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ERKEĞİN DÖNÜŞÜM SORUNLARI 
KAVGA VE PAYLAŞIM 

 
Önsöz  
Bir Kadının Arayışı 
Ben kimim? Yaşam içindeki yerim nedir? Bu yaşamı sürdürme-

min anlamı nedir? Nasıl bir amaçla  yaşamalıyım? Özgürlük arayışı-
na bu soruları  sorarak başladık.  

Kadın olmaktan kaynaklı çelişkiler kendimi bildim bileli  beni 
zorladı. Çok sonradan anlam verdiğim bir boşluk ve hiçlik duygusu 
anadan doğuşla birlikte yaşamıma eşlik ediyormuş. Mevcut sistem 
paralelinde her şey doğal, bir kader misali, olması gerekenmiş gibi 
yürüyordu. Ama nereden geldiği belli olmayan bilinmez sezgiler ve 
içten gelen duygularla varolana karşı hep bir güvensizlik duydum. 
Güvensizlik; ya kendini ölü gibi yere atma, yaşama katılmama istemi 
ya da en olmadık yerde mevcut gelenekleri ve tabuları akla gelmeye-
cek biçimde red etmeye dönüşüyordu. Bunlar, kadınca tepkilerimin 
günlük yaşamdaki yansımalarıydı. Bunun  kaçınılmaz sonucu çö-
zümsüzlük, sisteme derinden bağlanış olacaktı. Sistem tüm bu duy-
gularımı, düşüncelerimi, arayışlarımı da kendisini güçlendirmenin 
bir vesilesi yapacaktı. Küçük öfke patlamalarıyla beceriksizce sağa 
sola savurduğum sözcükler bir anlam taşımasa da çaresizliğimin 
ürünüydü. Dünya gerçeği devlet, aile, okul, gelenek ve görenekler 
başıma çullanmış ilmek ilmek beni işlemeye çalışırken acı duymak-
tan başka yapacağım bir şey kalmamış gibiydi. Nedenler, niçinler 
hep kafamda olsa da adım adım egemen sistemin karanlık dehlizleri-
ne  anafor misali çekiliyordum.  

Büyüdükçe en büyük acıları; sevgileri paylaşmak isterken yaşa-
dım. Ne ana babadan, ne eş dosttan, ne de erkeklerden temiz, içten-
likli çocukluk ve gençlik hayallerime denk sevgi ve saygı bulama-
dım. Kimi zaman acımasızca darbelerle, kimi zaman ise akla gelme-
yecek tüm incelikler denenerek hayallerime hep ket vuruldu. İsteme-
diğim ilişkilere hiç farkında olmadan sanki benim tercihimmiş gibi 
sürüklendim. Yaşadıklarımın, varolanının istediklerim olmadığını 
gördüm. Özgür, eşit paylaşımlar yoktu. Bırakalım bunları gerçekten 
beni sadece kadın olarak değil bir dost, bir insan olarak sevebilecek-
ler de yoktu. Yaşam deneyimlerimden bunları öğrenecektim.  

Erkek dünyasının çirkinlikleri her an her saat bana dayatılıyordu. 
Çoğu zaman güçsüzdüm. Bu dünyanın içinde kendimi yalnız hisse-
diyordum ve çirkinliklerin çok uzağında da değildim. Bu durum, ya 
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her gün yeniden yeniden içime gömülmeme, ya da tepki olarak aşırı-
lıklarımla yaşayıp durmama neden oluyordu. Başka bir dünya, bir 
umut ışığı yok muydu? İnsanca, sevgi dolu bir yaşam olamaz mıydı?  
Aradığım sevgi sadece bir hayal mıydı? Bu yaşamın neresindeydim 
ya da yaşamın içerisinde bir yerim var mıydı?  

Tam çirkinliklere bulaşacağım bir dönemde Başkan APO’nun 
özgürlük öğretileri imdadıma yetişti. Yüzümü güzelliklere döndüm. 
Tüm varlığımla bir sarsıntı yaşadım. Bayram havası ile arkama dahi 
bakmadan biraz bilerek, sonsuz inanarak katıldım. Bunu az ya da çok 
PKK insanlarını tanıyarak, Önderliğin bu arkadaşlardaki cılız yansı-
malarını hissederek yaptım. Katılımımı kendime yapılmış bir özgür-
leşme teklifi biçiminde ele aldım. Bu Önderliğimizin özgürlüğe çağrı 
teklifiydi. Hissedişlerime, sezgilerime tutunarak, cesaret ile tereddüt-
süz katılımı gerçekleştirdim. Ne kadar yaşayacağımı dahi bilmiyor-
dum. Ama o günlerden bu yana on beş yıl geçti, yürüyüşüm sürüyor.  

Bu on beş yıl geçmişten daha da acılı, sancılı, sarsıntılı geçti. 
Normal toplum ölçülerinin çok çok üstünde bir dayanma gücü, dire-
niş ve umutla yoğrularak yaşadık. Zorluklara gülüp geçen bir duru-
şumuz da oldu. Zorluklarımız ekmek, acılarımız hava, direnmeleri-
miz  de su gibi yaşamımızın doğal parçaları haline geldi. Yaşamı çok 
güçlü çözebilme derinliğinde olmasak da ana tanrıçadan kalma duy-
gu ve hislerimiz bizi ilerletti. Başkan APO içimizde saklı kalmış, 
bastırılmış güzellikleri ortaya çıkarmanın zeminlerini yaratıyordu. 
Dikenli yollardan, uçurumlardan, fırtınalardan artık korkmuyorduk. 
Doğru yolda ilerlediğimizi biliyorduk. Çünkü düşünce dünyamız 
büyüyor, dilimiz açılıyordu. Dünyayı tanıyor, her şeyi öğrenmeye, 
yorumlamaya çalışıyorduk. Kendimizle yalnız kalabilmeyi, gerekti-
ğinde yalnızlığımızı çoğaltabilmeyi de öğreniyorduk. Yürüyüşümü-
zün doğruluğundan emindik. Bu bir dogma değildi, yaşamın kendisi 
bunu ıspatlıyordu. 

Egemen sistemin maskeli yüzünü kaçınılmaz olarak saflarda da 
yaşadık. Hayal edilen sevgi ve yaşamın devrim saflarında da kolay 
gerçekleşmeyeceğini gördük. Öyle ki pişman ettirmenin çarpıcı, us-
taca bin bir yol ve yöntemleri denenecekti. Hiyerarşik duygu, düşün-
ce ve yaşam kalıpları saflarda da bizi cendereye almıştı. Bizi müca-
delesiz gerçek sevgi ve aşktan uzak tutarak kaderimize boyun eğdir-
meye, mülkleştirmeye, suskunlaştırmaya çalışan erkek egemenlikli 
yaklaşımlar oldukça belirgindi. Çoğu zaman dilimiz tam tersini söy-
lese de alışkanlıklarımızın, duruşlarımızın köleliğe zemin olduğunu 
kabul etmesek bile hayretler içerisinde görüyorduk. Mevcut bilinç, 
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irade ve kişiliğimizle ne kendimizi, ne de erkeği, egemen sistemden 
kurtaramıyorduk. Adeta aynı tiyatronun, aynı sahneleri bir kez de 
devrim saflarında oynanıyordu. Acı olan ise bu oyunun özgürlük 
adına oynanmasıydı. Ancak her şeye rağmen binbir güçlükle de olsa 
özgürlük damlacıklarının yaşam gözeneklerine sızdığını hissedebili-
yorduk. Özgür yaşamak kolay değildir. Beş bin yıllık kölelik ve 
egemenlik bir anda ortadan kalkmaz. Bedel ödenmelidir. Büyük bir 
emek, bilinç, ve insan sevgisi şart. Kötülükler karşısında ne kadar  
direnirsen o kadar başarılı ve umutlu olabilirsin. Böylelikle yakaladı-
ğın özgürlük fırsatlarını bir nebzede olsa değerlendirebilirsin. Özgür-
lüğü günlük yaşamın yoğunluğunda değil, insan ruhunun tâ derinlik-
lerinde hissettiğin titreşimlerle algılayabilirsin. Bu algılayış çıkarsız 
sevgi paylaşımlarında kendisini dışa vurur. Özgürlük paylaşımlarını, 
anlarını ve dakikalarını artırmak, ancak ve ancak mücadeleyi artır-
makla mümkündür. Mücadele büyüdükçe bireyin özgürlüğü hissedişi 
ve mutluluğu da artar. Bu duygular toplumsallaşır, halklaşır, evren-
selleşir ve yaşamın kıyısında, köşesinde kalanların yani insanlığın 
duygu ve düşünce haznesine yazılırak kazanıma dönüşür.  

Ş. Şerif Eğitim Devresi ile yürüttüğümüz çalışma tüm eksiklikle-
rine rağmen insanlığın gelişim haznesini zenginleştirdi.  

Devrim saflarında, deyim yerindeyse egemenliğin sillelerini ye-
miş bir kadın olarak erkek arkadaşların eğitimini üstlenmemi istedik-
lerinde dışa yansıtmasam da tepki duymadan edemedim. Kendi ken-
dime “Bütün ömrümüz boyunca zaten bu erkeklerden çektiğimiz 
yetmiyormuş gibi, bir de gel bunları eğit, dönüştür, güç ver. Zor iş 
vesselam...” dediğimi itiraf ediyorum. Narin Arkadaşın da pek ayrı 
düşündüğünü sanmıyorum. Bu duygular pek haksız olmasa da çö-
zümleyici değeri olmayan dar yaklaşımlardı. Zaten devre boyunca 
yaşadıklarımız bize bunu öğretti. Değişik bir çalışma olduğu için 
oldukça önemli tecrübeler de kazandırdı.  

Erkek arkadaşların eğitimine isteksiz yaklaşım, erkek gerçeğin-
den kaçış gibi görünse bile özünde kendimizden, mücadeleden ve 
özgürlükten kaçıştı. Yaşamın içerisinde bir çalışma olmasına rağmen 
böyle yaklaşmamız bizi zorladı. Teorik, soyut, oldukça idealist, yak-
laşımlarımızın yaşamın somutuna çarpıp bize dönmesi kaçınılmaz 
olacaktı. Sadece erkeği eleştirmek ve böylece özgürleşebileceğini 
düşünmek, bu temelde kendini tatmin etmek en kolay olanıydı. Bu 
belki de kendini kandırmaktı. Esasta verili sisteme göre şekillenmiş 
geleneksel  dünyamızla büyük bir savaşım gerekiyordu.  Yani sadece 
bir öğretmen değil aynı zaman bir öğrenci mütevaziliğini de yakala-
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mamız önemliydi. Kendimizi kalıplara sığdırarak, üstte bir yerlere 
koyarak doğal arkadaşlık paylaşımlarını, tartışmalarını yürütmemiz 
ve sonuç almamız mümkün olmayacaktı. Yıllarca bu mücadelenin 
içinde kalmış kadın ve erkekler olarak özgürlük için güçlü bir zemin 
oluşturmuştuk. Fakat Önderlik felsefesine göre ele aldığımızda bir 
arpa boyu bile yol almamıştık. PJA ortamında Önderliğin çözümle-
meleri temelinde erkeğe dönüştürmeye ilişkin tartışmalar yürütme-
mize rağmen erkeği eğitme projesi, bizim açımızdan da ilk deneme 
idi. Hangi yöntem ve uslüp ile arkadaşlara yaklaşacağımızı, ilişki-
lenme biçimini,  eğitimin içeriğini ve verilme uslubunun nasıl olaca-
ğını kestirmede ciddi zorlanmalar yaşadık. Bu anlamda yöntemsiz-
liklerimiz zaman zaman karşılıklı zorlanmaya yol açabildi.  

Egemen erkek gerçeğinin insanı köleleştirmek için kadın ve er-
kek üzerinde uyguladığı yöntemlerin yarattığı yaşamı çözümleye-
bilmek adeta labirentli yollar içerisinde yönünü bulmaya benziyordu. 
Erkeğin ve kadının iradesizleştirilmesi için bu kadar zenginlikli, 
karmaşık ve her bireyi kölelik ile ikna etme biçimi şaşırtıcı ve hayret 
verici idi. Kimi zaman hatalara da düşülse, yüzeysel de kalınsa öz-
gürlük ideolojimizin güçlülüğü, insan özüne duyulan inanç ve güven-
le inatçı bir tarzda yürüyüşümüzü sağladık. Anlamlandırdığımız ka-
darıyla doğruların ve güzelliklerin yaşamsallaşabileceğini görmek 
heyecan verici ve çekici idi. Her bireyin güzel yanlarını keşfetmeye 
çalıştık. Önyargılarımızın ve kalıplarımızın, erkenden karşımızdakini 
mahkum etme yaklaşımlarımızın insan özüne ulaşmada önemli bir 
engel olduğunu gördük. Tam aksine mevcut kalıplar bir yana bırakıl-
dığında,  sezgilerimize ve duygularımıza da yer vererek doğrular için 
savaşım verdiğimizde güzellikleri yakalamak ve hissetmek daha ko-
lay oluyordu. Egemen sistemin yarattığı, dokunulmaz kıldığı özel 
yaşam gerçeğini tartıştık. Karşılıklı güven yakalanıldığında özel de-
nilen bir çok olgunun tartışılabileceğini, paylaşılabileceğini, abartıl-
maması gerektiğini  ve hepimizin ortak bir yanı olduğunu öğrendik. 
Dar, dogmatik sınıf bakış açısından kaynaklı birbirini aşırı zorlayan, 
kızdıran hatta küskünlüğe yol açan kavgalarımızda oldu. Demokratik 
bir bakış açısı ve doğallık yakalanmadığından zaman zaman insan 
gerçeğini bütünlüklü ele almayan, bunun duygularını tahlil edeme-
yen, parçalayan yaklaşımlarımız güçlü sonuçlar çıkarmamızı engel-
ledi. Özelde yaşama, kadın-erkek ilişkilerine, sevgi olayına farklı 
farklı pencerelerden bakıp irdelemeye çalıştık. Bu kavgalarımızda 
hatalar olsa bile, kimi zaman birbirimizi kırıp döksek de amacımız 
gerçek aşkı yakalamaya dönüktü. Başlangıçta sorunları sistem gerçe-
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ğini ele almadan bireyselleştirdik. Kendimize ve birbirimize yakla-
şımda mahkum etme, olumsuzlama eğilimi ağırlıktaydı. Bu tek yan-
lılık tahripkarlığı ve zorlanmayı beraberinde getirebiliyordu. Bireyle-
rin kendisinde ve çevresinde güzel yanları görememesi yeniyi yarat-
mada, umudu geliştirmede yetersizlikler yaratıyordu. Bizim dogma-
tik, düz yanlarımız kadar, mevcut erkek şekillenmesindeki kendisine 
dokundurtmayan, gururlu yaklaşımlar eğitimin verimli kılınmasını 
engelleyebiliyordu. Süreç ilerledikçe doğal, içtenlikli duygu ve dü-
şünce paylaşımlarının ortama daha fazla güç, cesaret ve moral verdi-
ğini gördük. Bu tarz bir yaklaşım geleneksel dünyanın çözümlenme-
sinde daha fazla etkili oluyordu.  

Tüm bu tartışmalar içerisinde özgür yaşamın özünden, 
sosyalitesinden, paylaşımından uzaklığımızı çok net gördük. Ya ilke-
ler adına kendimizi erkekten soyutluyorduk, ya da mevcut klasik 
erkekliğin etki alanına giriyorduk. Bu durum hem kadın hem erkek 
için geçerliydi. Özgür yaşam ve ilişkilerin, gerçek aşkın anı anına 
mücadeleyle, nefes nefese sarsıntılarla, acılar içinde ama büyük gü-
ven ve sevgi olduğunda yaşamın her ayrıntısında yaratılabileceğini 
gördük.  

Erkek gerçeğinin sadece düz genel tanımlamalarla ele alınama-
yacağını, bu tanımlamaların doğruluğuna rağmen her bireyde farklı 
farklı yanlarının da olduğunu ve kürt insanın her şeye rağmen güçlü 
ve insani bir öz taşıdığını bu nedenle erkeğin de değişip-
dönüşebileceğini, eşitlikçi, paylaşımcı olabileceğini bunun zeminle-
rinin yaratılabileceğini gördük. Bu bizlerde büyük bir coşku ve moral 
yarattı. Özgürleşme iddiasında olan kadınlar ve erkekler olarak daha 
güçlü katılabileceğimize inandık.  

Şehit Şerif Eğitim Devresi arayışlarıma ulaşmada ve sorduğum 
soruların cevaplarını bulmada bir adım oldu. Erkeği  derinlikli tanı-
mada önemli sonuçlar çıkardığımı belirtebilirim. Devredeki arkadaş-
larla eksiklikler olsa da özde bir sevgi ve saygı bağı yakaladık.  

Daha güzel ve insanca bir yaşam bulmak için yola çıkmıştım. 
Önceleri sadece bunu arıyordum, sanki her şey hazır olmalıymış gibi 
soyut bir yaklaşımım vardı. Arayışlarımın hayat bulmasının büyük 
bir emek, bilinç, öz irade, sabır ve yaşamda her gün öğrenerek yeni-
lenme ile mümkün olabileceğini şimdi çok daha iyi biliyorum. Bu 
broşürü merak edip okuyan herkese en içten sevgilerimi sunuyorum.  

15 Nisan 2004-04-21  
Besê Erzincan-Narin Engizek 

Giriş: 
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Uzun bir zaman dilimini kapsayan çatışmalı bir eğitim devresini, 

çatışmalarla güçlenen ve güzelleşen paylaşımlarla dolu bir süreci 
geride bıraktık. Aslında geride bıraktık demek anlamlı gelmiyor. 
Eğitim sürecinde yaşadığımız ve paylaştığımız herşey bundan sonra-
ki yürüyüşlerimizde hep bizimle olacak. Çünkü bu anılar geçmişimi-
zin birer parçası oldular ve bugün kimliğimizde anlamlı bir yer edin-
diler. Tüm yaşadıklarımızın sonucunda bilincimizde, duygu dünya-
mızda ve davranışlarımızda bir değişim yaşandı. Daha önce tanıma-
dığımız ve yabancısı olduğumuz, ötekileştirdiğimiz bir pencereden 
yaşama bakma gücünü kazanmaya çalıştık. Bu eğitimle yeni bir ba-
kış açısı ve doğrultu kazandık. Şu anda yaşadığımız zorlu, heyecanlı 
ve duygulu anları, gideceğimiz her alandaki arkadaş yapısıyla pay-
laşma ve derinleştirme sorumluğu ile karşı karşıyayız. Önderliğin, 
“yarım kalan projem” diye ifadelendirdiği özgürlük çalışmasını sür-
dürme ve süreklileştirme amacıyla kadın arkadaşlar tarafından aka-
demi bünyesinde başlatılan “erkeği dönüştürme projesi” kapsamın-
daki eğitim devresine bir grup erkek arkadaş olarak katıldık. Erkeğin 
dünyasından farklılıkları olan ve biraz da yabancısı olduğumuz bir 
zeminde özgür yaşamı, özgür kadın-erkek ilişkilerini tanımlamaya 
çalıştık. Sistemin hem kadında, hem de erkekte yarattığı umutsuzlu-
ğa ve tükenişe giden ilişki anlayışını kadın arkadaşlarla çözümleye-
rek, alternatifini geliştirmeye çalıştık. Çözdükçe ve tanıdıkça anlam 
derinliğine vardığımız gerçekler, düşünsel ve ruhsal bir bütünlüğü 
yakalamamızı sağladı. 

 Akademiden ayrılırken tüm yaşadıklarımızı böylesi bir çalış-
mayla aktarmak istedik. Belki bu çalışmayla yoğunlaşmalarımızı, 
paylaşımlarımızı ve anlamlandırdıklarımızı tüm boyutlarıyla aktar-
makta zorlanabiliriz. Fakat yaşadığımız ve yaşadıkça anlamlandırdı-
ğımız bu süreci paylaşmanın önemli bir aracı olacağına da inanıyo-
ruz. Önderliğimizin de dediği gibi, “farklı bir dünyaydı burası”. Eril 
iktidar anlayışlarıyla örülü dünyamızda, kadın dünyasının farklılıkla-
rını ve özgünlüklerini bir çok yönüyle görememiş, görsek de hisse-
dememiştik. Bu farklılıkları ve özgünlükleri tanımak, onlara yakın-
laşmak aynı zamanda kendimizi daha iyi tanımak ve kendimize bir 
adım daha yakınlaşmak anlamına geliyordu. Bu çerçevede kendimizi 
çözümleyebildiğimiz kadarıyla anlatmak ve sizlerle bunu paylaşmak 
bizleri daha güçlü kılacak ve attığımız adımları hızlandıracaktır.  

Broşürümüzde eğitim süresince yaşadığımız yoğunlaşmaları ak-
tarmaya çalıştık. Ağırlıklı olarak kendimizdeki “erkek”le uğraştığı-
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mız için  broşür çalışmamızı da bu kapsamda ele almaya gayret gös-
terdik. Çünkü eğitim devresi boyunca erkeği, erkekliği, erkeklik ide-
olojisini tanımlayıp çözümlemeye çalışırken, aynı zamanda erkeğin 
erkekle iletişimini, paylaşımını, yoldaşlığını doğru temelde nasıl ge-
liştirmesi gerektiği üzerinde de çokça durduk. Erkeğin erkekle yaşa-
mayı, paylaşmayı öğrenebilmesi ve doğru bir sevgi bağını oluştura-
bilmesi, sistemin cinsler üzerindeki tüm etkilerinin düşüncede, duy-
guda ve yaşam anlayışında yıkılması anlamına gelir. Bu da özgür 
yaşamın oluşturulmasında önemli bir kilometre taşıdır.Bunu ne kadar 
başardık? Bu yolun neresindeyiz? Zorlanmaları ve güzellikleri neler-
dir? Sorularını çözebildiğimiz oranda cevaplamaya çalışacağız.  

Broşürümüzü bu anlamda dört bölümde ele aldık. Birinci bö-
lümde; erkek egemen sistem gerçekliğine ve bu sistem içerisinde 
şekillenen kadın-erkek ilişkisine dayalı yaşam mantığına karşı özgür-
lük hareketimizin başlatmış olduğu mücadeleyi ve şu an gelmiş ol-
duğu düzeyi ele almaya çalıştık. İkinci bölümünde; sistem içinde 
şekillenen erkeğin ilişkilerini, yaşama yaklaşım mantığını ve bunun  
somutta nasıl yaşandığını çözümlemeye çalıştık. Üçüncü bölümde; 
devreye ilişkin izlenim yazılarına ve arkadaşların devre içinde çeşitli 
dönemlerde yoğunlaşmalarını aktarma amaçlı yazdıkları makale, 
deneme vb. yazım çalışmalarına yer verdik. Dördüncü bölümde ise; 
erkeğin dönüşüm sorunlarını devredeki arkadaşların diliyle daha so-
mut koyabilme amaçlı devre ortasında ve sonunda yoğunlaşmaların 
aktarıldığı raporlara yer verdik. Bunların yanında eğitim devresine 
yönelik hem erkek hem de bayan arkadaşlarla yaptığımız röportajları 
da ekleyerek bir bütün akademi ortamının düşüncelerini katarak bro-
şürümüzü renkli ve canlı kılmaya çalıştık. Bu çalışmada aynı zaman-
da PJA koordinasyonundaki arkadaşların ve akademi yapısının izle-
nimleri ve devremizle birlikte çözümledikleri konular da aktarılmaya 
çalışıldı. Harcanan emeğe bu tarzda bir ürünle cevap vermek ve sa-
hip çıkmak istedik. 

Özgürlüğün anlam derinliğine ve Önderlik gerçeğine ilk kez bu 
kadar yakınlaşmamızı sağlayan tüm kadın yoldaşlarımızın emeğine 
layık olacağımıza dair sözümüzü yeniliyoruz.  

 
                                                            ŞehitŞerif  

Eğitim Devresi Öğrencileri 
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TOPLUM VE SİSTEM ÇÖZÜMLEMESİ 
 
İnsanı insan yapan olgu, sosyalleşme ve sosyal varlık olma ger-

çeğidir. İnsanın doğa içerisinde güç olması, kendisini ifadeye kavuş-
turması sosyal olma gerçekliği ile bağlantılıdır. İnsan doğanın genel 
gelişim diyalektiğinde, sosyalleşme gerçekliği ile yer edinince güzel 
yaşamın kapılarını kendisine ve çevresine araladı. Doğa, insan ger-
çeği ile kendini tamamladı. İşte bu buluşma ve buluşmaya dayalı 
birliktelik doğayı, insanı ve onun yaşam tarzını güzelleştirdi. Güzel-
likleri yaratmanın yolu, insan-doğa arasındaki uyumlu birliktelikten 
geçiyordu. Zeki, yetenekli ve dönüştürücü olan insan doğayı yorum-
ladıkça ona anlam kattıkça değerler yarattı. Ve insanın kendisi, yarat-
tığı değerler oldu. Kültürel bir varlık ve etik bir değer olarak insan, 
doğa içerisindeki konumunu belirledi. İnsanın doğadaki diğer canlı-
lardan farkı, etik bir değer olmasıydı. İnsan, doğanın genel gelişim 
diyalektiğinin içinde öz güven duygusuna sahip olan, kendi iradesine 
dayanan, bilinçli, sorumlu, doğaya uyum sağlayabilme yetisine sahip 
tek canlıydı. Bu anlamda özgürdü ve tercih hakkına sahip tek varlık-
tı. Güzellikleri yaratmak ya da yaşamı çirkinliklere boğmak, dünyayı 
mitoloji ve dinlerdeki cennet bahçelerine dönüştürmek ya da tam 
tersine yeryüzü  cehennemini yaratmak insanın kendi ellerindeydi. 
Attığı her adım, güzelleştirdiği, kirlettiği kutsadığı ya da lanetlediği 
insanın kaderini belirleyecekti.  

İnsanın toplumsal gerçekliğinin bir sonucu olarak kendisinde bi-
linçli ve öz iradeye dayalı geliştirmiş olduğu ahlaki ölçüler ve buna 
dayalı örgütlenme gerçeği, doğanın bir parçası olan insanın, doğanın 
içinde kendine bir yaşam alanı açmasını sağladı. İnsan bunu yapar-
ken özgünlüğünü, doğadaki diğer canlılar üzerinde bir üstünlük ola-
rak ele almadı. Hayvana, bitkiye, inorganik maddelere tümüyle saygı 
duydu ve değer biçti. Onları tabiat ananın bir parçası ve kendisinin 
tamamlayanı olarak gördü. Doğadaki bütün farklılıkları canlı olarak 
ele aldı ve onları kutsadı. Kendisini, yaşamın merkezine koymadı, 
üstün görmedi. Aksine kendisini yaşamın bir bütünleyeni olarak ele 
aldı. Farklılığını diğer canlılar üzerinde ve insan üzerinde tahakküm 
aracı olarak kullanmadı. Doğadaki tüm farklılıklarla kendisi arasın-
daki karşılıklı bağımlılıkları gördü. Farklılıklar arasındaki birliğin, 
bütünlüğün kendisini güçlü kıldığının farkındaydı. İnsan bununla, 
doğadaki tüm varlıklarla kendisi arasında güçlü bir duygu birlikteliği 
yakalıyordu. Doğada yakalanan duygu birlikteliğinin kendisi,  top-
lum içerisinde de güçle birlikteliklerinin ifadesi oluyordu. İnsanın 
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toplumsal yaşam ve üretim tarzı bunun belirleyeniydi. Tüm bunlar 
toplumsal yapı içinde zorunluluklar temelinde değil, kişiye saygı 
duygusundan kaynaklı ahlaki ve vicdani bir ilke olarak ele alınıyor-
du. Yaşama ve doğaya çok yakındı. Doğa-toplum-birey iç içeliği 
bireyin kendi ihtiyaçları kadar toplumun ihtiyaçlarını da  hissetmesi-
ni, kendisine çok yakın görmesini ve bunun sorumluluğunun bilin-
cinde olmasını beraberinde getiriyordu. Karşılıklı bağımlılıklar vardı. 
Ve bu bağımlılıklar düşüncede, duyguda hissedilebiliyordu. Doğayla 
organik bir bağ oluşturmuştu ve dünyanın akıl gücünün temsiliydi. 
Doğayı işleyecek, kendisini işleyip güzelleştirecek dolayısıyla kendi-
sini yaratacak tek “etik doğa” yine kendisiydi. Din ve düşünce geli-
şiminin hızlanması, insanın deney, tecrübe ve bilgi birikimlerini ko-
ruyup kuşaktan kuşağa aktarılmasıyla gelişmişti. Ortak dil, düşünce 
ve ona bağlı yaşam biçimi, maneviyat, gelenekler insanı insan yapan 
özelliklerin kendisidir. İnsandaki biyolojik evrim ve kültürel gelişim 
içiçe bir gelişim diyalektiğini izlemektedir. Bu gerçeklik ilkel bir 
biçimde de olsa  karşılıklı dayanışma, destek, bağlılık anlayışının 
içselleşmesiyle bağlantılı gelişmektedir. Karşılıklı bağımlılık, bera-
ber çalışma, işbirliği, güvenlik, sevgi gibi biyolojik ihtiyaçları karşı-
layan organik bir özle gelişim sürdürülmekteydi.  

Bu da kadın eksenli yaşam mantığına dayanıyordu. Toplumsal-
laşmanın ve dolayısıyla insanlaşmanın özgücünü yaratan kadın ve 
onun akıl gücü olmuştur. Doğayla arasındaki ilişki ve çelişkiler yine 
bu çelişkilere verilen cevaplar insan-toplum-doğa arasındaki ilişkile-
rin ilkel biçimini yaratmayı başarmıştır. Toplumsallığın gücünü kav-
rayan insan irade olmuş, kadınla gözlerini yeni yaşama açmıştır. Ka-
dının üretim mantığı, üretim ilişkileri yaşamı yaratmanın mantığını 
oluşturmuştur. Doğadan almak, üretmek, ürettiğini işlemek; doğayı 
işlemek, toplumu işlemek ve güzelleştirmek oluyordu. İnsan doğadan 
aldığını salt tüketmiyordu çünkü doğada salt tüketim mantığı yoktu. 
Yaşamsal ihtiyaçlar çerçevesinde tüketme ve bu tüketimle doğayı 
daha da zenginleştirme ve güzelleştirme diyalektiği işliyordu. Bu 
kadını dolayısıyla toplumu doğaya daha yakın kılıyor. İnsan doğaya 
yakınlaştıkça duygu ve düşünce diyalektiği zenginleşiyor, güçleniyor 
ve irade kazanıyordu. Kadının duygu yüklü, yaşamı güzelleştirmeye 
dönük zekası, duyarlı, kolektif çalışmaya yatkın, paylaşımcı ve yara-
tıcı karakteri, bu bilinç ve beceriyle birleştiğinde yaşam bir o kadar 
amaçlı, bir o kadar “insansı” bir karaktere bürünüyordu.  

Böylesi bir gelişim diyalektiği içerisinde olan toplumsal yapı-
lanma ne zaman ki bu diyalektiği çarpıttı, işte o zaman insanlık baş 
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aşağıya gidişin tarihini sözünde ve yüreğinde acılı ezgilerle aktarma-
ya başladı. Sümer rahip zihniyeti ve onun devlet anlayışı, aldananları 
ve aldatmaları bol bir mücadelen sonra toplumu kadın eksenli yaşam 
anlayışından kopartarak, insanın doğayla ve toplumla kurduğu orga-
nik ilişki gerçeğine insanı yabancılaştıracaktır. Rahipler, doğa ve 
insan arasındaki gerçekliğin arasına girerek ve oluşturulan bu ilişki 
diyalektiğinde kadını en kötü konuma getireceklerdir. Bu hedefe yö-
nelirlerken kendi çıkarları eksenindeki tahakküme dayalı sistemleri-
ni, ancak kadının düşürülmesiyle gerçekleştirebileceklerinin farkın-
daydılar; farkında oldukları noktadan darbeyi vurdular. Erkeğin çıkar 
mantığına dayalı zihniyeti, bu noktanın hassasiyetini çok iyi biliyor-
du. Doğa ve insan arasındaki ilişki mantığı yaşamın temel belirleyi-
cisiydi. Ve bunu sistemleştiren kadının kendisi olmuştu. Bu ilişki 
mantığına vurulan darbe, çarpıtma, toplum gerçekliğine vurulan dar-
be anlamını taşıyordu. Egemen mantık doğayı tanrısal korkutucu bir 
güç olarak nitelendirmiş, toplumu da tanrının yeryüzündeki izdüşü-
mü olarak nitelendirip kullaştırmıştı. Sonuçta köleleşen ve tanrının 
yasalarına uydurulan her insan toplumsal gerçekliğe güdümlendi. 
Oluşturulan bu mantık yapılanmasıyla -özde en güçsüz olan insan- 
kendi özgünlüğünde birer tanrı haline getirildi. Toplumsal kuralları, 
toplumsal ölçüleri, tanrının  yasalarını belirleyen, iktidarı eline geçi-
ren rahipler olurken; geriye kalanlar ise bu iktidara dolayısıyla tanrı-
nın yasalarına uymaya zorunlu olan köleler haline getirildiler.  

Doğanın bir gelişim diyalektiği vardı. Bu diyalektik içerisinde 
toplumsal gerçeklik farklıydı. Doğanın genel değişim diyalektiği 
içerisinde yer alıyordu fakat bağımlılıkları olduğu gibi özgürlükleri 
ve farklılıkları da vardı. Ne bitki dünyasına, ne hayvanların dünyası-
na, ne de fizik kanunlarına uydurulabilirdi. Başlı başına bir özgürlük-
tü. Kültürel bir olgu olmasıyla bağlantılı kendisini yeniliyor, değer 
yaratıyor, bu değerler üzerinden yeni değerler yaratarak kendini ta-
mamlıyor, doğayı tamamlayan uyumlu bir ilişki sağlıyordu. Bu insa-
nın irade sahibi olmasıyla, doğanın genel gelişim diyalektiğiyle bağ-
lantısını kendisinin kurabilme yeteneği ve gücüyle bağlantılıydı. 
Yoksa doğanın gelişim kanunlarına göre kendisini uydurmaya ve 
benzeştirmeye dayanmıyordu. Taklit etmeye dayalı bir toplumsal 
gerçeklik yoktu. Taklit etme, kendi özgünlüğünü ve farklılığını göz 
önünde bulundurmama, yaratılan değerlerin üzerinden doğru geliş-
meyi sağlamamayla bağlantılı gelişen bir olgudur. Bu da geçmiş de-
ğerlerin yaratımların inkarı üzerinden kendisini somutlaştırır. Geçmi-
şin çarpıtılması ya da inkar edilmesi insan ve toplum gerçekliğinde 
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temelsizliği açığa çıkarır. Temelsizlik ise, insan ve toplum açısından 
en büyük felakettir. Kendi öz kültürü ve değerlerinden kopmuş, kül-
türel mirasına dayanmayan toplum sömürüye açık bir toplumdur. Bu 
topluluklar üzerinden sömürü geliştirilir yada bu topluluklar kendi 
içlerinden sömürü sistemini geliştirirler. İnsanlığın iradesi çalınan ve 
çarpıtılan kimlik gerçekliği en zayıf noktaydı. Yani kadın ve kadın 
eksenli yaşam gerçekliğinin son bulmasıydı.  

Rahipler, doğa ve insan arasındaki ilişkileri incelemek ve doğa 
ile insan arasındaki yaşam mantığını gelişen ve değişen toplumsal 
ihtiyaçlar çerçevesinde düzenlemek için oluşturdukları ziguratları 
tam tersi bir amaçla kullanmaya başladılar. Bir taraftan kollektif üre-
timi örgütlülükle sağlayıp ihtiyaçları dengeli giderilirken öte taraftan 
doğadan aldıkları, gözlemledikleri tüm olguları taklit ettiler ve top-
lumu ona uydurmaya çalıştılar. Doğayı tanrı yaptılar, toplumu ve 
bireyi tanrıya itaat eden kula dönüştürdüler. Kullaştırılan, tek tipleşti-
rilen, yok olan bireyin yarattığı korku ve bilinçsizlik kendi içinde 
güçlü bir tanrı oluşturmuştur. Ben merkezcilik, buna dayalı gelişen 
bireycilik ve bencillik olgusuydu bu. Özde tanrının kendisi bu olu-
yordu. Aslında tanrının tanımı iradesizlikti. İradesizliğin kendisini 
yansıtma biçimi güç arayışı oluyordu. Güçsüz ve iradesiz olan insan-
lar birbiri üzerinden tahakküm geliştirmeye çalışır. Güçlünün ve ira-
desi olanın tahakküm geliştirmeye ihtiyacı yoktur. Toplumsal dönü-
şüm dönemlerinin parçalanmasında aynı zamanda bu gerçeklik belir-
leyicidir. Toplumsal gelişim dinamiklerine dayanmayan ölçü ve ör-
gütlülükler hiçbir zaman güvencede değildir. Her an yok olma tehli-
kesi ile karşı karşıya olduğu kadar her an yok edebilen bir gelişim 
diyalektiğini de içinde barındırır. Bunun örneklerine tarihte sıkça 
rastlanmıştır.  

Oluşturulan bu sistem belirli bir süreden sonra kendisini zihni-
yette, ruhta kurumsallaştırmış ve kadercilikte somutlaştırmıştır. Sta-
tik, yerinde sayan bir sistem olma gerçekliğinden dolayı kurumlaş-
ması daha hızlı olmuştur. Yeniliğe açık olmamak yada yeniliği bu 
sistem içerisinde kendisine uyarlayarak gerçekleştirmek sistemi 
ayakta tutmasının mantığı olurken, yapılan dönüşümlerin üsten ve 
yüzeysel geliştirilmesi hiyerarşik mantık örgüsünün kendisini insan-
ların zihninde kurumlaştırmasını hızlandırmıştır. Kurumlaşmanın 
derinleşmesi ise beşbin yıllık ezen-ezilen mücadelesinin yaşadığı 
derin bunalımları, felaketleri, acıları, kıyımları da kendisiyle beraber 
açığa çıkarmıştır. 
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İnsana hükmeden zihniyet doğaya da hükmetti. İnsanla doğa ara-
sındaki ilişkiyi tanrı-kul mantığına göre şekillendirdi. Doğayı da ta-
nımaya çalıştı fakat doğayı tanıdıkça ne kadar “çıkarlarımın hizmeti-
ne sokabilirim” mantığıyla yaklaştı. Keşifleri, yeni sömürü alanları 
açma anlayışıyla ele alıp bu alanları     egemenliği altına almak için 
kullandı. İnsanı doğadan kopardı. İnsan yeteneklerine, becerilerine 
ve zekasına tahakküm hakkını kendinde buldu.  İnsanoğlu doğada 
üstün tür oldu. Öteki olarak tanımladığı halklara, doğaya, kadına 
yüklenip hükmettikçe güçlendiğini sandı. Doğayı, toplumu, insanı 
kendi hizmetinde kullanan egemen güç bu günkü doğa-insan-toplum 
arasındaki dengesizliklerin kaynağını oluşturdu. Doğayı, toplumu, 
kadını mülkleştiren, mülk olarak gören bu zihniyet tüm dünyayı nes-
neleştiren bir konuma getirmeye çalıştı. Doğayı tanrı, devleti de tan-
rıdan korkan, ona karşı savunmasız olan insanlığın örgütlenme me-
kanı yaparak, insanlığı devlete mahkum etmeye çalıştı.  

Erkek egemenlikli sistem üst ve alt yapı örgütlenmeleriyle ken-
disini güçlendirip kurumlaştırırken birey ve toplum arasındaki den-
gesizlik de gitgide yaşamın her alanını cehenneme çevirdi. Bu ku-
rumlaşmayla halklar üzerinde sömürü çarkını döndüren sistem, alter-
natif olabilecek tüm güçlere karşı en acımasız uygulamaları sergile-
mekten geri durmamıştır. Bunun bir yönü ideolojik saptırmalarla 
insanları gönüllü kölelere dönüştürme olurken diğer yönü de kaba 
zora dayalı, içinde acımasız çirkinlikleri, kompleksleri, kıyımları 
barındıran uygulamalar olmuştur. Toplum ve birey arasında yaşanı-
lan ilişkisizlik gerçeği bu dengenin yakalanmasını da oldukça zorlaş-
tırmıştır. Hatta öylesine ki sisteme karşı gelişen özgürlükçü mücade-
leler, döngüye alternatif bir oluşumu tasavvur etme gücünü bile gös-
terememişlerdir. En temelde bu mücadelelerde cins sorununu sistem 
sorunu olarak ele almadıklarından dolayı dönüp dolaşıp ulaştıkları 
nokta egemen mantığın kendisi olmuştur. Egemen sistemin kendisi 
sistemler bütünlüğünü teşkil ederken kendisini en fazla da kadın-
erkek ilişkileri somutunda kurumlaştırmıştır. Tüm doğu ve batı çıkış-
lı özgürlükçü mücadeleler cins sorununu bu bağlamda ele almadıkla-
rı için sistem karşısında istenen başarıyı elde edememişlerdir. Eşitlik, 
özgürlük, adalet istemiyle insanlık amansız bir arayışın içine girmiş 
olsa da yarattığı, ürettiği ve insanlığa mal ettiği bir çok değere karşın 
egemen sistemin tekeline girmekten kendisini kurtaramamıştır. Ege-
menliğe karşı egemenliği aşmayan mantıkla mücadele etmek, ona 
benzeşmek alternatif olamama anlamını taşımaktadır. Özde tanrı ve 
ona dayalı devlet mantığının dışına çıkamama nedeniyle, toplum ve 
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birey arasındaki dengeyi oluşturmak için harcanan tüm çabalar istem 
dışı sonuçlara götürmüştür. Alternatif bir sistem yaratmaktan öte 
sınıf temelli örgütlenme mantığı farklı sonuçları doğurmamıştır. Ra-
hip krallara karşı yürütülen mücadele tanrı krallarını, tanrı krallara ve 
tanrılara karşı yürütülen mücadele de bilginin ve paranın gücünün 
elinde tutan çılgınlaşmış bireyi ortaya çıkarmıştır. Bunun sonucunda 
dünyamız kaos aralığına yaşar duruma getirilmiştir. Tanrı krallara 
karşı gelebilecek daha güçlü, soyut bir tanrının yaratılmasıyla kurtu-
luşun geleceğini düşünen yine daha sonraları tanrılara karşı salt bili-
min gücüyle özgürleşeceğini sanan insan çözümleyemediği bu zihni-
yetle kendi bunalımını derinleştirmiştir. Alternatif olma ve alternatif 
üretme gerçeğinden uzaklığın ifadesi olan bu durum insan gerçekli-
ğini, onun irade ve güven sorununu çok somut ifade etmektedir. İra-
desizleştirilmiş insan gerçeği üzerine kendisini şekillendiren erkek 
egemen sistem, iç güdülerini disipline etme gerçeğinden uzaklaşmış, 
nerede ne yapacağı belli olmayan insanı ortaya çıkarmıştır.  

Erkek egemen mantık ve ona dayanan sistem bütünlüğünün ken-
disi, üsten ideolojik dayatma yada zor yoluyla toplumla bütünleşti-
rilmeye çalışıldığında varolan çelişkilere getirilen çözümler toplu-
mun başına sürekli bela olmuştur. Erkek egemen sistemin üsten da-
yatılan değişmez ve şaşmaz yasaları, toplumsal değişim-dönüşüm 
yolunu belirlerken bununla bağlantılı gelişen yozlaşma hiyerarşinin 
zihinlerde derinleşmesini kaçılmaz kılmıştır. Toplumun kültür düzeyi 
insanın kültür düzeyini, dolayısıyla zihniyetini belirler. Zihniyette 
kendisini kurumlaştıran ve aile gerçeğiyle varlığını sürdüren hiyerar-
şik düzen, bireycilik ruhu etrafında şekillenen çıkar mantığıyla bitişe 
sürüklemesini birlikte getirmiştir. Toplumsal yaşamdan, toplumsal 
ihtiyaçlardan ve toplumsal çelişkilerden uzaklığın ifadesi olan özel 
mülkiyet anlayışına dayanan insan, kendi özgürlüğüne kendi elleriyle 
setler çekmiştir.  

Bu yönlü tarihsel mücadeleler temelde ezen ve ezilenlerin mü-
cadelesi üzerinden şekillenmiştir. Ben-merkezciliğe dayalı zihniyet 
yapılanmasına karşı gelişen mücadeleler geçmişin mirasını devral-
mış, geleceği yaratmanın mücadelesini vermiş fakat bunu yaparken 
kendisini dünyanın merkezine koymaktan, kendisi dışındaki tüm ol-
guları reddederek öteki diye tanımlamaktan, ezmekten, tüm bu olgu-
ların inkarı üzerinden yükselmekten kendisini alıkoyamamıştır. Kö-
le-serf-işçi mücadelelerinin tümü bu eksende yürümüştür. Özgürlük, 
eşitlik, adalet adına mücadele yürüten her örgütlenme kendisini veya 
örgütlediği sınıfı esas alarak iktidarı hedeflemiş, iktidar  alanında 
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hiyerarşik mantık yapılanmasını ve onun zihniyetini aşamamıştır. 
Gericileşip yıkılmayla yüz yüze kalmış yada yıkılmıştır. Özde bozu-
lan bu toplumsal deneyimler yaşadıkları sorunun cins sorunu ve cins 
sömürüsü ile bağlantısını güçlü kuramadıklarından dolayı, kadının 
güç olması gerektiğini savunsalar da kadınısömürülen bir araç ko-
numuna düşürmüşlerdir. Böylelikle en temel çelişki olan cins çelişki-
si tali konumda tutulmuştur. Kadın iradesizleştirilmesine,  özel mül-
kiyet aracı haline getirilmesine karşı alternatif çıkışını iradeleşerek, 
aktifleşerek ve kadın eksenli yaşamı geliştirerek kendisini var etmesi 
gerekirken bunu başaramamıştır. Toplumsal yapılanma içerisinde 
alternatif, özgürlükçü bir güç olmasının önünde hep engeller oluştu-
rulmuştur. Özgürlükçü çıkışlarla kadın belirli haklar ve yükümlülük-
ler verilse de “kadına verilmiş haklar” olması gerçeğiyle bağlantılı 
sistemin kendisini kadın sömürüsü üzerine kurumlaştırmasının önüne 
geçilmemiştir. Erkek mantığına  dayalı şekillenme bu gerçekliği tam 
olarak anlayamamış ya da anlamlandıramamıştır. Egemen sistem 
kadını aile içerisinde erkeğin sömürüsü altında bitirilmeyle yüz yüze 
bırakıp ya da pazar aracı olarak kullanan sistemin kendisini ayakta 
tutmasının en öncelikli ayağı olmuştur. Kadın eksenli bir sistem ve 
mantık yapılanmasını  neolitikte boğup inkar ederek, hiçe sayarak 
ideolojik anlamda  kendisini alternatifsiz bırakmıştır.  

Toplumsallık sınırlamayla birey iradesini hiçleştirirken, kapita-
list uygarlık yok sayılan bireyi, kendi gerçekliğine tanıma ve anlam-
landırma, öziradesini oluşturma gücünde hızlandırıcı bir etkide bulu-
narak uygarlık gerçekliğinin ve insanlık açısından sıçramanın adı 
olmuştur. Bilim teknik alanındaki gelişmeler, keşifler, ticaret, ticaret-
le bağlantılı rönesans ve reform hareketleri, tanrı ve din dogmalarına 
dayanan mutlak otoritelerin dogmatik, sığ düşünce ve davranış kalıp-
larına, yozlaşmış inançların tümüne insan olma, birey olma gerçekli-
ğiyle güçlü bir darbe indirmiştir. İnsanın kendisini yöneten, yönlen-
diren, güdümleyen tüm otoritelere karşı bilimsel temelde sorgulama-
yı en güçlü yaşadığı dönem olan kapitalist uygarlık çağı olmuştur. 
İnsanlık gerçekçi olan, özbilince dayalı eylem olgusunu tanrıların 
gölgesinden kurtarmış insan-insan, insan-doğa, insan-toplum arasın-
daki ilişkilerin daha bilimsel sorgulanmasını beraberinde getirmiştir. 
Hümanizm ve birey olma gerçekliğini ön plana çıkartan burjuvazi, 
aşırı toplumsallığın iplerini koparmış fakat çıkar mantığı çerçevesin-
de örgütlediği yaşam anlayışıyla bireyciliği derinleştirmiştir. Bireyle-
rin içindeki tanrılarından zincirlerini koparmıştır. Bilginin ve paranın 
gücünü kendi eline alanlar, ticaret ve kâr hırsı etrafında örgütlediği 
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yaşam anlayışıyla aşırı toplumsallaşmaktan intikam alırcasına birey-
ciliğe yönelmiştir. Bireycilikle yakalanamayan ve uçlaşan toplumsal 
denge bilginin, paranın ve teknolojinin gücünü eline geçiren bireyin 
geçmişe oranla daha büyük felaketlere yol açmasının kapısını arala-
mıştır. Çözümlenemeyen zihniyet, yaratılamayan alternatif toplum 
modeli erkek egemen sistemin özel mülkiyet anlayışına dayalı çıkan 
mantıkla nereye savrulacağı, hangi yöne gideceği belli olmayan bir 
toplumsal gerçekliği ortaya çıkarmıştır. Bireyciliğin hortlatılması ve 
hakim kılınması üzerine şekillenen kapitalist sistem gerçekliği gü-
nümüz bunalımlarının temel nedenini teşkil etmiştir.  

Bugün kendisini tarihin dışında, geçmiş ve gelecek zamanların 
dışında, ayrı bir olgu olarak ele alan ve giderek derinleşen erkek 
egemen zihniyet insanlığa, “geçmişte yaşanan buydu, bugün de ya-
şanan ve gelecekte yaşanacak olan da budur” diyor. O halde farklı 
alternatif aramaya gerek yoktur. “En güzel ideal olan sistem benim” 
dercesine alternatiflerini çürütmeye çalışmaktadır. Bu çaba  kendisini 
tarihin dışında, dolayısıyla varolan zamanın dışında bir olgu olarak 
ele alma, mevcut sistemini ideal kılma anlamını taşımaktadır. Ki bu 
da insanlığı kaderciliğe mahkum etmekte, kendisini bağımlılaştır-
maktır. Bu anlamda egemen sistem kendisini her yönüyle meşrulaştı-
rarak alternatif mücadelelere karşı en amansız, çirkin yöntemlerle 
saldırmaktadır. İnsanlığın özgürlük arayışlarıyla bağlantılı gelişen 
demokrasi ve özgürlüğü ve buna dayalı kazanılmış hakları çok ince 
yöntemlerle kendisine uyarlamanın ya da kendisini meşrulaştırmanın 
aracı yapmaktadır. Demokrasi, barış, eşitlik, adalet sistemin kendini 
tanıttığı veya göstermek istediği yüzü olurken, görülmeyen tarafı 
insanlığın onuruna en büyük darbeleri indiren hileler, aldatmacalar 
ve komplolarla doludur. Kendisini sömürü çarkı üzerinden sistemleş-
tiren ve en temelde de erkek egemen mantığı ve karekteri üzerinden 
kurumlaştıran sistem, kendi gerçeğini her türlü yöntemle insanlığın 
zihnine yerleştirmeye çalışmaktadır.  

