toplumsal eşitliğin ve özgür yaşamın geliştirildiği 
zemin olmuştur. Bunun için hoşgörüsüzlüğü, sevgisizliği, eşitsizliği, adaletsizliği, 
ulus, sınıf ve cins  boyutunda geliştirilen iktidar şahsında kırmaya çalışmıştır. 
Kırılan iktidar anlayışıyla kadın ordulaşması kadında özgür gelişim olanağı 
yaratmıştır. Kadın, özgür yaşam yolunun açılmasıyla geleneksel namus, iffet, 
sadakat gibi toplum normlarını sorgulamaya başlamıştır. Parti Önderliği kadın 
ordulaşması için; “Toplumumuzun şimdiden yenilenme gücünün ifadesidir” diyerek, 
oynadığı rolün önemini belirtmiştir. Kadın ordulaşması özgür ilişkiyle insanı 
mücadeleden alıkoyan toplumsal ilişkileri aşmayı, özgür yaşamı geliştirme yoluyla 
da PKK’nin sosyalist insan modeline ulaşmayı hedeflemiştir. Bu anlamda 
Önderliğin özgür yaşam felsefesinin korunduğu mevzidir denilebilir. Parti 
Önderliği; “Kadın ordulaşması dar bir askeri yaklaşım ve sıcak savaşın içinde 
olmakla özdeşleştirilemez. İdeolojik, siyasi, kültürel gelişme yönü daha ağırlıktadır. 
Onun özgürleşme ve örgütlenmesidir” şeklinde formüle etmektedir.  

 
5- Klasik Erkeğin Yönelimlerine Karşı Özgür İnsan Modeli Olan Önderliği 

Savunma Amaçlı Kadın Ordulaşması: 
 
Düşman yönelimlerine ve içteki çeteci çizginin saldırılarına karşı örgüt çizgisini 

en üst düzeyde koruyan, sürekli yeni adımlar atarak ve savunma silahları geliştirerek 
karşı koyan Önderlik olduğu için bütün yönelimlerin çıplak hedefi olmuştur. Kadro 
güçlü örgüt savunuculuğu yapamadığı ve başarı çizgisinde bir savaş pratiği 
geliştiremediği için Önderliğin etrafında savunma çemberi kuramamış, Önderliği bu 
savaşımında yalnız bırakmıştır. Buna karşı Önderlik, çeşitli mücadele yöntemleri ve 
araçları geliştirerek hem kendisinin hem çizginin, hem de kadronun savunuculuğunu 
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yapmıştır. İç ve dış saldırıların yanında kişiliğinde klasik erkeği öldürmemiş egemen 
erkek eğilimleri de, Önderliğin en temel çalışmalarını boşa çıkartarak ve pratikte 
uygulamayarak Önderliğe yönelmiştir. Klasik erkeğin Önderliğe saldırılarının en 
temel nedeni boyun eğen, kolay elde edilen kadının ellerinden çalınıp özgürlük 
yoluna çekilmesidir. Yani kadının boyun eğmeyen, tabi olmayan, kolay düşmeyen 
mücadeleci kişiliğe ulaşmasına duydukları tepkidir. Bu egemen erkek anlayışına 
karşı Parti Önderliği çocukluğundan itibaren kendisini parti yapısına açarak yaşadığı 
çelişki ve çatışmalardan özgür insanı nasıl yarattığını anlatarak tarih boyunca 
öncüsüz ve örnek modelsiz bırakılmış Kürt erkeğine kendini örnek düzeyde 
açmıştır. Buna göz dikmeyen, örgüt ve kadın karşısında başarılı bir pratik 
yaratamayan, Önderliğin geldiği düzeyi kıskanan ve geriye çekmek isteyen klasik 
erkek yaklaşımlarına karşı, kadın ordulaşması bir anlamda özgür insan modeli olan 
Önderliği korumayı ve erkeği de özgürlüğe çeken mücadeleyi geliştirmeyi amaçlar.  

 
6- Geri Erkek Egemenlikli Yönelimlere Karşı Kadını Koruma Amaçlı 

Kadın Ordulaşması: 
 
Kadın ordulaşması, erkek egemenlikli anlayışın en üst düzeyde kurumlaştığı 

çete çizgisine ve kişilik dönüşümünü sağlayamamış erkek egemenlikli yaklaşımların 
kadını kullanma, sömürme, zemin yapma, tatmin olma amaçlarına karşı, başta örgüt 
içindeki kadının onurunu ve iradesini savunma amaçlı kurulmuştur. Çünkü güdüsel 
tatminden tutalım, siyasal tatmine kadar kadına yönelik geliştirilen bu yönelimler 
kadını özgüveni kırık, silik, pasif, geleneksel konumda tutmaya çalışmıştır. Kadın 
ordulaşması, erkek yaklaşımlarının hakim özelliklerinden korunmayı amaçlamıştır. 
Savaşın kızgın olduğu yılarda kadına güvenmeyen yaklaşım kadını kendini 
kanıtlama pozisyonuna sokarak gözü kara gidişlere ve intiharvari ölümlerin 
yaşanmasına  sebep olmuştur. Bu da kadına yöneltilen saldırıların bir biçimi olarak 
gelişmiştir. Yine kitle çalışmaları adı altında yüzlerce kadının Zeki tarafından 
savunmasız, hazırlıksız, donanımsız ve hiçbir ilişki ağı oluşturulmadan metropollere 
gönderilmesi de çeteciliğin kadına yönelttiği saldırılardan biri olmuştur. Bu, ordudan 
kadını atma amaçlı yapılmış bilinçli bir kadın katliamıdır. Önderliğin kadını 
geliştirerek orduyu ve mücadeleyi geliştiren yaklaşımlarına karşı, kadını saflardan 
atarak bu güçlenmenin önüne geçmeye çalışmışlardır. Parti Önderliği; “Şunu da 
gördünüz ki erkek hiç de size değer vermiyor. Geçen yıllarda da yaşadınız, işte 
ağırlık teşkil ediyor kadın gücü denildi. Bu bir oyundur. Siz de belki bu oyuna 
düştünüz, ama savaşta kadın hiçbir zaman ağırlık teşkil etmez. Ağırlık noktası haline 
gelen yaklaşımlar vardır. Özünde erkek egemenlikli yaklaşımlardır. Kadının 
zaaflarına, zayıflıklarına dayalı yaklaşımlardır” şeklinde belirtir.  

İşte tüm bu egemenlikli yönelimlere karşı kadın ordulaşmasının anlamına ilişkin 
de; “Kendi kendini örgütlemeyen bir halk köledir. Kendi kendini örgütlemeyip, 
yürütmeyen bir cins de köledir. Düşünün ki savunma mekanizmanız var. Bir erkek 
bir kadına haksızlık yapmak istiyor. O örgüt topyekün buna karşı durdu. O erkek ne 
yapabilir? Çünkü hergün böyle binlerce haksızlık var. Tek tek erkeklerin zihniyetine 
sığınarak çözüm bulamazsınız. Ordunuza, örgütünüze dayanarak çözüm bulmanız en 
gerçekçi tavırdır” diyerek Parti Önderliği, ordulaşmanın önemini dile getirir. Kadın 
ordulaşması, kendinde sosyalist erkeği yaratamamış klasik erkek yaklaşımlarından 
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kadını korumak için kurulduğu gibi aynı zamanda emperyalist gericiliğin ‘önce 
kadını vurun’ şiarına karşı da yaşamda ve savaşta ‘önce kadını kurtarın’ cevabını 
geliştirmek için kurulmuştur. Emperyalizm kurduğu düzende kadını tamamen 
vurmuş ve teslim almıştır. Kendisine karşı çıkan PKK kadın militanlığına karşı da 
bunun öfkesi ve tepkisiyle ağır yönelmiştir. Savaşta şehit düşen kadın gerillaların 
bedenleri parçalanmış, cinsel organları kesilmiş, cesetlerine tecavüz edilmiştir. 
Emperyalizmin şiarını fiziksel kadını vurma tarzında uygulayan düşmana karşı 
işbirlikçi çete çizgisi de ‘önce kadını kullan, düşür, çıkar için araç yap’ şiarıyla 
kadına yönelmiştir. Tüm bu saldırılara karşı kadın ordulaşması kadının, kadın 
şahsında da örgütün meşru savunma hakkını kullanmayı amaçlamıştır.  

 
************************* 
Önderlik tarafından büyük gelişmelerin çıkış zemini yapılmak istenen kadın 

ordulaşmasına, kadın cephesinden başlangıçta doğru anlam verilemez. Kadın savaşı 
uzun yıllar kendi işi olarak görmediği için savaşta adaptasyonda, taktik ve tarz 
üzerine yoğunlaşmada zorlanmalar yaşar. Kendi gücünü yetersiz, tecrübesini eksik 
görmüş, bu nedenle de askerliği erkekleşmede aramıştır. Bir  yandan kendine 
güvensiz yaklaşımlar sergilenirken bir yandan da  kadının savaşta gelişmeyişini, 
savaş dışına itilişini kadının kendi fiziki ve iradi duruşundaki zayıflığa bağlayan 
yaklaşımlarda gelişmiştir. Erkek cephesinde de kadın ordulaşmasına karşı inançsız 
ve küçümseyici yaklaşılmış, taktiksel bir olay olarak ele alınmış ve tehdit unsuru 
olarak görülmüştür. Bu nedenle erkek tekeline aldığı ve kendi sahası olarak gördüğü 
savaş sahasında kadını yalnız bırakmış, etkisiz kılma amaçlı da zorlayıcı tutumlara 
girmiştir.  

Tüm bu yaklaşımlara karşı Parti Önderliği kadın ordulaşması ve 
komutanlaşmasında ısrar etmiştir. ’94 yılında Botan, Amed, Dersim, Güneybatı ve 
bunun gibi birçok eyalette PKK’yi bitirme amaçlı yoğun operasyonlar 
geliştirilmiştir. Özel savaş tüm olanaklarını PKK’yi bitirme amaçlı gerekli 
masraflara sunmuş, halk katliamlardan geçirilerek serhildana kalkma iradesi 
kırılmış, faili meçhullerin sayısı unutulmuştur. Gerillaya yönelik de dünya özel 
savaş rejimlerinin bir taktiği olan ‘balığı yakalamak için gölü kurutma taktiği’ 
uygulanmış, halktan kopuk, dağla sınırlı gerillayı yaratmak için halk zorunlu göçe 
tabii tutulmuştur. Bu yılda gerillada önemli kayıplar da yaşanmıştır. Birçok bayan 
arkadaş o dönem çıkan operasyonlarda fedai ruhla savaşmış, kadın ordulaşamaz 
söylemlerini boşa çıkartmış ve kadın ordulaşmasının savunmasını güçlü yapmıştır. 
Botan’da ordulaşmanın ilk yıllarında savaşa hakim ve güçlü komuta özellikleriyle 
Azime yoldaş özgürleşme ve komutanlaşma iddiasıyla, partiye ve askerliğe büyük 
bağlılığıyla kadın ordulaşmasını en üst düzeyde savunan yoldaş olmuştur. Azime 
arkadaşın şahadeti kadın ordulaşması açısından önemli bir kayıp olmuştur. Bu 
dönem Dersim eyaletinde Bese arkadaş, Garzan eyaletinde Mizgin arkadaş, Erzurum 
eyaletinde de Jiyan arkadaş savaşta güçlü komutanlıklarıyla ve yaşamda güçlü 
savaşçılıklarıyla çete anlayışına karşı da örgüt ve Önderliği en güçlü savunan 
arkadaşlar olup kadın ordulaşmasının mihenk taşları olmuşlardır.  

 
c) V. Kongrenin Meşru Savunma Anlayışı: 
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V. Kongre ‘90’lı yıllardan sonra ortaya çıkan siyasi gelişmeler karşısında 
partinin ideolojik yaklaşımının netleştirildiği bir kongre olmuştur. Emperyalizm  o 
yıllarda, reel sosyalizmin yıkılmasının yarattığı moral üstünlükle sosyalist 
ideolojinin yenildiğini, artık ulusal kurtuluş mücadelelerinin de anlamını yitirdiğini 
dillendirerek aslında halkları özgürlük ve mücadele silahından yoksun ve 
savunmasız kalmaları için çalışma yürütmüştür. PKK V. Kongresiyle, sosyalizm 
anlayışında derinleşerek yıkılanın sosyalist ideoloji değil, reel yani gerçekleşmiş 
olanın yıkıldığını çözümlemiştir. PKK, sosyalist ideolojiyi savununmanın insan 
özünü savunmak olduğu gerçeğini açığa kavuşturmuştur. Bu kongre ile sosyalist 
yaşamı yaratma mücadelesini yükseltme kararlılığına ulaşmıştır. Bunun içinde 
kimlik yine kadın ve doğa gibi sorunlara da eğilmiştir. Sosyalist ideoloji de 
derinleşme ve pratikleşme önünde engel olan partileşememe ve merkezileşememe 
sorunlarını da masaya yatırmıştır. Bu parti ve savaş krizi yarattığı için Önderlik 
tarafından V. Kongrede çözümlenmesi yapılmıştır.  

Bir reform kongresi olma özelliği taşıyan V. Kongreyle Önderlik, stratejik 
değişimi yaşamsallaştırmak istemiştir. Fakat V. Kongre örgüt ve savaş sorunlarına 
yaklaşımda değişiklik yaratamamıştır. İdeolojik çözümlemelerle savaş ve yaşam 
çizgimiz meşru savunma hattına çekilmeye çalışılmışsa da ’95 baharında gelişen 
savaşta tekrarın yaşanılıp büyük kayıpların verilmesinin önüne geçilememiştir. 
Kuzey eyaletlerinde de Zeki merkezileşmeye gelmeyip, kuzeyi denetimine alarak V. 
Kongreyi boşa çıkarmış ve  Kongre çizgisinin Kuzeyde yaşama geçmesini 
engellemiştir.  

Tüm bu zorlayıcı olaylara karşı V. Kongre genel mücadelemiz açısından siyasal 
ve diplomatik açılımların zeminini de yaratmıştır. Güney devriminin 
örgütlendirilmesi için yeni bir oluşuma gidilmiş, Ulusal Kongre’nin ilk adımları 
atılmış, Kürt kültürünün ve mücadelesinin dünyaya duyurulması için tv kuruluşuna 
gidilmiştir. Meşru savunma çizgisini savaş sahasında tüm çabalarına rağmen 
oturtmakta zorlanan Parti Önderliği, silahlı mücadeleye de doğrultu verecek tarzda 
yeni mücadele kanalları açarak, örgütün meşru savunma hakkını bu yeni kanallarda 
kullanmasını sağlamıştır. Partileşme kongresi olarak tarihe geçen V. Kongrenin ilk 
pratik adımı 8 Mart ‘95’te yapılan I. Kadın Kongresi olmuş ve Kongrede kadın 
çalışmaları YAJK bünyesinde örgütlendirilmiştir. YAJK, Kürdistan devrimi içinde 
askeri, siyasi, sosyal, kültürel ve bunun gibi birçok düzeyde kadın örgütlenmesi 
anlamını taşımaktadır. Kürdistan mücadelesi için önemli bir açılım, meşru savunma 
çizgisinin oturtulmasında da stratejik bir yaklaşım olarak geliştirilmiştir.  

 
d) Meşru Savunma Çizgisinde YAJK’ın Hedefleri:  
Önderliğin adım adım geliştirdiği kadın özgürlük hareketinin ilk adımı kadın 

ordulaşması olmuş, ordulaşmadan elde edilen sonuçlar, hatalardan çıkartılan dersler 
ışığında bir adım daha ileriye atılmış ve YAJK örgütlenmesi gelişmiştir. YAJK 
Kadın Ordulaşması adımını daha da derinleştirerek toplumsal içerikli sorunlara da 
cevap arama gibi geniş bir yelpazede hedefler önüne koymuştur. Önderlik YAJK 
aracıyla kadını örgüt ve savaş çizgisini savunmada daha yetkin ve etkili kılmak 
istemiştir. Önderlik YAJK’ın nasıl bir araç olduğunu, nelere karşı mücadele içinde 
olduğunu şöyle ifade etmektedir.  

“Birinci; YAJK bütün geriliklere, bütün düşkünlüklere ve en başta da erkeğin 
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tehlikeli bütün özelliklerine karşı bir intikam aracıdır” diyerek, YAJK’ın yaşamın 
özgür gelişimi önünde engel olan tüm güçlere karşı meşru savunma hakkını 
kullanma aracı olduğunu dile getirir. YAJK, yaşam hakkını savunma kimliğiyle 
kadını ve toplumu erkek egemenlikli yaklaşımlardan korur. Önderlik; “Erkekten 
duyduğunuz rahatsızlığı, erkeğin çok çirkin birçok özelliğini aştırmak isterseniz 
kendinizi YAJK’laştıracaksınız... Kadın örgütlenmesi pek hoşuma gitmiyor diyen 
kadın, erkeğin kendisine her türlü baskısını, şiddetini kadınca kabul etmiş demektir” 
diyerek, kadının YAJK silahıyla erkeği dönüştürme sorumluluğunun olduğunu, yeni 
toplumun özgür yaratılması için bunun zorunlu olduğunu, bundan kaçan kadının ise 
kendine ve topluma yöneltilen şiddete ses çıkarmayarak ortak olduğunu ifade 
etmektedir.  

İkinci; YAJK bütün çirkinliklere, oldukça değerden düşmüş bütün kadın 
özelliklerine karşı bir güzellik gerçeği olarak anlam bulan bir güzellik aracıdır.” 
YAJK bağımsız düşüncesi ve özgür iradesi olmayan kadının güzelleşemeyeceği 
gerçeğinden hareketle önce bağımsız düşünce ve özgür iradeyi tüm geleneksel  
kadın özelliklerine karşı geliştirmeyi temel şart olarak koyar. Kadın güzelliğini 
çarpıtan, ruhen, vicdanen, fikren kadına baskı yapıp, onu çirkinleştiren tüm tabularla 
mücadele eden YAJK, özgür ve güzel kadın ölçüsünün savunmasını yapar.  

“Üçüncü; YAJK yurtseverliğin, özgürlüğün, toprakta daha fazla kalmanın, 
halkından kolay kopmamanın gücü ve bir savaş aracıdır.” Kürdistan toplumunda 
toprağa ve kültüre en bağlı olan kesim kadınlar olduğu için YAJK, öz kültürü ve ana 
toprakları koruma görevini üzerine almıştır. Bunun tek yolunun savaştan geçtiği 
gerçeğine bağlı kalarak savaşı doğru çizgide ve amaç ışığında yürütmenin 
savunucusu olmuştur. Parti Önderliği, “Kadın hareketi barış hareketidir, kadın 
hareketi tabii savaşı anlamsız olmaktan çıkarma hareketidir. Ama kadın hareketi 
aynı zamanda bütün bunlar için savaşa çağrı hareketidir” der. Bu temelde YAJK, 
savaşı duyguda, düşüncede, çizgide, ideolojide yürütmenin öncüsüdür.  

“Dördüncü; YAJK insanda en gelişkin, en yaratıcı bir duygu olarak toplumsal 
temeli olan, artık bizde ilkesel bir temele kavuşan bir sevgi aracıdır.” YAJK sevgiyi 
yaratmanın, sevgi temellerine oturan bir yaşam kurmanın, sahte sevgileri 
parçalamanın, sevgiyi ülkeyle, mücadeleyle birleştirmenin, sevgiyi çocukluk 
hayallerinde tutup savunmanın aracı olmuştur. Önderlik savaşın gelişmemesinin en 
önemli nedenini sevgi kişiliğinin oluşmamasına bağlamaktadır. YAJK sevgi 
problemini ele alarak Kürt felsefesinde, sosyalitesinde, karakter ve moral ve zihniyet 
yapısında devrimi amaçlar.  

Parti Önderliği kadın ordulaşması adımı ardından YAJK silahıyla kadını 
savunmasız, her türlü tehlikeye açık ve zemin sunan konumdan çıkartıp bir savunma 
silahına kavuşturmuştur. Bu anlamda YAJK kadın, için bir meşru savunma silahı 
olarak değerlendirilebilir. Geleneksel kadına, egemen erkeğe, çeteci eğilime ve her 
türden geri dayatmalara çevrilmiş bir silahtır. YAJK yurtseverliğin, örgütlülüğün, 
savaş içinde askerleşmenin tarih ve toplumla köklü bağını kurarak kadında meşru 
savunma bilincini geliştirmeye çalışmıştır. Parti Önderliği tüm bu askeri ve örgütsel 
adımlar sonrası meşru savunma hakkını kullanmayan kadına; “Bu eleştiriler kabul 
edilemez. Önümüz tutuldu, korktuk, çekindik diyen kadın alçaktır ve partiden, 
özgürlük savaşımından bir şey almamıştır. Tek de olsanız yanlış bulduğunuz her 
şeye özellikle kişiliğinize, özgürlük anlayışınıza, sevgi anlayışınıza ilişkin çirkin 
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olan, sizi yanlış sonuçlara götürecek her şeye karşı koyabilirsiniz. Şikayetini 
yapamazsınız, çünkü elinizde silah var. Örgüt silahı, asker silahı vardır. Niye 
kullanmıyorsunuz? Bunun yerine niye ucuz yollara, dedikodulara başvurarak veya 
imhalara, intiharlara başvurarak kendi sonunuzu getiriyorsunuz” diyerek, askeri, 
örgütsel ve ideolojik silaha kavuşmuş bir hareketin meşru savunma hakkını 
kullanmamasının kabul edilemez olduğunu dile getirmektedir. Erkek için ise Parti 
Önderliği, savunmasız ve kendini savunma bilincinden yoksun kadını kullanmayı 
büyük bir öfkeyle eleştirir ve “Siyasi düzeyi olmayan, örgütselliği olmayan, 
savaşçılığı olmayan kadını kim ki zayıflığına, güçsüzlüğüne dayanarak yanında 
tutuyor, kullanıyorsa o alçağın tekidir” belirlemesiyle, meşru savunma bilinci 
olmayan kadını kullanan erkeği ciddi eleştirir.  

 
e) Zap Pratiği ve Önderliğin Savunmasız Bırakılışı: 
 
1995 yılında T.C., KDP eliyle gerillanın Güneydeki varlığına son vermek için 

yoğun operasyonlar geliştirmiştir. Gerillaya yönelik yeni bir konsept hazırlığını 
gören Parti Önderliği ’92 Güney Savaşı’ndan çıkartılan sonuçlarla ’95 Ağustos’unda 
II. 15 Ağustos Atılımını gerçekleştirmiştir. Bu adımla meşru savunma anlayışının bir 
ilkesi olan bıçak kemiğe dayanmadan tehlikeye karşı korunma ve tehlikeyi bertaraf 
etme hakkını kullanarak Dublin’de planlanan konsept boşa çıkartılmıştır. Hazırlık, 
yaklaşım ve gereklerini tam gerçekleştirme noktasında ciddi yetersizlikler yaşansa 
da Güneyde gerilla askeri gücünü tüm dünyaya kanıtlamış ve savaş inisiyatifi 
partinin eline geçmiştir. Bu inisiyatifle T.C.’ye ve KDP’ye karşı tek taraflı ateşkes 
ilan edilmiştir. KDP’ye karşı diplomaside yaşadığımız deneyimsizlik ateşkesi 
sonuca ulaştırmamıştır. T.C.’ye karşı da ilan edilen ateşkes devletin tamamen gayri 
meşru ilişkiler batağına girmesinden dolayı imha ve inkar politikası sonucu cevapsız 
kalmıştır. Zeki’nin de Kuzeydeki yapıda geliştirdiği marjinal yaşam ve bunun 
sonucunda gelişen inançsızlıktan dolayı Parti Önderliği onu Güney sahasına 
çekmiştir. 

O süreçte merkez karargah ve YAJK karargahı Zap’ta örgütlendirilmiştir. Zeki 
unsuru çete pratiğini Zap’ta uygulayabilmek için Nasır’ın Zağros’ta öne çıkardığı 
Neval ile kadın özgürlük ilkelerini boşa çıkartan ilişkilenme içine girmiştir. Merkez 
karargahta Fuat arkadaş, Kazım arkadaş ve Zeki unsuru birbirleriyle çok çatışmalı 
bir konumu yaşasalar da   çizgi dışı bir yaşamı yaratarak ve merkezileşmeyi tasfiye 
ederek aslında PKK çizgisine karşı özde birleşmişlerdir. Bu, yaşamda YAJK’ı zemin 
olarak kullanmayla daha da derinleşmiş ve örgüt yönetimine güvensizlik, mahalli 
duruşlar, dedikodu yapı içerisinde ayyuka çıkmıştır. Zap’ta Neval şahsında da çete 
çizgisiyle birleşen işbirlikçi kadın tipi kendini YAJK gelişmesine karşı dayatmıştır. 
Bu çizgi kadın yapısı üzerinde ucuz iktidar kurmuş, kadın yapısını erkeğin 
kullanımına sunarak, erkekle bireysel hesaplar çerçevesinde buluşarak iradesel 
teslimiyeti ortaya çıkarmıştır. Bu duruşta geleneksel erkeği güçlendirmiştir. Parti 
Önderliği bu ilişki tarzı için; “İlişkilerde yetkiye, güce ve olanaklara dayanarak 
zorlamada bulunmanın kölelik ahlakıyla bağlantısı unutulmamalıdır” belirlemesini 
yapmaktadır. Bu işbirlikçi kadın duruşu çete çizgisini güçlendirmiş, çete çizgisinin 
örgüte ve savaşa karşı kadın yapısını kullanarak bozgunculuk yapmasına olanak 
sağlamıştır.  
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Parti Önderliği Zap’ta ortaya çıkan, YAJK iradesini kıran yönetim anlayışı için; 
“Aynı zamanda köle kadın tehlikesine karşı da YAJK gerekiyor. Nasıl ki 
sömürgeciliğe uşaklıkla güçlenme yolunu bulan bir cins işbirlikçilik varsa kadının 
gücünü veya kadının çıkış yolunu YAJK'ı özellikle yönetim düzeyini öyle 
kullananlara bakıyoruz erkek karikatürü olmak, erkek işbirlikçisi olmak, cinsin 
temel sorunlarından uzak, o sorunları kullanarak, bir silah gibi elinde tutarak, bazı 
erkeklerle güç paylaşarak veya biraz güç almak en fazla işbirlikçiliğe kadar götürür. 
Tabii bunu güç kazanmak, cinsinin üstüne çıkmak için yapıyor” değerlendirmesini 
yapmıştır.  

Bu dönemde Zeki, Amed’te temellerini attığı yoz yaşam biçimini Önderliğin 
özgür yaşam çözümlemelerini çarpıtarak Zap’ta da geliştirmeye çalışır. Zeki ‘parti 
yönetiminde açılan küçük bir deliğin aşağıya yapıya indikçe büyük bir gediğe 
dönüştüğü’ gerçeğini bildiğinden parti yönetiminde geliştirdiği işbirlikçi kadın 
anlayışıyla sosyal yaşam planına da zemin hazırlamaya çalışmıştır. Bu yolla yapıyı 
askerlikten ve savaştan uzaklaştırıp, yoz yaşam arayışlarına itmek istemiştir. Kadın 
hareketini örgütsel bir tedbir mahiyetinde de geliştiren Önderliğe karşı, kadını 
amaçlarından saptırmak istemiştir. ‘Nasıl ki ‘92-93 sürecinde Önderliğin kadın 
ordulaşması hareketine karşı kadını ordudan atma hareketi başlatmışsa, ‘95-96 
yıllarında da erkekten kopuş hamlesine karşı erkekle en düşkün işbirlikçi zeminde 
buluşma hareketini geliştirmeye çalışarak Önderliğe karşı sürekli bir karşı hamle 
duruşu içinde olmuştur.’ 

Yine aynı süreçte Zağros’ta Nasır çizgisi bir PKK kültürü olan hesapsız ve 
fedakar katılımı, bağlılık ölçülerini bozmak için ‘haydi aslanım savaşa, istediğin gibi 
yaşa’ sloganıyla şiddet yanı ağırlıkta sınırsız eylem hakkı anlayışını geliştirerek 
bunu en iyi başaranlara kendini yaşama hakkını sunmuştur. Bu nedenle Zağros 
silahlı mücadele çizgisinin en çok tahrip edildiği bir saha olmuştur. PKK ilkeleriyle 
oynanmış, imkanlar tüketilmiş ve yoldaşa güvensizlik en çok bu sahada gelişmiştir. 
Özgür yaşam ölçülerinin ve YAJK örgütlülüğünün Zağros’ta gelişmesinin önüne 
geçen Nasır çizgisine karşı kadının meşru savunma çizgisini koruması zayıf kalmış 
ve bu birçok örgütsel kayba neden olmuştur.  

Bu süreçte doğru karargahlaşma hem genel örgüt içinde, hem de YAJK 
karargahında gereken tarzda oturtulamadığı için güçler iyi mevzilendirilememiş, 
yönetimde parçalı, iradesiz, parti dışı eğilimlerle savaşımda zayıf bir duruş açığa 
çıkmıştır. Kadının savunma silahı olması gereken YAJK, işbirlikçi yönetim anlayışı 
nedeniyle güven kazanamamıştır. Bu anlamda Zap’ta kurulan merkez karargah 
rolünü tam oynayamamıştır. Fakat Parti Önderliği o dönem boşa çıkartılan tüm 
çalışmaları Suriye’de kurduğu Akademi devrelerinde çizgiye çekmiş ve doğrultuyu 
belirlemiştir. Zindanda, gerillada, Avrupa’da, örgütün yaşam hakkına, savaş 
imkanına ve ideolojik çizgisine vurulan darbeleri Önderlik Akademi Sahasında her 
defasında daha güçlü çıkışlarla karşılık vererek boşa çıkarmıştır. Parti Önderliği; 
“Biz PKK’yi savunmaya şiddetle devam edeceğiz” diyerek, çalışmasının özünü 
ortaya koymuştur. Düşman Zap pratiğinde merkezin kendi kendisini işlevsiz 
bırakan, bitiren, Önderliği savunmaktan yoksun duruşunu görmüş, örgütün gerçek 
savunma sisteminin Suriye’deki Önderlik karargahı olduğunu, örgütün meşru 
savunmasını en güçlü Önderliğin yaptığını çözümlemiş ve bu nedenle 6 Mayıs 
1996’da uluslar arası bir komplo planı ile Önderliğe yönelmiştir. Bu komplo 
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Önderliğe zarar vererek, içerde Zeki’nin de hazırlanmasıyla APO’suz PKK 
yaratmayı hedeflemiştir. Böyle bir yönelime karşı Zilan arkadaşın Önderliği 
savunma eylemi tarihi bir çıkışı ifade etmektedir.  

 
f) Zilan Arkadaş’ın Eylemi ve Meşru Savunma Anlayışı: 
 
6 Mayıs 1996’da Parti Önderliğinin Suriye’deki karargahına yönelik uluslar 

arası bir komplo gelişmiştir. Türkiye halklarının bahar bayramı olan Hıdırellez’le 
Deniz Gezmiş’lerin idam günü olan 6 Mayıs’a denk getirilen komplo, örtülü 
ödenekten aldığı yüklü miktar parayla son umut olarak  suikast hazırlığı içine 
girmiştir. Gerillaya ne kadar yönelim olsa da Parti Önderliği varoldukça gerillanın 
bitirilemeyeceğini gören düşman, Önderliği imha ederek, gerillada da Zeki eliyle 
marjinalleşme yaratarak sonuca gitmeyi planlamıştır. Tabii bu komplonun Önderliği 
hedef almasında merkez karargahın kollektifleşmeyen, görevlerini yerine 
getirmeyen duruşunun da önemli payı vardır.  

Zilan yoldaş, uluslar arası gerici güçlerin Önderliğe karşı geliştirdikleri ’96 
suikast girişimine ve Önderliği hedef konumuna getiren PKK özünden kopmuş 
rantçı, çeteci çizgiye karşı eylemiyle meşru savunma tavrını ortaya koymuştur. 
Gerilla saflarında yeni olan Zilan arkadaş, anlama derinliğiyle en zor koşullarda 
Önderlik’le  olma gücünü göstermiştir. Düşmana ve tüm dünyaya  Önderliği 
savunan koca bir ordu gücünün varlığını kanıtlamıştır.  

Meşru savunma çizgisinin önemli bir özelliği olan ‘kesin başarı ve yaşam yolu 
açma’ ilkesini Zilan arkadaş, eylemiyle oldukça güçlü temsil etmiştir. Meşru 
savunma, şiddeti amaç çizgisinde kontrollü uygulamayı ifade ettiğinden kadına daha 
yakın bir mücadele tarzıdır. Parti Önderliği’de meşru savunma çizgisinde kadının en 
güçlü tarzda komutanlaşabileceğini, ordulaşabileceğini sürekli kanıtlamaya 
çalışmıştır. “Kurnaz erkek orada neyi geliştirdi? Bunalımlıdırlar, ağırlıktırlar, baş 
belasıdırlar dediler. Öte yandan gelişmemiş ilkel güdülerine göre de ayarlama 
peşindeler. Bu çok açık. Benim açmama gerek yok. Ama bu doğru değildir. Çünkü o 
saatlerde en cesur, en fedakar savaşçı olunabileceğine dair Zilan bir ses vermişti”  
diyerek, Parti Önderliği geri erkek yaklaşımının kadının savaşamayacağına dair 
yaklaşımlarına karşı meşru savunma çizgisinde  önemli bir savaş gücü olunacağını 
Zilan arkadaşın kanıtladığını dile getirmektedir.  

Meşru savunma çizgisinin bir özelliği de çeteciliğin geliştirdiği ideolojiden 
kopuk eylem ve yaşam anlayışına karşı ideoloji ekseninde mücadeleyi geliştirmektir. 
Parti Önderliği Zilan arkadaş için; “PKK’nin ideolojik, politik hattının mükemmel ve 
çok güçlü kavranması sözkonusu. PKK  adına yapılacak bir eylemin PKK’nin 
özünün doğru kavranmasından geçtiğinin oldukça farkında. Bu aynı zamanda parti 
içindeki yanlış bazı eylem sahiplerine oldukça ciddi bir eleştiridir” diyerek, Zilan 
arkadaşın doğru eylem anlayışını örnek düzeyde ortaya çıkardığını ifade etmektedir. 
Zilan arkadaş eylemini ideolojiyle bütünleştirmiştir. Dönemin ideolojik öncülüğünü 
yapmış, taktikte yeni bir sıçrama yaratmış ve ardıllarını geliştirecek süreci ilerleten 
güç olmuştur.  

Meşru savunmanın bir diğer ilkesi olan özgür yaşam kanalını açma ilkesi de bu 
eylemde ortaya konulmuştur. Zilan arkadaşın eylemi için intihar eylemi demek 
yanlıştır. Meşru savunma çizgisinde özgür yaşamı yaratma eylemidir. Parti 
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Önderliği; “İntihar eylemi denilecek bir olay varsa o da bu eylem değil, diğer 
eylemlerdir. İntihar kişiliklerinden bahsedilecekse de, bu kişilikler kimdir diye 
sorulacak olunursa; sizlerin kişilikleridir. İntiharvari eylem anlayışından en uzak 
yaklaşım, bu militan yoldaşın eylemidir. Oldukça özgür iradeli, planlı, riskli 
koşullarda eksiksiz olarak bir eylem gerçekleştirmek olsa  olsa PKK’nin askeri 
çizgisine de bir çıkış yaptırmakla izah edilebilir... Fakat sizler ise yaşam bittiğinde, 
umutlarınız yıkıldığında, örgütü yerle bir ettiğinizde, ideolojik, politik esaslarla 
oynadığınızda intihari eyleme gidiyorsunuz. İşte Zilan arkadaşın eylemi bir de buna 
müdahaledir. Çok örgütçü, çok direnişçi, sağlam ideolojik esaslara dayalı, çok 
sevinçli, üstün moralli, iradeli, azimli ve coşkulu bir yaşamın kendisini buna 
götürdüğünü belirtiyor” der. Bu anlamda gerçek intihar sakat eylem, örgüt ve taktik 
anlayışta ısrar etmek, yaşamda küskün, moralsiz, iradesiz duruşta kalmaktır. Aslında 
bu, partiye karşı düşman kişiliğinin bir intihar duruşudur. Zilan arkadaş mektubunda 
‘Yaşam iddiam çok büyük’, ‘Yaşamı ve insanları çok sevdiğim için bu eylemi 
yapıyorum’ diyerek, kendi yaşamından tereddüt etmeyecek kadar yaşam savunucusu 
olduğunu dile getirmektedir. Bu nedenle Zilan arkadaşın eylemi bir insanlık 
eylemidir. Ve Zilan yoldaş bir insanlık şehididir. Parti Önderliği; “‘Yaşamı ve 
insanları çok sevdiğim için bu eylemi gerçekleştirmek istiyorum’ diyor. Kesinlikle 
öyledir. Sevgim kurumuştur, artık sıkılmışım diyenlerin bırakalım bütün insanları, 
birlikte çalışması gereken yoldaşlarına karşı sevgisi, hürmeti yoktur” der. 
Yaşamdan vazgeçenlerin, yaşamımızı sevmeyenlerin böyle bir eylemi 
gerçekleştiremeyeceklerini Zilan arkadaş çok açık ortaya koymuştur.  

Meşru savunma çizgisi taktik zenginliği içererek düşmanı her açıdan zorlayan 
bir mücadele tarzına sahiptir. Zilan arkadaş, en elverişli koşullarda büyük kayıplar 
veren, taktik tıkanıklığı yaşayan, gerilla mücadelesine ters düşen tarzlara karşı 
müthiş taktik yaratıcıkla ve hiçbir açığa meydan bırakmayan eylem planı ve 
örgütlemesiyle sürecin gerilla cephesinden beklediği çıkışı tek başına gerçekleştirir. 
Fedai ruhu, eylemiyle en güçlü somutlaştıran Zilan yoldaş, PKK fedailiğinin 
bireysel yaşamdan keskin kopuş, örgütte ve mücadelede kilitlenme istediğini, 
fedailiğin felsefesinin yaşam felsefesi ve tarzının da yaratıcılık olduğunu ortaya 
koymuştur. Bu anlamda fedailiğin meşru savunma çizgisinde kimlik bulan gerçeği 
olmuştur. Parti Önderliği Zilan arkadaşın eyleminden sonra “Zilan bir 
manifestodur” belirlemesiyle bu eylemi bir ideolojik kimliğe dönüştürme amaçlı 
kadın kurtuluş ideolojisini ve kopuş teorisini geliştirmiştir.  

 
KADIN KURTULUŞ İDEOLOJİSİNİN MEŞRU SAVUNMA BOYUTU 
 
İnsanoğlu düşünce ve karar verme yetisinin gelişimiyle hayvanlar aleminden 

çıkış yapmıştır. Zamanla, gelişen düşünce bir sisteme kavuşturulmuş, karar verme 
yetisi geleceğe dair hedeflerini belirlemiş ve ilk ideolojiler bu biçimiyle 
formülasyona kavuşmuştur. İlk yerleşik toplumsal yaşam modeli olan neolitik süreç, 
kadın eksenli ideolojiyle yaşam bulmuştur. Yani temeli eşitliğe, adalete, özgürlüğe 
dayalı bir sistemdir. Kadın, toplumu barış içinde tutan tanrıça kültürü ve analık 
kurallar bütünlüğüyle ideolojisini yaşamsallaştırmıştır. Neolitiğin kadın eksenli 
ideolojisi cinsi esas alan bir ideoloji olarak gelişmemiştir. Tam tersi tüm toplumu 
ortak üretim ve paylaşıma sokacak denli toplumsal bir ideoloji olarak ortaya 
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çıkmıştır. Bu dönemde tüm insanlık hem doğanın vahşiliğine, hem de birbirlerine 
yapabilecekleri kötülüklere karşı kadın tarafından savunulmuştur. Yani, ‘tarihin ilk 
toplumsal örgütleniş aşamasında ideoloji kadın eksenli’ olmuştur.  