Ezilen üzerinde mitolojik ve  dini dogmalarla geliştirilen tahak-
küm mantığı bugün sistemin sahte özgürlük anlayışıyla geliştirilme-
ye çalışılmaktadır. Bilinç ve irade kazanan, aydınlanan insanı dene-
timine almanın biricik  yolu tüm bilimsel-teknik gelişmeleri kendi 
çıkarları doğrultusunda gerçekleştirmektir. Sermaye sahipleri, geli-
şen toplumsal çelişkiler ve yaşanan bunalımlarla açılan yaralarla 
bağlantılı insanda gelişen manevi, ruhsal, ekonomik, kültürel, sosyal 
boşlukları sanal dünyalar yaratarak doldurmaya çalışmaktadır. Tüke-
tim için tüketim mantığına dayalı sistem aşırı kar üzerine dayanan 
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rekabet anlayışıyla yaşamı zindana çevirmiştir.  Bileşim ve iletişim 
ağının gelişmesiyle, sermaye üretimden çok, ürettiklerini yarattığı 
rekabet ortamında pazarlamanın aracı olmuştur. Sınıfsızlaşmaya doğ-
ru giden ama iradesi tümden elinden alınmaya çalışılan birey, sistem-
le uyumlu bir araç  haline getirilmeye çalışılmaktadır. Yaşanan buna-
lımlarla bağlantılı birey sosyal, siyasal, ekonomik her anlamda ya-
şamın içerisine girmiş; sistem için uygun insanı üretme aracına dö-
nüştürmüştür. Erkek egemen mantığına dayalı sistem ruhsal, düşün-
sel hatta fiziki anlamda yaşamı ölüm sınıra getirmiştir. Öldürmekle 
yüzyüze bıraktığı yaşamı canlandırmaya çalışarak kendisini yaşat-
maktadır. Hem varolan sistem yapılanmasıyla yaşamı katletmekte 
hem de kendisini ayakta tutabilmek için katlettiği yaşamı ayakta tut-
manın binbir yöntem arayışı içerisinde olmaktadır. Bilgi ve iletişim 
ağıyla insanların zihnini, duygusunu hatta biyolojik yapılanmasını 
yönlendirmeye çalışmaktadır. Kişinin istemleri, kabul-red ölçülerini, 
yaşamsal ihtiyaçlarını tespit ederek, insanların  sosyal, siyasal, eko-
nomik, kültürel ilişkilerini medya enformasyon ağıyla, kurduğu pa-
zar ve rekabet anlayışıyla denetim altına almaya çalışmaktadır. Bu da 
sistemin kendisine, dolayısıyla devlete bağlı güdümlenmiş edilgen 
insan gerçekliğini ortaya çıkarmaktadır. İnsanlar varolan yaşamın 
öznesi olmaktan öteye iktidarın nesnesi konumuna getirilmeyle 
yüzyüze bırakılmışlardır. Adeta köleci dönemlerdeki köle-efendi 
ilişkisi tekrardan canlanmış gibidir. Fakat çok daha ince yöntemlerle, 
demokrasi ve barış adına bu yapılmaktadır. Ama ortada ne gerçekçi 
bir demokrasi anlayışı vardır, ne de bir barış ortamı vardır. Doğayı, 
toplumu ve bireyi alabildiğince sömürmenin arayışının döndüğü kaos 
kendisini hakim kılan olgudur. İktidarın kendisi sermaye ile sermaye 
sahiplerinin oluşturduğu uluslar arası mekanizmalara,  anlaşmalara, 
sözleşmelere dayanan sistemler bütünlüğü olurken, insanlık da  bu 
mekanizmayla uyumlu hale getirilmeye çalışılmaktadır.  

Günümüz sınıflı uygarlık gerçeğinde ekonomisinden siyasete, 
maneviyattan ilişkilenme biçimine, etik ve ahlaki ölçülerden doğayla 
olan ilişkilere kadar yaşamın her alanında artan çürüme ve aşınmalar 
dünyamızı kaos ve bitişe sürüklemektedir. Uygarlıksal ilerleyişin 
gücü ve hızı göz önüne alındığında hiç de  iç açıcı olmayan bir du-
rumla karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz.  

Ütopyalarımızı gerçekleştirebileceğimiz ya da tam aksi bir bi-
çimde dünyayı cehenneme ve aynı anda çevirebileceğimiz bir çağ 
içerisinde soluk alıp vermekteyiz.  Gerçek,  gerek gelişen bilimsel 
teknik gelişmeler, gerek tarihi birikimler, gerekse de doğadaki den-
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gesizlik boyutuyla yaşanan ahlaki bunalımlarla geçmişte görülmemiş 
ölçüde güçlenerek insanlığın karşısına çıkmıştır. Her üç noktada bu-
lunan seçenekler arasında varolan karşıtlıklar insanlık tarafından çok 
net ve sade bir şekilde görülebilmektedir. Hiçbir zaman dilimi içeri-
sinde bu denli netlik olmamıştır. Bu olasılık zamanın içinde bu nok-
tayı insan evriminde benzeri olmayan bir dönem haline getirilmekte-
dir. Bütün olasılıklar aynı anda insanlığı karşısında net kendisini or-
taya koymaktadır. Ki bu insanı ister istemez bir tercihe zorunlu kıl-
maktadır.? 

Egemenliğin  çok ince yöntemlerle ama yine de  barbarca sayı-
labilecek bir tarzda uygulanışıyla dünyamız insanlığın korkusu hali-
ne gelmiştir. Her an bir patlama ve cehenneme dönen dünya(!) ya da 
tersi barışa giden dünya alternatifleri! İki seçenek  yanyanadır ve 
birbirine çok yakınlaşmıştır. Dünya büyük umutların, büyük emelle-
rin ya da erdemlerin, endişelerin, korkuların,  beklentilerin, şaşkın-
lıkların  bir karışımı haline gelmiştir. Bugün nükleer birleşme veya 
ayrılmadan doğacak büyük bir patlamayla kendi kendimizi yok et-
miyorsak da aynı şeyi toplum, doğa ve dolayısıyla dünyayı yavaş 
yavaş fakat kesin olarak tahrip ederek ve  böylelikle kendimizi de 
bitirerek gerçekleştireceğiz.  

Günümüz sorunsalı yaşanan tüm çelişkileri, insan- doğa arasın-
daki ilişkileri de netleştirmiş  ve belirgin bir şekilde somutlaştırmış-
tır. Ekolojik dengesizlik ve toplumsal dengesizlikten -o da kadın-
erkek ilişkilerindeki dengesizlikten- kaynağını aldığına göre- yeni bir 
uygarlıksal çıkışın geliştirilebilmesi için gelinen aşamada kadın ve 
erkek arasında doğru alternatif bir yaşam arayışını, ortak dayanışma 
ve birlikteliği yaratmak hayatidir.  

Kadının özgürlük düzeyi toplumun özgürlük düzeyini ve yaşa-
mın özgürlük düzeyini belirler. En temelde günümüzde yaşanan tüm 
sorunlar, demokrasi, ekolojik dengesizlik vb. dayanmakda  ve kendi-
sini yaşattığı nokta cins sömürüsü olmaktadır. Kadın ve kadına daya-
lı yaşamın reddi üzerinden gelişen sınıflı toplum uygarlığı o günden 
bu güne kadar yaşadığımız sorunların temelini teşkil etmektedir. Sis-
tem ve onun mantık yapısına dayalı kurumlaşmaların insanlığa ka-
zandırmadığı, tüm zamanlardan daha net ve sade bir biçimde kendi-
sini ortaya koymaktadır. Bu zihniyetin  temelinde yatan ise  kadın-
erkek ilişkilerinde yaratılan ilişki mantığı ve onun davranış kalıpları-
dır; alışkanlıklarımızdır.  

Önemli olan şey etik ve ahlaki ilişkilerimizde bir devrimi alter-
natif olarak gerçekleştirebilmektir. Değişim-dönüşüm hangi ahlaki 
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ilişkilere dayanmakda ve yönde  gelişmektedir. Bu yönlü tarihimiz 
ve geldiğimiz düzey bu netliği sağlamıştır. Alışkanlıklarımızı  ilke-
lerle uyumlu bir şekilde dönüştürmenin kararlılığını yüklenmek yeni 
sistemin gelişimini de açığa çıkaracaktır. Zemin her zamankinden 
daha uygundur.  

Bu bağlamda ben-merkezci bir anlayıştan sıyrılabilir, talep ve ih-
tiyaçlarımızı doğru tespit edebilir, doğanın dengesini sağlayabilir, 
her şeyi hoyratca tüketme yerine tükettiğimiz kadar yaratabilir, gele-
cek kuşakları da  düşünebilen demokratik ekolojik toplum bilincine 
ulaşılabiliriz.  
*** 
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KADIN KURTULUŞ İDEOLOJİSİ 
VE 

ERKEĞİ DÖNÜŞTÜRME PROJESİ 
 

Sınıflı toplum gerçeği ile bağlantılı insanlar arası, özelde de ka-
dın ve erkek cinsi arasında gelişen yabancılaşma günümüz uygarlı-
ğında tüm toplumsal sorunların kaynağını teşkil etmektedir. Kadın ve 
erkek cinsinin birbirine yabancılaşması ya da yabancılaştırılması ve 
dolayısıyla kadın eksenli yaşam mantığından insanın ve toplumun 
yabancılaştırılması üzerine; sistem, komuta ve itaat ilişkilerini ku-
rumsallaştırmıştır.  Egemen sistem kadını da erkeği de iradesizleş-
tirmiş öz bilinçten yoksun bırakmıştır. Kadını ve kadın eksenli ya-
şamın ret edilmesi üzerinden gelişen bu sistem en temelde kadın cin-
sinin temelde sömürüsü üzerinden bugüne kadar kendisini ayakta 
tutabilmiştir.  

Ortadoğu halkı ve Ortadoğu coğrafyası kadın eksenli yaşam an-
layışını en güçlü yaşayan, insanlığı kadının elleriyle yoğuran, dünya-
yı insanlaştıran, dünyanın insanlığa aralanan kapılarını ilk açandır. 
Dolayısıyla kaybedişi en kötü yaşayan ve halen de egemen güçlerin 
korkuyla baktığı, en uzak alternatif olma yönündeki çıkışına  karşı 
hemen refleks gösterdiği bir gerçekliktir. Egemen sistem kadın ek-
senli yaşamı yıkarken onu yaratan halklara karşı günümüze kadar 
süregelen çirkin mücadele yöntemlerini esas almıştır. Sistem,  
korkuğu halklardan olan kürt halkına karşı acımazsızlığıyla kendisini 
tarihi dönemlerde somutlaştırmıştır. 

Özgürlük hareketi işte tam da bu noktadan yani düşürülen kadı-
nın elinden tutarak kadını iradeleştirme, bunun zeminini yaratarak, 
sistem karşıtı alternatifsiz güç olarak bu arayışı kendisinde somutlaş-
tırmanın mücadelesini verdi. Mücadelemiz özellikle önderliğimiz, 
kadın sorununu bir cins sorunundan öteye sosyal, siyasal, ekonomik 
yönüyle en temel toplumsal sorun olarak ele aldı. Sistem karşıtı mü-
cadele diyalektiğini saptıran, erkeği de kadını sisteme mahkum eden 
bu ilişki diyalektiğinin çözümlenmesi ve alternatifinin yaratılması 
kaçınılmazdır. Özel ev- genel ev ile düşürülen kadın hem erkeği hem 
kadını dolayısıyla toplumu, egemen güçlerin elinde tutsak bir konu-
ma sokmuştur. Sistem en temelde aile kurumunda sosyal, siyasal, 
ekonomik tüm yönleriyle kurumlaştırılmaktaydı. Erkeğin ve kadının 
en tehlikeli bir biçimde sisteme bağlandığı, iradesinin hiçleştirildiği 
alanda  aile gerçekliği.  Önderlik, kadın ve erkek arasında yaratılan 
özel mülkiyete dayalı, bin yılları alan bu geleneğin korkunçluğunu 
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görerek insan olmanın özüne ters olan bu geleneğin, tüm bu hakimi-
yet ve sömürü ilişkisinin gerçek özgürlükçü bir mücadeleyi ve onun 
yaşam mantığını yaratamayacağını kendi ilişki somutunda çözümle-
di. Sosyal yaşamın her alanında özgürlükçü bir kimlik sahibi olan 
kadın ve bununla bağlantılı bunu tamamlayacak duruşu sergileyecek 
erkekle doğru bir yaşam anlayışının ve sevginin yaratılabileceğini 
gördü. Derin tarihsel, toplumsal çözümlemelerle bu yönlü toplumsal 
çelişkilerle çelişen çözümler ekseninde kendisini aktifleştirdi. Çö-
zümlenen ve sistemleştirilen gerçekliğin kendisi kadın kurtuluş ideo-
lojisiydi. Özgürlük hareketiyle  sisteme karşı alternatif bir yaşam 
modelini  evrensel boyutlarda oluşturmaya yönelik adımları otuz yılı 
aşkın bir süredir çok zorlu mücadele süreçlerinden geçerek ve kendi-
sini de gün be gün sistemleştirerek attı.  

KKİ en temelde kendi öz gerçekliğinden koparılmış, dört duvar 
arasından erkeğin ve sistemin sömürü aracı haline gelmiş kadının, 
kendi öz iradesine kavuşması, bunun örgütlülüğünü yaratıp halkla, 
insanlıkla buluşmayı ve erkekle eşit, ortak, özgür bir paylaşımı yara-
tarak sistem karşıtı alternatif bir yaşam anlayışını örgütlemeyi ifade 
etemekteydi. Kadın özelde de kürt kadını,  ülke ve halk gerçekliğin-
den, düşüncesi, duygusu tutsak edilerek ve iradesizleştirerek kopa-
rılmıştır. Kadının yaşamla bağının koparması ise kadın eksenli ya-
şam mantığının parçalanmasını, kadının örgütlülüğünün parçalanma-
sını ifade ediyordu. Toplum içerisinde pasif, edilgen ve statüsüz ka-
dının erkekle ortak bir yaşamı, ortak bir paylaşımı kolayca  sağlama-
sı da sözkonusu olamazdı. Paylaşımın mantığı dört duvar arasında 
erkeğin hizmetçiliğini yapma, erkeğe çocuk doğurma, erkeğin cinsel-
liğini tatmin etmenin aracı olmaktan öteye gitmemekteydi. Bu ger-
çeklik kadının erkek karşısında irade olmasının dolayısıyla sistem 
karşısında irade olmasının ve onun örgütlülüğünün yaratılmasının 
önünde en büyük engeli teşkil ediyordu. Yaratılmayan ve sistemleş-
meyen kadın örgütlülüğünün yokluğu   egemenin yeni yaşam alterna-
tifinde kadının tarihin derinliklerine gömülmesi, insanlığın alternatif-
siz bırakılması anlamını taşımaktaydı.  

Özgürlük hareketi içerisinde kadın en geri ve düşürülmüş konu-
muyla sistem alternatifi bir yaşam modelini oluşturmanın, oluştur-
manın mücadelesini önderlik gerçeği ile bağlantılı verdi. Mücadele 
içerisindeki kadının, erkeğin tahakkümlü yaklaşımlarına, özel mülki-
yet anlayışına dayalı yaklaşımlara karşı iradeleşmek ve onun örgütlü-
lüğünü oluşturmak için beş bin yıllık erkek mantığının sömürüsün-
den kopuşu gerçekleştirmesi gerekiyordu. İrade sahibi olmayan ka-
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dın ve erkek ilişkilenme mantıklarıyla bağlantılı mücadelenin seyri 
içerisinde büyük tahribatlara yol açıyor; ya en kötü ihanete ya da 
mücadele, sevgi ve özgürlük çizgisinden, başarıdan uzak vasat bir 
yürüyüşe sürükleyerek  mücadelenin gelişimini engelliyordu. Önder-
lik en temelde bu gerçekliğin aşılması, kadının ve erkeğin beş bin 
yıllık sömürü zincirlerinden koparılması, aynı zamanda erkeğinde 
kendisini, kadını sömüren egemen mantığını ve ona dayalı özel mül-
kiyet anlayışını kendi kişilinde çözümlemesine amaçlı “kopuş” dedi. 
Bu kopuş hem fiziksel hem de düşünsel anlamda her iki cinsinde 
birbirinden koparak kendisin tanıma, anlama, anlamlandırma ve ken-
di öz gerçeği ile buluşup iradeleşmesi anlamını taşıyordu. Kendine 
karşı güvensizleşmiş ve güven kazanmanın zemininden yoksun olan 
kadının kendine güven duygusunun gelişmesi sürecini kapsıyordu. 
Bu erkeğe ve erkek egemen sisteme karşı gerçekçi, özgürlükçü, top-
lumu kurtuluşa götürecek bir adımın başlangıcı idi. Önderlik kopuş 
teorisini gündeme koyduğundan bu güne kadar, daha öncesinde hem 
kadın cephesinden hem de erkek cephesinden buna anlam verme 
durumu bir çok yönüyle dar ve zayıf kalmıştır. Önderliğin kopuş 
teorisini ve KKİ’ni derinleştirmesi bunu günügününe somut yaşam 
ve mücadele gerçekliği içerisinde çözümlemesi, hem kadın hem de 
erkeğin mücadele içerisinde iyi yönleriyle güçlü bir mücadele mira-
sına sahip olmasını beraberinde getirmiştir. Bu aynı zamanda erkeğin 
de, kadının da kendi gerçekliğini anlaması, tanıması, iradeleşmesi ve 
gelişmesiydi.  

“Kopuş” hem fiziksel hem de düşünsel anlamda bir kopuşu ifade 
etmekteydi. Daha öncelikli olan, fiziksel kopuşun sağlanmasıydı. 
Fiziksel kopuşla kadına  sağlanan, kirletilmiş tarihini ve dolayısıyla 
kirletilmiş yönlerini kendi içinde, erkeğin hakimiyetinden uzak bir 
şekilde tartışma, anlama ve kendi öz gerçekliği ile buluşmasının ze-
mini olmuştur.  Bu aynı zamanda kadının özgürlük ölçüleri temelin-
de her türlü egemen yaklaşımı tanıması ve ona karşı direnme ve mü-
cadele etme gücünü göstermesini de beraberinde getirecekti. Şu ger-
çek unutulmamalı ki, her kim olursa olsun kendi öziradesine dayan-
mayan ve kendi öz değerlerine dayalı gelişmeyen, bununla iradeleş-
meyen ister kadın ister  erkek olsun sistem karşıtı bir çıkış yapamaz.  
Kendi öz gücüne dayanarak öz iradesiyle egemen sisteme karşı çıkışı 
gerçekleştirmek mücadelemizin esas çizgisi olmuştur. Köleleştirilen, 
iradesizleştirilen kadın erkekten bağımsız, bir mücadele içerisinde 
olabileceğinden, başarabileceğinden kuşku duyar. Kopuş kendisine 
güvensiz ve dolayısıyla erkeğe dayanarak güç olabileceğini düşünen 
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kadının bu bağımlılığından kurtuluştu. Fiziksel kopuş bu anlamda 
kadını bir çok zorluğu kendi içinde barındırsa da çok kapsamlı bir 
sorgulama sürecine sokmuştur. Kadının kendi öz iradesini tanıdıkça 
egemenliği yaşamın  somutunda ortaya koyması ve kendisini her 
anlamda örgütlülüğe kavuşturup sistemleştirmesi erkek ve sistem 
karşısında bağımsızlaşması anlamını taşıyordu ki, bu da kadının er-
keğin gölgesinden kurtulup kendi ayakları üzerinde durmasını sağlı-
yordu. Bağımsız bir iradeyi kişiliğinde oluşturmuş, en azından bunun 
rotasını yakalamış kadın ya da erkek karşılıklı bağlılık temelinde 
özgür, bir yaşam, sevgi ve mücadele anlayışına ulaşabilirdi.  

Erkek için “kopuş” erkeğin kadından fiziki anlamda koparılması, 
beş bin yıllık sömürü aracının elinden alınması anlamını taşıyordu. 
Bu, mücadele içerisinde  erkeğin bir çok yönlü kendine karşı kaba 
retçi yaklaşımını, suni dengelere dayalı geliştirilen özgürlükle buluş-
turmayan uzlaşmalara ya da çatışmalara gitmesini beraberinde getir-
miştir. Erkek açısından kopuş, değişim-dönüşümü yavaş olsa da bir 
iradeleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Kürt erkeği sistem içerisinde 
en iradesizleşmiş bir konumda kendisini kadın üzerinden güç yap-
makta ve böylece sistem mantığıyla işleyen  egosunun girdabından 
kendisini kurtaramamaktaydı. Kadın üzerinden güç olma eğilimi yü-
zünden farklı arayışlara yönelmiyor, sistem karşısında da mücadele-
siz kalıyordu. Kadın onun güçsüzlüğünü, erkeğin özel mülkiyeti ya 
da kaba cinsel tatmin aracı olarak dengeliyor. Bu dengeyi de erkek 
bozmak istemiyordu. Zihniyet ve ruhsal yapılanması bu yönlü şekil-
lenen erkek rahata kaçıyor. Bağımlı bir şekilde yaşamayı kendine 
reva görüyordu. Erkeğin elinden kadının alınması  erkeğin en temel 
güç dayağının ortadan kaldırınca erkek oldukça zorlanmış, önceleri 
anlamamış ve bu anlamamazlıkla bağlantılı mücadele tarihimizde 
acılı ve  istenmeyen bir çok sonucu da beraberinde açığa çıkarmıştır. 
Fakat verilen mücadele ve ödenen bedellerle özgürlük ve buna dayalı 
sevgi yolunun doğruluğuna kanat getirme ve bu her ne kadar yavaş 
gelişse de kendisini sorgulama sürecine parçalı olsa da  girilmesini 
beraberinde getirmiştir. Bu anlamda erkeğinde kendi egemen ve sö-
mürücü mantığını sorgulanmasını, kendisini doğru temelde irade 
kılma ve alternatif yaşam modeli içinde doğru bir ilişki mantığını 
yakalama sürecine girmesinin önünü açmıştır. Kopuş, iradesizleşen 
dolayısıyla ret-kabul ölçülerini güçlü koyamayan ve bununla erkek 
egemen sistemin mahkumiyet siyasetini kendisine kader belleyen 
kadın ve erkeğin kendi dönüşümünü zorunlu hale getirmiştir. Erkek 
egemen sistemin yarattığı eşitsizlik ve adaletsizliğe, kaba ret ve bas-
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kıya dayalı ilişki mantığından kopma, kararlılıkla, iradeye saygı te-
melinde insanca ve özgürce bir ilişki mantığının yakalanması ve 
onun eylemsel duruşunu sergilemesi oluyordu.   Egemen sistemin 
düşüncede, duyguda, davranışlarda yarattığı geri, klasik tüm alışkan-
lıklara karşı güçlü bir ret anlamını taşımaktaydı. Kadın, erkeğin tek 
taraflı hakimiyetine ve onun iktidar anlayışına karşı iradeleşerek ge-
liştirdiği kabul-ret ölçüleriyle yeni bir ahlak anlayışını, yeni bir sevgi 
ve yaşam anlayışını oluşturmanın mücadelesini veriyordu. Bu aynı 
zamanda erkeğinde sistem karşısında kabul ret ölçülerini gözden ge-
çirmesini, istikrarsız yaşam anlayışını sorgulamasını beraberinde 
getiriyordu. Kadın iradeleşip kendi özgün örgütlülüğünü yaratıp güç 
oldukça, erkeğin kadına karşı bakış açısında farklılaşmalar oluşmuş-
tur. Yaratılan bu farklılaşma aynı zamanda erkeğin kendisini tanıma-
sını, farklı bir yaşam anlayışının olabileceğine inancını ve buna ken-
disini ulaştırma çabasını beraberinde getirmiştir. Bu inanç aynı za-
manda erkeğin kendisindeki geri yönlere karşı güçlü kabul ve ret 
ölçülerini oluşturmasını, zihniyet ve mantık öğesinde erkekliği öldü-
rerek dönüşüm sürecine girmesini sağlamıştır.  

Yaşamın örgütlenmesi, insanın kendisini bulması, kadının ya-
şamdaki etkinliği, üretkenliği ve paylaşımcı yaşam anlayışıyla sağ-
lanmıştır.  Kadının yaşamdaki etkinliği ve buna bağlı olarak gelişen 
iradi duruşu, erkeğin de toplumsal yaşamın örgütlülük ağının rengin-
de kendisini iradeleştirmesini getirmiştir. Erkeğinde bu açıdan irade 
olması, sosyal yaşam içerisinde özgürce yer edinebilmesi için ön 
koşul, kadının yaşamda iradeleşerek etkinleşmesiydi. Bu ancak eşit-
likçi bir yaşam ve doğru sevgi anlayışını oluşturabiliyordu. Erkek 
sistemle egemenlikli yönleriyle bir çok yönlü bütünleştiğinden, erke-
ğin iradeleşmesinin ardında kadının iradeleşmesi anlamına geliyor, 
yanlış işleyen, ters bir diyalektik anlayışı oluyordu ki bu insanlığı 
başarıya götürmedi. Erkeğin sistemi, uzun yıllar süren özgürlük mü-
cadelesinin tarihinde kendisini açıkça ortaya koymuştur. Kadın ve 
cins çelişkisini, toplumsal, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel bir 
çelişki olarak ele almayan tüm mücadeleler erkek mantığını aşama-
mıştır. Dolayısıyla benzeşip egemenleşmekten kendilerini kurtara-
mamışlardır. En öncelikli, en temel çelişkiden sorun ele alınıp çö-
zümlenmezse tali ya da ikinci, üçüncü planda ele alma, mücadele 
gerçekliğini temelsiz, köksüz bırakır. Çelişkileri öncelikli belirtmek 
ve mücadeleyi geliştirmek başarıya giden yolun kendisidir. Şu açık 
bir gerçekliktir ki egemenler hiçbir zaman egemenliklerini kolay ko-
lay bırakmak istemezler. Özellikle sınıflı toplum tarihinde bu anlayış 
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sürekli varolmuştur. Ben-merkecilik, bireycilik, bencilliğin üzerin-
den geliştiği özel mülkiyet anlayışına dayalı sistem, kendisini ayakta 
tutmak için bırakalım gerçekçi bir dönüşümü; sömürdüğü ve üzerin-
den egemenliğini kurumlaştırdığı her olgu üzerinden çok güçlü bir 
inkarı dayatarak -kendisini dönüştürme değil- onu kendisine dönüş-
türerek benzeştirmeyi esas almıştır. Bu inkarcılık mantık yapılanma-
sına oturduğu gibi farklı alternatiflere de yer bırakmamıştır.  

Mücadelemizin gelişim süreci içerisinde, hem kadında hem er-
kekte ideolojik anlamda toplumsal amaçlar doğrultusunda bütünlüklü 
ve kapsamlı bir tarzda KKİ ele alınmamış, bununla bağlantılı buna 
denk bir sorgulama düzeyi yakalanamamıştır. Kadın cephesinden 
KKİ yorumlanırken bir çok yönlü geri anlayışlar ortaya çıkmıştır. 
Hatta bu kopuşu kadın cephesinden, gereksiz gören, kopuşa anlam 
veremeyen, erkeğin güç olamayacağını düşünen, erkeğe sığınmacı, 
sığınmacı yaklaşımların yanında, bu ideolojiyi sistem sorunu olarak 
ele almayıp erkeğe kaba ret biçiminde gelişen yaklaşımlarda olmuş, 
bu mücadeleyi olumsuz etkilemiştir. Erkekte ise kadını kaybetmek 
istememeyle bağlantılı içten içe tepki, kopuşa anlam verememe, ko-
puşu kabullenmeme, Özgürlük Hareketini ve  Kadın Hareketi’ni ayrı 
ele alma bununla bağlantılı kadının güç olabileceğine inanmama ve 
buna dayalı tepkiler, boşa çıkarıcı yaklaşımları da açığa çıkarmıştır. 
Bu durum sorunu sistem sorunu boyutundan çıkarıp dar cins çatış-
masına indirgemiş ve bir çok yönüyle mücadeleyi olumsuz etkile-
miştir.  Uluslar arası komplo döneminde tasfiyeciliğin zemini olmaya 
kadar da götürmüştür.  En temelde Önderliğin yaratmak istediği ide-
oloji ve yaklaşımın kapsamına denk bir sosyal yaşam anlayışının 
anlaşılmamasıyla bağlantılı durum, kopuşun ele alınışında da yanıl-
gılara yol açmıştır.  

Mücadelemizin özellikle bu günkü gelmiş olduğu düzeyle bağ-
lantılı gelişen aydınlanma, mücadele tarihimizin yaratmış olduğu 
değerlerle doğru bir buluşmayı sağlama yönünde ciddi gelişmeleri de 
açığa çıkarmıştır. Kadının kazandığı öz bilinç, irade ve buna dayalı 
öz güven, geri ve geleneksel kadınlığına karşı güçlü bir reddi berabe-
rinde getirdi. Aynı zamanda bu ret üzerine şekillendirdiği ölçülerini 
ve buna dayalı örgütlülüğü sosyal, siyasal, kültürel boyutta kendi 
sınırlarının dışına taşırarak, mevcut toplumsal gerçekliğin tamamla-
yanı olan erkeği, yeni toplum gerçeğiyle bütünleştirme çabasına  
girmesi mücadelenin önemli bir aşamasını ifade etmektedir. Kadının  
kendi örgütlüğünü yaratması, kendisin dar çerçeveden çıkarması, 
erkek arkadaşları eğitim sürecine alması  kadının gelişim düzeyinin 
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bir ifadesi olmaktadır. Bu gün ikinci devreside tamamlanan, önderli-
ğin yarım kalan projem dediği “Erkeği dönüştürme projesi” kapsa-
mında ele alınan eğitimlerimiz, sosyalist bir yaşam mantığının ve 
onun ilişki tazının çok önemli bir aşamasını ifade etmektedir.  

Esas olan nokta kadının gelenekselliğe boğulmuş, daralmış, pa-
sifleşmiş gerçekliğine, karşı güçlü birikimin üzerinden kendisini ya-
ratmanın özgürleştirmenin çizgisini yakalayıp bu kapsamda erkeğide 
dönüşüme uğratmalıydı. Ki, bugün halk olarak da yaratılan, bu de-
ğerlerle bağlantılı böylesi bir iradeleşmenin yaşandığı açık bir ger-
çektir. Bu gerekliydi. Çünkü iradeleşmeyen kadın, sistem dışına 
çıkmayan zihniyet farklı bir  yaşam mantığını da oluşturamazdı. Ka-
dın kendisinde yarattığı dönüşüm, doğal olarak hem toplumun hem 
de erkeğin dönüşümünü beraberinde getirdi; erkeği dönüştürme pro-
jesi bu süreci hızlandırmanın önemli bir adımı olmuştur. Atılan bu 
adım, özellikle  kadının iradeleşmesi anlamında da ciddi ve kapsamlı 
bir adım olmaktaydı. Her ne kadar mücadele içerisinde kadın erkeği 
bir çok yönüyle tanımış olsada, böylesi bir eğitim ortamında erkekle 
varolan paylaşımı kadının, erkeğin sorunlarını daha bilimsel, daha 
gerçekçi ve kapsamlı ele alınmasını da sağlamaktaydı. Dolayısıyla 
bu kadınında iradeleşmesi anlamını taşıyordu. Kadının, erkeğin geri-
liklerini görmesi, tanıması, aynı zamanda kendindeki erkeksi yönleri 
ya da sömürüye tabi tutulan yönleri, çok daha net görmesi ve bu aynı 
zamanda cins bilincinin de derinleşmesi anlamını taşımaktaydı. Bu 
gerçeklik, kendini yeniden anlamlandıran dolayısıyla yaratan kadı-
nın, yarım kalan yürüyüşünü erkeği yaratarak tamamlama, doğru 
başarıya götüren, özgürlükle buluşturan bir ilişki ve yaşam mantığına 
kadının koşar adımlarla gitmesiydi. Aynı zamanda bu durum, kadını 
“özelde çok güçlü pratikleşmeye” sevk eden bir olgu oluyordu. Ya-
şam kadın ve erkek ilişkileri üzerine kuruluyordu. Ve en temelde bu 
güne kadar gelişen mücadele, kadın iradeleşmesi için ister istemez iç 
sorgulama yönü ağırlıkta olan bir mücadele idi. Sosyal yaşam ger-
çekliğini anlamak için, erkeğin bu yaşamın içerisine, bu örgütlülüğün 
içine çekilip dönüştürülmesi, aynı zamanda kendisinde güçlü bir 
adım daha atmasının yolunu açması gerekiyordu. Bu bir aşamayı 
ifade ediyordu. Projenin kapsamı, yaşamda tüketilen ve yaşanılmaz 
kılınan ilişki mantığının tüm yönleriyle ele alınıp sorgulanması ve 
alternatifinin yaratılmasıydı.  

En başta varolan sınıflı toplum gerçeğiyle bağlantılı erkeğin ka-
dına, kadının erkeğe olan yabancılaşmasının aşılması, her iki cinsin-
de birbirini daha iyi görmesini sağlamak gerekiyordu. Kadın ve er-
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kek arasındaki ilişkisizlik dolayısıyla yabancılaşma, cins bilincini 
çok fazla oluşturmuyordu. Cinsler arası uçurum, tahakküm ve itaat 
ilişkisinin yaşam mantığını, erkek ve kadın arasında yaşanan çelişki-
lerin bir çoğuna yüzeysel yaklaşımını beraberinde getiriyordu. Kadı-
nın dünyasını tanımayan erkek, erkeğin dünyasını tanımayan kadın, 
ne kadar doğru bir ilişki geliştirebilirdi, ne kadar yaşamsal ve müca-
deleci olabilirdi. Birbirini anlamak tanımak, anlam gücünü oluştur-
mak, geri klasik erkekliğe ve geleneksel kadınlığa karşı güçlü ret 
ölçülerinin oluşmasıydı aynı zamanda. Sevgi, anlam verme gücüyle 
bağlantılı gelişen kabul-ret ölçülerinde gizler kendisini. Buna ulaşa-
mayanlar sevgi yerine sevgisizliği, kabul-ret ölçüleri yerine istikrar-
sızlığı ve mücadelesizliği kendilerine kader görmeye mahkumdurlar. 
Kadın ve erkekteki yakınlaşma, kadının da erkeğin de kendi çirkin-
liklerine karşı güçlü nefret duygularını geliştirmesi ve alternatif ara-
yışlara yönelmesi anlamını taşıyordu. Yani cinsler arası yakınlaşma 
varolan erkeğe erkekliği, kadına ise kadınlığı çok iyi anlatıyordu. Bu 
aynı zamanda nasıl bir erkek ve nasıl kadın sorusunun çok daha güç-
lü sorgulanmasının arayışının derinleştirilmesinin adı oluyordu. Bu-
nunla erkekte ve kadında doğaya, insana, topluma yakınlaşma; ya-
şamın her alanında sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel anlamda ya-
kınlaşmanın ve özbilince dayalı bir yaşam mantığını oluşturmanın 
adımları  atılıyordu.  

Öyleki,  erkek erkekle bununla bağlantılı yaşayamıyordu. Daha 
doğrusu yaşamayı bir türlü öğrenememişti. Ya da yaşam mantığı güç 
ve iktidar ilişkilerine öylesine boğulmuştu ki gitgide bireycileşmiş, 
bencilleşmiş ve dünyasına boğmuştu kendisini. Bunun için hep hesap 
kitap üzerinden gelşitirdiği, insanlara karşı özgüven duygusundan 
yoksun yaşam anlayışına uyan bir yönelime karşı dahi çok güçlü bir 
tahammülsüzlüğü açığa çıkıyordu. Özgüne dayanmayan ilişki erkeği 
dolayısıyla toplumu büyük bir yalnızlığa boğmuştu. Oysa insan yal-
nız olmakla hiçleşiyordu. Bu onu paylaşımsız kılıyor, toplum gerçe-
ğinden uzaklaştırıyordu. İşte, erkeğin kadını tanıması bir çok yönüy-
le erkeğe yakınlaşmasıydı.   

Erkeğin his dünyası  vardı. Ve bu dünyası kendi içinde saklı 
kendisine itiraf etmekten dahi kimi zaman korktuğu bir dünyaydı. Bu 
dünyasını kapalı bir kutu gibi sürekli saklıyor, kendi kendisine itiraf 
etmekten sürekli kaçıyordu. Açımlanamayan, açığa vurulmayan iç 
dünya erkeğin korkuları oluyor. O da egemenliğin kendisi oluyordu. 
Adeta erkeğin iç dünyasında birbirinden farklı binlerce tanrı vardı. 
Bu durum erkeğin, iç dünyasına ve dolayısıyla kendi başına yeneme-
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diği tanrılara itaat etmesi oluyor. Erkeğin çözümlemekten ve karşı-
sında mücadele etmekten korktuğu tanrılar, erkeğin iradesinin dışın-
da bir baskı ve sömürü aracı oluyordu. Bu tanrılar kimi zaman birey-
cilik, kimi zaman rekabet, kimi zaman kıskançlık, kimi zaman inkar-
cılık, benmerkecilik, kimi zaman kendi içinde barındırdığı paylaşım-
sızlık ve sevgisizlik sınırları olup yüreğine ve beynine ekleniyordu. 
Yalnızlaşan ve tekleşen erkek kendi dünyasına yalnızca kendisini 
sığdırıyordu. Varolan ruhsal boşluğunu, kendini severek ya da kendi-
sini güzel göstererek doldurmaya çalışıyordu. Kendisindeki ben 
merkezcilik dolayısıyla kendine göreliklerle bağlantılı erkek tek yön-
lü hükmeden, kendi bildiği tarzda kendi yöntemleriyle ortaklaşan 
dolayısıyla paylaşmayan oluyordu. Bu, erkeğin manevi moral dünya-
sında etkin bir yan olarak açığa çıkıyordu. Her şeyi kendi ekseninde 
değerlendirerek dış dünyaya kendi penceresinden bakınca genelleş-
meyen bireycilik, bencillik rüzgarı içinde, sistem mantığına onun güç 
ve iktidar ilişkilerine güç katıyordu. Bu gerçeklerle yüzleşmemeyi 
beraberinde getiriyor. Varolan çelişkilere karşı kendisini duyarsız 
kılıyordu. Adeta duygu dünyasını maddileştiriyor, hissedemiyordu. 
Ve ortaya çıkan acımasız sömürü mantığıyla erkeğe kadına, topluma 
katı çıkarları temelinde yön vermeye çalışmak kendisini iktidarlaş-
tırmak oluyordu.  

İşte bunun için erkeğin varolan yalnızlığından kendisini kurtar-
ması, güzelliklere, bir çok olguya yeniden ve gerçekçi bir temelde, 
doğru bir sevgi anlayışıyla anlam vermesi gerekiyordu. Bu güven, 
paylaşım ortak yaşamı ortaya çıkaracaktı.  

Erkeğin böylesi bir zeminde -kadın örgütlülüğünün kendisini ku-
rumlaştırdığı bir zeminde- göremediği, görme duygularının önüne set 
çekildiği bir durumdan kurtulup bunları görmesi, anlaması, onu ya-
şamla bütünleştirmenin rotasına sokacaktır. Erkek kadını tanıyacak, 
kadını tanıdıkça kendisindeki çirkinlikleri görecek; gördükçe ortak-
laşan yönlere ve farklılıklara anlam biçerek amaçta bir bütünselliğe 
doğru gidecekti. Erkek, bunu sistem sınırları dışında alternatif olarak 
kendisini kurumlaştırmaya çalışan kadının örgütlü olduğu ortamda 
gerçekleştiriyordu. Sistem sınırları dışında bir örgütlülük ortamında 
kadınla paylaşım rengini oluşturuyordu.  Kadınla erkeğin bu ortamda 
yerini tanıması ve anlamlandırması yaşama renk katıyordu. Kadın, 
renklendirme ve güzelleştirme mücadelesini verdiği bu örgütlülük 
içerisinde erkeği dönüştürürken hem renkleniyor hem de yaşamı bu 
renge büründürüyordu. Erkek, bu rengin tamamlayanı oluyordu. Ya-
şamın renkliliğinin farkına varma tahammül gücünü oluşturuyordu. 
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Tahammülü güçlendiren, ortaklaşan yaşamın yarattığı sıcak ilişkile-
rin kendisiydi. “Öteki” diye tanımlanan kadın yerine hoşgörü, anla-
yış ve mütevazilik geçiyor; anlamsız çatışmalar eski duruklarda kal-
mış tatlı ya da trajik-komik anılara dönüşüyordu. Bu, erkek-erkek, 
erkek-kadın ilişkilerinde böylesi bir gelişim çizgisine giriyordu. Her-
kesin kafasında sistem dışı bir arayışı güçlendirmenin coşkusu, heye-
canı ve onun duyarlılığı gelişiyordu. Bu arayışlar farklılıkları ortaya 
çıkarıyor, güveni geliştiriyor, bireyin kendi yetersizliklerini görüp 
biraz daha korkusuz ve kaygısız üstüne gitmesini, yeteneklerini açığa 
çıkartmasını beraberinde getiriyordu. Varolan potansiyel kısır döngü 
olmuş, bireycilik, bencillik girdabından yavaş yavaş sıyrılarak farklı-
lıkların, zenginliklerin dünyasına akıyordu. Bu hem erkeğin kendisi-
ne karşı güven duygusunu, hem de kadının yaşama bir o kadar gü-
venle bakmasını sağlıyordu. İnsanlığın kimliği bin bir farklı elle ile 
yeniden özgür kadın ve erkek olarak örülüyordu. Oluşturulan gerilik-
lerine karşı duygu yüklü, bilinçli ve güçlü tercih yapma iradesi olu-
yordu.  

Akademide eğitim devreleri tamamlanıp arkadaşlar pratik saha-
lara gönderildiğinde Önderlik en son şunu söylüyordu: “Biz verece-
ğimizi verdik, başarıya götürecek onların ciddiyet ve karar düzeyi-
dir.” Ve bu zemin düşüncede, duyguda, ruhta ulaşılan karar düzeyi, 
güçlü duygulara doğru yol almanın zemini oluyordu. 
*** 
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ERKEK TİPOLOJİLERİ 
  
Kişilik sorunu, otuz yıllık mücadele tarihimizin en temel sorunu 

olarak süregelmiştir. Kürt toplumsal gerçekliğinin karmaşıklığı, dış 
güçlerin baskıcı-asimile yöntemleri ile ortaya çıkan kişilik gerçekle-
ri, her boyutuyla içinde bulunduğu çıkmazı derinleştirmiştir. Kürtlük 
bilincinin kişiliklere parçalı yansıması, ağırlıkta da zihinsel anlamda 
yaşanan boşalma, bir bütünen toplumun dokusuna işlemiş çok deği-
şik, kozmopolit anlayış ve tiplere yansımasını yapmıştır.  

Kürt toplum dokusu, tarihindeki güçlü mirasıyla çok zengin bir 
yapıya sahiptir. Bir çok kültürün, dilin ve kimliğin kendi özgünlükle-
rini koruyarak geliştirdikleri doku, her ne kadar karmaşık gibi görün-
se de özünde kendi kişilik gerçeğini yaratmada zayıf kalmıştır. Kül-
türlerin kaynaşmasıyla daha bir zenginleşen Kürt toplum gerçekliği, 
dış güçlerin, savaşların ve kültür kıyımlarının etkisiyle yüzyıllarca 
derin bir parçalanmayı yaşamıştır. Dıştan “zorla” empoze edilen kül-
türler kimi zaman var olan doku içerisinde kaynaşmışsa da, zor ve 
şiddetin ağır bastığı zorlu dönemlerde dokuya işlemeden adeta zorla 
nakledilen yeni dokularla bir türlü birleşemeyen Kürt gerçekliği; bir 
yönüyle kendi içine kapanık, gelenekselliğe düşerken diğer biçimiyle 
de nakil yoluyla zihinsel dejenerasyonu yaşamıştır. Her geçen gün 
kendi gerçekliğinden, toplumsal kimliğinden uzaklaşan kişilik özel-
likleri ortaya çıkmıştır. Kendi kimliğini inkar, kişiliği inkara kadar 
vardırmış; bu anlamıyla da celladına benzeme şurada kalsın, boğul-
muştur.  

Bu durum Kürt toplumunun geneli için geçerli ise de, özelde er-
kek karakterinde baskın olarak yer edinmiştir. Bunun ekonomik, 
sosyal ve kültürel etkilerinin olmasının yanında özünde de; beş bin 
yıllık erkek zihniyetinin kendisini kurumsallaştırarak sürdürmesidir. 
Bugünkü tüm erkek karakterleri, şekillendikleri toplumsal dokuya 
işleyen egemen zihniyetin insanlarıyla biçimlere kavuşmuşlardır. 
Kürt toplumu gibi feodal etkilerin yoğunlukta olduğu bir gerçeklikte 
bu durum biraz daha belirleyicidir. Kültürel içe kapanıklığın ortaya 
çıkardığı daralma, dinin, vb. dışsal olguların da etkisiyle tabulara 
dönüşmüş ve kişilikler bu yeni toplumsal karakterlerle yoğrulmuştur.  

Beş bin yıllık sistemin karakteri egemenliğe dayanmaktadır. Sis-
temi oluşturan tüm alt ve üst yapılar bu karakterin izdüşümlerini kişi-
liklere yedirdiği oranda gelişebilmiştir. Erkeksi karaktere denk düşen 
bu izdüşümler her toplumun kültürüne ve sosyalitesine karıştıkça 
ortaya erkeksi zihniyetin yaratımları olan kişilikler ve özellikler or-
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taya çıkmıştır. İşte Kürt toplum gerçekliği, özelde Kürt erkeği karak-
teri bu gerçekliğin bir ürünü olarak şekillenmiştir. On altı bin yıllık 
neolitik değerlerin ana yurdu olan Kürdistan esasta “ana karakterli” 
bir yapıya sahiptir. Kültürel değerlerden tarihsel birikimlere kadar 
Kürt toplum gerçeğinde belirleyiciyse de egemen sistemin erkeksi 
karakteri karşısında gerileyen ve hatta derinliklere gömülen bu ger-
çeklik, kaba feodal erkeksi karakterlerin gelişimini doğurmuştur. 
Kürt erkeği artık sistem içerisinde alabildiğine erimiş ve kendisini 
sistem ile varetme mücadelesine kendi değerlerini de yadsıyarak 
girmiştir. Varlık gerekçesi sisteme duyduğu ilgiyle içiçe gelişmiştir. 
Buna bölgesel, dini etkiler, farklı kültürel kimlikler de eklenince or-
taya çok çarpık erkeksi tipolojiler çıkmıştır. Bu gerçekliği veya bu 
denli parçalanmışlığı belirlenmiş bazı kıstaslara göre ele alamamak-
tayız. Kendi özgünlüklerinin yanında, dışsal nedenler böylesi tipolo-
jilerin gelişmesinde önemli bir etken olmuştur. Genel erkeksi karak-
terlerin yanında, Kürt kimliğinin kişilik versiyonları alabildiğine ib-
ret vericidir.  

Kürt erkek tipleri en çok toplumsal yapı içerisinde, kadına karşı 
duruşunda belirginleşmektedir.. Kadın karşısında erkeğin girmiş ol-
duğu ya da edindiği karakteristik özellikler, genel doku içerisinde 
daha çocukluktan itibaren şekillenir. Ailenin kültürel düzeyi, sosyal 
yapısı ve hatta ekonomik gücü erkek tipinin gelişiminde önemli et-
kenlerin başında gelmektedir. Feodal değerlerin hakim olduğu kapalı 
toplumlarda kadına yaklaşım çarpık olarak gelişmektedir. Bu neden-
le Kürt erkeğini çözümleyeceksek, esasta kadına yaklaşımını kıstas 
alarak sonuçlara varmak önemlidir. Bir erkeğin kişiliği, kadın karşı-
sındaki duruşuyla belirlenir ve şekillenir. Değişik tiplerde de görece-
ğimiz gibi Kürt erkeğinin yaşadığı sorunların kaynağında kadın var-
dır. Yani doğal olarak da cinsellik.  Başkan Apo’nun Kürt’ün kör 
düğümü olarak belirttiği cinsellik, Kürt erkeğinin temel sorunlarının 
başında gelmektedir. İşte burada erkek tipolojilerini irdelerken, kadı-
na yaklaşımı ölçü alarak sonuçlara gitmeyi amaçlamaktayız. Klasik 
kişilik tespitlerinden ziyade biraz daha somut olarak kadına yakla-
şımda ortaya çıkan değişik erkeksi karakterleri çözümlemeye çalışa-
cağız.  

 
1- FEODAL KÖYLÜ TİP 
Kürt toplum gerçeğinin belki de temelini oluşturmaktadır. Sis-

tem gerçekliğinin tabulara esir ettiği böylesi kapalı toplumlarda, öz-
gür iradeli kişiliklerin şekillenmesi hem zor ve hem de sancılı olmak-
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tadır. Kürt toplumunda feodalizmin tüm kalıntılarını görmek ve bun-
ların yarattığı kişilik tahribatlarını anlamak fazla zor olmamaktadır.  

Dinin ağır bastığı geleneksel aile ortamlarında belirgin gelişimi 
normal görülebilir ama genel erkeksi karakterin de bu gelenekselliğe 
eklenmesi ile ortaya adeta parçalı ve bir o kadar da çözümsüz erkek 
tipleri çıkmaktadır.  

Feodal erkek tipi; kendine sevdalı, kendinden başka kimseyi be-
ğenmeyen bir tiptir. Tabularla örülü zihniyet yapısında  yeniyi arama 
çok zayıftır. Var olanla yetinen, yenisi için fazla çaba harcamayan, 
kuru bir mantığa sahiptir. Bu tip; gücünü geleneksel toplum değer 
yargılarından almaktadır. İlk şekillenme aile ortamında başlamakta-
dır. Feodal aile yapılarında erkek karakteri belirgindir. Sistemin 
proto-tipi olarak büyük aile sistemin sözcülüğünü yapmaktadır. “Yu-
karıda Allah, yerde devlet” mantığı, Kürt ailesine yedirilmiş, “dışarı-
da devlet, ailede baba” olarak yansımasını bulmuştur. Zaten “devlet 
baba” mantığında babanın aile içerisindeki gücü ve otoritesi anlatıl-
maktadır. Feodal ailelerde erkek olmak, güç, otorite olmak anlamına 
gelmektedir. Bunu toplumsal yapı süslemektedir. Kız çocukları yeri-
ne erkek çocuklarını doğurmak, “erkek gibi söz etmek” karakterlerin 
şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir. Feodal köylü tipte kadının 
fazla değeri yoktur. Ona göre  kadın; erkek çocuk doğuran, kendi 
güdüsel ihtiyaçlarını gideren bir araç gibidir. Söz ve eylem hakkı 
yoktur. Kürt toplumunda, bir “kadına sevgi” varsa da, bu çok çok 
derinlerde kalmış, beş bin yıllık sistemin kalıntıları altında artık his-
sedilemez duruma gelmiştir. Feodal kişiliklerde kadını mülk olarak 
görme belirgindir. Sahiplenme mantığı, kadını iradesizleştirerek tü-
ketmeye yöneliktir. Din ve aşiret refleksleri erkeksi karakterde oldu-
ğundan kendisini merkeze koyarak kural dayatmak çok güçlüdür. 
“Benim karım, benim kızım” giderek “benim ailem” ve daha da öte-
sinde “benim aşiretim” psikozuna varmaktadır.  

Bu tip, kendisini egemenlik yani otorite ile var etmektedir. Din-
deki tanrı ve sistemdeki devlet anlayışıyla benzerdir. Kendisini üst 
bir konumda görürken, kadını “öteki” olarak algılamakta, böylelikle 
de kendisini gerçekleştirme zemini olarak da kadını bulmaktadır. 
Kürt toplumunda erkeğin kendisini gerçekleştirebileceği başka bir 
zemin bulunmamaktadır. Sadece en yakınındaki kadın cinsi üzerinde 
gücü ve otoritesi ile kendisi olmaya çalışmaktadır. Bu kendin olma, 
eşitlikçi ve özgürlükçü olmadığından da, ortaya kölelik mantığını 
çıkarmaktadır. Aslında burada erkek, olarak ezilmişliğini sistem kar-
şısındaki zayıflığını bir kompleks biçiminde kadın üzerinde geliştir-



Erkeğin dönüşüm sorunları 

 36 

diği otorite ile gizlemeye çalışmaktadır. Adeta kadın üzerinde ne 
kadar söz ve etki gücüne ulaşırsa o kadar iradeleşeceğini sanmakta-
dır. Oysa sistemin yarattığı zihniyet, tüm biçimleriyle bu tip üzerinde 
zafer kazanmıştır.  

 
a-) Kadına Korumacı Yaklaşan Tip  
Bu tip feodal karakterin en belirgin özelliğidir. Kadını mülk gibi 

gören yaklaşımın tamamlayıcı bir etkenidir. Korumanın altında ala-
bildiğine gizlenmiş bir egemenlik yatmaktadır. Bu tipin koruma 
mantığında kadını zayıf güçsüz görme vardır. “Kadın kendini koru-
yamaz” anlayışı adeta kişiliğine yedirilmiştir.  

Feodal etkilerin, yine din etkeninin yardımıyla klasik namus an-
layışı bu tipte ön plandadır. Bunun da altında sahip çıkmak, mülk 
edinmek yatmaktadır. Korumak ve koruyucu olmak erkeksi karakte-
rin bir özelliğidir. Kendisini zayıf görmediğinden sürekli olarak 
“öteki”yi korunmaya muhtaç olarak algılamaktadır. Toplumsal ger-
çeklikte bu korumacılık aile duvarlarıyla yine tabu ve yasaklarla ka-
ba olarak uygulanırken, ideolojik ve politik zeminlerde farklı biçim-
lerde kendisini göstermektedir. Yedeğine alma, güvenmeme, inanç-
sızlık ve esasta da iradeyi tanımama incelmiş boyutlarıyla değişik 
zeminlerde etkisini göstermektedir. Savaşta, dağ koşullarda kadının 
yaşadığı zorlanmalar karşısında bu tipin içine girdiği davranış biçimi 
korumacılıktır. Çünkü bu tipe göre kadın zayıf  ve güçsüzdür, koru-
maya muhtaçtır ve bunu en iyi yapacak olan da şüphesiz erkek ola-
caktır. İdeolojik ve politik zeminlerde kadına güvenmemin, inançsız 
yaklaşımın altında feodal gerilik ve erkeksi egemenlik yatmaktadır. 

Bu tür zeminlerde açıktan bir egemenliği, objektif olarak belir-
gin değildir. Ağırlıkta “yardımcı oluyorum, acıyorum vb.” tavırlarla 
kadın üzerinde derinlikli egemenliğini sergilemektedir.  

Bu tipin bir diğer yanılgısı da kadını, aynı ortamı paylaştığı ba-
yan arkadaşlarını, kız kardeşinin yada bir yakınının yerine koyan 
yaklaşımlarıdır. “Kardeşim gibi görüyorum”, “Zarar görmesini iste-
miyorum”, “Görünce aklıma kardeşim geliyor”vb. bir çok söylem 
özelde bu tipin kadın karşısındaki duruşunu göstermektedir. “Karde-
şim” olarak tanımladığı olgu geleneksel Kürt aile temelindeki söz 
sahibi olmayan, evden dışarı dahi adımını atamayan, erkeğin her de-
diğini yapan bir “köle” olarak anlaşılmalıdır. Doğal olarak “karde-
şim” dediği, “öteki” karşısındaki konumu “ağabey”liktir. Yani kadın 
kız kardeş, kendisi de abidir. Ve abinin sözü dinlenmelidir. Abi ko-
rumalı, abi sahip çıkmalıdır. İşte bu tipin ortamımızda kadına yakla-
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şımı bundan farksızdır. Güç olarak görmediği kadını sahiplenme is-
teğinin altında, güç olma istemi yatmaktadır. Niyetler her ne kadar 
masumca olsa da zihniyetten yansıyanlar derin bir erkeksilik ve 
egemenliktir.  

 
b-) Kaba Retçi Tip 
Bu,  feodal erkek tipinin en uçlaşmış biçimidir. Geleneksel top-

lum yapısının en katmerli anlayışlarını sergileyen bu tip, kadını mülk 
görmenin yanında, onu değersizleştiren, varlığını inkar eden ve güçte 
tekleşen anlayıştır.  

Bu anlayışta, zihinsel egemenliğin özellikleri belirgindir. Feodal 
zihniyetin kadın üzerindeki en tehlikeli yansımaları görülmektedir. 
Bu zihniyetin ağır bastığı ortamlarda kadına söz hakkı yoktur. Ona 
göre kadın cinsel obje olmaktan öte değildir. Bu tip kadının güç ol-
masını, iradeleşmesini istemez. Güçlü kadına karşı alabildiğine tep-
kilidir. Bu mantıkta kadın zayıf ve erkeğin mülk edindiği bir meta-
dan başka bir şey değildir. Baskıcı ve inkarcı yaklaşımlarıyla kadın 
üzerinde egemenliğini pekiştirmeye çalışır. Karşıt bir tavır gördü-
ğünde  geleneksel erkekliğin saldırganlığına kadar gidebilir.  

Bu işin bir boyutu olurken; böylesi inkarcı ve kadını ret eden 
yaklaşımların yanında çok derin arzuların yattığını belirtmek gerekir. 
Bir yandan kadını ret ederek onu iradesizleştirirken, öte yandan cin-
sel anlamda derin çarpıklıkları yaşamaktadır. Retçi görüntünün altın-
da çoğu zaman güçlü bir cinsel zayıflık yatmaktadır. Cinsellik bu 
tipte belirgindir. Yok saydığı, tanımadığı kadını cinsel olarak sö-
mürmek, bu tipin yaklaşımları arasındadır. Kadına güvensiz olan bu 
tip, özünde kendi tipinin yansımalarını ele vermektedir. Ret ettiği ile 
kabul ettikleri arasında keskin sınırlar vardır. Bu tipte en çok ret etti-
ği şeye sarılma belirgindir. Kabul ettikleri ise -ki bu kadının genelde 
cinselliğidir-  ret ettiği gerçekliğin güdüsel boyutları olmaktadır.  

Siyasal zeminlerde bu tipin retçi yaklaşımları farklılık göstere-
bilmektedir. Dışta kadını dinleyen, önem veriyor gibi görünen, hatta 
saygı duyuyor gibi görünen bu tip kabul ve ret ölçülerinde olduğu 
gibi içte kendisini esas alır. “Ne söylenirse söylensin, ben bildiğimi 
yaparım” mantığının altında kadını ret etme vardır. Bu retleri açıktan 
dile getiremediği için, daha çok gizli ve içten egemenliğini sürdürür. 
Kimi zaman en radikal karşıtlığı göstermesine rağmen, özünde yaşa-
dığı ise, karşı çıktığı gerçekliğin kendisi olmaktadır. 

Bu tip kadınla paylaşıma kapalıdır. Sürekli kendisini esas aldığı 
için hangi çalışma alanı olursa olsun karşısındakinin iradesini hiçe 
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sayar. Bazen bilinçli iradesizleştirmeye dahi vardırabilir. Bu nedenle 
kadına karşı sergilenen kaba retçi yaklaşımların altında kadını tanı-
mama ve derin bir güvensizlik yatmaktadır. Bu tipte kadını tanıma 
arayışı  belirgin değildir. Aslında kadına duyulan güvensizliğin altın-
da, bireysel ve cinsel kaygılar yatmaktadır. Aşırı egemenliğin ret 
eden yönelim biçimi, yaşam ilişkilerinde erkeksi, güdüsel arayışlara 
iter. Ret ettiği şeye yönelme, geleneksel feodal toplumlarda güçlü-
dür. Süreç ve gelişmelerle belli kaba yönleri törpülenmişse de erke-
ğin kadına karşı güvensizliği ve retçi yönelimleri bu kişiliklerde açı-
ğa çıkabilmektedir. 

 
2- KÜÇÜK BURJUVA FEODAL TİP 
Bu tip, Kürt toplum gerçeğinde ve geleneksel yapıya yedirilmiş 

kısmi bilinçlenmesiyle,  özellikle de kadına yaklaşım anlamında en 
çarpık gelişen tip olmaktadır. Kürt toplumunda derinlikli yaşanan 
feodal anlayış ve ilişkiler; dış etkenlerin kendilerince geliştirdikleri 
asimle yöntemleri ve bunları tamamlayan kısmi ekonomik alt yapı 
doğal olarak toplum yapısında değişikliklere neden olmuştur. Ne salt 
kendisi olan ne de tam karşıtlara dönüşen bir toplumsal şekillenmede 
ortaya çıkan kişilikler de bu iki gerçekliği derinden yaşamaktadırlar. 
Feodal değer yargıları ile büyüyen ve  onun mevcut sosyalitesi ile 
yaşama katılan bir birey dış faktörlerin yoğun tahribatlarına da maruz 
kalınca kişilikte parçalanmalara uğramaktadır. Bu parçalanmışlık en 
çok kadına yaklaşımda kendisini göstermektedir.  

Bu tip adeta iki ayrı toplumun bileşkesi olarak yaşamaya çalış-
maktadır. Bir yandan feodalizmin tabulara boğulmuş gerçekliği ya-
nında, sistemin önüne sürdüğü yeni sosyaliteler arasında adeta sıkış-
maktadır. Ne birinden kopabilmekte ne de diğerine tabi olabilmekte-
dir. Bu tip psikolojik olarak da iki ayrı ruh halini yaşamaktadır. Ba-
zen çok kaba retçi, tam bir ağa görünümündeyken, bazen de yenilikçi 
hatta özgürlükçü  görünebilmektedir. Adeta bir ayağı geçmişte bir 
ayağı da düzende yer almaktadır. 

Bu tipin kadına yaklaşımı, psikolojik ruh haline benzemektedir. 
Bir yandan toplumun feodal değerleri ile kadını mülkleştirip sahiple-
nirken, öte yandan kadını anlamayı ve tanımayı iç içe yürütmektedir. 
Kadının iradesini tanımaktan ziyade onu kendisine tabi kılmaya ça-
lışmaktadır. Feodalizmin, özellikle ailenin katı tabularını ne ret et-
mekte ne de tabi olmaktadır. Kendisine has bir tarzı ve yaklaşımı 
oluşturmaya çalışır. 
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Feodal tipten daha fazla, kadın ile ilişkilenmeye açıktır. Bunu 
yaparken, zihni yaklaşımlarında kadını küçük gören, sahiplenen ve 
egemenlik kurmaya çalışan eğilimler güçlüdür.  

a-) Kadını Soyutlayan Tip 
Küçük burjuva kişiliğinin özgün bir özelliği de kadını, onu kendi 

gerçekliğinden soyutlayarak kendi egemenliğini gizleme yöntemidir. 
Verili sistem gerçekliği içerisinde şekillenen küçük burjuva kişiliği, 
düzenin çarpık anlayışlarını kişiliğinde yoğunca yaşar. Düzenin kül-
türel yapısı içerisinde eriyerek, kendi öz değerlerinden özellikle de 
tarihi kökenlerinden uzaklaşırken, aslında kendi gerçekliğine de ya-
bancılaşmaktadır. Düzendeki eğitim sistemi ile farklı bir mantık dü-
zeyine ulaşan bu kişilik, feodal değerlere retçi yaklaşsa bile yaşa-
mında özelliklede zihniyetinde eski düzenin kalıntılarını yaşamakta-
dır. Bilinç anlamında yeniliğe açık bir konumu vardır. Öğrenme ve 
uygulamada sabırsız olduğu kadar yöntemde de aşırılığa kayabilmek-
tedir. İçine girmiş olduğu çevrenin farklı sosyaliteleri içerisinde er-
kekliğin kaba yanlarını törpülemiş gibi  görünse de bu sadece biçim-
sel yani davranışsal boyuttadır. Okul okumuş, aydınlanmış olmak ya 
da kadınla belli bir sosyal düzeyde paylaşmak, egemenlik yapılmaz 
anlamına gelmemektedir. Aksine zihinsel bir dönüşüm radikal olma-
dığından, sadece sözde kalmakta, pratikte yansıyan ise egemenliğin 
gizlenmiş, kendisini koşullara uyarlamış biçimi olmaktadır.  

Bu tip, kadınla ciddi bir çelişkisinin olmadığını düşünür. Kendi-
sini okumuş, aydın olarak gördüğünden kadını tanıdığını ve üzerinde 
egemenlik kurmadığını düşünmektedir. Kadını soyutlayan tipin en 
büyük yanılgısı da bu olmaktadır. Kimi zaman çok sosyal, kadınla 
ilişkilenmelerinde serbest davransa da, mantık ve yaklaşımlarında 
kadını iradesizleştiren bir duruşa sahiptir. Bu tip diğer tiplerdeki gibi 
kaba davranışlar sergilemez. Kadını ret etmez. Aksine kadını gün-
deminin başına koyarak, kadın dostu olarak da geçinir. Kendini er-
keksi sistemin bir yaratımı olarak ciddi sorgulamadığından, hiçbir 
zaman kendisini bir egemen olarak görmez. Yaşamda gözlemlendi-
ğinde, çok rahat ilişkilenebilen, sosyal bir insan gibi görünür. Kadın 
ile diyaloglarında özgürlükten, kadının doğallığından dem vurur. 
Ama iş zihniyete, yaklaşımların mantığına geldiğinde büyük yanılgı-
ları yaşadığını görür.  

Bu tip kendisini kadına yakın görür. Ona göre kadını en çok 
kendisi tanımaktadır. Eğer biraz da teorik bilgisi varsa, onun için tüm 
çelişkiler çözülmüştür, ama aslında çelişkiler dondurulmuştur. Yeri 
geldiğinde bir kadını, kadından daha fazla savunur. Özgürlükten, 
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ortak paylaşımdan söz eder -kadının doğallığını, yaratıcılığını vb- bir 
çok noktada tam bir kadın savunucusudur. Öyle bir duruma gelir ki, 
kadını tabulaştırarak adeta dokunulmaz kılar. Kadın gerçeğini derin-
liğine bilince çıkaramadığından onu aşırı soyutlayarak yüceleştirme-
ye çalışır. Bu aslında kadını kendi gerçekliğinden uzaklaştırmaktır. 
Kadını yaşamın kendi özünden kopartarak, soyutlaştırıp adeta göğe 
yükselterek, tanrıçalar düzeyine çıkarır. Tarihi derinlikten yoksun 
olan bu yaklaşımın altında aslında çok gizli bir egemenlik vardır. 
Egemenliğin küçük burjuva versiyonu olmaktadır. Birisi kadını ret 
ederek bu egemenliği sergilerken, diğeri onu göğe çıkartarak gerçek 
maddi zeminden kopartarak yapar. Özde ikisi de aynı zihniyetin ürü-
nüdür.  

Kadını yaşamın bir parçası olarak görmemek, bunu güzel ve süs-
lü kelimelerle soyutlaştırmak adına methiyeler dizmek, kadını anla-
mak, onu tanımak değildir. Aşırı soyutlamanın özünde kendini tek ve 
değişmez maddi gerçek kılmak vardır. Tüm bunlar niyetlerden ba-
ğımsız olarak gelişmektedir. Saf ve temiz duyguların tarihi gerçek-
likten kopukluğu ve yine kadının yaşadığı beş bin yıllık sömürüyü 
anlamlandıramayanlar doğal olarak ya onu soyutlayarak kendini ikna 
etmekte yada bir boyutuyla egemenliğini gizlemektedir.  

Bu tip; kadının gerçekliğini somut duruşuyla anlar, bilince çıka-
rır ve bunu bir düşünsel ve davranışsal güce dönüştürürse, gelişme 
kat edebilecek bir tiptir. Kadını göklere çıkartarak değer verme yeri-
ne, onu yaşamın temel bir dinamiği olarak objektif ele almak, kadın 
cinsindeki erkeksi zihniyetin etkilerini ve gelenekselliklerini bilerek 
onu anlamaya çalışmak doğru bir bilince ulaştığının göstergesi ola-
caktır.  

Bu tipte diğer bir yanılgı da; cins mücadelesini güçlü verememe-
sidir. Olgulara soyut yaklaştığından, kendi gerçekliğine de bu man-
tıkla yaklaşmaktadır. Çelişkiyi görmemek bir boyutuyla soyut kal-
manın sonucudur. Gerçek verilerden yoksunluk, kendi gerçeğini ya-
nılgılı sorgulamasını getirmektedir. Bu nedenle kendisi açısından bir 
avantaj olan bilinç düzeyi ve daha objektif verilerle olgulara yaklaş-
mak, bağını doğru koparmak ve bunu davranış gücüne kavuşturmak 
mümkün olmaktadır. Bunu yaparken de kendi gerçekliğinin beş bin 
yıllık derinliğine ulaşması, bilince çıkarması gerekmektedir. 

 
3-) KÜÇÜK BURJUVA DEMOKRAT TİP 
Küçük burjuva kişiliğinin bir diğer yanılgılı tipi, kendisini öz-

gürlükçü ve demokrat gören erkek tipi olmaktadır. Küçük burjuva 
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kişiliğinin şekillenme koşulları, Kürt toplum gerçekliği ele alınıp 
değerlendirildiğinde demokratlık biraz biçimde kalmaktadır. Sınıfsal 
karakteri gereği verili düzenin ölçüleriyle yaşama katıldığından do-
layı, tam bir demokrat yada özgürlükçü olması zor görünmektedir. 
Sistemin üzerinde yarattığı tahribatlar parçalılık ve esasta da zihniyet 
şekillenmesi köklü bir değişimi ağırlaştırmaktadır. Oysa demokrasi 
Başkan Apo’nun son çözümlemelerinden de anlaşılacağı gibi yüksek 
bir bilinç, zihniyet ve vicdan dönüşümü ile mümkündür. Sistemi 
köklü tahlil etmedikçe, onun toplum ve kişilikler üzerinde etkilerini 
çözümlemedikçe, doğru bir demokratlaşma mümkün olmamaktadır. 
Bu tipte esasta yaşanan biçimsel boyutlardır.  

Bu tip; kadınla uyumlu ve ortak yaşadığını sanır.Kadına karşı 
kaba bir yaklaşımı bulunmamaktadır. Kadına “değer” vermekte, ra-
hat paylaşımlara gitmekte hatta iradesine bile saygı gösterilebilmek-
tedir. Kaba zora dayalı açık dayatmaları fazla göze çarpmaz. Sorun-
ları tartışmaya açıktır. Anlama istemi yoğun olsa da temel yanılgısı, 
kendisini yeterli görmesidir. Ona göre; kaba güç kullanmıyor, kaba 
davranmıyorsa, biraz da kadını dinliyorsa, sorun kalmamıştır. Oysa 
yakın ilişkilendiği kadın ile paylaşımlarında gizlediği hatta yer yer 
bastırdığı egemenliği çok çabuk açığa çıkmaktadır. Bu tipin bir özel-
liği de çevresindeki kadınlara demokrat gibi görünse de tam tersini 
yakınındaki kadınla ilişkisinde tersini sergilemektedir. Demokratlık 
ile erkekliği iç içe yürütmektedir. Her ne kadar bilinç anlamında bir 
düzey olsa da sorun gelip bireysel ilişkilere dayandığında, erkeklik 
ön plana çıkmaktadır. Bu tip böylesi durumlarda; kadını iradesizleş-
tirmekte, kendi doğrularını hakim kılmakta ve adeta kadını sahip-
lenmektedir.  

Bu tipte erkeksi karakterle demokrat olma mücadelesi iç içe yü-
rümektedir. Her ne kadar kendisini dışa farklı yansıtsa da temel zih-
niyet aşılmadığından dolayı, üsluptan davranışa kadar egemenlik 
kendisini göstermektedir. Bir diğer özelliğiyse liberalliğidir. Bu tipte 
cins  mücadelesi adeta dondurulmuştur. Kendisini özgürlükçü gör-
düğünden böylesi bir mücadeleye gereksinim duymaz. Sahte özgür-
lük anlayışı ile ilişkilere girmekte, bu biçimiyle de çarpık bir 
sosyalite yaratmaktadır. Özgürlük ve demokratlık adına, temel değer-
lerden vazgeçebilmekte ve cins özgürlüğünün mücadele diyalektiğini 
inkar edebilmektedir.  

Yine bu tipteki mücadelesizlik, kendi hemcinsleriyle ilişkilerine 
de yansımaktadır. Doğru, uyumlu bir yaşam yerine, kendisini de-
mokrat gösterse de kendi hemcinsleri arasında, anti-demokratik ola-
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bilmektedir. Bu noktada şu da söylenebilir, kadın karşısında demok-
rat görünmek, kendi hemcinsleri içerisinde farklı görünmek; aslında 
çarpık mücadelenin, işleyiş mantığı olmaktadır.  

Özgürlük ve demokrasi zihniyet ve vicdan devriminden geçmek-
tedir. Paylaşımcı, adil ve anlayışlı olmak, bunu söz ve davranış gücü 
ile pratikleştirmek, özelde de bunun kültürünü edinmek, çok güçlü 
bir mücadeleyi gerektirmektedir. Demokratlık veya yeni toplumsal 
düzlemde devrimcilik, Başkan Apo’nun doğrultusunu belirlediği 
“Demokratik Uygarlık Manifestosu’nun” mantığını anlamaktan ve 
bunun mücadelesini doğru vermekten geçmektedir. Küçük burjuva 
demokrat tip, demokratlığını ölçmek için, en azından egemenlik tari-
hini derinliğine irdelemelidir.     
*** 
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ERKEKTE GÜÇ VE İKTİDAR 
 

İnsanlığın insani olmayan doğadan ortaya çıkışı ve onunla de-
vam eden günlük etkileşimi, insanların yıllarca, maddi olarak doğayı 
kullanım aracı kıldıkları anlamına gelmez. Aynı zamanda bireyler ve 
benzersiz bir tür olarak kendilerinin bilincine varmalarının da başlıca 
yollarından biridir.  

Genelde insan türü de dahil, tüm canlı varlıklarda süren doğal 
evrim süreci, insan toplumunun da kendisini kavrama ve iradesiyle, 
bilinçli bir şekilde  bugüne kadar gelişti. Beyindeki büyüme ve ya-
şam araçlarını kullanma  homo-sapiens türünde niteliksel bir sıçra-
maya ulaştığında, aslında toplumsal devrimin en temel özelliği olan  
“topluluk halinde yaşamanın üstünlüğünün” kavrandı. Daha sonraki 
süreçlerde toplumsallık kalıcı ve giderek ilerleyen bir çizgide gelişi-
mini sürdürmüştür. 

Doğayı emekle ve bilinçle tanıyan insanın, emeği ve düşünceyi 
süreklileştirmesi, toplumsal örgütlenme ile gerçekleşmiştir. Bilinç 
doğanın kendiliğinden bir hali değildi. Yani insanın bilinci ve karak-
teri itibari ile toplumsaldır.  

İnsanı doğaya karşı, tek tek güçlü bedenlerden yani kaba fiziki 
güçten çok, onun toplumsallaşma gerçeği güçlendirdi. Akıl ve ruh 
toplumsal emekle yaratıldı.  

Kadın gerçek toplumsallaşmanın, yeni bir sosyalitenin yaratıcı-
sıydı. Dolayısıyla, insani özün kendisiydi. Bu insani öz, insanı güç-
lendiren ama aynı zamanda doğaya sonuna kadar bağlı bir özdür. 
Kadın bu öz konumuyla insan türünün, doğayla en verimli uyumunu 
ve onunla barışık bir ilişki düzeyine sıçramasını sağladı. Kadında 
temsil edilen insan özü, tek başına bir bireye özgü veya soyut bir 
olgu değildi. Bu toplumsal ilişkilerin tümü oluyordu. Toplum; insan 
türünün var olma, bilinmeyen doğa karşısında ayakta kalabilme bi-
çimiydi. Ve ilk insanlaşma toplumsallaşmayla başlamıştır.  

Hiç süphesiz bir toplum şekillenirken, onun temelinde kadın er-
kek ilişkilerinin gelişmesi büyük rol oynar. Ancak topluluk bilincini 
oluşturan ve topluluğu ilk yaratan kadının kendisidir. Dolayısıyla 
insanlaşmanın başlangıcı, kadın eksenli gelişmiştir. Erkek böylesi bir 
zeminde hayvanlar alemine daha yakın ve avcı niteliktedir. Topluluk 
oluşturma, bir arada olma gereksinimi bulunmamaktadır. Bu biçi-
miyle erkeği topluluk olmaya çeken etken de kadın olmuştur. Kadın 
topluluk yaratmış, tahılı ve ateşi kullanarak, ilişkiler gerçeğine ka-
vuşturmuştur. Bu biçimiyle kollektif yaşamı geliştirip, kollektif güç 
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yaratmıştır. Bu gerçeklikten dolayı kadın güçlüdür. Güç kavramı 
ilkin bu süreçlerde emek ve emeğin toplumsallaşmasıyla anlam ka-
zanmış ve bunun üzerinden iktidar şekillenmiştir. “İktidar” kavramı, 
bu sürecin kavramı olmasa da,  bu süreçte açığa çıkan veya uygula-
nan tamamlayıcı ve bir o kadar dengeli bir iktidar biçimidir. Tahak-
kümden ziyade, uyum esas alınmaktadır. 

 İlk canlıların savunma ve kendini koruma güdüleri kendileriyle 
sınırlı iken; dişi insansının kendisiyle beraber yavrusunu da sahip-
lenme ve koruma refleksini göstermesi, kadını diğer canlılardan ayı-
ran temel özellik olmuştur. Erkeğin, doğal olarak kendi dışında bir 
varlığa karşı her hangi bir sorumluluğu yokken, kadın, kendi yavru-
ları için de yiyecek ve koruma koşullarını sağlamak durumunda kal-
mıştır. Kadının bu temel özelliğini giderek yaygınlaştırması, hayvan-
sı özelliklerin giderek değişmesinde ve toplumsallaşma için gerekli 
insani alışkanlıkların gelişmesinde başlangıç rolünü oynamıştır.  

Gelişiminin ilk evrelerinde vahşi doğada, hayvanlardan farksız, 
salt beslenme ve cinsellik güdülerinin yönlendiriciliğine dayanarak 
yaşamını sürdüren ilk insanlar, verdikleri bu emek sayesinde insan 
topluluklarına dönüştüler. Ve ilk ortak emek, dişi insansının doğur-
duğu yavrusunu koruma iç güdüsüyle açığa çıkmıştır.  

Dişi insansının yavrularıyla arasında gelişen emek ve değer geli-
şimi, giderek dişiler arasında ortak paylaşım noktası halini almıştır. 
Ortak ihtiyaçların ortak giderilmesi ve yavruların ortak korunması 
esasında oluşan bu ilk topluluk, insanlığın ilk örgütlenme bilincini de 
geliştirmiştir.  

Bundan yola çıkarak diyebiliriz ki; ilk toplumsal kurallar kadın 
tarafından kurulmuştur. Bunun güç dağılımı, kendini koruma disipli-
ni ister istemez uyumlu bir ilişki gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Neoli-
tik toplum olarak adlandırdığımız cilalı taş devrinde, güç olgusu do-
ğa karşısında kendini koruma ve onunla uyum ölçüsüyle eş değerde-
dir. Doğanın bilinmeyen gücüne karşı aciz kalan insanoğlu, dengeyi; 
onunla uyumlu yaşamda yakalamaya çalışmıştır. Özcesi kadın eksen-
li yaratılan topluluk olma bilinci, erkeği de buna katarak uyumlu bir 
güç alış-verişine yöneltmiştir. Birbiri üzerinde tahakküm yok dene-
cek kadar azdır. Hiyerarşik bir örgütlenme, tanrıçalık kurumunda 
görülse bile itaate veya tahakküme dayalı bir duruma dönüşmemiştir. 
Eşitlikçi ve paylaşımcı oluşu ve yine doğa ile geliştirdiği uyum bu 
tür tahakkümün önünü almışsa da, özde kadının doğal sosyalitesi bu 
gerçekliği açığa çıkarmıştır.  
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Uzun bir evrim süreci ardından gelişen bilinç ve özellikle teknik, 
en kaba biçimiyle uyumsuzluğu geliştirerek erkek ve dişi üzerinde 
farklılıklar yaratmıştır. Doğa bilgisinin artması, toplulukların büyü-
mesi ve yine teknik buluşlar -özellikle de demirin bulunması ve yine 
özellikle de dış semitik kabile saldırıları- dürtüsel olarak savunma ve 
saldırı reflekslerini ön plana çıkarmıştır. İşte bu noktada avcı karak-
terli eril türün fiziki gücünü kullanarak topluluk yaşamına katılması, 
kadının doğurganlığından kaynaklı hareketsizliği, çocuk bakımı v.b. 
eril karakterin iş bölümünde önplana geçişini geliştirmiştir. Bir boyu-
tu bu olurken, öte yandan ise, karakterden ve hatta genetik alışkan-
lıklardan kaynaklı faktörlerde bu gücün değişimini etkilemiştir diye-
biliriz. Avcılık, coğrafyadan da kaynaklı eril tür üzerinde kalıtsal 
özellikler yaratabilmektedir. Bir varsayım olarak avcılığın erkek ka-
rakteri üzerindeki etkinliği vurgulanabilir. Hırs, rekabet, kurnazlık, 
elde etme, sahiplenme ve tüm bunlar için yöntem, avcılık olgusunun 
yaratımı olarak değerlendirilebilir. Günlerce bir av peşinde koşmak, 
onu yakalamak için tuzaklar, pusular kurmak, saldırmak ve bunun 
çabasını sergilemek erkeksi karakterde yer edinmiştir. Yani, bugün 
erkekte açığa çıkan bazı özgünlüklerin geçmişini tarihteki avcılık 
reflekslerine kadar götürebiliriz. Nasıl ki, bugün kadın doğallığını ve 
hatta bazı özelliklerini, neolitik dönemin birikimlerine dayandırıyor-
sa, erkeğin de şiddet ve güç reflekslerini, geçmişin avcılık mantığına 
ve pratiğine dayandırabiliriz.  

Erkeğe avcılık görevlerini, kadınlara ise ev içi işlerini veren te-
mel iş bölümü, bir anlamıyla biyolojik farklılığın sonucu olabilmek-
tedir. İş bölümündeki bu faktörler, zamanla ve hatta dış faktörlerin 
etkisiyle erkek türünde yeni bir evrim sürecini başlatır ve hızlandırır. 
Bu süreçler erkeğin eril özelliği değildir. Cesareti; saldırganlığa, 
kuvveti; tahakküm kurmaya, kendini dayatması; ısrarcı bencilliğe, 
kararlılığı; baskıcı akıl haline gelir. Atletikliği ise giderek savaş ve 
yıkım sanatlarına yönelir. Bu süreçte erkekler kadınların fiziksel ola-
rak zayıf olduklarına ve doğada, maddi olarak hayatta kalışlarının 
nedeninin içkin olarak erkeklere bağlı  kalmalarına yorumlanır. Bu-
nun temel mantığı süreçle yaşanan topluluklar arası dengesizlik, sa-
vaşla fizik gücünün ön plana geçmesi ve belki de kadından duyulan 
korkudur.  

Erkekteki bu tür baskıcı ve egemen karakterin diğer bir nedeni 
de, psikolojik ve biyolojik olarak kadın karşısında yaşadığı zayıflığın 
yarattığı korkudur.  
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İlklerin yaratıcısı olan kadın, doğada kendi kadınlığı ve doğallığı 
ile önaçıcı ve yaratıcıdır. Toprağı işlemesi, toplayıcı olması yine 
hayvanlarla dostluğu bir beceri işi iken erkek bundan muaftır. Ve asıl 
önemli olan ise kadının doğurganlığıdır. Kendinden bir canlı üretme-
si, o dönemin kutsal bir yaratımı kadar gizil olan ve anlaşılmayan bir 
üstünlüğü de doğurmuştur. Erkek bu noktada böylesi bir yaratımın 
sahibi ve çocuk yaratımındaki rolünün bilincinde olmadığından ka-
dına karşı sürekli psikolojik bir zayıflığı yaşamıştır. Korku, kıskanç-
lık ve beraberindeki eziklik, avcı karakterli erkeği farklı alanlarda 
güç olmaya itmiştir. Avcılık gibi kaba biçimiyle güç gösterisi gelişse 
de, özünde ilk egemenlik biçimi cinsel güdüler üzerinden şekillen-
miştir. Cinselliği kullanarak kadın üzerinde ektin olma arayışı, kendi 
rolünün anlaşılmasıyla fazlasıyla aktiflik kazanmıştır.  

Öyleyse egemenliğin ilk sergileniş biçimi, cinselliktir diyebiliriz. 
Güç ve güçlü olma cinsellik ile özdeş hale gelmiş ve günümüze ka-
dar sürmüştür. Kavramsal olarak da iktidar özü cinsellik ile ilgili 
gelişmiştir. Cinsel yaşamda başarılı olmak, iktidar sahibi olma anla-
mına gelmektedir. Böylesi psikolojik etkinliği besleyen tekniğin 
farklı kullanımı, yine artış gösteren erkeksi zemin, dış saldırı ve karşı 
refleks gerçeği, zamanla emeği kadın karşısında hükmeden konuma 
getirmiştir diyebiliriz.  

Bu süreçte erkekler çalışmalarının, kadınların çalışmalarına göre 
üstün olduğunu iddia ettiler. Bu daha sonra, zanaatçılar ve yiyecek 
üreticileri ile düşünüp çalışanlar üzerindeki egemenlik olarak ifade-
sini buldu.  

Bu, kendi içerisinde bir güç dağılımını ve ayrıca bir iktidar man-
tığını yaratıyor; hiyerarşinin gelişim mantığı bu esaslara dayanıyor-
du. Hiyerarşi yanlızca bir toplumsal durum değil, aynı zamanda bir 
bilinç durumu, kişisel ve toplumsal yaşantının her düzeyindeki olgu-
lara yönelik bir duyarlılık oluyordu. Bu biçimiyle hiyerarşi kendini 
yalnız gerçek dünyada nesnel olarak değil, aynı zamanda öznel ola-
rak, bireysel bilinç dışında da kurdu. Neredeyse bütün deneyim alan-
larına sızarak, gündelik söylemin söz dizimine, özne ile nesne, insan-
lık ile doğa arasındaki ilişkiye de sızmıştır.  

Erkek karakterinin kadın üzerinde geliştirdiği bu güç birikimi ik-
tidarlaşmaya doğru giderken, insansal zaafları da kullanarak, korku-
lar üzerinden güç ve otorite merkezlerini oluşturmaya başlıyordu. 
Egemenlik biçimi yada güç olgusu, şamanlarla hatta ilk başlardaki 
yaşlılar yönetimi ile sistemleşmeye başlıyordu. Yaşlılar bu geçiş sü-
recinin güç ve iktidar olgularını ilk cisimleştiren ve hatta ilk örgüt-
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leme biçimini geliştirenler olmaktadırlar. Yaş itibariyle deneyim ve 
tecrübe sahibi olan bu kişilikler bilgileri ile topluluk içerisinde doğal 
bir üstünlük, daha doğrusu belirgin bir farklılık gösteriyorlardı. 
Klavuzluk veya rehberlik misyonu ile topluluğa tecrübelerini aktaran 
bu bireyler zamanla, konumlarını kalıcılaştıran yöntemlerle üstün 
olmaya başladılar. Topluluk üzerinde giderek etkinliği fiziksel olarak 
azalan yaşlılar, tecrübelerini aktarırken, mistik bir havaya büründür-
meleri ve esasta insanın yaşadığı zayıflıktan yararlanarak ve korkular 
yaratarak etkinliğini sürdürmesi, farklı bir statü yarattıkça ilk başta 
çocuklar üzerinde başlayan ve çocuğun büyümesiyle beraber devam 
eden korkuya dayalı etkinliğin gücü, iktidar olgusunu perçinleyecek-
ti. İşte şamanlık dönemi, böylesine bir iktidar sürecinin ilk gelişim 
aşamasıdır. Bu süreçte erkek; avcılık, şiddet konusunda, kadın; yiye-
cek toplama ve beslenme konusunda bir uzmansa, şaman da korkular 
yaratma konusunda uzmandır. Şaman, bu anlamda başlangıç halinde 
cisimleşmiş devlettir. Şamanist gruplar ise başlangıç aşamasındaki 
politik gruplardır. İşte burada güç olgusunun süreçle gelişimi, iktidar 
aygıtlarına dönüşümü belirginleşmektedir. Bu sürecin sonunda orta-
ya çıkan devlet olgusu, bu hiyerarşik zihniyetin ürünü olarak tarih 
sahnesine çıkacaktır. 

Devlet, gücün kendisini sisteme kavuşturduğu bu biçimiyle bi-
reylere tek tek yönelerek etkin hale geldiği korkunun ayakları olmak-
tadır. Devlet yanlızca bürokratik ve baskıcı kurumlardan oluşmaz, 
aynı zamanda, gerçekliği düzenlemek için aşılanan bir zihniyettir. Bu 
zihniyetin gelişim diyalektiği, erkeksi karakterin duruşu, pratiği ve 
gelişimi ile orantılı ve hatta onun bir yaratıcısı olarak süregelmiştir. 
Devlet, karakter olarak erildir. Erkeğin güç, hırs, benlik olgularının 
gelip biriktiği ve sistemleştiği en temel kurumdur. Erkek zihniyetiyle 
gelişen devlet ile kendisini ölümsüz kılmaya çalışmıştır. Öyle bir 
sistem ki, bireyin iç dinamiklerini dumura uğratmakta, hükmetmek-
tedir. Hiyerarşi, sınıf ve devlet, insan ruhunun derisinden sızar ve 
onun içinde düşünce ürünü olmayan iç baskı ve kullanma kuvvetleri 
oluşturur. Bu, güç ve iktidar zihniyetinin ulaştığı etkinliği göster-
mektedir. Bu zihniyet, suçluluk ve kendi kendini kınamayı kullana-
rak iç devleti, onun da ötesinde devletin baskıcı güçlerinin korkusuna 
başvurmadan önce, davranışı denetlemektedir. Özcesi bu zihniyet 
şekilleri ile dıştan baskı olmadan bile beyinlerde yaratılan korkularla, 
iç devletler oluşturmaktadır. Zaten egemenliğin yada güç olgusunun 
dayanağı bu tanımlanan iç korkular ve bunun kurumlaşmaları olmak-
tadır. Böylesi iç korkularla kendi kendini kınama, kendinden kork-
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ma; toplumsal baskının güvensizlik, endişe ve suçluluk biçiminde içe 
yansıtılması haline gelir. Bu, bireyin elleriyle yarattığı güç ve iktida-
ra esir olmayı açığa çıkarmaktadır.  

Devlet, geliştirdiği korkularla hükmetmeyle idare etme arasında-
ki ayrımı siler. İdare, uyum veya denge iktidar olma gerçeği ile bi-
reylerde toplumsal hücrelere kadar indirgenir. Erkek karakterli ege-
menliğin, devlet aygıtı öncesinden de “şaman” ile hedeflediği kadın 
doğasıdır. Babaerki, başlangıçta yaşlıların toplumu kolllektif bir bü-
tün olarak yönetmeye başladıkları, son derece otoriter bir yaşlılar 
hakimiyeti biçimini temsil etse de sivil toplumun genişlemesi ile er-
kekler yaşamın ev içi alanı karşısında toplumsal üstünlük kazandık-
ça, kadınlar giderek erkeklerle eşit olma düzeylerini kaybettiler. Bu 
biçimiyle tahakkümcü ilişkinin ilk kurbanı insan doğasıydı. Yani, 
kadının insani doğası. Bu erkeğin doğal olarak kadına, kadına teca-
vüzle de doğaya  tecavüzü ile süregelmiştir.  

Şamanist örgütlenmelerle başlayan güç olma arzusu ve pratikle-
ri; aklın, büyünün yerini almasıyla daha tehlikeli ve hatta daha derin 
bir egemenliğe bürünmüştür.  

Artık güç dağılımı nasıl ki kadınlar topluluğundan salt bir erke-
ğe, oradan bir devlet aygıtına dönüşmüşse, aklın gelişimiyle yerini 
tek tanrıcılığa devrederek daha da derinleştirmiştir. Salt korkuya da-
yalı iktidar, artık tek bir tanrı kavramı ile hem ruhta hem de düşün-
cede bin yıllarca sürerek bir hakimiyet yaratacaktı. 

İlk güç veya iktidar mücadelesi, İsrail Tanrısı Yehova ile örnek 
oluşturmuştur. Ben-merkezci şiddet yüklü İsrail Tanrısı, kendisi ile 
göç eden İsrailoğullarıyla güç ittifakına girmiştir. El Tanrısı’yla gü-
reşmek, El gibi ulaşılmaz bir tanrı olmayı açığa çıkarıyordu. Korku-
ya dayalı tanrı inancı gücünü “El” karakterinden almaktadır. Dişil 
tanrıçalar yerine geçen eril tanrılar, karakterinden ve sisteminden de 
anlaşılacağı gibi, dişil yaratımlar özünden uzak, onu inkar ederek 
gelişmiştir. Hatta eril tanrılar kendilerini dişil tanrıçalar üzerinden 
şekillendirmişlerdir. Onların yaratımlarını hırsızlayarak kendisininki 
gibiymiş sunmak yada her şeyi kendisiyle başlatmak bunun sonucu-
dur.  

Mitolojilerde bu mantık, Enki örneğinde somut olarak görülmek-
tedir. Marduk tanrı-kral olmak, Tanrılar Panteonunda yer almak için 
tanrıça olan annesi Tiamat’ı öldürmüş ve gücünü bununla pekiştir-
miştir. Enki, tatlı su ve bilgelik tanrısı olarak bilinir. Bu özelliğini 
kadından çaldığı ME’lerden kazanmıştır. Tatlı su dönemin en önemli 
yaşam kaynaklarından biridir. Enki suyun kullanımını ve dağılımını 
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neolitik kadınından öğrenmiştir. Yine doğa olayları hakkındaki bil-
geliğini de, kadının kutsal yasalarını da çalarak elde etmiştir. Kısaca-
sı tanrı oluşumu kadınsal değerleri hırsızlama ile gelişmiştir. Zaten 
tek tanrılı dinlerle kadının cinsel olarak düşürülüşü, kullanımı, fahi-
şeleştirilerek şehir girişlerinde Musakaddim’lerde tüccarlara sunul-
ması ve yine namus olgusu ile toplumdan soyutlanması tanrının ken-
disini, kadının üzerinden var etmesinin temel etkenidir. Bu, Musevi-
lik, Hristiyanlık ve İslamiyetle süregelmiştir. 

Bu süreçte düşüncenin gelişimi, kıtaların keşfi, icatların bulun-
ması, insanoğlunda farklı derinleşmeleri yaratmıştır. Yaratılan ege-
men sistem, düşüncenin ve aklın gelişimi ile kendisini her alanda 
kurumlaştırmıştır. Anlaşılmaz olan ve tanımsız kalan bir çok olgu, 
filozoflar ve düşünürler tarafından formüle edilmeye başlanıyordu. 
Aziz Agustin ile “tekleşen tanrı korkusu,” Tales, Pisagor ve daha bir 
çok düşünür tarafından akla uydurulmaya başlanacaktır. Aristo ve 
Platon, tanrı fikrini tek ve güçlü devlet olgusuna dönüştürerek, aslın-
da sistemin dayanaklarını sistemleştirecekti. 

İşte 5000 yıllık güç olma serüveni, erkeksi sistemin gelişim di-
yalektiği de olmaktadır. Güç, insanlığın yarısını oluşturan kadın üze-
rinde egemenliğini derinleştirmektedir. Korkular ile güç olma devam 
etmektedir. Ve asıl en önemlisi  egemenlik, cinselliğin kökeni olarak 
hala sürüp gitmektedir. Cinsellik egemenliğin en derin ve en etkili 
biçimi olarak tüm toplumlarda köklenmektedir. Bunun yanında bilgi, 
insanlıktan hırsızlanarak ve doğaya karşı pervasızca kullanılmakta-
dır. Bilgiyi iletişim gücüne dönüştüren ve bu biçimiyle de güç ve 
iktidar kavramlarını besleyen sistem; ulaştığı teknolojik düzey, çı-
kardığı savaşlar, geliştirdiği katliamlar  ile insanlar üzerinde egemen-
lik kurma aracı olan korkuyu derinleştirmekte ve doğayı tüketmekte-
dir.  

Güç olmak, iktidarı bu biçimiyle erkekliğe yedirmek, 21. yüzyıl-
da da insanlığın tükenişini hızlandırmakta ve kadın üzerindeki ege-
menliği artırmaktadır. Geçmişin kaba yöntemleri olmasa da, ince 
yöntemlerle erkek egemenliği gezegenimizde imparatorluklar kur-
maktadır.  

Bugün bu sistemin erkeksi karakteri çözülmeden, zihinlere sızan 
güç ve iktidar olguları aşılmadan, insanlık ve doğa sürekli ve artan 
bir tehlikeyi yaşayacaklardır.  

Buraya kadar yaptığımız anlatımlardan güç ve iktidar olgusunun 
kabaca gelişimini ve kökenlerini açığa çıkarmaya çalıştık. Şimdi da-
ha da özgünlüklere inerek, özelde Kürt kişiliğinde güç olgusunu, 
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bunun aile ve örgüt ortamındaki yansımalarıyla, kadın üzerindeki 
uygulama biçimlerini irdelemeye çalışacağız.  

Anlatılagelen ve giderek kurumlaşan erkek zihniyeti, bir para-
digma olarak gündelik yaşamımızın her alanına girmiş bulunmakta-
dır. Erkek zihniyeti, paradigmalarını inkar, bireycilik, egonun yücel-
tilmesi, mutlakiyet ve cinsel güdüler üzerinden oluşturmuştur. Erkek-
teki inkarcılık, kadını güç görmeme üzerinden gelişerek bireycilik 
daha çok da bencillik ve irade kırma ile şekillenmiştir. Mutlakiyet, 
ağırlıkta dogmatizmden kaynağını almaktadır. Kendini ebedi görerek 
yaşama yönelmek,  egemen sistemin temel dayanağı olmaktadır.  

Kürt halk gerçekliği, saydığımız özelliklerin en katmerlisini ya-
şamaktadır. Feodal etkilerin yoğunluğu altında kullaştırılan Kürt ki-
şiliği, kapitalist çağla beraber anlayışta bireyci, yaşamda ilgisiz, sev-
gide bencil, düşünce ve eylem bağını kuramayan, geleceğinden uzak-
laşan, sistemi en büyük güç ve gerçek gören, kadına karşı sistemden 
gördüğünü uygulayan bir anlayış hakim olmuştur. Sistemin eğitim 
kurumları ve medya araçları insanları yozlaştırmak amaçlı sürekli 
kullanılmıştır. Kürdistan’daki kentlerde çarpık sosyalleşme, zayıf 
kültür düzeyi, yaşanan kır-kent çelişkisi ve işsizliğin insanlarda bı-
raktığı etki iradesizleşmeyi geliştirmiştir. İstikrarsız bir ruh hali olan 
ve dengeli gelişmeyen, ölçüleri olmayan, yaşamda iddia ve karar 
sahibi olmayan, ölüm felsefesine yatan bir yaşam anlayışı gelişmiş-
tir.  

Kapitalizmin post-modern kültürü; sanal dünyalar yaratarak, bi-
reyciliğe ve güdülere hitap ederek, enerjiyi tüketmekte, kültürleri 
katletmekte, insanları manevi değerlerden uzaklaştırmaktadır. Birey-
sel yaşam ve özgürlük adı altında topluma karşı sorumsuz, tüketici, 
yaratıcılık ve birlikten uzak örgüte ve iradeye gelmeyen kişilikler 
yaratılmıştır.  

Sistem tüm bu uygulamaları hatta tahribatları, kendisini gerçek-
leştirdiği aile kurumu ile tek tek bireylerde somutlaştırmaktadır. Aile 
gerçeğinin çözümlenmesi bu anlamıyla önemlidir.  

Aile, güç ve iktidar olgusunun en somut ve çıplak yaşandığı bir 
alandır. Kadın ve erkeğin düşürüldüğü, erkeğin kadın üzerinde ege-
menliğini derinleştirdiği zemindir. Derinliğine baktığımızda Kürt 
erkeğinin kendisini aile dışında gerçekleştirme zemini pek bulun-
mamaktadır. Aile kurumunda erkek kendisini kadın üzerinden ger-
çekleştirmeye çalışmaktadır. Bunu yaparken, cinsellik ilk ve tek 
egemenlik aracı olmaktadır. İktidarsızlığa karşı, iktidar olma arzusu, 
kadının bedenen ele geçirme arzusuyla ilişkilidir. En pasif ve hatta 
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kılıbık erkek tipinde bile bu arzu bir kompleks olarak sürekli bulun-
maktadır. Ailede cinsellik egemenliğin en temel aracıdır. Bu gerçek-
likle genel ev olgusu ile kadını cinsel obje olarak görme yaşanırken, 
özel ev olgusunda ise; kadını aile kurumu içerisinde düşürme, bunu 
doğru olarak görme gelişmektedir. Bu biçimiyle aslında ailenin kal-
bi, merkezi, hatta karargahı yatak odası olmaktadır. Kararların alın-
dığı, kavgaların, çelişkilerin dindiği, meşru tecavüzün geliştiği yer, 
dışarıdan yalıtılmış yatak odasından başka bir yer değildir. Aile için-
de, çocuklara yasaklanan, farklı bir algı düzeyi ile yaklaşılan, ayıp 
şeylerin aklandığı tek yer yine bu oda olmaktadır.  

Aile kurumunda güç kavramı babada somutluk kazanmaktadır. 
“Evin reisi” sözü tek bir gücü ifade etmektedir. Kürt toplumunda bu 
daha belirgindir. Erkek kadını zayıf gördüğünden, egemenliğini per-
vasızca sergilemektedir. Daha ilk süreçlerde, çocuğun doğumundan 
itibaren güç yani, erkeklikle büyütülmesi, iktidar olma mücadelesini 
hızlandırmaktadır. Erkek çocuk, aile ve özellikle de baba tarafından 
ön plana çıkarılmakta, kendisine benzeştirerek, kendi yedeğini ya-
ratmaya çalışmaktadır. Burada gücün devri sözkonusudur. Kadın 
veya kız çocuğu, bu gücün engellenemez toplum gerçeği karşısında 
alabildiğine gelenekselliğe kapılmaktadır. Erkeği kınaması gerekir-
ken, erkeği tek güç olarak gören kadın, bu biçimiyle erkekliği ayakta 
tutmaktadır. Aile kurumu içinde kadın “erkek” olmazsa, kendisinin 
de olmayacağını düşünür. Bu bağımlılık yaratır ve sürekli ilgisizlik 
psikolojisi içinde yaşar. 

Güç ve iktidar mantığı ile şekillenen erkekte sevgi olgusu tama-
mıyla şiddete ve cinselliğe dayanır. Döverek, kırarak sevme, cinsel 
yaşamda vücut bulur. Erkek kadının iradesini, güç olmak istediği 
cinsellikte kırmaya başlar. Bu yaşamın diğer alanlarına giderek dağı-
lır. Sevgide tüketme, sömürü ve mülkiyet anlayışıyla farklı bir güç 
bilincine kavuşur. Erkek sistem karşısındaki güçsüzlüğünü yanı ba-
şındaki kadında nötürleştirir. En baskıcı, en zorba yöntemleri kadın 
üzerinde uygulayarak aslında psikolojik bir rahatlamaya gider. Bu 
büyük bir korkunun sonucudur. Erkek toplumda veya ailede uyumu, 
istikrarı; uyumsuzluğa çevirerek güç olma arayışındadır.  

Erkekte güçlü olma arzusu çok derin ve köklüdür. Erkeğin bu 
yönlü arayışlarını besleyen ve hatta ona güç katan geri-geleneksel 
kadının, cinselliğini kullanmasıdır. Erkeğin en zayıf ve hatta güç 
zemini olan cinselliği,  en ince tarz ve yöntemlerle uygulayan kadın 
bu biçimiyle erkeği yönlendirmeye çalışarak ve esasta da erkekteki 
egemen zihniyeti derinleştirmektedir.  
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Erkekte toplumsal iktidar anlayışı bireysel iktidar perspektifi ile 
gerçekleşmektedir. Erkek toplumda yer edinmek, söz sahibi olmak, 
kısaca güçlü olmak istiyorsa, bencilliğine dayalı iktidarı hedeflemek-
tedir. Erkekteki bu iktidar özentisi ev içinde kadın üzerindeki haki-
miyet ile başlamaktadır. Topluluk içerisinde güç olma arayışının en 
temel durağı, kadın cinsi üzerindeki tahakkümün düzeyine direkt 
bağlıdır. Erkek; bir diğer boyutuyla da kendisinden daha güçlü bir 
iktidar duruşunu veya kurumunu gördüğünde ona sığınma, onunla 
kendisini güç yapmaya yönelmektedir. Sisteme benzeşerek güçlü 
olma arzusunun altında kendi çıkarcı iktidarı bulunmaktadır. Politik 
zeminlerde bu, değişik, ince ve kurnaz yöntemlerle gelişimini sür-
dürmektedir.  