Zamanla erkek, üretimde edindiği kazanımlarla kadınının toplumda yarattığı 
ruhsal, manevi ve düşünsel şekillenmeyi değiştirmiş, kadın eksenli ideolojiye 
alternatif erkek egemen ideolojiyi oluşturmuştur. Bu dönemden itibaren erkek, insan 
özüne, kadına, çocuğa, doğaya yabancılaşmaya, tüm bunların gerçeğinden kopmaya 
başlamıştır. Süreç ilerledikçe bu yabancılaşmanın kapsamı genişlemiş, tüm 
insanlığın kendine ve çevresine karşı bir uzaklaşmayı yaşamasına sebep olmuştur. 
Erkek egemen ideoloji, kendisini ilk olarak kadın üzerinde egemenlik geliştirerek 
var etmiştir. Kadın üzerinde başlatılan sömürü zamanla sınıfsal ve ulusal sömürüye 
dönüşmüştür. Bu nedenle ezilen ilk kesim kadınlar olduğu için, kadının ideoloji 
sahibi olması ve bu ideoloji çerçevesinde kendisini örgütlemesi özgürlük açısından 
en gerekli olan adımdır. Çünkü bin yıllar önce erkek, kadın eksenli ideolojiye karşı 
ideolojik müdahaleyle sistemini kurumlaştırmıştır. Toplumsal yaşamın her 
aşamasında insanlık belli çelişkilerle karşı karşıya kalmıştır. Her dönem çözülen 
çelişki yeni gelişmeleri doğurduğu gibi yerine de yeni çelişkileri bırakmıştır. 
Gelişim diyalektiğinin bir parçası olarak çelişki, toplumsal gelişmelerin itici gücü 
olmuştur. Parti Önderliği 20.yy.’ın çelişkileri için; 

“19.yy.’ın kapitalist çelişkisi emek-sermaye veya proleterya-burjuva biraz da 
sömürge halklarla-sömürgeci devletler arasındaki çelişkiydi. 20.yy.’ın bu ikinci 
yarısına baktığımızda bu çelişkiler artık anlam ifade etmez hale gelmiştir. 
Sınıflaşma tehlikesi pek o kadar önemli değil. Yine sömürgecilikte o kadar fazla 
ciddiye alınamaz, varsa sınırlıdır. Çelişki daha genelleşti ve yeni biçimlere kavuştu” 
diyerek,  20.yy.’da ulusal çelişkinin adil bir tarzda olmasa da çözüme tabi 
tutulduğunu, yine sınıf çelişkisine dayalı mücadelelerin vaadini doldurduğunu ifade 
etmektedir. Kapitalizm geneli oldukça içine alan, çürüten, özünden boşaltan bir 
sistem kurarak, çelişkiyi daha da genelleştirmiştir. Bu noktada Parti Önderliği; 
“21.yy.’ın cinsler arası ilişkilerin en çok düzenleneceği yüzyıl olacağı kanısındayım. 
İlk karşı devrim cinsel alanda yapıldığı için en büyük son devrimde cins ilişkilerinde 
gerçekleşecektir. Benim vardığım diğer bir sonuç; cinsler arası ilişki sanıldığından 
fazla karmaşık, sömürüyü, baskıyı gizleyen ve genelleştiren bir karaktere sahiptir. 
Bütün kötülüklerin anası cinsler arası ilişkiden kaynaklanıyor. Hatta sınıflar, 
uluslar arası ilişkiden daha tehlikelisi cinsler arasında gizlidir. Bizde çok geneldir 
ve hemen buna alet olmayan yok denecek kadar azdır” der. Tüm insanlığı içine alan, 
en derin ve en geniş kapsama sahip cins çelişkisi bu anlamda 21.yy.’da çözüm 
bekleyen en temel çelişkidir.  

Kadın kurtuluş ideolojisi bir insanlık ideolojisidir. İnsanlığı özünden boşaltan 
kapitalizm için Parti Önderliği; “Toplumun tümünü teslim aldı, sınıf değil toplumu, 
sınıfta şüphesiz içinde olmak üzere. Ama tüm toplum üzerinde şimdi oynuyor. 
Toplumun her sınıfı üzerinde değişik oynuyor. Cins üzerinde değişik oynuyor, 
çocuklar üzerinde müthiş oynuyor, kadını müthiş kullanıyor. Hatta orta sermaye 
sınıfı çok değişik kullanıyor” der. 21.yy.’da ulus ve sınıf çelişkisi ortaya çıkan daha 
büyük çelişkiler karşısında anlam kaybına uğramış çelişkilerdir. Bu nedenle kadın 
kurtuluş ideolojisi insanın uzaklaştığı, kaybettiği tüm değerlere, kendi özüne ve 
çevresine dönüşünün sağlanmasını hedeflemektedir. Öze dönüş, öz ile bağları 
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kopartan güçlerle mücadeleyi, mücadele de ideolojiyi gerekli kılmaktadır. 
İdeolojisiz mücadele etmek iddiasız ve programsız savunma yapmak demektir. 
Birçokları kadın ideolojisine karşı ‘cinsin ideolojisi olmaz’ yaklaşımını kadına 
dayatmaktadır. Bu yaklaşım kadını ve toplumu ideolojisiz yani savunmasız, 
tehlikelere ve yönelimlere açık bırakmayı amaçlamaktadır.  

Sistemin topyekün saldırılarından en derinden etkilenen kadın olmaktadır. Hangi 
sınıftan olursa olsun kadın, kendini bu sistemin saldırılarından koruyamamaktadır. 
Bu şiddete karşı dünya kadınlarında da tepkiler gelişmiştir. Mirabal Kardeşler olarak 
bilinen, Dominik Cumhuriyet Diktatörlüğü’ne karşı Sosyal Değişim Hareketi’ne üye 
olan ve bu hareketin hedefleri çerçevesinde mücadele eden üç kadının 25 Kasım 
1960 yılında tecavüz edilerek vahşice öldürülmeleri anısına 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslar arası Mücadele ve Dayanışma Günü olarak 
belirlenmiştir. Kadına yönelik birçok manevi gün seçip içini dolduramayan, 
gereklerini yapmayan insanlık bugüne de gerçek anlamını vermemiştir. Kadına 
yönelik şiddetin dozajı hala düşmemiş ve şiddet her halkın değer yargılarına göre 
farklı biçimlerde kadının karşısına çıkmıştır. Bu nedenle dünya kadınlarının maruz 
kaldığı şiddete karşı ideolojik mücadele verme temel bir zorunluluktur. Sistemin 
kadına yönelimi şiddet içerikli olduğu için Kadın Kurtuluş İdeolojisi buna karşı 
kadının kimliği olarak gelişmiştir. Bugün kadınların uzun yıllar yürüttüğü 
mücadeleler sonucunda, savaşta uygulanan şiddet ile aile içerisinde kadına 
uygulanan şiddetin ayın egemen anlayıştan kaynaklandığını ve aynı mağduriyet 
durumu  yarattığını artık tüm dünya kabul etmektedir. Sistemin kadına uyguladığı 
şiddetin kurumlaştığı nokta ailedir. Aile, sınıflı toplumun ordu ve devlet gibi en 
köklü kurumlarından biridir. Kadın Kurtuluş İdeolojisi tüm bu kurumlara karşı 
kadını savunma amaçlı gelişmiş bir ideolojidir. ‘Aile toplumun temel çekirdeğidir’ 
sloganına karşı aile kadın üzerinde mülkiyetin, diktatörlüğün, teslim almanın 
merkezi olduğundan Kadın Kurtuluş İdeolojisi aileyi reddederek ‘toplumun temel 
çekirdeği özgür birey ve özgür kadın-erkek ilişkisidir’ yaklaşımını benimser. 
Dünyada aile içinde kocanın kadına yönelik dayak, boğma, kafasını duvara çarpma, 
yakma, kilitleme, zorla cinsellik dayatarak cinsel şiddette bulunma, psikolojik şiddet 
ve tinsel sadizm biçiminde yaklaşımları kadının maruz kaldığı kaba şiddetin 
boyutlarıdır. Örneğin; Urfa’da bir genç ‘namus dedikodusu’ yüzünden  kız 
kardeşinin boğazını kesmiş; İzmir’de bir adam karısını, evi terk edecek diye on bir 
yaşındaki oğluna öldürtmüş, İstanbul’da genç bir kız, başkalarıyla olduğu için, 
nişanlısı tarafından kendi erkek kardeşine öldürtülmüştür. Yine Uzakdoğu, Ortadoğu 
ve Afrika’nın birçok ülkesinde yüz milyondan fazla kadın henüz küçük bir kız 
çocuğuyken büyüdüklerinde cinsel zevki tadıp eşlerini başka erkeklerle 
aldatmamaları için cinsel haz duygusundan yoksun bırakılma amaçlı sünnet 
şiddetine maruz kalmaktadırlar. Pakistan’da erkeğin evine çeyiz getirme geleneğini 
tam yerine getirmeyen, çeyizleri az bulunan yeni gelinlerden her yıl yüzlercesi eşleri 
ve görümceleri tarafından yakılarak öldürülmektedir. Uzakdoğu’nun egzotik 
ortamlarından olan dünyanın fuhuş ve fiesta kentlerinde, yüzlerce baba daha on 
yaşına basmamış kızlarını fuhuşa zorlayarak tekel babalarına meze olarak  sunmakta 
ve küçük kızın sırtından geçinmektedir. Elli-altmış yaşlarındaki birçok erkek bu 
yaşına aldırmadan hayatının kışında baharını aramak için on dört-on beş yaşında 
aldığı kızın, hayatının baharını kışa çevirmektedir. Küçük yaşta evlilik birçok kadın 
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için yaşam boyu bir sorun haline dönüşerek psikolojik bir şiddet unsuru olmaktadır. 
Aile içinde cinsel taciz de birçok anne ve çocuğu psikolojik sorunlar içine iterek 
uygulanan şiddete örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Kürdistan’daki kadınlar ise berdel, imam nikahı, zorla akraba evliliği, başlık 
parası, çok evlilik, çok çocukluluk gibi uygulamalara karşı tepkilerini ortaya 
koyabilecek bir ortama ve savunma araçlarına sahip olmadıkları için kendilerini tüm 
bu törelerden kurtaramamaktadırlar. Parti Önderliği Kürdistan kadınının konumuna 
ilişkin;“Kürdistan’daki kadar kölelik yaşamının kadında yarattığı tahribat hiçbir 
yerde yoktur. Kadının kölelik temelinde yaşamı belki de en beter işkencelerden daha 
kötüdür”  değerlendirmesini yapmaktadır. Kadın Kurtuluş İdeolojisi Kürdistan’da ki 
bu türden fiziki ve psikolojik şiddete karşı kadını koruma amacında olduğu gibi 
kadını tüketen karasevda anlayışına karşı da doğru sevgiyi yaratarak karşı 
koymaktadır. Parti Önderliği bu noktada da; “Bizde neden herşey paradoks ve 
karasevda tarzındadır. Bir bakıyorsun en sevdiğini bıçaklıyor, bu tam hastalık 
durumudur ve savunulacak hiçbir yanı yoktur. Bizde, özellikle kadının bu haliyle her 
ilişki bir işkencedir. Dövülmeyen kadın yok gibidir. Baskı altına alınmayan, 
hakarete uğramayan kadın yoktur. Bütün bakışlar, bütün yaklaşımlar böyle. Aile 
içinde özellikle kendi malı saydığı kadın üzerinde sınırsız bir tasarruf vardır”  der. 
Karasevda tarzı ‘ya benimsin ya kara toprağın’ mantığından dolayı bir şiddet 
içeriğine sahiptir. Oysa gerçek aşkın olduğu yerde şiddet söz konusu olunamaz.  

Kürdistan toplumunda aile baskısının yanında, sistem tarafından uygulanan 
tarihi, kültürel, sosyal inkar da eklenince sosyal açıdan kadın için intiharın eşiğinde 
bir yaşam hazırlanmaktadır. Kürt kadınının toprağından kopartılıp şehre getirilmesi, 
kent yaşamının birbirine karşı sorumsuz, soğuk ilişkilerine adapte olamaması, 
eğitimsizlik, iki kültür arasında sıkışmışlık ve ekonomik sorunlar kadını, yaşamdan 
vazgeçme olan intihar noktasına getirerek tek çözümü orda görmesine neden 
olmaktadır. Topraklarında kalan kadınında savaştan en fazla zarar gören, etkilenen, 
savaş mağduru konumuna düşen, savaşın psikolojik yansımalarının havasını en 
derinden soluyan, ölümlere, cesetlere, faili meçhullere gözleriyle tanık olan yine 
Kürt kadınları olduğu için bu şiddet uygulamalarından da en fazla etkilenen onlar 
olmuştur. Kürdistan’da yaşanan kirli savaşta askeri sahada tam başarı sağlayamayan 
ordu, Kürt halkının özgürlük mücadelesini sindirmek, yıldırmak, moral güç elde 
etmek için toplumun en yumuşak karnı olan kadınlara el atarak, tutuklanan 
militanlara karşı ailelerindeki kadınlara yönelerek yine tutuklanan kadın militanlara 
yoğun işkenceler ve tecavüzde bulunarak başarı kazanmaya çalışmıştır.  

Tüm bu aile içi şiddete karşı toplumdaki kadında meşru savunma bilincinin 
yoksunluğundan dolayı geleneksel üç eğilim açığa çıkmaktadır. 

I.- Eğilim: Şiddet karşısında sessiz kalıp boyun eğen, teslimiyeti kabul eden, 
yaşananları kader olarak belleyen anlayıştır. ‘Böyle gelmiş, böyle gider’ anlayışıyla 
bu şiddet uygulamalarının toplumsal bir gelenek olduğunu kabul eden ve tüm 
kadınların yaşamak zorunda olduklarını düşünen bu eğilim, şiddete maruz 
kalmamak için istenen her şeye boyun eğer. Meşru savunma bilincinden yoksun bu 
anlayış, istenilen her şeyi yapsa da, şiddeti uygulayacak gerekçeleri her zaman bulan 
egemen anlayışın şerrinden kurtulamadığından büyük bir kişiliksizleşmeyi de yaşar. 
Kendini teslimiyete yatıran bu eğilimi meşru savunma çizgisi kadın açısından bir 
bütünen reddeder.  
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II.- Eğilim: Bu eğilim şiddete içte tepki duyan, ama bu tepkiyi doğru örgütleyip 
mücadele etmek yerine ‘dişe diş kana kan’ mantığıyla meşru savunma hakkını aşan 
kör bir intikam duygusuna kapılıp bireysel şiddete yönelme eğilimidir. ‘Beni bitireni 
bende bitiririm, benim yaşamım kararmışsa onunkini de karartırım’ yaklaşımıyla 
cinayete kadar varan bu intikam eğilimi meşru savunma ahlakına ve anlayışına 
kadını ulaştırmaz. Sonuçta kadının da birçok zorluk ve haksızlık yaşadığı halde 
sonuç alıcı bir mücadele etmediğinden dolayı haksız konuma düşmesine neden olur.  

III.- Eğilim: Şiddet karşısında en yaygın olan yanılgılı yaklaşım kadının intihara 
sığınmasıdır. Hem içte şiddeti kabul etmeme, hem de çevresine zarar vermeyi de 
kendine yakıştıramama sonucunda  yaşanan derin bunalımlar kadını intihara yani 
kendine zarar vermeye sürüklemektedir. Ailenin ve toplum törelerinin kadın için 
çekilmez hale getirdiği yaşama karşı kadın tek çözüm olarak intiharı görmektedir. 
En somut örneğiyle Kürdistan’ın Batman ilindeki yaş ortalamaları 15-24’ü 
geçmeyen kadın intiharları yaşanan zorlanmanın tepkileri olarak yansımaktadır. 
Parti Önderliği; “Son günlerde yaşanan bazı intiharlar, kadında özellikle özgürlük 
probleminin doğru anlaşılamamasından, çare bulunmamasından kaynaklanır” 
belirlemesini yapar. Yaşamın en canlı ve en moralli karşılanacağı yaşlarda çözümü 
bulamayan, problemler altında ezilen kadın çareyi bir kaçış zemini olan intiharda 
bulur. ‘Toplumda intihar, geleneklerin, sistemin ve ailenin kadına uyguladıkları 
şiddete karşı kadının bir protesto bildirgesi’ olarak ortaya çıkıyor. Ama intiharlar 
meşru savunma çizgisinde bir protesto bildirgesi değildir. Çünkü meşru savunma, 
yaşam kanalı açmak için mücadeleyi esas alır. Oysa intihar, mücadeleden ve kimlik 
savaşımından vazgeçmedir. Yaşam gücü olamama, yaşamı yeniden yaratamama ve 
zorluklara karşı direnememedir. Meşru savunma, bu anlamda yaşam yaratma 
gücünü ifade eder. Buna karşı yaşama son verme o sisteme teslim olma anlamına 
geldiği için, Kadın Kurtuluş İdeolojisi intihara karşı bilinç geliştirerek, meşru 
savunma çizgisinde doğru mücadele etmeyi amaçlamaktadır. Güney Kürdistan 
parçasında da kadın intiharlarının yoğunluğu oldukça dikkat çekicidir. Siyasal 
anlamda ilkel milliyetçi güçlerin ve uluslar arası siyasetlerin ikiyüzlü 
politikalarından dolayı, Güney’in güveni kırılmış, iradesi teslim alınmış Kürt 
erkeğinin egemenliğini tatmin ettiği tek kesim kadınlar olmuştur. Bu nedenle kadına 
karşı aşırı zaaf nedeniyle onu evle sınırlı tutma, kadının etrafında sıkı bir kalkan 
oluşturmuştur. Buna dayanamayan birçok kadın, kendini yakmakta veya asmaktadır. 
Geçtiğimiz günlerde Güney Kürdistan’da kadına yapılan bu baskılardan kaçıp 
partiye katılmak isteyen genç bir özgürlük tutkunu kızın, ailesi tarafından partiye 
katılmaması için zorla evlendirilmesi sonucunda kızın intihar etmesi belleğimize 
kazınan olaylardan biri olmuştur. En zayıftan yola çıkıp, zayıfı güce dönüştürme 
felsefesine sahip olan partimizde, Güney kadınının kazanılması devrimimiz 
açısından oldukça önemlidir. Güney nasıl ki devrimimizin kilit noktasıysa, Güney 
kadınının kazanılması da aynı öneme sahiptir. Güney devrimi bu anlamda bir kadın 
devrimini gerekli kıldığından bunu gerçekleştirmek için başta kendimizde, ardından 
da toplum içindeki kadında meşru savunma bilincini geliştirip, sürekli canlı 
tutmamız gerekmektedir. Eğer bu bilinç geliştirilmiş olsaydı kadının sığınacağı tek 
alan intihar olmazdı. Bu nedenle Güney kadınını intihar eşiğinden çıkartıp yaşam 
gücüne dönüştürme mücadelesi çok güçlü verilmek zorundadır. Kadın Kurtuluş 
İdeolojisi meşru savunma hakkını kadın için Güney Kürdistan’da güçlü geliştirme 
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kararlılığındadır.  
Tekelci zihniyetin cinsler arası zihniyete kadar indirgenmiş olması ilişki 

boyutunda kadına yöneltilen şiddeti derinleştirmektedir. Gelişen doyumsuzluk ve 
paylaşımsızlık kadına şiddet olarak geri dönmektedir. Parti Önderliği; “Erkeğin 
dünyasında kadına özgürlük tanımak yoktur. Daha çok tahakküm geliştirmek gibi 
bir eğilimi dayatmak ister. Bütün yaklaşımlarda hakim olmak, mülk edinmek, 
kendine bağlamak, hem de sımsıkı hiçleştirilinceye kadar kendine bağlamak ister. 
Tüketici bir kişiliği dayatmaktadır. Kompleksleri, hırsları, kinleri dizginlenemez 
boyuttadır. Malının elinden çıkmasına, ona yan gözle bakılmasına ve hatta 
konuşulmasına bile tahammül edemez” der. Erkeğin yaşadığı duruma bakılırsa 
aslında kadının içinde bulunduğu zor koşullar anlaşılmaktadır. Kadın Kurtuluş 
İdeolojisi cinsler arasında kadın aleyhine yaşanılan bu paylaşımsızlığı, 
doyumsuzluğu, eşitsizliği ortadan kaldırma, bu gerçekleşinceye kadar da kadını 
koruma ideolojisidir. 

Tüm kadınların maruz kaldığı bir diğer şiddet uygulaması da ekonomik 
yoksulluktur. BM Kalkınma Raporlarına göre dünya yoksullarının nüfusu 1.3 
milyardır. Bunun %70’ini kadınlar oluşturmaktadır. Tüm zamanların yoksulları 
olarak kendi yaşamlarını garantiye alamadıklarından dolayı aileye bağımlı yaşamak 
zorunda kalan kadın, bu nedenden dolayı da şiddete de boyun eğmektedir.  

Kadına toplumsal yaşamda uygulanan şiddetin bir boyutu da, kapitalizmini 
kadını toplumsal boşlukları doldurmak için kullanmasıdır. Bu kadın bedeninin 
reklamlarda, modada kullanılarak sınırsız sömürüsünü ifade etmektedir. Kadına 
hukuk alanında bilim, ekonomi, siyaset sahalarında yer açılmamsı da ideolojiden, 
düşünceden, üretimden kopuk kadın yaratma amacını taşımaktadır. Günümüzde 
okuma-yazma bilmeyenlerin 3/2’sini kadınlar oluşturmaktadır. Bu da kadına 
uygulanan zihinsel şiddetin durumunu göstermektedir. Siyasette de meclise ancak % 
10’luk temsil düzeyiyle giren kadına, kendisine benzeştirerek yer veren siyasal 
anlayış bu tarzda bir siyasal şiddeti de dayatmaktadır. Toplumsal yaşamda 
uygulanan şiddetin fiziki boyutuna sarkıntılık, taciz, tecavüz, soygun vb. gibi 
eklenince de kadının her boyutuyla şiddete maruz kaldığı görülmektedir. Parti 
Önderliği; “Trafikten tutalım yaşamın bütün alanlarına kadar, işte gazetelerde boy 
boy kapkaççılık terörü deniliyor, kadınlara saldırılar oluyor. İşte görüyorsunuz 
polis önleyemiyor, hukuk bunun güvencesini sağlayamıyor. İşte bunun için yaşamın 
her alanında meşru savunma gerekiyor” demektedir. Hukuk toplumsal yaşama tam 
nüfuz etmediğinden, sivil toplum örgütleri cılız olduğundan, polis ve asker erkek 
zihniyetinin temsilcileri olduklarından fiziki ve psikolojik şiddete eşi  yada çevresi 
tarafından maruz kalmış kadının toplumda sığınabileceği, güç alıp mücadele 
edebileceği hiçbir mekan yoktur. İşte Kadın Kurtuluş İdeolojisi bu duruma karşı en 
temel gücün ideoloji sahibi olmak olduğuna inanır ve kadını bilinçlendirmeyi esas 
alır. Bir boşanma davasında dahi mahkeme çocuğu anneye verip kadını haklı 
çıkardığı halde erkek mahkeme kararını çiğneyerek çocuğu zorla anneden alabiliyor, 
çevre boşanan kadına kötü gözle bakarak onun yaşam iradesini kırabiliyor, erkek 
telefonla ya da farklı yollarla rahatsız ederek, yol keserek, öldürmeyle tehdit ederek 
ona karşı çok yönlü şiddet uygulayabiliyor. Erkek evlilikle bir kez kadının iradesini 
teslim aldığını, boşansalar da o kadının kendi malı olduğunu düşündüğü için kadına 
karşı yönelimde her türlü hakkı kendinde görmektedir.  
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Tüm bunlara karşı meşru savunma hakkı ancak yüksek bir meşru savunma 
bilinci ve kavrayış derinliğiyle kullanılabilir. Meşru savunma hakkını kullanma 
bilinci, Kadın Kurtuluş İdeolojisi’ni bir toplumsal sözleşme yaratmaya yöneltmiştir. 
Toplumla kadın, erkekle kadın, çocukla kadın, doğayla kadın vb. bütün ilişkilerden 
şiddeti dışlamaya dayalı eşitlik temelinde yeniden bir ilişki düzenlemesi içine 
girmiştir. Bu anlamda toplumsal sözleşme meşru savunma hakkını kullanma 
bilincinden yola çıkarak bir ideolojik açılımı da ifade etmektedir.  

Kadın Kurtuluş İdeolojisi kadına uygulanan bu şiddet uygulamalarına karşı 
geliştirilen bir ideoloji olduğu kadar doğayı ve canlıları müthiş tahrip eden erkek 
egemenlikli anlayışa karşı dünyayı savunma mücadelesini yürüten bir ideolojidir de. 
Büyük teknik ilerleme sonucunda, dünya üzerinde yaşayan birçok bitki ve hayvan 
türü yok olmuş, dünyamızı kızıl ve mor ötesi ışınlardan koruyan atmosfer katmanları 
bozulmuştur. Yüzyıllar öncesinden toprağı keşfeden, onu işleyen, onunla insanlığı 
yaratan kadın, dünyanın ve toprağın savunmasını herkesten önce yapması gereken 
kesimdir. Çünkü kadının ve doğanın sömürülmesi, bozulması iç içe ve birlikte 
geliştirilmiştir. Kadın eksenli doğaya dost sistemin yıkılmasıyla tabiat da büyük 
zarara uğramıştır. Bu anlamda kadın da, tabiat da iki sistem mağdurudurlar. Kadın 
Kurtuluş İdeolojisi’nin doğayla iç içe geçmişliği bu nedenledir.  

Doğanın tahribiyle birlikte dünya gündemine kriz düzeyde yeni sorunlar 
girmiştir. Bu sorunların ilki açlık sorunudur. Dünyanın artan nüfusunun beslenme 
sorununu açığa çıkardığı söylense de, artan teknolojinin topraktan ve hayvandan 
elde edilen verimi iki-üç arttırdığı bir dönemde bu teorinin doğru olmadığı açığa 
çıkmaktadır. Açlık noktasında yaşam yaratma, erkek egemenlikli anlayışın adaletsiz 
gelir dağılımıyla bağlantılıdır. Bugün dünyanın yaklaşık % 10’u şiddetli beslenme 
eksikliği sorunuyla karşı karşıyayken, Avrupa’nın birçok devleti, kaynaklarını 
tüketmeme planlamasıyla topraklarının belli bir bölümünü ekim dışı tutmaktadır. 
Yine dünya çocuklarının % 10’nundan fazlası beslenme yetersizliğinden kaynaklı 
hastalıklara ve bedensel sakatlıklara maruz kalırken ve günde 750 milyon kişi 
yoksulluktan dolayı aç geziyorken Kadın Kurtuluş İdeolojisinin tüm bu sorunlara 
cevap vermeyen bir ideoloji olarak ortaya çıkması düşünülemez. Dünya nüfusunun 
%20’lik en zengin kesimi, toplam dünya üretiminin %84.7’sine sahiptir. En fakirlik 
%20’lik kesime ise toplam üretimin ancak %1.4’ü düşmektedir. Bu, gelir dağılımı 
adaletsizliğini kanıtlamaktadır.  

Dünya gündemine yerleşen diğer bir sorun da su krizidir. Dünyanın doğal 
dengesini bozacak denli ileri boyutlara ulaşan tahribat, dünyanın içme suyu 
stoklarını tüketmektedir. İçme suyu stokları 1970’lerdeki düzeyin, %30’una kadar 
gerilemiştir. 1980’lerden önce pek rastlanmayan kuraklık tehlikesi günlük 
sorunlardan biri haline gelmiştir. Dünya nüfusunun %40’ını oluşturan 88 az gelişmiş 
ülke, su sıkıntısı çekmektedir. Her gün dünyada on beş yaşından küçük 1762 çocuk 
temiz su içmediği için ölmektedir. Bu anlamda globalleşen erkek egemenlikli 
sisteme karşı globalleşen sorunlar ortaya çıkmakta ve dünya kadınları ile çocuklarını 
en üst düzeyde tehlikelerle karşı karşıya bırakmaktadır.  

Gündemleşen tehlikelerden biri de hızla gelişen ve yayılan yeni virüslerdir. Bu 
anlamda dünya tam bir virüs tehdidi altındadır. Hiv-AİDS gibi insan vücudunun 
savunma sistemini yok eden, felce uğratan hastalıklarla dünya insanlığı büyük 
tehlikeyle karşı karşıyadır. Güncel olarak tanık olduğumuz, 2003 baharında Çin’de 
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bir anda ortaya çıkan ve hızla yayılan Sars virüsü, 24 saat içinde binlerce insanı 
ölüm tehlikesine sokarken Çin’deki yaşamı da bir bütünen felce uğratmıştır. 
Virüslerin çıktığı ve yayıldığı koşulları ortadan kaldırmak yerine daha karlı ve ucuz 
antibiyotiklere dayanarak yine antibiyotikleri kontrolsüz dağıtarak sistem. virüsün 
yayılımını hızlandırmaktadır. Son yapılan araştırmalarda virüslerde çevreye 
sistematik olarak uyum sağlamaya yatkın bir DNA olduğu ortaya çıkmıştır. Bu DNA 
sayesinde zamanla geliştirilen tüm antibiyotiklere karşı bağışıklık kazanabilecek 
yetenekte olduğu anlaşılmıştır. Bu da yeni ve daha güçlü, her koşula ve ilaca karşı 
dayanıklı  virüsleri yaratarak önü alınmaz bir tehdidi geliştirmektedir. Parti 
Önderliği Mahir Sayın’la yapıtığı bir diyalogunda; “Doğa kirliliği tarihin hiçbir 
döneminde  bu kadar olmamıştı. Sadece kirlilik de değil. Doğanın elden gidişi. 
Çünkü türler yok oluyor. Bir daha bu türler gelmez. Bitkilerin ve hayvanların müthiş 
bir hızla tükenmesi var. Hava çok kirleniyor, hatta ısı artıyor ve biraz daha artarsa 
herhalde yaşadığımız yerler çöle dönüşecek. Bu da elli yıl sonra olacakmış. Bu az 
bir tehlike değil. Sınıf tehlikesini kırk kat geride bırakıyor ve bazı ilginç hastalıkları 
ortaya çıkarmıştır. Bana göre ileri de yeni bir hastalık çıkabilir. Ki bunun da nedeni 
de şudur. İnsanın direnme özellikleri yok ediliyor. Moral düzeyi öyle düşüyor ki, işte 
stress deniyor, işte betonlarda yaşaya yaşaya insanlar böceğe dönüşecek. 
Korkmayın yani kapitalizm bunu sağlar. İnsanları böceklere dönüştürür. Sonuç, 
insanlık sonunu getirdi” der. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı virüs tehlikesi doğaya 
düşman kesilmiş erkek egemenlikli sistemin bir sonucudur. Nereden ve nasıl çıktığı 
anlaşılmayan, insanlığı bir anda şaşkına çeviren virüslerin ana kaynağı varolan bu 
sistemdir.  

Çoktan miyadını doldurmuş bir toplumsal-ekonomik sistemde ısrar edildiği  ve 
onun kâr zihniyetinden vazgeçilmediği için dünyada demokrasi, çevre temizliği, 
dostluk, kardeşlik, ekonomik refah gelişmemektedir. Parti Önderliği; “Demokratik 
ve Ekolojik Toplum Projesiyle” Kadın Kurtuluş İdeolojisine doğanın ve insanlığın 
gelişen tüm bu tehlikelere karşı meşru savunmasını yapabilmesi için model 
sunmaktadır. Ekolojik toplum, doğayla dost; demokratik toplum da insanın insanla 
ve  kendisiyle dost olduğu bir toplum modelidir.  

Kadın Kurtuluş İdeolojisi erkek egemenlikli sistemin silahlanma yarışına ve 
geliştirdiği nükleer tehdide karşı duran bir ideolojidir. Tarih boyunca dünyanın seyri 
hep büyük savaşlarla belirlendiği için şiddet olgusu seyri belirleyen etken olmuştur. 
Bu nedenle şiddeti yükselten etkin savaş silahlarına sahip olmak tüm devletlerin 
hedefi  haline gelmiştir. Ama son yüzyıllın silahları, sonucu belirleyen değil, 
dünyanın sonunu getiren silahlar olmuştur. Bilindiği gibi silahlar etki menzil düzeyi 
kadar tahrip yaratırlar. Geçmişte bir ok gittiği mesafe kadar tehlikeliyken, bugün 
nükleer silahlar tüm dünyanın doğa yapısına, canlı kültürüne ve insanlığa zarar 
verecek güçte olduğu için oldukça tehlikeli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. 
Kadın Kurtuluş İdeolojisi bu şiddeti esas alan zihniyete karşı  meşru savunma 
çizgisinin zor anlayışını benimseyerek insanlığın savunulması için gerekli olan 
bütün mücadele yöntemlerini ve araçlarını geliştirmektedir. Tarihin başlangıcında 
dahi kadın ile erkek arasında şiddet boyutunda ideolojik ayrılıklar olmuştur. Şiddet, 
erkekle birlikte gelişen bir olgu olarak gündeme girmiş ve erkekle özdeşleşerek 
bugün bile birçok spor dalına, onun fanatik taraftarlığına, kültürlere yaklaşıma, 
kadına yaklaşıma vb. birçok olguya karakterini gizli kimlik gibi yansıtmıştır. Dünya, 
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silahlanmaya harcadığı parayı farklı sosyal alanlara yatırsaydı bugünkü sosyal 
düzeyin ve insanlığı tehdit eden olguların birçoğu ortadan kalkmış olurdu. ABD, 
Avrupa ve Japonya multi medya ve elektronik haberleşme ağları kurmak için 
harcamayı planladığı 300 milyar doların sadece birkaç milyarıyla ya da tüm 
gelişmekte olan ülkelerin savunma için harcadıklarından %3’lük bir kısıntıyla şu 
andaki açlık ve susuzluğun etkisini hafifletebilecek güçtedirler. Dünyanın 1990’da 
nüfusu 5.2 milyardı. 2010 yılında 8 milyara dayanacak olan insanlık, baş döndürücü 
teknik gelişmelerin sonucu doğal çevrenin tahrip edilmesiyle susuzluk, açlık, 
kuraklık, nükleer silah, salgın hastalık vb. birçok tehlikeyle yani çelişkiyle karşı 
karşıyadır. Kadının üzerinde kurulan egemenlikle eş zamanlı gelişen bu sorunlar 
yüzyıllar geçtikçe derinleşmiş ve bugün tüm dünyayı çepeçevre sarmıştır. Kadınla 
başlatılan özgürlük adımı tüm bu sorunlara da çözüm arayışındadır.  

Kadın Kurtuluş İdeolojisi, ideolojik savunmasını güçlü yapabilmek için erkeğe 
ve erkek egemenlikli sisteme karşı kopuş teorisini geliştirmiştir. Parti Önderliği; 
“Bazıları neden bu kopuş diyor? Aslında bu kopuş yaşam dışılıktan kopuştur, 
çirkinlikten kopuştur. Bu kopuş eşitsizlikten kopuştur. Yaşamın bozulmasından 
kopuştur. İçinde belki düşmana özgü her şey var, ama insanlığa ilişkin hiçbir şey 
yok. Böylesi bir gerçeklikten yenilgiden, bitmişlikten kopuştur” biçiminde kopuşun 
özünü ortaya koymaktadır. Kadın Kurtuluş İdeolojisi kopuş teorisiyle her iki cinsi 
de egemenlikli sistemden kopartıp, bağımsız iradelerini oluşturup, ezen-ezilen 
gerçeği ortadan kaldırmayı amaçlar. Bunun içinde erkeği öldürme ve özgür erkeği 
yaratma projesini geliştirir. Erkek analizini yaparak aslında sınıflı toplumun 
tümümün analizini yapar. Erkeği tarife kavuşturarak tüm iktidar ilişkilerinin 
tarifini yapar. Erkek bir anlamda sınıflı toplumun hücresidir. Nasıl ki bir hücrede 
tüm insan vücudunun formülü mevcutsa bir erkekte de sınıflı toplumun formülü 
çözümlenmektedir. Parti Önderliği; “Erkekler arasında birçok kişilik çözümsüzdür” 
diyerek, erkeğinde yenilenmesinin, cinsel iktidar anlayışından uzak gerçek 
erkekliğin açığa çıkartılmasının önemini ortaya koymaktadır. Bu anlamda Parti 
Önderliği; “Dünyayı ezilen işçiler kurtaracak deniyor. Ben de dünyayı kadınlar 
kurtaracak diyorum” şeklinde kadına erkeğin, insanlığın ve doğanın kurtuluşunda 
biçtiği rolü ifade etmektedir. 

Erkekten kopan kadında da her boyutta gelişme hedeflenir. Kendi cinsiyle 
kurtuluş problemi üzerine yoğunlaşma, güç ve irade oluşturma yaratılır. Aslında 
Parti Önderliği kopuş teorisiyle, sosyalist insanı yaratma mücadelesini 
derinleştirmiştir. Erkeğin egemenliğini, kadının da köleliğini konuşturabileceği 
zemini kurutmak, yani kulluk zihniyetini önce kadında parçalamak istemiştir. Kopuş 
teorisi ile irade kazanan kadınla, erkek ve toplum demokrasiye çekilmeye 
çalışılmaktadır.  

Tüm bu nedenler ve hedeflerle Parti Önderliği 8 Mart 1998’de Kadın Kurtuluş 
İdeolojisi’ni ilan etmiştir. Uzun süren bir savaş deneyimi, ordu tecrübesi ve YAJK 
pratiği ardından çıkartılan sonuçlarla cins çelişkisine ideolojik kimlik 
kazandırılmıştır. PKK, egemen tarih ve kapitalist mantık karşısındaki ideolojik 
mücadelesini Kadın Kurtuluş İdeolojisi’yle  derinleştirmiştir. Bu anlamda Kadın 
Kurtuluş İdeolojisi PKK’nin ideolojik özünü ifade etmektedir.  

Kadın Kurtuluş İdeolojisi Parti Önderliğine yönelik tezgahlanan 9 Ekim 
komplosunun hazırlık sürecinde yönelecek olan saldırıya karşı meşru savunma 
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çizgisinde bir karşı hamle olma özelliğini de taşımaktadır.  
 
a) Sema Arkadaşın Eylemiyle Gelişen Meşru Savunma Bilinci: 
 
Kadın Kurtuluş İdeolojisinin yurtseverlik, özgür düşünce ve özgür irade, buna 

dayalı örgütlenme, özgür irade temelinde mücadele geliştirerek yaşamın ortak 
paylaşımı, güzellik ve estetik ilkelerini kabul ve ret ölçülerine dönüştüren kadın, 
toplumla yeni bir sözleşme yapar. Bunun ilk adımları parti içerisinde gerçekleştirilir. 
Kadın Kurtuluş İdeolojisi’nin ilanı ardından 21 Mart 1998’de Sema Yüce arkadaş 
ideolojiyi doğru anlama, yorumlama ve sahip çıkmanın temsilciliğini eylemiyle 
gerçekleştirir. Sema Yüce arkadaş, yaşadığı derin sorgulamalar sonucu kendini diğer 
tüm ideolojilerden kurtarıp Kadın Kurtuluş İdeolojisi’nde kararlaştırır. Zindanda 
Kadın Kurtuluş İdeolojisi’ne ve kadına yönelik gelişen yanlış eğilimlere karşı örgütü 
eylemiyle savunmuştur. Örgüt, bizde bir yaşam biçimi olduğu için, çetecilik en başta 
yaşam biçimimize yönelerek örgütü darbelemeye çalışmıştır. Dağda ve zindanda 
yaşamımızı yozlaştırmış, silah yoldaşlığımızı zedelemiş, değerlere hoyrat yaklaşımı 
geliştirmiş, maddiyatı  ön plana çıkartarak PKK’nin manevi yönünü kırmaya 
çalışmıştır. İdeolojiden ve resmiyetten kaçış, ahbap-çavuş ilişkiler hep bu çete 
eğiliminin sonuçları olarak ortaya çıkmıştır. Sema Yüce arkadaşın eylemi, kendini 
PKK değerleri karşısında kadın olarak güçlü sorgulamayı ifade etmektedir. Sema 
yoldaş eyleminde geleneksel kadın geriliklerini bedeniyle beraber yakmıştır. Kadın 
Kurtuluş  İdeolojisinin tüm ilkelerini güçlü sorguladığından, ‘gökyüzünde iki güneş 
olamayacağı gibi kadın içinde iki ideolojinin olamayacağı’ gerçeğini kişiliğinde 
kendisini aşan bin yılların çatışmasını yaşayarak açığa çıkarmıştır.  