Toplumdan esasta sistemden şekillenen erkek zihniyeti, örgüte 
yaklaşımında da sürmektedir. Örgüte katılmanın en temelinde güç 
olma arayışı yatmaktadır. Ulusal bilinç, toplumsal parçalanmışlık, 
sömürü, zor vb. bir çok olgu temel etkenler olurken, örgüte yönelişin 
temel ve hatta psikolojik yanı, erkeğin güce ulaşma arayışı olmakta-
dır. Zayıf, çözümsüz ve biraz da kendisi olma arayışı örgütün irade 
birliğinde güce kavuşmakta, bu da erkeksi karakterin egemen zihni-
yetiyle birleştiğinde çoğu zaman olumsuz ve çeteleşmelere varan 
noktalara varabilmektedir. Örgüte gelişin temelinde toplumsal iktida-
ra koşuş yatmaktadır. Devrime geliş nedeni kendini iktidar etme ara-
yışını tatmin etmedir. Toplumsal iktidar olmaya erişme (özenme) 
isteği, bireysel iktidara dayanır. Kürt erkeğinde iktidar arayışları ol-
madığı için aileye, özünde de kadına yönelmektedir. 

İlk süreçten itibaren güce koşullandırılan erkek, örgüt ortamına 
geldiğinde, koşullarında etkisiyle güç ve güçlü olma arayışlarını de-
rinleştirir. Savaş koşullarında, erkeğin güç olma arzusu daha güçlü-
dür. Bilek gücüne ve fiziki üstünlüğüne dayanan koşulların erkeksi 
zihniyetle birleşmesi, savaş gibi şiddet içerikli bir zeminde erkeğin 
kendinde derinleşmesi anormal karşılanmayabilir. Ama bu uzun va-
dede olumsuz sonuçlara, zorlanmalara yol açabilmektedir. Böyle bir 
zihniyetle savaş farklı arayışları doğurmaktadır. Savaş anında her 
şeyi kendine hak görme yaşanırken, başarısız kalındığı zamanlarda 
ise, ağırlıkta güdülere teslimiyet yada derin bir zayıflığı yaşama ge-
lişmektedir. Örgüt ortamında güç olmanın başka bir yolu da güçsüz 
kadın üzerinden güç olma arayışıdır. Kadını güçsüzleştirmekte ha-
kimiyet geliştirebilmenin bir gerçekliğidir. Gücü kendi elinde tutma, 
bunu bir tahakküm gücüne kavuşturma, hiyerarşik ve bürokratik ör-
güt yapılarında sıkça görülen bir özelliktir. Taklit, tek söz, tek biçim 
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ve talimatlarla iş yapma, insan iradesini kıran temel etkenlerin başın-
da gelmektedir. İktidar olgusu genelde  bireyler şahsında daha da 
somutluk kazanmaktadır. 

Örgüt aracı ile güçlü olma, içi kof ve tamamıyla temelsiz, hatta 
en zayıf iktidar biçimi olmaktadır. Yetkicilik, bölgecilik, aşiretçilik 
ve hatta adamcılık bu zayıflığın sonuçları olmaktadır. 

Örgüt yapılanması içerisinde böylesi güç hırsı ile kimi zaman bi-
rey örgüt içinde, örgütle ittifak duruşunda olur. Kendini özünde tam 
yatırmamanın asıl nedeni, bireyselliği için örgütten güç almadır. Oy-
sa örgüt içerisinde devrimcileşmek, ortak bir sinerjiye ulaşmak, örgüt 
sistemine katılmaktan geçer. Erkek çoğu zaman örgüt içerisinde is-
tikrarsızlık yaşar, erkeğin örgütsel duruşundaki istikrarsızlığın özün-
de, kadına dönük yoğunlaşması yatmaktadır. Bu bireyde enerji sakı-
nımını geliştirir. Cinsel enerjiyi bilinçli ve doğru organizeye dönüş-
türmediği sürece yalpalanma, istikrarsızlık, uyumsuzluk ve her kı-
rılmada kadına yönelmek kaçınılmaz olacaktır.  

Güç olgusunun bir diğer gelişim biçimi de, bilgi olmaktadır. Er-
kekte parçalayan, sınıflandıran kategorize eden, pragmatist yaklaşım-
ların olduğu bilinmektedir. Ama erkek edindiği tecrübe ve teorik 
bilgi ile güç olmaya, başkalarının iradesini kırarak “tek iktidar” ol-
maya çalışmaktadır.  

Bugün egemen sistem tüm bilimsel ve teknik gelişmelerin oda-
ğında bulunmaktadır. Yeni tekniksel gelişmelerle bilginin hızı bir 
çok olguyu etkilemekle ve değişimin hızını dahi belirleyebilmekte-
dir. Bugün egemen zihniyetle kullanılan bilgi insanlığı tükenişe doğ-
ru götürürken, bu sistemin yaratımı olan erkek karekteri özelde bil-
giyi kendi bireysel çıkarı için kullanma, ötekileri tahakküm altına 
alarak etkisizleştirme, bu biçimiyle de ince tarzda egemenlik kurmak 
için kullanmaktadır. Fiziki-kaba güçten çok akıl gücünü kullanarak 
etkinlik kurma, geleceğin en tehlikeli egemenlik biçimi olmaktadır. 
Akıl ve duygu doğru ölçülere çekilmedikçe, bilgi en değme kaba 
yöntemden bile daha fazla zarar verecektir. 

Buraya kadar güç ve iktidar olgusunun gelişim ve yansıma bi-
çimlerini vermeye çalıştık. Tüm bunlar salt erkeğe ait olarak algı-
lanmamalıdır. Özünde erkek zihniyeti olmasına rağmen, kadında da 
erkeksi zihniyetin etkileri görülebilmektedir. Erkeğin bir karikatürü 
olarak şekillenen kadında da, güç ve iktidar arayışı en çarpık biçi-
miyle gelişebilmektedir. Kadında güç olma, güce ulaşma, cinsellikle 
eş değer hale gelmiştir. Kadınlığını kullanarak güç elde etmek esasta 
güce sığınma biçiminde gelişmektedir. Geleneksel kadının güç arayı-
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şı, erkeğe benzeme arzusundan kaynaklanmaktadır. Erkek gibi olma, 
onun gibi yetkin olma istemi ve bunun için kadınlığını kullanması, 
kadının kendi öz doğasına karşı yapılmış en büyük ihanet olarak gö-
rülmelidir. Erkeğin yıllar önce terk etmesi gereken iktidar olma yön-
temleri, bunun siyaset ve politikası bugün kadın tarafından sergilen-
diğinde, hemen göze çarpmakta ve çoğu zaman da komik durumlara 
dönüşebilmektedir. Hırs, kıskançlık, dedikodu, teşhir, entrika gele-
neksel kadının bilinen yöntemleri arasında gelmektedir. Oysa kadı-
nın kendi öz gücü, doğal benliği, maddi-manevi değeri zaten kadını  
en temel güç halinde tutmaktadır. Ama böylesi erkeğe benzeşmek, 
güç ve yetki arayışına gitmek, kadınlıktan uzaklaşmayı getirmekte-
dir.  

İçine girmiş olduğumuz zaman diliminde alternatif zihniyetlerin 
yaratılması kaçınılmaz hale gelmiştir. “Tek güç” olma arzusuyla 
dünyaya hakim olma mücadelesini giderek derinleştiren erkek karak-
terli sisteme karşı alternatif çözümlerin, zihniyetlerin ve kişiliklerin 
yaratılması gerekmektedir.  

Ulusal Önder Başkan Apo, modernist paradigmaya karşı geliş-
tirdiği alternatif paradigma ve onun mücadele esprisiyle insanlığın 
tek kurtuluş umudu olarak tarih sahnesine çıkmış bulunmaktadır. 
Güç olgusunun ve iktidar kavramının derinliğine çözümlendiği 
özünde de erkeksi sistemin tahlil edildiği bu yeni paradigmada, tarih 
ve gelenekle doğru bağlar kurarak yeniyi yaratma mücadelesini ver-
mek, hiç kuşkusuz yeni zihniyetle donanmış kişiliklerle mümkün 
olacaktır.  

Bu yeni mantık örgüsüyle yeniden  insanlığın özüne dönerek, 
itaatsiz ve tahakkümsüz bir düzeni yaratmak gerekmektedir. Devlet, 
sınıf, ülke, ve buna benzer hiyerarşik tüm kurumlaşmaları aşarak 
daha eşitlikçi, uyumlu ve dengeli bir sistem yaratma mücadelesini 
başlatmak, tüm insanlık için tek özgürlük seçeneği olmaktadır. Bu-
nun için tekleşen, ilahileşen iktidarlar ve insanlık özüne ters gelişen 
zihniyet yerine ortak, tamamlayıcı sinerjilere kavuşmak bunun pratik 
çabasını yürütmek gerekmektedir. Bu nedenle erkeksi sistemin derin-
liğinin çözümlenmesi ile güçsüz erkek karakterinin bilince çıkarıl-
ması bir zorunluluktur. Erkek anlaşılmadıkça ve onun yaratımı olan 
sistem çözümlenmedikçe, ona karşı yürütülen mücadele de sürekli 
yarım kalacaktır. Bu anlamıyla erkeğin çözümlenmesi ve erkek zih-
niyetin öldürülmesi egemen sisteme karşı en büyük zaferin kendisi 
olacaktır. 
****              
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ERKEK VE ÖRGÜT 
 

Örgüt, toplumsal ihtiyaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde bi-
reylerin ortak iradi görüş birliğine dayanan, zaman ve mekan koşul-
larına göre değişme dinamiklerine sahip, duru bir strateji ve taktiğe 
göre hareketi eden birlikteliktir. Apocu örgüt anlayışı özgür insanla-
rın amaç birliğini ifade eder. Amaç birliği toplumsal ihtiyaçların so-

nucunda ortaya çıkar ve pratikleşme gerekçesini örgüte dayandırır.  
Örgütlü olmak, yaşamın vazgeçilmez kanunudur. Ezilen tüm toplum-
sal birim, topluluk, cins ve halk için örgütlülük boğuntuya getirilmiş 
yaşam ve tüm toplumsal ilişkilerin yeniden yaratılıp düzenlenmesin-
de hayati önemdedir. Elbette örgüt toplumsal amaçlara doğru geniş-
lenmiş, bir strateji ve taktiğe göre ilerleyen bir araçtır. Çeşitli biçim-
lerde nitel ve nicel olarak ayrımlara tabi tutulabilir. Yine en temelde 
ideolojik farklılıklar nedeniyle amaç, hizmet ve uygulama kapsamın-
da çeşitlilikleri sıralanabilir. Biz ise burada konumuzu Apocu örgüt 
anlayışı temelinde ele alıp erkeğin yada tam anlamıyla erkek zihniye-
tinin örgüt anlayışını incelemeye çalışacağız. Apocu örgüt anlayışı-
nın doğru bir  biçimde ortaya konulması erkek zihniyetinin de açığa 
çıkarılmasında ön açıcı rol oynayacaktır. Çünkü ulusal ve sınıfsal 
temellerde ortaya çıkıp evrensel bir mücadele tarzına kavuşan Apocu 
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harekette örgütçülük, çok incelikli bir hassasiyette yaşam ve ilişkileri 
ele alır, derinden bir sorgulayıcılık, güçlü eleştiri ve özeleştiri meka-
nizmasının işletilmesiyle, kolektif ve uyumlu bir birliktelikle sorun-
lar karşısında çözüm sergileyebilmektir. İçte ve dışta maksimum dü-
zeyde işleyen örgütsel mücadele gerçekliği, erkek zihniyetli kurum-
lara ve buna kendinde cisimleştirmiş kişilik özelliklerine karşı yürü-
tülmektedir. Örgüt, ideolojik amaçlar için olmazsa olmaz kabilinde-
dir. Bu nedenle örgüt anlayışının doğru işletilip pratikleşmesi için 
erkeksi yaklaşım, bakış açısı ve uygulama yöntemlerinin de bir mü-
cadele gerekçesi olduğu bilinmelidir. Bu temelde örgütsel esaslar ve 
birliktelik koşulları karşısındaki, erkeksi bakış açısı ve yaklaşımlarını 
karşılaştırmalı olarak ele almaya çalışacağız.  

Kürdistan koşullarında örgüt, herkesi kapsayacak nitelikte olup 
yeni yaşamın inşaasında vazgeçilmez konumdadır. Tarihsel ve top-
lumsal gerçeklik, dünyanın en zor gerçekleriyle baş başa bırakılmış 
ve büyük çelişkiler yumağında boğuntuya getirilmiş bir halkın, yeni-
den yaşama kavuşturulması görevini ortaya çıkarmıştır. Varlık bilin-
cinden, soyutlanan bir halkın kimlik arayışçılığına soyunmak, en 
derin insanlık çelişkileriyle yüz yüze geliş anlamını taşımaktadır. 
Kürdistan özgülünde, tarihsel mirastan gelip günümüzde içiçe geçe-
rek yumaklaşan  bir çelişki karakterini kazanan sınıf, ulus ve cins 
çelişkisi köklü bir çözüme ihtiyaç duymaktadır. Özünü neolitik top-
lumun sınıfsız, eşitlikçi ve özgürlükçü karakterinden alan Kürt ger-
çekliği, erkek egemen sınıflı uygarlıkla  birlikte katmerleşmiş baskı 
ve tahakküm biçimleriyle yüzyüze kalarak katı bir eritme ve yasancı-
laşmaya uğratılmıştır. Yani, Kürt realitesinin temel muhattabı, sınıflı 
toplum uygarlık kurumlarıdır. Soruna çözüm iddiasıyla yaklaşım 
sahibi olmak isteyenlerin de bütünlüklü, kapsayıcı bir mücadele yön-
temini uygulamak zorunluluğu vardır. Bu noktada Önderliksel çıkış 
ve örgüt gerçekliği, evrensel sorunların alternatif gücü olma iddiasıy-
la kilitlenmiş, özgür iradesiyle mücadeleye katılmış bireylerin kolek-
tif gücü ve yaratıcı eylem girişimidir. Örgütü, toplumun bütün ku-
rumlaşmasının ifadesi olarak değerlendiremeyiz. Fakat Kürdistan 
özgülünde örgüt anlayışı, insanlar arası ilişki biçimlerinden mücade-
le yöntemlerine, aşılması gerekenden yapılandırılması gerekene ka-
dar, geniş bir yelpazede kapsayıcılığı gerektirmektedir. Yine, bir sis-
teme girişin ön koşulu eski sistemin tüm ilişki biçimleri ve kurumsal 
yapılanmalarının sorgulanması ve alternatifinin ortaya konulmasıyla 
gerçekleşebilir. İşte Apocu örgüt anlayışı ve ilişkilenme biçimi yeni 
bir sistem zihniyetine girişin adıdır. Bu anlamda örgüt ve örgütçülü-
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ğü salt dönemsel bir araç olarak değerlendirmek sınırlı kalacaktır. 
Örgütsel ilişki ve mücadele tarzı yeni yaşam modeline geçişin ilk 
basamakları olarak değerlendirilebilir.  

Örgüt ve örgütlenme, en geri egemenlik uygulamaları altında 
parçalanmış, eritilmiş ve kendi öz değerlerinden koparılmaya çalı-
şılmış bir halkın yaşadığı toplumsal gerçekliği çözerek, yaşanılabilir 
bir sosyal düzeyi yaratmaya yöneliktir. Kürt halk gerçekliğine baktı-
ğımızda her türlü parçalanmışlık, yabancılaşma, aile, kabile, aşiret 
dağınıklığı, kültürel, sanatsal ve moral düzeyinde erime ve kendisi 
olmanın dışında efendisine benzeşme gibi sorunlarla karşılaşmakta-
yız. Tarihsel ve toplumsal kökenlerden bugüne ulaşan gelişim seyri, 
tüm sınıflı toplum uygarlıklarının yönelimleri altında derin bir parça-
lanmayı, örgütsüzlüğü göstermektedir. Kürt halkı düzeyinde özgür-
lük mücadelesi girişimde bulunmak, binlerce yıllık egemenliğin zir-
veleştiği bugünkü dünya sistemiyle karşı karşıya gelmek demektir. 
Kürt realitesi, yarattığı neolitik değerlerin gasp edilip egemenlik altı-
na alınmasından sonra, kendisini halk olarak sınıflı toplum gerçeğine 
uyarlayamamıştır. Dolayısıyla Kürt gerçekliğinden yürütülecek öz-
gürlük mücadelesi sınıflı toplum yöntem ve araçlarıyla yürütüleme-
yecek düzeydedir. Nitekim, tarihte ve günümüzde varolagelmiş örgüt 
biçimleri ve anlayışlarının, çözüm yerine çözümsüzlüğü derinleştir-
dikleri görülebilir.  

“Toplumsal temeli olan örgütlenmeler eğer kökenlerine inançlı 
ve bilinçli oturmaya başlarsa o toplumun tarihi bir kez daha dirilir ve 
olanca ilişki ve çelişkileriyle yeni koşullar altında hayat bulmaya 
çalışır. Bu anlamda her örgütlenme toplumsal bir müdahaledir. Çık-
tığı dönemde öncelikle mevcut tüm yaşam formlarını sorgular ve 
yargılar. Geçerliliği olanlarla yeni formlar yaratmak üzeri birleşir-
ken, yaşam şansı olmayan formlarla kıyasıya ve çok yönlü bir müca-
deleye girişir. Mücadele ideolojik boyuttan şiddet boyutuna kayıp bir 
çok alanı kapsayabilir. Süreç bir ölüm-kalım süreci olduğundan özel-
likle çıkış koşullarında acılı ve kanlı geçmesi kaçınılmazdır. Yıpratı-
cı bir savaşın sonunda neyin yaşam kabiliyetinden olduğu, neyin ol-
madığı netleşmeye kavuşur. Devrimci zamanlar denilen bu dönem-
lerde eğer mücadele yeterli derinlikte ve doğru biçimlerde verilmiş-
se, yıkılması gereken yanlar genel olarak aşılmıştır. Geriye toplumun 
yenilenme sürecidir, başlar.” (Abdulla Öcalan- Sümer Rahip Devle-
tinden Dem. Uyg. Doğru)  

Dolayısıyla örgüt, tarihsel sorunların devrimci zamanlar denilen 
kısa, hızlı, geniş dönemlerinde hayati bir hassasiyet ve önem taşı-
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maktadır. Toplumun kendi kaderini çizme anına, örgütlülük cevap 
sunabilecektir. Toplumun birleşik gücü örgütte somutlaşır. Böylece 
örgüt kendini vazgeçilmez kılmaktadır.  

Apocu harekette en önemli mücadele sorunu, örgütsellik kapsa-
mındadır. Kürdistan gibi katmerli egemenlik ve kölelik ilişkilerinin 
batağında nefes alamayacak düzeye getirilmiş bir halk gerçekliğin-
den, bağımsız düşünce ve özgür iradeye dayalı birey gerçeğine ulaş-
mak büyük zorlukları ve sancıları doğurmaktadır. Örgüt, bir güç etra-
fında yoğunlaşmış ona göre hareket eden yığınlar anlamını taşımaz, 
aksine büyük bir irade ve bilinçle toplumsal sorumlulukları gerçek-
leştirme çabasındaki bireylerin birlikteliğini ifade eder. Her birey 
örgütü tamamlayan bir unsurdur. Böylece örgüt ve birey derin ayrım-
lara tabi tutulmadan, bir bütünlük çerçevesinde değerlendirilebilir. 
Toplumumuzda birey olgusu yutulmaz vaziyettedir. Kendini birey 
olarak değerlendirme, küçük yaşam olanaklarına sahip olmaya dayalı 
basit tatminlerin esiri olma kapsamındadır. Böylece yeniyi yaratma 
eylemini gerçekleştirme gücünü sağlayan bireye ulaşma, köklü so-
runların çözüm kapısını aralamaktadır. Toplumsal özgürlük için ör-
güt, örgüt için özgür birey bir zorunluluktur. Bu nedenle Apocu ör-
güt anlayışı ve mücadele gerçekliği, oluşumundan günümüze kadar 
en fazla örgütlü bireyin yaratılmasının önündeki engellerle mücadele 
etmiştir. Bu engeller kendisini kişilik sorunları olarak açığa çıkarmış-
tır. Başkan Apo’da gelişim diyalektiği, kişilik sorunlarına yaklaşım 
biçiminde ve çözümleme düzeyindeki gelişkinlikle orantılıdır. Çünkü 
örgütlü birey yaratıcı gücü temsil ederken, örgütsüz yığınlar çürü-
müşlüğün esaretinden kurtulmazlar. 

Örgüt olgusu vazgeçilmezliğini bu kadar kanıtlamış bir vaziyette 
iken, neden örgütsel sorunların kapsamı bu kadar derinliklidir? Ne-
den örgütlülüğü yaratmada bireyler bu kadar büyük bir karşıtlık ser-
gileyebiliyorlar?  

Bu gibi sorular çokça sorulabilir. Toplumsal ve bireysel özgür-
lük hedefiyle doğan ve hareket eden bir örgütsel yapılanmada, engel 
yaratan  zihniyet yapılanmasını açımlamaya çalışacağız. Bu sorunun 
düğüm noktası erkek zihniyetinin bakış açısının olay ve olgulara 
yaklaşımı ve her türden ilişkilenme tarzının anlaşılmasında saklıdır. 
Kuşkusuz erkeklik bir sistem yapılanmasını tanımlamaktadır. Beş 
bin yıllık ezen-ezilen çelişkisi üzerinde yapılanan tüm kurum ve ku-
ruluşların, yaşam felsefelerinin ve özelliklerinin, insanlar arası ilişki-
lenme biçimlerinin adlandırılmasıdır. Egemenlikli sistem, tüm ku-
rumsal yapılanmalar (aile, devlet, ordu, eğitim kurumları vs.) ile bi-
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reyler üzerinde kendi sistemi çerçevesinde bir kişilik modeli oluş-
turmuştur. Kadın bu modelin sürekli uygulananı olmasına rağmen, 
erkek ise uygulanana tabi olmakla kalmayıp bizzat sistemin uygula-
yıcısı rolünü üstlenmiştir. Erkek için egemen sistem iki boyutu içer-
mektedir. Birincisi, sistemin cins olarak yapıcısı konumu olurken, 
ikincisi ise kendi sisteminin kölesi olma gibi, çift bir statüye sahiptir. 
Kadın için ise her iki nokta da dezavantaj durumundadır. Bu nedenle 
erkek, egemen sistem özellikleriyle yoğun çelişkileri de yaşasa, bir 
şeyleri elde edebileceğinin de duygu ve düşüncesini taşımaktan ken-
disini olamaz.  

Elbette ezilen bir sınıf, halk ya da topluluktan gelen erkeğin üst 
sınıfın elit özellliklerini taşıyan erkekle birebir karşılaştırıp değerlen-
dirmek konuyu saptıracaktır. Fakat önemle ele alınması gereken şey 
mevcut sistemin, erkeğin cinsi konumu nedeniyle atfettiği roldür. 
Bunu da temelde erkekte cisimleşen egemen zihniyet kapsamında 
değerlendiriyoruz.  

Erkeğin sistem içerisindeki uygulayıcılık rolü, sistemle kendi 
arasında kopması güç olan bağlar geliştirir. Mevcut sistem içerisinde 
varlık kazanmanın hazzı köklü bir bağlılığı, bağımlılığı getirir. Top-
lumsal kimliği ne olursa olsun cins kimliği küçükte olsa ayrıcalıklı 
bir yer edinmeyi sağlamaktadır. Ezilen toplum içerisindeki erkek, bin 
yılların süre gelen bu rolünü uygulamaktan kendini alamaz, o da er-
kek egemen  zihniyetine tabi olmaktan kurtulamaz. Çünkü varolan 
cins kimliği karakter yapılanmasına şifrelenmiş ve yaşam anlayışını 
oturtmuştur. Böylece her toplumsal etkinlik içerisinde yer almaya 
çalışan erkek “doğal” olarak egemen sistem mantığını şöyle yada 
böyle uygulamaya çalışır. Erkek zihniyetinin odak noktası hakimiyet, 
egemenlik kurmaktır. Bu da kaskatı bir bireycilik hastalığına tutulup, 
güç olanaklarını sağlayarak kendine yer edinmesinden öteye hük-
metmeye dayalı anlayış bütünlüğüdür. Erkekteki yerleşik mantıkta 
varolma bilinci ve çabası denetiminde ve hakimiyetinde tuttuğu şey-
lerin varlığına dayalıdır. Bu durum zihniyette mekanizmalarını sağ-
ladıktan sonra davranışlardan, ilişkilere, yaşam tarzından, çalışma 
tarzına kadar işleyiş kazanır.  

Erkek karakterini oluşturan bu zihniyet özellikleri, örgütsel ger-
çekleşme önünde büyük setler oluşturmaktadır. Erkek zihniyetinin 
tarihsel ve toplumsal çözümlemesiyle güncel örgütsel sorunlar ara-
sında bağlantı kurup değerlendirme çalışmak önemli sonuçları ve 
çözüm yollarını sunacaktır. Apocu hareketin otuz yıllık ideolojik-
örgütsel mücadelesi, erkek zihniyeti ve karakter yapılanmasının çö-
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zümlenmesinde büyük bir mesafe katetmiştir. Tek tek kişilerde orta-
ya çıkan örgütsel sorunların izahını yapmak, psikolojisini çözmek, 
sosyalitesine bakıp tarihsel dayanaklarını ortaya koymak örgütsel 
tarzın belirleyici özelliklerindendir. Böylece açığa çıkan verilerde 
bireycilik, kolektivizme gelememe, kendini esas alma, irade kırma, 
kişisel çıkar peşinde koşma, kişisel güç arayışına girme, ailecilik, 
bölgecilik, ahbap-çavuşluk geliştirme gibi köklü sorunların varlığının 
kaynağı erkek zihniyeti ve örgüt anlayışıdır. Erkek zihniyetini köklü 
olarak çözememek örgüt olma gerçeğinden de kopmayı getirecektir. 
Örgütsüzlük ise ezilenlerin kendi tükenişlerine zavallıca boyun eğe-
rek kader felsefesinde boğulmalarını yaratacaktır.  

Erkeğin örgüte katılmasında en belirleyici öğe güç olgusudur. 
Yani erkek güce katılmak ister. Güç kavramı, erkek zihniyetinde çok 
belirgin bir yer edinmiştir. Ve bu da kaynağını bireycilikten almak-
tadır. Güçlü olmak, benlikteki aşağılanmayı aşacak üstünlüğe ulaş-
mada en önemli bir gerçekliktir. Bencillik, önü alınması zor olan 
bireyci bir büyüme  arzusunu doğurmaktadır. Kişisel büyüme hırsı, 
bir şeylerden üstün olarak, kişisel sahiplenme araçlarına ihtiyaç 
duymaktadır. Bunun örgüte yansıma şekli örgüte katılımda toplumsal 
amaçların gerçekleştirilmesi ziyade kişisel güç edinme, sahiplenme, 
bireysel bir tatminkarlığa ulaşma biçimindedir. Bu yaklaşım toplum-
sal bir gerçekleşmeye doğru ilerleyen örgüt anlayışı karşısında dağı-
tıcı, bozucu engelleyici bir durumu yaratır. Çünkü örgüt, toplumsal 
özgürlüğü yaratmadaki en etkili ve kapsayıcı araç olmanın ötesinde 
bireysel hırslara hizmet eden bir araca dönüştürülmeye çalışılmakta-
dır. Bu anlamda erkeğin örgüt katılımında çıkar mantığı belirgin ola-
rak yansımasa da, örgüt içerisindeki duruşu süreklileşen bir istikrar-
sızlığın gelişim kaynağıdır. Peki erkeğin güç arayışının temel sebep-
leri nelerdir? Neden örgütü güç olarak görür ve güç olma istemini 
örgüte yansıtır?  

Örgütsellik büyük bir toplumsal gücü ifade etmektedir. Hele 
Kürdistan gibi ağır toplumsal sorunları taşıyan bir halk gerçekliği 
için, en önemli ortak güç potansiyelini taşımaktadır. Ezilen toplum-
sallıktan çıkışın kapısı örgüte katılım olmaktadır. Özellikle Kürt in-
sanı için düzen içerisinde yaşamının imkanları çok sınırlandırılmıştır. 
Ağır toplumsal ezilmişlik sonucunda ve egemenlerin incelikli bir 
tarzda uyguladıkları özel savaş yöntemleri ile birey büyük bir buna-
lımla karşı karşıya kalır. Birey ya sistemin bir kurbanı olarak kendine 
biçilen kadere razı olacak yada özgürlüğe ulaşma yolunda tercih kı-
lacaktır. Özgürlük eğilimi ile kölelik eğilimi çok sade ve açık biçim-
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de bireyin önüne konulmaktadır ve her bireyinde şöyle yada böyle 
her iki seçenekten birini tercih etme zorunluluğu vardır. Fakat Kürt 
gerçekliğinden gelen erkek için sorun bu kadar sade ve basit olma-
maktadır. Yani örgüte katılımda karar kılmak bireyin tümüyle özgür-
lükçü olduğu veya örgüt kişiliğini oluşturduğu anlamına gelmemek-
tedir. Çünkü Kürt erkeği verili haliyle örgüte gelememektedir. Top-
lumsal güç olma odakları param parça edilerek halksal bir bütünlü-
ğün, örgütsel gücün önünde engel olmaktadır. Varolan toplumsal 
gerçeklik bireysel gelişme dinamiklerinin önünde bentler yaratmıştır. 
Kürt gerçeğinden birey boğulmuştur. Ortadoğu’nun aşırı toplumcu 
mantığıyla bireyde içselleşen kulluk felsefesi, Kürt gerçeğinde 
beşbin yıllık egemenlik biçimlerinin her türlü uygulamalarıyla bütün-
leşince ortada birey adına bir kırıntıya bile rastlanamamaktadır. Böy-
lece özgürlüksel çıkışı gerçekleştirecek birey gücü de ortaya çıka-
mamaktadır. Önderliksel gelişme sonucun da ortaya çıkan Apocu 
haraket, toplumsal irade temsilini özgür bireylerde yaratmayı esas 
almıştır. Buna rağmen bireyselleşme çok zor bir gelişim seyri içeri-
sindedir. Bireysellik salt kendini düşürüp esas almaktan öte kendinde 
toplumu, toplumda kendini var etme gücüne ulaşma anlamını taşır. 
Kendi çıkarlarında saplanıp kalan ve kendine sevdalanmış kişilikte 
birey olma gerçeğini aramak zordur. Bu tanımlama çerçevesinde 
erkeğin katılım düzeyinde bireysel gerçekleşmeden öte bireyci çıkar-
lar genel geçer bir haldedir.   

Ortadoğu çıkmazının kördüğümü olan Kürt toplumsal yapılan-
masında yer olan erkek, egemen sistem içerisinde derin bir ezilmişlik 
psikolojisini yaşamaktadır. Bu, kapsamlı bir egemenliğin taarruzuna 
uğratılmışlık erkeğin toplum içerisinde yaratıcı ve üretici olmasının 
önünü almış,  bilinç altına, yoğun iradi kırılmaların sonucunda irade-
sizlik yerleştirilmiştir. Halksal kimliğin vermiş olduğu ezilmişlik güç 
olabilme potansiyellerini darmadağın etmiştir. Erkek kişiliğindeki 
temel çelişki odaklarından birisi bu olurken, öte yüzü ise cins kimli-
ğinin vermiş olduğu egemenlik kaprisinin kişilikte yarattığı istikrar-
sızlıktır. Bir yandan tarihsel sorunlarla baş başa kalan toplumun bi-
reyi olmanın verdiği ezilmişlik, öte yandan cins karakterinin gerekli 
kıldığı egemen olma dürtüsü karmaşıklaşan bir bilinç örgüsünü oluş-
turmaktadır. Bu nedenle erkek kişiliğini ezilen toplum çerçevesinde 
irdelemeye çalışırken tek yönlü, bir boyutlu değerlendirmek dar, sığ 
ve yanlış sonuçlara götürecek veriler sunacaktır. Örneğin kadın kişi-
liğini örnek alırken, çok boyutlu bir ezilmişlik ve egemenlik altında 
tutulma gerçeğiyle karşılaşırız. Yani kadındaki cins kimliği, 
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uygarlıksal gelişim seyrinde sürekli aleyhte bir rol oynamaktadır. 
Erkekte ise toplumsal ezilme çok yoğun olarak yaşansa da cins kim-
liğine sahip olmak, verili sistem içerisinde önemli bir rol oynadığı 
sanısını doğurabilmektedir. Böylece toplumsal ezilmişlik uygulama-
larına tabi olmak egemen olma dürtüsünü engelleyememektedir. Ha-
kim olma istemi, kendi üstündeki egemenlere benzeşme sonucunu 
doğurmaktadır. Güçlü bir egemenlik uygulayıcısı olunmasa da küçük 
bir egemen olma istemi çeşitli arayışlara itmektedir. Bilinç altına 
kazılmış bu şifresel özellikler, erkeğin yaşam duruşunda belirleyici-
lik kazanır ve davranışlardan düşünce bütünlüğüne, yaşam ilişkile-
rinden arayışlara kadar fırsat bulduğu her esnada kendisini konuşur. 
Karakteri şekillendirip yön veren bu özellikler, özgürlük arayışları-
nın toplam gücü olan örgüt gerçeğinde büyük sorunlar yaratacak bi-
çimde yansımasını bulmaktadır. Örgüt içi sorunların kaynağı olan bu 
zihniyetin temel özelliklerini anlamak katılım noktasına yapılan yak-
laşımla başlamaktadır.  

Örgüt, ideolojik bilinçle donanan bireylerin bütünlüğüdür. Fakat 
mevcut haliyle örgüte katılımda en çarpıcı yön arayışların kişisel 
yaşam alanlarının açılmasına yönelik olmasıdır. Yani örgüt ile doğan 
toplumsal güçten pay kapma anlayışı olarak da değerlendirilebilir. 
Bu durumu salt niyetler bazında ele almak doğru olmaz. Bir çırpıda 
“sen çıkarların için  örgüte geldin” demekte çözümsel olmayacaktır. 
Derinlikli olarak çözümlendiğinde erkek zihniyetiyle örgüte katılım 
mantığında; büyüyen, toplumsallaşan güçten faydalanma amacı var-
dır. Bir arkadaş raporunda örgüte katılımını şöyle tanımlamaktadır; 

“Katılımlarda bireysel güç arayışının yanında, duygusallık mace-
racılık, kaba intikamcılık ve ilkel milliyetçilik gibi eğilimler de sıkça 
görülmektedir. İdeolojik bilinç düzeyiyle yoğrulmayan katılımlar, 
salt bireysel kurtuluş arayışlarından kaynaklandığı için örgütselliği 
ifade eden toplumsallığa ulaşma önünde engeller yaratmaktadır. Ör-
güt içerisinde de bireyi izleyen mantık yapılanması bireycilik setinde 
takılı kalıp kişisel ve bencil arayışları doğurmaktadır. Böylece erkek 
zihniyeti örgüt içerisinde kendine göreci, çıkarcı, olay ve olguları 
kendi merkezinden değerlendiren, toplumsallaşmadığı için küçük 
hedeflerle yaşayan, örgüt mekanizmasını kişisel amaçlarına koşturan, 
bilinçli bir sorumluluk yerine çalışmayı yetki elde etmeye bağlayan, 
örgütsel ilişkileri kendine göre kullanan durumları yaratmaktadır. 
Erkekteki güç arayışı, iradeleri yoğun kırılmışlıkların tatminini  sağ-
lamaya yöneliktir. Bu zihniyet örgüt içerisinde çok  açık biçimde 
yansımasını bulur ve örgütsel gelişmeyi destekleyici bir konuma 
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yükselir. Katılımdaki belirleyici öğe olan güç arayışı örgüte geliş ile 
bitmemekte, aksine farklı biçimlere kavuşarak süreklilik sağlamaya 
çalışmaktadır.  

Erkek kişiliğindeki iradesizlik boyutu önemli bir değerlendirme 
hususudur. Zihniyetteki ezilmişlik ve hakimiyet ikileminin, yoğun 
çelişkilerinin kişilikte istikrarsızlığı doğurduğunda söz etmektir. Or-
tadoğu bütünlüğünde ve Kürt özgülünde erkek, toplumsal yıpratıl-
mışlığın sonucunda yenilgi psikolojisini taşımaktadır. Ağır toplum 
ilişkilerinde yutulan birey gerçeğini, egemen sistem ilişkilerinin sis-
tematik yönelimleri darbeleyince ortaya kendini bile tanımlayama-
yan bir kişilik çıkmaktadır. Yani irade olgusunu oluşturan özbilim ve 
özgüven müthiş bir tahribata uğratılmıştır. İşte bu noktada erkek kişi-
liği iradesiz bir durumdadır. Bir yanı ezilmişliklere mahkum olan 
zavallılaşmayı yaşarken, öte yanı ise içteki egemen olma dürtüsünü 
tatmin edecek güç olma arayışını sergilemektedir. Bu anlamda 
özgüçten ve özgüvenden yoksunlaştırılmış bir yapılanmayla karşı-
laşmaktayız. Bireysel anlamda güç olabilme potansiyeli bitirilmiş 
durumdadır. Dolayısıyla gücü hep dışarda, bir yerlerden arama yak-
laşımı dogmaktadır. Böylece güç kendi yaratımları üzerinden değil 
de başkalarının yaratımlarına dayanılarak sağlanmaya çalışılır. Er-
kek, gücü hakim olma, sahiplenme olarak gördüğü için gücün temsi-
lini yapan şeylere yanaşıp pay kapmaya çalışır. Yaşam tarzında 
kanmacılık anlayışı önemli bir yer edinir. Kanmak, yaratılan değerle-
rin emeksizce gaspı anlamını taşımaktadır. Bu anlamda güç erkek 
için vazgeçilmez bir öğe olarak değerlendirilebilir. Belirleyicilik ka-
zanan, bu öğenin altında yatan ise kendi küçük dünyasını doyuracak 
büyük bencillikler, çıkarlar ve egemen olma arzusudur.  

Erkekteki güç yaklaşımında belirginleşip, karşımıza çıkan diğer 
bir gerçeklik ise kendinden güçlü olan karşısında köle, kendinden 
zayıf karşısında ise efendi olmak ikilemidir. Madalyanın bir yüzünde 
efendisinin önünde el pence divan duran bir kişilikle karşılaşırken, 
öte yüzünde ise hiç çekinmeden tahakküm kurmaya çalışan, hatta 
kendisine uygulananı uygulamaya çalışan bir kişiliği görmekteyiz. 
Bu haliyle erkek, egemen sistemin pratikçisidir. Kürt erkeği için kul-
lanılan “dışarda köle, evde efendi” benzetmesi de açıklayıcı bir ör-
nektir. Ortadoğu’da şekillenen Allah-kul mantığında bu yaklaşımın 
kökenlerini açıklamak öğretici olacaktır. Örgütü, kendini aşan ilahi 
bir soyutlamaya götürme katılım tarzında belirleyici bir rol oynar. 
Büyüyen toplumsal gücün bireysel büyüme için önemli bir avantaj 
sağlayacağı anlayışı hakimdir. İradesiz olma gereği, sığınılacak bir 
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mekana ve enerji odağına ihtiyaç duyar. Güç arayışıyla örgüte katı-
lım, kurtarmalık konumda olmanın göstergesidir. Örgüt ise kurtuluş-
çu-kurtarıcı insanların bütünlüğüdür. Gücü almasını bildiği kadar, 
“hep bana “ düşüncesi örgütten pay kapma yarışına dönüşecektir. 
Kendini esas alan çıkarcılığın örgütü büyütmek yerine, fırsat bulduk-
ça yaratılan değerleri kapışmaktan çekinmeyeceği çok açık olarak 
görülmektedir. Bu anlamıyla erkek yaratım yerine tüketim unsuru 
olmaktan öteye gidememektedir. Bütün bunların sonucunda “katıl-
ma” sözcüğünün tersinden işlediğini görmekteyiz. Henüz örgüte ka-
tılım aşamasında başgösteren bu sorunlar erkek ile örgüt arasında 
sürekli büyüyen masefelere yol almaktadır. Çünkü  örgüte katılımı 
kendini ele alarak başlatan erkek, pragmatik  emelleri doğrultusunda 
örgütle yaşamaya çalışmış, örgütün ortamına fiziki olarak girmiştir, 
ama, örgüte düşünsel ve ruhsal olarak katılmamıştır. Kişisel ihtiyaç 
ve istemler yaşam alışkanlığına dönüşmeye dönüşür. Bunları nereden 
sağlayabileceğini düşünür ve yönünü hep bu doğrultuya çevirir. 
Kendi dediği ve istediği gibi olan her şey iyi ve olumlu olurken, buna 
tezat olan her şey ve herkes olumsuzdur. Örgüt sürekli besleyecek 
büyük bir parçadır. Evet, örgüt bir büyüklüğün temsilidir ve sürekli 
faydalanılacak bir araçtır. Katılmak kendini katmanın ifadesidir. Fa-
kat erkek katılma fiilini hep kendine kattırma biçimine dönüştürmek 
istemektedir. Böylece toplumsal araç, kişisel hizmet aracına indir-
genmeye çalışılmaktadır. Bu varolan değerleri kendi çıkarları için 
kullanma anlamına gelmektedir. Örgüt içerisindeki belirttiğimiz yak-
laşım boyutu, salt bireyler düzeyinde değerlendirilecek hususlar kap-
samına girmez. Özünü sınıflı toplum zihniyetinden alan ve erkekte 
mekanizmalarını oluşturan egemenlik olgusu potansiyel bir sorunu 
teşkil etmektedir. Her bireyin örgüt yaklaşımını, aynılaştırma ama-
cında değiliz. Yalnız önemle anlaşılması gereken, erkek kişiliğinde 
etkin bir halde izleyen yaşam anlayışının, örgüt ortamına yansıma 
boyutudur. Hiçbir erkekte bu gerçeklikten kendini soyutlayacak tarz-
da bir zemini taşımamaktadır. Şöyle yada böyle, küçük yada büyük, 
ayrıntı yada genel anlamda her erkek belirtilenlerin çerçevesinde yer 
almaktadır. Henüz her hangi bir örgütsel soruna bulaşmamak bu an-
layışların taşınmadığı anlamına gelmez. Zihniyetle hazırlanmış bu 
şifreler koşullarına kavuştuğu anda, farklı derecelerde sorunların 
kaynağı olmaktadır.” 



Erkeğin dönüşüm sorunları 

 65 

 
Yetki Hastalığı 
Kariyerizm diğer bir deyişle mevkicilik erkekte hastalık düze-

yindeki sınıf dayatmasıdır. Güçlenen emek birliğinin aleyhine izle-
nen tutumla bağlantısı vardır. Kaynağını doyumuz bireycilikten ol-
maktadır. Bağlantısını ise egemen sistem mantığıyla kurmak müm-
kündür. Bir anlamda sömürü sisteminin örgüt içine yansımış güçlü 
dayanağıdır. Amacı emekle yaratılan değerlerin üzerine konma, kul-
lanma ve kişisel çıkarcı arzularına ulaşma çabasıdır. Çok az emekle 
büyük mevkiler elde ederek, bireyin kendi egosunu tatmin edebilme-
si için essiz bir fırsat dayanağı olarak değerlendirilir. Egodaki tat-
minkarlık istemi, toplum içerisinden güç kaynağı anlamına bireyci-
lik, bencillik dürtüsünü güçlendirdikçe erkek, gözü karaca bir yöne-
tim sergilemeye başlar. Çünkü bir şeylere sahip olma, elde etme 
kendisinin dışındaki varlıkları istediği gibi görüp değerlendirmesine 
yol açar. Salt kendini esas alma ve kendine bağlama yaklaşımı ise 
körlüktür ve kendi çıkarlarının dışında bir şey görmeme, hissetme-
mek, görmemektir.  

Bu anlayıştaki kaynağı irdelemek bize önemli veriler sunacaktır. 
Erkeğin sistemden edindiği yerleşik mantıkta kendisinden güçlü ola-
na boyun eğen, güçsüz olana karşı ise boyun eğdiren tarzın hakim 
olduğundan söz etmiştik. Buna göre mevki, kariyer, şan, nam ka-
zanmak egemenliğini garantiye almak demektir. Bunu devlet mantı-
ğıyla da izah edebiliriz. Devlet, bir avuç sınıfın, elitin yada mevkisi 
belirlenmiş kişi ve kişilerin işlettiği hiyerarşik bir mekanizmadır. 
Devlet, tanrılaştırılmış bir güç iken; toplum güdümlüleştirilmiş kul-
laştırmayı ifade eder. Koltuk, rütbe, makam sahibi olmak tanrılaştı-
rılmış tahakküm gücün, mutlu bir erkin göstergesidir. Böylece yaşa-
nan basit, sıradan bir kişi olmak yerine içindeki hükmetme istemleri-
ni yutturarak iyi bir cevap verdiğinin  sanrısına kapılıştır. Yani, kul 
olmaktan kurtuluşun yolu, erkekte abartılmış bir duyguyla kullar 
edinme isteminin gerçekleşme düzeyiyle  bağlantılandırılmıştır. O, 
yani erkek, hep Ziggurattaki rahip, tahttaki kral, şehrindeki prens, 
köydeki ağa, evdeki reis, koltuktaki bürokrat olmanın arzusunu taşı-
mıştır. Konum sahibi olmak, göklere yerleştirilen tanrıya ve onun en 
yenilmez, sorgulanmaz varlığı ve gücüne ulaşmak demektir. Bu ha-
liyle erkek kendisini dokunulmaz kılmak ister. Varlığını niteliksel 
sıfatların en iyi, en yüce, en büyüğüyle beslendirmeye çalışır. Gücün 
kaynağına imrenerek bakar. Ele geçirme arzusuyla yanıp tutuşan 
benliğini doyurma arayışına girer. O, hep Zigguratın tepesindeki 
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gökyüzünün mutlak hakimiyetine erişen gözü yaşlı rahip(!) yüksek 
kulelerden karıncalaşan insan sürülerine bakar, “büyük adam” sıfatlı 
bir duruşla yemek yerken eğilmeye bile cüret etmeyen bir kral, halk-
tan bir insanı dinlemeyi hakaret sayan bürokrat, astığı astık, kestiği 
kestik bir komutan olmanın dinmez istemleriyle yaşar. Bu sorunları 
gördükçe soramadan edemeyeceğimiz bir soru ortaya çıkıyor. Bu 
kadar büyüklük, yücelik kompleksinin altında bir hiçlik ve aşağılan-
mışlık duygusu yatmıyor mu? Neden erkek egemen sistemi aşmak 
yerine onun gibi olmaya çalışıyor?  

Elbette erkeklik, genel dünya sisteminin bir gerçekliğidir ve böy-
le ele alınmak durumundadır. Fakat değerlendirmelerimizin kapsa-
mının özgün olması ve somut verilerle hareket etme ihtiyacı Kürdis-
tan boyutunda ayrıntılandırılmıştır. Elde edilen veriler kişiden, top-
lumdaki cins gerçekliğine, toplumdaki cinsten, genel cins olgusu 
arasındaki ilişkilere kadar mekik dokuyarak genel sonuçlar elde ede-
bilme amacına hizmet etmiş olacaktır. Sınıflı toplum biçimlerinden 
ve hiyerarşik örgüt anlayışlarından sıyrılmak için erkek mantığı ve 
yaklaşımların aşılması göreviyle mükemmelleşir. Demokratik bir 
örgüt anlayışının oturtulması da bu gerici zihniyet dayatmalarının 
doğru çözümlenip aşılmasıyla mümkün olacaktır.  

Sınıflı toplum mantığında yetki, güç olma istemi için etkili bir 
araçtır. Kendini aşan şeylerden faydalanıp kullanma araç iken; aşırı-
lan şeyleri de tahakküm aracına dönüştürme amaç kapsamındadır. 
Örgüt anlayışındaki yeteneğe göre daha fazla hizmet ve çalışmanın 
aracı olan yetki, kişisel hizmete koşullandırılmaya çalışılmaktadır. 
Böylece örgütte iç işleyişi düzenleyen, koordine etmeye yarayan yet-
ki olgusu, bireyci çıkarlara zemin sunan bir mekan anlayışına indir-
genmektedir. Sonuçta ise “örgüt, benim doğrularımdır ve herkeste 
böyle yaklaşmalı” tavrı ortaya çıkmaktadır. Bir arkadaşımız rapo-
runda şunları dile getirmektedir:  

“Yönetim ve örgüt anlayışına damgasını vuran, sınıflı toplum bi-
reyciliği ve küçük burjuva orta yolculuğudur. Sınıflı toplum bireyci-
liği ve maddiyatlığının en somut yaşamsal yansıması kendi çıkarını 
düşünme, hep kendini esas almadır. Mücadele ederken bile; ‘ne  ka-
dar bana dokunduysa o kadar karşı çıkma, ne kadar dokunmadıysa o 
kadar göz yumma anlayışı, yani ‘ben” anlayışı’ hakim olmuştur. Yö-
netim anlayışımda kendini esas alma, bildiğinde ısrar etme, bu yö-
nüyle de tartışmaya-kollektivizme kapalılık, hoşgörülü ve demokra-
tik olmama temel olgu olmuştur. Örgütü tanıyıp, eleştirileri alınsa da 
bunu ince tarzda yaşama, yani tartışmaya açma, çok demokratik gö-
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rünme ama sonuçta yine kendi bildiğini okuma yaşanıyordu. Neden? 
Çünkü biliyorum ki; ‘hakimim, hem de çevremdekilerden daha iyi-
yim.’ O zaman benim düşündüğüm, yaptığım en doğrusudur. Zaten 
örgütte bu doğrular, benim doğrularım üzerinden yürür”.  

Bu arkadaşta görüldüğü gibi bencillik kaynağını sınıflı toplum  
çıkarcılığından olmaktadır. Örgütü, kişisel büyüme aracına indirge-
yerek kolektif olamama, çıkarına aykırı olan kişileri dıştalama ve 
bastırma, örgüt talimatlarını ve işleyişini kendine göre uyarlama ve 
kullanma, kendini örgüt yerine koyma ve buna karşıt duranı örgüte 
karşıt gösterme, eleştirilere kapalı olup gelen eleştirileri de ince yada 
kaba yöntemlerle boşa çıkarma; kendini gizlemek için en olmaz ör-
gütçü kesilme ve iyi bir demogog olma, konumunun getirmiş olduğu 
gücü yitirmemek için adamcılık yapma, yarenlik geliştirme gibisin-
den genişletilecek, derin konuları kapsayacak tutumlar çarpık yetki 
anlayışıyla paralel gelişmektedir.  

Kuşkusuz, örgüt ortamına gelen erkeğin, yetki alıp da tahakküm 
geliştirmek için katıldığı değerlendirmesine gidemeyiz. Sorun top-
lumdan edinilen düşünme kalıplarının, bakış açılarının zaman ve 
mekan koşulları içerisinde nasıl bir şekillenme kazandığıdır. Toplum 
içerisinde çok kölece yaşayan, güdümlüleştirilip, iradesizleştirilmiş 
erkek, örgüte katıldıktan sonra bastırılmışlığını tahakküm uygulaya-
rak gidermeye çalışmaktadır. Yetki kişisel iktidar aracı olarak görü-
lür ve temel ölçüt olarak değerlendirilir. Böylece yetkili olmak, ça-
lışmaya kendini katmanın ölçütü olmaktadır. Yetki yükseldiği oranda 
güçlü olunduğunun hissine kapılır. Yetki olunca çaba harcanılırken, 
yetki olmayınca sıradanlaşılarak sorumluluk duyulmamaktadır. Dev-
rimcilik ve örgüt aracı, kollektif tarzda yeteneğe göre işlevselleşmeyi 
ve tamamlayıcılığı esas alır. Yetinmeci bir anlayışla hareket etme-
den, her bireyin koşullara uygun olarak daha verimli ve işlevli çalış-
ma performansı sağlayacak tarzda hareket etmesi gerekir. Yetki yada 
yönetim çalışmak ve tamamlayıcı olmak için esas değildir. Yani be-
lirleyicilik rolünden ziyade, sadece işlerin koordine sistemiyle dü-
zenli halde işlemesini sağlamalıdır. Çalışma tarzında yetki esas alı-
nırsa “ne kadar yetkim varsa o kadar çalışırım” mantığı doğar ki bu 
da sınıflı toplum anlayışının bir ürünüdür. Yani örgüt yetkiyle eş 
değer görülürse; yetkisiz olunca “örgüt ile ben” arasında çelişki 
dogmaktadır. Böylece çelişki iki yön kazanır. Birincisi, örgüt olabil-
meyi yetkiye bağlayan anlayış iken¸ikincisi ise örgüt ile ben arasına 
ayrım koyan, kendisini örgütten uzak tutup iradesizce sürüklenen 
yada irade adına karşıt konumda seyreden bir anlayış olarak tanımla-
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nabilir. Her iki yaklaşımda sonuçta örgüt anlayışı karşısında bozucu, 
dağıtıcı, yıkıcı olmaktan kendini alamaz. Nihayetinde her iki yakla-
şımda, aynı zihniyetin farklı yansıyışlarıdır. Ya tahakküm ya da hiç-
leşme mantığının koruduğu bu yaklaşımlar, bireysel gücün ve iradi 
katılımın sağlanmasında engelleyici roldedirler.  