Sema arkadaş, Önderliğe yönelik hazırlanan uluslar arası konsepti zindan 
koşullarında olduğu halde hissetmiş ve çete çizgisine karşı, kadının meşru savunma 
çizgisinde mücadeleden kopmadan savaşacağının cevabı olmuştur. Cins boyutuyla 
ilişkilerini derinden sorgulayıp güçlü bir ret ve kopuşu gerçekleştirebilmiştir. Parti 
Önderliği partide bu tarz güçlü eylemleri geliştiren yaklaşımlar için; “Tüm bu savaş 
yıllarında epey kadın militan gelmişti ve gelirken toplumun bir parçasıdır. Sonuna 
kadar fedakarlık ve cesaretle akın akın geldiler. Önce hepsi yük oldu denildi. En 
feodal önyargılarla ne yapalım bu yükü, kullanabilsek kullanalım, yoksa başımızdan 
bu yükü nasıl savalım diye bir endişe içine girildi. Bu yanlıştı. Bunun özgürlük 
anlayışıyla fazla bir ilişkisi yoktur. Bu insanların, doğru kullanılmasıyla savaşta da 
yaşamda da en güçlü katkı sunabilenler haline gelecekleri belliydi. Bunun 
sonucunda biliyorsunuz en trajik eylemlere giriştiler, kendilerini yaktılar. Bunun 
sorumlusu biraz da kendi tarzınızdır. Bu sonucu çıkarmayı mutlak bilmek 
durumundasınız. Tarzınız fazlasıyla erkeksi. Özgürlüğe, yoldaşlığa fazla gelmeyi 
bilmeyen bir tarzdır” biçiminde eleştirmektedir. Bu eleştirinin yaşam bulan eylemi 
de Sema arkadaş olmuştur. Sema arkadaş Kadın Kurtuluş İdeolojisi’nin, meşru 
savunma çizgisini gerçekleştirmenin, yine erkeği buna çekmenin komutanı ve 
öncüsü olmuştur. 

 
b) Uluslar arası Komplo ve Güçlü Gelişmeyen Meşru Savunma Tavrı:  
 
Parti Önderliği 1997 yılına final yılı misyonu biçerek çalışmalara yaklaşmıştır. 
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‘97’nin bahar aylarında Zap’ta siyasi ve askeri açıdan oldukça önemli projeler 
geliştirilerek uluslar arası alanda T.C. çözüme çekilmek istenmiştir. Güneyde 
kurulan Zap Savaş Hükümetiyle, Kuzeyde düşman taktiği ve tekniğinden zorlanan 
gerillanın yükünü düşmanı Güneye çekerek azaltmak ve Güneyde vurulacak 
darbeyle finale gidilmek istenmiştir. Gerillanın yatkın olduğu Güney sahasında 
düşmanı yenme taktiği 14 Mayıs operasyonuyla Güney’e giren düşmana karşı 
uygulanılmayıp gerilla güçleri Zap’tan yoğun kayıplarla geri çekildi. Savaş 
kurmaylarını taşıyan bir helikopterin düşürülmesi, operasyonun hızla geri 
çekilmesini sağlamış ve belli bir etki yaratmışsa da Önderlik taktiği yaşama tam 
geçirilememiştir.  

Parti Önderliği savaştaki tıkanıklığa, iç çeteciliğin örgütü ve Kürt sorununu 
çıkmaza sokmasına, son Amanos pratiği ile artık savaş gelişmez, gerilla 
mücadelesinin devri kapandı anlayışını dayatan ve çözümlenince çareyi kaçmakta 
bulan Zeki unsuruna ve kadroda yaşanan tıkanıklığa çözüm olmak amacıyla T.C. 
içinden de bazı çevrelerin önerileriyle 1 Eylül ‘98’de tek taraflı ateşkes ilan eder. 
Önderlik, Kadın Kurtuluş İdeolojisi’yle yaşanan sosyalist ideolojideki derinleşmeye 
ateşkesle yaşam kanalı da açmak istemiştir. Ateşkes bir anlamda yeni ideolojinin 
savunmasını da yapmıştır. Ateşkese düşmanın verdiği yanıt uluslar arası komplo 
olmuştur. Parti Önderliği savaşı ve çeteci çizginin yaşam kanalı bulduğu çatışmaları 
sınırlandırmak, bölgesel bir savaşa yol açmamak ve sorunu uluslar arası kamuoyuna 
taşırmak için Avrupa’ya çıkar.  

Tüm Avrupa devletlerinin kapılarını kapatıp  gelişen komploya ortak olmaları 
Önderliği büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmıştır. Böylesi bir süreçte ülkede 
VI. Kongre yapılmaktadır. Aslında kongrede olma örgüt açısından büyük bir 
avantajdı. Çünkü kongreler, süreç ve örgüt hakkında en yetkin çözümlemelerin 
yapıldığı, pratikler hakkında en güçlü özeleştirilerin verildiği, en radikal kararlara 
gidildiği bir oluşumdur. VI. Kongre, Parti Önderliği’nin savunmasını yapamamış, 
savaş ve örgüt boyutunda güçlü özeleştiri verip, örgüt birliğini oluşturamamıştır. 
Tam tersi Önderlik gündeminden saparak geri, anlamsız, sürecin ciddiyetinden uzak 
tartışmalarla, Önderliği komploya karşı savunmasız, yalnız bırakmıştır. Önderlik bu 
durumu bir İtalyan gazetesine gayri ihtiyari; “Artık örgütten istifa ediyorum” 
şeklinde ifade etmiştir. Özellikle YAJK kadın gücünün Önderliğe yöneltilen saldırı 
önünde siper olan bir duruşu yaratamaması, Önderliğin yaşadığı zorlukları daha da 
derinleştirmiştir. O dönem Önderliğin ne yaşadığı, nasıl bir sürecin içinden geçtiği, 
Önderliğin ne tür tehlikelerle karşı karşıya olduğu sorumlu, duyarlı, tedbirli bir 
tarzda çözümlenmemiş, yirmi dört saat Önderlikle yaşanılmadığı ve hissedilmediği 
için de gereken tavır zamanında konulmamıştır.  

O dönem kadın yönetimi Önderliği savunmanın örgütü savunma olduğu 
gerçeğinden koparak, ‘Biz artık bir şey yapamayız, mevzilerimizi kaybettik’ 
düşüncesiyle çete çizgisiyle ittifak içerisine giren bir eğilim sergilemiş, bu da uluslar 
arası komployu güçlendirmiştir. Bu duruştan güç alan ve zemin bulan çete çizgisi 
örgüt birliğini bozan moralsizliği, dedikoduyu, güvensizliği, yerelciliği, grupçuluğu, 
lümpenliği geliştirmeye çalışmıştır. Gerilla cephesinden Önderliğin savunmasının 
yapılamadığını gören halk, kendi eylemliliğiyle Önderliği savunmaya geçmiştir. Elli 
beş yaşındaki bir anadan, on bir yaşındaki bir kız çocuğuna kadar tüm halk, 
Önderlik şahsında komplonun kendilerine yöneltildiğini çözmüş, tüm bu saldırılara 
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karşı meşru savunma çizgisinde eylemini ortaya koymuştur. 9 Ekim ve 15 Şubat 
sürecine bu anlamda fedaileşen Kürt halkı öncülük etmiştir.  

Zeki unsurunun  kaçışı ardından, Önderlik etkisiz kılınmadan örgüte ve gerillaya 
ne kadar darbe vurulsa da APO’nun yüzlerce PKK’yi daha yaratabileceği gerçeğini 
iyi anlayan ve Önderliğin ’98 ateşkesiyle başlatıp VI. Kongre’yle somutlaştırmak 
istediği stratejik değişim ve dönüşüm planını çözen T.C., tüm bunları engellemek 
için topyekün saldırıya geçer. Ortadoğu’da bir bölge savaşının göze alındığını gören 
Parti Önderliği, dostluğun bir gereği olarak savaşın önünü alma amaçlı da çıkış 
kararına gider. Ülkeye gelmenin hedeflenen stratejik değişim yerine savaşı 
derinleştireceğini gören Parti Önderliği, yeni stratejinin ve mücadele değerlerinin 
savunmasını sorunu yurtdışına taşıyarak yapmak ister. Avrupa kadrosunda 
ise’“Önderlik kendi tedbirini almıştır. Bir bildiği vardır’ gibi yoldaşlık bilincine ve 
örgüt anlayışına sığmayan tehlikelerden habersiz, imkanlarını harekete geçirmeyen, 
refleksleri felçli, izleyici, gafil duruş söz konusuydu. Bu duruşta komploculara 
cesaret vermiş, Önderliğin insan hakları ve hukukuna aykırı bir tarzda kaçırılmasına 
göz yummuştur. Parti Önderliği Türkiye’ye götürüldüğü uçakta hala narkozun etkisi 
altındayken dahi yeni stratejiyi tamamen içselleştirmiş, ona kilitlenmiş olduğunu, 
barış ve demokrasi hedefini yine ‘Türk ve Kürt kardeşliğini’ dile getirmiştir. 
İmralı’daki dava sürecinde ve sonrasında geçen dört yıllık süre içerisinde sürekli 
yarım kalan stratejiyi tamamlayıp PKK’yi meşru savunma çizgisine çekmeye 
çalışmıştır. 2 Ağustos 1999’da gerillanın Güney’e çekilmesi kararı, bu stratejik 
değişim ve meşru savunma çizgisindeki kararlılığın ilk somut adımı olmuştur. Bir 
meşru savunma hattı içerisine giren gerilla, Türkiye’nin demokratik gelişimi için 
önemli bir zemin hazırlamıştır. VI. Kongre sürecinde partinin içinde bulunduğu 
durumdan dolayı çok daha erken yapılabilecek değişiklikler birkaç yıla sarkmış, bu 
da sürecin güçlü gelişimi önünde engel olmuştur. VI. Kongre’de alınan fedaileşme 
kararı Önderliğin savunmasını yapma amaçlı alındığı halde Nasır çizgisi bunu 
provakasyon ve savaş çıkarma kararı olarak lanse ederek, yapıda kafa karışıklığı 
yaratıp Önderliği komplo ile yalnız bırakmak istemiştir. Bu nedenle fedailiği tasfiye 
etmeye çalışmıştır. Ama buna karşı Berwar, Rojbin, Şehristan, Dilan ve Binevş 
arkadaşlar Önderliği en zor anında yalnız bırakmama, yetersiz yoldaşlığı telafi etme 
ve kadın ordusunun öz çizgide eylemini ortaya koyma amaçlı fedai eylem içerisine 
girmişlerdir. 

Önderliği güçlü savunamayan, örgütü kendi özgürlüğünün zemini olarak güçlü 
sahiplenmeyen, bunun nedenlerini dışa bağlayan, örgütten ruhen ve manen kopan, 
kendi kabuğuna çekilen kadının VII. Kongreye katılımı da bu duruşla olmuştur. VII. 
Kongre stratejinin belirlendiği bir yeniden kuruluş kongresiydi. 1 Eylül ’98 
ateşkesine verilen komplo cevabına karşı, örgütün demokratik çözüm yaklaşımından 
vazgeçmemesinin ifadesidir. Önderlik ve örgütün meşru savunma çizgisinde her 
türlü mücadele zenginliğiyle korunmasının kararlaştırıldığı bir kongredir. Nasır 
çizgisi Önderliğin en çok dayandığı ve güç aldığı kadın gücünü örgüte karşı 
kışkırtarak sonuç almaya çalışmıştır. Her pratiğiyle Önderliği tehlikelere açık tutmak 
istemiştir. İnce tarzda, yönetimin Kürtler arası savaş çıkardığını söyleyerek YNK’ye 
teslimiyeti dayatmıştır. Bunu yaparken  de kadın yönetiminin örgütle olan çelişkisini 
kullanmak istemiştir. Güveni kırılan tüm kesimleri de kendi yanına çekmeye 
çalışmıştır. VII. Kongrede iç provakasyonun ve dış güçlerin beklediği parçalanma ve 
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dağılma bu tarzda gelişmeyince YNK saldırıları başlamıştır.  
 
c) Hamleler ve Kadının Yeni Dönem Meşru Savunma Tavrı: 
 
Önderliğin komplo ile kaçırılması ardından bizden kaçanların bir vuruşta 

dağılacak mesajları, Kürt gericiliğinin iştahını kabartmış ve dış güçlerin desteğiyle 
saldırılar başlatılmıştır. Önderliğin ve örgütün geleceğinin söz konusu olduğu 
savaşta bağlılık ve inançta tereddütsüz bir çok arkadaş hamlelere katılmıştır. O 
dönem belki staretejik değişiklik tam olarak anlaşılmamıştı. Ama gündemde savaş 
vardı ve örgüte bağlılık güçlü bir savunmayı gerektiriyordu. Hamlelerde kadın gücü 
de aktif yer almış ve ikinci bir yetersiz yoldaşlık pratiğine mecel sunmadan 
Önderliğin savunması yapılmıştır. Bunda hamleler öncesi yapılan III. Kadın 
Kongresi’nin de önemli payı vardır. Bu kongre kadın gücünün örgüt çizgisine 
çekilmesinin keskin mücadelesinin verildiği ve güçlü özeleştirilerle sürece adım 
atıldığı bir kongre olmuştur. Kadın açısından örgütle ve Önderlikle yeniden buluşma 
kongresi olmuştur. Kadın mücadelesi açısından da meşru savunma çizgisinin 
savunulmasında PJA kendisine önemli bir rol biçmiştir. Kadın partileşmesini bu 
anlamda söz düzeyinden yaşam düzeyine çekmiştir.  

Parti VIII. Kongresi, komploya karşı her alanda mücadeleyi ve meşru savunma 
çizgisini derinleştirme kararlılığını sergilemiştir. Önderliğin zihin ve vicdan 
devrimini en başarılı tarzda tarihten günümüze etkileriyle formüle ettiği 
savunmaların güç ve moraliyle, VIII. Kongre partide önemli bir toparlanma 
yaratmıştır. Bunun ardından partinin toparlanışına, Önderliğin savunmalarına, 
kadronun aydınlanan düşüncelerine ve kadının yeniden güçlü mücadelesine yönelik 
saldırılar daha da artmıştır. Bu dönemde parti yönetimine yönelik planlanan 
komplolar, kaçırma hesapları, bildirilerle yapıyı kaçırtma çabaları, yoldaş katletme, 
doktorlar yoluyla hastalıkları gündemleştirme, yapıyı hastalıklarla uğraştırma, 
Küçük Güneycilik, Serhatçılık, lezbiyenlik vb. yöntemlerle saldırılar geliştirilmiştir. 
Gulan arkadaşa IV. Kadın Kongresinde yöneltilen saldırı tüm bu yöneltilen 
saldırıların birer parçasıdır. Parti Önderliği Gulan arkadaşın şahadetine denk gelen 
günlerde, Türkiye’de devletin Av. Eren Keskin’e yönelik gelişen saldırısı için; “O 
sana hergün tecavüz edebilirim diyor. Ama bunu sadece sana değil, senin şahsında 
halka söylüyor” diyerek, verilen mesaja uyarı yapar. Burada meşru savunma 
hakkının kullanılmasının gerekliliği ortaya konuyor. Gulan arkadaşa yapılan saldırı 
kadının özgürlük iddiasına yöneltilen bir saldırıdır. VIII. Kongre’nin mücadele 
kararlılığına, IV. Kongre’nin özgür yaşamda ısrar ve açılım kararlılığına, yine çete 
çizgisine karşı güçlü duran kadına yöneltilmiş bir saldırıdır. Aynı zamanda 
gerillanın uzmanlaşma, yenilenme, profesyonelleşme ve komutada yetkinleşip 
meşru savunma çizgisini geliştirme kararlılığına da saldırıdır. Gulan arkadaş, en zor 
koşullarda dahi Önderlik’ten kopmadan fedai çizgisinde mücadele etmiş, yetkin bir 
komuta düzeyi yakalamıştı. Bu anlamda bu komplo kadının askerlikte 
yetkinleşmesine de vurulmak istenen bir darbeydi. İşte meşru savunma çizgisi kadını 
ve kadroyu hassas, duyarlı, her türlü saldırıya anında cevap verebilecek yetkinliğe 
ulaştırma çizgisidir.  

 
d) Meşru Savunma Çizgisinde Askerleşelim, Beritan ve Zilan Çizgisinde 
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Özgürleşelim Konferansı: 
 
Kadın ordulaşmasının yarattığı, tüm değerlerin toplandığı, hataların 

çözümlendiği, kahramanlıkların anıldığı, kadın askeri kültürümüzün 
kazandırdıklarının yeni döneme nasıl aktarılacağının tartışıldığı I. HPG PJA 
Konferansı, meşru savunma çizgisinde kadının rolünün belirlendiği bir konferans 
olmuştur. Meşru savunma çizgisi saldırganlık boyutunun sınırlılığı, savunma 
anlayışının derinliği, insani yönü ve haksızlığa uğrayanı koruma anlayışıyla kadına 
en yakın bir mücadele tarzı olduğundan bu stratejiyi kararlaştıran KADEK 
mücadelesinde, oynanması gereken rolün hayatiliği konferansla bir kez daha ortaya 
çıkmıştır.  

Özgürlük çalışmamızın başladığı, mirasımızın yaratıldığı, hareketimizin 
mayalandığı yer olan ordu çalışmalarında kadının meşru savunma çizgisini 
savunması için güçlü bir duruşu yaratması zorunluluktur. Geçmişte bu duruş 
yaratılmadığı için savaşımımız meşru savunma çizgisinden çıkıp çeteciliğin etkisine 
girmiştir. Buradan da çıkartılan dersle orduda kadının çizgisel duruşu ve kadın 
özgürlüğü için ordunun önemi bu konferansla daha da netleşmiştir. Kadın; gerilla, 
askerlik ve örgütlü yaşam gücüyle çok şey kazanmıştır. Bu nedenle zamana ve 
mekana bağlanmadan gerillacılık ruhunu bir yaşam felsefesi olarak herkesten çok 
kadının yaşaması ve her sahada bu ruhu meşru savunma çizgisinde yaşamsal kılması 
konferansla temel çizgi olarak ortaya konmuştur. Meşru savunma çizgisi felsefik bir 
yaklaşım olup, zor anlayışına kadın cephesinden verilen bir cevap olduğundan 
çizginin en fazla koruyanı da kadın olmalıdır. Diğer savunma alanlarına destek 
sunan, onları var eden HPG’dir. HPG içinde de en dinamik gelişme potansiyeline 
sahip, özgürlük arayışı derin olan güç de kadın gücü olduğundan ordudaki kadının, 
meşru savunma çizgisinde rolü küçümsenmeyecek düzeydedir.  
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YENİ DÖNEM MEŞRU SAVUNMA MÜCADELE ANLAYIŞIMIZ 
 
Meşru Savunma Çizgisinde Neden Ordu?: 
 
Mücadele stratejimizin neden değiştiğine ve bu değişimde yeniden 

yapılanmamızın nasıl olacağına değinmeden önce neden bu savaşa başvurduğumuzu 
ve günümüzde savaş olgusuna karşı nasıl yaklaşmamız gerektiğini, tedbirlerimizin 
neler olması gerektiğine değinmek açıklayıcı olacaktır. Özellikle de bu tedbirlerin 
başında, ordunun varlık gerekçesini iyi bilince çıkarmak gelir. Her şeyden önce 
meşru savunmanın ya tümden savaşacağız ya da hiç savaşmayacağız türünden 
dogmatik bir karakteri olmadığını bilmemiz gerekir. Bu perspektif ışığında, tarihsel 
gerçekliğimize baktığımızda aksi dayatmaların sürekli olduğunu görürüz. Aslında ya 
tümden savaşsınlar ya da hiç savaşmasınlar politikası, ne savaş ne barış politikası ile 
aynı kapıya çıkar. İkisi de çözümsüzlük, ikisi de imha, inkar siyasetinin değişik 
versiyonlarıdır. Parti Önderliği bu politikalara karşı savaşımızın gerekçesini şöyle 
ortaya koyar; “Kürt sorunu yaşadığı ağır çözümsüzlükten ötürü kapsamına en çok 
şiddet biriktiren bir olgudur. Yüzyıllardır bu yüzden isyanlar yaşanmıştır. İsyanlar 
adil  ve onurlu barışla sonuçlanamadığından ne savaş ne barış durumu en zor ve 
uğursuz bir yaşam tarzı olarak halkımızın yakasını bırakmamıştır. Ne savaş ne barış 
aslında en acımasız bir toplum, yönetim tarzıdır. PKK etrafında gelişen eylemlilik 
aslında ne savaş ne barış durumunun açığa çıkarılmasından başka bir şey değildir. 
Bu eylemlilik gizli, örtülü ve tek taraflı şiddet statükosunun bozulup, dengesiz de 
olsa iki başlı ve açık bir şiddet ortasına geçişi ifade etmektedir. Çok adaletsiz, zalim 
ve çürütücü bir statükodan adalet arayan, zulmün kaldırılmasını isteyen ve çağdaş 
gelişme yolundan ilerlemeyi arzulayan bir statüye geçişi dayatmaktadır. Dolaysıyla 
PKK’nin etrafında gelişen savaşımı klasik halk ulusal kurtuluş savaşları veya 
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devrimci isyanlarla karıştırmamak gerekir.”  Bundan sonrası ise çözümlenmiş bu 
gerçeklik etrafında gelişen savaş gerçeğimiz oldu. O kadar inkar ve imha 
dayatılıyordu ki, halk için lazım olan propaganda bile silahlı propaganda güçleri ile 
yürütüldü. Bastırılmış ve örtbas edilmiş Kürt gerçekliği silahlı mücadele ile açığa 
çıktı. Yani propagandadan tutalım, ulusal uyanışa, ulusal dayanışmaya ve kimliğini 
sahiplenmeye kadar her şey silahla kazanıldı. Ondandır ki, silahlı gücün ortaya 
çıkardığı değerleri basite alamayız. Bizler on binin üzerinde verdiğimiz şehitlerle bu 
değerleri ve tecrübeleri edindik. Halen de gerillaya dayanmayan bir siyasal 
mücadele ortamı yoktur. Günümüzdeki mevcut durumda mücadelenin ordu şahsında 
kilitlendiğini iyi anlayan bazı çevreler, bize karşı bir çelişki olarak ‘mademki barış 
sürecine geçtiniz o halde neden hala ordunuz duruyor? Niye ordunuzu 
dağıtmıyorsunuz?’ diye yönelmektedirler. Ama bu sorulurken de ‘Kürtler neyi aldı, 
neyi kazandı, hangi hakları güvence altına alındı?’ sorularının cevabından özenle 
kaçınmaktadırlar.  

Kürtler uygarlığı yaratan, Ortadoğu’nun yerli halkı olmasına rağmen bugün bu 
topraklardan alabildiğince uzaklaştırılmışlardır. Sosyo-ekonomik koşulları 
ellerinden alınmış, göçe teşvik edilmişlerdir. Kalanlar ise adeta yasadışıymış gibi her 
türlü imha yönelimlerine, baskıya, tecrite, işkenceye maruz kalmışlardır. ‘Ulusların 
kendi kaderini tayin etme hakkı’ evrensel hukuk beyannamesinde vardır. Bugün 
birçok ulus bu güvenceyle rahat yaşamaktadır. Onların erime, bitirilme korkuları 
olmadığı gibi üzerlerinde herhangi bir tehdit de yoktur. BM topluluğunda her ulusun 
bir temsilciliği vardır. Hatta devleti olmayan halkların da temsilciliği söz konusudur. 
Bunlar nüfusu bir milyonu bile bulmayan küçük topluluklar da olsa yine de, bu çatı 
altında korunurlar. Ama Kürt halkının öyle bir statüsü de yoktur. Hatta Kürtler, halk 
ve ulus olarak da tanımlanmamaktadır. Çünkü ulus dediklerinde, uluslar arası 
kanunlara göre hareket etmek zorunda kalacaklardır. Onun için Kürtler azınlık 
statüsünde ele alınmaktadır. Bu da  sorunların sadece temel bazı insan hakları 
türünden ele alınmasını getirmektedir.  

Bugün eğer Kürdistan’ı himayesi altında bulunduran devletlerin hukukunda 
çağdaş kanunlar olsaydı, ona dayalı bir savunma gücü geliştirebilirdik. Ama bu 
kanunların kendisi de olmadığından, çözümü dayatan koşullar bir yönden hazır 
olmuşsa da, buna yanaşamayan egemen kültür mevcuttur. Kürtler tamamen 
hiçleştirilerek, soruna karşı varlığı dahi kabul edilmeyen inkar politikaları 
uygulanmaktadır. Durum böyle iken bu halkı örgütsüz, eylemsiz, siyasetsiz 
bırakmak, onu tarihte kaybolan ve eriyen  halklar statüsüne dahil etmek anlamına 
gelir. Ancak sorun, sadece inkar edilmeyi aşmak da değildir. Biz bunu Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesiyle zaten aştık. Dışarıdakiler ne kadar inkar etse de halk içinde 
ulusal bilinç öyle bir yerleşmiştir ki ne bir ideolojik-siyasal zor, ne de askeri zor 
bunu ortadan kaldıramaz. İnkar edilme ile kastettiğimiz; çözüm kilidinin burada 
yatmış olmasıdır. Yani inkar edilme kilidi açıldı mı çözüm gelişecektir. Bunun için 
inkarın sınırını aşan, yasal-hukuki çözümler gereklidir. Dolaysıyla askeri güç 
varlığını koruyacaksa, bu çözümün dayatıcılığı için olacaktır. Zapata öncülüğünün 
mücadelesi de, halk olarak inkarı aşmış olmasına rağmen, çözümü dayatmak ve 
barışı geliştirmek için ordu halen varlığını korumaktadır. Yani inkar politikalarının 
aşılması çözüm yolunun kapılarını da aralayacaktır.  

Bir halkın gücü ve düzeyi onun iktidar örgütlenmesinde ya da silahlı savunma  
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gücünde gizlidir. Bugün bu halkın silahlı savunma gücü ve örgütlülüğü olmasa her 
an kullanılacak ve vurulacaktır. Aslında mevcut koşullarda Kürt halkını ordusuz 
bırakmak ‘ne savaş, ne barış’ biçimindeki tarihsel politikanın sürdürülmesidir. 
Bugün bile her ülkenin, düşmanları olsun ya da olmasın savunma güçlerini nicel ve 
nitel olarak her zaman büyüttüklerini ve teknik elemanlarını yetiştirdiklerini 
görürüz. Çünkü ordular muhtemel muhalefet karşısında hep caydırıcı bir rol oynar. 
Kürdistan gibi üzerinde çok hesapların döndüğü bir alanda, savunma gücünün daha 
güçlü olmasının gereği açıktır. Bizim bu konudaki her zayıflığımız savaşa ve 
yönelimlere açık bir davetiyedir. Burada büyük bir devlet kurma ya da fetheden 
güçlü ordular kurma hayalimiz yoktur. Zaten Kürtler başka alanları zorla işgal etme 
tutumuna tarihte de hiçbir zaman girmemişlerdir. Ki PKK olayında da bu böyledir. 
Başkalarının hakları alınmadığı gibi enternasyonalist özle ezilenlerin hakları da 
savunulmuştur. Şu anda da eğer ordunun varlık gerekçesi soruluyorsa, bu sadece 
mücadelenin ortaya çıkardığı değerleri savunmak ve bu değerler ekseninde 
demokratik topluma ulaşmak içindir.  

Bir bütün olarak meşru savunmadaki amacımızı sadece Türk oligarşik sistemine 
karşı bir mücadele veya sadece Türkiye’yi demokratik çizgiye çekme mücadelesi 
olarak tanımlayamayız. Bu da içinde olmakla beraber asıl olarak Demokratik 
Ortadoğu Birliği’ni yaratma ve bunun teminatı olma amaçlanmaktadır. Bu konuda 
Parti Önderliği; “Meşru savunma güçlerinin komşu devlet içinde barış ve 
demokratik birlik çözümü sağlayacak nitelikte ve nicelikte olması şarttır” der.  

Bizim esas olarak ayrı bir devlet kurma amacımız olmasa da, meşru savunma 
çizgisinin iktidarlaşma ile kopmaz bağını da kurmak gerekir. İktidarlaşma daha çok 
halkın siyasal bir zemine çekilip söz sahibi olmasıdır. Bunun için örgütlü halk 
gücüne ihtiyaç vardır. Ordunun varlık gerekçesi de demokratik iktidarlaşma 
perspektifi üzerine inşa edilmektedir. Halkların demokratik iktidarını kurumlaştırma 
ve bunun çıkarlarını savunma anlayışı vardır. Tabii bu başlı başına dünya dengesini 
sarsan gücü temsil eder. Halkların kardeşliği hedefi birçok çıkar çevrelerini harekete 
geçirecektir. Bu bir-iki ülke arası savaş değildir. Bu bir sistem savaşıdır ve sistem 
savaşı, dünya savaşlarından daha kapsamlı bir savaşı ve onun ağır tahribatlarını 
getirecektir. Çünkü daha çok gelişen teknik ile daha ağır bir ideolojik propaganda, 
çökertme çalışmaları ve çok yönlü politikalar devreye girecektir. Özellikle kimyasal 
silahlar, füze projeleri vb, teknik ile tehdit edilen dünya gerçeğinde yaşıyor 
olduğumuzu görmek gerekir. Dünyada şiddet karakterli sistem varoldukça, meşru 
savunmada en doğal savunma biçimi olarak gelişecek ve temel aracı olan ordu da 
buna göre varlığını koruyacaktır. 

Bu konuda da Parti Önderliği; “Savaşların doğasını tanımadan çözüm yoluna  
girmesini de başaramayız. Eğer devlet ve devletler Kürt halkına yönelik bu asgari 
barış koşullarını yerine getirmezlerse Kürt halkına, öncü güçlerine düşen görev 
gerektiğinde yüzyıl sürecek kapsamlı bir meşru savunma savaşına hazırlanmaktır. 
Meşru savunma ordusu gerekirse yüzbine çıkarılır. Güç büyütme kendi varlığını 
korumaya bağlıdır” der. Demek ki, ordu sayısının arttırılması sürecin karakterini 
yadsımıyor. Gücün nicel ve nitel gelişimi meşru savunmanın önemli bir gereğidir. 
Ancak bu konumdaki bir güç hasımlarını caydırıcı bir rol oynayabilir. Yoksa 
arkasında halkın ordusu yani halkın siyasal ordulaşması olmayan bir güç dikkate 
dahi alınmaz. Bugün eğer Türkiye gibi bir devlet iç ve dış politikalarının çoğunu 



Meşru Savunma Stratejisi 

 163

bize göre ayarlama gereğini duyuyorsa, bu bizim gücümüzün dayatıcılığındandır. 
Buna rağmen, ordu çalışmalarına önem vermeyen yaklaşımlar, bizde de çıkmıştır. 
Bugün, bu önemli oranda aşıldıysa da o zamanlar içine düşülen bu tutum büyük 
yanılgılara ve boşluklara neden olmuş, sonuçta da bir süreci bize kaybettirmiştir. Bu 
yüzden her anlamda o süreci tekrar gözden geçirip önemli dersler çıkarmak gerekir. 
Süreçle beraber silahlı mücadelenin ikinci plana düşmesiyle ‘mücadele bitti, 
ordunun anlamı kalmadı’ anlayışları dayatılmıştır. Bu tamamen bizi bitirmek isteyen 
dış güçlerin oyunlarına gelmekti. Nitekim uluslar arası komplo da süreci sabote 
etmek için yaratılan tüm değerleri ordu şahsında bitirmek istemiştir. Bunun için 
dolaylı ya da direk tüm yönelimler ordu üzerinde odaklaşmıştır. Çeşitli tasfiyeci 
eğilimler devreye girerek ordu bozgunculuğuna soyunmuşlar, ortamı muğlaklaştırıp 
yapıyı ikircikliğe sürüklemişlerdir. Yine bu süreçte yapı ve yönetim beklenti içinde 
görevlerini başkalarına devretmişlerdir. Bir ortamda tereddüt ve bireysel kaygılar 
var ise, bu doğru karar vermeyi de doğru katılımı da etkiler. Bunun sonucunda 
bazıları sağ sapmayı yaşarken bazıları da beklentilerle ‘sürecin gelişmediğinden’ 
yakınmıştır. ‘Böyle olmaz, düşman ancak savaştan anlar’ mantığıyla eskiye dönüşü 
dayatanlar da olmuştur. Aslında bunun altında yatan yine sağ sapmadır. Çünkü 
devletten, dış güçlerden  hatta AB’den barış ve demokrasi getirmelerini bekleme 
gibi ucuz hayaller kırılınca, bu türden anlayışlar  da dayatılmaya başlandı. Karşıt 
güçler de farklı biçimde aynı dayatmalarda bulundular. Tabii bunlar iç gericilikten 
besleniyorlar, karşılıklı olarak birbirlerini kolluyorlardı. Dışarıdakilerin bazıları 
‘tümden silahlarınızı bırakınız’ diye bizleri teslimiyetçi ve sistem içinde eriten bir 
çizgiye yatırmak isterken bazıları da ‘eskisi gibi sıkı bir savaşa girişmezseniz size 
kapılarımızı açmayız’ diye savaşımımız üzerinden dostluk kuracaklarını açıkça 
söylemişlerdir.  

Bu süreçte iç ve dış gericilik birleşince mücadelede  meşru savunmanın adı bile 
geçmedi. Silahlı savunmanın önemi yadsındı. Düşman gerillanın kendi arazisinde 
dolaşırken dahi kendini savunmanın hatta bir mermi patlatmanın bile süreci sabote 
edeceği korkusuna girdi. Değişim süreci, gerilla mücadelesinin bitmesi olarak 
algılandı. Aslında bizler, eskisinden daha fazla siyasetle bağlantılı bir askerlik 
sürecine girdik. Buna göre ulusal demokratik gücün ve serhildanın temel savunma 
gücü gerilladır. Olası bir tehlikeyi yine gerilla gücü karşılayacaktır. Gerilla 
serhildanın temel dayanağı olduğundan bunu yıkmak için bile olsa gerillaya 
yönelimler olacaktır. Kaynak kurutulursa diğer kanallarında kendiliğinden 
kurutulacağı düşünülmektedir. Gerilla ordulaşmasına saldırı, temelde köke saldırıdır. 
Yeni stratejide gerilla, sürecin destek değil, esas gücüdür. Bu yüzden süreci tayin 
edici konumdadır. Farklı değerlendirmeler inançsızlığa, direnmemeye, zayıflığa açık 
kapı bırakır.  

Bu aşamadan sonra bile şiddetin tekrar devreye girmesi meşru savunma 
pozisyonunu bozmaz veya bu eski stratejiye döndüğümüz anlamına gelmez. Şiddet 
her zaman için değil, gerektiğinde devreye girecektir. Tekrar savaşsakta, bu değişim 
önündeki engelleri ortadan kaldırma ve değişim koşullarını hazırlama amaçlı 
olacaktır. Tabii burada kullanılacak şiddetin amacı; saldırı değil savunmadır. Ne 
zamanki bize saldırı olursa aynı şiddette cevap olma hakkımız vardır. Bu da öz 
savunmanın kendisidir. Savunma amaçlı saldırı olacak derken ‘durup dururken, 
süreç gelişmiyor, süreci hızlandıralım’ diye gidip eylem yapılmaz. Ama ne zamanki 
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temel değerlerimize yönelim olursa işte burada geliştirilecek misilleme hakkı öz 
savunma biçimi olarak ortaya çıkar.  

Meşru savunma çizgisinde esas doğruları vurguladıktan sonra, şimdi de neden 
bu savaş stratejimizin değiştiğine yönelik birkaç hususu belirtelim.  

 
Uzun Süreli Halk Savaş Stratejisi Neden Değişti? 
 
Daha önceki uzun süreli halk savaşı stratejimiz ulusal sınırları çizip bağımsız bir 

devlet kurma hedefine dayalıydı. Günümüz koşullarında bu sınırları çizme bizi 
dünyadan koparmaya götürür ve muhafazakar bir toplum yaratır. Bu tıpkı reel 
sosyalizmde sınırlara çekilen, teller ardındaki halkın dünya gelişmelerinden kopuk, 
kendi içinde tıkanan pozisyonuna düşmek olur. İdeolojimizin evrensel karakterine 
göre bu sınırlar, bizi hedefimizden alıkoyan, daraltıcı ve geriletici bir rol oynar. Yine 
dünyada ve Türkiye’deki gelişmeler demokratik bir uygarlığa hazır zemin sunduğu 
gibi en önemlisi de Kürdistan’da ortaya çıkan ulusal demokratik bilincin bu 
gelişmelere hazır olmasıdır. Zaten bu stratejik değişimin en önemli bir nedeni de 
mücadelemizin yarattığı değerlerin belli bir düzeye ulaşmış olmasıdır. Meşru 
savunma, isminden de anlaşılacağı gibi varolanı savunmayı içerir. Geçmişte bunlar 
ya yok sayılıyor ya da varolanlar başkalaşıma uğruyordu. Yani ortada savunulacak 
bir değer yoktu. Geçmiş savaş stratejimizin içeriğinde saldırı karakterinin daha çok 
ön plana çıkmasının nedeni de bundandı. Yok sayılanı, savunulacak duruma getirme 
belli bir süreci gerektirdi. Bu yüzden geliştirilen baskın, saldırı, sızma, pusu, sabotaj, 
suikast vb. eylemsellikler meşru savunma çizgisini aşındırmamıştır. Bu eylemlilikler 
bir halkın tanınmayan hakları için, yok edilmek isteneni varolma aşamasına 
getirmek için geliştirilen aktif savunma biçimleriydi. Tüm bu nedenlerden dolayı, 
parti ilk çıkışında bugün gibi bir savunma pozisyonuna giremezdi. ’93 sürecinde 
Parti Önderliği; “Diriliş tamamlandı, sıra kurtuluşta” şiarını geliştirdi. Bu aynı 
zamanda belli değerlerin oluştuğu, bunları koruma ve geliştirmenin zamanının 
geldiğine işaret ediyordu. Bazı tasfiyeci güçler önlenmeye çalışsa da bu değerlerimiz 
halen ayaktadır. Meşru savunmanın her iki ayağının da uygulanma koşulları her 
zamankinden daha çok olgunlaşmıştır. En temel kazanımımız olarak ulusal uyanışla 
birlikte üzerimizdeki inkar ve imha siyasetini işlemez duruma getirmek olmuştur. 
Bununla birlikte halkın iradi ve siyasal iktidarlaşması geliştiği için meşru savunma 
mücadele yöntemlerinin daha çok devreye girmesine imkan açılmıştır.  

Şu an ortam, siyasal mücadeleye tümüyle açık olmasa da demokratik siyaset 
yapma koşulları geçmişle kıyaslanmayacak denli de gelişmiştir. Direk sistem 
karşısında değil de sistem içinde mücadele etme yönündeki doğrultumuz savaş 
stratejisinin değişikliğini yansıtmaktadır. Demokratik toplumu sistem içinde yaratma 
anlayışı, meşru savunmanın halk ve silahlı ayağını daha duyarlı, bilinçli ve örgütlü 
kullanmayı gerektirir.  

Uzun süreli halk savaşımı stratejisinin, değişen iki bloklu dünya gerçeğiyle de 
bağlantısı vardır. Partinin ilk yıllarında programı, ‘70’li yılların dünya konjektörüyle 
bağlantılı olarak oluşturulan bir programdı. Reel sosyalizmin çöküşü ile bu dengeler 
yıkılmıştır. Belki partinin başından beri bu sisteme dayanan bu gerçekliği yoktu ama 
programın kendisi bu dengelere göre ayarlanmış, müttefikler ve hedefler bu 
ideolojik bakış açısıyla belirlenmişti. Savaş durumu da buna göre ayarlanmıştı. 
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Örneğin; bugün bu müttefikler ortadan kalktığından uzun süreli halk savaşı 
stratejisinin üçüncü aşamasında yer alan stratejik saldırı dönemini karşılayacak 
imkan ve koşullar bu anlamıyla ortadan kalkmış oluyor. Tabii burada gelişen bilim 
teknik devriminin etkisi de göz ardı edilemez.  

Parti Önderliği meşru savunma çizgisinin kazandıracağı boyutları şöyle 
değerlendirir; “Kürtlerin mevcut durumu stratejik saldırıya dayalı bir savaşa pek 
imkan vermez; verse de  bu gereksizdir. Bunun kayıpları kazançlarından kat be kat 
büyük olacaktır. Ama yıllarca sürse de stratejik bir öz savunma savaşını verebilecek 
durumdadır. Bunda hiç kaybı olmaz. Belki bazı insan kayıpları olabilir. Zaten doğal 
ölümün kaybettirdikleri savaştan az değildir. Ama kazanacakları çoktur. Onurunu, 
varlığını, kültürünü, bilincini, iradesini ve parça parça ana yurdunda en azından 
savaş ortamında da olsa yaşamını kurtaracaktır. Her geçen gün uyanacak, dost 
kazanacaktır. Dolaysıyla meşru savunma savaşının geleceği vardır. Çıkmazı yoktur. 
İçte barınamazsa dışta, ovada olmazsa dağda, dağda olmazsa şehirde, silahlı 
olmazsa silahsız, silahsız olmazsa silahlı, legal olmazsa illegal, illegal gerekmezse 
legal, ekonomik, sosyal, siyasal ve askeri her biçimi deneyerek varlığını ve 
kültürünü koruyabilecektir. Kaldı ki çağımızda en güçlü devletlerin bile kültürel 
varlıklara saldırdıkça, insan haklarını tanımadıkça dünya tarafından tecrit 
edildikleri bir çağı yaşıyoruz.” Görüldüğü gibi meşru savunma iç içe yürütülen 
zengin mücadele taktikleri ile ve değişkenliğe müsait yöntemleriyle çağımızın en 
geçerli ve kazançlı mücadele biçimidir. 