Yaşadığımız örgüt ortamında erkek boyutunda yetki sorununu 
salt yetki sahibi olanlarla değil, genel yapılanma içerisinde değerlen-
dirilmelidir. Yukarda açmaya çalıştığımız gibi sorunun kaynağını, 
salt yönetim tarzlarıyla izah edemeyiz. Biz, örgüt bünyesinde yer 
alan erkek zihniyetin bireylerdeki yansımalarını değerlendiriyoruz. 
Egemenlik mantığı her erkeğe şöyle yada böyle empoze edilmiştir. 
Devletçi mantık, örgütü kendisinin çok üstünde kavradığı için boyun 
eğer bir tarzda izlemektedir. Örneğin örgüt yapımızda “irademi örgü-
te teslim ediyorum” söylemi sıkça kullanılmaktadır. Burada örgüt, 
genişletirilerek bireyin üstü ve mutlak hakimiyeti sağlayan bir olgu 
olarak değerlendirilmektedir. İradeyi teslim ediş hiçleşmenin ifadesi-
dir. Örgüt, yerleşik mantığın tanımlanması ve uygulanmasına tabi 
tutulmaktadır. Bireyleri teslim alan bir örgütün demokratik işleyişin-
den bahsetmek mümkün olamaz. Nitekim Apocu örgüt anlayışı, bu 
yaklaşımlara karşı süreklileşen bir mücadele içerisinde olmuştur. 
Belirtilen örnek söylemde sorumluluk üste havale edilmektedir. 
Kendini esas alma, çıkarcılığını kovuşturma, bir şeylerin üzerinden 
kendini yaratma salt yetkili olmaktan kaynaklanmamaktadır. Kendini 
sorumluluklardan uzak tutmada basit bir bireyciliğin ürünüdür. Bu 
yaklaşım küçük, basit yaşam imkanlarında kendini yaşatmaya  ça-
lışmak  kadar, ileri derecede kariyer ve mevki peşinde koşma olarak 
da karşımıza çıkabilmektedir. Örgütsel sorunlar çıktığındaysa kendi-
ni dışında görme, çözüm yolunda katkılar sergilememe, sorunların 
kaynağını hep başkalarına yükleme bir tarz haline gelmektedir.  

Erkekte geliştirilen örgüt yaklaşımlarında yetkiyi, kariyerist bir 
anlayışla kendine göre kullanma bir çok örgütsel sorunu çıkarmakta 
ve örgütsel gelişim yollarını tıkatmaktadır. Örgüte karşı özerk davra-
nan, kendi bildiğini esas alan, kendine abartılı yaklaşan ve eleştirileri 
pratikte boşa çıkaran tarzda hareket edilerek, alta karşı bastırmacı 
üste karşı ise yaranmacı ve  pragmatik yaklaşılmaktadır. Bizim so-
mutumuzda sorunlar salt yetkisi bulunan kişilerin yaklaşımlarından 
kaynaklanmamaktadır. Mevcut yapı gerçeğinde de belirtilen hususlar 
karşısında güçlü bir zemin sonuç olarak yaşanmaktadır. Örgütün ge-
nel doğrularına göre hareket edilmeden, çeşitli bireylerin anlayışları-
na kurban olunmaktadır. Örgütten ziyade bireyler esas alınmakta, 
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bireylere göre çalışma ve yaşama katılmaktadır. Yapıdaki bu düzeyin 
nedenlerini basit çıkarlar, hesapçılıklar ve küçük yaşam olanaklarına 
dayalı anlayışlarıyla bağını kurabiliriz. Geliştirilen eleştiriler bile 
genellikle kendisine dokunduğunda yapılmakta, kendi dışında geli-
şen bir soruna karşı eleştirisellik ve sorumluluk çok zayıf olmaktadır. 
Nihayetinde geriliklerle uzlaşılmaya çalışılmaktadır. Aynı mantık 
farklı uçlarda da seyretmektedir. Örneğin, çevresindeki yönetim yada 
çeşitli bireylerin kendisinin istediği gibi olmaması didişmelere, ça-
tışmalara yol açmaktadır. Örgüt için genel çıkarlar söz konusu oldu-
ğunda çok çekimser, edilgen duran erkek; bireysel çıkarları söz ko-
nusu olduğunda şiddet dozu  artabilen çatışmalara girebilmektedir. 

Davranış ve tutumlara yansıyan ben merkezci zihniyettir. Her 
şeyin kendi cephesine göre  olması istenir ve bunun tersi konuma 
gelen ise hedef olur. Bütün bu durumlar örgütsel bütünlükte, her bi-
reyin tamamlayıcılık konumunu pratikte boşa çıkaran ve birnevi her-
kesin kendi tarzını hakim kılmasının aracı olur. Kimisi bunun aktif 
yürütücüsü olurken- ki bunun için yetki eşsiz bir fırsattır- kimisi ise 
küçük çıkarlar elde etmenin hesabıyla buna tabi olur. Bireyler düze-
yinde, örgütü kendi çıkarlarına göre kullanmak isteyenlere karşı çe-
şitli tutumlar sergilendiğini görebiliriz. Fakat mevcut zihniyet aşıla-
madığı oranda çok yöntemsiz, dağıtıcı, yapıcı olmayan bir tarz ortaya 
çıkmaktadır. Bunun da kendine görelik olduğu görülmektedir. Örgüt 
ortamımızdaki bu yaklaşımların temel özelliği şikayetçiliktir. 
Varolan gerçeği aşma yönünde bir pratiğe girme yerine, yakınmacı-
lık gösterilmektedir; birilerinin yani bir üstün müdahalesi beklenir. 
Adeta ben söylüyorum, siz de ne yaparsanız yapın denilmektedir. 
Varolan gerçeği aşamamak kişilik için yenilgi anlamını taşır. Aslında 
burada da örgüt, yetki gücüne dayandırılmaktadır. Üstten bekleme 
mantığında yatan etken bizi bu sonuca götürmektedir. Böylesi bir 
yaklaşıma giden kişide iradeden bahsetmek güçtür. Çünkü zihniyet 
çözümsüzdür, çözümsüzlük ise iradesizliktir. Elbette her bireyin tec-
rübesi, konumu kapasitesi, erdemleri  gibi yönleri göz ardı edilemez. 
Yani tüm sorunların açılıp, çözümlenmesini bir bireye bağlayamayız. 
Sorunlar ortak, kolektif birlikle çözüme  kavuşur. Nitekim örgütte 
toplumsal amaçlar çerçevesinde çözüm sunmaktadır. 

 Fakat örgüt ortamımızda bırakalım varolan soruları çözmeye ça-
lışanları bir kenara bırakalım, bunun karşısında yer alıyorum iddia-
sında bulunanların bile görecelikten kurtulamadığı bir gerçektir. Bu 
nedenle kolektif çözüme gelinmemektedir. Bu yaklaşımlara sahip 
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bireyler, örgütün geliştirdiği yöntemleri kendi istediğinin dışında 
görürse çeşitli biçimlerde örgüte karşı tepkilenebilmektedir.  

Sonuç olarak erkekteki yetki anlayışı örgüte karşı en etkili bir si-
lah olarak kullanmaktadır. Yetki ile sağlanana hakimiyet olgusu ör-
gütsel işleyişten ziyade, bireysel işleyişi esas alır. Elde edilen güç 
başkaları üzerinde bir tahakküme dönüşmektedir. Dolayısıyla sürekli 
bireylerin iradesini kıran tarzda hareket edilir ve kendi bildiğini esas 
alma yaşanır. Sınıflı toplumdaki kulluk zihniyeti, sürekli yaratılmaya 
çalışılır. Çünkü egemenin kullara ihtiyacı vardır. Bu nedenle kolektif 
bütünlüğün yerini, teklik olgusu doldurur. Teklik ise, bütünlük üze-
rindeki sarsılmaz hakimiyettir. Bunun kökenini ise kendisinden baş-
kasını görmeyen, görmek istemeyen bireycilik de görmekteyiz. Bu 
nedenle örgüt içerisinde yetki silahına kavuştuğunda çok pervasızca 
yönelimleri, bir hak olarak görmektedir. Toplum içerisinde çok za-
vallıca yaşayan bir erkeğin yetki ile buluşması gerçekleştiğinde, ör-
gütsel bütünlüğü hiçe sayacak düzeyde bencilleştiğini görmekteyiz. 
Hatta bazı kişilerde, “ben örgütüm” diyebilecek düzeye gelebilmek-
tedir. Bu anlayışlar zaman içerisinde bir çok örgütsel sorunları ortaya 
çıkarmakta ve örgüte karşı yönelimlere de yol açmaktadır. Kişilikte 
varolan objektif özellikler zamanla beslendikçe sübjektif roller 
oynabilmektedir. Hiç de niyetsel gelişmeyen örgüt dışı tutumlar, za-
manla ileri düzeyde bireysel hırslarla, bencilliklerle pekişip bilinçli 
bir yönelime yol açabilmektedir. Nitekim örgüt içi gelişen tasfiyeci-
likler provokasyonlar ve çetecilikler çok küçük ayrıntılardan başlayıp 
genelleşen örgüt dışılıkların sonucudur. 

Yetkinin doğru kullanılması, kişisel güç ve hakimiyet aracı ola-
rak kullanılmasından çıkartılıp, örgütsel işlemlerin yerine getirilme-
sinde, bireysel yeteneklerin işlevselleştirilerek, iş ve rol koordinas-
yonu anlayışına dayalı kolektif esaslara göre yürütülmesinden geçer. 
Yetki, belirleyicilikten öte örgütsel mekanizmanın tamamlayıcı bir 
parçası olarak görülmelidir. Yetkinin kişisel hizmete koşulan kulla-
nım kapsamından, kişinin mutlakıyetine dayanmayan, kolektif amaç-
lara hizmet eden, bireylerin iradi katılımları ve inisiyatiflerini kapsa-
yan bir işleve kavuşturulmalıdır. Yetki, edinilen tecrübelerin ve yet-
kinleşen yeteneklerin ivme kazanmasında, işlevselleşmesinde rol 
oynamalıdır. Bunun aksi; kişisel hak olarak birilerinin emeğinin üze-
rine oturup gasp ederek kendini yaşatma, kendi bildiğini okumanın 
aracı olur. Bütün bunların  aşılıp, toplumsal amaçlara hizmet eden ve 
bireylerin özgür iradelerini gözeten örgüt anlayışına ulaşılması, er-
kekteki yetki anlayışının çözümlenip aşılmasına bağlıdır.  
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Liberalizm Ve Ortayolculuk 
Örgüt çalışmaları ciddiyet, yüksek bir duyarlılık, bilinç disiplinli 

çalışma arar. İdeolojik bilinç, çaba, azim, duyarlılık ve kendini çok 
yönlü örgütlemiş bireyi gerektirmektedir. Görev ve sorumluluklara, 
koşullara boyun eğmeden sürekli çalışma ve mücadele bilinci ile 
yaklaşmamak tutuculuklara, alışkanlıklara, geriliklere hizmet ede-
cektir. İdeolojimizdeki diyalektik işleyiş sürekli yeniliği, değişim ve 
dönüşümü esas aldığından bireydeki gelişim diyalektiğinin de en üst 
düzeyde işlemesini gerektirmektedir. Her gelişen yeni dönem, yeni 
görev ve sorumlulukların gerekçesidir. Zihniyette yenilenmene, yeni 
döneme olan en büyük dayatmadır. Yeni dönemin özelliği, demokra-
tik zihniyet çerçevesinde dönüşüm gerçekleştirmektir. Bu nedenle 
demokratik zihniyetle paralel pratikleşme düzeyini yakalamak ge-
rekmektedir. Erkekte böylesi değişim süreçlerinde mücadele içeri-
sinde daralma, sıkıntı ve boğulma yaşanmakta, bir çok farklı arayış-
lar ve anlayışlar gelişmektedir. Örgütsel mücadeleye katılım ise bu 
nedenlerden ötürü muğlak, ikircikli, kendiliğindenci ve çok gecikme-
li gelişmektedir.  

Erkek, örgütü kendindeki statükocu mantığa indirgemeye çalış-
maktadır. Çıkarına gördüğü oranda değişime, çalışma düzenine, ör-
gütsel dönüşüm ve gelişime yarar. Eğer kendisini aşan düzeyde bir 
gelişim görürse, kendine göre yaklaşımlar geliştirerek statükoculu-
ğunu örgüt aracını kullanarak  dengelemeye çalışır. Bu anlamda er-
keğin, örgüt içerisindeki duruşu genellikle ittifak duruşudur. Yapımız 
özgülünde, yıllardır örgütle tam bütünleşme sağlanılmamasının ne-
denini bu yaklaşımla bağlantılandırabiliriz. İttifak duruş, “biraz bana, 
birazda örgüte göre” demektir. Örgüt ile “ben” arasında bütünlük 
sağlanılmadığı için kendini örgütten ayrı görme yaşanır. Örgüte 
uzaklık, kendine göre bir yaşam ve örgüt anlayışını doğurmaktadır. 
Örgüt denetiminin olduğu yerlerde ise örgütle yürümenin dışında 
seçenek görülmediği oranda, bir nevi örgütle uzlaşılmaya çalışılmak-
tadır. Katılım düzeyinde, tercihin dışında zorunluluk uygulanmakta-
dır. Yani örgütle yürünülmeye çalışılsa bile bir üst gücün itekleyici-
liği rol oynamaktadır. Örgüt ile ittifak tarzında yaşanıldığı için, za-
man ve mekan uygun görüldüğünde yine kendi bildiğini okuma ya-
şamaktadır.  

Zihniyet şekillenmesi temsilini ortayolcu duruşla sağlamaktadır. 
Örgüt içinde ortayolculuk genelleşmiş bir olgudur. Çeşitli biçimlerde 
ortaya çıkan ortayolculuk; kendine görelik, muğlaklık, bireycilik, 
ikirciklik ve kendini beğenmişliktir. Bir yandan her şeyi yaptığını 
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gösterirken, diğer yandan hiçbir şey yapamaz durumda olan; teorisiy-
le pratiği farklı olan, doğru eleştiri ve özeleştiri tarzını geliştireme-
yen, örgüt düzenine ve disiplinine giremeyen kişilik halidir. Orta 
yolculuk; düşüncede istikrarsız, muğlak olmayı, pratikte ise ortada 
durmayı ifade eder. Bir yanının örgüt içinde, diğer yanının ise örgüt 
dışında olduğunun göstergesidir. Özde ise, madalyonun çok farklı 
tarafları gibi iki yüzlü ve ikircikli olmayı, netsizliği, kararsızlığı, du-
yarsızlığı, örgüt disiplinini ve düzeyini kabullenmemeyi, salt kendi 
çıkarlarına göre davranmayı ifade eder.   

Ortayolculuk, iki sistem arasında sıkışmanın, iki ayrı durumu 
yaşamanın sonucudur. Yeni sisteme, yeni örgüte göre yaşamaya ge-
linmediği için sonuçta sürekli olarak gericiliğe hizmet eder. Çünkü 
varolan statükonun korunması esas alınır. Örgüt içindeki erkek, ya-
şamın ve mücadelenin dışında kalmaz, ama kendi hesabınca yaşam 
ve mücadele sürdürür. Bunun ifadesini istikrarsızlık olarak tanımla-
yabiliriz. Erkekteki kişilik şekillenmesinde istikrarsızlık çok belir-
gindir. Benlikteki hem egemen, hem de köle olma ikilemi istikrarsız-
lığın kaynağıdır. İdeolojik çizgiye gelmeyenin ilkeleri ve ölçüleri ya 
hiç yoktur, yada çok değişkendir. Hakim çizgiye göre kendine bir 
yaşam çizgisi belirlenir ama çizgiler arası geçişler çok esnektir. İstik-
rarsızlık, bir istikrar haline getirilmiştir. Yani çizgide netleşmeme 
sosyal, siyasal, örgütsel bir tarzı doğurmaktadır. Bu tarz, kişisel çı-
karlara göre ne uygunsa öyle bir pratik sergilemektedir.  

Ortayolculuk dengelere dayalı bir yürüyüştür. Bu anlamda den-
geleri gözetip yaşamak, hesapçılığı gerektirmektedir. Hesaplar örgüt-
selliğin dışında olduğu için ilkeleri gözardı etmektedir. Örneğin ör-
güt yapımızda yanlış anlayışlar geliştiğinde, bireysel hesaplar ve çı-
karlar gözetilerek eleştiri dondurulmaktadır. Yani mücadele ortamı 
ortadan kaldırılarak istikrarsız bir denge yaratılmaya çalışılmaktadır. 
Böylece karşılıklı olarak kişisel hesaplara göre davranılmaktadır. Bir 
çok örgütsel sorun, dayanağını yada zeminini erkek yapısında bul-
maktadır. Çeşitli bireylerin örgütsel görevleri, kendine göre uygula-
maları karşısında sessiz kalınıp, uzlaşılmaktadır. Bir nevi “birbirimi-
ze dokunmayıp, idare edelim” diyen bir tarz uygulanmaktadır. Bu-
nun nedenlerini irdelediğimizde, gelişen uzlaşmanın kişilikteki den-
geciliğe bağlı olduğunu görmekteyiz. Çünkü dengeler önce içte geli-
şir, sonra dış dayanaklara ulaşır. Örgütle bireysel ilkelerle bütünleşen 
bir birey, içteki egemen sistem özelliklerini parçalamış demektir. 
Eski sistemin yıkılması, yeni ilkelerin yaşamsallaşmasını getirir. Fa-
kat eski sistemin kişilik özelliklerinden taviz vermemek, kişiyi yeni 
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sistemle uzlaşma zeminlerini sağlamaya götürür. Böylece uzlaşan 
özelliklerin istikrarsız yapılanması kişiyi kendi içinde de dengelere 
götürür. Bu zihniyet yapılanması sosyal, siyasal, örgütsel olarak çı-
karlar neyi gerektiriyorsa, ona göre pratikleşme düzeyini sergiler.  

Ortayolculuk, ilkelerden vazgeçmek demektir. Hangi yöne 
evrileceği, hangi tarafta hareket edileceği kestirilemez. İlkelerde net-
leşme olmadığı için, pragmatizm bir yaşam anlayışı haline gelir. 
Hangi ortam da bulunursa, o ortama uymaya, aynılaşmaya çalışıl-
maktadır. Dönüştürücülük rolünden ziyade, “benzeşme” yaşanmak-
tadır. Bu nedenle orta yolculuk mücadelesizliğin gerekçesidir. 
Katılınılan her ortamda etkileyicilik, mücadelecilik çok sınırlıdır ve 
en son ulaşacağı sınır çizgisi dengeciliktir. Örgüt ortamında gelişen 
yanlışlıklardan ders çıkarılmayıp dolaylı yada direkt bir uzlaşma ya-
şanmaktadır. Mevcut kişilik özelliklerinin uzlaşması, karşılıklı çıkar-
lara dayalıdır. Çıkarlar ise hastalık düzeyinde içselleşen bireycilikten 
kaynaklanmaktadır. Bireycilik, bir virüs, mikrop gibidir; nereye bu-
laşırsa hastalıklara yol açmaktadır. Yetkiyi elinde bulunduran bir 
yönetici, kendi bildiği tarzda yöneticilik yapmak istediğinde bulun-
duğu ortamdaki yapıyı da buna alet etmek için çalışır. Elinden geldi-
ğince tüm olanakları seferber ederek yapıyı da kendi tarafına almak 
istemektedir. Yapıyı kendine bağlamak için geriliklere göz yumarak, 
bilinçli bir şekilde denge ortamları yaratmaktadır. İşte örgüt içerisin-
de gelişen adamcılık, ahbap-çavuşluk, eleştirilerin dondurulması gibi 
olgular bu nedenlerden ötürüdür. Erkek, yapıda varolan güç zemini-
ne dayanıp kendine yer edinmeye çalışır. Gerilikleri yönlendiren ki-
şilerle uzlaşıp, aynı zeminde hareket etmektedir. Böylece karşılıklı 
olarak birbirini idare etme, birbirine dokunmama bir tarz haline gel-
mektedir.  

Ortayolculuğun felsefesiyse liberalizmdir. Liberalizm, sanayi 
kapitalizminin gelişimiyle ortaya çıkan dizginlenemez bireyciliğin 
yaşam felsefesidir. İlkesi, “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” 
biçiminde formüle edilmiştir. Yani, başına buyruk bireyciliğin, sınır-
sızca işletilmesidir. Liberalizmin çıkar anlayışına göre; her şeyden 
önce bireyin kendisi, özel mülkiyeti esastır. Buna göre toplumsal 
ilkeler gözardı edilerek ilkesizlik geliştirilmektedir. Sınırsız çıkar 
anlayışı için ilkesizlik vazgeçilmezdir. Eğer toplumsal ilkeler edini-
lirse, neyin, nasıl alt edileceğinin rekabeti yapılamaz. Toplum kav-
ramı ise tek tek bireylerden ele alınarak, evrensel olan ahlak ölçüle-
rinin, düşünce ve davranış biçimlerinin görece ele alınmasına yol 
açmaktadır. Sınıflı toplum bireyciliğinin burjuva yorumu ve bakış 
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açısı olan liberalizm, salt çıkarlara dayandığı için günü birlik yaşa-
mayı esas alır. Bu anlamda doğru bir tarih anlayışı yoktur ve toplum-
sal bütünlüğü parçalayarak, başına buyruk bireyciliği özgürlük anla-
yışı olarak kabul eder.  

Erkekteki bireyciliğin güncel yansıması olan liberalizmin örgüt 
içerisine yansıması örgütü marjinalleştirir. Liberalizm, örgütün siya-
sal yaptırım gücünü ortadan kaldırır, sosyal tabanını daraltır, kitlesini 
zayıflatır ve sonuçta örgütü tasfiyecilikle karşı karşıya bırakır. Örgü-
tü çizgisinden saptırarak herkesin kendisini konuşturduğu, çıkarları-
na göre davrandığı bir hale koymaktadır. Eğer birey, kendisini yaşam 
anlayışının ve amaçlarının merkezine koyarsa toplumsal özgürlük 
amaçlarından kopacaktır. Örgütü atomize oluşmuş bireylerden var-
sayarsak, ortada örgüt diye bir şey kalmayacaktır.  

 
Sonuç olarak erkeğin oluşturduğu yada istediği örgüt yapılanma-

sı, hiyerarşik işleyişin derinlikli olarak uygulanmasını getirmektedir. 
Örgüt, katı merkeziyetçiliğe, tutuculuğa dayandırılıp, keskin bir alt-
üst işleyişine tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla amaçlarda ne kadar öz-
gürlükçü olunmaya çalışılsa da, araçlarda bu düzeyi yakalayamamak 
egemenlikli yaklaşımların sürdürülmesini sağlamaktadır. Çözümle-
melerimizin sonucunda erkeğin örgüt yaklaşımının bir bütün olarak 
kadına olan yaklaşımla bağlantılı olduğunu değerlendirdik. Erkek, 
kadın üzerinde uygulamaya çalıştığı tahakküm yaklaşımını, örgüte 
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de yansıtır ve örgütü tahakküm geliştirmenin bir aracı olarak görür. 
Özgürlüğe ulaşmanın en önemli aracı olan örgüt, doğru işletildiği 
oranda insanın ve halkların özgürlüğünün gerçekleştirici gücü ola-
caktır. Demokratik bir örgüt anlayışı, erkek zihniyetli yapılanmaların 
ve yaklaşımların aşılmasına bağlıdır 
***   
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ERKEĞİN PSİKOLOJİSİ VE ERKEKTE CİNSELLİK 
 
Giriş:  
Sistem düzeyinde “egemenlik olgusu “ tartışılırken, eğitimleri-

mizde bizim için de yeni olan derslerden birisi, erkeğin psikoloji ve 
bunun altında yatan cinselliğe yaklaşımıdır. Örgüt bünyesinde, ege-
menliğin “ulus” ve “sınıf” boyutu, aslında daha da öncesinden de 
tartışılan konular olmuştur. Ama cins boyutunda yaşanan egemenlik 
ve bunun bilinçaltında yaşanan koşullandırılma mantığımız ve saklı 
kalan “sanal dünyalarımızda” yarattığımız cinsel tercihlerimiz, ka-
rakterimizin temel özelliklerini yansıtmaktadır.  

Binyıllardır saklı kalan, kimi yerde çözülemeyen yada çözülmesi 
sistem tarafından istenilmeyen geleneksellikler, tabular kendimizi 
gerçekleştirmemiz önünde ne kadar engel olmuştur? Sistemin kendi-
sini idame ettirmesi için, çocukluk hayallerimiz ve yaptıklarımız ne 
kadar birer araç olmuştur?  

İlk önceleri bize de yabancı olan, hatta ayıp ve korku duyulan bu 
konuları incelemek ve tartışmak, bizim için (erkek arkadaşlar) ve 
akademideki bayan arkadaşlar içinde bir başlangıç olmuştur. Kendi-
mizi gerçekleştirmeye çalıştığımız devrimcilik yaşamımız boyunca, 
iç sorgulamalarımızı yapmaya çalıştığımız, anlama gücünü geliştir-
diğimiz ve eleştirilerle tamamlanması gerekecek bir “kimlik” edindi-
ğimiz doğrudur. Ama varoluşumuzu sağlama yolunda  yaşanan tö-
kezlemelerin, yarım kalan başarıların, edindiğimiz kimlik özellikle-
rinin özgürlük ideallerimizle uyuşmayan bir duruşu yansıttığı da bir 
doğrudur. Yani, bilinçaltında varolmak isteyen gerçekliklerle, bilince 
çıkarmaya çalıştığımız ve  gerçekleştirmek istediğimiz özgürlük ide-
allerimiz arasında bir kopukluk vardır. Yaşanan mücadele süreci, 
bilinç ve bilinç altında yaşanan uzlaşma ve çatışmaların, düşüncede 
ve eylemde bizleri yeteri derecede  mücadeleye yatıramadığını gös-
termektedir. Amaç,  bir kesimin töhmet altına alınmak istenmesi de-
ğildir. Bu dersin mantığında verilmeye çalışılan gerçeklik, egemen 
sistemin kendisini yürütebilmesi için, birey ve toplum psikolojileri 
üzerinde kendisini uygulama yöntemlerinin, sistem kurumları aracı-
lığıyla (aile, devlet vs.) nasıl gerçekleştirildiğini anlaşılır kılmaktır. 
Uygulanan yöntemler, genlerimizden başlayarak zihniyetlerimizde, 
mantıklarımızda ve olay ve olguları ele alışımızdaki bakış açıları-
mızda kendisini yoğun ifade etmektedir. Güçlü özgürlük ideallerimiz 
olmasına rağmen, kendimizi bu özgürlük idealleriyle yeterince bü-
tünleştiremememizin yarattığı kişilik parçalanmalarını, bunun altında 
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yatan psikolojileri ve böylesi bir karakterle, erkeğin cinsel tercihle-
rinde yatan egemen olma isteme mantığını çözebilmeliyiz. Neden 
çözebilmeliyiz? Çünkü; ideallerimiz doğrultusunda güçlü başarıları 
elde edebilmek için, birey olgusunu yaratabilmek ve bireyde varolan 
potansiyelin mücadeleye daha güçlü bir biçimde sevk edebilmek ge-
rekir. Unutmayalım ki, tarih bize egemen sistemin kendisine karşı 
doğabilecek tüm güç odaklarının -Enkido örneğinde görüldüğü gibi- 
cinsellik yoluyla düşürülerek, işbirlikçi bir konuma getirilerek, kendi 
toplumsal gerçekliğine karşı ihanet ettirildiğini göstermektedir. Sis-
tem daha sonrasında oluşturmuş olduğu düşürülmüş aile mantığıyla, 
güçlü özgürlük ideallerini gerçekleştirmeyen, toplumla-birey arasın-
da kalan düşürülmüş erkek tipini ortaya çıkarmıştır. Elbette ki, öylesi 
bir durumu ortaya çıkaran sadece erkek cinsinin koşullandırılma 
mantığı değildir. Genlere kadar işleyen, Kürdün kördüğümünün son-
rasında gerçekleşen yetiştirilme mantığıyla kişilik, adeta büyük bastı-
rılma, köleleştirilme gerçekliğiyle de karşı karşıya kalarak sistemin 
kucağına düşmüştür. Böylesi bir derste sistemi tanımamızın gerekli-
ği, varolan sistemin zihniyetini tanımak demek; bununla şartlandırı-
lıp, koşullandırılan deyim yerindeyse kişiliği adeta iğdiş edilen Kürt 
erkeğinin de psikolojisinin tanınmasıdır. Böylesi bir kişilik, aile or-
tamında anne ve babadan, toplumda gelenek, görenek ve  tabulardan, 
devlet kurumlarında  yönlendirilme ve kırılmalardan nasibini ne ka-
dar almaktadır?  

Dersimiz aslında bu temellerde güçlü bir iç sorgulamayı yapma-
yı da gerektirmekteydi. Bu gerçekliği içinden çıkmış olduğumuz sis-
temle mücadele gerçekliğinde, özgürlük ideallerini gerçekleştirmede 
yetersiz kalan kişilik duruşlarımızda da görebilmekteydik. Böylesi 
bir toplumsal portre içinde ne kadın, ne de erkek cinsi hak ettiği gü-
zel görüntüyü yansıtamıyordu. Büyük çabalar, büyük direnişler ya-
şanmasına rağmen, Önderliğimizin yoğun ideolojik, siyasal, örgütsel 
vb. çözümlemelerine karşın; alışkanlıklarda, eski bakış açılarında 
hapsolma ve bu kapsamda kendilerini daraltma, erkeğin bilinçaltı 
gerçekliğinin sistem zihniyetiyle varolan ilişkilerinin, çok bilimsel 
bir tarzda incelenmesini gerekli kılıyordu. Madem ki, ne olmak iste-
diğimiz ve ne yapmak istediğimiz ortadadır. O zaman buna göre na-
sıl olmamız gerektiği de iyi anlaşılmalıdır. Bu temelde kendimizi çok 
farklı göstermemizin bir gereği yoktur. Çok mükemmel göstermemi-
zin veya büyüklük-küçüklük komplekslerine, saplantılarına girme-
mizin de bir gereği yoktur. Amaçlarımız, bizden bir yaşam duruşu 
istemektedir. Başarılı bir mücadele düzeyini ortaya çıkarabilmek 
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için, bizi geriye çeken tüm sistem zihniyetlerinden koparak, kendisi-
ni her türlü araçla egemen kılmaya çalışan ama özünde sisteme karşı 
egemen olamayan ve bu temelde sistem tarafından ezilen ve ezilme-
nin vermiş olduğu  komplekslerle kadın üzerinden egemenliğini ge-
liştirmeye çalışan, toplumsal anlamda yenilmiş, kırılmış, iradesizleş-
tirilmiş kişiliklerin altında yatan gerçekliği görebilmeliyiz.  

Dersin veriliş yönteminde sadece teorik bilimsel veriler üzerin-
den tartışma yürütmemekle birlikte, genelde Kürt aile ortamında ve 
özelde arkadaşların içinden geldiği aile ortamlarında; sistem zihniye-
tinin, çocuğun yetiştirilme tarzının, ileriki yaşam döneminde psikolo-
jisinde, davranışlarında cinsel tercihlerinde belirleyici olan karakter 
şekillenmesinin örneklerle tartışıldığı bir ders olmuştur. Ama bunun-
la birlikte bilinçaltımızda yatan gerçekliklerin ve koşullandırılma 
zihniyetlerimizin, daha iyi anlaşılması ve derinleşmenin daha güçlü 
gerçekleşmesi için, teorik boyutlarıyla da güçlü açılımlar yapılmıştır. 
Broşürümüzün bu bölümünde bunlar yansıtılmaya çalışılacaktır. Bir 
çocuğun gelişim aşamasında yaşadığı psikolojiler ve karakterin şekil-
lenmesinde belirleyici olan bu özelliklerin anlaşılması önemlidir. Bu 
dönemde gerçekleştirilen koşullandırılma ve şekillendirilme mantığı, 
çocuğun bazı yeteneklerinin açığa çıkmamasına sebep olurken, ken-
disine karşı özgüvende bir sarsılmayı yarattığı, bununla bağlantılı 
olarak yaşam tercihlerini  gerçekleştiremediği ve ortaya koyamadığı 
anlaşılması gereken konular olmalıdır. Kürt toplumunda yaşanan 
kırılmanın bu denli köklü olması, gelişim aşamalarında çocuğu kor-
kutma, bastırma, iradesizleştirme ve yönlendirme yaklaşımlarıyla 
çok yakından bağlantılıdır. Yaklaşımın kendisi, özünde sistemin top-
lumları yöneltme kültürünün kendisidir. Bu temelde yetiştirilen bir 
çocuğun sergilediği duruş, olumlu ve olumsuz yönleriyle mücadele 
ve halk gerçeğimizin de kendisidir. Bu gerçeklik üzerinden kendisini 
ele alıp gerçekleştirmeye çalışan, gerçekleşmek isteyen zihniyetlerin  
ne kadar yalana bulandığı, ne kadar doğru olduğu gerçeği de müca-
delemizle birlikte açığa çıkmıştır.  

Diğer bir konuda; cinselliğin ve bununla bağlantılı gelişen ter-
cihlerin karakterimizde yaratmış olduğu şekillenme, sosyalitemizi ve 
mücadele içindeki duruşumuzu ne kadar etkilemektedir? Bunun daha 
iyi anlaşılması açısından, doğal olarak insanda varolduğu inkar edil-
meyecek olan cinselliğe yaklaşım nasıl olmalıdır? Sevgiye ve cinsel-
liğe nasıl bir anlam yüklenmelidir? Yaşadığımız toplumun cinselliğe 
yaklaşımı, ahlaki boyutta ne düzeydedir? Tahakküm mantığı üzerin-
den şekillenen toplumun, cinselliği, mutluluğa erişmenin bir aracı 
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olarak göstermesi fikri, ne kadar gerçekçidir? Yine iradesizleştirilen, 
kırılan bir toplum gerçekliği içerisinde yetişen erkek cinsinin cinsel 
tercihleri nedir? Ve cinselliği hükmetmenin etmenin bir aracı olarak 
kullandığı ne kadar doğrudur? Egemenliğin bir aracı olarak şekille-
nen cinsel tercihlerin ortaya çıkardığı hastalıklar, sosyal ilişkilerde 
kendisini nasıl yansıtmaktadır? Tüm bu soruların cevapları dersimiz-
de tartışılan konular olmuştur. Yer yer bilimsel tespitlerle derinleşen, 
yaşamsal örneklerle somutlaşan bu dersimiz bir toplum gerçekliğini 
açığa çıkarmakla birlikte, özünde sistemi yansıtan erkek karakterinin 
kendisi olup, çözümlenen yaşamımızın ve atacağımız adımların daha 
netleşmesini beraberinde getirmiştir.  

Olumsuzlanan, bir toplum  gerçekliği veya içimizde yaşayan er-
kek arkadaşların gerçekliği olmakla birlikte, sistemin gerçekliğidir. 
Çözümlenen olumsuzlukların her bireyde aynı düzeyde yaşandığını 
belirtmek de o denli yanlış olur. Elbette sistemin zihniyet çemberini, 
yer yer delen, kıran olumlu özelliklerimizde mevcuttur. Amaç, bizi 
başarıdan alıkoyan, sınırlı kılan, kendimiz olmaktan uzaklaştıran 
sistem, zihniyet ve mantığından kendimizi koparabilmek için bir 
grup arkadaş şahsında olsa da yapılan tartışmaların özünü yansıtacak 
bir iç sorgulamayı arkadaşlarımızda derinleştirmektir. Şu ana kadar 
bir kimlik gibi anlaşılan ulus ve sınıf bilincinin, cins bilinciyle ta-
mamlanarak, toplumumuzda bir kör düğüm haline gelen bizi özgür-
lük ideallerimizden uzaklaştıran sistem kültürünün anlaşılmasıdır.  

Başta da belirtildiği gibi, ayıplanan gerçeklikler ve sistem zihni-
yetini yansıtan ahlaki ölçülerle oluşturulan tabular, toplumsal olarak 
yaşadığımız sorunsalın içinden çıkılmasının önünde engelleyici birer 
faktör olmuşlardır. Belki de ayıplanan şeyin anlaşılmasıyla, bilinçli 
tercihlerimizle aslında ayıplanması gereken şeylerin, bizi iradesizleş-
tiren özümüzden yoksun kılan, bağımlı hale getiren gerçeklikler ol-
duğu görülecektir. Gördüğümüz dersin de bir ahlaki ölçüsü vardır.  

Ama bizi ahlaki düşüncede derinleştiren, anlaşılır kılan olay ve 
olgulara karşı daha sağlıklı, ölçülü tutumlar alabilmemizi sağlayan 
gerçekler olmalıdır. Bunun böyle anlaşılması gerekir. Bir çok arka-
daşımıza ilk etapta zor gelse de, gerçeğe ulaşacağımız yol bize acı 
verecektir. Ama aynı zamanda acı veren gerçekler, bilince çıkarıldığı 
sürece bizi iradeli kılıp, güçlendirecektir. 

  
ERKEĞİN PSİKOLOJİSİ  
Bizi ve toplumumuzu çok yakından ilgilendirmesi gereken psi-

koloji bilimine ilgi genel arkadaş yapımızda çok sınırlı kalmıştır. 
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Özelde ilgilenen bazı arkadaşların bu konudaki tartışmaları da bize 
fazla ilgi çekici gelmemiştir. Aslında buna yol açan, diğer bilimler 
üzerine daha geniş ve genel tartışmalar yürütülürken psikolojiyi ya-
şamsal konularla sınırlamaktır. Psikolojinin, yaşamımızın bir parçası 
olduğu, yaşam duruşlarımızda ve mücadele içerisinde kendisini bir 
çok yönüyle açığa vurduğu,  bilinçaltımızda yatan gerçeklikle bağ-
lantılı bir bilim olduğu anlaşılmalıdır. Bu anlamda psikoloji bilimi, 
her şeyden önce kendimizi tanımamızdır. Kendimizi bilince çıkar-
manın bir yöntemidir. Çağımızda yaşanan bunca psikolojik sorunla-
rın kaynağında yer alan zihniyetin üzerimizde yarattığı psikolojik 
tahribatlar, erkek karakterinin kendisini farklı anlamlandırmasına 
neden olmaktadır. Bu anlamda erkek psikolojisini anlamak, sistem 
zihniyetini anlamakla çözümlenecektir. Psikolojinin düşünsel hasta-
lıklarını inceleyen bir bilim dalı olduğu söylense de,  özünde insan 
davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. İlk önceleri çocuk davra-
nışlarını araştırmak ve anlamak için ortaya çıktığı belirtilse de, kimi-
leri de kapitalizmin toplumu anlamak için ortaya çıkardığını söyle-
mektedir. İlk başlarda bilimsel yöntemlerle, insan psikoloji ve sinir 
sistemleri incelenmiştir. Psikoloji, normal insan davranışlarını ince-
leyen bilim dalıyken; psikiyatri bilimi ise anormal insan davranışla-
rını incelemeyi esas alır. Bu anlamda her bireyin psikoloji bilimini 
anlaması ve tanıması kendisine anlam vermesi gereklidir.  

Bilimde kullanılagelen psikolojik yöntemler şu şekilde sıralana-
bilir.  

1.İçe bakış yöntemi: İnsanın kendini, bilincin kendi kendini ve  
bilinç altını gözlemlemesidir.   

2.Deney: Çok kullanılan bir yöntemdir. Laburatuvar koşulların-
da deneylerle, bireyler üzerinde incelenen hastalık örneğinde etkilere 
karşı verilen tepkileri inceler.  

3.Patolojik yöntem: Psikolojik hastalıkların beyinle, bedenle 
olan ilişkisini inceler .  

4.Kıyaslama: Yaşanan psikolojik aşamalar arasında kıyaslama, 
karşılaştırma yapar.  

Bu anlamda Önderliğimiz, bireyin ve toplumun psikolojisini an-
lamak için sosyo-psikanalitik yöntemlerin kullanılmasının gerektiği-
ni belirtir. İnsan psikolojisini anlamak için, gelişim aşamalarını ince-
lemek zorunludur. Bu anlamda psikoloji insanda nasıl anlaşılır, nasıl 
kavranılır sorusuna cevap arar.  

1. Bedensel gelişim: Bu aşamada, anneler hamilelik sürecinde 
olağanüstü koşullar yaşadığında “açlık, hastalık, korku vs.” çocuk 
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sağlıklı dogmaz. Bedensel ve ruhsal sakatlıklar ortaya çıkar. Bu an-
lamda bedensel gelişimin, doğum öncesi ve doğum sonrası diye ikiye 
ayrıldığı anlaşılmalıdır. Doğum sonrası bedensel gelişim üç döneme 
ayrılır:  

a) 0-12 yaş çocukluk çağı 
b) 12-18 yaş ergenlik çağı  
c)  18 yaş sonrası ergenlik çağı  

Bu dönemleri psikolojiden ayrı ele alamayız. Sakat çocuklara, 
toplum tarafından acınarak bakıldığında çocuk, sürekli eziklik ve 
eksiklik psikolojisiyle büyür. Dolayısıyla pasif ve edilgen kalır. Ya 
kendine karşı güvensiz veya saldırgan büyür. Yaşına göre ağır işler-
de çalıştırıldığında psikolojik olarak sakat bir büyüme gelişir.  

 
2. Devimsel (hareket) gelişim: Çocuğun harekete adaptasyon 

gelişmesiyle ilgilidir. Zamanında yürüyüşe kalkınca alma, isteme 
gibi ihtiyaçlarıyla gelişir. Sağlıklı gelişim olduğunda sorun çıkmaz. 
Çevresiyle ilişkisi olmayan çocuk, yetişkinlik dönemlerinde kendini 
ilişkilerden geriye çeker. Bu dönemde rastgele ve sert müdahale ço-
cuğu geride bırakır. Bu dönemde kız çocuklarının hareketleri kısıt-
landığında kendisine karşı güvensizlik gelişir. Çocukta girişimcilik 
ve güven bu dönemde gelişir. “Böyle yapma, şöyle yapma, şunu yap, 
bunu yap” türünden kısıtlamalar, ayıplamalar, hareketini sınırlamalar 
çocukta özgüvensizlik yaratır. Böylesi bir çocukta inisiyatifli, atak, 
sorunları çözmede girişken bir kişilik şekillenmesi ortaya çıkmaz. 
Çocuk üzerinde geliştirilen aşırı hakimiyet, çocuğu kişilikte güdük 
bırakır.  

 
3. Zihinsel gelişim: İnsanı bilinçli davranışa yönelten güce, 

zeka denir. İnsanın ortaya çıkan davranışlarıyla zeka tanımlanır. So-
runları çözebilme yeteneği, araç yapma yeteneği, çevreyle uyumlu 
olma şeklinde tanımlanırken, bugün; olay ve olgular arasında neden 
sonuç ilişkisi içinde “anlam verme yeteneği” olarak tanımlanmakta-
dır. Öğrenme ve öğrenileni eleştirme yeteneği, kimilerine göre soyut-
lama yeteneğidir. Soyutlama, öğrenme yani durumlara adapte olma 
(uyumlu olma) yeteneğidir. Bu dönemde çocuğun yeteneklerine ve 
davranışlarındaki eyleme göre ilgi duyduğu, soru sorduğu, öğrenmek 
istediği konulara cevap vermek ve yapmak istediği olumlu şeylere 
ortam sunmak; çocuğun zeka düzeyini ortaya çıkarırken, çocukta 
yeni şeyleri öğrenme kendisine olan güvenini geliştirir.  
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4. Duygusal gelişim: Bir insan hayal kırıklıklarını, heyecanla-
rını, kaygılarını, sevincini, coşkusunu vb. yansıtır. Duyguyu etkile-
yen çok şey vardır. Çevredeki tüm değişiklikler duyguları etkiler. 
Savaş ortamlarında duygular çok derin ve keskin yaşanır. Çünkü sa-
vaşta değişim hızlıdır. Toplumda, doğada bir değişikliğe karşı bizde 
gelişen etki-tepkilerdir. Ani gelişen duygulara, coşku denir. Sevinç, 
korku, tepki vb. coşkular kısa sürelidir. Rahat ortamda büyüyen, çe-
lişkiler yaşayan, korku, açlık, hastalık görmeyen çocuğun bedensel 
ve zeka düzeyi güçlü gelişir. Ağır sorunlar yaşayan başarı kazana-
maz. Olumsuz duyguları sürekli yaşamak, hayal etme insanı geliş-
tirmez. İhtiyaçların karşılanması, beklenmedik ani değişiklikler, ilgi-
sizlik, duygularda kısılmaya götürür. Geçiştirilmeyle saplantılara 
neden olur. İnsan bir çok şeyden kaçar hala gelir. Ruhsal hastalıklar 
yaşandığında bu da kişiliği zedeler. Duygulara hakimiyetsizlik, 
olumsuz davranışlara götürür: Öfke (asabiyet), isteklerin yerine geti-
rilmemesi, saldırganlığa yada kendini bırakmaya. Duygusal gelişim-
de yaşanan, endişeli şeylerle gelişen küçük korkulardır. Bu derin 
kaygıları geliştirir. Korkular hastalık düzeyinde yaşanırsa, fobilere 
dönüşür. Örnek olarak yüksekten, böcekten duyulan korkular. Ço-
cuklar duygularını tanımaya başladıkça soruları çok gelişir. Tersle-
me, ayıplama, bastırma çocuğu geriletir. Kendisini gereksiz ve fazla 
görür. Duygularda saplantı halinde yaşayan şeylerin kökenini, çocuk-
luk duygularında aramak gerekir. Duygularda sevilmeyen, sadece 
maddi şeylerle sevilmeye çalışılan çocuk, büyüdüğünde bencil bir 
sevgi anlayışına sahip olur. Her kesin kendisini sevmesini ister.  

 
5. Toplumsal gelişim: Bu süreçte insan çevresiyle ilişkilenip 

onlarla birlikte yaşamayı öğrenir. İnsanlara karşı ne kadar sorumlu-
dur, sorularının cevaplarını arar. Bu temelde karakteri oturduğunda 
kişiliği gelişir. Onun karakteri, tavır ve yaklaşımlarındaki istikrardır. 
Her hangi bir olay ve olguya karşı verilen aynı tepki veya etkilenme-
dir. Edindiği ölçüler kişiliğindeki tüm insani özelliklerinin aynasını 
yansıtır. Edinilen ahenk duygu da, zihinde, ahlakta ilişkilenmede vb. 
aynı düzeyde görülür. Bireyin kendisine has özellikleri geliştikçe, 
benliği de gelişir. Bu özellikler toplum içerisinde sadece kendisine 
aittir. Çocuğun duygu ve düşüncelerine önem verilmemesi küçük 
görülmesi; çocukta güvensizlik, inançsızlık ve kapalılık geliştirir.  

 
6. Törel-ahlaki boyutta gelişim: Ahlaki boyutu ifade eden 

toplumsallık duygusu, ne kadar sağlıklıysa kendini kendisinden ne 
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kadar sorumlu görüyorsa, ne kadar ilişkilenip oyun kurabiliyorsa 
ahlaki düzeyi de o kadar  gelişir. Bize göre toplumda varolan zihni-
yet düzeyi, egemen sistemin zihniyet düzeyinden yoğun etkilendiği 
için, ahlaki düzeyi tam anlamıyla ifade etmez. Bu anlamda insan 
gerçeğini üç aşamaya ayırıyoruz.  

1. İnsanın manevi dünyasının gerçekliği 
2. İnsanın fiziki gerçekliği 
3. İnsanın toplumsal gerçekliği  
Toplumsal gerçekliğin temelinde manevi gerçeklik, manevi ger-

çekliğin temelinde de ahlaki gelişim yatar. Çocuğun düşünce ve his 
merkezinde, duyguları yatar. Doğru bir eğitim, duygularının terbiye-
si, koşullar, ahlaki boyutu güçlendirir.  

  
PSİKANALİTİK TANIM VE ERKEKTE SAVUNMA  
MEKANİZMALARI 
 
İD- Bilinçaltı (ilkel benlik). Orda her şey sansürsüz ve çıplaktır.  
EGO- Uzlaştırmada denilebilir. Toplumsallaşan ben (bilinç)’dir. 

Denetim organıdır. Görevi örgütleme ve denetimdir. Bu olmayınca 
dengesizlik olur. Bu denetim olmazsa psikiyatrik hastalıklar ortaya 
çıkar.  

SÜPER EGO- İçselleştirilmiş kurallardır. Çocukken çocuğa 
çıplak gezmenin ayıp olduğu söylenir. Bu kural artık içselleşir. Ço-
cuk büyüdüğünde de. bunun ayıp olduğunu bilir.  

Savunma mekanizmaları neden olmalıdır? Olmazsa insan denge-
sizleşir. Buna, psikolojik kalkan ve psikolojik engeller de denilmek-
tedir. Savunma mekanizmasının altı işlevi vardır: 

1. Mantıksallaştırma;(Rasyonalizasyon):Mantık kurallarını, 
mantıksız sonuçlara ulaştırmak için kullanır. Özde davranışının asıl 
sebebini gizlemek için kullanır.  

2. Yansıtma; (Projeksiyon): İstenmeyen duygu ve davranışla-
rını gizlemek için çevresine yansıtır.  

3. Yüceltme; (Süplimasyon): Bireyin toplum tarafından isten-
meyen duygu ve düşüncelerinin, başkalarına yansıtılarak kabul edi-
lebilir, normal düşünceler olarak gösterilmesidir. Hatta savunulması, 
korunmasıdır. Böyleleri topluma kendilerini kabul ettirmek için spor, 
boks, santranç vb. oynayarak kendilerini topluma olumlu gösterirler.  

4. Tepkiselleştirme: Bilinç dışında tehlikeli istemleri (arzula-
rı) varsa, aksini dile getirirler. Örnek savaştan korkar, kendisini sa-
vaşçı gibi gösterir. İlgisiz göründüğü şeyle özde ilgilidir.  
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5.  Bastırma (Replesyon): Yaşadığı süreçleri yok sayar. Yaşa-
dıklarını unutma; sürekli anımsayıp acı çekmemek için bu yöntemi 
geliştirir.  

6. Yadsıma: İstemediği şeylerin, yüzleşmek istenilmeyen ger-
çeklerin yok sayılması ve onlardan kaçınılmasıdır. 

 
ERKEKTE CİNSEL GELİŞİM  
Kişiliğin şekillenme dönemleri (cinsel dönemler): 
 
1.Evre: Oral dönem (ağızla algılama): 0-1,5-2 yaş arası gelişir.  
Her insan doğarken bir enerjiye sahiptir. Buna libidoda denili-

yor. Cinsellik enerjisi olduğu söyleniyor. Yeni doğan çocuk, anne 
memesini emerken bu libido enerjisi ağız çevresinde toplanır ve ço-
cuk bundan haz alır. Sevgi duygusu çocukta bu dönemde  gelişir. 
Eğer çocuğun meme emmesi engellenirse,  meme annesi tarafından  
sinirli bir şekilde verilirse, çocuk el ve ayak parmaklarını emmek 
istediğinde izin verilmezse, meme emme süresi kısa süreli tutulursa 
bu süreçte çocuğun  bilinçaltında nefret duygusu gelişir. Bu ileriki 
süreçte nevroz hastalıklarına sebep olabilir. Böylelikle sevgi ve nef-
ret arasında bir kompleks gelişebilir.  

 
2. Evre: Anal dönem (Tuvalete gitme dönemi), 1,5-3 yaş arası.  
Bu dönemde libido enerjisi makatta toplanır. Tuvalete gittiğinde 

bırakıp, bırakmama arasında tereddüt yaşar. Kız çocukları bunu ya-
parken toplumun yaklaşımından etkilenir. Eğer çocuk tuvaletini rahat 
yaparsa, ilerde özgüven gelişir. Tuvaletini yaparken rahatsız edilirse 
veya korkutulursa, küçümsenirse, aşağılanırsa, kendine güvenmeyen 
(özgüvensiz), içe dönük  bir kişilik gelişir. Gelişen kişilik, hastalıklı 
olur. Buna “anal kişilik” denilir. Koprofili hastalığını taşır. Bu hasta-
lık onun ileriki süreçlerde dışkısını alma isteğini geliştirir. Çünkü 
anal dönemde dışkısını yaparken tatmin olmamıştır. Çocuk dışkıyı, 
bir mal yada mülkiyet şeklinde kabul etmektedir. Kendinin bir parça-
sı olarak algılamaktadır. Örneğin oral dönemde meme emme sırasın-
da var olduğunu hissetmesinin(olmak); tersine olarak kendi dışkısı 
yoluyla(sahip olmak) hakkındaki ilk izlenimi edinir. Bilimsel bulgu-
lara göre, anal karakterin yapısında hasislik(cimrilik), aşırı temizlik, 
düzenli sevme, dakik olma, inatçılık gibi eğilimler yer alabilir. An-
cak her şeyden önce asıl karakterde, sevgi duyma kabiliyeti sınırlıdır. 
En basit halde ana karakter parayı, mülkiyeti, sahip olmayı sevmek-
tedir. Mala tamah etmesi eğilimi vardır. Paraya karşı tamah etme ve 
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ihtiras duyma hususunda, toplumsal mücadeleyle, kişisel değerler 
arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu durumda iş daha da zorlaş-
maktadır. Mesela, bir insana, karşı duygularını göstermeyi ve  keli-
meleri kullanmayı esirgeme,  aç gözlülük, düzenli ve tutumlu olma 
ve inatçılık gibi nitelikler, anal taleplerin yüceltilen biçimleri olarak 
kabul edilirler. Anal karakterde dünyaya olan bütün bağlılık sahip 
olmanın yada daha doğru bir ifadeyle belirtmek gerekirse ölü olan ne 
varsa onun deneyimlenmesi yoluyla, mülkiyetten ve sahip olma is-
teminden etkilenir. Anal karakter ‘yaşamak’ yerine ‘cansız nesneye’ 
ve ‘olmak’ yerine de ‘sahip olmak’a göre yönlenmiştir. Anal karak-
terin, kötü huylu yani nekrofilik karakterde zayıflıktan, ölümden has-
talıktan, canlı olmayan maddi şeylerden etkilenmesi mümkün olabi-
lir.  

 
3. Evre: Genital dönem (Cinsel organların çalışması) 3-7 yaş 

arası. Bu dönemde ayrışma olur. Çocuklar bu dönemde cinsel 
fantaziler yaşar; erkek ve kız olduklarının farkına varırlar. Cinsellik 
konusunda sorular sorarlar. Bu dönemde erkek üstünlük duygusuyla 
yetiştirilir. Çevrenin yaklaşımlarıyla ve erkeklik organıyla anlar. Bu 
dönemdeki gelişmeleri belirtmek gerekirse erkekte:  

1. Masturbasyon 
2. Odipus kompleksi 
3. İğdiş edilme kompleksi  
4. Sünnet korkusu  

 
Oidipus komleksi: Erkekte, bilinç altında anneyle cinsel 

ilişkide bulunma isteği gelişir. Babasından nefret eder.  
Kompleks: İki zıt duyguyu bir arada yaşama: Örnek sevgi ve 

nefreti bir arada yaşama.  
Eğer erkek çocuk ergenlik dönemini bitirdikten sonra da, 

masturbasyona devam ediyorsa kadınla ilişki geliştiremez ve bilince 
çıkaramazsa, yönlendiremezse hastalık gelişir.  

Bu dönemde kız çocuğunda ki gelişmeler:  
1. Masturbasyon  
2. Elektra kompleksi  
3. İğdiş edildiğini zanneder 
4. Erkeğe imrenme  
5. Sünnet korkusu  
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Erkeğe imrenme: Kız çocuğu çevrenin yaklaşımlarından etki-
lenerek, kendisini erkek doğurmadığı için annesinden nefret eder. 
Babasına yakınlaşır. İleriki yaşam sürecinde, bu yüzden erkeğe tes-
lim olur.  

 
Elektra kompleksi: Kız çocuğunda babasıyla cinsel ilişkide bu-

lunma isteği gelişir. Babasını sever, annesinden nefret eder.  
Cinsel organın varlığı, her iki cinste de sağlam yetişkinliği etki-

liyor. Hormon bozukluğu, cinsel sapmalara, intiharlara sürükleyebi-
liyor. Erkekte kadın hormonu fazlaysa bu oluşur. Psikologlar her 
çocukta masturbasyonun olduğunu söyler. Bazı psikologlar ise 
masturbasyonun olma olasılığını çocuğun yetişme şartlarına bağlar. 
Toplum, odipus kompleksini ve elektra kompleksini kabul etmediği 
ve çocuk bunun gerçekleşmeyeceğini bildiği için kendisini bastırır. 
Dördüncü evreye, gizil döneme geçiş yapar. Kız çocuğu daha önce-
sinde erkeklik organın olduğunu fakat bunun sonra iğdiş edildiğini 
(yani kesildiğini) hisseder. Erkek çocuklarda cinsel organ yüceltilir-
ken diğer yandan sünnet tehdidiyle korkutulur, kompleksler gelişir. 
Bu kompleks güvensizliğe neden olur. Yaşama doğru yönlendirilmiş 
genital karakter ile nesneye yada cansıza doğru yönlendirilmiş anal 
karakterlerin genel özellikleri ve farklılıkları bilinmektedir. Anal ve 
sömürgen karaktere sahip olan bu insandan farklı olarak, yaşamı se-
ven bir insan, yaşamdan ve gelişim sürecinden zevk alır ve hoşlanır. 
Böyle bir insan severek bir şeyler meydana getirir. Ve bu işi yapar-
ken sanki bunları kendisine saklayacakmış gibi itina gösterir. Bilinen 
şeylerin onaylanmasını ve güvencesini aramak yerine arayışçı ola-
bilmeyi becerir. Bir şeyleri keşfetmek için çaba gösterir. Güvencede 
olmak yerine, bağımsız yaşamayı sever. Hayata bakışı mekanik de-
ğil, fonksiyoneldir. Sadece tek tek görüntüleri değil,  bütünü görür ve 
bir tek olguları değil, onu oluşturan yapı taşlarını da algılar. 
Nekrofilik bir insan, anal karakterin kötü huylu türüdür. Nekrofilik 
bir insan, nesneleri bir birinden ayırarak ve insanları da cansız nesne-
lermiş gibi, bürokratik olarak idare ederek güç kullanma yolunu se-
çerken; yaşamı seven genital (biyofilik) karakter yapısına sahip bir 
kişi ise bir şeyler ortaya koymak ister. Sevgi ve akıl yoluyla, kendi 
kişisel yapısı üzerinden etkili olmaya çalışmaktadır. Genital 
(biyofilik) karakter ortaya koyduğu bütün görünüş şekilleriyle, hayatı 
sever ve bunu yaparken de doğal davranır, yani uyarılmayı ve teşvik 
edilmeyi beklemez. Anal karakterde kendini saklama, sevmeme, 
paylaşmama gibi sömürücü vasıflar mevcuttur. 
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4.Gizil dönem 7-12 yaş arası.  
Çocuk cinse göre odipus veya elektra kompleksiyle bu duruma 

geçiş yapmıştır. Kendini bastırır. Onun için çocuğun cinsel eğitim-
den geçmesi gerekir. Ego ve süperego gelişir. Bunların çözülmesiyle 
çocuk kendisine daha güvenli bir şekilde büyür. Önderlik, Kürt kişi-
liğinin dönüşen sırrının, onun cinselliğinin dönüşümünde olduğunu 
belirtir. Güdüler, (savunma mekanizması, açlık, cinsellik) bireycili-
ğin kökenidir. İnsan, güdülerini sınırlandırdıkça insanlaşmış, toplum-
sallaşmış, düşünce ve duyguları gelişmiştir. Bireyciliğin, ben merke-
ziyetçiliğinin kökenlerinin, sınıflı topluma dayandığını sanıyorduk. 
Aslında bu onun daha öncesine de dayanır. Güdülerin sınırlandırıl-
masıyla kişilikte düşünce gelişir. Neolitik toplumda güdüler sınırlan-
dırıldığı için, düşünce ve duygu gelişmiştir. İlk  sınıflı toplumda (kö-
leci  toplumda) mussakaddimle (genel ev) tekrardan güdüler hortla-
tılmıştır.  

Kız çocukları dünyaya gelirken ikiyüz milyon üreme hücresi 
vardır. Yaşadıkça bunlar azalır. Erkek ise dünyaya ilk geldiğinde 
üreme hücreleri yoktur, ama, onu ergenlik çağında erkekleştirecek 
hormonları vardır. Erkeğin üreme özellikleri kadına göre geç başla-
dığı için, aynı zamanda kadına göre yaşlandıkça daha uzun sürelidir. 
Çocuğun özellikle 7-12 yaş arası gizil dönemde savunma mekaniz-
ması çok güçlüdür. Olumsuz etkilememek gerekir. Freud’un cinsellik 
için yaptığı değerlendirmelerin çoğu abartılıdır.  

 
5.Evre: Ergenlik dönemi: 12-18-20 yaş arası.  
Ergenlik çağında çocuklarda fiziksel, ruhsal gelişim ve değişim-

ler yaşanır. Kız çocuklarında bu değişim, yer yer dışa da yansıdığı 
için duygusallaşma ve utanma yaşanır. İlk yaşadığı ay hali dönemle-
ri, onu korkutur. Cinsel birleşme ihtiyacı, çevre tarafından aydınlatı-
larak yardım verilmediği, anlama  gücü geliştirilmediği için sinirsel 
rahatsızlıklar gelişir. Bu dönemde içe kapanıklık yaşanır. Hamile 
kadınları görmesi onu korkutur. Kendisini sürekli hasta ve kötü gö-
rür. Hastalandığında, aile onu ayrı bir odaya veya yere götürdüğünde 
kendisini eksik görür. Cins eğitimi, en çok bu dönemde verilmelidir. 
Bir çok rüya görerek, cinsel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Rüyalar 
anlık ve köksüzdür. Kız ve erkek çocuklarının bu dönem de sorunları 
bellidir. Kompleks, utanma ve korku arasında gidip gelir. Bir çıkış 
bulamadığında, ya kendini bir erkeğe teslim eder, yada bir örgüte 
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katılır. Yani, içinde bulunduğu ortamdan kaçmak ister. Kız çocukla-
rında ergenlik çağlarında “beklenti” gelişir.  

Erkek çocuklarında ergenlik dönemi, sistemin geliştirdiği yaşam 
tarzıyla daha rahat geçiştirilir. Fiziksel değişimleri zorlanmadan ya-
şar. Erkekte bu süreçte “benlik” gelişir. Erkek “sahip” kadın “misa-
fir” olarak görülür. Erkek, benlik duygusunun üzerinden rahat ve 
pervasızdır. Kadına karşı benlik duygusunun, elinden çıkmaması için 
sürekli tetikte ve hakimiyet kurma çabasındadır. Kendine karşı gü-
vensiz olduğu için egemenlik kurmada sınır tanımaz.  

 
YORUMLAR VE İZLENİMLER 

 
Görülen daha önceki derslerden de anlaşılacağı üzere egemen 

sistem zihniyeti, toplumların kültürlerini etkileyerek ve farklı biçim-
lerde  toplum kültürleri içerisinde kendisini motive edip, kurumlaştı-
rarak, varlığını nasıl devam ettirdiği konuları üzerinde tespitler ya-
pılmıştır. Aile-devlet ve ordu  gerçekliği,  toplumsal kültürlerin öz-
günlüğü içerisinde kendisini devam ettiren, sistemi temsil eden en 
önemli kurumları olmuştur. Psikoloji dersimizin teorik tartışmalar 
bölümünde de anlaşılacağı üzere, aile gerçekliği ve bunun içerisinde 
yetişen çocuğun psikolojik şekillenmesi açılmaya çalışılmıştır. Bu 
konuda yaşamdaki bazı somut örneklerin verilmesi daha yerinde ola-
caktır.  

Aile, birazda toplumun en temel nüvesidir. Aslında sistemin, 
toplumlar üzerinde geliştirmiş olduğu egemenlik zihniyetinin çözü-
leceği yerde ailedir. Bu anlamda başta sistem tarafından üzerinde 
hakimiyet kurulan erkek cinsinin de, sistem doğrultusunda ilk şekil-
lendiği yer aile ortamıdır. Kültürel farklılıklar taşısa da özünde, ege-
men kültürün geliştirildiği bir ortamdı. Tüm sorunlar biraz da aile 
birey somutunda odaklaşmıştır. Yanlış yetiştirilme tarzı, sisteme en-
tegre olma, aile ortamında gerçekleştirilmiştir. Son bilimsel araştır-
malarla birlikte, çocuğun karakterinde etkileyici olan faktörlerden 
biri de; baba ve anneden geçen genetiksel karakter özelliklerinin, 
çocuğa da aktarıldığı tespitinin yapılmasıdır. Tabi bu, daha sonra aile 
içerisinde, davranışsal psikolojiyle derinleştirilmiştir. Farklı kültür-
ler, gelenek-sellik-ler, tabular, dogmatik özellikler içeren kültürel 
yapılanmalar, sistemin kendisini devam ettirmesi için belirleyici ola-
caktır. İnsanı var eden benlik düşüncesinin, sistem kültürü tarafından 
motive edildiği yer de yine aile ortamıdır. Önderlik bu gerçekliği, 
“üç kuşak bağı” olarak sistemleştirmiştir. Bunlar; ana kucağı, yar 
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kucağı, ahbap çavuşluk ve yarenliktir. Aslında bu isimler birleştiril-
diği “aile, kadın ve toplum” bağlantısı oluşacaktır. Bu bağlantı çö-
zülmeden, değişim rotası da belirlenemez. Aile, kadın erkek ilişkisi-
nin hem çatıştığı, hem uzlaştığı sistemin arenası gibidir. Sistem, her 
çelişkinin üzerinden kendisini yapılandırmaktadır. Yani, temel olgu; 
kadın ve aile olmaktadır. Erkek ise, sistemin en çok güvendiği ve 
kendi yaratımı olan köle bir uygulayıcı gibidir. Sonuçta da tükene-
cektir. Böylesi bir mücadele de kadını tüketen erkek, aslında kendi-
sini de tüketmektedir. Sistemin oluşturduğu aile tipinde, evin tek 
hakimi ve koruyucusu erkek olarak görülmektedir. Toplum içerisin-
de istisnai bazı farklılıklar arzetse de, bu konuda ne kadar anayasa, 
hukuk gibi söylemleri belirtse de, aslında kendisini yaşatan kültür, 
erkek egemen kültürüdür. Böylesi bir biçim, ailenin bütün ilişkilerine 
damgasını vurmuştur. Erkeğin yer yer kaba, otoriter gücü sistem ger-
çekliğinin aile içi temsilcisi olmaktadır. Sistem, toplumun kendisini 
devam ettirebilmesi için, oluşturmuş olduğu tüm siyasal, ekonomik, 
askeri kurumlarında kendisinin eli ve gözü gibi olan erkek cinsini 
öne vermiş ve erkek, sistemi devam ettirmede belirleyici cins olmuş-
tur. Sistem kurumlarında yer alan kadın cinsi de, aslında istese de 
istemese de sonuçta bu işlevi görmektedir. Dolayısıyla sistem içeri-
sinde, sistemin bir çok ayrıcalığından faydalanan erkek cinsi, aile 
içerisinde de sistem zihniyetinin elini sırtında hissetmektedir. Sistem 
dışana çıkmaya çalışan erkek, büyük bir mücadeleyi insansal anlam-
da her düzeyde vermek zorundadır. Bu konuda başarılı olamayan, 
yenik düşen erkeğin teselli ocağı da ailedir. Bundan bahsederken; 
doğal gelişen sevgilerle oluşan ailenin de, böylesi bir mantıkla geliş-
tiğinden bahsetmiyoruz. İstisnada olsa sistem zihniyetinden etkilenen 
ve kültürünü yansıtan erkeğin, kurduğu aile tipi böyledir. Yukarda, 
Önderliğimizin belirttiği sözden de anlaşılacağı üzere, erkek cinsi, 
sisteme karşı verebileceği mücadeleyi aslında veremeden, daha ana 
kucağındayken sistemin geliştirdiği kültür ve düşünsel yapılanmayla 
kaybedecektir. Tüm insansal varoluşlar böyle anılacaktır. Sistem 
zihniyetini yansıtan, böylesi bir kültürel yapılandırmanın vermiş ol-
duğu karakter yapısını, aile içerisinde açmakta yarar vardır.  

Genelde toplumda çoğumuzun içinde yetişmiş olduğu aile tiple-
melerinin kendisinden de anlaşılacağı üzere, egemen kültürün etki-
siyle erkek çocuğunun aile içerisinde farklı bir konumu vardır. Erkek 
şahsında güç imgesi, toplumun hafızasına adeta yerleştirilmiştir. Za-
ten hakim sistemi idame ettiren tüm düşünsel ve yaşamsal faaliyetler 
içerisindeki erkeğin temsilciliğini gören toplum, bu durumu içselleş-
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tirilmiştir. Toplum, içselleştirdiğini mutlak olarak görmektedir. Bu 
egemenliğin vermiş olduğu bir zihniyettir. Buna karşı çeşitli kültürler 
aracılığıyla, özgürlük eğilimleri ortaya çıkmaya çalışsa da erkek şah-
sında kendisini devam ettiren sistemin kültürünü çözümleyemediği 
için,  başarılı olmamaktadır. Bir yandan sistemin kendisi olan, yani 
sistemin istediği karakter tipine göre şekillenen erkekler kadın üze-
rinde hakimiyet geliştirmeye çalışırken; öte yandan sistem tarafından 
da ezilmektedir. Çünkü; egemen sistem kendi varolma gerçeğini, 
toplum üzerinden gerçekleştirmiş olduğu egemenlik anlayışıyla de-
vam ettirmektedir. Bu sistem içerisinde cins olarak erkek, hem kendi 
cinsini sömürürken ve bunun üzerinden hakimiyet geliştirirken, hem 
de kendi cins zihniyetini hakim kılmaktadır. Mutlakiyete, inkara, 
aldatmaya, köleciliğe dayanan böylesine bir zihniyet kadını tüketir-
ken, iki cinsi de tüketmektedir. Erkek egemen zihniyetinin oluştur-
duğu  devlet yapılanmasında ezik, iradesiz kalarak ve yenilen erke-
ğin hakimiyet kuracağı tek yer ailedir ve hakimiyet aile içerisinde de 
kadın şahsında somutlaşmaktadır. Aynı anda ezen ve ezilen  duygu-
ları birlikte yaşayan erkek cinsi, bu anlamda istikrarsızdır. İstikrar-
sızlık erkek cinsinin yaşadığı ortak karakter özelliğidir. Daha aile 
içerisindeyken, yeteneklerini ve karakter özelliklerini, açığa çıkar-
mak isteyen erkek çocuğunun istemleri yönlendirilmeye tabi tutul-
maktadır. Erkek çocuğun istemleri koşullara göre kimi yerde ret tav-
rını görürken, kimi yerde  de baskı, korkuyla, istemediği şeyler doğ-
rultusunda, sonuçta varolan kültüre dahil edilmektedir. Çocuk, belir-
leyici karakter özellikleriyle varolmak istemektedir. Bir yandan er-
kek çocuğu aile içerisinde erkekliğiyle öne verilip yüceltilirken, ba-
zen babasının aile ortamında veya çeşitli ortamlarda yaptığı sohbet-
lerde bir övünç kaynağı olur, bu da çocukta belirli bir öz güveni ge-
liştirirken; öte yandan olmak istediği şeyler olmadığında, farklı tep-
kisel yaklaşımlarla karşılaştığında komplekslere girebilmektedir. 
Aynı şeyi hem sevip, hem nefret edebilmektedir. Bazen kendisini 
çok büyük, bazen de çok küçük görebilmektedir. Çevresine güvenip, 
güvenmeme konusunda bir bocalama içerisine girmektedir. Böylesi 
bir sistem, çocukta gelişmesi gereken özgüveni sarsmakta istemediği 
karekterler gibi olabilmekte ve bu çocuğu içe kapanık kılmaktadır. 
Örneğin, yüceltilen erkeklik organı, aynı zamanda sünnet korkusuyla 
bir kompleks geliştirebilmektedir. Kürt ailesinde, genellikle baba, 
erkek çocuğunu kendisine göre biçimlendirmeyi ve terbiye etmeyi 
esas almaktadır. Baba aile içerisinde otoriteyi geliştirmeye çalışırken, 
böylesi bir otoritenin yarattığı hakimiyet duygusu, hem babaya karşı 
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bir nefreti geliştirmekte, hem de güç gördüğü babaya karşı da özen-
direbilmektedir. Bu yüzden, ilk çocukluk çağlarında erkek çocukla-
rında anneye karşı bir sevgi gelişirken, babaya karşı da babanın ge-
liştirdiği korkutma ve otoritenin etkisiyle nefret gelişmektedir. Top-
lum içerisinde yaşanan geleneksel ölçüler, bazen aile gerçekliğinden 
daha ağır basarak, erkek çocuğun davranışlarını belirleyebilmektedir.  

Bir arkadaş, raporlarının birinde değindimiz konuyu şöyle ifade 
etmektedir: “Ailemin ekonomik geliri, kısmen hayvancılık, ağırlıklı 
ticaret ve kaçakcılık üzerinden gerçekleşirdi. Ailemiz, ticari çıkarları 
her şeyin önüne koyardı. Bu nedenle çatışmalı olan bu ortamdan 
kaçmayı her zaman tercih ederdim. Silik, pasif, hatta dıştan gelen 
hakaretlere karşı sessiz kalırdım. Kan davamız olmasına rağmen kar-
şılık vermeme durumu gelişmiştir.  

Kuşkusuz, bunların üzerimde büyük etkileri olmuştur. Çocukken 
gördüğüm o şiddet ortamı, bende korku, içine kapanma, edilgen, iliş-
kilenmeden korkan, güvensiz bir yapılanmayı beraberinde getirmiş-
tir. Çevrenin, aileme korkak gözüyle bakması, kişiliğimde aileye 
karşı bir nefreti geliştirmiş ve öfkemi içime gömmüştüm. Dışta ses-
siz, sakin; içte  ise büyük öfke ve nefreti barındırıyordum. Bu durum, 
pratiğimde kendisini açığa vuruyordu.” 

Böyle bir toplumda feodal ölçüler her şeyin üstündedir; her şey-
den önce feodal değer yargıları, ondan sonra insan gelir. Bu toplum-
da yaşayan bireyler iradesiz, köle bir ruha sahip olur. Geleneksellik-
lerin yaratmış olduğu yaşam kültürü içerisinde yetişen böyle bir in-
sanın, sistem zihniyetinden etkileneceği, sistemin yaşamını kendisi 
için sığınacak bir yer olarak algılayacağı kesindir. Çocuk için aile 
ortamı ilginin, sevginin ve huzurlu bir yaşamın ortaya çıkarılacağı 
bir ortam olmalıyken, ailenin varolan geleneksel ölçülere göre dav-
ranmayıp, sistemin farklı bir yüzüyle, aşırı çıkarcı, ekonomik yüzüy-
le yetinmesi, çocuğun sistemin farklı iki yüzü arasında gidip gelme-
sine ve sevgi, nefret kompleksini bir arada yaşamasına neden olmuş-
tur.  

Aile içinde çeşitli etkilenmelere, baskıya maruz kalan, çocukluk 
istemlerine cevap olunmayan bazı arkadaşların raporlarından alıntı 
yapılması, içerik olarak konunun anlaşılması bakımından daha çarpı-
cı ve kavratıcı olacaktır.  

“Evin en küçüğü olduğumdan hep ağır işlere koşturuluyordum. 
Yedi yaşından, yirmi yaşına kadar ailemin çobanıydım. Okul zama-
nında okula gidiyor, okul tatil olduktan bir gün sonra da elime sopa 
veriliyor, dağlarda hayvanları güdüyordum. Babam köyün en zengi-
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niydi; ama, benim yaşamım yokluk içinde... Yokluğun yarattığı, ço-
banlık oldu. Benim için zenginlik eşittir; istediğim gibi yaşamama ve 
hep zorluk içerisinde yaşamaktır. Köy çocukları gibi yaşamadığım-
dan, çocukluk oyunlarından alıkonulduğumdan, oynamak istediğim-
de dayat yediğimden, farklı duygular yaşıyordum. Çocukluğumu 
yaşamama nedenini, zengin olmaya bağlıyordum. Ailenin istikrarsız 
ortamı, çocukluk arkadaşlarımın önünde küçük düşürülmemem ira-
demi kırıyor, içe kapanıklığı yaratıyordu. Dağda çobanlık yalnızlı-
ğıma neden olsa da, bir anlamda beni rahatlatıyordu. Ortamda bula-
madığım istikrarı orada buluyordum.”  

Başka bir arkadaş, raporunda içinde büyüdüğü aile ortamında 
yaşadığı kırılmaları farklı bir şekilde açımlamaktadır.  

“...beşinci küçük olarak 1974’de Halep’te doğdum. Genel olarak 
kişilik özelliklerime baktığımda köylülüğün ve küçük burjuva yaşam 
tarzının temel yönlerini görebiliyorum. Ayrıca, duygusallık diğer 
önemli bir özelliğim olmuştur. Evde de, dışarıdaki işlerde de köle 
gibi çalıştırılıyordum. Çalışma sonrası aldığım, kazandığım ürünse 
çok sınırlı oluyordu. Ev içi yaklaşımlarında, ilişkilerde eziklik hisse-
diyor, kendimi tam ifade edemiyor, içe kapanıklığı yaşıyordum. Bu 
duruşum, ev içinde  sık sık babamdan ve kardeşlerimden dayak ye-
meme yol açıyordu. Evde bir yetersizlik ve eksiklik yaşansa benden 
biliniyordu. Bu da, dayak yememi artırıyordu. Buna karşı benim yak-
laşımım da, benden küçük olanlara aynı biçimde oluyordu. Büyükler 
beni dövdükçe, ben de küçüklerimi dövüyordum. Aslında farklı bi-
çimlerde de olsa, sistem içi ilişkiler de aynen buna benzemektedir. 
Bu durum, kişiliğimde sürekli bir korku ve kaygıyı geliştiriyordu. Bir 
şeyler yapmadan önce hep dayak yeme korkusunu yaşardım. Bu kor-
ku, güvensizleşmeme, kendini küçük görmeme yol açtı. Aslında bu 
güvensizlik de hep tereddüte, acabalara yol açtı. Bir şeyleri dile ge-
tirmeden önce kaygılara giriyordum. Eksik yanlış gördüğüm şeylere 
müdahale etmeden önce hep tereddütler yaşadım. Bütün bunlar da 
kişiliğimin zayıf, basit ve güçsüz şekillenmesine yol açtı.” 

Dini ölçülerle, otorite baskısı altında yaşayan bir arkadaşın rapo-
rundan örnek vermek iyi olacaktır.  

“.... Annem ve babam arasında, yirmi yaş fark vardı. Annem ev 
işlerinde yetkin, ama okumamışdı. Babam, dindar ve feodal biriydi; 
ticaretle uğraşıyordu.  Çok dar bir insandı. Toplum ve din ölçülerine 
göre çocuklarını yetiştirmeyi esas alıyordu. Ben on dört yaşına kadar 
babamın etkisiyle kuran okuyor ve namaz  kılıyordum. Babam beni 
hep kendisiyle gezdiriyordu. Her gittiği yerde yanındaydım. Bu yüz-
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den çocukluğumu doğal, kendi isteğimle yaşamadım. Hep ailenin 
baskısı vardı. Onlardan izinsiz hareket  edemiyordum. Bu durum 
çocukluk ilişkilerimin dar çerçevede kalmasına yol açmıştır. Babam-
dan izinsiz hareket ettiğimde beni dövüyordu. Bu yüzden babama 
karşı yaşadığım korku, beni genel olarak zorluyordu. Aile, cins far-
kını bana gösterse de, özellikle babamın beni kendisi gibi yetiştirmek 
istemesi, cinsel farklılaşmayı derinleştirmiştir. Okula gittiğim zaman, 
aile baskısı ve korkusunu daha yoğun hissediyordum. Bu yıllarda  
yaşadığm korku ve tereddüt içteniçe aileye karşı bir nefreti doğur-
muştur.”  

Başka bir arkadaş ise raporunda, aile içinde  yaşamış olduğu kı-
rılmaların sonucunda, sistemin diğer yüzüyle nasıl ilişkilenip, bütün-
leştiğini kısaca örneklemektedir.  

“... Aileden, düzene geçiş ilkokul dönemine başlangıçla gerçek-
leşti. Ailedeki eziklik ve bastırılmışlık düzenle daha da pekişmiş; 
sistem kültürü içerisinde yer edinmek için, karşıtına benzeşmeye 
çalışma biçiminde ortaya çıkmıştır. Bu sonucu yaratan, ailede yaşa-
dığım iradesel kırılmalardır. Bu nedenle kendime karşı ilk yabancı-
laşmayı, “anamın köylü elbiselerinden ve hakim dili(Türkçe) bilme-
yişimden duyduğum utançla” yaşadım. Baba ve ana ilişkilerindeki 
bastırılmışlık, ailenin düzen karşısında yaşadığı bastırılmışlık kendi 
gerçekliğinden kaçışı şiddetle doğuruyordu. Zorunlu kabullenmeler 
ve maneviyatta kırılmışlık geniş gediklere, tahrip edilmiş bir kişiliğe 
yol açmıştır.”  

Belirtilen örnekler aslında toplumumuzun sosyo-psikolojik bir 
gerçekliğidir. Böylesi bir psikolojik yapılanma her insanda ve her 
arkadaşta kendisini farklı şekillerde de gösterse de, özünde aynı ira-
desel kırılmalar yaşanmıştır; öte yandan erkekliğe yüklenilen aşırı 
abartılı anlayışlarda bir gerçekliktir. Aile içindeki kültürel anlayış, 
birçok farklı sebepten de olsa bireyi sistem içerisine zaten itecektir. 
Belki bir çoğumuz kendimiz için uygun bulmadığımız şeylerde bula-
biliriz. Varolan egemenlikli zihniyetimizle ve savunma mekanizma-
larımızla, yaşanan sorunsalı farklı şekilde de yansıtabiliriz. Ama 
unutulmaması gereken; böylesi bir kof gerçekliğin kendisi, kaynağını 
güçsüzlükten almaktadır. Sistem içerisinde güçlü yansıtılan erkek, bu 
anlamda özünde güçsüzdür. Güçsüzlüğün vermiş olduğu özgüvensiz-
lik sonucunda da; güçsüz erkek, güçsüz kadınla kendisini yakıp tüke-
tecektir. Ama kişilikte yaşadığımız güçlü çözümlemeler, güçlü yo-
ğunlaşmalarla bilinçaltında yaşadığımız sorunsalı cesaretlice, bilin-
cimizle karşılaştırarak ve kendimizle yürüteceğimiz mücadeleyle, 
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sistem zihniyetinden kendimizi ve çevremizi kurtarabileceğimiz de 
bir gerçektir.  
*** 
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CİNSELLİK VE TÜKETİM TOPLUMU 
 
Son elli senede ortaya çıkan sosyo-psikolojik değişikliklerin bir 

analizi yapıldığında, birbirinden farklı iki eğilimin varolduğu görüle-
cektir. Dikkat çekici olan, tüketim alışkanlığının büyümüş olmasıdır. 
Sermaye yoğunlaşmasının ortaya koyduğu ekonomik ihtiyaçlar, ta-
sarruf etmenin ve biriktirmenin içten kaynaklanan bir ihtiyaç halini 
aldığı ve bu ihtiyaçların giderilmesinin zorunluluk yarattığı, bir ka-
rakter tipi oluşturdu. Günümüzde kitlesel üretimin gerekliliği ile ka-
rakterize olan sibernitik toplum ise mutluluğu harcamakta ve tüket-
mekte bulan bir insan karakterine ihtiyaç duydu. İnsan, çalışan, an-
cak kendi içinde pasif olan bir insana dönüştü. Maddenin tüketimini 
bir davranış biçimi yada daha doğru bir ifadeyle; bir karakter yapısı 
olarak görüyor olmak çok önemlidir. Burada önemli olan neyin tüke-
tildiği değildir. İnsan yeme, içme, televizyon seyretme, kitap, sigara 
ve müzik veya cinsellik tüketebilir. İnsanın yakın çevresinde yer alan 
dünya bir tüketim maddesine dönüşmüştür.  İnsan, tüketme eylemi 
halindeyken, kendi tüketim objelerini aç gözlü bir halde emer ve aynı 
zamanda da kendisi bu objeler tarafından emilir. Tüketim objeleri, 
kendi somut niteliklerini kaybederler; çünkü, insanlar onları kendile-
rine özgü nitelikleri sebebiyle talep etmektedirler. Burada aç gözlü-
lükle, sahip olmak ve kullanmak şeklinde kendisini gösteren, kudretli 
bir talep eğilimi belirleyici olmaktadır. Tüketim davranışı, dünya ile 
temas kurmanın sağlıklı olmayan bir şeklidir; çünkü dünyaya ilgi 
duymak ve onunla ilişki halinde bulunmak yerine, dünya bir aç göz-
lülük objesi haline getirilmiştir. Her türlü tüketim davranışında, ka-
rakteristik olan hususlar cinsel tüketim için de geçerlidir. Bu tarz bir 
tüketim yüzeyseldir, monotondur ve pasif bir nitelik taşımaktadır. Bu 
tüketim mantığı, gündelik hayatın problemlerini, sistem karşısındaki 
mücadelesinde açığa çıkan yenilmişliğin yarattığı kırılmaları ve bun-
ların yarattığı üzüntülerini unutmaya yaramaktadır biçiminde tanım-
lanır. Gerçekte durum böyle değildir. Çünkü cinsel tüketim, genel 
olarak tüketim ihtiyacını uyarmakta ve aç gözlülük düzeyinin yük-
selmesine neden olmaktadır. Yani, insan daha büyük bir cinsel çeki-
ciliğe sahip olmak amacıyla kozmetik ve giyim malzemesi almak 
için daha çok paraya ihtiyaç duymaktadır. Cinsel tutumumuz, kişili-
ğimizin anlaşılması bakımından önemli bir anlam ifade eder. Top-
lumsal kişilik derken, aynı kültüre ait bireylerin birbirlerinden ayrı 
olan bireysel kişiliklerinden farklı; aynı kültürün temsilcileri olarak 
kişilerin çoğunluğunda ortak olan karakter özelliklerini anlamalıyız. 
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Bir toplum, kendisini oluşturan bireylerin karakterlerinden soyut ve 
bağımsız değildir. Bilakis bu bireylerin bütünüdür. Toplumun üyele-
rinde ortak ve etkili olan duygusal güçler ve toplumsal süreçler deği-
şir, gelişir ve bazen de yıkıcı bir hal alır. İnsanların düşüncelerinin 
temelini oluşturan duygusal güçler, araştırılacak yerde, sırf insanların 
düşünceleriyle (veya neyi düşünmek gerektiğine inandıklarıyla) 
meşgul olundu. Toplumsal dinamik açısından her görüş, sadece filiz-
lendiği duygusal zemin kadar değerlidir. 

 
Cinsellik Ve Mutluluk  
Sevgi, özgürlüğü isteme, can sıkıntısı ve sürekli şartlandırılmaya 

karşı mücadele, eksiksiz olma (bütünleşme ve bir olma) arzusu, 
maddi ve manevi tatmin olmanın ötesinde bir hayat yaşamak şeklin-
de sıralanabilir. İnsan, maddi ihtiyaçlarının tatmin edildiği noktanın 
ötesine doğru kendisini geliştirdiği ölçüde, bu insanca yaşama tarzını 
da daha doğru geliştirmiştir. Bu tür ihtiyaçlar insanı, ihtiyaçlara karşı 
gelen bir çok toplumsal düzen ile mücadele etmek açısından aynı 
zamanda motive de ederler. Devrimler, sadece maddi yoklukların 
sonucu olarak görülemezler. Toplum tam anlamıyla insanca nitelik-
ler taşımıyorken, ortaya çıkardığımız insanca isteklerin yerine gele-
mediği durumlarda da devrimler meydana gelirler. Bazıları mutlulu-
ğun tümüyle, öznel bir şey olduğunu ileri sürer. Bu görüşe göre mut-
luluk, bir kimsenin bütün isteklerini tatmin etmesi demektir; mutlu-
luk; bir zevk, bir tercih meselesi haline gelmiştir. Ve onda neyin ar-
zulandığı önemli değildir. Mutluluk, bir insanın varoluş problemine  
cevap  aramak ve bunları kendi olabilirlikleri çerçevesinde gerçek-
leştirmek için üretken eylemlerde bulunması şeklinde tanımlanabilir. 
Mutlu insan enerjisini üretken bir biçimde harcayarak mevcut gücü-
nü artırır. Mutluluk yaşama sanatını icra etmede başarılı olunup, olu-
namadığının bir ölçüsüdür;  yani  hümanist ahlaki anlayış açısından 
bir erdemdir.  

Pek çok insanın cinsel engellerden dolayı acı çektiği kesindir. 
Ama cinsel doyumun, insan ruh sağlığı ve mutluluğunun nedeni ya 
da eş anlamlısı olduğu doğru değildir. Psikanalistler başkalarını sev-
me  ve onlarla basit de olsa bir ilişkiye girme yeteneği hasar görme-
sine karşın, cinsel fonksiyonlarını sağlıklı yerine getirebilen hastalar-
la sıkça karşılaşırlar. Bu insanların güvendikleri biricik güçleri, cin-
sel güçleri olduğundan, cinsel doyumu yaşamlarında sevginin yerine 
koymuşlardır. Hayatın hiçbir alanında üretken olamayışını, bunun 
kendilerine verdiği acıyı dinsel etkinlikleriyle hafifletmeye ve gizle-
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meye çalışırlar. Demek ki, cinsel arzuların anlam ve tatmini, ancak 
kişilik yapısına dayanılarak edinebilir. Cinsel arzularda, hem korku, 
kibir ve başkalarına hüküm etme arzusu, hem de sevgi ifade bulabi-
lir. Cinsel doyumun, insanı mutluluğa götürüp götürmemesi, o insa-
nın kişiliğinde cinsel doyumun oynadığı role bağlıdır.  

 
Cinsellik Ve Ahlak  
Cinselliğin ahlaksal konumunun yeniden değerlendirilmesi ya-

pılmalıdır. Çünkü, hem cinselliğin ahlaksal mahkümiyeti(kısıtlılığı), 
hem de bu mahkumiyete gösterilen tepki ve aşırıya kaçış savunula-
cak ilkeler olmaktan çıkmışlardır. Cinsel davranışın psikolojik anla-
mı, insan bütün bir kişilik olarak ele alındığı taktirde anlaşılabilir. Ve 
ancak o şekilde cinsel davranışın, ahlaki değer yargılarına bağlı olu-
şu net olarak ortaya çıkar. Ahlaki güdülenmenin (motivasyonun) 
ağırlığını hissettirmek için, egemen sistem çok büyük enerjiler ve 
paralar harcamaktadır. Cinsellik, yüzyıllardır ahlaki kötülükler dam-
gasını taşıdı. Evlilik kurumu, kutsanarak onaylandığında ahlaki açı-
dan kayıtsızlıkla karşılandı. Üreyip çoğalmaya hizmet etmeyen cin-
sel etkinlikler ise ahlaksızlıkla damgalandı. Bu anlayış, insanda 
maddesel olanın fesat kaynağı olduğunu ve insanın ancak bütün iç-
güdüsel isteklerini bastırarak, iyi bir insan olabileceğini öngören dü-
şüncelere dayanıyordu. Cinsel tabuların bir başka etkisi olan, birey-
lerde yoğun yaşanan suçluluk duygusu ve kompleksi de daha önem-
siz görülmemelidir. Her insan, çocukluğundan itibaren cinsel eğilim-
ler gösterdiği için, eğer kültürü onları kötü olarak damgalıyorsa; biz-
zat bu eğilimler, suçluluk duygularına bitip tükenmemecesine sebe-
biyet veriyor olmalıdırlar. Suçluluk duyguları, onu kendi amaçlarına 
hizmet edebilir kılmaya çalışan otoritelere, egemen güçlere boyun 
eğmesine neden olurlar. Olgunluk ve mutluluk, herşeye söz geçiren 
bir suçluluk duygusunun varlığıyla bağdaşmayan kavramlardır. Ah-
lak cinselliğin sahasına müdahale etmekle sınırlı kaldığı için, insaın 
davranışlarındaki önemli etik problemlerin üzeri örtülmüş olarak 
kaldı. Ahlak toplumun ve onun kültürünün dayattığı cinsel tabulara 
tabii olmakla; cinsel anlamda ahlaki ve namuslu davranmakla aşağı 
yukarı aynı anlama gelmeye başladı. Böylece gerek etik problem, 
yani insanın, insanla olan ilişkileri ve bunların tümü, tamamen ihmal 
edilir oldu. Sevginin kıtlığı, umursamazlık, kıskançlık ve iktidar hır-
sı, cinsel geleneklerin korunması sorunlarına kıyasla ahlak açısından 
daha önemsiz sorunlara dönüştüler. Ahlak felsefesinin çeşitli açılım-
ları, maddi anlamda ne varsa bunların her türlü kötülüğün anası ol-
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duğu saptırmasıyla savlar içinde kaldı. Halbuki insanlık tarihi, ne 
zaman gözden geçirilecek olsa; toplumun ve tek tek bütün bireylerin 
huzurunu, mutluluğunu tehdit eden insani kişilik özelliklerinin cinsel 
tutkular ya da psikolojik durumundan kaynaklanan ihtiraslar değil; 
nefret, çekememezlik ve yükselme hırsı gibi akıl dışı ruhsal tutkular 
olduğu kolayca anlaşılır. Nitekim bütün bedensel ve içgüdüsel arzu-
lar zararsızdırlar. Ve yukarıda adı geçen akıl dışı tutkuların yol açtığı 
zararlara oranla etkileri son derece azdır. Ayrıca insanoğlunun gele-
ceğini tehdit etmezler. Ancak cinselliğin bastırılmasına karşı 
başgösteren isyan, sağlıklı ve ileri doğru bir gelişim göstermenin de 
önüne geçti  ve sonuçta zıt uca vardı. Cinsel tutumun hiçbir ahlaki 
değerlendirmeye tabi tutulmayacağı ileri sürülerek, bir kez daha yan-
lış bir noktaya gelindi.   

 
Cinsellik Ve Karakter 
Psikanalistler, insanın cinsel doğasının davranışlarındaki enerji-

ye, geniş ölçüde kaynaklık ettiği görüşündedirler.  Cinsel enerji-
nin(libidonun), normal gelişiminin çevresel etkilerle, özellikle erken 
çocukluk döneminde kösteklenebileceğini ya da tümden bozulabile-
ceğini böylece erişkinin gerek davranış ve gerekse de kişilik özellik-
lerinin, cinsel arzu ve ihtiraslarının özellikleri doğrultusunda şekil-
lendiğini kabul ederler. Bir insanın cinsel yaşamı, tüm kişiliğini ele 
verebilir. Bu yaklaşım, özellikle sadist eğilimler için geçerlidir. Psi-
kanalistler, sadist içgüdülerinin gelişiminin belirli bir döneminde, 
çocuğun cinsel eğilimlerinin bir parçasını teşkil ettiğini ve bunun da 
çevresel koşullandırmalarla etkilendiği görüşündedirler. Cinsel geli-
şimin bu erken evresi, gelecekteki cinsel yaşamında da baskın bir rol 
oynayacak olursa, çocuk büyüyüp bir erişkin olduğunda sistem zih-
niyeti tarafından şekillendiğinde; cinsel eğilim olarak baskı yapma-
nın, hükmetmenin ve küçük düşürmenin ağırlıkta olduğu bir kişilik 
yapısı olan sadizm gelişecektir. Erkek  sistem karşısında başarısız ve 
kırılmış kişilik yapısıyla kadın üzerinden cinsellik yoluyla hükmet-
menin  arayışı içinde olabilir. Sistem tarafından ezilen erkekte yaratı-
lan aşağılık kompleksini erkek, sürekli kadında tatmin etmek istemiş-
tir. Bu savunma mekanizması olarak gelişmiştir. Kendi yetersizlikle-
rini örtbas etmek için, özde kendisini sürekli suçlamış ve eksik gör-
müştür. Böylelikle sistem karşısında ezik kalan erkek, aile içerisinde 
cinsellik yoluyla kadını ezen ve hükmeden bir pozisyona bürünerek 
istikrarsız bir yapıya ulaşmıştır. Yani, hem ezme, hem de ezilme 
mantığı içerisinde gidip gelmiştir.  
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Bir diğer örnek oral düşkünlüklerdir.  Psikanalistler, cinsel içgü-
dünün, cinsel organlarda yoğunlaşmadan önce kendisini belirsiz bi-
çimlerde vücudun diğer bölgelerinde açığa vurduğunu kabul ederler. 
Bu anlayışa göre süt çocuğunun en belirgin özelliği, onda içgüdüsel 
hazzın bilhassa ağız üzerinde içmeyle-yeme işlevlerinde yoğunlaş-
mış olmasıdır.  Cinsel gelişim, bu evrede donup kalırsa erişkinin 
davranışını, gelecekte de oral haz belirleyecektir. Böyle bir insan, 
başkaları tarafından bakılmaya yardım görmeye, ve bağımlığa eği-
limli olacak, herhangi birine pervane olup esas itibariyle edilgen dav-
ranmaya istek duyacaktır. Psikanalistler bir insanın başkalarına karşı 
olan tavır ve hareketlerinde, o insanın kişiliğinde baskın cinsel eği-
limlerinin yüceltilmesinin (ya da bu eğilimlere karşı bir tepki oluş-
turmasının) sözkonusu olduğu ilkesinden yola çıkarlar. Ayrıca kişi-
nin duygusal uyumunu ve diğer insanlarla kurduğu ilişkileri, o kişi-
nin kendine özgü cinsel uyum tarzının belirlendiğine inanır, değişik 
kişilik özelliklerini cinsel iç güdünün çeşitli biçimlerinin yüceltilmesi 
ya da bu biçimlere bir tepki oluşturulması olarak açıklar. Karşılıklı 
ilişkilerin ve bağlantıların ön plana konulmaya başlandığı doğa bi-
limlerindeki gelişmeye paralel olarak psikanalitik teorinin gelişimi; 
insanın insanla, insanın doğayla ve insanın kendi kendisiyle karşılıklı 
etkileşimi üzerinde yoğunlaşmış ve eski yalıtılmış insan anlayışı terk 
edilmiştir. Psikanalizi, insanlar arasındaki ilişkileri araştıran bilim, 
olarak tanımlayarak bu anlayışı çok isabetli karakterize etmiştir. Psi-
kanalistlere göre, insanlar arası ilişkiler sadece cinselliğin çeşitli bi-
çimlerinin sonucunda oluşmaz, ya da biçim bulmaz; tersine cinsel 
eğilimleri, insanlar arası ilişkiler sağlar. Bu anlayış uyarınca cinsel 
davranış kişiliği, kişilik de cinsel davranışı belirleyebilir. Birkaç ör-
nek bu karşılıklı ilişki kavramını somutlaştırabilir. Bir insanda, diğer 
insanları kendi amaçları doğrultusunda kullanabilmek için onlara 
eşya muamelesi yapma karakteri baskınsa, cinsel davranışı da bu 
karaktere uygun olabilir. Böyle bir insan, diğer insanları cinsel ihti-
yaçların bir tatmin aracı olarak görebilir. Bu tür bir ilişki, oyunun 
sayısını kendisinin belirlediği bir takas oyunu halini alır. Böylesi bir 
kişilik yöneliminde cinsel ilişkiler, samimi ilişkiler ve sevgi alışverişi 
şeklinde değil; karşılıklı ihtiyaçların karşılandığı bir takas ticareti 
olarak yaşanır. Başkalarıyla olan ilişkisi hükmetmeye, güce ve ikti-
dara duyduğu özlemle belirlenen otoriter kişilik, cinsel eğilimde de 
aynı eğilimini gösterir.  Bu eğilimler cinsel eşin, tümden hiçe sayıl-
masından, ona bedensel ve ruhsal acı vermekten haz duymaya dek 
uzanır. Buna karşılık iteatkar bir insanda cinsel davranışı belirleyen 
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kişilik özelliği; acı çekme ve hükmedilmeye alışan mazoşist eğilim, 
kişiliği sıklıkla iktidarsızlığa ve duygusuzla götürür. Bu gibi eğilim-
ler, ilgili kişilikte cinsel açıdan sapkın davranışların kökleştiğini gös-
terirler. Aranan ister satın alınabilecek bir sevgi, isterse sadist ve ma-
zoşist bir sapkınlık olsun -böylelerinin arayışları tıpkı cinsel doyu-
mun kişinin sevme yeteneğinin bağlı olduğu durumlarda görüldüğü 
gibi- insanın baskın kişilik özelliklerince tayin edilir. Bir başkasıyla; 
onu satın almadan, zaptetmeden ve boyunduruğa sokmadan eşit ve 
karşılıklı saygı ölçüleriyle ilişki kurma yeteneğine sahip, üretken bir 
insanda ise cinsel istek; sevginin bir tezahürü(yansıması) ve yerine 
getirilmesi ya da doyuma ulaştırılmasıdır. Cinsel davranışın, kişilik 
yoluyla belirlenmesi tespiti, cinsellik içgüdüsünün vücutlarımızın 
kimyasında kök salmış olduğu olgusuyla çelişik değildir. Bu içgüdü, 
cinsel davranışın her biçiminin kökenidir. Ama bu içgüdün nasıl ve 
hangi yolla tatmine ulaştırılacağı, kişinin dünya ile olan karşılıklı 
ilişkisinin biçimi tarafından belirlenir. Bir insanın kişiliğini anlamada 
gerçektende çok yararlı bir anahtar olan cinsel davranış, bir çok öğe-
sinin aksine tamamen kişisel ve özel bir yapı taşır. Karakter verili bir 
durum değildir, karekterin oluşumunda çevre belirleyicidir. Bu yüz-
den kişiliğin özgünlüğü vardır. Cinsel isteğin yoğun olması, kişinin 
cinsel davranışlarını kontrol etmesini güçleştirir. Psikanalistlerin cin-
sel davranış ile kişilik arasındaki bağlantıyı tasviri, bugüne dek ge-
çerliliğin korumuşsa da, bu konuda farklı bazı açıklamalar ve tespit-
lerde olmuştur. Düşünce tarihinde sıkça olduğu gibi burada da teorik 
bilginin gelişmesinin nedeni; eski teorilerin yadsınmasında değil, 
yeniden yorumlanmasında aramak gerekir. Cinsel davranış bir insa-
nın kişilik yapısının nedeni değil, sonucu da olabilir. Cinsellik ile 
kişiliğin birbirine bağlı olma hali öneminden hiç bir şey kaybetme-
miştir. Ayrıca, cinsel mutlulukla, genel olarak mutlu olma hali, gev-
şeme ile bastırılmanın ortadan kaldırılması, cinsellikle karekter, içsel 
aktiflikle açgözlülük, olmak ile sahip olmak arasındaki ilişkilerin 
araştırılması hususunda da acil bir zorunluluk ortaya çıkmış bulun-
maktadır. Kimse kendisini aldatmasın, gerçek ilişki insanın ruhunun 
yüceliğine yakışan bir birleşme, insanın içini ve yüreğini yüreğini 
titreten, gönülden gönüle oluk gibi akan bir sevgi olmalıdır. İnsanlar, 
cinsel eylem sırasında birbirlerini bir nesne olarak ele alıyorlar. 
Dünyamızı çevremiz olarak algılarsak başka başka türlü davranma 
şansı da yok zaten. Sistemin herşeyi tükettiği gibi, cinselliği de bir 
tüketim malzemesi haline getirdiği, bir iş ve bir araç olarak kullandı-
ğı ortadadır. İnsanların birbirilerine ihtiras ve cinsel arzu duyabilmesi 
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için karşılarındakini kendilerinden farklı, kendilerinin dışında  gör-
meleri gerekir. Ama kafamızda oluşturulan “sahip olmacı” şablona 
uyan bir çizgi yakalayabilirsek, biz doyuma ulaştık diye kendi ken-
dimize telkinde bulunuyoruz. Oysa kainatta varedilmiş tüm bilimle-
rin birbirleriyle içten içe bağlı bir bütünlük olduğunu hisseden ve 
giderek buna düşüncesi ve beyniyle de fark eden bir kişi olayı çok 
farklı bir biçimde görür. İnsan olmasının zorunlu kıldığı fiziksel 
özelliklerini abartmaz, bütünüyle inkar etmez, söylemez, baş tacı 
yapmaz. Onları yerinde gerekli olduğu halde ve zamanlarda kullanır.  