Bu dönemde meşru savunmanın öne çıkması, zorda kaldığımız ya da 
mecburiyetten dolayı başvurduğumuz bir çare olarak ele alınamaz. Tabii bu 
değişimin yürütülen savaş gerçekliğimizle de bağlantısı vardı. PKK’nin mücadele 
seyri de meşru savunma özünü barındırıyordu. Daha sonraları savaşın tekrarı 
yaşaması, sürüncemede kalan bir savaş gerçeğini açığa çıkardı. İçte ve dışta rantçı 
kesimlerin ve sahte kişiliklerin kendilerini bu savaş üzerinde yaşatmaya çalıştıkları 
görüldü. Devletteki çetecilik ile parti içindeki çeteci eğilim karşılıklı birbirini besler 
iken, ortada askeri eylem çizgisi tanınmaz duruma getirildi. İşte bu yüzden 
partimizin savaş doğrultusunu tasfiyeci anlayışlardan arındırmak ve savaşın 
Agitleşen, Beritanlaşan özünü günümüzde canlandırmak için meşru savunma çizgisi 
öne çıkarıldı. Meşru savunma çizgisi, Apocu savaş ruhunun tüm gerilla güçlerine 
taşırılmasıdır. Çünkü partimizin ilk çıkışı da, Önderliksel gelişimi de hep meşru 
savunma çizgisi üzerinde gelişti. Bu anlamda meşru savunmayı; mücadeleden geri 
çekilme, hedefinden sapma veya ilkeleri esnetme olarak ele alamayız. Bugün bu 
savaş çizgimizle, demokratik süreçte on beş yıllık yaratılan değerleri koruma ve 
hakları güvence altına alma gibi bir yükümlülüğümüz var. Bunun için meşru 
savunmayı ne küçümseyebilir ne de gevşek bir örgütlenme biçimi olarak ele 
alabiliriz. Zaten meşru savunmayı geçici ve etkisiz gören ya da mücadelesizlik 
olarak ele alan yaklaşımlar tam aşılmış değildir. Meşru savunma, ulusal kurtuluş 
çizgisinin, sosyal ve siyasal mücadelelerinin yeni dönem kimliğidir. Meşru savunma 
çizgisinde askeri ve siyasal bir hamle olarak geliştirilen bir diğer adım ise Medya 
Savunma Alanlarıdır.  

 
Medya Savunma Alanları:  
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Meşru savunma çizgisinin parti içinde özümsetilip, silahlı ayağın 
güçlendirilmesi ve halka mal edilmesi amacıyla bu alanlar ilan edilmiştir. Aslında bu 
alanların ilanı, bizim zaten varolan siyasal ve askeri gücümüzün resmileştirilmesi 
anlamına gelir. Bölgeye yapılacak olan askeri, politik ve ekonomik olası 
müdahalelerde muhatap alınmamızı zorunlu kılar. Bir de bölgede önemli bir  güç 
olduğumuzun ilanıdır Medya Savunma Alanları. Gerillanın yoğun bulunduğu alanlar 
ilan edilerek, gelişecek bir saldırı karşısında kendini savunmanın meşru zemini 
yaratılmaktadır. Medya Savunma Bölgesi ordumuzun üstlendiği bir alan olduğundan 
bu alanda gerilla geleneğinden gelen hareketimizin tümden yenilmesi imkansızdır. 
Bu alana isteğimiz ve irademiz dışında hiçbir güç giremez. Girse bile içinden 
çıkamayacağı alanlardır. Tabii bunun için uygun örgütlenme ve mevzilenme düzeyi 
kaçınılmaz olarak şarttır. Bu alanlar kutsaldır ve sadece gerillanın kendisini 
koruması için üslenme olarak seçilmemiştir. Öncü güç şahsında Önderliğin, halkın 
ve mücadelenin yaşam alanları olduğu için bu alanlar bırakılamaz. Ancak bu, salt 
mevzi savunması anlamına da gelmez. Savaşta mutlak bir yerin savunması olmaz 
ama bu her sıkıştığımızda bölgeyi tümden terk etme yaklaşımına da götürmemelidir. 
Bizim öyle sığınacak başka dış güçlerimiz olmadığından kendi imkanlarımız olan 
dağları işleyip bir avantaja dönüştürme göreviyle karşı karşıyayız. Bu yüzden 
alanları terk etmeyecek biçimde hazırlık düzeyi gerekir. Güney’e kalıcı yerleşme 
esas alınır çünkü Güney’de çözüm Kuzey’de de çözüm anlamına gelir. Biz Güney’i 
bırakırsak Kuzey’de de çözüm gelişmez. Medya Savunma Alanları ile Güney’de 
kalıcı statüye kavuşmanın çabası sergilenmektedir. Parti Önderliği yıllardır 
Güney’de kendini geçici ve misafir gören yaklaşımları eleştirmiş, Güney 
Kürdistan’da “Kendi federal iktidarlarını yaratsınlar”  demiştir.  

Medya Savunma Alanları, Güney’de on yıldır boşta kalan iktidarı halkların 
kardeşliği hizmetine sunmak ister. Bunun için işbirlikçilere karşı da alternatif bir güç 
olarak doğmuştur. Yıllardır Güney’de olmamıza rağmen statümüz belli değildi ve 
bir yabancı gibiydik. Bu alanların ilanıyla geçici değil kalıcı bir güç olduğumuzu 
tüm dünyaya duyurduk. Güney’de iktidarlaşma, başka bir gücün yedeğine 
düşmemek ve onların değişik amaçlarına alet olmamak için vazgeçilmez bir 
hedeftir. Bunun yanında Kürt halkının, iradi bir güç olarak bu karışık ortamda için 
rolünü oynayacak bir güce yani otoriteye ulaşması şarttır. Medya Savunma Alanları 
demokratik çözüm anlayışının hizmetindedir. Güney Kürdistan’da istikrarın ve 
kalıcı çözümün sağlanması için hem sonuna kadar birlik kapıları aralanacak hem de 
bunu engelleyen işbirlikçi güçlerin politikalarına karşı alternatif bir güç olunacaktır.  

Sadece kendini korumayla yetinmeyen gerilla, bu alanlarda halkın 
sorumluluğunu da üstlenmiş durumdadır. Onun için bu alanlarda gerilla, demokratik 
yaşamın sosyal ve ekonomik koşullarının geliştirilmesi için de zemin yaratmakla 
sorumludur. Buradaki aşiret zihniyeti ve geri yaşam ölçüleri göz önüne alındığında 
demokratik sistemin ve hukuk düzeninin oturtulması gereği daha çok açığa çıkar. 
Genel olarak Medya Savunma Alanları’nın ilanını KADEK Başkanlık Konseyi 
şöyle özetler; “Medya Savunma Bölgeleri Ortadoğu’da demokrasi mücadelesinin bir 
kalesi olarak hem Güney’de demokratik bir Irak, hem  özgür, demokratik, federatif 
bir Kürdistan mücadelesinin doğru temellerde gelişmesine hizmet edecek, hem de 
mücadelemizin geneli açısından bu sahaları temel bir üs sahası olarak 
değerlendirmeyi esas alır. Kürdistan bütün parçaları için temel bir dinamo rolünü 
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oynayacaktır. Demokratik mücadelenin yükseltmenin teminatı Medya Savunma 
Alanları olacaktır.” Bütün bunlar belli bir statüye kavuşmanın çabasıyla olacaktır. 
Gücünü Apocu felsefeden, halktan, ideolojiden ve demokratik birlik çizgisinden 
alacaktır.  

Tabii bu hamlesel çıkışımıza karşı çeşitli politik ve askeri saldırılarda olacaktır. 
En başta bu süreçte belirgin olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti bize dayattığı ‘ne 
savaş ne barış’ politikasıyla ve ‘uzat gitsin PKK bitsin’ yaklaşımıyla tasfiyeyi 
hedeflemektedir. Çünkü hem gerilla hem de ordu sistemlerinin, uzun süre savaşsız 
bırakılması sonucunda örgütsüz ve plansız bir yaşamın ve içten içe yozlaşmanın 
yaşanacağını iyi bilmektedirler. Bu politika, ancak gerillanın kendi içinde yaratacağı 
örgütleme ve bilinçlenme hareketiyle boşa çıkarılır. Buna göre süreci kurtarmak 
için, sürekli yeni mücadele biçimlerinin yaratılması, hamlesel çıkışların olması, 
halkın serhildan gücünün ve demokratik eylemselliklerinin sürekli canlı tutulması 
gerekir. Her ne kadar sömürge zihniyeti ‘uzat gitsin’ dese de, halk ve gerilla 
cephesinden bu yaklaşımlara mutlaka bir cevabın verilmesi gerekir. Eğer olumlu 
cevap verilirse, halk eylemsellikleri daha üst bir sıçramayı yaşar. Yok eğer cevap 
kitlelerin imhası tarzında olumsuz ise o zaman gerilla silahlı güç olarak meşru 
savunmaya geçecektir. HPG halkın koruma gücü olduğundan, halkın imhasına göz 
yumamaz. Bu konuda halkın kendisi de vicdanen, ahlaken ve hukuken duyarlı 
kılınmalıdır. Parti Önderliği’nin de söylediği gibi; “Bir faili meçhul cinayet için 
binlercesinin ayağa kalkması” türünden toplumsal meşru savunma geliştirilmelidir. 
Şehir eylemsellikleri ve ekonomik hedeflere yönelim tarzında imhanın şiddetini 
boşa çıkaracak tarzda ve etki gücünde eylemler geliştirerek cevap verilmelidir. Yani 
bu süreçteki temel yaklaşımımız, daha fazla örgütsel tedbir ve daha fazla kitle 
eylemlerinin geliştirilmesi yönündedir.  

‘Barışın teminatı, iyi bir öz savunmadır’ şiarıyla her an her şeye hazır tarzda bir 
savaş hazırlığı içinde olmalıdır. Gafil avlanmamak için her zaman hazırlıklı ve 
tedbirli olunmalıdır. Alanın geniş tutulması, belli bölgelerde gücün biriktirilmemesi, 
arazinin derinliğine ve genişliğine tutulması vb. noktalara dikkat edilmelidir. Eğer 
alan geniş tutulmazsa bu gerillayı manevra kabiliyetinden düşüreceği gibi, 
koordineli savaş tarzını da felce uğratacaktır. Özellikle Soran alanında alt yapı ve 
eğitim imkanı var diye tüm güç burada yığılamaz. Her alanı koruyup geliştirecek 
nicel ve nitel güç mutlaka bulundurulmalıdır. Medya Savunma Alanları’nın ilanıyla 
buralarda belli bir gerilla gücümüzün olduğu ve gelişecek her saldırıyı 
karşılayabilecek bir niteliğin bulunduğu ifade edilmektedir. Alan savunulması denge 
aşamasının bir sonucudur. Gerillanın politik, sosyal, kültürel ve askeri olarak 
karşıtlarınca hemen hemen aynı derecede bu alanlara hakim olmasıyla ancak 
böylesine bir savunma bölgesi ilan edilebilir. Her şeyden önce belli bir sisteme, 
düzene, niteliğe ve niceliğe dayanmayan herhangi bir gerilla gücünün alan 
savunması yapamayacağı iyi bilinmelidir.  

Bu alanların savunulmasında kongremizin neyi hedeflediği, buralarda nasıl 
örgütlenileceği, hangi mücadele yöntemlerinin kullanılacağı, nasıl bir kadro gücüyle 
saldırıların karşılanacağı soruları ancak meşru savunma çizgisinin anlaşılmasıyla 
cevap bulacaktır. Meşru savunmanın sürekli mi anlık mı; pasif mi aktif mi 
yürütüleceği çelişkisinden ziyade, aktif ve sürekli olan bir  meşru savunma çizgisi 
izlenecektir. Zaten meşru savunmayı pasif savunma olarak algılamak büyük bir 
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yanılgıdır. Eğer pasif savunmadır dersek o zaman gerillanın aktif, yaratıcı ve 
inisiyatifli yanını yadsımış oluruz. O zaman gerilla sıradan bir koruma muhafızı 
yerine konulmuş olur. Medya Savunma Alanları’nda gerillanın özünü işletmeme, 
savaş mantığından kendini uzaklaştırma ve rehavete kapılma düşmana hizmet eden 
bir eğilimdir. Bu yüzden sürekli gelişim halindeki gerillanın aktif savunma 
pozisyonu esas alınır.  

Böylelikle gerilla meşru savunma doğrultusunda Güney’de demokratik iktidar 
için birlik çizgisinde kendini mevzilendirirken, Kuzey’de de siyasal denge ve siyasal 
üstünlük elde etmek kadar, gerillanın Güney’deki kalıcı statükosuna temel dayanak 
olarak birbirlerini savunma gücü esasında mevzilenecektir.  

 
MEŞRU SAVUNMADA UYGULANACAK OLAN TAKTİK ESASLAR: 
 
Bu konunun anlaşılması ancak meşru savunma çizgisinin tüm örgütsel 

gerekliliklerinin uygulanması, ilkelerin bilince çıkarılması ve meşru savunma 
kişiliğinin edinilmesiyle mümkündür. Yoksa taktik ve teknik bilinç ne kadar fazla 
olursa olsun meşru savunma çizgisi özümsenemezse bu doğrultuda başarı da 
imkansızdır. Her şeyden önce meşru savunma çizgisinin yıkım için ortaya 
atılmadığını, bundan ziyade bu stratejinin özünde yaratma eyleminin olduğunu 
bilmek gerekir. Meşru savunma çizgisi, değişimin yaratıcı gücüdür. Bu stratejik 
çizgi bilinmezse, stratejiye hakim olunmazsa, sonuçta taktiğin uygulama gücü de 
zayıf olur ya da uygulansa dahi fazla sonuç alamaz. Stratejik doğrultudan habersiz 
olununca bu konudaki zayıflık örgütü sapmalara kadar götürür. Nihayetinde pratikte 
öğrenildi ki, meşru savunma stratejisi özümsenmediği için taktikte de tereddütler 
yaşandı. Dönemin taktiği belirlenemedi ve ona göre hareket edilemedi. Hatta 
kendisine saldıran düşman karşısındaki pozisyonunun ne olunacağına dair yerinde 
bir karar ve uygulama gücü de olunamadı. Bunun yanında dönemin taktiğine olan 
inanç da önemlidir. Eğer savaşta taktiğin zaferine inançsızlık olursa o dönem gerekli 
olan taktik de uygulanamaz. Onun için inanarak taktiği geliştirme olmalıdır. Çünkü 
inancı olan güçlü savaşabilir. Yine onun gerekliliklerini en iyi yerine getirmek 
inançla bağlantılıdır. Pasif, cılız, moralsiz, coşkusuz bir ortamda gerekli taktik de 
yerine getirilmez.  

Öncelikle strateji ve taktiğin ne anlama geldiğini açıklamak yerinde olacaktır. 
Clausawits stratejiyi ‘hem bir savaş teorisi hem de savaşta amaca ulaşmada bir 
amaç’ olarak tanımlıyor. Buna amacın yolunu çizmek de diyebiliriz. Strateji; yer ve 
zaman gibi koşullara, uluslar arası güçlerin durumuna, tekniğin ve askerlik sanatının 
gelişimine, arazi koşullarına ve hedefe göre belirlenir. Bu bakımdan strateji, eyleme 
yani harekete geçmeden önce yapılan uzun süreli planlama biçimidir. Karşılıklı 
güçler arasındaki sorunları aşmak için ekonomiye, coğrafyaya, siyasete, gelişmelere 
ve tarihe bağlı olarak seçilen hedef biçimidir. Esas duruma göre strateji yeniden 
belirlenebilir. Bu dönemsel stratejinin kendisidir. Hedefe giden yol belli bir süreden 
sonra değişebilir. Ama bu stratejideki değişim, amaçtaki ilkelerin veya ideolojinin 
değişimi anlamına gelmez. Bu sadece amaca giden yolu sürece göre uyarlamadır.  

Stratejiyi hayata geçirmedeki hareket tarzı ve vuruş biçimine, taktik denir. 
Taktik stratejinin bir parçası ve onun uygulama gücüdür. Taktiğin amacı kendinden 
daha büyük olan düşman sayısına karşı küçük gruplarla her seferinde düşmandan bir 
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parça kopararak ve düşmanın avantajlarına karşı hareketliliğiyle kendini üstün 
tutarak, olağanüstü koşulları yaratıcılığıyla olağan hale getirerek, az kayıpla büyük 
sonuçlar elde etmektir. Stratejiyi amaçtaki uzun yol, taktiği ise bu yol üzerindeki 
hareketlilik ve yola en kısa zamanda ulaşmada gösterilen hız,  tempo, kestirme 
yolların denenmesi olarak örnekleyebiliriz. Hazırlık, örgütleme, savunma, vuruş ve 
hareket tarzı taktiğin içeriğini oluşturur. Bu konuda biri zayıf olsa veya eksik 
uygulansa taktik tıkanmaya yol açar.  

Genel olarak taktik, stratejiye göre daha değişken bir esnekliğe sahiptir. Her an 
koşullara göre değişen, yaratıcı ve zengin yöntemler uygular. Savaş içerisinde 
matematiksel hesap yapılmaz. Savaşta net olunmalıdır. Ama ‘bu böyledir, mutlaka 
böyle olmalıdır’ gibi kesin bir hüküm vermek savaşta zordur. Bu yüzden taktik hızlı 
analiz yapar ve değişen durumlara karşı kendisini yeniden uyarlar. Örneğin; bir 
eylemin planlaması, % 100 aynı biçimde uygulanacağı kesinliğini taşımaz. Yine 
taktiğin değişkenliğine örnek olarak ‘bu süreçte çatışma olmaz, bütün hareket 
tarzımız saldırı biçiminde olacak’ gibi bir dayatmayı da ileri süremeyiz. Bundan 
ziyade çok sayıdaki eylemlerin ve hareket tarzının iç içe olması gerekir. Daha çok 
hangisinin ön plana çıkacağı koşullara göre uyarlanmalıdır. Mücadele yöntemlerinin 
değişik olması meşru savunma özünü değiştirmez. Tam tersine, bu amaca hakkını 
vermek ve uygulanabilir düzeye getirmektir. Tabii savaşta taktiğin oluşumunu ve 
yürütülmesini belirleyen bazı etkenler vardır. Bunları sıralayacak olursak;  

1- Taktikte komutanın rolü, 
2- Arazi koşulları, 
3- Tekniğin kullanımı, 
4- Gücün nicel ve nitel birikimi, 
5- Alt yapı hazırlıkları. 
 
1-Taktikte komutanın rolü: Taktiği en iyi bir şekilde hayata geçirebilecek 

öncü güç komutandır. Bunun en önde gelen biçimi taktik önderliktir. Büyük ve 
güçlü komutanlar, belli bir stratejiye göre hareket ederek büyük başarılar elde 
edenlerdir. Ancak, bizim savaş sürecinde taktik önderliğin gereklilikleri çok yetersiz 
uygulandığından bu konuda yarattığımız boşluğu da Parti Önderliği doldurmuştur. 
Agit ve Zilan yoldaşların çıkışı birer taktik önderliktir. Ama bu yoldaşların hamleci 
tarzlarındaki taktiksel önderliği süreklileştirme gücü bizde zayıf kalmıştır. Bu 
yüzden Parti Önderliği; “Aranızda ne zaman zafer komutası çıkacak” diye tüm 
hayallerini ve özlemlerini dile getirirken aynı zamanda görevimizi bizlere 
hatırlatmaktaydı. Tabii taktik önderlerin çıkışları öyle kolay ve yaygın olmuyor. 
Bunu başaran çıkışları da zaferin garantisi olarak değerlendirip süreklileştirmek 
gerekir. Kısaca Parti Önderliği savaşın hem stratejik önderliğini yapmış, hem de anı 
anına perspektifleri ve talimatlarıyla bizi bir çok kayıptan, tasfiyeden kurtararak 
taktik önderlik rolünü de oynamıştır. Kaynağını Yunanca’dan alan strateji, 
‘komutanların komuta sanatı’ anlamına gelir. Buna göre Parti Önderliği de her 
zaman çizgiyi netleştiren çözümleme düzeyiyle, planlama, düzenleme ve hazırlık 
tarzıyla, yarattığı vuruş tarzındaki keskinliğiyle, her zaman düşmanını şoke eden 
çıkışlarıyla komutanların komuta sanatını eksiksiz uygulamıştır. Dikkat edilirse Parti 
Önderliği’nin her bir çıkışında stratejik ve taktik esaslar vardır. Düşmanın bitti 
dediği anda yarattığı yeni hamleler ve taktiklerle her zaman karşıtlarını şaşırtmış ve 
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hazırlıksız yakalamıştır.  
Bu yüzden şimdiye kadar fazla omuzlayamadığımız bu görevlerimizi herkesin 

kendi alanında kendi sorumlulukları çerçevesinde cevaplaması kaçınılmazdır. 
Savunma stratejimiz ve taktiğimiz, yenilmezlik ve mutlak başarı ilkesine dayanır. 
Bu da doğru bir askeri anlayış, doğru bir taktik, doğru bir mevzilenme ve doğru bir 
eğitim ile mümkündür. Komutan bu gereklilikleri yerine getirmesiyle birlikte, 
savaşta esas olarak savaşın bir ilkesi biçiminde öne çıkan ‘kolay ölmemek, kolay 
kayıp vermemek’ doğrultusunu uygulamaktan sorumludur. Kendimizi ölüme 
yatırmak bizi amacımızdan da koparacaktır. Özellikle ‘savaştır, kayıplar normaldir’ 
anlayışıyla hareket etme kendi duyarsızlığını ve yetmeyen suça bulaşmış yanlarını 
görmemek kadar, kendi tarzındaki ısrarın mantığını aşmamak demektir. Nitekim, 
Parti Önderliği’nin savaşımımızda acısını en  derinden duyumsadığı şey boş 
kayıpların olağan hale getirilmesiydi.  

Parti Önderliği savaşı her zaman bilimsel ele alıp, bilimsel uygulamak istedi. 
Savaşı bilimsel ele almamak savaşı kavga düzeyinde ele almak demektir. Savaşın 
kanunları ve taktikleri vardır. Bilim, akıl demektir. Kürtler bugüne kadar daha çok 
kalbi ve duygularıyla yani cesaretiyle savaşmışlardır. Bunun için savaş tarzımızda 
kendiliğindenci bir tarz kendini çok dayatıp, taktiğin inceliklerine varamamıştır. 
Aslında bizim yürüttüğümüz tüm pratik çalışmalarda taktik boyutu görebiliriz. 
Doğru bir hedef tespitinden tutalım, yaşamın ayrıntılarına kadar her yerde taktiği 
bulabiliriz. Örneğin; ateşi yakmaktan manga yapımına, hatta mevzi yapımına kadar 
her şeyi yerli yerine düzenli koymak, en kısa yoldan sonuç elde etmek veya engeller 
karşısında çare üretmek, yeni buluşlar bulmak hepsi birer taktiktir. Tabii savaş gibi 
her an değişken olan bir ortamda bu taktik yaratıcılığı gösterme daha bir dikkat, 
duyarlılık ve öngörülülük gerektirir. Bu komuta sanatının kendisidir. Örneğin; 
herhangi bir eylem, çatışma veya intişar planlamamız içinde her ayrıntının 
bulunması gerekir. Sadece ‘sen şurayı tut, geri çekilme buradan’ gibi kaba olan, 
olasılıkları hesaba katmayan, yedek planları olmayan ve ayrıntıları gözetmeyen bir 
planlama taktiğin gelişimine cevap olamaz. Sonuçta burada savaşın veya eylemin 
kaderi elde tutulamaz. Hep olasılıklara, engellere takılmış bir planlama olur ki, bu 
eylem yapılmadan geri çekilmeyi ya da düşmanla temasa geçip sonuç almayan bir 
tarzı doğurur.  

Taktikteki bir diğer belirleyici yön ise komutanın aynı anda her birime, her alana 
hükmedebilmesi ve ona göre talimat verebilmesidir. Ancak, birçok komutan  ya 
savaşta kendisini bir savaşçı konumuna getirerek ön cephede savaşıp gücünden 
habersiz olmakta ya da savaşın çok uzağında kalıp sadece cihazla takip etmeyle 
yetinmektedir. Bu da yerinde bir taktiğin gelişmesinde engelleyici rol oynar.  

Taktiğe hakim olunamadığından çoğu zaman operasyonlarda düşman geri 
çekilme yaptıktan sonra daha yeni yeni ‘bu sefer düşmanın hareket tarzı şuydu, planı 
böyleydi, taktiği böyle gelişti’ diyoruz. Ama operasyon esnasında bunu görüp ona 
göre bir durum değerlendirmesi olmadığından, kendi arazimizde inisiyatifsiz 
kalıyoruz. Bütün bu çerçeveye dikkat eden komuta, dönemin öncülüğünü kendinde 
yaratmış ve başarıyı garantilemiş bir komutandır.  

 
2-Arazi koşulları: Taktik bir doğruluk gibidir. Mekan değişti mi o doğruluk  da 

değişir. Sık ormanlıkların bulunduğu alanda yürütülecek taktik, zozanların 
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taktiğinden farklı olur veya kayalık bir alandaki taktik ile düz bir alandaki taktik de 
buna göre farklılık arz eder. Yani arazi koşullarına göre eylem biçimleri ve hareket 
tarzları değişebilir. Tabii gerillanın en üstün avantajı bu arazi içerisinde yaşıyor 
olması ve arazide kendisini koruyabilecek yeteneğe sahip olmasıdır. Araziden 
faydalanabilmek için, araziye dayalı savaş tarzının ne anlama geldiğini detaylarıyla 
bilmek gerekir. Bunun önemi bilince çıkarıldığı ve buna göre hareket edildiği 
taktirde arazi, gerillanın elindeki en temel silah ve müttefik güç olur.  

Her şeyden önce arazide mevzilenmeyi doğru yapıp, öz savunma tedbirleri 
geliştirilmelidir. Meşru savunmada anlayışımız sadece araziyi savunmak değil, 
araziyi düşman için yaşanılmaz duruma getirmektir. ‘Düşman üzerimize gelirse 
vururuz’ mantığı da doğru değildir. Mühim olan düşmanın üzerimize gelmeye 
cesaret edemeyeceği, şiddeti kullanamayacağı koşulları sağlayacak olan öz savunma 
örgütlülüğünü yaratmaktır.  Bunun bilinci, disiplini, teknik ustalığı ve taktik 
yaratıcılığı sağlanmalıdır. Arazinin derinlemesine ve genişliğine tutulması kadar 
sınır hatlarını etkin kullanan dengeli, bütün alanlara yayılmış bir mevzilenme 
anlayışı oturtulmalıdır. Düşman saldırıları karşısında hem alanı birden boşaltmamak 
hem de kendini mevziye ölümüne yatırmamak için savunma alanlarımızı geniş 
tutmak gerekir. Her alanı koruyabilecek güç ve nitelik dengesi mutlaka 
yaratılmalıdır. Öte yandan araziyi işlemek, geçmişten beri askeri sanatın 
vazgeçilmez bir öğesi olmuştur. Bugün bile hayranlık uyandıran kaleler karşısında 
onun yapımında sarf edilen çabanın altındaki inancı ve başarma hırsını görmek 
gerekir. Buna rağmen içimizde bir tünel ya da sığınak yapımını çok tali bir işmiş 
gibi ele alan, sadece bir üst yönetimin talimatıyla zorunluluktan ötürü yapan 
yüzeysel bir yaklaşım söz konusudur.  

Yine araziye dayalı savaş tarzında en önemli nokta, düşmanı önden karşılama, 
istemediği ve beklemediği yerden vurma gücünü yaratmadır. Savaş biraz yanıltma 
ve şaşırtma olayıdır. Gerilla düzenli ordu karşısında  göğüs göğüse 
savaşamayacağına göre düşmanı yanıltan, ona tuzak hazırlayan, şaşırtan ve oyalayan 
taktikler uygulanmalıdır. Düşman bir bekliyorsa on, on bekliyorsa bir gidilmeli; 
sağdan bekliyorsa soldan, soldan bekliyorsa sağdan vurulmalı; toplu bekliyorsa 
dağınık, dağınık bekliyorsa toplu olunmalı; arazi ortasında bekliyorsa arazinin dış 
çeperlerine gitme olmalıdır. Sürekli artı-eksi pozisyonu ile hareket edilmelidir. 
Burada boşluk ve doluluk, toplanma ve dağılma taktikleri de uygulanmalıdır. Tabii 
bu taktikler arazinin etkin olarak işletilmesi ve doğru kullanılmasıyla uygulanabilir.  

Arazi koşullarına bağlı olarak düşmanla arasındaki mesafe, coğrafik özellikler 
hatta zamanlama bile önemlidir. Örneğin; arazide gündüz  ile gece düşmanı 
karşılayacak taktikler farklılaşabiliyor. Gündüz hareketlerine karşı kademeli pusu, 
oynak mevzi savaşımı, sabotaj ve darbeleme olurken, gece hareketlerine karşı da 
yaygın gerilla taktikleri olan baskın, sızma, saldırı ve yakın mesafedeki pusular 
uygulanır.  

 
3-Tekniğin kullanımı: Bu, kendi elimizdeki teknikten yararlanmak kadar 

düşmanın tekniğine karşı yaklaşımlarımızı da içerir. Silahın ve patlayıcıların 
gelişimi savaş taktiğinde önemli bir gelişme yarattı. Ancak elimizdeki teknik ne 
kadar güçlenirse güçlensin eğer uygun yöntemlerle teknik kullanılmazsa ve 
kullanılırken moral düzey yüksek olmazsa fazla sonuç alınamayacaktır. Yani tekniği 
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kullanımda da insan mantığı, amacı ve inancı belirleyici rol oynar. Sonuçta silahı 
yaratan insan olduğu gibi onu etkin kullanacak ve hakimiyeti sağlayacak olan yine 
insandır. Özellikle fedai ruh ve tarz bu gelişen teknikle birleşince, yeteneklerini 
kullanan ve yenilmeyen bir silahlı kuvvet açığa çıkacaktır. Burada insan yetenekleri 
açığa çıkarılıp varolan tekniğe hakim kılınmalıdır. Ama şunu unutmamak gerekir ki, 
hiçbir zaman taktik tekniğin hizmetinde olmaz. Tekniğin kendisi taktiğin 
hizmetindedir. Her şeyi, savaştaki bütün kaybı veya kazancı tekniğe bağlamak, 
gerilla tarzının gücünü yadsımak olur. Zaten taktiğin kendisi, stratejiyi aşama aşama 
hayata geçirmek, savaşta araç olan insan ve tekniği yerli yerinde kullanmak ve 
yetkinleştirmek için geliştirilen hakimiyet gücüdür. İşte burada silahların kullanılma 
sanatı da belirleyicidir. Elde varolan silahların ayrıntılarını bilme ve vuruş gücüne 
hakim olma düşmanı tehdit edici bir rol oynar. Acemi vuruşlar çoğu zaman gücün 
ciddiye alınmamasını getirir.  

Ancak bu işin içinde başka bir uç var ki, buna özenle değinmek gerekir. Düşman 
tekniğini görüp de kendini çözümsüzlüğe vurma ve tüm eylem gücünün tükendiği 
psikolojisine kapılma hatta inançsızlaşma bizim savaş ruhumuz olamaz. Bu düşman 
tekniğine çok abartılı yaklaşım, eldeki imkanı ve kabiliyeti değerlendirememeyi 
beraberinde getirecektir. Zaten bizim o kadar düşmanı bir anda alt edecek büyük 
tekniğimiz olsaydı biz gerilla savaşımını başlatmazdık. Gerilla savaşı kendisinden 
daha güçlü tekniği olan ve daha kalabalık olan ordu karşısında küçük birimlerin 
inisiyatifleri dahilindeki savaş tarzıdır. Bunun için ‘keşke bizimde öyle cevap 
verecek tekniğimiz olsaydı’ gibi düşünceler içine girmek yanlıştır. Burada tekniğe 
karşı teknikle cevap verme yerine, araziye dayalı savaş tarzı ve fedai eylem tarzıyla 
cevap geliştirilmelidir. Gelişen teknik karşısında insanı donatma, insanı atom gücü 
haline getirme; kıvrak, esnek, uyanık ve yaratıcı tarzda olunmalıdır.  

 
4-Gücün nicel ve nitel birikimi: Savaş durumunda askerin olaylara bakış açısı, 

ruh hali, donanımı, eğitimi ve içinde bulunduğu koşullar önemli bir etki yaratır. 
Alanları koruyacak gücün örgütlendirilme sistemi de önemlidir. Gereken yerde tabur 
ve bölük tarzında konumlanmalı, gereken yerde ise takım biçiminde kalınmalıdır. 
Tabii sayı hangi düzeyde olursa olsun en alttaki küçük örgütlenme biçimimiz esas 
rolü oynayan birimdir. Yaşamın düzeni de, savaşın gücü de bu küçük birimlerde 
belirlenir. Şu anda bizde buna tim düzeni deniliyor. Görevlerde  ve eylemlerde bu 
örgütlenme biçimi esas alınır. Dört arkadaştan oluşan bu timlerin önemi başta 
anlaşılmadıysa da aslında savaşta olduğu kadar yaşamda da belirleyici bir öneme 
sahiptir. Düşman bile bize bakarak küçük, özel birimler oluşturdu ve en aktif rolü bu 
birimlere verdi.  

Küçük profesyonel bir birim, hareketliliği kolay ve gizliliği rahat sağlanan, 
düşmanın tekniğinden daha iyi korunan ve herkesin en aktif rolü oynadığı 
birimlerdir. Bu eylemlerde sonuç alma riskini azaltırken başarı şansını yükseltir. 
Düşman cephesine rahat girip çıkılabilir. Bu örgütlenmede herkes işlevli kılınır ve 
hiç kimse atıl kalmadan, ikinci plana düşmeden rol sahibi  olur. Çünkü sekiz-on 
kişinin görevi iki-üç kişiye devredilmiştir. Bu her bir kişiye ayrı ayrı sorumluluk 
düştüğü ve görevlerin paylaşılması gerektiği anlamına gelir. Eskiden olduğu gibi ‘bu 
yapamaz, bu öğrenemez, bunun fiziği kaldıramaz, bu yenidir’ anlayışlarla, tüm 
keşifler ve eylemler iki-üç kişinin omuzlarına yüklenemez. Bu aynı zamanda savaş 
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noktasında sadece birkaç kişinin yetkinleşmesini sağladığından genel gerilla gücü 
açısından da yanlış bir yaklaşım oluyordu. 

Tim içinde tekniğin tanınması önemli bir husustur. Burada branş eğitimine 
ihtiyaç vardır. Sabotaj, suikast ve operasyonal güç olarak ayrılan bu sahalarda 
deneyimli olan timler daha inisiyatifli ve nitelikli olur. Timlerin  yakaladığı bu 
düzey bütün orduyu etkiler. Branşlarda uzmanlaşmış, performansı yüksek bir birim 
her şeyi başarabilir. Timler ciddi bir askeri ve ideolojik eğitimle taktik yaratıcılığa 
ve uygulama gücüne daha yatkın birimlerdir. Nitelik yükseldikçe düşünce, planlama, 
vuruş tarzında da büyük mesafeler kat edilecektir. İşte tim örgütlemesi böyle bir 
ihtiyacın temelinde ortaya çıkan bir düzenleme biçimidir.  

 
5-Alt yapı hazırlıkları: Kalabalık olan orduların ihtiyaçlarını karşılamak 

önemli bir konu olduğundan her zaman bunu güçlü örgütleme, yaratıcı ve tedbirli 
olma başarının temel şartıdır. Özel savaş, alanı halktan boşaltma yoluyla gerillayı 
dağda yalnızlaştırarak alt yapı hazırlıklarından yoksun bırakıp gücün aktivitesini 
düşürmek istemiştir. Geçmiş savaş pratiğimizde de görüldü ki alt yapı hazırlıkları 
örgütlendirilmediğinde gücün çoğunluğu bu ihtiyaçlar için zamanlarını ve 
enerjilerini harcamışlardır. Bu da gücün savaş yoğunlaşmasını farklı konular üzerine 
çekmeyi getirmiştir. Tüm bunlar dikkate alındığında bu ihtiyaçları karşılayacak 
kanalların açılması ve varolan imkanların korunup değerlendirilmesi, bu ihtiyaçları 
giderecek ek çalışmaların ve kurumlaşmaların geliştirilmesini gerektirir. Bu 
kurumlaşmalar aynı zamanda ordulaşmanın esaslarını oluşturur. Zamanında temin 
edilmiş yeterli bir alt yapı herhangi bir yönelim karşısında gücün enerjisini esas 
noktaya kilitleyip, taktikte yoğunlaşmasını getirecektir. Sürekli kendi ihtiyaçları için 
uğraşır bir durumu ortadan kaldıracaktır. Bu aynı zamanda her yönelime karşı 
hazırlıklı ve rahat bir yapı gerçeğini açığa çıkarır.  

Taktiğin oluşturulması ve yürütülmesinde sıralanabilecek diğer etmenler; 
istihbarat, düşmanın konumunu  ve üslenmesini bilmek, iklimin durumu, halkın 
desteği vb.’dir. Özellikle düşmanın durumunu değerlendirmek ve ona göre tedbirli 
olmak önemlidir. Örneğin; düşmanın termal sistemine karşı bazen gündüz 
hareketleri de gerekebiliyor. Yine arazide dolaşan düşmanın özel birimleri 
karşısında da farklı tedbirler geliştirilmelidir. Tüm bunlar hareket tarzımızın 
değişmesine neden olmaktadır.  

Taktiği etkileyen bu faktörler yanında şimdi de taktiğin uygulanmasında dikkat 
edilecek beş esas ilkeyi vurgulamak istiyoruz. Buna aynı zamanda gerillanın temel 
ilkeleri olarak beş parmak formülü de denir. Bu ilkeler meşru savunma çizgisinin 
askeri alandaki ilkeleridir de. Bu ilkeler gerillayı koruduğu gibi ona savaş ruhu ve 
dinamizmi de kazandırır. Bu beş parmak formülü aynı zamanda meşru savunmanın 
öz savunma örgütlülüğünü yaratmak anlamına gelir. Mühim olan gerillayı denetime 
koymayacak, darbelenmesini engelleyecek, duyarlı kılacak hale getirmedir.  

 
1-Hareketlilik: Sürekli hareketliliğin, düşmanın en yakınında bile olsa denetime 

girmeyen, inisiyatifi elde tutan bir rolü vardır. Her ne kadar yarı yarıya düzenli ordu 
aşamasına da gelinse, özünde gerillacılığı esas alan tarzımız kurtarılmış alanlarda da 
hareketliliği esas almaktadır. Yerleşik yaşam düzeni gerillanın yaşam kültüründe de 
aşınmalar yaratır. En önemlisi savaş esnasında bu ilkenin sürekli 
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pratikleştirilmesidir. Toplanma ve dağılmanın yanı sıra, iz kaybettirmek ve denetime 
girmemek için bu ilkeler esas alınır. Bu uygulandığı taktirde düşman yıllarca 
uğraştırılıp, sonuç alması engellenir. Böylece düşmanda bıkma, usanma ve 
moralsizlik yaşatılarak, gerilla üstünlük elde eder.  

 
2-Gizlilik: Düşman hangi arazide olduğumuzu bilse de bu ilke sayesinde 

görüntü verilmeyip, iz kaybettirilebilir. Araziye dağılmış gerilla birlikleri düşmanı 
şaşırma ve beklemediği anda karşısına çıkma taktiğini ancak gizlilik ile 
uygulayabilir. Gizlilik uygulandığı taktirde saldırının ne zaman ve hangi taraftan 
yapılacağı kestirilmez. Bu tarz gerillanın heybetini daha da arttırdığından, düşmanın 
korkulu rüyası haline gelinir. Tabii bu ilke büyük bir hassasiyet ve itina ile kurallar 
uygulandığında başarı kazanabilir.  

Yılların kanıtladığı bazı doğruları kendimize ve keyfimize göre ayarlayamayız. 
Birçok kural ve kaide bilindiği halde, her şey bittikten sonra daha yeni yeni ‘bu bana 
ders oldu’ demek doğru değil. Savaşın sistemi ve disiplini taktik içerisinde gizlidir. 
O kadar tecrübe ve deneyime rağmen kendimize göre davranamayız. ‘Adeta 
yaşayarak öğreniyoruz’ diyerek genel askeri kurallardan kaçınamayız. Bu kuralların 
en başında gizlilik gelir. Gizlilik uygulanmadığı taktirde en ağır bedeller ödenir. 
Çünkü tedbirsiz insan her zaman kendine zarar verir. Örneğin; hava saldırılarına ve 
olası çatışmalara karşı yapılan mevzilerde savunma tedbirleri yeterince 
geliştirilmediğinden, çoğu defa arkadaşlar ‘açıkta savaşırım, bu mevzilerden daha 
iyidir’ diyorlar. Bu, aslında hem yüzeyselliğin hem de savunma olayına basit 
yaklaşımın bir sonucudur. Savaşta ön cephe mevzilerinin yanında üstü sağlam kapalı 
mevzilerin olması, mevzinin deşifre olma olasılığına karşı yedek mevzilerin 
yapılması, mevzilerin birbiriyle bağlantılı olması için mevziler arası kanal yapımı, 
mevzilerin yüksek, üstü kamuflajlı ve dayanaklı olması savunma noktasında güven 
verici olduğu için daha başarılı bir savaşı geliştirecektir.  