 
 

SADİZM 
 
Tüm izlenimler; sadistçe davranışlardan cinsel olarak çok fazla 

etkilenen insanların aynı zamanda sadist bir karaktere sahip oldukla-
rını ve cinsel aktivite düzeylerinin ötesinde; başka insanlarla olan 
diğer ilişkilerinde de sadistçe özellikler ortaya koyduklarını göster-
mektedir. Sadist, başkalarına hükmetmek ve onlara acı vermek arzu-
sunu duyar. Bunun yanısıra sadizmin lütufkar bir farklılığı daha 
mevcuttur: Hakim olma isteğinin temelinde başkasını incitme düşün-
cesi yer almamakta; bunun yerine sadistin “yardım edeceği” ve yar-
dım edilmeyi ondan “talep eden” bir başkasının elinden tutmak anla-
yışı yatmaktadır. Sadizm, sevgi ve saygıyı barındırmaz ve başkasını 
özgürlüğünden mahrum bırakır. Bu durumun tavizi olarak, sadistin 
özgür olmaması, bağımsız olmayı becerememesi gelişebilir. Bu dav-
ranışları karakter yapısından kaynaklanıyorsa, sadistin bilinci yerinde 
olabilir. Ancak sadist, genellikle bilinçten yoksun bir haldedir. Ha-
yatla Girmek zorunda kaldığı bu mücadeleyi,  hayattan alması gere-
ken bir intikam, maddi nitelik taşıyan bir nefret şeklinde algılamak-
tadır. Sadistlik, sapmalarının açık bir şekilde görüldüğü durumlarda 
doğrudan cinsel tatmini sağladığı için sadizmin şiddetinin biraz azal-
dığına rastlamak mümkündür. Doğru bir psikanalitik gözlem, yani 
karakterin bilinçaltında kalan kısmını gözlemlenmesi, sadistçe sapık-
lıkların, sadist bir karakter yapısı içinde kök saldıklarını net bir şe-
kilde ortaya koyacaktır. Bazı durumlarda cinsel ilişki sonrasında sa-
distin, sevgi duyguları hissetmesi de  mümkün olabilir. Bu durum, 
bir hazzın yaşanmasına imkan tanıdığı için duyulan müteşekkirlik ile 
açıklanabilir. Fakat bunun temelinde kişiliğin diğer benliğinin, o ki-
şinin sadist benliğine tahammül edememesi de yatmaktadır. Bununda 
sebebi, diğer benliğinin her şeye rağmen kendisinin insanca vasıflar 
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taşımakta olduğunu ispat etme zorunluluğunu duymasıdır. Sadist 
nitelikli bir ilişkiyi takiben, sevginin hissedilmesi, genel olarak ya-
pay bir duygusallıktan başka bir şey değildir. Ancak bu duygusallık, 
insanın hissetmesi gereken, istediği bir şey değil, sevgiye yabancı bir  
tasavvurdur. En saldırgan tiplerde bile sadistçe bir ilişki sonrasında 
sevgi hisleri duyulması haline az da olsa  rastlanmaması (öncelikle, 
eğer karşısındaki kişiyle yalnız iseler) bu düşünceye uymaktadır. 
Hem sadist nitelik taşıyan cinsel ilişki ve hem de bu eğilimin teme-
linde yatan karakter yapısı sevgisizdir. 

 
Sadizmin Karakteri Ve Görünüş Şekilleri  
Daha öncede vurgulandığı gibi sadizm, basit olarak sadece in-

citme ve aşağılama isteği değil, bir başka varlık (bir insan ya da bir 
hayvan) üzerinde mutlak egemenlik talep etmektedir. Gerçi incitme 
ve aşağılama isteği de bu tipin bir talebi olarak sık rastlanan bir gö-
rünüş şeklidir; ancak kendisine belirli bir lütufkarlık görüntüsü verse 
de sadizm total bir güç olarak ortaya çıkar. Hakim olma yönündeki 
istek, bir başkasına duyulan sadistçe ilginin yeğane ifade tarzıdır. Bir 
çok bürokratta, okul öğretmenlerinde, hemşirelerde ve ana-babanın 
çocuklarıyla ilişkilerinde bu durum kendisini göstermektedir. Genel-
likle sadizm, toplumsal olarak onaylanmış ve kolayca rasyonalize 
edilebilecek bir şekilde ortaya çıkar. Egemen olma ile acı verme ara-
sında bir çok geçiş şekli bulunmaktadır. Birisini bağlamak, hareket-
siz hale getirmek, boğazını sıkmak ya da içten davranışlarını, çevre-
sine olan uyumunu ve arzularını ifade etme şekillerini baskı altına 
almak (ki bütün bunlar ara formlardır.) gibi davranışların, bariz bir 
gaddarlığın sebep olacağı ızdıraptan  daha az ızdıraba yol açıyor ol-
ması hiçbir şeyi değiştirmez. Bunlar yalnızca toplum tarafından daha 
kabul edilebilir niteliktedirler ve “objenin” ilgisi çerçevesinde kala-
rak kolayca tatbik edilebilirler. Bütün bu durumlarda sadist, kendi 
durumunun, alışık olduğu sadistçe tabiatın bilincinde değildir. Bariz 
gaddarlık hallleri  bu durumun önündeki perdeyi kaldırır ve gizlemek 
zorlaşır. Ancak çocuğun gelişimi için mutlaka (çocuk itaat etmeyi 
öğrenmek zorundadır.) gerçekleştirilmesi gerektiği ileri sürülen bir 
dizi gaddarlık örnekleri mevcuttur. Sadist, en azından tek bir obje 
üzerinden ve kısa bir süre için, tam ve mutlak bir hükümdarlık arzu 
eder. Bu istek, en belirgin olarak cinsel ilişkide kendisini gösterir. 
Sadist erkekler açısından kadın, hiçbir sınırlama olmaksızın, ne iste-
se yaptırabileceği basit bir obje, bir mahluk ya da bir nesnedir. (Sa-
dist karekterli bir kadın da erkeğe aynı gözle bakmaktadır. ) Eğer 
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sadizme genital cinsellikle ilgili istekler karışmışsa, elde edilen fiz-
yolojik tatmin sadist davranışların daha da genişlemesini sınırlar. 
Eğer cinsel istek mevcut değilse, o zaman tatmin ya da doyuma götü-
ren sadist amaçların elde edilmesidir. Gizil sadizmin kronik ortaya 
çıkış şekillerinde ise; hissedilen arzu, pratik anlamda asla tatmin edi-
lemez ve kronik olarak varlığını sürdürür. Cinsel arzularla doğrudan 
bağlantılı ve kendisini genital gevşemeye bağlamayan sadizm, ken-
disini çok zalimce davranışlar yoluyla ortaya koyar.  

Sadizmin çok sık rastlanan görünüş şekillerinden biri de, hay-
vanların acımasızca dövülmeleridir. Sadizmin iyi huylu bir biçimi de 
emretme arzusudur. Sadizmin somut görünüş şekli; işgal edilmiş bir 
şehirde askerlerin ortaya koydukları tecavüz ve yağmalama sendro-
mudur. Yaşanılanların temelinde görüldüğü kadarıyla herşeye ve 
herkese hakim olan mutlak ve sınırsız olan bir güç kullanma arzusu 
yer almaktadır. Kadınların tecavüz edilmesi olayında bu “mutlak 
kudret” kendisini göstermektedir, buradaki etki alanı bizzat kadınla-
rın kendileriyle sınırlı değildir. Kadına tecavüz anını aciz bir şekilde 
izlemek zorunda kalan anne, baba, koca,  çocuk ve arkadaşları da 
aynı gücün etkisi altındadırlar. Erkeğin gözünde kadın, bütün doğayı 
temsil ederken sınırsız bir güç, bir kudret haline dönüşür ve bu da 
sadizmi oluşturan esastır. Mutlak güç, sadece canlılar üzerinden his-
sedilmez, nesnelerde de aynı duyguyu uyandırabilir. İnsan ortadan 
kaldırma ya da onları kullanma yoluyla nesnelere egemen olunama-
dığında,  bu maddeleri parçalayarak ve başkaları tarafından kullanı-
lamaz hale getirilerek bu “ilahi gücü” ortaya koyabilirler. 

 Sadizmin tarif edilen bu tipi, kısmi bir güdü olarak gördüğü cin-
sel nitelikleri, diğer türden prensip olarak daha farklıdır. Sadizm, 
insan olarak varolma çabasıdır. Bir insan olarak doğmuş olma gerçe-
ğiyle yüzyüze kalan kişinin, kendisine yönelik verebileceği cevap-
lardan bir tanesidir. Tüm sadist nitelikli çabaların hedefi, hükümran-
lık, mutlak hakimiyet ve ilahi kudret; yani, bunlara “sahip olmaktır.” 
Bu şekilde insan, hayvani varoluşa geri dönüşten ya da (aynı zaman-
da da varoluşla ortaya çıkan bölünmeyi) yokedici ilaçların alımından 
farklı bir çözüme ulaşmaya çalışır. İlahi kudrete ulaşma çabası saye-
sinde insan, kendisinde varolan çelişkinin bir diğer yönünün de aynı 
zamanda çözer. Katı varlığı içindeki acizliğinin üstesinden gelerek, 
bir insan olarak sahip olduğu gerçek varlığının sınırlarını da aşar. 
İnsan hayat ve fanteziler üzerinde gücünü tatbik etmeyi, “kendi ge-
misinin kaptanı olmayı” tasavvur edebilir. Ama aynı zamanda bir 
çok durumda, ölüme karşı kudretsiz kaldığı gerçeğini de kabul etmek 
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zorunda kalır. Güçsüzlüğün bilincine varma ile kudret sahibi olma 
vizyonu arasındaki bu çelişkinin, ilahi kudrete sahip olma fantezisiy-
le ve tatbikiyle giderilmesi mümkündür. Uygulamaya koyacağı sa-
distçe metotlar yardımıyla hükümranlık etme duygusunu yaşamayı 
becerebilecektir. Böylece de insan olarak bazı şartlarla kısıtlanmış 
olma halini ve varoluşu ile ilgili sınırları yıkmayı başarma şansını 
yakalayabilir. İnsan mutlak hükümranlığın verdiği heyecan nedeni 
ile, insan olduğunu unutacaktır. O artık bir tanrıdır. Belki de bu du-
rum, sadece bir an, bir saat veya bir gün için geçerli olacaktır. Fakat 
böyle bir duyguyu yaşama ümidi ve bizzat o duygunun kendisi için 
ölüm dahi, bütünüyle her şeye tahammül etmeye değer görülür. Sa-
dizmin farklı özelliklerini kavrayamayan kişi, sadizmi sadece kısmi 
bir cinsel güdü, psikolojik bir yanılgı olarak algılayacaktır. Bu du-
rumda sadizmin, ne derinliğini ve şiddetini ve ne de sıklığını anlaya-
bilmek mümkün değildir. Sadist, insanlara şiddetle ihtiyaç duymakta 
ve açgözlülükle onları istemektedir. Ancak onları sevmemektedir.  

 
Sadizmin Toplumda Görülme Sıklığı  
Normal bir insan, göreceli olarak kudretsizdir. İnsan bir parça 

güce sahip olduğunda ve önceliklede kendi gücünün etkisini anlamlı 
davranışlara dönüştürebildiğinde; kendisindeki güçsüzlük duygusuna 
tahammül edilebilir bir seviyeye ulaşacaktır. Gerek kültürel ve ge-
rekse de maddi açıdan, yaşamında çok az tatmin olan ve kudretli 
güçlerin biçare objesi olmaktan öte bir konuma ulaşamayan bir kişi, 
kendi güçsüzlüğünden son derece rahatsızlık duyacaktır. Böyle bir 
insan için kendi acizliğini aşabilmenin yeğane yolu sadistçe bir çö-
züm bulmaktır. Bu çözüm kişisel özgürlüğün tek şeklidir, çünkü; 
kendisindeki sadizm nedeniyle daha da yabancılaştığı çevresinde 
yapılacak yapısal nitelikli değişikliklerde ancak bu yolla bir rol oy-
nayabilir. Kendisini bir “hiç” gibi hisseden ve aslında bir hiç olan 
zavallı bir insani varlık, bir ayak takımı grubunun bir elemanı olarak, 
kurbanını korkutmayı, yıldırmayı ve sonuçta da öldürmeyi becerebi-
lirse kendisini tıpkı bir kral gibi hissedecektir. Taciz etmenin ve 
herşeyi yakıp yıkmanın coşkusu, kendi toplumsal ve insani mevcudi-
yetini aşan bir işgal ordusunun askeri de kendisini aynı şekilde bir 
kral gibi hissedecektir. Büyüme çağındaki bir çocuğun, anne-
babasını sadistçe davranışlarına maruz kaldığı bir aile atmosferi için-
de güçsüzlüğü ortaya çıkar. Güçsüzlük psikolojisi sadizmi besler. Bu 
durum özellikle de çocuğun isteklerinin ve özgürlüğünün tehditler 
yoluyla ortadan kaldırılmış olduğu ortamlarda oluşur.  
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SEVGİ  AŞK  VE NEFRET  
“Hiç kimse bu topraklardaki kadar özgür düşünmedi, özgürlük 

yaratmadı, özgür sevmedi, güzellik yaratmadı”.  
Özgür düşünmek, özgür yaratmak, özgür sevmek, güzellikleri 

yaratmak ve bu topraklarda olmak! Yitirilen, yitirtilen bu değerlerle 
tekrardan buluşmanın, bütünleşmenin dolayısıyla gerçekle yüzleş-
menin cesaretini göstermek! Sevgiyi, aşkı yaratmak yaşamla bütün-
leşmek.... Nasıl bir yaşam, nasıl bir ilişki gerçeğine yanıt olmak ve 
çözümlemek.    

Arayışlarımızın bu yönlü geliştiği ve derinleştiği, mücadele ger-
çekliğimiz içerisinde, insanlığı yaşama bağlayan, yaşam karşısında 
irade ve güç kılan sevgi nedir? Hangi temelde gelişir, ilkeleri nedir, 
başarı ve  zaferle ilişkisi nedir, nasıl kurulur sorularına yanıt aramaya 
çalıştık. Sorduğumuz bu sorulara karşı, ilk cevap vermeye çalıştığı-
mız yön toplumsal gerçekliğimizi çözümlemek, anlamak ve tanımak; 
bunu kendi somutumuzda değişim dönüşüme tabi tutmak oldu. Bunu 
yaparken kendimize sorduğumuz sorular gittikçe çoğaldı. En başta 
sorguladığımız toplumsal gerçekliğimizdi. Yaşanan sevgi gerçekliği 
nedir, bu sevginin, yaşamla başarıyla buluşturan yönleri var mı yada 
tersi yaşam gerçekliğinden, koparan yönleri nedir? Sevgiyi şu anki 
gerçekliğimizle nereye kadar ve hangi yöne götürebiliriz? Kişilikle-
rimizde nasıl yaşanıyor, nasıl bir sevgi anlayışı şekillenmiş, erkek-
kadın, erkek-erkek ilişkilerine yansıyan düzeyi nedir, mücadeleye 
yansıma düzeyi nedir, kişiliğin kendisini özgürleştirmesinde yada 
köleleştirmesinde rolü nedir...? Sorguladığımız binlerce soru ve sor-
guladıkça gitgide derinleştiğimiz bir arayış...  

Nasıl bir sevgi, nasıl bir aşk sorularını mücadelemiz içerisinde 
sürekli sorguladık, sorguluyoruz. Bu gerçeklikler doğrultusunda, 
bizdeki sevgi-aşk ve nefretin toplumsal gerçeklikle bağlantılı gelişi-
mini anlamak ve bunu kişiliklerimizde çözümlemenin cesaretini gös-
termek, buna göre kabul ve ret ölçülerini keskinleştirmek yaşamsal 
bir durumdur. Mücadelemizde kabul-ret ölçülerimiz parçalanmışlı-
ğımızla bağlantılı muğlakdı. Muğlak olan ölçülerimizin sevgiye dair 
arayışlarımızı gerilettiğini, özgürlük gerçeğinden uzaklaştırdığını 
çoğumuz gördük ve anladık. Bu en temelde duygu ve düşünceleri-
mizde çözümleyemediğimiz yada çözümlemekten korktuğumuz, 
kaçtığımız, kendimizle sınırlı tuttuğumuz kimlik şekillenmemizle 
bağlantılıydı.  
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Sınıflı toplum gerçeğiyle kadının kimliğine vurulan darbe ve bu-
nunla bağlantılı sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel anlamda değişen 
toplumsal bakış; insanlığın eşitlikçi özgürlükçü yaşamını, onun 
umutlarını bitirmeyle yüz yüze bırakırken düşünce duygu dünyasında 
da sevgi gerçekliğini oldukça çarpıtmış, teslimiyetçi, iradesiz ve köle 
bir insan gerçekliğiyle bütünleştirmiştir. Kimliksizleşen toplum, kim-
liksizleşen insanlık; yitirilen umut, yitirilen sevgi olmuştur. Mücade-
le gerçekliğimizin en temel sorguladığı nokta ve yeniden yaratmak 
istediği gerçeklik, kaybedilen insani kimliğin yeniden kazanılması-
dır. Kimlik sahibi olmak, kimliğini tanımak ve irade olmak, güç ol-
maktan dolayısıyla yaşama anlam biçip ve özünü yakalamaktan ge-
çer. Sistem gerçekliğinin üzerimizde yarattığı etkilenmeleri düşünce, 
duygu ve davranışlarımızla, toplumsal ve tarihsel yönüyle çözümle-
yebilme gücünü cesaretlice geliştirebilmek; sistem karşısındaki ye-
rimizi netleştirmek ve düşürülmüş yaşam gerçekliğine karşı mücade-
leci olmak, başarıyı kazanmak ve zafere adım adım koşmaktır.  

Bugün toplumsal ölçülerimiz ve bununla bağlantılı gelişen ah-
lak, sevgi ve aşk anlayışı temelde kadın ve onun cinsiyetinin sömü-
rüsü üzerine konulmuş bir namus ve ahlak anlayışıyla şekillenmiştir. 
İnsanın köleleştirilmesi üzerine kurulu bu gerçeklik tabularla, yasak-
larla ve kurallarla; vazgeçilmez temel yaşam gerekçesi olan sevgiyi 
ayıplamış, gizlemiş ve özgür yaşamın sınırlarının dışına atmıştır. 
Verili sistem ve onun yaşam felsefesi, kendisini devlet ve ailede so-
mutlaştırmaktadır. Dolayısıyla   ailedeki  yetiştirilme koşulları kişili-
ğin sistemle bütünleşmesinin, sistemle çelişkilerinin giderilmesinin 
ve uyumlu hale gelmesinin yumağı olmuştur. Sevgi ve aşk da, verili 
düzen ilişkileri içerisinde aile gerçekliğiyle bağlantılı, düşüncede, 
duyguda ve ruhta kendisini ete kemiğe büründürür.   

Cinsler arası eşit ve özgür paylaşıma dayalı ilişki gerçeğine vu-
rulan darbe, kadın cinsinin inkarı üzerine gelişmektedir. Paylaşım 
gerçeğinden, ortak amaçtan, bilinçli emek ve üretici ilişki tarzından 
kopan, tanrı-kul zihniyetini ve onun kurumlaşmasına dayanan yaşam 
felsefesi; aşırı toplumsallık gerçeğiyle bağlantılı bencil bir yaşam 
anlayışına yolaçmış ve kendisiyle beraber sevgi anslayışını da birey-
cileştirip bencilleştirmiştir.  

Kadın eksenli gelişen, kadının iradi ve güç olduğu bir yaşam 
gerçekliğinin sevgi anlayışının inkarı, insanlığın yaşam karşısında 
yabancılaşması, yalnızlaşması olmuştur. Sevgi gerçekliği, sahiplen-
me-teslim olma, mülkleştirme-mülk olma, iradesizleştirme-
köleleşme, tükenme-tüketme vb. mücadelesi halini almıştır. Sistem,  
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üretim mantığından koparan, paylaşımsız insan gerçeğiyle;  karşısın-
da birlik ve bütünlük ruhuyla güç olabilecek insan gerçekliğini tek-
leştirmiştir. Tekleşen ve dolayısıyla yaşam karşısında güçsüz, güven-
siz kalan insan; güç olmanın ve yaşamanın yolunu bireycilikte, ben-
cillikte bulmuştur. En temelde kadını mülkleştirerek, kadına sahiple-
nerek bunu gerçekleştirmiştir. Özel ev- genel evle somutlaşan sevgi 
anlayışı, kadının iradesizleşmesi, iradesizleştirilmesi üzerine kurul-
muştur. İradesizleşen kadın, aynı zamanda iradesizleşen erkek ve 
sahteleşen sevgi anlayışı olmuştur. Sevginin ve nefretin geliştiği yer 
kadın-erkek ilişkileridir ve yani sevgi ve aşk salt cinsellikle boğuntu-
ya getirilmiştir.  

Sistem gerçekliğinde erkekliğin simgesi ve kimliği cinsellik ol-
gusudur. Cinsellik, erkeğin tek egemenlik aracıdır. Tahakküm kur-
manın ezmenin, ezilmenin dayandığı temel noktaysa sevgi ve cinsel-
lik anlayışıdır. Erkeği, iddiasızlığa götüren, iradesiz kılan, egemenlik 
mantığını bırakmama istemidir. Bunu çok bilinçli yapmayabilir; fa-
kat geleneksel toplum yapılanmasının kişiliğinde oluşturduğu tabu-
lar, duygu şekillenmesi, alışkanlıklar; cinselliği ve sevgiyi kendinde 
ayıplayarak gizlemesini ve yaşatmasını beraberinde getirmektedir. 
Bu sürekli bir korkuyu içinde barındırmasına yol açar. Tahlil edeme-
diği ve onunla yüzleşilmediği için de egemenlikli anlayış kendisini 
süreklileştirerek derinleştirir. Çözümlenmeyen bu olgu, günyüzüne 
çıkarak düşünce sistematiğini etkiler, yenilgiye uğratır ve de düşün-
sel yoğunlukla bağlantılı kaçış yaşanır. Dışa açılmamasının temelin-
de, kendisine ait olan ve kendisini üzerinden güç yaptığı sevgi ve 
cinsellik anlayışının, egemenlik ve paylaşımsızlık üzerinden geliş-
mesiyle bağlantılıdır.  

Kürt gerçekliğinde çocuk büyütme ve yetiştirme belirli kalıplara 
dayanarak geliştirilir. Kurallar, ölçüler, dayatmalar, baskılarla gelişti-
rilen bir kişilik şekillenmesidir. Çocuğun doğal olarak yaşaması ge-
reken süreçler yaşanmaz; gelişim süreçlerine ilişkin eğitimler de ve-
rilmez. Kürt gerçekliğinde; cins özgünlükleri, cinsellik eğitimi, sevgi 
anlayışı üzerinde de eğitim verilmez. Çocuğun bu yönlü sorularına, 
arayışlarına ayıplanarak cevap verilmez; çocuk, anlamaya çalışma 
istemlerinin suç teşkil ettiğini düşünür; cinselliği utanılacak birşey 
olarak algılar. Çocukluk evresini heyecan, korku, merak, ilgi bekle-
me gibi duyguları içiçe ve karmaşık bir şekilde yaşar. Bu dönemde 
çocuk, babasından ne görmüşse onu taklit etmeye ve uygulamaya 
çalışır. Bu dönemlerde bilinç olgusu güçlü olmadığından, taklit et-
mek esastır. Sorgulamada ve ayırt etmede çok güçlü olmamasına 
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karşın arayışları gelişir. Önderlik; “Sahte sevgiler, ana kucağında 
başlar ve en gözü kara sevdalara kadar sürer gider” derken ilk şekil-
lenmenin etkisini ortaya koymaktadır. Bu dönemlerde cinselliğin ve 
sevginin suçu, utanma; ceza yöntemi ise toplum içerisinde özelde de 
aile içerisinde ayıplanma olmaktadır. Çocuğun dünyasında çözüm-
lenmeyen bu olgu, çocuğun ilk kez güçsüz düştüğü ve kendisini gü-
vensiz hissettiği noktadır. Güçsüzleşme ve iradesizleşme, tam da 
sistem gerçekliğinin istediği gibi kişinin kendisini özel ev yada gene-
lev yumağı içerisinde ifade etmeye çalışmasını beraberinde getir-
mektedir. Kürt bireyi cinselliği çözemediğinden, içinde kalan bu ol-
gu bir kördüğüm haline gelir. Kişilik, bu duyguları bastırdığı ve yüz-
leşip, çözümlenerek aşılması gereken süreçler olarak ele almadığı 
için böylesi bir duygu karmaşasını aşma ve çözme bir yana, kendisini 
aşmaktan bile korkar hale gelir. Bu gerçeklik, sevgi-nefret, sevgi-
korku olgusunu içiçe geliştirir. Çocuk sevgiyi  hem yaşamak isteyen, 
hem de yaşadığında ondan utanç duyar hale geliyor.  

Arkadaşlardan biri raporunda bunu şöyle ifadelendiriyor:  
“..... bu durumu bir parçam olarak saklıyordum. Feodal-küçük 

burjuva gururum bunu engelliyordu. Geçmişimde yaşadıklarıma bağ-
lı gelişen bu şekillenmeyi bugün mahkum edip dersi çıkarmam gere-
kirken bunu yapamıyordum. Cinselliğimi anlamlandırıp, sorgulaya-
rak ancak çözebilirdim. Ama bırakalım mahkum etmeyi, onunla yüz-
leşmiyordum. Hep zihnimin derinliklerinde kalıyordu. Yani, gördü-
ğüm bastırmayı çözüm olarak algılıyordum. Onu çözüp yaşam ener-
jisine, düşünce enerjisine dönüştürmüyordum. Bununla bağlantılı 
geçmişimin hep kirli olduğunu, kirli kaldığını düşünüyordum. Yani, 
yüzleşmekten korktuğum için cinselliği ayıpladım, bastırdım, gizle-
dim. Geçmişimden bir parçayı gizlemekle, geçmişle olan bağlarım 
kopmuyordu. Geçmişimden kopamam, aslında bilinçli-bilinçsiz zih-
nimin bir köşesinden onu korumamdı. Yeniyi oluşturmak istiyor; 
fakat onun iddiasını, kararlılığını geliştiremiyordum. Çünkü geçmi-
şimde sakladığım, açımlamaktan utandığım bazı gerçeklikler vardı. 
Geçmişimle yüzleşmek için, güçlü kararlara ulaşmam ve özgüvenimi 
artırmam gerekiyor. Zihnimde, hep sakladığım gerçekler olunca ken-
dimle barışamadım ve öz güvenden yoksun ölü bir yüreğim oldu...” 

Sistem gerçekliği içerisinde birey, hem ezen, hem de ezilen ko-
numundadır. Erkek çocuk, ezen olarak yetiştirilir; sonuçta erkektir ve 
kimliği çoktan anne-babasının zihinde belirlenmiştir. Ezilen bir ger-
çeklikle bağı olduğu için kendine karşı güvensizdir fakat aynı yaşlar-
da bir ezen olarak da kendisini güçlü hisseder. Bu durum, sürekli güç 
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ile güçsüzlük arasında gidiş gelişleri yaşatır. Güçsüzlüğünü gizlemek 
için, müthiş bir savunma mekanizmasını geliştirir. Güçsüzlüğünün 
ortaya çıkabileceği korkusu ve kompleksiyle  yaşar. Savunma meka-
nizmaları sık, sık karşı şeylere yol açabilir. Kendisinden daha iyi 
olduğunu hissettiği bir kadına, bir erkeğe karşı kompleksleri hemen 
öne çıkabilir. Kendisinden zayıf olan kadın yada erkeği, tehlikeli 
olarak görme yoktur. Kendisinden güçlü birey, ezen yönlerini tehdit 
ettiği için ona karşı korku ve kompleks gelişmektedir.  

Aile içerisinde “erkek adam olma” anlayışıyla  gelişen yaklaşım, 
baba tarafından özel de aşılanır. Çocuğun cinselliği, erkeklilikle bağ-
lantılı bir sevinç, kaynağı ve sohbet konusu olur; erkek çocuk, kız 
çocuklarından ayrı ve özel tutulur. Çünkü; “erkektir, erkek adamdır, 
erkekçe yürür, konuşur, paylaşır, sever ve erkekçe yazar.” Esas olan 
çocukluğun temiz duyguları değildir, erkekliğin ayırt edici kimliği-
dir. Çevrede babanın, dedenin güvenç kaynağıdır. Bununla bağlantılı 
çocuğun  kendisi, ailenin tarihi bütün miraslarını devralacak, ailenin 
soyunu devam ettirecek kişi olacaktır.  

Ezen her sistemin ideolojik, ekonomik, sosyal, siyasal dayanak-
ları vardır. Bir Kürt çocuğunun ise tek dayanak noktası  ve ezme ara-
cı cinselliği olmaktadır. Yedi yaş sonrası, sistem içine girdikten son-
ra hem siyasal olarak, hem de ulusal boyutta ezilmeyi yaşar. Kız ço-
cuğu ise sınıf ve ulus sömürüsünün dışında bir cins olarak sömürülü-
yor. Erkek çocuk, ezilmeden önce cins olarak ezmeyi ve sömürmeyi 
öğrenir. Çocukluk hayallerinin ilk darbe aldığı yer ise, sisteme bağ-
landığı alan olmaktadır.  

 Konunun anlaşılması açısından bazı arkadaşların raporla-
rından aile içi, sevgi-nefretin gelişimini irdelemek daha yararlı 
olacaktır.  

“Babam evde devletti. Otoriter olmaya çalışıyor. Otoritesini, an-
neme karşı şiddet uygulayarak ispatlamaya çalışıyordu. Daha aydın 
olan ve aslında bir çok yönüyle ileri görüşlü olan annem ona başkal-
dırıyor, cevap veriyor, dinlemiyor ama yine de baskı görüyordu. Er-
kek karakterini ve  onun kültürünü ilkbaşta babamdan aldım. Çocuk-
luğumda ilk oluşan duygular ise aslında diğerlerine temel olan sevgi 
ve nefret duygularıdır. Babamın sevgisini döverek gösteriyordu; sev-
gi anlayışı dövmekti. Büyümüştüm, anlayabiliyordum. Torununu 
severken çimdikliyor, çocuğun ağlaması hoşuna gidiyordu. Sevgisi-
ni, açıkça göstermeyi basit bir davranış olarak algılıyordu. Sanırım, 
muhtemelen sevme biçimini o da babasından öğrenmişti. Duygula-
rım yeni yeni anlam kazanıyordu; beğeniliyor, ve seviliyordum;  ama 
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bu süreç işlerken korku da duyuyordum. Sevilirken acıtılıyordum ve 
giderek nefret de hissediyordum. Özde, sevgi ve sevginin gösterilme 
biçiminden korkuyordum. Çünkü sevilmek bana acı veriyordu. Sevgi 
ve nefret birbirine karışmış, hangisi hangisidir çözemiyordum. Ne 
sevgiyi, ne de nefreti tahlil edebiliyordum. Sevgi şiddet gösterme, 
sahip olma biçiminde gelişiyordu. Sevdiği için dövüyor, “sen zayıf-
sın, ben güçlüyüm; karşımda savunmasızsın, sana istediğimi yapabi-
lirim, ben hakimim” diyordu. Annem belki bu boşluğu kapatmaya 
çalışıyordu. Annemin çabasına rağmen bir erkek çocuk olarak baba-
ma özenerek ve  onun gibi olmaya çalışarak büyüdüm. Erkek çocuk 
olarak büyütülme gerçeği sistemin iyice yerleşmesine yol açmıştı. 
Nihayetinde de ortaya çıkan; paramparça olmuş ve anlamlarından 
boşalmış duygulardı. İşin ilginç yanı; yaşamın bu seyrinden, ne ve-
ren, ne de alan olarak bunun çok fazla farkında olmuyorduk. Bu ge-
lenek beşbin yıldır sürüyor. Bu geleneği zaman ve mekan farklılaş-
tırsa da özü aynı kalıyor. Bu geleneğin bende yerleşmesi ve duruşum 
koşulların gücüyle daha çarpık oldu.  

Örneklerimize başka bir arkadaşın raporundaki alıntıyla 
devam edelim.   

“Babam mutlu biri değildi. Bana hep yenilmiş bir kişilik gibi ge-
liyordu. Bunda bir dönemler devrim için çaba harcaması, başarılı 
olamamasının da etkisi vardı. Sonuç olarak ütopyasını yitirmiş biri-
siydi. Tek amacı, çocuklarının gemilerini kurtaran mutlu kaptanlar 
olmasıydı. Bu gemiye yükledikleriyse kendi istem ve özlemleriydi. 
İlişkilerinde karşısındakini anlamaktan uzaktı, yer yer uzlaşsa da 
kendi dediğini esas alırdı. Babam hep onun istediği gibi olmamı isti-
yor ve öyel olacağıma da inanıyordu. Uzun bir süre ondan korktu-
ğumu hatırlamakla birlikte babama bir bağlılığım da vardı. Ailede, 
anneme ve çocuklara karşı uyguladığı baskıdan -hatta zaman zaman 
şiddetten- dolayı bir de yaşıyordum. Babam yaşamımdaki ilk güçtü. 
Benim ona karşı hissettiklerim ise korku, sevgi, bağlılık ve nefretti. 
Bu hisleri, aynı zamanda uzunca bir süre sisteme karşı da hissettim. 
Onu hep tanımaya çalışıyordum; ama o kendisini açmaz ve kendisiy-
le ilgili tartışmazdı. Kendisini gizemli kılma tavırları yaptığı en iyi 
şeydi. Benden hep düzenli bir öğrenim ve düzenle çelişmeyen bir 
yaşam bekliyor; bunun için yaşamıma müdahale ediyordu. Bu yö-
nüyle babam, beni sisteme bağlayan ve sistemi bende  gerçekleştir-
meye çalışan bir insandı.  

Sistem içi ilişkilerde, sevginin mantığı, sahip olma anlayışına 
dayanır ve erkek sevdiği insana sahip olmak ister. Erkek sahip olmak 
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istediğini, beğendiğini sever. Beğeni ölçüleriyse değişkendir. Neyi 
beğenip neyi beğenmediğine ise ancak kendisi karar verir. Beğeni 
ölçüsünün temelinde bireycilik vardır. Bireycilik, mülkleştirme, 
mülkiyetini alma anlamını taşır. En başta, kadını özel mülkiyetine 
alma ve ona sahip olma arzusu vardır. Sevgi anlayışında birini koşul-
landırma, egemenlik kurma, kendi denetimine alma ve iradesizleş-
tirme yer edinir. Birey, bu çemberin içinde dönüp durur.  

Özel mülkiyetini koruma duygusu, bireyciliği ve paylaşmamayı 
doğurur. Hep bu korkuyla büyütülme, korkunun nefrete,  nefretin 
şiddete dönüştürülmesini beraberinde getirmektedir. Özel mülkiyeti-
ni kaybetmemek için, gerekirse şiddet gösterme durumu sevgi ve 
nefreti derinleştirir. Bundan dolayı sevgi ve nefret arası geçişler çok 
ani, çok rahat olabilmektedir.  

Sevgide, aidiyetin getirmiş olduğu sahip olabilme duygusuyla 
bağlantılı erkek, sevdiğinden çok rahat bıkabilmekte aynı zamanda 
sahip olduğu şeyi yitireceğini hissettiğinde buna karşı şiddet göstere-
bilmektedir. Şiddet olgusu, çok farklı düzeylerde kendisini açığa vu-
rabilmektedir. Aslında; dar ele alma, tepki gösterme şiddetin düşük 
düzeyini ifade ederken; baskı, kendisince iradesizleştirme, egemenli-
ğe almaysa daha ileri boyutlarda olmaktadır. Özde  sevgisini pay-
laşma yoktur. Sahiptir ve onu her şeyden kıskanır. Kadın bir melek 
de olabilir ama en derinlikli hali; kadın üzerinden geliştirilen biçimi 
olmaktadır.  Yitirmekten korkma, yitirmemenin rekabeti-kurnazlığı, 
yitirme tehlikesi ortaya çıktığında yaşadığı kompleks, nefret ve şid-
det durumu en başta sevdalandığı anlayışlarının korunmasına yönelik 
gelişmektedir. Erkek bunu sevgi adına yaşar ve kadınla ilişkisinde 
kadını kullanır. “Kıskanıyorum, çünkü seviyorum,” benzeri söylem-
lerle davranışlarını meşrulaştırır. Esasta sevgisi, bireycilik, sahip ol-
ma, irade kırma ve egemen olma anlamına gelirken; aynı zamanda 
korku ve şiddet anlamını da taşır. Sevgi ve nefret duyguları, çocuk-
luk aşamalarında böyle şekillenir. Duygularının, anlamı ve içeriği 
yanlış oluşur. Önderlik sevgi için; “Köleliğinizle duygularınız  pa-
ramparça edilmiş; kölelikten kurtulmak, duygularınızı anlamlandır-
mak demektir. Özelde, erkeği nasıl, neden seveceğim? Neden, nasıl 
korkacağımı netleştirmesi; bunu doğru bir anlama kavuşturmasının 
ve gerçek sevgi anlayışını yakalamasının yoludur. Bu ölçülerde as-
lında tam bir muğlaklık, anlam karmaşası, özünden sapmışlık ve par-
çalanmışlık vardır. Duyguların çarpıklaşması, sevme adına egemen 
olma, kaybetmenin korkusuyla rekabet, nefret ve şiddet, kaybedince 
intikam, kendini hakim kılma, yaşatma, bireycilik, düşüncelerindeki 



Erkeğin dönüşüm sorunları 

 112 

çarpıklığın ve egemenliğin kendisidir. Bununla güdü, duygu, düşün-
ce zincirinde; güdü yanlış anlamlandırılmakta, duyguda, düşüncede 
yanlışlık derinleşerek gelişmektedir” der.   

Kişiliğin ergenlik dönemleri, özellikle okul dönemleri,  yada 
toplumsal gerçeklikle buluşma ilişkilenme dönemleri bu gerçekliği 
gittikçe tabulaştırır. Bilinç olgusu geliştikçe birey, etrafındaki ger-
çekliği tanıma anlamlandırma ve seçenekler arasında tercih yapma 
yeteneğine ulaşır. Fakat içinde bulunduğu aile gerçekliği, toplumsal 
gerçekliklerinden çok fazla kopuk olmadığı ve alternatiflerini de 
içinde barındırmadığı için, gelişim dönemlerinde aile içi gelenekler 
kendisini karakterinde şekillendirir. Duygu, düşünce ve davranışlar-
da şekillenen geleneksel toplum ölçüleri, birey üzerinde etkili olur ve 
alışkanlıklar gelişir.. Alışkanlıkların gelişmesiyle, bilinç olgusu bir 
çok yönüyle devre dışı kalır. Bireyde gelişen sevgi anlayışı ve yapı-
lanması geleneksel yapılanmanın yürütücüsü olur. Bireyi yönlendi-
ren bilinç değil, davranış kalıplarıdır. Bu aslında toplumsal bir facia 
anlamını taşır. Varolan geleneksel yaşama göre şekillenen zihniyet 
yapılanması, yaşadığı gerçekliği tek doğru bilir, arayışlarını durdurur 
ve varolanın ötesinde alternatif bir yaşam ve sevgi anlayışını düşü-
nemez hale gelir. Bu ağırlıklı böyledir. Erkekteki sevgi ve nefret bu 
dönemlerde geleneksel esaslar üzerinden erkeği ve erkek şahsında 
kadını teslim alır, iradesiz kılar.  

Bu gerçekliği bir arkadaş raporunda şöyle ifade etmektedir:  
“Çocukluk dönemime baktığımda egemenlik doğal bir hal aldı. 

Erkek çocuk olarak egemenlikli büyütülme ele alınırken, ailede ilk 
erkek çocuk ve ilk torun olmanın, ev içinde sağladığı doğal haklar ve 
ilkokulda kötünün en iyisi olmamın getirdiği kof gücün ve ilgi odağı 
olmanın yarattığı egemenlik doğal bir yaşam oldu. “Her şey benim 
için, her şey bana, her şey güçlenmem için” sevgisini böyle ifade 
etme bireyciliğin ve bencilliğin en derinlikli halinin yaşanması anla-
mındaydı. Bunu güçlendirense, istikrarsızlıkdan istikrar yaratma,  
dengesizliklerden kendine göre denge unsurları oluşturma ve kendi-
sini korumaya alma yaklaşımıydı.  Bunları gerçekleştirmek için müt-
hiş bir savunma mekanizması ve kompleksi.....  

En iyi olunca sistem de seviliyordum. En iyi olmanın anlamı ise 
paylaşmamak, egemen olmaktı. Beğeni ölçüsü, ne kadar egemen 
olduğumdu. Şiddet ise babamın yaklaşımlarına ek olarak şehir koşul-
larıyla yaşamıma girdi. Şehrin arka sokaklarında oturuyorduk. Orda 
ilkokulu bitirdim. Belki ailem bir süre sonra sokağa çıkmama sınır 
getirdi ama sokak kültürünü onun şiddet anlayışının gelişimini engel-
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leyemedi. Amed’de büyüyen bir erkek çocuk için şiddet doğallaşır 
normalleşir ve dayak yeme-dayak atma yaşamın bir parçasıdır. Fakat 
bende şiddet duygusu, egemen olamadığım ya da diş geçiremediğim 
birilerine karşı gelişiyordu. Bunlar ablalarımdı ve aramızda çok fazla 
yaş farkı yoktu. Annem onları korur, ezilmelerine izin vermezdi. Sa-
nırım iyi yetiştirmeye çalışıyordu. Kendince haksızlığa, baskıya bo-
yun eğmemelerini öğretiyordu. Küçükken istediğimi yaptırabiliyor-
dum. İlk okulda ise babam gibi evde otorite olmaya çalışıyordum. 
Buna  karşı çıkan ablalarımla kavgaya tutuşuyorduk. Güç birliği ya-
pıyorlardı. Genelde dayak yiyordum. Ama dayak attığım da oluyor-
du. 

Sonra ortaokula gittim. Bu süreçde yaşanan olan, kof bir gücün 
egemenlik duygusu, ilgi odağı olma, bireycilikten, bencillikten kay-
naklanan sevgi ve nefret, bastırılan ve yaşanılmayan cinsellik duru-
şuydu. İlkçocukluk ve ilkokulla şekillenmeye başlayan erkek karak-
teri, sistemin en güçlü kurumlarından birinde hazırlanmıştı. Erkeklik, 
mevcut olan üzerinden gelişecek, meşrulaşacak, kökleşecek ve ha-
kim duruma gelecekti.  Aslında bu gelişim seyri içerisinde çelişkileri 
yoğun yaşama, kimlik bunalımları, arayışlar, güçsüzlük durumları da 
yaşanıyordu. Çarpıklık derinleşiyor, çevreyle rekabet etme kimliği-
min başlangıçtaki bilgiye dayalı biçimi, bu kez Amedliliğe ve şiddete 
dönüşüyordu. Kendimi ifade etme biçimim artık çalışkanlık, zekilik 
değil; sertlik oluyordu. Çünkü bir çoğu benden daha çalışkandı. İlk 
birkaç yıl bu bunalımı yaşadım. Ortaokul iki ve üçten itibaren yeni 
kimliğim ön plana çakmaya başladı. Şiddet, Amedlilik’ti. Ama aynı 
zamanda çevredekilerin yaşam tarzına öykünme de devam ediyordu. 
İlkokulda başlayan fakat tam anlamlandıramadığım  cinselliğimle, 
tam olarak ortaokulda tanıştım. Okul ortamında bir rahatlık vardı. 
Evde veya ilkokulda almam gereken cinsellik eğitimini, ortaokulda 
çarpık bir şekilde arkadaşlarımdan alıyordum. Fiziksel değişimlerimi 
anlamlandırabiliyordum ama bu durum çok çarpık gelişiyordu. Okul 
arkadaşlarım farklı bir toplumsal yapıdan geliyor, kapitalizmin yoz 
kültürünü yaşıyorlardı. Bir yandan geldiğim toplum gerçekliğinin 
cinselliği bastırma, ayıplama ve utanır kılma gerçekliği; diğer yandan 
okuduğum okulun yapısı ve gerçekliği cinsellik konusunda zorlan-
mama yol açıyordu. .  Serbestlik, yozluk; adeta karşı cinsle ilişkilerin 
merkezinde yer alan cinsellik üzerinden gelişen şekillenme.... Bunlar 
arasında bir dengeyi yaşıyordum. Yani, ikisiyle iç içe yaşama ger-
çekliği oluyordu. En tehlikeli ve en çarpık hali. Çünkü cinselliği dü-
şünürken yaşıyordum. Ama aynı zamanda içsel anlamda yaşadıkla-
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rımı ayıplayarak, aşağılıyordum. Tam bir ikirciklik durumu. Gerçi iki 
toplumsal gerçeklikte de erkek egemenliğinin simgesi cinsellik  üs-
tündür. Birinde yaşayıp bastırma, gizleme; diğerinde ise  yaşayıp 
uluorta uygulama pratiği. Özünde, her ikisinde de yaşıyorsun. Cin-
sellik normalde yaratım, yapım enerjisi; paylaşım ve düşünsel güç 
unsurudur. Ama ben onu deşarj olma, rahatlama ve keyif unsuru ola-
rak kullanıyordum. Cinsellikle ilişki ve çelişkilerim böyle başladı ve 
gelişti. Okuldaki Türk subaylarının  kızları, sistemin uygulayıcıları 
olarak bu zemini şehirde oldukça yaygınlaştırıyorlardı. Onların taba-
kalarında, bu ilişkileri görüyor ve imreniyordum. Daha önce  de be-
lirttiğim, zengin olma ve Türkleşme istemimin en önemli nedeni cin-
sellik oluyordu. Kısacası cinsellik, hem yaşadığım hem utandığım ve 
hedeflediğim bir durum haline haline geliyordu. Farklı farklı neden-
ler ve uçlar gibi görünse de aynı şeyden kaynaklanıyordu.  

Bir başka arkadaş raporunda irdelediğimiz konuya ilişkin 
şunları aktarıyor:  

“Aile ortamında en çok arayıp da bulamadığım şey barış, sevgi, 
güven ve huzurdu. Bunları bulamamamın yol açtığı ruhsal sonuçlar, 
aile içerisinde yaşamamı zorlaştırıyordu. Yaşadığım çelişkiler, ce-
vapsız kalan sorular beni içten içe kemiriyor; aileden ayrıksı kılıyor-
du. Annemin evdeki otoritesi, yarattığı korku, çocuklarına terbiye 
amaçlı uyguladığı şiddet, aile bireylerinin bütün ruhsal yapılarını 
etkilemişti. Aile ortamından dolayı içimde belirsiz bir arayış, bir ha-
yal varlığını hep sürdürüyordu. Sistemin iki yüzü olan şeker-kamış 
politikası, sevgiyle-şiddet biçiminde uygulanıyordu. Ailemde doğru 
bir sevgi yaklaşımı görmedim. 

... Kız kardeşime karşı kıskanç, güvensiz, sınırlayan, yalnızlaştı-
ran, zaman zaman da şiddete varan yaklaşımlar içine girdiğimi de 
belirtebilirim. Kendime göre gerekçeler göstererek yapmış olduğum 
bu davranış, özünde erkek egemen zihniyetin kadını iradesizleştiren, 
kadına güvensiz yaklaşan, mülk anlayışıyla bağlantılı olduğunu, bu-
nun altında ise kendime karşı hissettiğim güvensizlik yatmaktadır.    

Sahiplenme ise, irade kırma aslında bir nevi yumuşatılmış ve 
meşrulaştırılmış tecevüzdür, karşısındakini hiçleştirmedir. Bu durum, 
sevdiğini sandığı bir kadın için de geçerli olabilmektedir. Sevgi 
egemenlik aracıyken, sevgiye ulaşmanın ve egemenliğini kurumlaş-
tırmanın aracıysa cinselliktir. Cinsellik, doğasından çıkartılıp ege-
menlik ve düşürme aracı haline getirilmiştir. Beşbin yıldır sistem 
gerçekliği, genel ve özel ev  ile kurumlaştırıp meşrulaştırdığı ilişki 
tarzıyla kendisine bağlı köleler oluşturmuştur. Yaşanan en temel ya-
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nılgılardan bir tanesi de, genel ev ve özel ev arasına konan ayrımdır. 
Yani özel evin meşrulaştırılma gerçeğidir. Özel evi, meşru görmeye 
dayalı sevgi ve cinselliği temiz ve namuslu olarak görme yanılgısı-
dır. Genel ev utanılacak bir yer olarak görülüp aşağılanırken, özel ev 
ise gerçek sevginin geliştiği yer  anlamını taşımaktadır. Özde daha 
tehlikeli olan gerçeklik, özel ev gerçekliğidir. Genel ev ilişkisinde 
kadını, araç olarak görme vardır. Ulaşılmak istenen ve hayal edilen, 
kaba güdelerin tatmininden öteye gitmez, özel ev ilişkisindeyse kim-
liğini ve duygularını sevme vardır. Yani sevilen ve sahip olunmak 
istenilen kadının tüm benliği, tüm karakteri, iradesi, duygusu, kişiliği 
olmaktadır. Kısacası, maneviyatına sahip olma istemi vardır. Mane-
viyatına sahip olmak, fiziki sahiplenmek anlamını da taşır. Sadece 
maddi bir araç olarak görmenin ötesinde, manevi bir olgu olarak ele 
alma vardır. Tatmin olmanın aracı maneviyat olunca, bedenen de 
kadın erkeğe teslim olmaktadır. Erkek kadını teslim alıp kendi yaşa-
mının bir kölesi haline getirmekterir. Kadını güçsüzleştirme, güçsüz-
lüğünü onun üzerinde güç gösterisi yaparak kapatma gerçekliğidir. 
Kendi güçsüzlüğünü, ezilmişliğini kadını ezerek ve köleleştirerek 
dengelemektedir. Bunu kimi zaman çok kaba tarzda yaparken, kimi 
zaman da çok paylaşımcı ve iyi bir demokrat gibi davranarak yap-
maktadır. Özel ev ilişkisi, ilk olarak anne ve baba arasındaki ilişki 
gerçeğinden hareketle alınmıştır. Bu gerçeklikse, sahte namus anla-
yışı üzerine kuruludur.  