Genel üstlenmelerde ve güvenlik için tutulan tepelerde bu ilkeye dikkat edilmesi 
gerektiği kadar, eylemler esnasında da gizlilik ilkesine dikkat edilmesi gerekir. 
Ancak bu taktirde düşmanın o çok güvendiği tekniği de boşa çıkacaktır.  

 
3- Yaratıcılık ve İnisiyatif: Yaşamda ve savaşta gerillacılığın esas kabiliyetini 

ortaya koyan ilke yaratıcılık ve inisiyatiftir. ‘Fırsatı değerlendirme ve boşluklardan 
yararlanma’ biçimindeki dönem taktiğimizle inisiyatif ve yaratıcılığın işlevi daha 
çok ön plana çıkar. Yaratıcılık, her şeyin ters teptiği bir anda şartları normale 
dönüştürme iken; inisiyatif ise, herhangi bir durum değişikliğine karşı verilecek yeni 
ve uygun komuttur. Aynı zamanda inisiyatif, belli bir tarza saplanmadan sürekli 
değişikliklerle gelişmeye hükmeden, kendini zor durumdan kurtaran, pratik önlemler 
ve başarı için yaratıcılığı geliştiren bir yetenek işidir. Savaş gibi dakikada her şeyin 
değiştiği bir ortamda inisiyatifli ve atik olmak gerekirken yerinde durup kalmak, 
tereddütlü olmak kayıplara yol açar. Burada bir Çin savaş sanatı deyimi olan ‘en 
kötü karar kararsızlıktan daha iyidir’ sözünün doğruluğu ortaya çıkar. Özellikle ateş 
çemberinde gözü sürekli talimatlarda olan biri, aktif bir tarzda cevap olamaz. 
Savaşın yakıcı koşulları içinde olup da durumu en iyi değerlendiren olmasına 
rağmen, burada yaratıcılık ve inisiyatifi kullanmadan yerinde donup kalmak, 
düşmanın affetmeyeceği bir tutum olur.  
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4- Ani Saldırı: Üstündeki baskıları geriye çekmenin ve etkisiz kılmanın en etkin 

yolu ani saldırıdır. Meşru savunma stratejimizle beraber kendi savunma anlayışımızı 
yeniden gözden geçirmek ve yenilemek gerekir. Özellikle son dönemlerde düşman 
rahat rahat alanlarımıza girmiş, operasyonlarını derinleştirmiş ve imhayı 
kesinleştirmişse, buna karşı misilleme hakkı geliştirilmemişse orada meşru savunma 
anlayışından bahsedilemez. ‘Biz saklanırız, düşman mevzi üstüne gelirse karşılık 
veririz’ anlayışı oligarşik rantçı kesimlerin daha bir gözü kara yönelimlerine sebep 
olmuştur. Sürekli gizlenme, pasif savunmanın da ötesinde kendini ölüme 
yatırmaktır. Bu tıpkı, geçmişte bazı savaş eyaletlerimizde baş gösteren zımni 
uzlaşma anlayışının devamıdır. Yani düşman imha amaçlı oldukça yakına kadar 
geldiği, kendisine ve amaçlarına saldırı hazırlığı içinde olduğu fark edilmeksizin 
‘ben seni görmedim, sende beni görme’ türünden bir sağ sapmanın eşiğine gelmeler 
yaşanmıştır. Halbuki düşman zımni uzlaşmanın tam tersine inisiyatifi elinde 
bulundurup alanımızı daraltmayı ve ‘sonumuzu getirmeyi’ amaçlamaktadır. Meşru 
savunma anlayışında sürekli saldırı esas alınmasa da bu dayatmalara karşı sessiz 
kalmak gibi teslimiyet ruhu içine de girilmez. Çünkü düşman gericiliğiyle uzlaşma, 
tavırsız ve eylemsiz kalma teslimiyetten başka bir şey değildir. Düşman gerilla 
gücünü daraltıp, moralmen düşürmeyi de hedeflemektedir. Dolaysıyla kendimizi 
savaşmadan hep savunmada tutarak koruyabileceğimizi sanmak çok yanılgılı bir 
yaklaşımdır.  

İyi hazırlanmış bir güç, her an savunmadan saldırıya geçebilecek niteliktedir. 
Savaş kurallarına göre bir güç saldırıya geçtiğinde diğerleri savunma konumuna 
geçmek durumundadır. Burada kimin kazanacağını Clausewitz şöyle belirtir; ‘planlı 
ve uzun süreli savunma kazanacaktır.’ Tabii bu aktif savunmanın kendisidir. 
Örneğin; Hitler ordusu saldırı halindeyken aktif savunma içindeki Kızıl Ordu 
sonunda savaşı kazanır.  

Taktikte hem savunma hem de saldırı iç içe yürütülür. Birini diğerinden 
koparmak veya tek başına birini uygulamak olanaksızdır. Hatta yapılan en aktif 
eylem biçimlerinden biri olan saldırı, sızma ve pusularda dahi gereken yerde 
savunma grupları çıkarılır. Bunun yanında bizzat mevzinin önüne giden kişilerin 
bile birbirlerini savunmalı oluşları veya tek başına olduğu halde savunmasını elden 
bırakmaması gerçeği söz konusudur. Bu yüzden ‘en iyi saldırı savunmadır’ sözü 
boşuna söylenmemiştir. Sıcağı sıcağına eylem anında dahi bu ilke dikkate alınırken, 
gerillanın üstlenmelerinden tutalım güvenlik hattına kadar, mevzilenmesinden 
tutalım düşman tekniğinden kendini korumaya kadar her yerde ve anda savunma 
sistemi geliştirilmelidir. Etkin bir saldırı ancak etkin bir savunma ile mümkündür. 
Gücü dağınık olan, mevzilenmesini iyi yapmamış, korunma tedbirlerini 
geliştirmemiş bir gücün, eylem düzeyi bazen başarılı olsa da sonradan düşmanın 
intikam operasyonlarında darmadağın olduğu çokça görülen bir husus olmuştur.  

Ancak silahlı savunma sadece mevzi kurma, mevziye yatma biçiminde 
algılanmamalıdır. Savaş esnasında düşman yönelimleri yoğun olduğu anda sadece 
mevziyi esas alıp düşman yönelimlerini göğüsleme, içinde ne kadar direniş ve 
kahramanlık olsa da saldırıya geçilmediği için savaş psikolojisine kapılmayı, 
sinmişliği ve sağ savunma anlayışını geliştirir. Atağa geçip saldırı ile düşman güçleri 
geriye püskürtülmelidir. Bu yüzden sadece düşman saldırılarını göğüslemek bir 
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marifet değildir. Birileri varlığını tehdit ediyorsa kendini savunma için meşru 
savunma etiğinde her yol denenmelidir.  

Burada iç içeliğinden ötürü saldırı ile savunmayı birlikte değerlendirmek 
gerekir. Saldırı derken sadece eylemliliklerde varolan saldırı biçimi kast edilmiyor. 
Düşmana karşı vuruş gücü etkin olan tüm eylemler saldırı içeriğindedir. Her 
seferinde vur-kaç taktiği ile bir parça koparılıp sistem alt-üst edilir. Dolaysıyla 
burada sabotaj da, pusu da, sızma da birer saldırı niteliğindedir.  

 
5-Hız-Sürat: Bu ilke gerillanın esas temposunu gösterdiği gibi çoğu zaman 

gerillayı çemberden kurtaran, ateş hattından savunmaya çeken temel hareket tarzıdır. 
Özellikle geri çekilmelerde, manevralarda ve operasyonlarda kendini korumaya 
almada bu yön belirleyicidir. Hızımıza yetişemeyen düşman tekniği ve yönelimleri 
onları daha bir çıkmaza götürecektir.  

Gerillanın bu beş ilkesinin hepsi iç içe olarak, özlü ve dirayetli bir uygulama ile 
hayat bulur. Savaştaki asıl yenilmezlik olgusu da bunların başarılı uygulanmasıyla 
açığa çıkar. Hatta bunlar yaşamın ayrılmaz birer parçaları olarak bir yaşam tarzına 
dönüşmelidir. Bunun için en başta eski tarzın aşılması gerekir. Hatta eski tarzdaki 
savunma mantığı bile aşılmalıdır. Eskiden amatörce de olsa kendimizi 
savunabiliyorduk, ama şimdi savunma anlayışında her anlamda belli bir ustalık ve 
hakimiyet gerekmektedir. Biz bu tarzı ne peşmergecilikle ne de düzenli ordu tarzıyla 
yaratabiliriz. Bizi yine bu dönemde  başarıya götürecek olan savaş tarzı gerilla tarzı 
olacaktır. Gerilla mücadelesinin tecrübe ve deneyimlerine fazlasıyla sahip bir 
hareketiz. Mühim olan yeni dönemin ruhuna uygun bir pratiği sergilemedir. Burada 
eski tarz derken kullandığımız temel eylem biçimleri kast edilmiyor. O halde nedir 
eski tarz? Eski tarz; dogmatizm ve subjektivizmdir. Bunun sonucu da asi-avare tarz 
ve çeteciliktir. ‘Ben düşünmeden, kafamı yormadan da savaşırım’ mantığıyla,  
‘mantığın bittiği yerde askerlik başlar’ anlayışı  eski tarzın bir türevidir. Bakış 
açımız bu konuda değişmelidir. Eski klasik isyancı Kürt felsefesi yerine, Apocu 
felsefe ile savaşın inceliklerine göre yaratıcı olup modern gerilla ordulaşması esas 
alınmalıdır. Geçmişte ordulaşma adı altında hantal, dinamizmden uzak, bir çeşit 
peşmergecilik dayatılırken, kurumlaşma adı altında da bürokratizm dayatılmıştır. Bu 
bir nevi yarı sivil yarı eski Kürt savaş peşmergeciliği tarzını yaratmaydı. Zaten 
peşmergeciliğin kültüründe ve yaşam ahlakında yarı sivil yarı askerlik vardır. 
Gerilladan en önemli farkı da; gerilla en olanaksız anda yaşam ve savaş gücünü 
kazanırken, peşmerge boşluk olan yerde kendini yayma, yaşatma anlayışındadır. Bu 
yüzden Başkan APO yıllarca peşmerge kültürünü, Kürt isyancılığını ve asi-avare 
çete pratiklerini değerlendirip mahkum etmiştir.  

Şu an Güney’de Medya Savunma Bölgeleri’nin ilanıyla birlikte savaş tarzımızın 
ve taktiğimizin de bunu karşılayabilecek düzeye getirilmesi gerekir. Alan 
savunmasında ideolojik ve siyasi mevzilenmeler kadar askeri olarak da bazı 
tedbirlerin geliştirilmesi gerekir. Genel olarak alan savunması üç biçimde olur.  

1) Bizzat alan içinde, alanın stratejik yerlerine güçlerin mevzilendirilmesi ve 
ağır silahların konumlandırılması gibi sabit bir savunma hattının oluşturulması,  

2) Birinci hattın biraz ilerisinde olan düşmanı sürekli savunma pozisyonunda 
bırakan ve kurtarılmış alanı geniş tutan bir savunma hattının oluşturulması, 

3) Yaygın gerilla savaşıyla düşmanı arkadan vuran, düşmanı hep uğraştıran, 
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düşmanın dikkatini, yoğunlaşmasını dağıtan, ulaşım ve iletişim hatlarını bozan, 
hamle yapmaktan alı koyan bir savunma gücüdür. Bu aynı zamanda düşmanı kendi 
merkezinde vurma olayıdır da. Eğer düşman senin alanına girip, canına kast 
ediyorsa seninde onun alanına girip, onun ekonomik, siyasal, askeri gücüne yönelme 
hakkın vardır. Bu da meşru savunmanın kendisidir.  

Tabii bu savunma biçimleriyle düşmanın hiçbir zaman alanımıza girmeyeceği 
iddiasında değiliz. Tekniğiyle de olsa alana girebilir. Ama buna bu saldırıyı kıracak 
gücümüzün oluşması önemlidir. Düşmanın teknik üstünlüğüyle yarattığı güç 
dengesizliği ve aramızdaki mesafe ancak bizim araziden faydalanma ve etkin savaş 
yeteneğini geliştirmemizle kapatılabilir.  

Ancak siyasal ve askeri açıdan denge aşamasında olan bir güç, alan savunmasına 
geçebilir. Stratejik olarak bu denge askeri açıdan hareketli savaş aşamasına tekabül 
eder. Hareketli savaş geniş bir arazi üzerinde yürütülen, hücum ve savunma tarzını 
içeren, inisiyatif ve hareketlilik bakımından gerilla karakterini taşıyan, yarı düzenli 
ordu ile gerilla savaşımının iç içe olduğu bir savaş tarzıdır. Hareketliliğe dayanan ve 
merkezi planla hareket eden bir savaşımdır. Kapsadığı arazi ve üstten koordineli 
hareket tarzı ile bir düzenli ordu iken, sabit bir cephenin olmayışı, oynak savaş 
biçimi, ani konum değiştirmesi ve kaygan bir cepheyi oluşturması bakımından 
gerilla savaşımı biçimindedir de. Hareketli savaş, gerektiğinde dağılma ve yaygın 
gerillaya geçme, yine koşullar ve fırsat bulunduğunda hemen toparlanıp harekete 
geçme yeteneğiyle kolay kolay düşmanın denetimine girmeyen oynak savaş tarzıyla 
büyük sonuçlar elde eder. Bu savaş içerisinde saldırı ile savunma o kadar iç içedir ki 
bunları birbirinden ayırmak zordur. Burada saldırı da bir inisiyatiftir, savunmada bir 
inisiyatiftir. Örneğin; düşman arazine geldiği zaman o saldırı konumundayken, 
inisiyatifi ondan alıp tersine çevirerek cevap olunabilir. Bu durumu  özetlersek, 
saldırı ile savunmanın bu kadar birleştirilmesi olayına aktif savunma denir. Zaten 
aktif savunma düşman saldırılarına imkan vermeme, düşman alana girdiğinde bile 
onu kendi eylem gücüyle uğraştırma ve saldırıya engel olmadır.  

Bu savaş tarzında mevziye çakılıp kalmaya ya da taktik yanıltma dışındaki geri 
çekilmelere yer yoktur. Bu tümden çatışmaların, mevzi savaşımının, manevranın 
olmayacağı anlamına da gelmez. Ancak çatışma tek eylem biçimi olarak 
seçilmemelidir. Çatışma olduğunda ise manevra kabiliyeti olan, kuşatmaya 
girmeyen, sıkıştırılamayan biçimde bir hareketli mevzilenmeye geçilmelidir. 
Çatışma ancak kademeli mevzilenmeyle, hareketli bir savunma temelinde olabilir.  

Tim vuruşlarından, operasyonal faaliyete kadar yanıltmaya, şaşırtmaya, 
oyalamaya kadar irili-ufaklı her çeşit taktik bu savaş içinde uygulanabilir. Bunun 
için hareketli savaşta yaygın gerilla ve hareketli gerilla ortadan kalkmaz. Bunlar her 
zaman destekleyici güçlerdir. Zaten bu dönemde bizim esas taktiğimiz ‘direnme ve 
savaş temelinde kendini koruma, fırsatı ve boşluğu yakaladığında ilerleme ve 
boşlukları doldurma’ iken, bunu karşılayacak hareket tarzımız ise yaygın gerilla, 
koordineli savaş ve fedai tarz biçimindeki üçlü savaş tarzıdır. Güney’deki alan 
savunması bunların hepsini içinde kapsayan hareketli savaş ile mümkündür. Meşru 
savunma Güney’de çok yönlü taktiklerle beslenmelidir. Kendini tek bir hareket 
tarzına dayandırmak veya sabit bir eylem tarzına takılıp kalmak kaybettirir. 
Savunmada içine girilecek konum toplanma-dağılma taktiğinde odaklaşır.  

Güney zemininde yoğunluklu gerilla, yaygın gerilla, fedai tarz birbirleriyle 
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uyumlu ve bütünlüklü bir biçimde koordineli olarak yürütülecektir. Yoğunluklu 
gerilla taktiğinde bölük ve taburlar koordineli bir biçimde eylem ve savunmayı 
gerçekleştirirler. Stratejik alan savunması, ileri-geri hatlar arasında esnek-kaygan, 
gerektiğinde yoğunlaşan gerektiğinde de hafifleyen bir tarzda yapılır.  

Yaygın gerillada hareket sahası, daha da genişler. Temel üs sahalarının dışında 
düşman cephesinin gerilerinde de hareket edilir. Bu salt bir cephede değil, 
yoğunlaşarak tüm arazide yürütülen savaş tarzıdır. Düşman alana saldırıyorsa tüm 
alanın iç ve dış çeperleri savaş alanına dönüştürülebilir. Esas esprisi ‘hem her yerde 
var, hem hiçbir yerde yok’ türündeki hareket kabiliyetine dayanır. Böylelikle 
düşmanın beklemediği anda karşısına dikilerek, sürekli varlığı ve eylem gücüyle 
düşman üzerinde caydırıcı bir rol oynayarak psikolojik bir baskı yaratmaktadır. 
Ancak yaygın gerillada sadece gerillanın yayılması değil, sürekliliği de önemlidir. 
Düşman her yönden, her an karşılanmalıdır. Süreklileştirilmeyen bir savaş tarzı 
birçok alanda tıkanıklığın, tutuculuğun ve eski tarzda ısrar etmenin pratiğini 
geliştirmiştir.  

Yaygın gerillada birimler çok inisiyatifli, yüksek manevra kabiliyetine sahip, 
yaratıcı bir biçimde, vur-kaç taktiğiyle tüm saldırı sahalarının iç ve dış alanlarında 
hareket eder. Yaygın gerillanın amacı büyük ve küçük her tür eylemle düşmanı 
yıpratmaktır. Böylelikle her alana yayılmış, süreklileşmiş ve yetenek kazanmış 
yaygın gerilladaki birimler pusu, sızma, saldırı, darbeleme, suikast vb. çeşitli 
eylemliliklere hazırdır.  

Koordineli savaş tarzı ise; güçler arası kopukluk olmaması ve birçok taktiğin 
zengince, iç içe uygulanması için bir alandaki tüm gerilla güçlerinin aynı anda 
harekete geçirilip, tek bir merkezden denetlenmesi ve yönlendirilmesidir. Ayrıca 
herhangi bir alana saldırı olduğunda başka bir alanın misilleme olarak devreye 
girmesi de koordineli savaş çerçevesinde gelişebilir. Bu savaşın düzen ve sistemleri, 
gerektiğinde yaygın gerillaya yani bölük, takım ve tim sistemine geçiş yapan bir 
esnekliğe de sahiptir.  

Fedai tarz ise, düşmanın önemli odakları olan karargah ve merkezi yerlerinde 
devreye konur. Esas olarak tüm eylemlerimizde bu ruh bulunurken özel eğitilmiş 
gruplarda bu ruh yenilmez, kesin başarı tarzını doğurur. Özellikle suikast, sabotaj, 
tuzaklar ve darbeleme için birebir olan bu tarz, düşmanı kendi merkezinde vurup 
paniğe koymaktadır. Fedai tarzda birimin sayısı çok aza indirgendiğinden şehir 
eylemselliği daha olanaklı hale gelir. Hatta tek kişinin gerçekleştireceği eylem ile 
yankısı büyük gelişmelere yol açılır. Savaş tarihimizde görüldü ki kendi arazimizde 
ne kadar savaştıysak da bu fazla kamuoyuna yansımadı. Ama şehir içindeki çok 
küçük çaplı bir eylem bile direk siyasal, diplomatik, ekonomik gelişmelere ve yeni 
katılımlara etkide bulundu. Bu yüzden düşmanın en çok korktuğu ve çekindiği bu 
savaş tarzımızda ısrar etmek meşru savunmanın özünde ısrar etmektir.  

Bu çerçevede baskılar ve şiddet en başta Önderliğimize, halkımıza ve öncü 
güçlerin canına kast etme düzeyine vardığında devreye girecek olan meşru 
savunmanın askeri ayağıdır. İşte o zaman savaş, arazide de düşmanın merkezinde de 
yani her yerde odaklaşacaktır. Kullanacağımız bu şiddetin süresi, üzerimizdeki 
baskının ve şiddetin bitmesiyle beraber sona erecektir. Bu bir tercih değil, dayatılan 
bir zorunluluktur. Buradaki vuruş tarzı öyle sıradan, cılız ve etkisiz olmayacaktır. 
Kaliteli eylem anlayışıyla, sistemin temel direklerine yönelinecektir.  
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MEŞRU SAVUNMA ÇİZGİSİNİN ÖRGÜT ANLAYIŞI 
 
İnsanlık tarihinin deneyimleri ve özgürlük arayışları bizleri meşru savunma 

çizgisini altı ilkede birleştirmeye götürdü. Altı ilkenin biri olan başarma ve güç olma 
ilkesinin gerçekleşmesi, bir bütünen örgütlülüğün gücüne bağlıdır. Örgütlenme, 
gelecek perspektifi olan ve belli bir hedef çerçevesinde toplanan ulus, sınıf ya da 
cins gibi toplumsal kesimlerin kendi içlerinde oluşturdukları iş bölümü ve 
planlamaya dayalı düzendir. Örgütlenme, sistem ile eşdeğer bir öneme sahiptir. 
Çünkü toplumun devindirici gücü devrimler örgütlenme sayesinde yapılmıştır. 
İnsanlık tarihiyle yaşıt olan örgütlenme, ilk insanların bir araya gelip dayanışma ve 
kollektivizm ile büyük zorlukları aşması ardından mucizevi bir güç olarak toplum 
yaşamında tartışmasız yerini almıştır. Her ideoloji gücünü düşünsel üstünlüğünden 
aldığı kadar, yaşamda ve üretim tarzında oturttuğu örgütlülüğünden de almaktadır. 
Yaşamı örgütleyemeyen, kendine ait üslup ve biçim yaratamayan hiçbir ideoloji 
uzun süre varlığını koruyamamaktadır. Kurumlaşmış ideolojilere karşı verilen 
özgürlük mücadeleleri de gücünü alternatif ideolojisinden ve örgütlülüğünden 
almaktadır. Tarihte ilerici muhalif düşünceler örgütlü bir mücadele 
yürütmediklerinde, kadro yaratmadıklarında ve mücadele araçları 
oluşturmadıklarında görüldü ki sadece çıkış Mani’de olduğu gibi önder kişilikle 
sınırlı kalmıştır.  

İnsanlık savunmasız konumdan toplumsallığın yani örgütlü birlikteliğin gücü ile 
bir savunma gücü olabilmiştir. Geçmişte doğa karşısında savunmasız olan insan 
şimdi de egemen ideolojiler karşısında bağlı ve savunmasız kılınmaktadır. Buna 
karşı meşru savunma mücadelesi ilk insanın keşfettiği örgütlü birlikteliği çağın 
koşullarında yaratmak zorundadır. Örgütlü yaşam, ilkelerin ve kuralların 
belirlendiği, bireyin ödev ve sorumluluklarının çizildiği, elde edilen sonucun ortak 
gelişim gücüne dönüştürüldüğü bunun da moralde üstünlük, paylaşımda derinlik 
yarattığı bir yaşam biçimidir. Meşru savunma mücadelesi, örgütlü yaşam gücüyle 
koşulların en elverişsiz olduğu, imkanların dar ve mücadele kanallarının tıkalı 
olduğu süreçlerde dahi üretken, arayış içinde ve çözüm olanakları yaratabilen bir 
mücadele biçimidir. Örgütsüz ve dağınık bir biçimde meşru savunma stratejisini 
uygulamak demek, zor koşullarda yılmayı, içte marjinalleşmeyi, karşı tarafın 
sunduklarıyla yetinmeyi, daha da önemlisi karşı taraf için caydırıcı bir güç 
olmamayı ifade etmektedir. Arılar ve karıncalar yaşam örgütlülükleri, sistemleşmiş 
iş bölümleri ile yaşamlarına müdahale edildiğinde dahi hızla yeni bir yerde aynı 
tempo ile yaşamlarını örgütlerler. Dünyada yaşamını güçlü örgütleyen, örgütlülüğü 
bir yaşam tarzı haline getiren halklar sürekli gelişim grafiği yükselen istikrarlı ve 
güçlü halklar olmuşlardır. Buna göre bir toplum veya partinin örgütlenme düzeyi 
onun gelişkinlik düzeyini gösterir. Ne kadar örgütlüyse o kadar güçtür, o kadar 
değerlerin sahibi ve değerleri koruyandır.  

Örgütlü yaşam, kurallara bağlanmış bir yaşamdır. Fakat kurallar kendi başına 
sistem yaratamazlar. Birey, yaşamda örgütlülüğü sağlayan, kuralları bir yaşam 
biçimine dönüştüren, bunu ruhsal birliktelik ve güçlü maneviyat ile besleyen, 
örgütlü yaşamı arayışlarına ulaşmanın zemini yapandır. Meşru savunma çizgisinde 
yaşamını örgütlü kılan birey, içten ve dıştan gelen saldırılara karşı duyarlıdır. Hızlı 
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fark eder ve güçlü tavırlarla saldırıları engeller. Özgürlük mücadelemizde de sıkça 
tanık olduğumuz bir gerçek şudur ki, biz yaşamda ve düşüncede örgütsüz, dağınık 
olduğumuzda hareketimize karşıt olanlar kendilerini hızla örgütleme zemini 
bulmaktadırlar.  

Her örgütlenme modeli dayandığı ideolojinin amacına göre, ona hizmet edecek, 
onu işlevsel kılacak tarzda kendine bir form kazandırır. Siyasi hedefli ideolojiler 
hareket, parti ya da cephe tarzında örgütlenirler. Askeri hedefli ideolojiler ordu 
formunda örgütlenirler. Ekonomik hedefler kendilerini Dünya Ekonomik 
Topluluğunda olduğu gibi değişik biçimlerde örgütlerler. PKK mirasının üzerinde 
yükselen KADEK sosyal, siyasal, ulusal, ekonomik, kültürel vb. birçok hedefi olan 
bir oluşum olduğundan örgütlenme düzeyi de çok yönlü ve zengindir. KADEK 
içerisinde yer alan birey de buna göre çok yönlü  bir örgütlülüğe sahip olacaktır.  
Sadece zorunlu olan kurallara uymakla değil, kendi sistemini her an her koşulda 
yaratmak ve yaşatmakla sorumludur. Bu açıdan örgütlü birey nerede bir ihtiyaç, 
gereksinim veya görev var ise, orada kendini buna göre ayarlamak, planlamak, 
düzene koymak ve hedefine göre yaşamını sisteme kavuşturmak zorundadır. Bu 
konuda Parti Önderliği; “Tek olduğum halde olağanüstü örgütlüyüm, moral olarak 
örgütlüyüm, ideolojik olarak örgütlüyüm, siyaset olarak örgütlüyüm, estetik olarak 
örgütlüyüm, askeri olarak örgütlüyüm. Bunun için toplumun en güçlüsüyüm ve 
yücelerde seyrederim” diyerek, başarısının sırrının güçlü bir yaşam ve çalışma 
örgütlülüğünde yattığını dile getirmektedir. Meşru savunma çizgisinde mücadelenin 
önemli bir özelliği, bireyin meşru savunma çizgisini özümseyip, yaşamın her anında 
bir duruşa dönüştürmesidir. Parti Önderliği’nin; “Kendi içimde bir orduyum, son 
derece planlı ve hareketliyim” sözünden de anlaşıldığı gibi, meşru savunma 
mücadelesinde kendisini güçlü örgütleyen bir birey, bir ordu gücüne sahiptir. 
Yerinde ve zamanında, en uygun teknikle, en gelişkin eylem gücünü ortaya çıkarıp 
düzenli ordulardan çok daha başarılı bir meşru savunma tavrı geliştirilebilir. Birey 
örgütlülüğü meşru savunma mücadelesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Parti 
Önderliği tüm örgüt kaçkınlarına, bozgunculara ve bunların en zirve ifadesi 
çeteciliğin örgütü parçalama çabalarına karşı meşru savunma bilincinde yoğurduğu 
bireysel örgütlülüğüyle en fazla örgütü yaratan, bitti denilen anda yeni bir başlangıç 
yapabilen kişi olmuştur.  

Örgütlülükte bireyin rolü belirleyicidir. Katılımıyla ya da katılımsızlığıyla, 
bilinciyle ya da bilinçsizliğiyle, gelişimiyle ya da durağanlığıyla muhakkak etkide 
bulunur. Nasıl ki bir makinenin küçük bir parçası yerinde olmadığında o makine 
artık arıza yapıp işlemez duruma geliyorsa, örgüt olayında da birey o denli hassas bir 
role sahiptir. Makinenin bir sistemi varsa örgütlerin de öylesi bir sistemi vardır ve 
her kişi bu sistemin bir parçası olduğu gerçeği ile katılmak zorundadır. Her bireyde 
farklı birikimler ve güzellikler olduğu bilinmelidir. Bunlar ideolojik ve örgütsel 
düzeye dönüşünce o zaman örgüt mücadelesinde renklilik, farklılık, üretkenlik ve 
yaratıcılık açığa çıkar.  

Kürdistan koşullarında örgüt dışında tek bir mücadele ve yaşam kanalının 
olmadığı gerçeğinden yola çıkan Parti Önderliği, örgütselliği bir ruh, amaç ve 
düşünce birlikteliğine dönüştürmüştür. Örgütselliği kendisine bir güç ve moral 
kaynağı olarak görmeyen, ruhsal anlamda buradan beslenmeyen militan meşru 
savunma mücadelesini güçlü yürütemez. Meşru savunma, gücünü örgütlü 
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mücadeleden ve bireyde yaratılan örgütsel duruştan almaktadır. Örgütlü yaşamın 
kurallara bağlanmış gerçekliğini kendisi için özgürlüğünü kısıtlayan, doğallığını 
kaybettiren, bastıran katı bir merkeziyetçilik olarak tanımlayan bir militan, özgürlük 
anlayışında örgütsüzlüğü savunmaktadır. Yani meşru savunmayı uygulamak bir 
yana örgütsüzlüğüyle, örtülü bir savunmasızlığı ve teslimiyeti yaşamaktadır.   

KADEK, 25 yıllık yürüttüğü örgütlü mücadelesi ile her dört parça Kürdistan’da 
ve jenoside uğramış, yurt dışına savrulmuş Kürtlerde bir halk ol                manın 
anlamını ve birliktelik ruhunu yaratmış,  parçalı, birbirine duyarsız Kürt konumunu 
aştırmıştır. Meşru savunma stratejisiyle bugün, Ortadoğu’da demokratik bir birliğin 
kanallarını yaratma mücadelesini vermektedir. Evrensel değerler üzerine oturan 
meşru savunma stratejisine karşı bölgeciliği, yerelciliği, eyaletçiliği dayatma, 
mahalli duruşu aşmama stratejiye ters ve örgütlülüğü parçalayan bir durumdur. 
Tarih boyunca Kürt halkına ve Ortadoğu halklarına dayatılan böl-yönet politikaları, 
meşru savunma stratejisi karşısına çıkan en tehlikeli oyunlardan biridir. Bin yılların 
parçalanmasına karşı verilen bu mücadele tarihte ilk defa bu denli örgütlü 
yürütülüyorken buna karşı örgütsüzlüğü  dayatma, savunmasız, teslim olmayı 
dayatma anlamına gelmektedir. Toplumsallık adına bireyciliği, özgürlük adına 
örgütsüzlüğü, ulusallık adına parçalanmışlığı dayatmak klasik Kürdün bir 
yaklaşımıdır.  

Meşru savunma stratejisinde, örgütlü mücadelenin önüne engel olarak çıkarılan 
bir diğer yaklaşım da örgüt içinde her bireyin kendi doğrularını parti doğruları 
yerine koyup, kendi başına bir örgüt duruşunu sergilemesidir. Gerçek anlamda 
kendini örgütleyen birey, benimsediği ideolojiyi duruşunda temsil eder. Meşru 
savunma hem bireysel örgütlülüğü hem de o denli güçlü örgütsel bütünlüğe katılımı 
gerekli kılar. Bu aynı zamanda öncü kişiliğin kendisidir. Partinin örgüt çizgisini 
koruyacak olan öncülere ihtiyacı vardır. Önderlik en büyük gücünü çizgiden aldığını 
defalarca belirtmiştir. Çizgi, örgütlemenin besin kaynağı ve temeli olduğu kadar, 
örgüt gidişatının rotası ve vazgeçilmez doğrultusudur. Bu yüzden örgütlenmiş olan 
öncü ne kadar karmaşık, muğlak bir ortamda olsa da orada yolunu şaşmaz. Eğer 
bireyde çizgi içselleştirilmişse, kendi düşüncesiyle örgüt düşüncesi arasında fark 
kalmaz. Örgüt dışında yaşam olanağının olmadığını derinden hisseder. Örgütlülükte 
sağlanmayan düzey, savaşta kesin acı ve kayıplardır. Önemli olan, örgüt fedaisi 
olabilmektir.  

Parti Önderliği; “Militan odur ki, nerede bir yanlışlık varsa orada avazı çıktığı 
kadar bağırandır”  der. Şu anda doğru bir örgüt çizgisinin oturtulabilmesi için 
gerillanın çıkan tüm çeteci çizgi pratikleriyle hesaplaşması, kendisini sorgulaması 
gerekir. Bunlar yapılmazsa, örgüt çizgisine doğru katılımdan da bahsedilemez. 
Çizgi, her zaman, her yerde bir yaşam perspektifi olarak algılamadığından çizginin 
gücünden yararlanılmıyor. Bu çizgiyi kendisine ait değil de başkasına ait olarak 
gören anlayış, çizgiye geçiştirmeci ve idareci yaklaşımı getirir. Oysa ki  bir örgütte 
çizgi yitirildi mi, benimsenmedi mi her şey yitirilir. Hatta kazanılmış bir savaş bile 
yitirilir. Nitekim reel sosyalizm, onca bedeller ödenerek kazanılmış bir devrim 
olmasına rağmen sosyalist çizginin öncülüğü ve savunuculuğu güçlü 
yaratılamadığından tüm kazanımlar yerle bir olmuştur.  

Sonuç olarak; meşru savunma stratejisinin anlaşılması için ideolojik, örgütsel, 
siyasal çizginin ve bunların bileşkesi Önderlik gerçeğinin doğru özümsenmesi 
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gerekir. İdeoloji ve örgütsellikten uzak mücadele etme ve savaş verme çeteciliğin 
besin kaynağı olmuştur. Oysa ideolojide net, örgütselliği yüksek olan bir hareket, 
askeri olarak da planlı, programlı ve hazırlıklı düzeyiyle ‘savaşı önce kendi 
karargahında kazanma’ başarısını gösterebilecek bir harekettir.  

Genel olarak örgütlülüğün en keskin olduğu saha ordudur ve ordular en çok 
örgütlü güçleriyle büyük hamlelerin sahibi olurlar. Başıboş, kendiliğindenci, gevşek 
bir yapılanmaya sahip olan ordular, düşman saldırıları olmadığında dahi yenilgiye 
ve yozlaşmaya açık bir yapıdadırlar. Orduları ayakta tutan temel öğe hiyerarşik 
yapılanmalarıdır. Alt ve üst komutanın zincirleme olarak birbirini denetleyip, emir-
talimat sistemini yürütmesi örgütlülüğün vazgeçilmez koşuludur. 

Meşru savunmanın en önemli özelliği de haklılığından aldığı güçle, yaşam ve 
savaş örgütlülüğünde süreklilik yaratarak, caydırıcı bir etki düzeyinin olmasıdır. 
Savunma sadece mevzilenme değildir. Örgütlülük en güçlü savunma 
mekanizmasıdır. Burada örgütlenme, planlı mevzilenmenin kendisidir. Öyle rasgele, 
gelişigüzel, sıkıştırıldığı anda bir kaya ardına saklana ile mevzilenme ve savunma 
yapılmaz. Arazinin işletilmesinden tutalım gücün eğitsel donanımına, askeri taktik 
yetkinliğini kazındırmadan tutalım fiziki performansa kadar tüm konularda gerçek 
savunma ancak örgütlülüğün gücüyle yapılabilir. Güçlü bir öz savunma bunlar 
yoluyla gerçekleşir. Ancak düşman geldiğinde bunları yeni yeni yapmaya kalkışmak 
kayıplara neden olur. Çünkü hazırlıksız ve tedbirsiz güç her zaman paniğe, 
kargaşaya, düzensizliğe açık bir güçtür. Askeri alandaki ihmalkarlık ve zayıflık 
büyük kayıplara  neden olur. Meşru savunma stratejisinde kendini koy verme, 
kendine göre olma, tembellik, rahat ve bireysel yaşam arama stratejiyi zayıflatan ve 
düşmana moral veren etmenlerdir. Gerillanın halkı koruma gibi bir sorumluluğu 
varken, basit yaşam olanaklarına takılmak misyona ters bir yaklaşım olur. Tüm 
bunlar örgütsel potada eritilince başarı çizgisi oturtulur. Silahlı gücün varlığının, 
örgütlemenin gücünden doğduğu gerçeğiyle yaklaşım esas alınır.  

Tehlike kapıya dayanmadan tedbir geliştirme, atağa geçme ve saldırıya karşı 
meşru savunma hakkını vaktinde kullanarak tehlikeleri bertaraf etme, ancak örgütlü 
bir mücadele yürütüldüğünde gerçekleşebilir. Halk ayağının örgütlülüğü  tehlikeye 
girince ve saldırıya uğrayınca askeri ayak buna karşı meşru savunma hakkını 
kullanır. Meşru savunma stratejisinde ‘bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ mantığı 
yoktur. Salt kendisine yöneltilen saldırıları bertaraf etmeyle sınırlı değildir. Bu 
stratejik doğrultumuza da sığmaz. Demokratik sosyalizm amacı olan bir hareket, 
dışındaki halklara ve ezilenlere kayıtsız kalamaz. Dolayısıyla örgütleme modelimiz 
geniş bir çerçeveyi içerir.  

Bir de meşru savunma, sadece varolan olanaklarla sınırlı kalmayı içeren bir 
savunma anlayışı değildir. Sürekli gelişme, ilerleme, kurumlaşma ve ittifaklarla 
sonuca ulaşma mücadelesidir. Kendini, halkı ve değerleri örgütlü bir mücadele ile 
korumaya çalışırken, hep daha ileri gelişmeleri de hedefler. Gelişim diyalektiği, 
değişim esnekliği, yeniliğe açıklık ve ilkeli uzlaşıya yatkınlık her zaman 
demokrasinin bir ilkesi olarak meşru savunma stratejisinde mevcuttur.  

Örgütlenmenin esasları olan eğitim, disiplin ve parti işleyişi konularını meşru 
savunma mücadelesindeki rolleriyle değerlendirmek istiyoruz.  

 
-Eğitim: Yapının güçlendirilmesi, nitelik kazandırılması, örgütsel öncülerin ve 
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kadroların yetiştirilmesi için eğitim yaşamsal öneme sahip bir olgudur. Yapıyı 
ideolojik açıdan doyururken, ruh ve moral açısından da zinde tutar. Bu yüzden 
eğitim, örgütlenmenin sağ kolu rolündedir. Çünkü örgütlülük, bilinci eyleme 
geçirme anıdır ve bilinç de ancak eğitimde kazanılır. Bilinçlenmiş ve kararlaşmış bir 
yapının eylem gücü mutlaka açığa çıkacaktır. Tabii bu da aktif bir meşru savunma 
gücünü yaratacaktır. ‘Yap düşün, yine yap ve yine düşün’ formülüyle gelişen 
hareketimiz, eylem ve düşünceyi hiçbir zaman birbirinden kopuk ele almamıştır. 
Tabii burada kastedilen eğitim, sadece yapının bir araya gelip komisyon tarafından 
eğitilmesi olayı değildir. Bu da içinde olmakla birlikte bireyin kendisini eğitiminden 
tutalım yaşamın bir bütününü eğitime dönüştürme gücü anlatılmak istenmektedir. 
Örneğin; Şehit Berçem arkadaşın takımında sürekli nöbette uyumaların gündemde 
olduğu bir süreçte takımını alıp hepsine toplu nöbet tutturması bir eğitim biçimiydi. 
Bu türden eğitim tarzları da belki nöbet hakkında seminer vermekten daha etkili,  
pratik ve sonuç alıcı olabilmektedir. Teorik ya da pratik yaşamın bir bütününe ilişkin 
belli bir bilinç ve kararlılık düzeyi yaratan her yaklaşıma eğitim adı verilebilir. 
Birikim, bir örgüt ve eylem kılavuzuna dönüşebilmelidir. Yoksa tarihten, felsefeden, 
sosyalizmden sürekli bahsedip de bunu işletememe ve  ortamda yaratıcı bir güce 
dönüştürememe bilgiyi çürütmekten başka bir şey değildir. Özellikle son yıllarda 
yapımızda eğitime ilgi artmış ve bireysel eğitime ağırlık verme gelişmiştir. Bu bir 
yanıyla olumlu olsa da kendisini sadece kitaplara kapatan, yaşamın gerçeğine 
inmeyen, aldıklarını ortama mal etmeyen tarzda yanılgıları da beraberinde 
getirmiştir. Bu bakımdan eğitimin örgütlenmeyle bağı iyi kurulmalıdır. Önemli olan 
kişinin kendisini eğitebilmesi ve yaşamını planlayacak düzeye gelebilmesidir. O 
zaman kişi okumadan tutalım araziyi tanımaya veya sportif faaliyetlerden 
mevzilerini sağlamlaştırmaya kadar her şeye meraklı, ilgili ve duyarlı olur. İşte o 
zaman eğitimin rolünü oynadığından bahsedebiliriz.  

Geçmiş süreçte kendini tek yönlü yetiştirme söz konusuydu. ‘Pratik yakıcıdır, 
her şey pratikte öğrenilir’ diyen tek boyutlu yaklaşımlar vardı. Pratikte eğitim olmaz 
anlayışı, ideolojiden kopukluğu ve zamanla aşınmayı getirir. Bu anlayış kaynağını 
eğitim olayını bütünlüklü değerlendirmemekten alır.  

Bugüne kadar eğitime olan yanılgılı yaklaşım, askeri eğitime yaklaşıma da 
yansımıştır. Askeri eğitim ihtiyacını karşılayan Mahsum Korkmaz Akademisi 
kapatıldıktan sonra, ‘savaşın içinde öğreniyoruz’ diyerek, bu eğitim sadece yeni 
savaşçılar için gerekli görüldü. Oysa ki taktiğe ve tekniğe hakimiyet için askeri 
eğitimin, savaşta yıllarca kalmış kadrolar için de gerekli olduğu bizzat son yıllarda 
görülmüştür. Tekniği bir tarafa bırakalım, yıllardır yürütülen savaş tarzının 
doğurduğu sonuçlar somut ve kapsamlı bir tartışmayı gerekli kılıyordu. Bugün 
geliştirilen Askeri Akademi ve tabur askeri eğitim programları taktiğin ve tekniğin 
güçlü öğrenildiği eğitim sahaları olmuştur. Bu bakımdan son yıllarda yapı içerisinde 
görülen askeri ve siyasi eğitimler; ideoloji noktasında yaşanan liberalizm ile askerlik 
noktasında yaşanan vasatlığı, kuralları esnetmeyi  ve gelişimi engelleyen hususları 
kapsamlı tartışmıştır. Doğru bir eğitim anlayışı yeni sürece katılımın sağlam 
temellere kavuşması anlamına gelir. Eğitimi yürütme sorumluluğu da öncü kadro ve 
komutanın birincil görevidir.  

 
-Disiplin: Disiplin, belli bir amaç doğrultusunda uyulması gereken kurallar 
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bütünselliğidir. Disiplin, bireyde bağnazca bir bağlılığı ya da uysal bir kişiliği 
yaratmayı amaçlamaz. Disiplin daha çok özde benimsenmiş bir doğrultu olayıdır. 
Bireyde disiplin kendini örgütleme düzeyine ulaşmadır. Planlı ve örgütlü yaşama, 
görev ve sorumluluklarını zamanında eksiksiz uygulama gücüdür. Disiplini, 
oturtulmuş bir kurum veya gelenek olarak da tanımlayabiliriz. Halk olarak 
başkalarının egemenliğini pekiştiren katı dogmalarla ve disiplinlerle yetiştirildiğimiz 
için özde sürekli disiplinden kaçan, disipline  gelemeyen bir duruşa sahibiz. Bu 
yüzden kişinin iradesini, gücünü, düzeyini ortaya çıkaran bir disiplin anlayışından 
yoksunuz. Genel olarak Ortadoğu halkları birey iradesine dayanan disiplinden 
yoksun oldukları için keyfidirler.  

Her zaman için disiplinin iki yönü vardır. Birincisi, ideolojiden gelen öz disiplin 
iken; ikincisi ise, geçici durumlar karşısında belli kurallar gereği dıştan dayatılan 
disiplindir. Hareketimizde öz disiplin esas alındığından çok katı kurallar ve sık sık 
cezai yaptırımlar uygulanmaz. Ancak bu herkesin kendi başına buyruk olacağı veya 
öz disiplin sağlanıncaya kadar bireyin kendi haline bırakılacağı anlamına gelmez. 
Diğer hareketlerden farkımız hiçbir koşulda esnetilemeyecek ilkeleri bir yaşam 
biçimine dönüştürmemizde ve bunu  bireyde özümsetip, ikna etmemizde yatar.  

Önemli olan özgürlük ile disiplininin birbirini yadsımadığı gerçeğini 
kavramaktır. Zaten özgürlük başıboş, dağınık, keyfi yaşamak değildir. Özgürlük 
amacına ancak belli bir program ve plan dahilinde ulaşılır.  Söz konusu askerlik 
olunca daha sıkı bir plan ve ciddiyet gereklidir. Askerlik netlik, keskinlik, kurallara 
göre hareket etme ve yaşamın tamamen planlanmasıdır. Bu açıdan keyfiyet ve 
liberalizme yer yoktur. Parti Önderliği; “Keyfilik dediğiniz şey kararsızlıktır, 
herkesin kendine göre üslubu dediğiniz şey dağınıklıktır, disiplinsizliktir. Sonuçta 
bir güce dönüşememektir” sözüyle tüm gerçekliğimizi yalın olarak dile 
getirmektedir. Disiplinden yoksun olan orduların hareketi ağır ve hantaldır. Gelişim 
düzeyleri olmadığı gibi kapıları imhaya ve yenilgiye sürekli açıktır. Zamanında 
yerine getirilmeyen görevler, geriliklere hitap eden yaklaşımlar ve ilişkilenmeler 
enerjiyi tüketen, gücü tökezleten hastalıklardır. Bizde de bu hastalıkların birçok 
biçimi yaşanmaktadır. Askeriliği bir yaşam biçimi olarak özümsemeyenler bireylere, 
alanlara ve yönetimlere göre ayarlanan ve uyarlanan kişiliklerdir.  

Askeri disiplini bir ihtiyaç olarak hissetmek gerekir. Eğer disiplin savaş 
koşullarına göre şekil alıyorsa ve stratejik değişim ardından disiplin gerekli 
görülmüyorsa o zaman on beş yıllık savaş mirasının yaratmak istediği öz disiplin 
inkar ediliyor demektir. Nitekim yaşanılan sivilleşme eğilimleri bunun bir 
sonucudur. Gerilla mücadelesi sadece askeri bir olay değildir. Yaşayan, yaratan ve 
moral gücü zinde olan bir gerçeği vardır. Kendinde öz disiplini yaratan gerilla her 
türlü olanaksız koşulda yaşamı yaratma gücüne sahiptir. Sivilleşme, 
karşılayabileceği en doğal ihtiyacı için partiden hazırı bekleme, hak talep etme 
gerillacılığın özünü darbelemektedir. Aslında duruştaki sivillik, düşüncedeki 
muğlaklığın yansımasıdır. Bu bir gaflet ve ideolojik cehalettir. Çünkü halkın o kadar 
beklentisi varken, Önderlik esaret koşullarında o kadar örgütlü yaşıyorken, 
disiplinsizliği ve sivilliği dayatma teslimiyeti dayatma anlamına gelir. Hiçbir ordu 
yarı askeri yarı sivil bir duruşu kabul etmez. Bu yüzden askeri yaşam içerisinde 
ortaya çıkan bu duruma sivilleşme demek yerine biçimsizlik demek daha doğru olur. 
Çünkü sivillerinde kendilerine göre bazı ölçüleri,  yaşam disiplini ve kuralları vardır. 
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Örneğin; bir doktor çalıştığı hastahanenin kurallarına, bir öğretmen çalıştığı okulun 
günlük işleyişine ve çalışma saatlerine uymak zorundadır. Onların da kendilerince 
oluşturdukları bir yaşam disiplinleri vardır. 

Disiplin, askeri ahlakın en önemli yapı taşıdır. Bu konuda yaşanan 
ihmalkarlıklar maddi ve manevi büyük kayıplara yol açmıştır. Geçmişte eylem 
esnasında yaşanan kuralsızlıklar  ve gevşek tutumlar yine yaşamda açık hareket 
etme sonucunda görüntü verme, ateş yakma, güvenliği sağlam tutmama gibi 
disiplinsiz davranışlar acı kayıpların nedeni olmuştur. Rahatını bozmamak için içine 
girdiği keyfi tutumlar sonucu şehit düşen birçok arkadaş vardır. Eylemden sonra 
kendini sağlama almama ve güvenliklerini çıkarmama sonucu Çiyaye Reşke’de kırk 
beş arkadaşın şehit düşmesi parti tarihinde unutulmaz bir yara almıştır. Bunun gibi 
yüzlerce örnek vardır. Tabii bunlar kendini an be an planlayamamanın ve 
örgütleyememenin acı sonuçlarıdır.  

Yaşamda rahatlık gafleti, tedbir almamayı ve gelişi güzel yaşamayı getirir. ‘Bir 
şey olmaz’ mantığı bunun bir sonucudur. Bir şey olduğunda da bu sefer inanç 
kırılmasıyla, gafletin ihanete götürdüğü basamaklar örülmeye başlanır.  

Disiplin anlayışını zedeleyen bir diğer yaklaşım da, irademi teslim etmemeyim, 
inisiyatifimi kullanayım adı altında örgütün emir-talimatlarına ve hiyerarşik 
sistemine gelmemedir. Halbuki talimatı boşa çıkaran, tartıştıran yaklaşımlara irade 
savunuculuğu değil kuralsızlık denilir. Talimatı boşa çıkartma inisiyatif kullanma 
değildir. Her şeyi tartışmaya koymak, ‘acaba neden böyle yapılıyor, niye ben 
seçildim, niye başkası değil de ben vb.?’ yaklaşımlar kendi iradesini örgüte mal 
etmemiş anlayışın sonucudur. Daha hareketin başında bile Önderliğin ağzından 
çıkan her sözün doğruluğuna ve derinliğine inanılır, yoldaşlarınca hemen pratiğe 
geçirilirdi. Kemal Pir yoldaşın ilk defa duyduğu ve beklemediği bir talimat 
karşısında ‘mutlaka APO yoldaşın bildiği bir şey vardır’ diyerek tartışmasız talimatı 
yerine getirdiği bilinmektedir. Bu bir parti kültürüdür. Bugün genel doğruları ve en 
basit bir talimatı bile güvensizlik içinde şüpheyle karşılama, pratikleştirirken 
muğlaklığı yaşama çizgi dışı eğilimlerin parti kültüründe yarattıkları aşınmaların bir 
sonucudur.  

Bunun yanında yaşamda en çok düzeni ve disiplini oturtmakla sorumlu olan 
kadın gücü de bu konuda çeşitli zayıflıkları yaşamaktadır. Parti içindeki kadının 
özellikle resmiyete gelemeyen kendiliğindenci yaşam biçimi çeşitli anlayışlara 
zemin sunmaktadır. Örneğin; stratejik değişimden sonra kadın doğallığı adeta 
ciddiyetsizliğin, disiplinsizliğin gerekçesi haline getirildi. Yine cins bilincinin ve 
sevgisinin genel kadın yapısında geliştirilmesiyle birlikte bu sefer de ‘ne de olsa biz 
bizeyiz, kadın cinsi içinde alt-üst ilişkileri gibi katı bir sistem olmaz’ türünden parti 
resmiyetini, disiplinini ve işleyişini yadsıyan anlayışlar gelişmiştir. Halbuki bir 
ortamda resmiyet olmazsa örgüt ilişkileri zedelenir. ‘Samimiyiz, birbirimize açığız’ 
diyerek örgütü aşındıran ahbap çavuş, çete ilişkileri sıkça ortaya çıkmıştır. 
Resmiyet, ilişkilere biçim vermektir. Bu ne bürokratizmdir ne de ağa-kul ilişkisidir. 
Resmiyeti katı kalıplarmış gibi katlanılmaz derecede dışlayan zihniyetin eninde 
sonunda örgütle karşı karşıya geleceği açıktır. 

Kadının disiplini oturtmamasındaki temel engel kendisine güvensizliğidir. 
Katılım sınırlarını zorlamadığından dolayı yanlışlıklar karşısında da güvensizliği 
devam etmekte ve bu nedenle bir tavır sahibi olamamaktadır. Bunun sonucunda ‘ben 
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yapamam, yapsam da ancak bu kadar olur, benden fazlasını beklemeyin’ gibi 
yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Ama hedefleri için kendini disipline etme, 
programlama, koşullara adapte etme, sorumluluklarını zamanında yerine getirme 
olursa kadın en güçlü örgüt savunucusu olur. Parti Önderliği kadında disiplini açığa 
çıkartmak için yoğun bir mücadele içerisine girmiştir. Bir kadının hitabının 
etkileyiciliğinden tutalım, kendine güvenir duruşu yaratmasına kadar her bakımdan 
kadını üslup ve davranış boyutunda disipline etmeye çalışmıştır. Parti Önderliği 
biçimde de olsa, kadındaki dik duruşun fiziği terbiye etme, davranış güzelliği 
kazanma ile bağının kurulması kadar bazı retleri ve ölçüleri temsil etmeyle de bağını 
kurmuştur. Burada öz ve biçimin birbirine olan etkileşimi denetlenip disipline 
edilmek istenmektedir. Kadın sıkılganlıktan, utangaçlıktan ve verili ölçülerden 
kurtarılmak istenmektedir. Kendine  güven  kazanmış geniş ufuklu bir kadın, 
kazanmış olduğu özü biçiminde de mutlaka bir çekiciliğe, ilkeli bir duruşa,  canlı ve 
coşkulu olmaya dönüştürecektir.  

 
-Parti işleyişi: Demokratik merkeziyetçiliğe sahip olan örgüt yapılanmamızda 

eleştiri-özeleştiri, rapor-talimat, tekmil-toplantı, suç-ceza işlemleri vardır. Tüm 
bunların sonuç alıcı bir biçimde oturtulması için de örgüt içi savaşım yani sınıf 
savaşımı verilmektedir. Buna çizgi mücadelesi de denilebilir. Ancak burada dikkat 
edilmesi gereken, örgüt içi savaşımı herkesin kendi tepkileriyle ya da bireysel 
yöntemleriyle yürütmemesidir. Örgüt içi savaşım dağıtıcılık ve bozgunculuk 
değildir. Değişim ve yaratıcılıktır. Bu konuda en çok Önderlik bizimle savaştı, ama 
en çok da Önderliğin yeniliği ve gelişimi yarattığını gördük. Önderlikte, zayıf 
yanları güçlendirme yönü belirgindir. Eskiden sorunların olduğu bir ortamda 
savaşım adı altında görevini dondurtma, protesto adına katılımını pasifleştirme, 
inatlaşma,  kendini geriye çekme, genelden soyutlama, adına ne kadar savaş 
denilirse densin örgütü güçlendirmemiş, bireyin sürecin gerekliliklerine sırt 
çevirmesine neden olmuştur. Gerçek radikal tavır ve yönelim, örgütsel ölçülerin ne 
kadar oturtulup oturtulmadığında belli olur.  Aksi halde kişinin savaşımı ne kadar 
haklı nedenlere dayansa da bunun örgütsel zeminleri yakalanmayınca doğru 
çerçeveye kavuşamayacaktır.  

Örgüt içi savaşımın en önemli silahlarından biri de eleştiri-özeleştiridir. 
Devrimci ortamı besleyen, geliştiren, örgütü her alana ve zemine taşıyıcı rolünde 
olan, doğruyu ortama dayatan eleştiri-özeleştiri gücüdür. Bu silah işlevsiz 
kılındığında içe kapanmanın yaşanması kaçınılmazdır. Eğer bir yerde eleştiri 
mekanizması kullanılmazsa dogmatizm ve dokunulmazlık ortaya çıkar. Bu da 
yaşamın tek boyutta kalmasına, rutinleşmesine sebep olduğu gibi sistemin  kendi 
içinde zamanla çürüyüp yozlaşmasını da getirir. Eleştirinin olmadığı yerde ortaya 
müthiş bir denge durumu çıkar. Dengenin olduğu yerde de örgüt işleyişi 
yürütülemez. Ortamda her türlü muğlaklık, inançsızlık yaşansa dahi bunlar 
meşrulaştırılır ve normalmiş gibi görülür. Bu tür ortamlarda ‘filan kişi bu süreçte 
çok zorlandı, onu zorladılar’ anlayışları hüküm sürer. Halbuki kişinin örgütü ne 
kadar zorladığı mantığıyla olaylara eğilme olmalıdır. Değerlendirilmeyen, eleştirilip 
açığa çıkarılmayan  tarzların ani patlak verdiğinde örgütü ne kadar zorladığı 
bilinmektedir.  Kendi aralarında uzlaşmanın olduğu alanlarda altından kalkılması zor 
sorunların yaşandığı bilinmektedir. Uzlaşının olduğu yerlerde örgütü savunma 
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reflekslerinin köreldiği bilinmektedir. Bu ortamlarda kendisine dokunulunca 
kıyametleri koparan bireyler, örgütün en büyük değerleri ayaklar altına alındığında 
dahi umarsız ve duyarsız davranırlar.  

Eleştiri gücü ancak gerçekçi bir özeleştiriden sonra açığa çıkar. Çünkü özeleştiri 
verme gücünde olan biri hesapsız ve kaygısız olduğu için yapamadıklarını ve 
yapması gerekenleri iyi görür. Bu birey örgüt karşısında açıktır ve önünde bekleyen 
sorumlulukların bilincindedir. Geçmişinin her zerresini karanlıklardan kurtarıp, 
çözümlemeye tabi tuttuğundan sürekli gelişmeye açıktır. Özeleştiri gücü olan bir 
birey etrafına da eleştirel bakmayı bilir. Özeleştiri derken sırf parti istedi diye 
durumu kurtarmak için görüntüde verilen özeleştirilerden bahsetmiyoruz. Bu 
özeleştiri dıştan dayatıldığından inanarak ve bilincine vararak verilmediği için 
dönüştürme gücünden de yoksundur. Asıl özeleştiri ihtiyacı derinden hissedilip, 
çözüm arayışına girildiğinde verilen özeleştiridir.  

Aynı şekilde toplantı ve rapor sisteminde de bu yüzeysel yaklaşımlar açığa 
çıkmaktadır. Yapılan toplantılar, geliştirilen raporlar örgütsel anlamda yaşadığımız 
zorlukları ve yanılgıları giderme amaçlı değerlendirilmek yerine daha çok 
gerekçelerimizin ve şikayetlerimizin dillendirildiği yerler olmaktadır. Bu 
yaklaşımlardan dolayı örgütün toplantı ve rapor sistemi felce uğratılıp  işlemez 
duruma getirildiğinden sonuç alınamayınca bu sefer örgütsel işleyişe karşı bir 
güvensizlik gelişmektedir. ‘Ne kadar toplantı yapılsa da, ne kadar eleştiri geliştirilse 
de sonuç yine aynı, her şey yine tekrar’ mantığıyla örgüt işleyişinin silahları işlevsiz 
kılınmaktadır. Tüm bu anlayışlardan dolayı gidişattan rahatsız olunsa bile resmiyette 
konuşulmayıp olanlara seyirci kalma duruşu sergilenmektedir. Aslında bu kendi 
çözümsüzlüğünü, yeteneksizliğini ve umutsuzluğunu örgüt işleyişine yüklemektir. 
Parti işleyişinin doğru kullanıldığı taktirde en değme tasfiyecilerin bile çözümlenip 
açığa çıkartıldığı Önderlik pratiğinde bizzat ispatlanmıştır. Önderlik, tüm 
geriliklerimize, dayatmalarımıza ve yanılgılarımızın tekrarına rağmen eleştirilerine, 
tedbirlerine ve çözümlemelerine asla ara vermemiştir. Hiçbir zaman umutsuzluğa 
kapılıp kendisini geri çekmemiştir. Ama bizde bir-iki eleştiri ardından değişimi 
somut görmeyince eleştirmekten vazgeçme ve kendini geriye çekme kolaylıkla 
tercih edilmektedir. Tüm bunlar, örgüt içinde sorunlar olmamalı, çelişkiler 
çıkmamalı anlamına gelmemeli. Örgütte sorunlar çıkabilir, ama bu sorunlara yaşam 
zemini yaratılmamalı ve meşru görülmemelidir. ‘Bırak böyle kalsın’ da denilemez. 
Sorunlar görülüp herkesçe çözümlendiği oranda gelişme yaratılır. Parti resmiyeti ve 
ölçüleri örgütselliğin doğru oturtulmasıdır. Parti işleyişi, meşru savunmanın içe 
dönük geri anlayışlara karşı sağlam bir mevzisi ve sonuç alıcı hamlesi rolündedir.  

Tekrar örgütlenme konumuza dönecek olursak, ayrı ayrı ele aldığımız bu her üç 
konuda da meşru savunmanın kişilikte kazandırmak istediği zeminleri bulabiliriz. 
Örgüt otoritesi sosyalist ve demokrat kişiliği yadsımaz. Aksine ideolojik yöndeki 
zayıflığımız daha katı bir disiplinini ve merkeziyetçiliği zorunlu kılmaktadır. Hele 
hele bu konuda yaşadığımız yetersizlikleri ve kayıpları düşündüğümüzde örgütsel 
otoritenin ve tedbirlerin gerekliliği daha iyi anlaşılır. Bir bütün olarak örgüt bizi 
parçalı ve dağınık kişiliğimizden kurtarıp, yöneten, sorgulayan, yargılayan, 
savaştıran konuma getirmiştir.  

 
MEŞRU SAVUNMA MÜCADELESİNİ VERECEK OLAN KİŞİLİĞİN 
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ÖZELLİKLERİ: 
 
Her strateji sürece uygun yenilenmeyi ve bu yenilenmenin kişilik özelliklerini 

kendisiyle beraber yaratır. Çünkü yeniliği geliştirecek temel güç bireyin kendisidir. 
Hareketimizin  bu süreçte derinleştirdiği meşru savunma çizgisiyle bütünleşme ve 
bunu kişiliğe indirgeme göreviyle karşı karşıyayız. Meşru savunma öncelikli olarak 
kadronun düşüncesinde ve pratiğinde netleşmelidir. Bu doğrultuda kadronun kişilik 
çözümlemesinin yapılması,  çizgiyle bütünleşmenin ve dönüşümün sağlanması 
açısından kaçınılmazdır. Bu yapılırken de özellikle geçmiş pratiklerin sorgulanması  
hatta yargılanıp açığa çıkarılması şarttır. Eskinin özeleştirisi güçlü verilmezse 
yeninin yürüyüşü de güçlü olmaz. Örgütün meşru  savunma çizgisini aşındıran 
tasfiyeci ve çeteci pratikler içimizde birçok yanılgılı anlayışı da geliştirdiler. Bunun 
için meşru savunma çizgisi her yönlü aydınlatılarak eski pratiklere ışık tutulmalıdır. 
Bu çizgide net ve keskin olduğumuz müddetçe, yeni sürece katılımımız da 
güçlenecektir. Geçmişte Parti Önderliği’nin belirlemelerini, süreç üzerindeki 
perspektif ve talimatlarını ancak iki-üç yıl sonra yeni yeni anlamaya ve uygulamaya 
başlıyorduk. Meşru  savunmayı gündemimize koyan Parti Önderliği’nin mücadele 
anlayışını anlamak ve pratikleştirmek için kişiliğimizi hazırlama ve 
yanılgılarımızdan kurtulma gereği önümüzde durmaktadır. Kişilik ve bilinç olmadan 
meşru savunma mücadelesi verilemez. Parti Önderliği; “Kişiliği olmayan ne 
hukukidir, ne sevebilir, ne de güzeldir. Ne siyasetten, ne de Kürtlükten bir şey 
anlamaz” der. Yine bir yerde; “Düşünce düzeyinde meşru savunma çizgisini 
özümseme, kendini savunan, kendi gerçeğini gören, kendi çıkarlarını iyi anlayan ve 
onları sahiplenen bir düşünce düzeyine ulaşmak gerekir. Meşru savunma her 
bakımdan bir savunmadır. Bireyin ve toplumun kendini psikolojik olarak, ruhsal 
olarak ve duygu düzeyinde savunmasıdır. Dolaysıyla meşru savunma topyekündür, 
her alanı kapsıyor. Bireyin meşru savunma ile çelişen her türlü ruh hallerini, 
psikoloji, duygu, düşünce ve davranışlarını yoğun bir ideolojik mücadele ile açığa 
çıkarıp eleştirerek aşmak gerekir” der. Buradan da anlaşılacağı üzere meşru 
savunmada yoğun bir sınıfsal mücadele söz konusudur. 

Meşru savunmayı verebilmek için en başta inançlı olmak gerekir. Tanrıya  
inanan dindarlar, bilime inanan bilim adamları ve toplumsal savaşın öncüleri en 
inanılmaz zorluklara karşı direnme gücünü gösterebilmişlerdir. Maneviyatı güçlü 
olan birey, insana karşı sevgisi ve sorumluluğu olan bireydir. Bu bireyin 
haksızlıklara karşı sessiz kalması düşünülemez. İnanan insan büyük bir mücadele 
gücüne sahiptir. Amaca bağlılık inançla örselenmişse iç ya da dış etkenler, yenilik 
ya da yıpranmışlık vb. hiçbir şey bireyin gelişimi önünde engelleyici olamaz. 
Kişinin davasına bağlılığı ve inancı güçlüyse zamanla nitelik de yaratılır, olanaklar 
da elde edilir. Ama inanç kaybedildikten sonra insanın elinde dünya kadar güç de 
olsa, olanak da olsa hiçbir şey yapılamaz. Bunun için gerçek başarı, zafer inancının 
korunmasında yatar. İdeolojinin güçlülüğüne ve haklılığına dair olan inanç, insanda 
güven, kararlılık, yaşam azmi ve umudu doğurur. Önderlik zindanın ağır tecrit 
koşullarına rağmen; “Umut halen beni ayakta tutan tek güçtür” demektedir. Burada 
sorumlulukların ve inancın  Önderliği ayakta tuttuğu görülmektedir. Önderlikte 
inanç umudu büyütmekte, sorumlulukları daha bir mücadeleye sevk etmektedir. Bir 
bütün olarak inanç, kişinin doğru bildiğinde ısrar etmesini ve mücadeleyi kesintisiz 
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sürdürmesini sağlar. Demek ki, sürekli bir mücadele için meşru savunmayı 
yürütecek kişiliğin birinci özelliği, ideolojiye inançlı olmasıdır. İnancın meyvesi 
olan umutlu, ısrarlı, kararlı, azimli, sabırlı kişilik özelliklerini kendinde edinmesidir.  

Meşru savunma mücadelesini yürütecek olan kişinin en temel özelliklerden 
ikincisi; zihniyet devrimini kendisinde başlatmış olmasıdır. Zihniyet, geçmişin 
tarihi bir belleği gibi tüm gördüklerini, duyduklarını, hissettiklerini bilince ve 
davranış biçimine dönüştürme olayıdır. Zihniyet, böylesi tarihi bir şekillenmeyi 
ifade ederken bizler kendimizi sınırlı, bir an ile değerlendiremeyiz. Parti Önderliği 
savunma zihniyetinde tüm aşiretsel, bölgesel, sınıfsal, ulusal karakteri çözümlemek 
kadar bunlardan da öte medeniyetleri değerlendirerek geniş bir ufuk yaratmıştır. İşte 
savunma zihniyetiyle geçmiş ile bugün bağlantılandırılıp tarihten alınması gerekenin 
dökümü yapılır. Tarihsel gerçeklik bilince çıkarılmadığında geleceği yorumlama ve 
ona göre yaklaşım belirleme de dar, dogmatik, eklektik, kendine göre ve öngörüsüz 
olunacaktır. Zihniyetin yenilenmesi öyle istenildi anda kendiliğinden 
gerçekleşebilecek bir olay değildir. Her şeyden önce oluşturulan değer yargılarının 
kırılması, bütünlüklü, birleştirici, yoğunlaştırıcı bir çaba gerektirir. Bu çaba aynı 
zamanda çok yönlü bilinçlenmenin kendisidir. Sosyal, kültürel, felsefik, siyasi ve 
askeri olarak, en önemlisi de cins olarak bilinçlenerek bakış açımızın, olay ve 
olguları ele alış tarzımızın değişmesidir. Hep başka ideolojilere, egemenlerin 
çıkarlarına göre şekillenmiş zihniyetimiz kölelik sınırlarını kanıksadığından 
düşüncelerimizde bir paslanma, hareketsizlik ve köhnemişlik durumu 
yaşanmaktadır. Kendisi için düşünmeyen, verileni kabul eden ve işkenceli yaşımı bir 
kader olarak belleyen zihniyet yapılanması söz konusudur. Onun içindir ki, en hayati 
konularda tavırsız kalırken incir çekirdeğini doldurmayan konularda fırtınaların 
kopartılması bu zihniyetin birer sonucudur. Anlamaya kolay kolay yanaşmama,  
büyük değerler karşısında hassas olamama, günü birlik yaşam alışkanlıklarını 
bırakmama yine aynı zihniyetten kaynağını alır. Esas konular üzerinden kayan 
gündemimiz, zihniyet olarak küçük kalmanın önemli bir etkenidir.  Örneğin; 
ideolojik yetersizlikten kaynaklı çeşitli sorunlar yaşarken, temel sorunu ideolojik 
yetersizlik olarak ele alıp çözümlemediğimizden dolayı çıkan sonuçları gündeme 
koyup yaşam ayrıntılarında boğulmayı yaratıyoruz. Sonuçta da ‘o kadar çaba ve 
emek harcıyorum, bu kadar koşturuyorum, niye sonuç alamıyorum’ şeklinde yenilgi 
psikolojisine girmeler de yaşanmaktadır. Halbuki emeğin, ne kadar ölçü kazandırıp 
sistem yarattığı önemlidir. Bu gözetilmeden sadece sonuca bakma kişiyi doğru 
değerlendirmeden uzaklaştırır.  

Ayrıca siyasi, askeri düzeyi bu kadar gelişkin olan bir harekette halen eski 
arkadaşların ‘kendimi ifade edemiyorum’ demeleri, düşünce düzeylerini dar 
bırakmaları kabul görmez bir durumdur. Artık geniş ufuklu bir düşünce gücünün 
tarih ve güncel bağı güçlü kuran bir bakış açısının yakalanması gerekir. Bunun için 
olanaklar her zamankinden daha fazladır. Savunmalar düşünce darlığımızın 
gerekçelerini elimizden almıştır. Zihniyetimizi geriliklerden ve dogmalardan 
kurtarıp  düşünen, sorgulayan, yargılayan, araştıran, inceleyen, eleştiren ve 
alternatifi şahsında yaratan düzeye getirmek gerekir. Zaten beyinsel sömürgeciliğe 
karşı yapacağımız en büyük meşru savunma, zihniyet devriminin kendisidir. Her 
konuda bilinç sahibi olmak kişinin yeteneklerini ve savaşım gücünü daha da arttırır. 
Kişiyi zengin taktiklere ve daha sonuç alıcı yöntemlere sevk eder. Zilan arkadaş, 
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yeni olmasına karşı en tecrübeli komutanların bile gösteremediği keşif, planlama ve 
eylem gücünü açığa çıkarmıştır. Tabii onun yol göstericileri, ideolojik yetkinleşme, 
Önderliği anlama derinliği ve cevap olabilme bilinciydi. Bu esaslar 
gözetilmediğinde, mücadele amacını aşındıran yaklaşımların çıktığı da 
görülmektedir. Bu yüzden Parti Önderliği; “Bilinci olmayanın mücadelesi çok 
tehlikelidir ve anlamayanın korkusu çok kötü, cesareti de boştur” der. ‘Her savaş 
önce düşüncede kazanılır’ ilkesinden hareketle bir çalışmayı önce düşünce de yani 
zihniyette kazanmak şarttır.  

Zihniyette duruluk ve netlik yakalanmadığı için birçok anlayış kişiliklerimizde 
zemin bulabilmektedir. Özel savaşın marjinalleştirme politikalarının sonuçlarından 
biri olan ‘olmaz teorisi’ meşru savunma çizgisinin önünde engel olan en tehlikeli 
anlayışlardan birisidir. Bu teori ‘Kürtlerden adam çıkmaz, onlar ancak kullanılır’ 
mantığına dayanır. ‘Ben yapamam, bu görevi omuzlayamam, benden vazgeçin’ 
anlayışlarını örgüte dayatırsak düşmanın hiçleştirme politikalarını pratikleştirmiş 
oluruz. Halbuki en özgürlükçü tarzda yaşamanın anahtarı elimize verilmiştir. 
Zihniyette yaşanacak devrim ezik ve silik kişiliklerimizi büyük bir özgürlük gücüne 
dönüştürecektir. Hemen ‘yapamıyorum’ deyip eskiye kucak açmak meşru 
savunmanın direngen kişiliğine sığmaz. Bu noktada Parti Önderliği; “Eski Kürtlük 
benimle büyük savaşım içindedir. Bana karşıdır. Özel savaş eski Kürtlüktür. Eski 
Kürtlükte hakim olan zihniyet, teslimiyettir” der.  

Zihniyette yaşanacak aydınlanma bireyi çözüm gücü olmaya ve iç 
dayanaklarıyla yürümeye götüreceketir. Şikayet ve gerekçe her halükarda başkasına 
sığınmadır. Çünkü olayların sebeplerini dışa bağladığından çözümü de dışardan 
bekler. Olaylar üzerindeki etkisini ve olaylardan etkilenme düzeyini çözümlemez. 
Bu nedenle görev ve sorumluluklarını başkasına devreder. Olumsuzlukları 
başkalarının düzeltmesini bekler. Gerekçe ve şikayet aslında birer psikolojik 
hastalıktır. Aşırı kendini savunma temelinde ortaya çıkar. Olayların hep iradesi 
dışında geliştiğini savunmak, bir yandan kendini hiçleştirmek iken bir yandan da 
pratiğini temize çıkarma istemidir. Zaten bu ruh hali bir noktadan sonra 
yapamamanın teorisine dönüşür. ‘Filan kişiyle yapamam, filan alanda kalamam, 
artık benden geçti’ anlayışları eski zihniyetin kalıntılarını taşımaktadır. Şikayetçi ve 
gerekçeli kişilik için Parti Önderliği; “Diyeceksiniz ki önümü kapattılar. Dünya 
önümü kapatıyor, ben engel tanıyor muyum?” diyerek bu gerekçelerin artık 
anlamsız olduğunu ifade etmektedir. 

Üçüncü bir özellik olarak meşru savunma çizgisi, kişide vicdan devrimini 
öngörmektedir. Meşru savunmayı esas alan birey her zaman doğru ve haklının 
yanındadır. Tabii bu başlı başına bir vicdan olayıdır. Sorumluluk duygusunun 
vermiş olduğu bilinç düzeyi ve yaşanılan zorbalığa karşı tepki gösterme vicdani bir 
olaydır. Vicdan yüreğin sesini haksızlığa karşı yükseltmesidir. Bunu dışarıdan 
gelebilecek herhangi bir cezai yaptırım korkusuyla ya da verilecek herhangi bir ödül 
karşılığında yapmaz. Sırf yapması gerektiğine inandığı için beyni ve yüreğiyle 
harekete geçer. Vicdan sadece içsel bir olay değil, dış çevrenin düzeyiyle de 
bağlantılı gelişen bir olaydır. Yani toplumun ahlaki değerlerinin ve kültürel 
şekillenmesinin bireyin dünyasındaki yansımalarıdır. Tabii bireyin kendini eğitmesi, 
iç dünyasını zenginleştirmesi ve yüreğinin sesini duymasıyla da bağlantılıdır.  

Apocu felsefede insana değer verme, insanı yüceltme ve ona saygılı  olma ilkesi, 
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vicdanı harekete geçiren motor güçtür. Parti Önderliği; “Bu halkın acılarını 
yüreğinizde hissetmezseniz o dağlarda kalamazsınız” diyerek, aslında vicdanımıza 
seslenmektedir. Çünkü haksızlık, yanlışlıklar arşısında vicdanı sızlamayan birey 
devrimci olamaz. Bir devrimci yanlışlıklara karşı militanca bir duruşun sahibi 
olduğunda, vicdani ve ahlaki görevlerini yerine getirmiş demektir. Mücadele 
mirasımız, şehitlerimizin ve halkımızın vicdanımızı ayağa kaldıracak denli büyük 
kahramanlıklarıyla doludur. Buna sırtımızı çevirmek büyük bir vicdansızlık ve 
ihanettir. İnsan sürekli vicdan muhasebesi içinde olursa güçlü bir kendini denetleme 
mekanizması kurmuş olur. Değerlere hoyratça yaklaşmaz ve onların korunması için 
tüm gücünü devreye koyar. Bizler çoğu zaman mücadele geleneğimizin vicdan 
gücünden yararlanmasını bilmediğimiz için haklının yanında yer alıp da haksıza açık 
kapı bırakabiliyoruz. Parti Önderliği; “Duygulanmalarınız öfkeye dönüşmüyor, sizi 
yaratıcı kılmıyor” derken aslında bu gerçeğimizi ifade etmektedir.  

Meşru savunma çizgisini yürütecek kişiliğin dördüncü özelliği ahlak ve kültür 
devrimini gerçekleştirme mücadelesi içinde olmasıdır. Bir toplumda katı devlet 
kurumlarından ve zor aygıtlarından daha üstün olan temel öğeler ahlak, kültür ve 
sanattır. Devlet, topluma zor yoluyla şekil vermeye çalıştığından birçok defa buna 
tepkiler ortaya çıkabilmektedir. Ama ahlak ve kültürün topluma verdiği şekle kolay 
kolay karşı çıkılamaz. Geleneksel ahlak anlayışının dışına çıkmayı başaran 
hareketimiz yeni stratejiyle yeni bir ahlak anlayışına ulaşmayı hedeflemektedir. Parti 
Önderliği ahlakı şöyle tanımlar; “Yalnız ahlak, güzelliğine ve doğruluğuna inanılan 
en derin gönül ve vicdan bağıyla takip edilen, yasalarca zorunlu olmayan ama en 
güçlü yasadan daha güçlü ve gereklerine göre yaşanılan toplumsal davranışı ifade 
eder. Gerici ve tutucu ahlak kadar ilerletici ve özgürleştirici ahlak da vardır. Bu 
ayırımı gözeten bir programlaştırma eğitici ve dönüştürücü bir rol oynayabilir. 
Buna toplumun manevi kurumlaşması demek de mümkündür. Bunalımın çözdüğü 
ahlak ancak yeni ahlaki tutum sayesinde yenilenerek bunalımın aşılmasında ve yeni 
toplumun gerçek koruyucu değerlerinde ulaşmasında kalıcı rol oynar.”  

Ahlak ve kültür toplumsal özgünlüğe göre şekillenir. Bundan şu sonuç çıkarılır. 
İdeolojiler ve onları temsil eden kurumlaşmış meslek örgütlenmeleri kendi ahlak 
anlayışlarını oluştururlar. Meslek ahlakı bireyin duruşunda önemli bir etkendir. 
Devrim ideolojilerinde örgütsel ve siyasal ahlak da aynı şekilde bireyin kişiliğinde 
önemli bir yer edinir. Her ne kadar koşulların farklılığı ahlak anlayışında çeşitli 
özgünlükler yaratsa da genel olarak ahlak olgusunda değişmeyen ortak nokta; 
kendine yapılmasını istemediğin bir kötülüğü, başkasına uygulamamak ve kendinde 
yaratmak istediğin doğruyu başkası için de istemektir. Güçlü ahlak anlayışı meşru 
savunma çizgisi için önemli bir zemindir. Çünkü ahlak kişiyi harekete geçirici bir 
öğedir.  

Ahlak başta bir toplum dayatması olarak ortaya çıksa da bilinç kazanma ve 
olayları yorumlama gücünün artmasıyla içselleşerek birey ahlakının ortaya 
çıkmasını sağlamaktadır. Ahlak kişide öyle içselleşir ki, kişi için vazgeçilmez bir 
onur ve değer olur. Hangi toplumda olursa olsun tutarlılık, samimiyet, dürüstlük, 
hoşgörülü ve saygılı olma temel ahlaki değerlerdir. Yalancı, ikiyüzlü, dolandırıcı, 
hesapçı, bireyci ve güdüsel bir insanın ahlaki normları yoktur. Özgürlük hareketleri 
yeni bir ahlaki şekillenmeyi esas alırlar.  

Özgürlük hareketlerinde genel bir devrim ahlakı oluşturulduğu kadar kendi 
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içinde özgün kurumlaşmalarının ahlakı da oluşturulmaktadır. Örneğin; örgütsel 
ahlakta örgüt ilkelerini koruma, sorunlarını örgütle paylaşma, hizipçiliğe 
çeteleşmeye karşı örgütü savunma esas alınırken; askeri ahlakta ise kurallı ve 
disiplinli olma, göreve itiraz etmeme, talimatı eksiksiz yerine getirme, askerliğin 
yaşam ölçülerine uyma esas alınır. Devrim ahlakı, meşru savunma stratejisinde 
savunma refleksleri güçlü ve duyarlı bireyi yaratır. 

Yaşam  ahlakı ve kültürü güçlü olan birey, gelişimin heyecanını her an yaşar. Bu 
da yaşamda canlılık ve coşkunluk getirir. Silik, ölgün, pasif bir yaşam anlayışı askeri 
ahlaka ve kültüre sığmaz. Askeri ahlakın yarattığı gönül rahatlığı ve askeri kültürün 
yarattığı heyecan insanı meşru savunma çizgisinde yetkin kılar. Kişinin yaşamdaki 
canlılığı özünde yaşama olan bağlılığı ve yaşama duyduğu saygıdır.  Kişide 
oturtulmuş kültür ve ahlak ölçüleri kalıcı ve sürekli bir mücadele seyrini yaratır.  

Meşru savunma kişiliğinin beşinci özelliği; özgürlükçü ve bağımsızlıkçı 
olmasıdır. İçinden geçtiğimiz yeniden yapılanma süreci salt siyasal ve örgütsel 
alandaki bir düzenleme olarak ele alınmamalıdır. Yeniden yapılanma için, en başta 
özgürlük ruhuna ulaşmak ve ruhta yenilenmeyi yaratmak gerekir. Özgürlüğün 
anlamı egemenliğin tehdidi üzerimizde hissedildiği ve özgürlüğün bir ihtiyaç olduğu 
anlaşıldığı zaman ortaya çıkar. Özgürlüğü ihtiyaç olarak göremeyenler elbette ki 
meşru savunmayı yürütme nedenlerini de ortadan kaldırmış olurlar.  

Özgürlük başarıyı ve çalışmada ustalığı gerektirir. Örgütsellikten tutalım 
eylemselliğe kadar her şeyde bilinçli, iradeli ve gönüllü bir katılımı ister. Parti 
Önderliği; “Ölüme bin defa gidiyorlar, ama siyasal realiteye, örgütsel zemine ve 
özgür kimliğe gelmeyen bir kişilik var”  diyerek, özgürlükçü duruştan kaçışı 
değerlendirmektedir. Yine “En büyük eylem özgürlüğe göre yaşamdır” 
belirlemesini yapar. Meşru savunma çizgisinin eylem anlayışının özgürlükle bağı 
oldukça güçlüdür.  Başka bir yerde de Önderlik; “Savaşı vermek kadar düşmanın 
biçimlendirdiği yaşamı da aşmak gerekir. İkisi ne kadar iç içe olursa savaşta 
gelişme şansı, başarma şansı da o kadar artar” der. Yani savaşı günlük yaşama 
indirgeme ve orada başlatma ‘savaşı savaştan önce kazanma’dır. Eğer özgürlük zoru 
başarmak ise bizde bunun tahammül gücü gelişmelidir. Yoksa özgürlüğe rahat 
ulaşılacağını sanan yaklaşımlar beraberinde çabuk kırılmaları, yılgınlıkları ve 
savrulmaları getirir.  

Bir de özgürlüğün bağımsızlıkçı olma gibi bir özelliği vardır. Bizlerin ise bu 
noktada yanılgı ve zaaflarımız yoğundur. Özgürlük yaşamı yaratma gücüyken  
sürekli dışarıdan destek isteme, etrafından bekleme kişiyi zayıf kılar. Bazılarında 
beklentili ruh hali bir çizgi haline gelmiştir. Beklentide olan biri kendi öz gücüyle 
yürüyemez. Yaşamı ve kendisini yaratamaz. Özgürlük hayallerine ve bunu 
gerçekleştirme aracı olan örgüt çizgisine göre yürüme olmayınca kişilere göre 
yürüme veya bireye bağlanma gelişir. Kendisini yürütecek bağımsız gücü 
olmayanlar her zaman sığınacak yer ararlar. Oysa özgür insan ortamda sürüklenen 
değil, ortamı özgürlüğe yürüten güçtür. Özgür insan ait olma ve birey olma 
denklemini doğru kurar. Bu denklemi doğru kuramayan birey ya topluma ait olma 
noktasında bağımsızlıkçı bir ruh yaratamaz ya da birey olma adına toplumsal 
değerlerden kopuşu yaşar. Bireyin kendinde yarattığı özgürlük düzeyi inandığı 
düşünceye doğru, aktif ve özgür katılımını yaratır. Kişide eğer bağımsız irade 
oluşmazsa kendisini ortama göre ayarlama gelişir. Çünkü dönüşmeyen öz biçimsel 
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olarak ayarlanacaktır. Bağımsızlık, bireyin kendisine ait olmayan özelliklerinden ve 
özgürlüğü önünde engel olan bağlardan  sıyrılmasıdır. Bu da bireyin kendi özüne 
kavuşması demektir. Bağımsız düşünce ve duruş iradeli, net, sağlam karakterli ve 
kendisine güvenen kişiliği yaratır. Bu kişide kaygısız, radikal, eleştirel, mücadeleci 
bir duruşu sergiler. Alışkanlıklarına ve sınıf özelliklerine göre hareket eden bir kişi 
bağımsız bir duruşu yaratamaz. Sonuçta da sorgulamaksızın her şeyi ya olduğu gibi 
kabul etme ya da tümden reddetme gibi bir dogmatizme düşülür. Burada her iki 
halde de mücadele ruhu ölmüştür. Önderlik tarzında, beğenmeme ama 
beğenmediğini de güçlendirme ve zayıf halkadan tutup güç yaratma vardır. Birbirini 
olduğu gibi kabul etme, değerlendirme ve yargılama gücünü zayıflatır. Yoldaşlık 
ilişkilerinde de bağımsızlıkçı bir yaklaşım şarttır. Yoldaş, kendi dar dünyasına 
karşısındakini hapseden ve görüşünü bir diğerine zorla dayatan değil yoldaşının fikir 
dünyasını zenginleştirendir. İlişkilerde birbirine benzeşmek demek, birinin diğerini 
öldürmesi demektir. Burada kişilik çalınmaktadır, çünkü bir irade diğerine yeniktir. 
Toplumda sıkça söylenen ‘biz bize benzeriz’ sözü aslında toplumca bağımsızlıkçı 
duruşun yok olduğunu bireyin benzeşmeyle özgünlüklerini yitirdiğini ifade 
etmektedir.  

Meşru savunma kişiliğinin altıncı özelliği; liberalizme kaymayan radikal 
duruşa sahip olmasıdır. Liberalizmin ortamda ölçüleri muğlaklaştıran, sınıf 
savaşımını anlamsızlaştıran, ilkeleri esneten ve anlayışlara prim veren bir özelliği 
vardır. Parti karşıtı bu tutumlar zamanla içte partiye karşı birer saldırı gibi olurlar. 
Liberalizm sadece çeteciliğe zemin sunmaz, çetecilikle buluşan ve bütünleşen 
tarafları vardır. Liberalizm kendisini sürekli ‘zemin  olduk’ sözüyle izah eder. 
Aslında bununla işlediği suça masumane bir görüntü vermektedir. Parti  ölçüsünü,  
ilkelerini ve yaklaşımı bildiği halde çeteci anlayışlara geçit veren duruş kendisini 
zemin sunmakla izah edemez. Burada çeteci çizgiyle bütünleşen bir anlayış söz 
konusudur. Örgüt içinde bazı arkadaşlara karşı   ‘yazıktır, bu dönemde çok zorlandı, 
psikolojisini biraz rahatlatalım’ adı altında liberal yaklaşımlar sergilenmektedir. 
Aslında bunun adı anlayışlara karşı anlayışlı olmadır. Liberal duruş birdenbire 
olmasa da aşama aşama çizgiye kaybettirir. Esnetilen çizgiyi düşmanda kendi 
tarafına çekebilir, dost görünümlü kişilerde. Önderlik tarafından şehitlerin anısına 
mazlum halkların emrinde geliştirilen çizgiyi en radikal tarzda koruma 
sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Liberalizm, bu çizgiyi düşmanın hizmetine açık 
tutmaktır. Liberal duruşlarımız örgüt karşıtı anlayışlara, çizgiye karşı gözükara 
yönelmelerine cesaret vermektedir. Radikal bir mücadelede sağ sapmayı temsil eden 
liberalizm, bir orduyu takatsiz ve işlevsiz kılan en tehlikeli anlayışlardan biridir. 
Çünkü ordunun savaş gücünü işlevsiz kılar ve çeşitli anlayışlara davetiye çıkartır. 
Liberal kişilik her tür sınıf anlayışına açıktır. Hem örgütledir hem de örgüt karşıtı 
anlayışlarladır. Örgüt realitesine gelemeyen tutumlarda birleşme ve uzlaşma yaşar. 
Bu liberalizm ancak örgütsel çizginin gerekliliklerini anlamak ve bireyin rolünü 
bilince çıkartıp örgütsel reflekslere sahip olmakla aşılabilir.  

Aslında örgüt çizgisindeki bu liberalizm kişinin içte kendisine karşı yaşadığı 
liberalizmden kaynağını almaktadır. Aslında burada bireyin kendisine karşı yaşadığı 
gizli bir memnuniyet vardır. Kendisine sevdalı kişi olumlu yanlarını görmedeki 
ustalığını yanılgılarını ve eksikliklerini görmede kullanamaz. Bu nedenle kendisine 
eleştirel gözle bakamaz. Bu durumda olan kişi, dıştan gelen bir eleştiriyle her şeyi 



Meşru Savunma Stratejisi 

 194

elinden alınmış gibi büyük yalnızlık hissine kapılarak, haksızlığa uğradığı 
psikolojisine girer. Adeta ‘ya bana dokunmayacaksınız ya da dokunduğunuzda 
yıkılırım’ anlayışı dayatılmaktadır. Kendine acıma ve kendine acındırma tarzındaki 
özeleştiriler ile gönül alma biçiminde yöneltilen eleştiriler liberalizmin birer 
yansımalarıdırlar. Tüm bu nedenlerden dolayı bireyde değişim ve dönüşüm güçlü 
yaşanmamaktadır. Gelişimin önündeki engellere karşı radikal tutum şarttır. Ama 
yapmadan çok yıkmayı doğuran tavır radikallik değildir. Sınıf yaklaşımı olarak 
köylü radikalizmi gözü kara bir yönelimken; küçük burjuva radikalliği alttan alta 
kurduğu dengelerle mahkum ettiğine ya yaşam kanalı açmakta ya da tümden yeni 
başlangıçların zeminini kurutmaktadır. Onun için liberalizmin diğer ucu sekterizm 
olarak tanımlanır. Uzun süre yanılgılara göz yuman, idareci yaklaşan liberal tarz 
işler önü alanmaz boyutlara vardığında kestirme yöntemlerle rahatça sekterizme 
kayabilmektedir.  

Meşru savunma kişiliğinin yedinci özelliği ise; hep yenilenmeyi ve daha fazla 
başarıyı esas almadır. Kürt insanı verileni sorgulamaksızın kabul eden, yetinmeci 
verilene razıdır. Bu nedenle Kürtler meşru savunmalarını güçlü ve örgütlü bir 
mücadeleye kavuşturamamışlardı. Meşru savunmanın mücadele hırsı ve sürekli 
başarı anlayışı olduğundan yerinde sayma, olduğu yerde kalma asla kabul edilmez. 
Meşru savunmanın mücadele ilkesi yenilmezliktir. Her engel karşısında yeni yol 
yöntemler yaratarak mücadele süreklileştirilip zengin kılındığından başarısızlığa 
kapı aralanmaz. Meşru savunmanın mücadele anlayışı bu ilkeden dolayı vasatlığı, 
yetinmeciliği, sıradanlığı reddeder. Aktif olarak sahiplenilmeyen görevler 
ertelemeciliği, suskunluğu, tavırsızlığı, kullanılmayı ve iradesizliği doğurur. Tüm 
bunlar  da oportünizmin yollarını örer. Vasat duruşun eylemselliği çok cüzi ve 
sınırlıdır. Yerinde ve zamanında gerekli tavır konulmadığından tahrip ve kayıp oranı 
yüksek olur. Parti Önderliği birçok çözümlemesinde ‘hamleci kişiliklerden’ 
bahsetmiştir. Bu yaratan, yetinmeyen ve hep önde olan civa gibi bir kişiliktir. Bu 
kişilikte fethetme ve zafer özellikleri mevcuttur. Aslında yetinmecilik, bir şeyler 
yarattı mı ‘birazda aldığım sonucun tadını çıkarayım’ anlayışıyla hareket etmedir. 
Yarattıkları üzerinde yatma olayıdır. Bu bir nevi hesapçılıktır da. Örgüt karşısında 
hesaba giren kişide fedai ruh bulunmaz. Bu tür kişilikler günübirlik yaşam 
felsefesiyle yaşayıp, geleceği  ve genel amacı umursamazlar. Halbuki süreç üzerine 
yoğunlaşmama, günübirlik yaşama çeteciliğin sürekli dayanağı olmuştur. Çok vasat, 
sıradan bir duruş süreci ve mücadele doğrultusunu ruhsal olarak yaşamamak 
demektir. Bu sanki mücadele bitmiş, yapılacak bir şey kalmamış gibi rahat 
davranmaktır.  

Yetinmeci kişilik durağandır ve büyük gelişmeler karşısında tökezler. Kendini 
ve pratiğini idealize eden, övgüyle yaklaşan birey iç sorgulamasını güçlü 
yapmadığından mücadele ruhunu zamanla kaybeder. Sonuçta da kendisini ölüme 
yatıran koyvermişlik açığa çıkar. Başarıya kilitlenmiş insanın en temel özelliği 
dikkatli ve duyarlı olmasıdır.  

Başarıyı getirtecek en önemli öğelerdin biri de güç olgusudur. Zaten her türlü 
egemenlik haksızda olsa gücünü ezilenlerin zayıflığından alır. Güçsüzlük her zaman 
haksızlığa, kullanıma, yönlendirilmeye açık bir kapı gibidir. Eğer doğruyu ve haklıyı 
savunuyorsak, uğruna ölümcül çabayı sergilemek ve doğruya hakimiyeti sağlamak 
zorundayız. Bizlerin her zaman yönlendirilmeye açık bir yapımız var. Emek varsa 
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iddia yok, iddia varsa anlayış yok, anlayış varsa uygulama yeteneği yok. İşte bu 
zayıflıklarımızla doğrularımızı oturtamıyor ve sorunlar karşında pes ediyoruz. 
Gerçekler  her zaman gücü ve başarısı  olanın yanındadır. Parti Önderliği de; 
“Başarısı olanın gerçeği olur” demektedir.  

Meşru savunma kişiliğinin sekizinci özelliği; ilkeli bir duruştur. Parti 
Önderliği verili düzenin ahlak, kural ve ölçülerini reddederken onun yerine adil, 
eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik yaşam ilkelerini esas almıştır. Özgürlük 
mücadelesine gelen her bireyde eski ile yeninin çatışması derinden yaşanmaktadır. 
Yeniyi almada ısrarlı ve tutarlı olmak, eskinin devrim değerleri karşısında  
savunulacak bir yanının olmadığını görmek bireyin gelişimini ve coşkusunu 
arttırmaktadır. Kişinin kabul ve ret ölçüleri belirginleştikçe meşru savunma duruşu 
da netlik kazanacaktır. Kendi beğeni ölçülerine göre ayarlanmış, istemlerine göre 
belirlenmiş, kabul-ret ölçüleri olmaz. Bireyde ölçülerin keskinliği devrime bağlılığın 
göstergesidir.  

Parti Önderliği; “Ben gerçeği tam görmeden çabuk karar veremem. Sizin 
reddiniz ve kabulünüz çok rahat gelişiyor” ve devamla “Kolay kabul, hiç savaş 
vermeden, emek harcamadan zorla almaya benzer” der. Ölçüler dostu düşmandan, 
yararlıyı zararlıdan, doğruyu yanlıştan ayıran en temel güçtür. İlkeli   insan 
tereddütsüz ve kaygısız örgüt esasları üzerinde yürür. Doğruların savaşçısı ve 
çizginin radikal bir militanıdır. Çünkü kimsenin hatırına ve ahbap-çavuş ilişkisine 
genel doğruları feda etmez. Her şeyinde ölçülü, net ve tavır sahibidir. Kişi ölçülerde 
ne kadar radikalse o kadar ilkelidir. Parti Önderliği; “Her şeyi kabul etmek bir 
düşkünlüktür. Ölümü kabul edin, ama ilkesiz olmayı asla kabul etmeyin” der. Çünkü 
ilkesiz insan yaşama değer vermediği için ne yaptığı ve kime hizmet ettiği 
belirsizdir. En başta ilkelerimize ters düşen ilişkilenme biçimine ölçü kazandırmak 
gerekir. Bir devrimcinin ilişki ölçüsü yaşam felsefesine ve ütopyalarının gücüne 
denktir. Grupçu, ahbap-çavuş, laçka, maddiyata dayalı ilişkilenmeler bir devrimcinin 
ilişki ölçüsü olamaz.  

Meşru savunma kişiliğinin dokuzuncu özelliği; savaşımı isyanlarla, duygularla 
yürütmekten çok bilimsel esaslara oturtmaktır. Özellikle Kürtlerde gelişen isyankar 
çıkışlar örgütsel doğrultudan uzak oldukları için büyük kayıplara yol açmışlardır. 
İsyanlar daha çok ani duygular ve tepkilerle ortaya çıkan, uzun vadeli planlanmadan 
uzak, örgütsüz ve gelişigüzel çıkışlardır. İçinde ne kadar görkemli bir direnişleri ve 
kahramanlıkları barındırsa da başarı şansı zayıftır. İnsanı isyana kaldıran öfke, tepki 
ve zulme başkaldırı gibi duygular ancak örgüt bilinciyle ve meşru savunma 
anlayışıyla bütünleştiğinde gerçek anlamını bulur. Bir savaş teorisyenine göre 
‘duyguları ani sönüp parlayanlar, küçük çaplı komutan ve savaşçılardır. Büyük 
komutanlar; duyguları, heyecanları geç kalkan fakat bir kalktı mı istikrarlı bir 
biçimde mutlaka zafere ulaşmak isteyenler arasından çıkar’ demektedir. İsyanın en 
belirgin yanı ani parlamayla gözü karaca düşmanına yönelme fakat bir imha, 
bastırma politikasında da hemen sönme eğiliminde olmasdır. Ani parlama ve sönme 
istikrarsızlığın ve duygusallığın bir ürünüdür. Savaş içinde hile, kurnazlık, tahrik, 
acımasızlık, tuzak ve şiddet anı anına gelişirken bu duygusal çıkışlar bireyi felakete 
götürür. Parti Önderliği; “Duygularınız çok tehlikeli, sizi ölmeye de ihanete de 
götürebiliyor” der. Öfkeyle kalkan, zararla oturur misali  bilimsel değerlendirmeden 
uzak ani duygularla hareket eden birey kesinlikle kaybeder. Kürtlerde ani 
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parlamaların en temel nedeni  ağalık, feodallik ve kabadayılık gururunun her şeyin 
üzerinde olmasıdır. Bu gururun yerine özgürlük gururunun konulması gerekir.  

Sürekli reddedip, yaratmayan anarşist kişilikler de bu tepkisel kişiliğin başka bir 
ucudur. Örgüte karşı muhalif olarak duran bu kişilikler aslında isyancılığın 
kategorisine bile girmezler. Çünkü isyanın da kendisine göre çıkış nedenleri vardır. 
muhalefet kavramı daha çok düzen partileri içerisinde dönemsel başa gelen yönetim 
tarzına karşı gelişirken bizim gibi sıkı örgüt bağına dayalı Önderlik hareketinde 
muhaliflikten çok eleştiri ve özeleştiriyle yanlışı düzeltme yöntemi uygulanır. Örgüt 
içinde yaşanan durum ise muhaliflikten çok bireysel tepkileriyle yıkıcılığa yeltenme 
pratiğidir. Yıkıcılık kolaydır ama yarıtıcılık akıl, incelik ve kültür ister. Kontrol 
edilmeyen tepkiler nerede ve ne zaman patlayacağı belirsiz mayınlara benzer. 
Üslupsuzluk, sekterizm, düz ve kaba yaklaşımlar bu kontrolsüz tepkilerin birer 
ürünüdürler.  

Hiçbir kural ve ölçü tanımdan her şeye tepki gösterme, aslında kendi 
güçsüzlüğünü itaatsizlikle gizleme çabasıdır. Aslında protestoculuğun altında derin 
bir adaletsizliğe uğradığını düşünme psikolojisi yatar. Ancak bunda örgüt tarzı ve 
yönteminin mutlaka yakalanması gerekir. Meşru savunma mücadelesinde başarı 
kazanmanın tek şartı isyancı ve duygusal çıkışlardan arınmaktır.  

Meşru savunma stratejisini başarıya ulaştıracak olan  meşru savunmayı 
psikolojiye kadar indirgemiş kişiliktir. Bu nokta yukarıda saydığımız dokuz kişilik 
özelliğine de indirgenmelidir. Bir ruh bilimi olarak gelişen psikoloji aslında bilinç 
altının davranışlara yansıması olayıdır. İnsan psikolojisi de biyolojik ve fizyolojik 
gelişimin evrelerine benzer bir gelişim süreci geçirir. Kişinin psikolojisi yaşa ve 
koşullara göre değişir. Her insanın hoşlandığı, nefret ettiği, tutkulandığı, sevindiği, 
üzüldüğü, korktuğu ve heyecanlandığı bazı olaylar vardır. Bunlar karşısında bazen 
açık bazen gizli, bazen ani bazen de tümden retçi şekilde tavır takınılır. Buna göre 
bastırılmış bir ortamda yetişen insanın tepkisi içten içe büyüyen bir isyan dalgasına 
dönüşürken serbest yetiştirilmiş bir insanın tepkileri ise daha açık ve tümden 
reddetmeyen, bazı yönleriyle iknaya açık tarzdadır. İşte bu psikolojik haller direk 
meşru savunmanın biçimine de yansır. İnsanlar birazda kendi yaşam tarzlarına ve 
tercihlerine göre meşru savunmayı geliştirirler. Örneğin; dindar bir ailenin dışa karşı 
yürüttüğü meşru savunma mücadelesi ayrı iken, okuyan bir gencin dışa karşı 
yürüttüğü meşru savunma mücadelesi ayrıdır. Her insan kendi yaşam tercihine 
yönelen zihniyete ve onun kurumlarına karşı meşru savunma hakkını kullanmalıdır. 
Çocuklar bile oyunları kısıtlandığında ya küserek ya da gizli gizli sokaklara dalarak 
ama mutlaka bir yöntemle kendi meşru savunma hakkını kullanır.  

Psikolojideki şartlandırma olgusu egemenler tarafından kadınlar ve halklar için 
sıkça uygulanmıştır. Kadın daha küçük yaştayken terbiyeli, ahlaklı, namuslu 
olmaya, olgunluk ve uyum adı altında boyun eğmeye alıştırılmıştır. Bunlar aynı 
zamanda kadının kendi benliğine karşı belli bir yabancılaşmayı yaşamasına da neden 
olmuştur. Aslında kadınların Exkromozonları sayesinde strese ve acıya daha çok 
dayanıklı olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir. Tarih boyunca da büyük acılara 
göğüs germiş kadınlar özgür iradeli, örgütlü bir kişilikle buluşunca anlamlı bir 
direnme gücünü ve büyük kahramanlıkları ortaya çıkarırlar. Kadının yaşadığı acılar 
onu kendisini acıya boğmaya ve acıyı bir yaşam biçimine dönüştürmeye 
götürmüştür. Bu anlamda mazoşizmde kanıksanmış bir kölelik gizlidir ve bunun 
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meşru savunmayla bağı yoktur. 
Meşru savunmayı arayışları olanın, tercihi özgürlükçü olanın ve hayat felsefesi 

geniş olanın ileri sürdükleri bir mücadele yöntemi olarak tanımlayabiliriz. Zavallı, 
kendi halinde olan biri kişisel menfaatlerini koruyabilecek güçte değildir. Tersinden 
kendi halinden razı olan kişide meşru savunmayı çok lüzumsuz hatta aşırıya kaçmış 
bir eylemsellik olarak görür. Kürtler tarihte hep isyanlardan sonra bastırılmayı ve 
imhayı yaşadıklarından yenilgili ruh hali nedeniyle yetişmeyen, büyümeyen bir 
çocuğa benzerler. Bu nedenle Parti Önderliği Kürt halkı için; “Çocuk kalmış bir 
halk” derken hesaba girmeyen, sorgulamayan, bazen protesto eden ama çoğunlukla 
da efendisinin sözünden çıkmayan, onlara bağımlı olan gerçekliği ifade eder. 
Sömürgeciliğin böl-parçala-yönet politikaları psikolojimize o kadar işlemiştir ki şu 
anda yaşadığımız düşünsel parçalılık bu politikaların sonucudur. Yaşamın ayrıntıları 
parçalı kişiliğimizi içine aldığından, gücümüzü toparlamakta ve enerjimizi 
işletmekte zorlanıyoruz. Parçalı kişilikler ve düşünceler yenilgili ruh halini taşırlar. 
İnançsızlık ve güvensizlik psikolojisi bizleri mücadele etmemeye itiyor. Aynı 
zamanda bu bağrında umutsuzluğu taşıdığından kazanma hırsını da engeller.  

Bireyi meşru savunma mücadelesinden en çok alıkoyan psikolojik hallerden biri 
yaşamda kendini gizleme, yaşadıklarını örtbas etme ve partinin açıklık ilkesinden 
yararlanmaktan korkmadır. Halbuki eylemsel gücümüz ve uygulama yetkinliğimiz 
çözümlenmiş bir kişilikten geçer. Kendini çözen kişi yaşamda rahat ve doğaldır. 
Ama bir şeyin yanlış olduğunu bile bile bunu yapmak ve gizlemek beraberinde 
rahatsız, tepkici, gergin, her şeyden tedirgin olan kişilikleri doğurur. Örgüte açık 
olma, hatalarını dahi örgütle paylaşma ise insanda netlik ve arınmayı, bu da müthiş 
bir  gücü açığa çıkartır.  

Geriliklerimizi ve alışkanlıklarımızı örgüte karşı savunmak meşru savunma 
hakkını kullanma değildir. Alışkanlıklarını meşrulaştırmak isteyen bireyler her 
eleştiri ve tavrı kendi iradelerine müdahale olarak algılarlar. Zayıf ve güçsüz insan, 
savunma psikolojisine çokça girer. Düşünce ve doğruları bağnazca savunmak bireyi 
yeniliğe kapatır. Katı savunmacılık cesurca sorgulamayı ve bilimsel kuşkuculuğu 
engeller. Gelişim diyalektiği ve genelin ihtiyaçları doğru tahlil edilmediğinden 
bağnazca doğruları savunma bencilliğe götürür. Kişideki aşırı savunma anlayışı 
çoğu defa yaptıklarının dahi sorumluluğunu üstlenmemesini getirir. Bu kendi 
hatalarına karşı suçluluk ya da pişmanlık duygusu hissetmeden bencilce kendi 
gereksinimlerini karşılama psikolojisidir. Aşırı kendini savunma psikolojisi 
idareciliği, dengeciliği ve uzlaşmacılığı yaratır. İnsanların kendi geriliklerini, 
tutuculuklarını savunmak yerine genel insan onurunu ve gelişim düzeyini savunması 
gerekir. Bu anlayışlar hareket edilince bireysel gereksinim için gösterilen bir refleks 
bile genele hizmet eder ve gelişim kapılarını aralar.  

Meşru savunmada mücadele kapıları kapandığında, olanaklar daraltıldığında 
yenilgi psikolojisine girme, kaygılara ve korkulara girme söz konusu değildir. Hep 
olumsuzu düşünme endişeli ruh halinden kaynağını aldığı için başarı umudunu 
sürekli gölgeler. Ağır korkular ve endişeler insanı yaşam sorunları ve gereklilikleri 
karşısında güçsüz düşürür. İnsan çözemediği ve hükmedemediği konular karşısında 
belli bir korku ve çekingenlik duyar. Bu ancak güç olmayla ve denemelerle 
giderilebilir. Tecrübe edinilemeyip güç olma başarılamayınca en ufak bir yönelimde 
kendini geriye çekme ve riskleri göze almama yaşanır.  Bunun meşru savunma 
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psikolojisiyle en ufak bir bağlantısı yoktur. Meşru savunmayı veren kişi bunun 
bedellerine de, sonuçlarına da katlanan kişidir. Yeter ki amacında ilkeli ve tutarlı 
olsun.  

Bireyin mücadele gücünü kıran en önemli etmenlerden biri de kendisini 
psikolojik olarak yalnız ve savunmasız görmesidir. Düzen sınırları içindeki kadın 
için anlaşılır bir durum olan yalnızlık ve savunmasızlık psikolojisinin özgürlük 
ideolojisine ve eşitlik ordusuna sahip örgütlü kadın gücünde yaşanması asla anlaşılır 
olamaz. Bu psikoloji tarihten bu yana mücadele araçlarına sahip olmayan kadının 
yaşadığı bir durumdur. Yalnızlık ve  savunmasızlık psikolojisi erken kırılmalara, 
yenilgili ruh haline ve çözümsüz duruşlara yol açar.  

Genel olarak Sümer ziguratlarından günümüze dek süregelen komploların 
kadında yarattığı irade kırılmalarını iyi görmek gerekir. Aslında kadın partileşmesi 
kadına kimlik ve kişilik kazandırmak için geliştirilmiştir. Buna rağmen hala de 
kendini bir yere ait görmeme ve boşluk içinde hissetme önemli bir meşru savunma 
silahı olan partileşmenin gücünü görmemektir. Parti Önderliği ilk kadın partileşmesi 
olan PJKK için; “PJKK kişilik kazanmış bir güç müdür?” diye sorar. Erkek 
egemenliğinin komplo mantığı ancak kişilik ve kimlik kazanarak boşa çıkarılabilir. 
Kendisini ne örgüte ne de düzene ait görmeyen, kimlik kazanmamış kadın 
gerçeğiyle meşru savunma mücadelesi yürütülemeyeceği gibi komplo zihniyeti de 
boşa çıkartılamaz. Bu kadın gerçeği örgüt içinde devam edince sorunlar içinde 
boğulma ve güvensizleşme yaşanır. Sorunların bu kadar tekrarlanması da bir irade 
kırılmasına yol açar. Çözümsüzlüğe giren kadının dünyası ve hayalleri dağılır. Zaten 
toplumdaki intiharlar bunun birer sonucudur. Çaresizlik daha savaşmadan bireyin 
kendi iradesini kırmasıdır. Bu irade kırılması insanı büyük bir tükenişe götürür. 
Çaresiz insanların başta kendilerine ardından da çevrelerine yapamayacakları 
kötülük yoktur. Sonuçta bu insanlarda meşru savunma mücadelesi yerine çözümsüz, 
kendini yere atan tarz gelişir.  

Meşru savunma kişiliğinin önemli bir özelliği de sürekli mücadeleyi esas 
almasıdır. Mücadele olgusu, yaşamın başlangıcından beri insanla bütünleşmiş bir 
olgu olduğundan bugün de bireyde kalıtsal bir miras gibi sürekli varlığını 
korumalıdır. Sadece en geri sömürücü, haksız, zor sistemlerine karşı değil, mücadele 
ruhu yeniyi yaratma, gücünü açığa çıkartma içinde şarttır. Mücadeleci kişilikte 
‘karşıt yönelimleri şahsımda nasıl çıkarırım’ sorgulaması yanında düşmanın 
dayattığı yaşam tarzına karşı alternatif bir yaşamı ve gelişkin düzeyini nasıl 
sağlayabilirim düşüncesi de olmalıdır. Çünkü savaştığın güç karşısında  daha ileri 
bir düşünce ve duygu dünyası olmazsa benzeşme içten bile değildir. Parti Önderliği 
;“Benim için yaşam büyük hesaplaşmadır, büyük plandır, büyük duygudur, büyük 
öfkedir, büyük hesaptır, büyük korumadır, büyük duyarlılıktır, büyük örgütlülüktür 
veya yenilmemenin ta kendisidir” der. Yaşamını  basite almayan ve yaşamın hakkını 
veren bir duruş yakalandığında meşru savunma içsel bir olgu olarak yaşama geçer. 
Basit yaşama tepki yerine bununla yetinme gelişirse büyük değer ifade eden yaşam 
anlamını kaybeder. Fazlasını, daha iyisini istemeyenin savaşımı da gelişmez. Bu 
konuda Parti Önderliği; “Savaşçılığı olmayanın gelişimi  de olmaz. Savaşçı olman 
için önce beğenmeyeceksin. Kendini beğenirsen, neyin savaşımını vereceksin ki?” 
der. Kendini geliştirmek insanlar için bir zevk haline gelmelidir. Gelişkin olmayan 
insan ne içte ne de dışta meşru savunma mücadelesini veremez. Buradaki vasatlık ve 
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sıradanlık yüzeyselliğin sonucudur. Çünkü her insan kendi sınırlarını biraz daha 
zorladığında büyük bir gelişim açığa çıkar. Burada ya ütopik ya da nostaljik 
takınarak kendimizi mücadeleden uzaklaştıramayız.  

Ancak birey mücadele adına kendisine yönelirken, sorgulama yönteminde 
kendisini hiçleştiren ve tüketen bir yaklaşımın ya da abartılı bir şekilde her şeye tam 
ulaşan biri gibi yaklaşırsa bu mücadelesi başarı elde edemez. Birey iç mücadelesinde 
tahlillerini doğru yapmalı ve kendisini değişim-dönüşümde zorlamalıdır. Değişim-
dönüşüm çelişkilerin çatışmasıyla ortaya çıkar. Dışarıdan iteklenerek sağlanan 
değişim-dönüşüm fazla sağlıklı ve uzun ömürlü değildir. Değişim ancak ihtiyaç 
olarak hissedildikten ve bireysel istemlerden feda edildikten sonra gerçekleşebilir. 
İnsanın kendisine karşı verdiği savaş, savaşların en zorudur. Ama başarıldığında da 
yaşamda birçok başarının kapısını aralayan yine bu savaştır. İnsanlar iç 
mücadelelerinde oto-kontrol adı altında kendi enerjilerini sınırlandırıp, pasif ve 
durağan bir duruşu kendilerinde yaratmamalıdır.  

Kadının meşru savunma kişiliğini yaratabilmesi için daha duyarlı, hassas ve 
iradeli bir duruşu yakalaması gerekir. Bu, kadın üzerindeki baskının kat be kat fazla 
olmasından dolayıdır. Kadın, genelden daha fazla örgütlenmeye, eğitime ve savaş 
gücüne sahip olmalıdır. Özellikle de kendi kurtuluşunun toplumsal dinamikleri 
canlandıracağı gerçeğini gözönüne alırsa, mücadelenin yükümlülüklerini daha iyi 
bilince çıkarır. Amaca büyük bağlılık kadını daha çok mücadeleye sevk eder. Parti 
Önderliği; “mücadeleyi amaca bağlılık, mücadelesizliği ilkesizlik olarak” 
değerlendirir.  

Sonuç olarak, meşru savunma mücadelesini yürüten bireyin stratejinin 
gerekliğine inanması, bunun bilincine ulaşması, yine kendinde sabırlı, inatçı, atak, 
girişken, dirayetli ve cesur bir duruşu yaratması gerekir. Bizlerin de kendimize  
meşru savunma stratejisini en zor ya da en rahat ortamlarda erimeyerek, yılmayarak  
savunabilecek bir kişiliğe ulaşıp ulaşmadığımızı sormamız gerekir. Parti Önderliği; 
“Gasp edilen, çalınan kişilik olmaktan kurtulmalısınız”  der. Meşru savunma 
mücadelesinde kendimizle yeniden buluşup onu en iyi şekilde savunmanın gücüne 
de ulaşmamız gerekir. 

 
MEŞRU SAVUNMA ÇİZGİSİNDE KOMUTA ÖLÇÜLERİ 
 
Mücadelemizde meşru savunma stratejisine öncülük edecek  olan komutandır. 

Komutan, meşru savunmayı başta kendi kişiliğine yedirmelidir. Komutanın  gücü 
onun beslendiği ideolojinin gücüdür. Komutada  bireysel yetenek önemli olduğu 
kadar asıl komutayı büyüten ideolojideki yetkinliğidir. Bu stratejide komuta 
ideolojisinden büyük bir moral alan ve fedai ruhla coşku içinde çalışmalara 
yüklenen kişidir. İdeolojisiz komutan, küçük bazı başarılar elde etse de büyük 
engeller karşısında kararsız kalır, tereddütlere düşer ve engelleri aşma gücünü 
yaratamaz. Çünkü ideoloji komutayı yönlendiren manevi bir güçtür. Kendini 
stratejiye adamış komutan kolay pes etmez ve küçük başarılarla yetinmez.  

KADEK Başkanlık Konseyi komuta için şu değerlendirmeyi yapar; “Genel 
olarak komutan üç temel sanatın birleşmesiyle meydana gelir. Bir askeri sanat, iki 
yönetme sanatı, üç yaratma sanatı.” Komutanın askeri sanatta taktik yaratıcılığı 
geliştirmek için ince eleyip  sık dokuması, kılı kırk yararcasına etraflı düşünmesi 
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gerekir. Taktik yaratıcılık için başta genel stratejiyi özümsemek ve dönemsel 
stratejinin gerekliliklerini bilince çıkarmak önemlidir. Askeri sanatta tüm koşullar 
bir arada düşünülür. Ona göre planlama yapılır ve harekete geçilir. Komutanın 
özellikle meşru savunma stratejisini uygularken askerilikte mutlakiyet olmadığı için 
ani durumlar ve değişiklikler karşısında esnek hareket kabiliyetine ve hızlı karar 
gücüne sahip olması gerekir. Örneğin bu tür durumda düşmanı en zayıf yerinden 
vurmak kadar, denetimdeki gücü hızla harekete geçirebilme, bunu yaparken gücünü 
koruyabilme, toplanma ve dağılma ilkesini iyi uygulayabilme ve her an vuruş 
gücünü hazır tutabilme kabiliyeti bir komuta için oldukça önemlidir. Komutan,  
askeri sanatta mantığını en iyi kullanandır. Ani değişiklikler karşısında ya 
gözükaraca ölüme gider ya da mevzisini bırakıp geriye çekilir. Gerçek komutan ise 
hedefinde koparıcıdır.    

Komutanın ikinci özelliği olan yönetme sanatı ise; insanları yaşamda ve savaşta 
yönlendirmeyi içerdiği için daha incelikli, hassas ve duyarlı ele alınması gereken bir 
konudur. Çünkü, bu bir nevi insanların kaderini elinde tutmaktır.  Komutanın 
yönetme sanatındaki gücü üslubunda kendini ele verir. Dikkat edilirse üslubunda 
iknacı olmayan, yaşam ve savaşın sorumluluklarını yapısına özümsetemeyen bir 
komutanın üslubu bastırmacı, tehditvari ve talimatvaridir. Çünkü ikna 
edemediğinden zorla uygulatmayı bir tarza dönüştürmüştür. Bu bir nevi güçsüzlüğün 
işaretidir. Yönetme sanatında belirgin olarak öne çıkan öğe, komutanın otoriter 
olmasıdır. Komutanın otoriter olması ve sözünü dinletmesi ordunun düzeni ve 
disiplini için önemlidir. Ama bu baskının değil, güvenin, saygının, inancın ortaya 
çıkardığı bir otorite olmalıdır. Otorite yasaklayan ve bastıran bir zihniyetle 
uygulanırsa bu orduda birliği geliştirmekten ziyade birliği dağıtan bir etken olur. 
Yıllarca güç olgusundan yoksun kalmış birey örgütte yetki ve güçle tanışınca 
yetkiye yanılgılı yaklaşmaktadır. Kaba otorite anlayışı içinde her zaman kuşku, 
şüphe ve baskı vardır. Bunun için otoritenin örgütsel olması gerekir.  

Yönetim olayında insana rol biçme ve onu işletme önemli bir olgudur. Yapıyı 
yıpratmamak kadar, boşta bırakmayan bir planlamaya  da sahip olunmalıdır. 
Komutan her zaman yapısı için genel bir eğitim planına sahip olması gerektiği gibi 
yapısını kendisini planlayan duruma da getirmesi gerekir.  

Komutanın üçüncü özelliği yaratıcılık sanatında yetkin olmasıdır. Bu, 
imkansızlıkta imkan yaratma, olumsuzu olumluya çevirme gücüdür. Mevcut 
komutada, gücünü yaratma ve geliştirme yerine rahatlıkla partiye şikayette bulunup, 
hazır güç isteme kolaylığına kaçınmaktadır. Hareketimiz insanla uğraşma ve insanı 
yaratma eylemiyken, klasik komutan hazır insan gücünü heba etmeye, daraltmaya 
hatta kaçırtmaya kadar varan bir tarzın sahibidir. Halbuki, hareketimizin ideolojisi 
ve çözümleme düzeyi toplumun en düşürülmüş insanını bile kazanabilme 
gücündedir. ‘En fedakar, en kararlı ve en bilinçli yapı yanımda olsun’ diyen 
komutan PKK’nin komutanlık ölçülerini edinememiş komutandır. 

Yapıya yaklaşımda sergilenen yanılgılı anlayışlardan bir diğeri de yapıyı anlama 
adı altında resmiyeti ve ölçüyü aşındırmadır. Komutan yapıya inmekten ziyade 
yapıyı kendi düzeyine çıkartma anlayışına sahip olmalıdır. Çünkü yapının düzeyine 
ineyim derken aslında yapının olumsuzluklarına ve hatalarına göz yumma, yapıyla 
ahbap çavuş ilişkilere girme yaşanmaktadır. ordu içerisinde alt-üst ilişkilerinin 
aşındırılması orduyu temelden sarsmadır. İlişkilerde resmiyetin sınırları çizilirken 
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kendini özerk tutan, yapısıyla ilgilenmeyen ağavari komuta duruşları da mahkum 
edilmek zorundadır. Soğuk, donuk, yapısının moraline hitap edemeyen ve ruh 
hallerini çözemeyen bir komutan, gücünün eylem niteliğini de geliştiremez. Duygu 
ve düşüncede hedefine  kilitlenmiş doğru bir komuta anlayışıyla yetiştirilmiş ve 
eylem gücüne dönüştürülmüş bir askeri yapı ancak meşru savunma stratejisini 
uygulayabilir. Yapıdan uzak bir komutan yapının istem ve ihtiyaçlarına cevap 
olamaz. Komutan, yapısının beyni ve yüreği olmalıdır. Komutan, yapısına doğrultu 
veren ve sorunlarını örgütsel yöntemlerle çözen bir anlayışa sahip olduktan sonra 
istediği yaşamı da kurabilir, hedefi de fethedebilir. Unutmamak gerekir ki, bir 
komutan yarattığı yapısıyla güçlüdür ve çevresinde  yarattığı gelişkin kadro ve 
örgütsel güçle büyür. Bunu yaratmaktan da yine kendisi sorumludur.  

Komutanın duruşu ilkeli olmak zorundadır. Özü ve sözüyle bir olan komutan 
yapısı tarafından esas alınır ve dinlenilir. Söyledikleri doğru fakat yaptıkları ve 
yaşam tarzı disiplinsiz ve keyfi olan komutan yapısı tarafından kabul görmez. Bu 
anlamda söylediklerinin  gerekliliklerini kendinde yaratmayan komutan, yaşamda 
parti kural ve ölçülerini oturtamaz. Komutanın öncülük düzeyi kendi kişiliğinde 
yarattığı kural ve ölçülerde saklıdır. Örgütün ağırlığını ve ciddiyetini temsil eden 
komutadır. Tüm bu ölçüleri şahsında geliştiren komutan meşru savunma çizgisinin 
başarıyla pratiğe geçmesinin teminatıdır. Dengeci, yüzeysel, idareci komutan 
sorunları halletmiş gibi görünse de aslında alttan alta büyük yozlaşmalara vesile 
olmaktadır. Özgürlük hareketimiz bireyde irade ve bilinç geliştirerek bir sürü gibi 
güdülen insan gerçeğini aştırmayı amaçlar. Aslında komutanın yapması gerekende 
iradesi kırık, bağımlı kişilik yaratmaktan çok özgür iradeyi geliştirmedir. Örgütte ‘ne 
de olsa doğru ve yanlış birbirinden ayırt edilebiliyor, komutan olmasa da yapı kendi 
kendisini yürütebilir’ gibi baştan savmacı ve komutayı basitleştirici tutumlara 
girmek büyük yanılgı olur. çünkü özgürlük ölçüleri henüz tamamıyla oturtulmuş 
değildir. Komutanın kendisini yaratma ve yetiştirme gibi bir görevi de vardır, ancak 
buna paralel yapısını da geliştirmek zorundadır. 

Komutada bütün yetkiyi elinde bulunduran, bireysel, tekleşmeyi esas alan tarzın 
tehlikesi büyüktür. Komutada kendini esas alma yanındaki komuta yapısını boşa 
çıkardığı için örgüt bütünlüğünü bozan bir yaklaşımdır. Komutada tekleşme 
ağalıktır, feodalliktir. ‘Benim komuta inisiyatifim kırılmasın’ adı altında ‘her şey 
benim dediğim gibi olsun’ dayatması olunca örgütün ortak  çalışma ruhu parçalanır. 
Gerçek komuta yapısıyla ve yönetimde yer aldığı komuta kademesiyle diyalog 
içinde tartışan, danışan, ortak karar veren bir sistem yaratır. Böyle olunca herkes 
kararlara ortak olduğu için daha gönüllü ve katılımcı olur.  

Komutada yaşanan bir diğer önemli sorun yetkiye yaklaşımdır. Yetki, hizmette 
sadece bir araç iken, yetki karşısında erken iktidar hastalığına kapılma, hak 
arayıcılığına girme ve yetkiyi kendini yaşatma aracı olarak gören yaklaşımlar 
mücadele tarihimizde sıkça ortaya çıkmıştır. Hatta yetkisiz parti içinde çalışma 
yürütemez, hiçbir şey yapamaz duruma gelenler olmuştur. Görevi durunca sanki 
parti üyeliği dondurulmuş gibi yaklaşanlar, belli bir süre aynı görevde olduğundan 
partiden bir üst düzeyde görev talep edenler çokça karşılaştığımız örneklerdir. 
Aslında bu sınıflı toplumun görev yapmayı rütbeyle eş tutan anlayışından kaynağını 
alır. Halbuki bırakalım bir takımın, bir manganın sorumluluğunu bir insanın 
sorumluluğunu almak dahi çok büyük bir çaba ve özveri gerektirir. Alt komutanın 
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‘ben işlevsiz kalıyorum’ şikayeti aslında sorumluluğunu üstlendiği bireylerin 
yaşamlarından, eğitimlerinden, morallerinden ve psikolojilerinden dahi sorumlu 
olduğunu gerçek anlamda hissetmemesinden kaynaklıdır. Örgütte kişinin yetki 
alması veya yetkide yükselmesi sadece sorumluluk düzeyinin artması demektir. Bu 
kendiliğinden ve emeksizce olmaz. Bu yüzden  meşru savunma çizgisinde yetkiye 
doğru yaklaşım önemli bir yer tutar.  

Komutanın üstlendiği görevin ciddiyetinde olması gerekir. Bu konuda alt 
komuta, görevini küçümseyip önemsemezken orta komutada ise mücadeleyi 
üstlenmeyen ve yükseltmeyen bir duruş söz konusudur. Özellikle komplocu ve 
tasfiyeci güçlerin orta komutayı inançsızlaştırıp, işlevsiz kılmak istediği bir süreçte 
bu komutanın kendi rolü ve sorumlulukları üzerine ciddi bir yoğunlaşmayı yaşaması 
gerekir. Örgütün meşru savunma çizgisini rayından çıkartan çeteci çizgiye örgüt 
kapılarını kapatacak olan güç, orta komuta kademesidir. Yapıyı  tekeline alıp onu 
genel gelişmelerden haberdar kılmayan, tasarruf geliştiren komutan çeteciliğe 
hizmet eden bir pratiğin sahibidir. Örgütün birçok toplantı ve tartışmalarına 
katılmasına rağmen üst yönetimin tartışmalarını alta yansıtmayan, üstün radikal 
tutumunu ve kararlılığını yapıya ulaştırmayan orta komuta sorumsuzluğu 
yaşanmaktadır. Bu komuta kendi rolünü oynamadığı için yapı ile merkez arasındaki 
köprü kurulamamaktadır. Bölük komutanlarının denetimindeki gücün çabasını ve 
emeğini sahiplenip, toparlayıp bir doğrultuya çekme görevi vardır. Denetimindeki 
alt komutayı da yetkinleştirmesi, işlevli kılması ve sürekli kendi tarzlarını 
sorgulayan bir konumda tutması gerekir. En başta kendisini yenilemeli, tazelemeli, 
eğitmeli ve bunu kademe kademe alta kadar yansıtmalıdır. Özellikle orta komuta, 
yapısının karşısında güçsüz görünmemek ve yapıdan eksik kalmamak için hep 
savunma psikolojisindedir. Halbuki, kendisinde yaşadığı zorlanmaları açarak ve 
kendisinden başlayarak özeleştirisel yaklaşarak yapının güvenini alsa, karşılığında 
da mutlaka onu örnek alan özlü bir yaklaşım bulacaktır. 

Takım komutanlarının da ortada seyreden duruşlarıyla ne pratik yönden ne de 
ideolojik yönden kendilerin öncü görmedikleri bir gerçektir. İdeolojik görevlerini 
üste, pratik görevlerini alta havale etmenin kargaşası biraz da bu komutanın 
duruşunda gözlenmektedir. Tim komutanında görevini yetkin bir sorumlulukla ele 
almaması ve kendisini komutan görmemesi sonucunda örgütte komuta krizi denilen 
olguyu yaşanmaktadır. Sürekli istifasını cebinde taşıyan, şikayetçi duruş bırakalım 
komutaya bir parti üyesine asla yakışmaz. Parti Önderliği; “Aranızda doğru dürüst 
bir manga komutanı çıkmasına hasret kaldım” derken, aslında bu görevin bile 
büyük bir duyarlılık ve sorumluluk istediğini ve bunun bile hala daha 
başarılamadığını dile getirmektedir. 

Komutan, kendi amacında coşkulu ve hırslıdır. Küçük başarılarla yetinen 
komutan, kaybetmeye mahkumdur. Onun için her zaman önüne büyük hedefler 
koyup, büyük bir hırsla yönelme esastır. Başarılarını devamlı kılamayan, gereklerini 
yerine getiremeyen bir komutan meşru savunmanın öncüsü olamaz. Çünkü meşru 
savunmada yerinde saymak, üstünlüğü karşıtlarına vermek anlamına gelir. Yine 
komutan iradeli duruşuyla, kararlılığıyla, cesaretiyle yapıya güven ve savaşma 
azmini verendir. Panikçi komutan, hedefine tereddütlü yaklaşan komutan 
savaşçısının kararlılığını kırdığı gibi her zaman kendisini yapının gözünde küçük 
düşürür. Komutanın savaşma istemi mutlaka yapıya yansıyacaktır.  



Meşru Savunma Stratejisi 

 203

Kadın komutasında ise ortaya çıkan önemli bir sorun genel içinde pasif 
kalmadır. Adeta engellemelere dünden razıymış gibi hiçbir tepki göstermeden kendi 
halinde vasat bir duruşu kabul eder. Oysa ki meşru savunma çizgisini Parti Önderliği 
kadın öncülüğüne emanet etmiştir. Kadın komutasının çizgiyi oturtup koruyabilmesi 
için genelden de sorumlu olduğunu bilmesi gerekir. Gücünü daraltan, belli bir 
mekanla sınırlayan ve kendisini işlevli kılmayan komutan gelişemez. Kadın tarzı 
olarak bilinen yaratıcılık, paylaşım ve sorumluluk örgütlendirilip genel çalışmalara 
da mal edilmelidir. Parti Önderliği; “Kadın yaşam karşısında daha vicdanlı, daha 
çok anlayışlı, ama erkek kurumuştur” diyerek, bu gerçeğe vurgu yapmaktadır. Buna 
göre kadın komutası denetiminde daralmaların, tıkanmaların, içe büzülmelerin 
yaşanması kabul edilebilir bir durum değildir.  

Kadın komutanlaşması tanrıçalaşma gibi üstün vasıflara ulaşmadır. Nasıl ki 
tanrıçalar bütün yaşamın yönlendirici gücüyse kadının da Zilan arkadaşın ulaştığı 
komuta gücünü tanrıçalar misali yaşam gücüne dönüştürmesi çok önemlidir. Zilan 
arkadaş, bu anlamda hem manevi komutanımız hem de tanrıçamızdır. 

 
YENİ DÖNEMDE KADININ ROLÜ 
 
Parti Önderliğinin Demokratik Uygarlık Manifestosu bizlere kadın tarihinin ne 

kadar derin olduğunu ve kadının düşürülmüşlüğüyle birlikte toplumun nasıl 
düşürüldüğünü bir kez daha gösterdi. Bundandır ki bu topraklarda yaşamanın, 
mücadele etmenin yani meşru savunma hakkını kullanmanın gerekçeleri daha çok 
artmıştır. Bugün, kadın olarak kaybettiklerimizi bu topraklarda yeniden bulmanın 
tarihsel hesabıyla meşru savunma hakkımızı kullanmaya başladık. Ve insanlığın 
kaderi de bir anlamda kadın öncülüğünün ellerinde belirlenecektir. Tabii bu bilinçte 
olmak insana büyük bir görev ve sorumluluk yüklediği kadar, büyük  bir moral ve 
cesaret de vermektedir. Parti Önderliği’nin; “Kadın katliamı kültür katliamından, 
halk katliamından daha tehlikelidir”  belirlemesi acil görevlerimizi önümüze 
koymaktadır. Toplumda zor bugün salt askeri şiddet boyutunda değildir. Ekonomik, 
sosyal sıkıntılar, gelenek ve görenekler, ahlak ve namus hepsi birer zor biçimi olarak 
insanın özellikle de kadının karşısına dikilmektedir. Kadınlara uysallık, sürekli bir 
erdemlilik olarak tanıtılmıştır.  Kadının asıl erdemi haksızlığa karşı en aktif tarzda, 
etkin silahlarla meşru savunma hakkını kullanmasıdır. Bunun için kadının ürkek, 
donuk, izleyici ve kaderci yapısından bir an önce kurtulup meşru savunma bilincine 
ulaşması gerekir. Bu yüzden kadının en ezilen sınıf ve cins olma özelliğiyle sürekli, 
kesintisiz, aktif bir meşru savunma çizgisinde ilerlemesi gerekir. Kadının özgürlük 
düzeyi toplumun özgürlük düzeyini belirlediği bilinciyle halk içinde olsun, askeri 
faaliyette olsun, legal-illegal, genel-özgün bütün çalışmalara meşru savunma 
ilkelerini oturtarak katılım sahibi olunmalıdır. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki, 
özgür yaşama sarılanların -hele bu kadınsa- düşmanı çok olur. Bu nedenden dolayı 
meşru savunma çizgisi için daha önce belirttiğimiz hazırlık düzeyinin önemi kadın 
için daha da kaçınılmazdır. Kadının kendini savunması sadece erkeğin yönelimlerine 
karşı değil, sistemin her boyutta geliştirdiği ekonomik, sosyal, kültürel şiddete karşı 
da gelişmelidir. Kadının örgütlendirilmesi yani özgün örgütlülüğü onu her tür 
gerilikten ve egemenlikli yaklaşımlardan koruyacak ve kurtaracaktır.  

En ufak bir iş bile örgütleme olmadan yürütülemezken, bu kadar kapsamlı görev 
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ve sorumluluklar örgütsüz asla başarıya ulaşamaz. Örgüt gücü ve yaşam planı, 
toplumsal dönüşümün en temel aracıdır. Örgütün büyütülmesine, en büyük 
menfaatimiz ve yaşam sigortamız olarak bakmalıyız. Büyüyen örgüt, büyüyen kadın 
kişiliğidir. Erkek egemenliği gibi yaşamın her alanına nüfuz etmiş bir örgütlenme 
karşısında böyle güçsüz, donanımsız, örgütsüz kalmak bizi teslimiyete ve yok oluşa 
götürür. Basit örgütlenmelerle ve dar, kendiliğindenci hareketlerle bir kadın gücü 
yaratılamaz. Bu konuda Parti Önderliği; “Bakıyorum çok zavallı kalıyorsunuz, 
örgütlenme ihtiyacı duymuyorsunuz. Oysa ki örgütlenme cinsiniz için bir ilke, bir 
programdır. Bunu yapmazsanız ya iyi bir erkek, ya da erkeğin elinde bir oyuncak 
olursunuz” der. Kadının özgün örgütlenmesi hem kadını erkek karşısında koruyup, 
ona daha gelişkin bir düzey kazandırırken hem de erkeği örgütlü gücüyle 
dizginlemektedir. Erkeğin her şeye müdahale eden, ben merkezci, hakimiyetini 
konuşturan ve kadını geri planda tutan yaklaşımlarına karşı kadın ancak örgütlü 
gücüyle özgürlük çizgisini dayatabilir ve özgürlük çizgisinin meşru savunmasını 
ancak örgütlü gücüyle yapabilir. Kadının özgün örgütlenmesi kendini genelden 
soyutlama değil, aksine genele güç katacak örgütlenmeyi yaratmadır. Kadında 
kazandırılan örgüt bilinci ve ölçüsü erkeği direk etkilediğinden partinin örgüt 
bilincinde ve ölçüsünde kazanması anlamına gelir.  

Şu an genel olarak, parti yapısı dürüst ve değerlere bağlıdır. Ama örgüt 
mantığını geliştirme ve işletme noktasında hala zayıflıklar vardır. Kadında pratik 
aktiflik, ideolojik ve örgütsel esaslardan kopuk olduğu için ortaya çıkan sonuç 
koşuşturma pratiğidir. Kadın toplumsallıkta gelişkin olduğundan sezgileri oldukça 
güçlüdür. Fakat ideolojide, örgüt ve askeri öncülükte zayıf olduğundan bu 
sezgilerini öngörüye dönüştürememektedir. Bundan kaynaklı tedbirsiz, hazırlıksız 
duruşu kendisini ve örgütü zora sokmaktadır. Kadının örgütte en çok yaşadığı 
sorunlardan biri de örgütsel tavrı yeterince sergileyememesidir. Kadın hassaslığını 
örgütün ilkeler ve ölçüler dayatması karşısında koz olarak kullanma devrimci bir 
militanın özelliği değildir. ‘Eğitim görmek istiyorum, bu süreçte beni rahat bırakın, 
psikolojim kaldırmıyor, bu iş olursa yaparım, şu görevi yapmak istemiyorum’ vb. 
yaklaşımlar kadın duygusallığını ve yaşam karşısındaki hassaslığını örgüte karşı 
kullanmadır.  

Örgütlenmenin zirveleştiği nokta ordulaşmadır. Kadın hareketimizin 
mayalandığı zemin olan ordu aynı zamanda çalışmalarımızın merkezi 
konumundadır. Tarihte ilk defa erkek egemenlikli ordu karakteri çözümlenerek 
kadının kendi rengini kattığı, kendini yeniden yarattığı meşru savunma sistemine 
dayalı kadın ordulaşması geliştirilmiştir. Dikkat edilirse tarihin ünlü ordularında 
kadınlar, krallar tarafından barış antlaşmalarında veya samimiyet gösterilerinde bir 
araç olarak kullanılmıştır. Bir mal olarak sunulma rolünden başka işgal ordularında 
asker olarak, savaşan bir güç olarak yer alma hakkı kadına tanınmamıştır. Ancak 19. 
ve 20.yy.’ın ulusal kurtuluş mücadelelerinde ön cephede olmasa da kadında savaşta 
yerini almıştı. Kadın meşru savunma çizgisindeki savaşta kendisini  aktif 
kılabilmektedir. Bunda en büyük etken meşru savunma mücadele yönteminin kadın 
özüne yatkın olmasıdır. Meşru savunma çizgisini benimseyen ordular yıkım değil, 
yaratım aracıdırlar. Meşru savunma stratejisi ezilenin ve haksızlığa uğrayanın 
mücadele tarzı olduğundan meşru savunma mücadelesini benimseyen kadın 
ordulaşması da özde ezilenlerin ordulaşmasıyla da buluşmaktadır. Aynı şekilde 
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meşru savunma mücadelesinin yaratıcılığı kadın özüyle yakın bir bağlantı içindedir. 
Mücadelemiz içinde kadının meşru savunma stratejisinde orduya bir form 
kazandırma görevi vardır. kadın örgütlenmesinin de en temel görevi budur. Yoksa 
kadının özgün örgütlenmesi derken öyle ayrı bir yerde üslenme ve her şeyi ayrı olma 
anlamında değildir. Kadın ordulaşması genel orduya kendi rengini verebilmelidir. 
Şimdiye kadar kadın rengi denildiğinde soyut bir kavramdan bahsediliyor ve gelecek 
yüzyıllar için hedefleniyor gibi bir anlayış vardı. Oysa kadın renginin verilmesi 
denilince, kadına ait olan tüm  özelliklerin an be an ortamla bütünleştirilmesi 
anlaşılmalıdır. Erkeğin kaba tarzına karşı bir tavır göstermek ve kendi tarzının dili 
olmak da kadın rengindeki mücadeleyi ifadelendirir. Kadın kendi iradesini ortama 
kattığı oranda kendi rengini katmış demektir.  

Parti Önderliği kadın ordulaşmasının önemini şöyle vurgulamaktadır; “Birey 
olarak güçlenmeniz yetmez, kurum olarak güçlenmeniz gerekmektedir. Her düzeyde 
kurumlaşmanızı, ordulaşmanızı sağladınız mı erkek egemenlikli etkilere karşı çok 
daha iddialı bir duruma gelirsiniz. Çünkü arkanızda gücünüz vardır. 
Programlarınız ve kararlarınız vardır.” Bugünde Kadın Kurtuluş İdeolojisi’nin ve 
siyasetinin temel dayandığı güç ordu olmaktadır. Çünkü güç, en yoğunluklu olarak 
ordularda bulunur. Kadın ordulaşması kadının öz gücünü açığa çıkaran, kendine 
güvenini geliştiren, iradeyi yaratan örgütlenme aracı olarak gelişmiştir. Bu 
örgütlenmede kaba anlamda savaş ve silah kullanma esas alınmaz. Kadının kendi 
özgün örgütlenmesi yoluyla yönetim tarzını görüp değerlendirdi. Kadının sosyal, 
siyasal, kültürel etkinliği bu yolla gelişti. Kadına ruh güzelliği kazandırılma 
amaçlandığı gibi bağımsız hareket etme kabiliyetini de kazandırma amaçlanmıştır. 
Orduya sadece fiziki olarak katılım değil, düşünen, yaratan, örgütleyen, kendi öz 
gücüyle disiplinini açığa çıkaran, özgürlükçü bir katılım yaratılmak istenmiştir. Parti 
Önderliği kadında kazanılacak düzeyle ordunun meşru savunma çizgisini korumak 
istemiştir.  

Buna rağmen kadında ordulaşmaya gelemeyen, kendini orduda yedek güç 
konumunda tutan yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Taktik hakimiyeti üste havale eden 
ve savaşın yürütmesini erkeğe bırakan yaklaşımlarda sergilenmiştir. Geneli yürütme 
güveni ve tecrübesi olmadığından  aynı zamanda araziye hakimiyet 
geliştirilmediğinden kadında sadece en cesaretli bir biçimde savaşma yönü açığa 
çıkmıştır. Zaten kadında cesaret ve fedakarlık eksik değildir. Eksik olan, mantığını, 
düşünce ve duygularını stratejik ve taktik doğrultuda yaratıcı bir kimliğe 
ulaştırmadır. Özgür ve bağımsız iradeyi savaş ortamında da geliştirmelidir. Bu 
nedenle ‘en büyük direnme ancak özgür kadın kişiliğinde ısrar olur.’  Bu olunca 
savaşta kadın hep erkeğin yönlendirmesinde arka planda tutulma konumuna boyun 
eğilmez. Kadının iyi bir taktik belirleyebilmesi ve karar gücünü oluşturabilmesi için 
politik-pratik analiz gücünü geliştirmesi şarttır. Eğer politik değerlendirme gücü 
gelişmezse taktiğin uygulanması sınırlı kalır. Siyasi gündemi takip etmeyen 
öngörülü olamaz ve savaşa hazırlık düzeyi  cılız kalır. Örneğin; Zilan yoldaş, süreci 
çok iyi değerlendirip komplonun tehlikesini derinden hissettiği için taktik 
yaratıcılığı ortaya koyabilmiştir. Demek ki taktik zenginlik ve yaratıcılık politik, 
siyasal gelişmelerin bir ürünü olarak gelişmektedir. Bundan yoksunluk kadını 
genelin yönlendirmesine sürüklemektedir.  

Partinin savaş çizgisinde yaşanan tıkanmalarda, dayatılan tasfiyeci ve 
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yozlaştırıcı eğilimlerden kadında kendi sorumluluğunu görebilmelidir. Tasfiyeciliğin 
kendisini bu kadar partiye dayatması, partinin politik çizgisine gelemeyen, bu 
çizgiyi güçlü savunamayan kadın duruşunun yarattığı bir sonuçtur. Yine anlamsız 
şiddetin bu kadar geliştirilmesine karşı kadının bir tavır sahibi olamaması ve savaşı 
şimdiye kadar bilimsel ve ideolojik temelde değerlendirememesi büyük bir 
eksikliktir. Nitekim Parti Önderliği; “Ben kadın hareketini sadece yaşam ve örgüt 
sorunlarına çözüm gücü olması için değil, aynı zamanda savaş sorunlarına da 
çözüm  olması için yarattım” der. Onun için, genel savaş stratejisine yön verebilen 
savaş sorunlarına ilgili araziyi ve mevzilenmeyi merak eden, düşmanın saldırıları 
için tedbirini bizzat yaratan kadın komutasının gelişmesi şarttır. Savaşta öncülük 
sadece mevzi üzerine gitmek değildir. Kadının ideolojide yetkinleşmesi, askeri 
alanda taktik ve teknikte profesyonelleşmesi ordu çalışmalarını daha da 
güçlendirecektir.  

Kadına biçilen öncülük misyonuna karşı  bir inançsızlık yaşanmaktadır. ‘Kadın 
öncüdür, belirleyicidir’ derken sanki sadece ideolojik bir belirleme olarak, moral 
verme amaçlı söylenen sözler gibi yaklaşılmaktadır. Bu nedenle kadının öncülük 
düzeyini pratikte kazanması, onun yaşam ve savaş gücünü temsil etmesi gerekir. 
Kadında yaşanan durum ise varolan standartlara göre katılımı kabul etme ve 
ordulaşmada aktivitesini yeterince oluşturmama biçimindedir. Bu anlayışlardan 
dolayı savaş pratiğimizde birçok bayan arkadaş kendisini ispatlama pahasına 
şahadete gitmişlerdir. Sanki tek sorun cesaretlice savaşmakmış gibi kendi gücünü 
daraltan, savaşı bu çerçevede ele alan kadının gerçek savaş gücünü açığa 
çıkarmasını da engellemiş, kadının savaş yeteneğini sınırlandırmıştır. 

Kadın komutasının bir diğer yetersizliği de yapısını savaş alanında yetiştirmeyip 
ona güvensiz yaklaşımıdır. Bugünde aynı anlayışla yapısını askeri yönden 
eğitmeyen, geliştirmeyen, inisiyatifli kılmayan komutan, ‘bu yapımızın hepsi yeni, 
herhangi bir savaş durumunda halimiz kötü olacak’ şikayetindedir. Aslında bu 
‘kadın zayıftır, tek başına yapamaz’ mantığıdır ve erkek egemenlikli kültüre 
dayanarak yaşamaya alışmış kadının dilidir. Savaşta erkeğin girişimci, aktif, 
meraklı, kendine güvenen duruşu hiçbir psikolojiye girmeden savaşta 
yetkinleşmesini ve her konuyu çabuk öğrenmesini sağlamaktadır. Ama kadının 
kendine güvensiz ve pasif yanları onun savaşta gelişim seyrini ağırlaştırmaktadır. 
İşte kadın komutasının en temel görevlerinden biri kadında bu duruşu kırıp hızla 
savaş gücü olmasını sağlamaktır. Bu geliştirilmeyince üç-dört yıldır orduda kalan 
arkadaşlar dahi kendilerine yeni gözüyle bakmaktadırlar. Oysa ki orduların hepsinde 
savaşçılar genelde yenidir ve en kıdemlisi dahi en fazla iki yıl eğitim görmüştür. 
Ordularda  savaşı yürüten komutandır ve komutan askeri alanda  uzmanlaşmış, 
tecrübeli kişilerdir. Bizde de bir avantaj olan komuta kademesinin eski oluşu birçok 
defa avantaj olarak değerlendirilememektedir. Kendisi bile bir mücadele mirası olan 
eski kadro ve komutanın yapıyı yeni görüp,  kendisine güvensiz yaklaşımı genel 
ordu mantığına dahi aykırıdır.  

Meşru savunma stratejisinde kadın ordulaşması, kendini yeniden yaratmanın 
zemini, erkek egemenlikli sisteme karşı mücadele aracı ve toplumu dönüştürmenin 
temel gücüdür. Buna ciddiyetle yaklaşmak, ordulaşmanın önemine inanmak ve buna 
göre yaşam gücünü geliştirmek önemlidir.  

Kadının tüm bunları geliştirebilmesi için bağımsızlıkçı bir çizgiyi esas alması  



Meşru Savunma Stratejisi 

 207

gerekir. Bu nedenle en büyük savaşı başta kendi kişiliğinde vermelidir. Bunun 
karşısındaki en büyük engel de insanın kendi kişiliğindeki engellerdir. Kadın  
açısından en haklı taleplere ulaşma, bunda önüne çıkan engelleri aşma ve ortadan 
kaldırmak için iç mücadelenin önemi kadar cins mücadelesi de önemli bir yer tutar. 
Cins mücadelesi; hem kadının kendi cinsiyle hem de  erkekle yürüttüğü meşru 
savunma anlayışına oturmuş mücadeledir. Cins savaşımının ulusal ve sınıfsal 
mücadeleyle aralarında diyalektik bir bağ vardır. Yani ihtiyaca göre şekillenen 
genelin hizmetindeki bir savaşım biçimidir. Bu nedenden dolayı cins mücadelesinin 
ve kadının özgün örgütlenmesinin partiyle, orduyla ve savaşla bağının iyi kurulması 
gerekir.  

Kadın olarak erkeğin tarzına benzeşmek onun sistemine tabi olmaktır. Bu 
kendisini zihnen egemenlikli anlayışlardan koparmamak kadar bağımlılıkta ısrar 
etmedir. Yani savaşım verdiğimiz erkek egemenliğinin içte uygulayıcısı ve 
savunucusu olmaktır. Cinsin kendi karşıtına dönüşümünün en üst düzeyde ifadesidir. 
Egemen zihniyeti çözümleyemeyen kadın, kendi cinsinin kurtuluş öncüsü de 
olamaz. Bu yüzden cins savaşımında kendi tarzında erkek egemenliğinden kopuş 
önemli bir yer tutar. Cins mücadelesini liberalleştirme mücadeleyi sekteye uğratır. 
Şunu unutmamak gerekir ki bizler, parti ve ordu içinde savaşma hakkımızı dahi 
savaşla elde etmiş bir gücüz. Bunun için en başta Parti Önderliği, erkek 
egemenliğinin bencil ve tasarrufçu yönlerine karşı keskin bir savaş yürütmüştür. 
Erkeğin getirdiği sınırlandırmalara, ‘benim öncülüğümde öncülük yapabilirsin’ 
mantığına karşı teslimiyeti yaşamak örgütün başına getirilebilecek en büyük 
tehlikedir. Eğer erkeğin kadını örgüt işleyişine ve savaş pratiğine katmayan 
yaklaşımlarına kadın tarafından tavır  konulmuyorsa demek ki orada erkeğin reva 
gördüğü sınırları beyin ve yürekte kabullenme söz konusudur. Cins mücadelesinde 
ürkek ve ısrarlı olmayan geleneksel yaklaşımlar hala mevcuttur. Bu 
mücadelesizliğin aslında kadına benliğini kaybettirdiği bilinmek zorundadır. Bu 
anlamda cins mücadelesizliği bir ölçü değil,  ölçüsüzlüktür. Cins savaşımında daha 
çok yıkma ve yaratma eylemi iç içe geliştirilmelidir. Erkeği  dönüştürme projesi cins 
savaşımının aktif savunma anlayışında ele alınabilir. Erkek dönüştürüldüğü oranda 
yaratma eylemi yerini bulacaktır.  

Cins savaşımı en çok kadının geriliklerine karşı bir değişim ve düzeltme 
mücadelesidir. Daha önceleri ‘kadın ezilendir ve ezilenler her zaman haklı olduğu 
için savunulmalıdır’ diyerek, kadının kendi içinde en olmadık davranışları ve 
ilişkilenmeleri korunmuştur. Bu, kadını örgütsel duruştan ve ilişkilerden 
uzaklaştırmıştır. Sema arkadaş, erkek karşısındaki ve kendi cinsi karşısındaki 
duruşunu en radikal çözümleyen arkadaştır. ‘Yeryüzünde iki güneş olamaz’ diyerek, 
bağımsız ve iradeli duruşuyla Önderlik mücadelesine kilitlendiğini dile 
getirmektedir. Kendi cinsinin zaaflarını, yetmeyen yanlarını gördüğü kadar kadın 
öncülüğüne olan güven ve sevgisini de raporlarında yoğunca işlemiştir. Böylesine 
büyük mücadele miraslarımız olmasına rağmen hala daha kendi içimizde birbirimizi 
olduğu gibi kabul etme anlayışı söz konudur. Kişinin yoğunlaşması bilinç düzeyi, 
hedefleri, hayalleri ve yaşam felsefesi ilişki tarzında açığa çıkar. İlişkiler bireyin 
kendi cinsiyle olsun karşı cinsle olsun, bütün özünü ele verir. İlişkilere bir biçim 
verilmeli ve resmiyete kavuşturulmalıdır. ‘Samimiyiz, paylaşıyoruz, ancak bizi biz 
anlarız’ anlayışıyla örgüte açıklık ilkesi ihlal edilip, ahbap çavuş ilişkilere 
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girilmektedir. Ahbap çavuş ilişkiler bireyi zamanla çeteleşmeye çeker. Ahbap çavuş 
ilişkiler örgütün kendinde geliştirdiği meşru savunma sistemini felce uğratır. 
Resmiyete oturtulmamış ilişkilerde örgütü güçsüz kıldığından savunma iradesini 
kırar. Cins savaşımı mevcut sisteme karşı alternatif güç olmamızın önemli bir 
parçasıdır. Yeni süreçle birlikte ‘neden ordunuz ortadan kalkmıyor’ dayatması gibi 
‘madem değiştiniz, yaşam tarzınız niye değişmiyor’ sorusu da aynı art niyeti 
taşımaktadır. Yaşamımızın ve iç mücadele yöntemimizin değişmediği görülünce ‘bu 
hareket halen potansiyel bir tehlikedir’ denilmiştir. En az savaşımımız kadar, yaşam 
tarzımız da onlar için büyük bir tehlikedir. Çünkü bizim yaşam tarzımız onların 
yaşam anlayışına  karşı bir meşru savunma içeriği taşımaktadır. Bu konudaki dıştan 
gelen dayatmalar kadar içte de ‘strateji değişti, yaşam tarzımız da bir yenilenmeden 
geçmeli, kadın ve erkek ilişkilenecek kadar özgürleşti, eski kalıplar aşılmalı’ 
anlayışları da meşru savunmanın yaşam anlayışına bir saldırıdır. Aslında 
hareketimizin özüne yedirilmiş olan “Nasıl Yaşamalı” sorusuna bir darbedir. Ortaya 
çıkan değerlerimizin bu yaşam ve ilişki tarzı üzerinde büyütüldüğünü görmemektir 
ya da görüp de bunu basit yaşam hedeflerine feda etmektir. İşte bu noktada kadının 
duruşu, retleri, yaşam anlayışı ve ölçüleri oldukça belirleyicidir.  

Kadının meşru savunma çizgisinde  kendisine karşı savaşım vermesi gereken en 
önemli konu duygusallığıdır. Duygusallıkta ilkelerin ve akılın yönlendirmesi 
olmadığından ölçüler rahatlıkla birbirine karışabilmektedir. Duygusal insan 
değişkendir ve olaylar karşısında gerçekçi olamaz. Parti Önderliği; “Duygularınız 
çok ilkel, duygular değerlere bağlanmalı” diyerek, duygularımızın düzeyini ve 
tehlikeli boyutlarını ifade etmektedir. Duygularla hareket edildiğinde insanın 
kendine hakimiyeti azalır. İlişkilerinde teslim olmayı, kolaylıkla benzeşmeyi ve 
sıkça yanılmaları yaşar. Bizdeki duygusallığın götürdüğü noktayı çözümlediğinden 
Parti Önderliği; “Duygusallık iradesizliktir” der. Duygu büyüklüğünü basit 
duygusallıklarla karıştıran biri siyasal ve askeri mücadelenin iyi bir militanı olamaz 
ve meşru savunma çizgisini doğru bir temelde uygulayamaz.  

Meşru savunma stratejisinin önündeki engellerden biri de bu en eski kadronun 
kendisini koyvermiş, inançsız yaklaşımlarıdır. Eksiklikler karşısında partiye bir 
rapor yazma, bir örgüt görevinde kendini sorumlu görme, ortamla ilgilenme gibi 
yaratılan devrimci kültürü bir yana bırakan, adeta ‘benden vazgeçin’ dercesine 
yorgun demokratı oynayan arkadaşların sayısı az değildir. Zaten bunlar ‘biz o kadar 
yaptık, artık yenileri devreye girsin’ diyerek, açık açık militanlık görevinden istifa 
etmektedirler. Bununla bağlantılı olarak, sınırlı bir kesimde de ‘biz yaptık da ne 
oldu?’ diyerek, sanki geçmiş emek ve çabalarına hayıflanma yaşanmaktadır. Bunlar 
ne kadar ağır gelse da inançsızlığın işaretidirler. Aslında inançsızlık ideolojiyi 
özümsememiş insanının ruh halidir. Bunun için erken kırılmalar, şikayetler ve 
iradesizlikler yaşanılmaktadır. İdeolojinin ve ideolojik kimliğin benimsenmesi 
meşru savunma stratejisinin uygulanmasında önemli bir yer tutar. Parti Önderliği; 
“İdeolojik kimlikler toplumun beyni olarak rol oynamaktadır. Bu kimlik olmadan 
doğuşlar olamaz, ideolojik kimliğin temel unsurları program, strateji ve taktiktir”  
der. Kadının sürece sağlıklı katılımıyla, taktik ve politik hakimiyetini geliştirmeyle 
Kadın Kurtuluş İdeolojisi’ni yaşamsallaştırabilir. Kadındaki toplumsal yönleri meşru 
savunma temelinde öz dinamiklerini canlı tutmasını getirir. Bugün neolitik kültürün 
yarattığı özü çağdaş temelde günümüze yaratma mücadelesi verilmektedir. Ataerkil 
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sistemin antitezine karşı yeni bir sentez olarak şekillenen bu mücadele, kadının 
kendi öz dinamiklerini bilince çıkarma ve yaratıcılığa dönüştürmesiyle 
kazanılacaktır.      

 
 
****************************************************************

** 
 



 

 

Meşru savunma, çağdaş demokrasinin 
diğer önemli bir ilkesidir. Çağdaş 
demokrasi ilişkilerinin olmadığı veya 
demokrasinin saldırıya uğradığı 
toplumlarda, meşru savunma temelinde 
varlığını savunmak bir haktır, hem de en 
temel anayasal bir haktır. Demokratik 
olmayan yasalara ve rejimlere boyun 
eğmek, demokratik bir tutum olamaz. 
Bu yaklaşım karşı saldırıyla 
antidemokratik güçleri yok etmeyi 
içermez. Daha çok toplumun genel 
bilinçlilik, örgütlülük ve gösteri hakkını 
süreklileştirip haksızlığı aşmayı öngörür. 
Uygulanan direnme kutsal savunma 
hakkına girmekte ve hukukun da özünü 
teşkil etmektedir. Meşru savunma, 
silahlı olanı da dahil, kaynağını çağdaş 
demokratik ilkelerden alır. Bunu aşan 
her eylem meşru savunma kapsamına 
giremez. 

KKK. ÖNDERLİĞİ 
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