Kendisine ilişkin ilk cinsel düşünceler, ilk evlilik oyunları, kom-
şu kızına ilk niyetli bakışlar, televizyonda ya da sinemada görülen ilk 
açık sahnelerde hissedilenler de hep gizli kalır. Kişilik, cinselliğiyle 
bir türlü barışık yaşamaz. Cinsellikle sözleşip çözmek, doğru bir te-
mele oturtmak yoktur. Utanç ve namussuzluk vardır. Öyle değerlen-
dirilir. Özel ev ilişkisinde, böyle bir ilişki tarzı tasavvur edilmez. Bu 
durum evleninceye kadar devam eder. Kürtlerdeki, çok çocukluk ve 
çok evliliğin bununla bağlantısı kurulabilir. Yani sonraki yaşam, mü-
cadele enerjisinin, özel ev gerçekliğinde boğuntuya getirilip tüketil-
mesi gerçeğidir. Bastırılan duygular evlilikle ortaya çıkarak kişiyi 
tüm yönleriyle sisteme bağlayıp iradesizleştirir. Özel ev ilişkisinde 
gelişen bu bağlılık, kadın aracılığıyla toplumu düşürme gerçekliğidir. 
Cinselliğin en çok baskı, egemenlik, köleleştirme ve tatmin aracı 
olarak kullanıldığı yer, özel ev gerçekliği oluyor. Kadınla evliliğini 
resmiyette kayıtlaması, bu uygulamaları derinleştiren gerçeklik ol-
maktadır. Yapılan bir kez yada birkaç kez ucuzca kullanmaktan öte-
ye köleleştirmek, iradesizleştirip, hiçleştirip bitirdikten sonra vaz-
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geçmek oluyor. Kadın erkek için özeldir, özel maldır. Özel malı 
olunca kirletmek istemez. Herşeyiyle erkeğe ait olan özel malken, bir 
o kadar da gizli kapaklıdır. Hatta bireyin kendisini bile düşünüp ha-
yal etmeyebilmektedir. Cinsellik, tatmin olmanın değil, köleleştir-
menin, iradesizleştirmenin, teslim almanın, kişiliksizleştirip kendine 
benzetmenin aracı olmaktadır. Cinselliğin her türlüsü erkek için meş-
rudur. “Bir düzey yaratmak istiyorum. Sevgi, mahşeri bir olaydır, 
toplumun huzurunda bir olaydır. Çok özel ilişki derler ya hayır. As-
lında en toplumsal, en meşru ve mahşeri ilişki olarak değerlendirme-
liyiz aşkı. Bizde tersine en ayıplısı olarak düşünülüyor. Erkeğin ve 
kadının sevgi zeminini yaratarak, meşruiyetini geliştirmemiz lazım. 
Cinsellik bu temelde olur,” belirlemesinde Önderlik buna işaret et-
mektedir. Sistem tarih boyunca özel evlerde kurduğu sistemle kendi-
sini yaşatmış, genel evi ise emniyet sibobu olarak kullanmıştır. Bu 
anlamıyla özel ev en tehlikelisi olmaktadır. Kadın iki kez; maddi ve 
manevi olarak  sömürülmektedir. Böylesine bir sevgi anlayışı ise 
aslında tam bir kendini aldatma gerçekliği oluyor.  

Bu yumağı, bir arkadaş yaşadığı ilişki gerçeğinde şöyle izah edi-
yor:  

“Ebru, Denizli’li bir subayın kızıydı. Güzeldi ve bunun farkın-
daydı. Çevresindeki erkekleri peşinden koşturmaya bayılır ve bunun 
duruşunu sergilerdi. Erkekler arasındaki sohbetlerimize konu oluyor-
du. Onun bana ait olmasını istiyordum. Diğer erkekler de sahip ol-
mak istiyordu ve bu beni hiç rahatsız etmiyordu. Onu sevmiyordum; 
sadece sahip olmak istiyordum. Cinselliğimi tatmin etmemin ucuz 
bir aracıydı. Düşüncesi duyguları önemli değildi. Fiziğine sahip ol-
mak istiyordum. Aslında ondan istediğim kimliği, benliği değil, sa-
dece kaşı gözüydü. Önemli olan onu diğer arkadaşlarla paylaşmanın 
beni rahatsız etmemesiydi. Kısacası benim için, ilişkiye geçebilece-
ğim bir meta, bir tatmin aracıydı. Yani genelevdi. Ortaokuldaydım 
ve genelev kavramı giderek genelleşiyordu. Ebru’ya sinema  ve tele-
vizyon yıldızları, okuldaki diğer güzel ve alımlı kızlar, kadınlar ekle-
niyordu. Genelev, yaşamımın önemli bir alanını işgal ediyordu. Daha 
önce de belirttiğim gibi yaşadığım ve aynı zamanda utandığım; aşa-
ğılık bir iş olarak görüp pişman olduğum ama yine de yaşadığım bir 
gerçeklikti. Erkek için, düşürülme, sistemin kölesi olma, ona öy-
künme ve onun bir dişlisi olma anlamını ifade ediyordu.    

Ebru her şeyden önce, bir kadındı. Bilincinde olmasa da yaptığı 
sisteme hizmet etmekti, çıkış yolu yoktu. Davranışlarının bilincin-
deydi ve meta olarak kullanılmak onun için doğal bir şeydi. Onu o 
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hale getiren erkek egemenlikli sistemdi. Ebru’yu metalaştırmış, ira-
desizleştirerek kendine bağımlı kılmış, onun yardımıyla da erkeği 
düşürmüştü. Metalaştırdığı kadına çıkış yolu bırakmıyordu. Sevgiyi 
bitirmiş, güdüyü şahlandırmıştı.  

...Derslerimdeki başarısızlığı bazı bayan öğretmenlerin çifte 
standartlı yaklaşımlarına bağladığımdan o bayan öğretmenlere yöne-
lik farklı duyguları yaşıyordum. Bir müzik öğretmenim eşi subaydı. 
Bana karşı ön yargılı davranır, beni küçümserdi. Onunla ilgili hayal-
lerim oluyordu. Hayallerim adeta intikam almanın bir aracına dönü-
şüyordu. Cinsellik, nasıl ki egemenliğin ve sevginin  bir aracıydı. 
Aynı zamanda intikamında, nefretinde bilinçaltında dayatılmasıydı. 
Cinsel açıdan sahip oluyorsun, adeta onu bitiriyorsun, intikamını alıp 
hiçleştiriyorsun. Kısacası tıpkı bir  genel ev kadını, basit bir tatmin 
aracı, reklam-meta aracı, şiddet, intikam ve nefret aracı oluyordu.  

....Başak aristokrat bir ailenin kızıydı. Ayırt edici özelliği güzel-
liği değil, çekiciliği ve sempatikliğiydi. Ayrıca duruşu çok hanım 
hanımcıktı. O dönemdeki ölçülerime göre, ideal bir köle olabilirdi. 
Hem çok çalışkan, hem de mütevaziydi. Onu sevdiğimi sanıyor, be-
lirttiğim özelliklerini kendi ölçülerime göre anlamlandırıyordum. 
Sempatikti, mütevaziydi. Ama bu özelliklerinin anlamlarını tam ola-
rak kavrayacak düzeyde değildim. Ebru’nun tersine ona dönük cinsel 
hayaller kurmazdım. Hatta bunun zemini oluştuğunda bile bunu ak-
lımdan uzaklaştırıyordum. Yine Ebru’nun tersine, onun arkadaşları-
mın sohbetlerinin içeriği olmasına müsaade etmezdim. Seviyordum 
ve onunla yaşamak için evlenmek istiyordum. Gerçi içinden geldi-
ğim toplumsal yapının platonizmi ona açılmamı önledi. O, özel ev 
hayallerimin baş rolüydü. Ona karşı çok saf ve temiz duyguları yaşa-
dığıma inanıyordum. Genel evle karşılaştırılamaz güdülerle şekil-
lenmeye başlayan, farklılık olarak yorumladığım yeni duyguların 
karmaşıklığı, düşüncelerin egemenliği ona karşı nasıl işliyordu? His-
lerim, doğru sevginin işaretleri  miydi? Onunla evlenmek isteyip de, 
aklıma cinselliği hiç getirmeme; cinsellik geldimi kendini ayıplama, 
bedenini değil ruhunu, karakterini sevdiğini sanıyordum.  

Doğru, sevgi anlayışını geliştirmek güçlü kabul ve ret ölçülerinin 
gelişmesiyle gerçekleşebilir. Erkek gerçekliğinde, özelde duygu bo-
yutunda yaşanan muğlaklık, parçalılık kabul ve ret ölçülerinde de bir 
netliği geliştirmemektedir. Bu durum erkek gerçeğinde ve onun sevgi 
anlayışında, istikrarsızlığın yaşanmasını beraberinde getirmektedir. 
Neyi reddetmeli ya da neden nefret etmeli, yahut neyi sevmeli, neyi 
kabul etmeli? Bunun cevabı, kendimizden neden ve nasıl nefret ede-
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bildiğimizdedir. Bununla beraber doğru tavrı alabilme, sevgiyi yücel-
tici tavır alabilmenin iradesini geliştirmektir. İrade olmanın kendisi, 
kabul ve ret ölçülerinin netleştirilip tavrının sergilenmesi olurken, 
iradesizlik ise kabul ve ret ölçülerinin muğlaklığı ve bunun yarattığı 
istikrarsızlık olmaktadır. Varolan toplumsal yapılanmamızı tanıma, 
bunun içinde kendimizi tanıma, duygularımızda yaratılan muğlaklılı-
ğı ve parçalılığı anlamlandırma, yeni sevgi anlayışının oluşturulması 
şarttır. Mücadele, başarı, zafer, sevgi ve aşk gerçeğiyle bütünleşmek 
için, erkekteki sevgi yaklaşımını çözümlemek, yaşam somutunda 
ilişkilerine yansıyan boyutlarını ayrıntılarda irdelemek, özgürlükçü 
yaşam alternatifini adım adım oluşturmak için şarttır. Yeni sevginin 
kimliğini, somutta netleştirmek zorunludur. Kendini sistem karşısın-
da tanımak ve netleştirmek; neyi kabul edip, neyi reddedeceğinin  
bilincinde olmak demektir. Verili sistem ve onun sevgi anlayışının 
ruhta, duyguda yarattıklarını tarihsel toplumsal yönleriyle derinliğine 
irdelemek, arayışın temel dürtüsü olmaktadır. Bende en önemli olan, 
adeta alternatif sevgi anlayışına ulaşmanın, sistemi, arzusu, heyeca-
nını ve bunun mücadelesinin zorunluluğunu derinlemesine hisset-
mektir. Eski sevgi anlayışı, insanı en düşkün, en teslimiyetçi bir ger-
çeklikle yüzleştirirken, özgürlükçü sevgi anlayışı ise bireyi en yüce, 
en güzel yaşam gerçekliğine götürür. Önemli olan bunun tercihini 
yapabilme gücünü ve iradesini oluşturabilmektir.  

Sevgi ve aşk, başarı ve zafer gerçekliğiyle direkt bağlantılıdır. 
Zaferi, başarıyı elde etmenin yolu güç ve iktidar ilişkileri çerçeve-
sinde bireylerin sömürüsü, tüketilmesi üzerine kuruludur.   Karşılıklı 
iradeye, saygıya, açıklığa, emeğe dayanarak, kolektif emek, paylaşım 
ve ortaklaşmayla, ortak amaç ve faydada buluşmakla sevgi yaratıla-
bilir. Bizim gerçekliğimizde sevgi anlayışı, mücadeleyle bağlantılı 
iradeli bir düzeyi yakalamamış, genelleşememiş ve bunun arayışı 
güçlü yürütülememiştir. Çözümlenemeyen duygular, netleşmeyen 
kişilik gerçekliği, mücadeleyi soyut ele alan yaklaşımlar, kaderci ve 
dogmatik bakış açısıyla bağlantılı toplumsal şekillenmemizin yarat-
tığı tabuları,  ve alışkanlıkları söküp atamamıştır. Bu, sevgiye karşı 
ürkek yaklaşımları ve dolayısıyla kaçışı beraberinde getirmiş;  ya da 
tam tersi sevgi sahte sevgi anlayışıyla gerçekleştirmiştir. Bununla 
bağlantılı ilişki sevgi anlayışı, başarı yerine başarısızlık, karşılıklı 
irade ve saygı yerine  iradesizlik ve saygısızlık, açıklık yerine birey-
ci, politik hesaplar, samimiyet ve güven yerine güvensizlik yaklaşım-
larını geliştirmiş ve bunun sonucu yoldaşına karşı yeterli samimiyeti 
gösterememe ve sevgi adına yoldaşını düşürme durumu olmuştur. 
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Mücadelede aşk ve zafer gerçekliğine ulaşmak, çelişkileri çok somut 
olarak yansıyan egemen kültürün reddedilmesi üzerinden gerçekle-
şebilir. Bizi korkak, ürkek ve silik bir duruma getiren sistem gerçek-
liğine, güçlü cevap vermek en temelde cesaret olayıdır. Tabuları 
yıkmaya karşı göstereceğimiz cesaret, kendimizden duyduğumuz 
korkuya karşı cesarettir. Kendimize karşı duyduğumuz korku, birey-
ci, paylaşımsız ve maneviyatını yitirmiş duygularımızın yıkılacağına 
karşı duyduğumuz korkudur. Varolan bu korkuyu ancak kendimizi 
tanıyarak, kendimizi anlamlandırarak aşabiliriz. Bu  aslında hiçte 
memnun olmadığımız ama kendimizi mahkum sandığımız egemen 
sistemi aşmadır. En azından insan gerçekliği, herşeyden önce güzel-
liği, mutluluğu ve sevmeyi ister. Sevgiye ve mutluluğe ulaşmasa da 
ister.  

Bu somut gerçekliği görmek, ona karşı cesaretli tutumu sergile-
yip üstüne gitmemek ciddi bir çelişkidir. İnsanın kendisini özgürleş-
tirecek yol ile köleliğe götürecek yol arasında tercihini yaparak mah-
kumiyete götüren yoldan kurtulmalıdır. Bu yaşamak yada yaşamak, 
var olmak yada olmamak ,özgürleşmek yada köleleşmek arasında 
yapılan bir tercihtir.  Adım atmadaki cesaretsizliğimiz, ertelemecili-
ğimiz, mücadelesizliğimiz, kendimizi yeterli ve iyi görmemiz alter-
natifsiz olmak olmuyor mu?  

Mücadeleyle sevgi diyalektiğini yakalamak, güçlü bir iradeyi zo-
runlu kılar. Mücadele ve sevgi gerçeğinin somutumuzda nasıl yaşan-
dığını anlamak ve  çözümlemek; nasıl sevmemiz gerektiği yada nasıl 
ilişkilenmemiz gerektiği noktasında bizi aydınlatacaktır.  

Önderlik felsefesini tanıdıkça, bayan arkadaşların Kadın Özgür-
lük Hareketine karşı ilgisi oldukça artıyor ve ilk başlarda kaba da 
olsa bir cins bilinci gelişiyor. Bu durum, Gamze arkadaşla olan iliş-
kimiz boyutunda bende çok daha yoğun yaşanıyordu. Cins bilincinin 
kabada olsa gelişmesiyle tüm bayan arkadaşların, kritik bir süreci 
yaşıyor olmamıza rağmen, öğrenci çalışmalarından ayrılıp, farklı 
kadın çalışmalarına geçme istemlerini kabullenemiyordum. Ama bu 
süreçte bayan arkadaşların kendi ilişkilerinde önemli bir düzey yara-
tarak, bunu genel yapıya yayma arayışları ve  bu şekilde kararları 
daha etkin bir güç olarak sahiplenmeleri, onlara karşı saygı duymamı 
besledi. Kadın, genel çalışmalarda yani erkekle birlikte çalıştığı za-
manlarda güçsüz kalarak erkeğe tabi oluyordu. Ama kadınlar bulu-
şunca güçleniyor ve geneli belirleyen bir pozisyon alıyordu. İçine 
girdiğim bu gerçeklik, Kadın Kurtuluş İdeolojisi’yle buluşma çaba-
sını geliştiriyordu. Kadının örgütlü bir şekilde özgürleşme arayışı 



Erkeğin dönüşüm sorunları 

 120 

karşısında, ilk defa kadının gücüne saygı duyarak anlamaya çalışan 
bir gerçekliği yaşıyordum.  

Okul sürecinde Gamze’yla aynı eve çıktık. Bir sene boyunca ay-
nı evde kalmamız, birbirimizi daha iyi tanımamızı, ilişki ve çelişkile-
rimizin daha hızlı yaşanmasını sağladı. Aynı örgütlülük içerisinde 
yer alıyor, birlikte çalışma yürütüyor, onun dışındaki yaşantımızı da 
beraber geçiriyorduk. Ailem de, onun arkadaşları da ilişkimizi bili-
yordu. Ama bu yönlü bir baskı kurmuyorlardı. Sanırım bu ilişkinin 
gelişerek süreklileşmesinin bizi düzene bağlayacağını hesaplıyorlar-
dı. Gamze’nin devletle karşı karşıya gelmesi ve bunun riskli bir hal 
almasından doyalı ailesiyle olan çelişkileri artıyordu. Gamze, onla-
rın, senelerdir sevgi diye sundukları şeyin gerçekliğini sorguluyordu. 
Ailesiyle yaşadığı çelişki, onda bir boşluk oluşturuyor ve bu boşluğu 
benimle doldurmaya çalışıyordu. Ben, onun için hem yoldaş, hem de 
sevgiliydim. Bu durum, yoldaşlık iddiasında çelişki yaratsa da,  sev-
gililikte tabi olacağı bir güce bağlanmaydı. Benim açımdan, o arayı-
şıma cevap oluyordu. Yani, hem o güne kadar aradığım bir ilişki, 
hem de düzen ilişkilerinden farklıydı. Ama düzen gerçeğini en yakın 
anlatan kelime, egemenliktir. Bu ilişkilerde cinsellikten, çalışmalara 
ve yaşama kadar kendimi esas alarak egemenliği yaşıyordum. Aslın-
da zaman zaman bu durumun farkına varıyordum. Çünkü o zaman 
kendimi, tek başına karar veren ve bu kararı uygulatan babam gibi 
hissediyordum. Beni tanıyan bir arkadaşım Gamze’yle ilişkimin baş-
lamasından sonra, kendime daha güvenli bir duruşun geliştiğini söy-
lemişti. Bu bir gerçeği ifade ediyordu. Bu güvenin kaynağı kendimi 
çözümlemem değil, aileden ve toplumdan öğrendiğim fakat uygula-
ma zeminini bulamadığım egemenliğimdi. Üstelik sırf yüzeysel bir 
özgürlük iddiası olduğu için, bu ilişki yani egemenlik, beni rahatsız 
etmiyordu. Ayrıca Gamze’ye geçmişim ve kendimle ilgili her şeyimi 
anlatmama rağmen, yaşadığım en düşkünce anı açmamış, açamamış-
tım. Yani, bu ilişkinin başlangıç ilkesi olarak koyduğumuz güven ve 
samimiyete en başta ben ihanet ediyordum. Beni düzendeki erkek-
lerden farklı görmesi ve bunun sonucu gelişen yoğun bağlılığı, beni 
korkutuyordu. Çünkü, bende bir erkek olarak düzenden oldukça na-
sibimi almıştım. Belki de esas korktuğum şey, bu gerçekliğimi anla-
ması durumunda bağlılığın sona ermesiydi.  

Bu dönemde mücadele felsefesi ve ölçülerini öğrenmemiz, iki-
mizde de ilişkimize yönelik bir sorgulamayı doğuruyordu. Benim 
açımdan dogmatik gelişimim, dogmatik, altı boş bir sorgulamayı 
geliştiriyordu. Önderliğin, “Nasıl Yaşamalı, Erkeği Öldürmek” gibi 
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bazı çözümlemelerini okumuştum. Bu çözümlemelere bilimsel yak-
laşmıyor. Ya aşırı soyutlaştırarak kendi gerçeğimden uzak, yada aşırı 
somutlaştırarak ilişkiyi meşrulaştıran bir tarzda görüyordum. Bekle-
diğim bir reçeteydi. Önderliğin mesajı ve içeriği çok netti. Bir reçete 
sunmuyordu. Buna, yoğun bir sorgulama ve tarihsel, toplumsal bir 
kişilik çözümlemesiyle ulaşılması gerektiğini söylüyordu. Ne benim, 
ne de Gamze’nin bunu gerçekleştirebilecek gücü vardı. Bu güçsüzlü-
ğün bir sonucu olarak, ben, bu ilişkiye erkekçe bir nokta koyarsam 
tüm çelişkilerim çözümlenecekmiş gibi sonlandırmayı; o ise ilişkiyi 
kadınca sürdürerek çelişkilerimizi mevcut ilişki içinde  çözebilecek-
mişiz gibi sürdürmeyi dayatıyordu. İlişkimiz ise, klasik ve özgürlük-
çü yönlerimizin çatışma ve uzlaşmasıyla deyim yerindeyse ilginç bir 
diyalektikle devam ediyordu. Egemenlikli yönlerim klasik yaklaşım-
larımdan, devrimcileşme çabam özgürlük arayışlarımdan güç alıyor-
du. Aynı zamanda egemenlikli yaklaşım, özgürlük arayışı karşısında; 
devrimcileşme çabam klasik yaklaşımlar karşısında güçsüzleşiyordu. 
Bu ilişkide yoldaşlık iddiama rağmen, kadının tutsaklıklarından zor-
lanıyordum. 

“Zafer ile aşk ikizdir. Aşk tükeneni, biteni kendine getirme-
nin adıdır” (Önderlik) 

Sevgiyi ve aşkı yaratmanın, onun gerçekçi savaşımını yürütme-
nin yolu, kişiliğin oluştuğu duygu dünyasında gerçekleştirilen zaferle 
mümkündür. Bu da kişilikte tutarlılığı, ilkeli olmayı, ilkelerin ekse-
ninde bir dönüşümü gerektirir. Kişiliğin kendisinde varolan sistemle 
bağlantılı  oluşturduğu bağları kesip, kendisini varedebilmesi bu ger-
çeklikle bağlantılıdır. Sistemle uyumlu hale gelen dengelerimizi kı-
ramamamızın temelinde, tutarlı olmayışımız, karar ve görüşlerimizde 
kendimizi aldatmamız vardır.  

Sistem gerçeğiyle bağlantılı, duygularımızla savaşımımız çok 
güçlü olmamaktadır. Özde sistemin bizde yaratmış olduğu duygu 
gerçekliğinin yönlendirmesi altında, mücadele etme gerçeğimiz, bizi 
her seferinde sistem gerçekliğinin kucağına atmakta ve özgürlükten 
uzaklaştırmaktadır. Esasta, duyguda, düşüncede yaratılan statüko ve 
buna bağlı olarak, bunu savunmaya dönük savaşım özde bir şeyi de-
ğiştirmiyor. Biçimsel değişimi yaratabilir, fakat öz aynı kalır. Gerici 
ve statükocu erkek zihniyetine dayalı duygu, düşünce yapılanmasıy-
la, onu koruyarak savaşmak yerine; kişiliğimizde ilkelere bağlılık 
temelinde atacağımız adımlar, geliştireceğimiz ilişki esas paylaşım 
gerçekliğini ortaya çıkarabilir. Bu yönlü bireyin kendisinde gerçek-
leştirdiği, yarattığı ve sisteme alternatif yaptığı her çıkış; bireyi ge-
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nelleştiren, paylaşımcı kılan güven ve sevgi ortamını da böylelikle 
yaratır. Diğer türlüsü bireyi sistemle bütünleştirir, farklı bir sistem 
adına yola çıkmış olsa da; sisteme benzeyen  sistem olur. Yani farklı-
lığıyla, zenginliğiyle kendisini vareden ve yaşamı yaratan insan ger-
çekliğine ulaşılamaz. Ben merkezcilik bağlantılı, aynılaşan toplum 
ve birey gerçekliği içinde barış, adalet, sevgi gibi kavramlardan söz 
edilemez. Paylaşabilmek, paylaşımı sosyalist temelde gerçekleştire-
bilmek için sıradanlıktan, benzeşmekten kurtulmanın zorunluluğu 
vardır. Özgürleşmek, birey olmak farklılığını, kendi özgünlüğünde 
toplumsal ihtiyaçlarla, toplumsal mücadeleyle bütünleştirmek önem-
lidir. Şüphesiz kendimizi sorgularken, yada eskiyi yıkarken geçmi-
şimizi reddetmek, inkar etmek, küçümsemek yada tersi abartmak, 
kusursuz görmek kendimize yapacağımız en büyük hakarettir. 
Önemli olan geçmişle yüzleşmenin cesaretini gösterebilmek, geçmi-
şimizi tahlil etmek olumlulukları-olumsuzlukları ayırt edebilmek ve 
olumluluklarımızın üzerinden iradeleşmektir. Kişiliğin kendisine 
karşı saygılı olması, fakat geriliklerine karşı amansız mücadele etme-
si şarttır.  

 
ERKEKTE UYUM VE TAMAMLAYICILIK  
Bilinçli tarzda tercihler yapıldığı sanılsa da, aslında eğitim dev-

remize gelen arkadaşların tümünün, cins bilincine vararak eğitim 
ortamına geldikleri söylenemez. Egemenlikli zihniyetin bakış açıla-
rımızda ve kadın cinsi üzerinde yaratmış olduğu tahribatlar, Önderlik 
savunmaları doğrultusunda kavranılmaya çalışılsa da bilincine çı-
karma noktasında yüzeysel ve yetersiz kalıyordu. Doğal olarak bu 
katılımdaki tercihlerimize de yansıyordu. Kadın dünyasına ilk adım 
attığımızda konuşmalarımızda, davranışlarımızda kadın doğallığının 
etkin olduğu böylesi bir ortamda, bu kendisini daha fazla gösteriyor-
du. Ortama katılım sağlamada belli bir ürkeklik, hatta korku vardı. 
Adeta bir ilke başlamadan önce, güçten duyulan korkuyla tanımla-
namaz bir korku hissediliyordu.  

İlk çağlardan başlayan egemen zihniyetin, kadının önüne biyolo-
jik farklılığı koymalası, toplumsallığa ve yerleşik yaşama daha yat-
kın olan kadını, erkekten zihinsel ve duygusal olarak farklı kılmıştır. 
Yavrusunu koruma ve onu kendisinden bir parça sanarak besleme, 
ilk düşünüş biçimi neolitiği doğurmuştur. Gelişen bu düşünce farklı-
lığı toplumsallığa yansımıştır. Toplumsallık aslında insanlık için en  
temel değeri ifade etmekle birlikte, insanlar arası karşılıklı bağlılık 
ve ilişkilerde yaşanan zayıflıklar ve boşluklar toplumsallaşmayı zo-
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runlu kılmıştır. Erkek, toplumsallığın ve karşılıklı bağımlılığın bilin-
cine varma konusunda gerekli düşünsel sıçramayı gerçekleştireme-
miştir. Erkekte gerekli olan, kadının farklılıklarıyla bütünleşen bir 
sıçramayı sağlamakken, zihinsel düzeyi bu sonuca ulaşmamıştır. Bu 
onun biyolojik farklılığına da yansımıştır. Yetersiz olan zihinsel geli-
şim ve toplumsallaşmadan dolayı erkek karakterli yapılar, toplumsal-
lığa demokratik katkıyı yeterince yapamamışlardır. Erkek, cinsler 
arasındaki bu farklılığa anlam verememiştir. Kendi farklılığını, bir 
hakimiyet gerekçesine dönüştürmüştür. Kendi toplumsal farklılığının 
bilincine varamaması sonucunda, benmerkezci düşünce yapısı gelişe-
rek bencilliğe yol açmıştır. Bu yüzden erkek, toplumsallaşmanın bir 
gereği olarak sorumluluk bilincini geliştirmekte yetersiz kalmıştır. 
Bu da onun, toplum içerisinde daha eşitlikçi, uyumlu ve tamamlayıcı 
bir rol oynamasını engellemiştir. Böylesi bir rol zayıflığı, onu toplum 
içinde kadına karşı zayıflık hissine ve kompleksine götürmüştür. Ka-
dının doğuran, besleyen, koruyan, tamamlayan, bir araya getiren 
özellikleri karşısında bu kompleks daha da derinleşmiştir. Erkeğin 
yaşamına anlam bulma arayışında, toplumsal bir üye olarak, kendi 
varoluşuyla, yetenekleri ve gücü oranında özbilinci ve sorumluluğu 
gereği mücadele etmemesi onu güçlü bir öz iradeye kavuşturmamış-
tır. Güçlü bir özbilincin, öz güçle pekişmemesi, onda öz iradeyi ye-
tersiz kılmıştır. Bu anlamda varolabilme gerçeği, egemen sistem zih-
niyetinden güçlü bir kopuşu sağlayamamıştır. Sistem gerçekliği kar-
şısında bu temelde güçlü bir iradenin gelişmeyişi, özgürlük idealle-
rinde de  erkeği sınırlı kılmıştır. Bu anlamda erkek,  kendisini var 
edebilme, zayıflıklarını güce dönüştürme konusunda, yaşadığı boş-
lukları giderme arayışına düşmüştür. Bu konuda da en köklü tarihsel 
değişimler, sınıflı topluma geçişle birlikte din ve devlet olgularının 
gelişmesiyle hız kazanmıştır. Varlığın kaynağı ve buna bağlı olarak 
yaşamın anlamı, aşırı benmerkezci düşüncenin soyutlanarak göğe 
yükseltilip tanrılaştırılmasıyla her şeye hakim ve sahip olduğu dü-
şüncesiyle idealize edilmiştir. Aslında erkek, ilk başta kadının tarih-
sel olarak kendisinde yaratmış olduğu değerlere karşısında, sözde 
güçsüzlüğünü giderme çabası içerisinde olmuştur. Tanrısallığın ka-
dından koparılması, erkeğin üstünlük arayışının bir sonucudur. Ege-
men erkek zihniyeti, tanrısallığı sadece kendi cinsinde somutlaştıra-
rak, mutlak gücün kendisi olduğu anlayışını topluma kabul ettirme 
çabası içerisinde olmuştur. Bu anlamda uygarlıksal gelişme içerisin-
de erkek egemen zihniyetinde varolan bencillik olgusunun, insanlar 
arası ilişkilerde komplolara, aç gözlülüğe, rekabete ve doyumsuzluğa 
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sebep olduğu da bilinmektedir. Aslında erkeğin, toplumsal yaşama 
(yerleşik yaşama) geçilmesiyle, yaşadığı boşluk ve yetersizlik öyle-
sine derinlikli olmuştur ki, bunu ancak mutlak bir güç ve mutlak bir 
üstünlükle dengeleyip kendisini tatmin edebilmiştir. Erkeğin, anlam 
boşluğu ve zayıflık olarak yaşadıkları, maddi olarak karşılanabilecek 
ve çözülebilecek durumda değildir. Bu ancak, ideolojik moral boyu-
tunda yaşanılacak büyük dönüşümle sağlanılacak bir gelişme olacak-
tır. Erkek toplumsallık karşısında tercihini, ben merkezci düşünce 
yana yapmıştır ve bu onun ideolojisinin temel özelliğidir. Eğer ideo-
lojiler toplumsallaşmaya katkıda bulunan düşüncelere dönüşürse, 
erkek de içinde olduğu benmerkezci ve aşırı mutlakyetçi konumun-
dan çıkıp daha özgürlükçü ve eşitlikçi bir konuma kavuşacaktır. Er-
kek, manevi değerlerden ve bağlılıklardan kopukluğunu ancak ken-
disine varmasıyla kazanacaktır.  

Bu temelde derinleşmeyen tercihler, aslında bilinçaltında sistem 
zihniyetinin yoğun şekillenmesiyle engellenmiştir. Şekillenmenin 
böylesine köklü yaşandığı erkek dünyasında, özgürlükçü ve ortak bir 
yaşam adına kadınla bir araya gelme iddiası ve tercihi bir değer taşı-
maktadır. İdealler ne kadar güçlü olsa da, bunun yaşamsallaştırılma-
sında ne kadar bilinç ve irade sahibi olunacaktır? Bu bilinç ve irade 
kendisini kadın bakış açısıyla ne kadar var edecektir? Konumuzun 
gereği olarak üstünlüğün ve hakim güç olmanın arayışı içerisinde 
yaşanılan bir dünyada, böylesi bir ortama geçiş, özgürlük ilkeleri 
doğrultusunda manevi bir yaşam gücünü ne kadar ortaya çıkarılabi-
lecektir? Bencilliğin genlere işlediği, zihniyete yansıdığı bir ortam-
dan, uyum ve tamamlayıcılığın, sevginin ve paylaşımın geliştiği bir 
dünyaya geçiş nasıl sağlanılacak ve bunun mücadelesi yaşadığımız 
toplulukta nasıl verilecektir? Aslında bunun gibi sorular, erkeğin 
içinde yaşamış olduğu zorluklar ve zorunluluklarla birlikte  çarpıcı 
bir şekilde tartışılıyor; heyecan ve coşku yaratıyor.  

Özünde, egemen sistem zihniyeti içerisinde şekillenen, egemen-
lik ve hakimiyet geliştirmeyi kendi varlık gerekçesi gibi gören ve bu 
temelde koşullandırılan kişiliklerimiz, erkeğin çoğunlukta olduğu ve 
bu temelde hakimiyet geliştirdiği; öte yandan sistem karşısında öz-
gürlük ideallerini gerçekleştirme de güçlü bir bilinci ve iradeyi yansı-
tamayan tipik erkek karakteri, kadının örgütlediği ve çoğunlukta ol-
duğu bir ortama girerken güç dayanaklarını kaybedeceği korkusu 
içerisindeydi. Bu korku dile getirilmese de yaşam boyutunda hissedi-
liyordu. Kendisini güç sandığı ortam değiştiğinden, kadın ortamında 
güçsüzlük hissine varılıyordu. Aslında yaşanılan erkek ortamında, 
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erkek dünyasında  kendisine anlam bulduğunu sanan, insansal 
varoluşun güçlü özbilincine dayanmadığından dolayı yaşanan, insan-
sal özdinamiklerden yoksunluğun duruşuydu. Belki bir çoğumuzun 
yaşadığı koşullar, bizim için bir kimlik anlamına geliyordu. Yarattı-
ğımız kimlikler, belki belli bir emeğe de dayanıyordu. Ama sorun 
sarf edilen emeğin dayandığı hakimiyet mantığının, kendi toplumsal 
dinamiklerimizden farklı olan bir zihniyete dayanmasıydı. Bu an-
lamda insansal varoluş, erkek karakter yapısı içinde, çıkmış olduğu 
ortamın vermiş olduğu güç mantığından ve değerlerinden uzaklaşmış 
oluyordu. Azınlıkta kalanın özelliklerini burada aramak önemlidir. 
İçinde yaşadığımız ortam, güzellikleri ve çirkinlikleriyle kadın dün-
yasıydı. Belki bu ortamda, erkek egemenlikli zihniyetin yansıdığı 
anlayış ve kişiliklerde mevcuttur. Ama özünde  belirleyici olan kadın 
bakış açısının kendisiydi. Düşünsel ve pratiksel faaliyetlerin yürütül-
düğü böylesi bir ortamda paylaşımcılık, duyguda ve düşüncede yaşa-
nılan en temel gerçekliktir. Kadın bu gerçekliği, gökten zembille 
indirerek yaratmamış; bu gerçeklik kendi içinde, kadın bakış açısının 
aklı ve duygusuyla gerçekleştirilen emeğin sonucuydu. Böylesi bir 
ortama giren bizler yani erkek arkadaşlar, sistem zihniyetiyle koşul-
landırılıp, kendilerine bu temelde anlam verdiklerinden dolayı boca-
lıyor ve bir şeyleri kaybedebilmenin korkusunu yaşıyorlardı. Bu 
dünyaya gelmeden önce, bazı erkek arkadaşların yapmış oldukları 
espirilerde de bu korku ima ediliyordu. İçine girdiğimiz ortam kadı-
nın çoğunlukta olduğu bir ortamdı. “Beşbin yıllık egemenliğin, inti-
kamını sizden çıkarırlar dikkat edin. Ne kadar yönelirlerse yönelsin-
ler orada erkeğe toz kondurmayın” diyen erkek arkadaşlar yaklaşım-
larını ortaya koyuyorlardı. Erkeğin azınlıkta olduğu bir ortamda, psi-
kolojik olarak bazı arkadaşlarda boşluğa düşme, doğal olmama, ür-
kek ve hesaplı adım atma; kimisinde de içe büzülme, kapanıklık, 
bazı arkadaşlardaysa kendisini aşırı sosyal gösteren yaklaşımlar açı-
ğa çıkıyordu. Bunlar, erkek dünyasında kendisine hesapçı kaygılı, 
istikrarsız yaklaşan erkeğin, içine girmiş olduğu kadın dünyasında 
yaşamış olduğu ilk uyumsuzluk örnekleriydi. Erkek sistemin, kendi-
sine vermiş olduğu kendi cinsini hakimiyet altına alan araçlarla, ka-
dın dünyasında kendisini ifade edememesinin yarattığı zorluklardı. 
Ayrıca kendisine göre, kendisi bir erkekti? Anne ve babası da ona 
sürekli “erkek” olduğunu söylemişti. “Daha öncesi bir güçtü korku-
suz ve cesaretliydi ama burada neden böyle oluyordu?” 

Geliştirilen eğitim projesine göre, ilk aylarda erkek arkadaşların 
eğitimlerini, bayan arkadaşlardan ayrı,  kendi başlarına,  görmeleri 
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gerekiyordu. Bunun dışında kalan zamanın büyük çoğunluğunda, 
basit pratik çalışmalar yürütülüyordu. Özünde yansıttığımız ruhsal 
özelliklerden dolayı, bayan arkadaşlarla kamelyada, televiziyonda 
ilişkilenmeler ise çok sınırlı diyaloglarla  geçiştiriliyordu. Dıştan 
utanma gibi görülen duruş, özünde sistem içerisinde, erkekte oluştu-
rulan statükoda  yaşanan sarsılmaların bir sonucuydu. Eğitimlerimiz 
yirmi kişilik bir arkadaş grubuyla görülüyordu. Bunun dışında koor-
dinasyondan birkaç arkadaş eğitimlerimize katılıyordu. Eğitim orta-
mında yaşanılan tartışma ve yoğunlaşma düzeyi, bu dönemde belli 
bir iç sorgulamayı geliştirse de, sistem zihniyetini sürdürmekde zor-
lanıyor olmamızın nedeni yeni ortamın değişik olmasıydı. Kadın 
dünyasında kendisini hakim ettiremeyen araçlar, bu dünya içerisinde 
oluşturduğumuz küçücük erkek dünyasında, kendisini bilgi yoluyla, 
pratik tecrübelerle farklı yetkilerle ve o yetkinin vermiş olduğu ka-
lıpçı duruşlarla hakim kılmak istiyordu. Bazı arkadaşlar, teorik bilgi-
leriyle bir kısım arkadaşı tahakküm altına almaya çalışıyor, bazı ar-
kadaşlar ise yer yer eğitim ortamındaki ve yaşamdaki teşhirlerle “asıl 
önemli olanın teori değil de, pratik olduğunu, bu anlamda konuşma-
larının fazla bir değeri olmadığını” söz ve davranışlarla ifade ederek, 
baskı ve hakimiyet oluşturmaya çalışıyorlardı. Bu anlamda ilişki-
lenmelerde, kimi yerde sunni çelişkiler, demogojiye dayanan eleştiri-
lerle sınırlar geliştirmeye çalışan tabusal yaklaşımlar ve kendi farklı-
lığını bu sınırlarla kabul ettirmeye çalışan bir yaklaşım gelişiyordu. 
Aslında olması gereken tahakkümcü koşullandırmalardan farklı ola-
rak, düşünsel emeğin ve pratik tecrübelerin bilince çıkarılarak bu 
bilincin paylaşılması ve güven ortamının yaratılmasıydı. Kendisini 
vareden özbilinçten yoksun kalan erkeğin zihniyetinde varolan bu 
boşluk ve boşluğun yarattığı korku ve kendi cinsine karşı duyulan 
güvensizlik, üstün olma isteminin bir sonucuydu. Ama bunlar, fazla-
ca bilince çıkarılmadığından dolayı, karakterlerin getirmiş olduğu 
şekillendirme ve alışkanlıklarda yaşanan ısrar, bu sonucu doğuruyor-
du. Birbirinin yaptıklarını ve düşündüklerini tahakküm altına almaya, 
yönlendirmeye çalışan, olduğu gibi davranmayan, davrandığı gibi 
olmayan böylesi bir zihniyet birleşimi kendi içinde paylaşımcı, eşit-
likçi bir yaşamı geliştirmede yetersiz kalıyordu. Neden erkek bunu 
geliştirmek istemiyor, kadın neden bunu geliştirebiliyordu? Erkek 
sistemin bir parçasıydı. Sistem zihniyeti onu, böyle var etmişti. Er-
kek, kadın karşısında toplumsallaşmayan karakter ve zihniyet doğ-
rultusuna girmeyen bakış açısıyla egemen olmaya çalışıyordu. Ama 
öte yandan aynı Kürt erkeği de, sistem karşısında yenilginin, 
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iradeleşememin temsili ve kendisiydi. Hem ezilen ve hem de ezen 
konumundaki karakter yapısında ısrar eden Kürt erkeği de özünde 
istikrarsız duruşun kendisi oluyor, kendi içinde statükolar (dengeler) 
oluşturuyordu. Aslında yaşanılan, istikrarsızlıktan istikrar oluştur-
maydı. Sisteminin bir parçasını yansıtan Kürt erkeği karakteri gereği, 
kendi toplumsal gerçeğiyle bütünleşmediği, onu var eden egemen 
zihniyetle örtüştüğü için, bağımsız ve iradi bir bakış açısını ortaya 
çıkarmaktan acizdi. 

Yine kadının kendi içindeki ilişkilerde yeterli olan yanların ve 
yeteneklerin öne çıkarılıp paylaşılması görülürken, erkekte kendi 
yeteneklerini çok bencilce değerlendirme ve bunu rekabet anlayışıyla 
ortama hakim kılıp bununla çıkar sağlama arayışı içerisinde olma 
yaklaşımları kendisini göstermiştir. Yeteneklere karşı tahammülsüz-
lük kendisini açıkça ifade etmese de ilişkilerde, maneviyatı olumsuz 
etkilemiştir. Birbirinin yetersizliklerine, eksikliklerine karşı sabırlı 
yaklaşmama, yine sistem zihniyet gerçekliğini bireyler şahsında çö-
zümleyememesi ve bu anlamda birbirlerine karşı arkadaşların yeterli 
desteği sunamaması çıkan sonuçlardandır. Yine ilk etapta, yapılan 
çözümlemeleri kabul edip kendisini ikna etmede zorlanmalar yaşan-
mıştır. Yaşanılan kısmı düzeydeki yoğunlaşmalar yeterli görülerek, 
düşünce yoğunluğunda, tempoda zayıflama yaşanmıştır.  

Özgürlük ve eşitlik iddiasında olduğumuz böylesi bir mücadele 
içerisinde, ret ve kabul ölçüleriyle birlikte uyumlu ve tamamlayıcı 
bir yaşamın yaratılması konusunda ilişkilere yansıyan bunun tersi 
oluyordu. Yoldaşlık iddiasında olduğumuz bir doğruydu. İdealleri-
mizi gerçekleştirmek istedik fakat ideallerimiz sistem zihniyetinin 
damgasını taşıyordu. Mücadele içerisinde yer alan yoldaşlarımızın 
bir çoğu, kadına karşı çok demokrat yer yer eşitlikçi iddialarıyla söy-
lemlere girişse de, içinden çıkmış olduğumuz topluluğun bir yansı-
ması olarak, özdeyse birbirini tamamlayan bir yaşamı geliştirmede 
zorluklar yaşanıyordu. Kendi cinsi içinde paylaşımcılığa, tamamlayı-
cılığa dayanmayan bir yaşam bakış açısı, özünde genel mücadelemi-
zin bir ilkesi olarak kadın cinsine karşı acaba ne kadar özgürlükçü, 
eşitlikçi bir yaklaşımı sergileyebilirdi. Başta da belirttiğimiz gibi 
yaşam tarzlarımız ve hem cinslerimize karşı yaklaşımlarımız, pratik 
anlamda bunun tutarsız bir söylem olduğunu ortaya çıkaracaktır. 
Toplumcu bir duruşa gelmede, benmerkezci anlayışlardan kaynağına 
alan sistemsiz ve dağınık bir duruş sergilenecektir. Yine örgütsel 
anlamda, düşüncelerin yeterince disipline olmaması, kadın ortamının 
ciddiyetinin yeterince bilince çıkarılamaması yaşanacaktır. Özünde 
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yaşamış olduğu güvensizliği, ilk etapta kendi cesaretlice ele alma-
yan, kapsamlı çözümleyici olmaktan uzak yaklaşımlar takip etmiştir. 
Bu anlamda eğitimi ilk başta yürüten akademi koordinasyonundaki 
bayan arkadaşlar, böylesine sancılı gelişmelerin yaşandığı topluluğa 
adeta müdahale edercesine varolan anlayışların ve yaklaşımların sis-
tem zihniyetinden kopuk olmayan erkek karakterli bir duruş kaynak-
landığını ve böylesi bir duruşun kendi cinsi içerisinde uyumlu ve 
tamamlayıcı bir yaşam tarzını oturtamadığında, kadın cinsiyle de 
sağlıklı bir ilişki ve yaşam anlayışını yakalamayacağını belirtmiştir. 
Bu anlamda takım bünyesi içerisinde, aşırı benmerkezci, bencil, yeri 
geldiğinde kaygılı, bazen kapalı, süreklileşen bir istikrarı yakalaya-
mayan, kendine göre yöntemsiz parçalı kalan yaklaşımlar açığa çık-
mıştır. Bu, takım içerisinde yoğun bir çatışmayı  beraberinde getir-
miştir. Erkek karakterli zihniyet, eğitimlerde kadının da ideolojik 
anlamda doğrultu vermesiyle birlikte daha da torpillenmiştir. Eğitim-
lerin derinleştirilmesiyle birlikte, erkek zihniyetli karakter yapısı so-
mut kişilikler boyutunda geçmiş ve günümüzle değerlendirilmeye 
tabi tutulmuştur. Kişiliklerimizde yaşanan çözümlemelerle, samimi-
yet ortamı doğmuş ve karşılıklı güven pekişmiştir.  

Sistem düzeyinde vermiş olduğu imkanlar, erkekte kolay tatmin 
olabilme, kendi sınırlarını aşabilmede sistemin yaratmış olduğu du-
varları zorlamama, bu anlamda sistemin yaratmış olduğu meziyetler-
den kolay etkilenme ve kendi duruşunu yeterli görme mantığı erkek-
te kendisini ortaya çıkarmıştır. Kendisinde çelişkileri dondurmaya 
çalışan, kolay liberalize olabilen, arayışlarında güçlü olmayan, mü-
cadele etme noktasında sürekliliği yakalayamayan zorlanma karşı-
sında da; “benden bu kadar” mantığını eğitim ortamına dayatan bir 
duruş içerisine girilmiştir. Böylesi bir duruş ve mantığın aslında sis-
tem zihniyetli bir mantık olduğu eleştirilirken, ilk başta kendisinde 
ret ve kabul ölçülerini güçlü geliştirmeyerek uyumu ve kendisini 
tamamlamayı fazla gerekli görmeyen yüzeysel bir yaklaşım sergi-
lenmiştir. Zorlanmaların yaşandığı böylesi bir süreçten sonra da yer 
yer üslupta ve  eğitimlerde edindiği bilinci pratikleştirme de zorlan-
malar ve yoğunlaşmaların yeterince yansıtılamaması görülmüştür. 
Bu aslında, yaşamın ayrıntılarındaki alışkanlıklarda hala tam anla-
mıyla giderilmeyen bilinçaltı dayatmalarına karşı köklü bir mücade-
lenin verilmemesidir. Giderilmeyen yetersizlikler ve kişiliğin kendi-
sini disipline edememesiyle bağlantılı yaşamda ve ilişkilerde de yer 
yer sıradanlık ortaya çıkmıştır. Uyum ve tamamlayacılığa ilk öncele-
ri yeterince anlam verilememiş; uyum ve tamamlayıcılığın maddi 
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olgularla gerçekleştirileceği yanılgısı yaşanmıştır. Bu yanılgı uyum 
ve tamamlayıcılığın, karşılıklı bilgi alıp verme veya kaba emekle sarf 
edilen yardımlaşmalarla gelişeceği noktasındadır. Ama özünde anla-
şılmayan ve kavranamayan kadının doğal duruşunda kendisini yansı-
tan ve kadının maneviyatına dayanan özdür. Her türlü yetersizliği 
ayıplayan, küçümseyen, inkar eden, hor gören, abartan yaklaşımlar-
dan ziyade; sevgiye dayanan vicdan gerekliliği ile yetersizliklerine 
karşı yaşama anlam vermenin gücü düzeyinde mücadele ederek yar-
dım verebilmektedir. Vicdanımız, amacımıza uygun ilişki ve davra-
nışlarımızın toplamı ve neyin amaca uygun olduğunu ayırt edebilme 
gücümüzdür. Düşünsel emeğe dayanan ve karşılıklı yüceltme mantı-
ğıyla geliştirilen bir ilişki tarzı özünde sevgiyi doğurur. Uyumlu ol-
maya ve tamamlamaya çalıştığımız, öteki olmakla birlikte özünde 
kendimizizdir. Toplumsal sorumluluklarımız, özünde kendi varolma 
gerçeğimiz ise eğer; bu anlamda toplumla veya toplulukla uyumlu 
yaşamak, kendimizden bir şeyler katmak, insansal varoluşumuzu 
sağlayacaktır. Bu anlamda ilk etapta yaşanan, çok önemli görmedi-
ğimiz yaklaşımlar, egemen zihniyetin göstergesidir.  

Eğitimlerimizde yakalanan çözümleme düzeyiyle birlikte, genel 
akademideki arkadaşlarla ortak eğitimler görmeye başladık. Kadının, 
yoğunlaşmalarımızı paylaşması ve yer yer eleştirilmemiz veya yapı-
lan yorumları eleştirmemiz, kendimizi ve çevremizi sağlıyordu. Ka-
dın ortamında da kendisini irade kılma ve doğal bakış açısını yaka-
lama sorunları vardı. Bu yüzden görüş ayrılıkları ve çelişkilerde ya-
şanabiliyordu. Ama  sonuçta her türlü tahakkümcü ve benmerkezci 
düşüncelerden sıyrılarak birbirini ikna etme gelişiyordu. Kadın bakış 
açısına yakınlaşılarak yürütülmeye çalışan tartışmalarda, birbirinin 
iradesini kırmadan düşünsel bir emekle yaratılan sevginin kaynağı 
onun duygu yüklü aklıydı. Konular monoton ve kuru bir dille tartı-
şılmıyordu. Her tartışmada, bir doğru aranıp birbirini tamamlayan bir 
düşünce yapısı ortaya çıkıyordu. Alışveriş ortamında maneviyat güç-
leniyordu. Erkek arkadaşlar tartışmalara katılımında belli bir çözüm-
leme gücü yakalasa da; de bilgi yoluyla ötekini zorlayan, sorularla 
tahakküm oluşturmaya çalışan karakter yapısı gereği, bilinçli olmasa 
da bunu kendi cinsine uygulayan hatta bundan duygular boyutunda 
haz alan bir duruş içerisine girebiliyordu. Erkek arkadaşlar arasında 
eğitim dışında yapılan tartışmalarda da bu duruşun aşılması gerektiği 
ve bunun arkadaşları düşünsel anlamda açık kılmayarak zorladığı 
sonucuna varıldı, içine düşülen mantık ve bakış açısı mahkum edildi. 
Böylesi pratiksel duruşlar; “dönüşür müyüz?, dönüşemez miyiz” tü-
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ründen kaygılara yol açsa da koordinasyondaki arkadaşlar kaygıların 
aşılmasında inançlı ve güvenli yaklaşımlarıyla kaygıları kırabiliyor-
lardı.  

Erkek arkadaşlar açısından önemli olan, her türlü benmerkezci 
anlayışı kendisinde barındıran, mutlakiyetçi, inkarcı ve zihniyetlerin, 
yol açtığı söylem ve davranışlarının bilince çıkarılmasıydı. Bu bakış 
açısı, ilişkilerde her türlü kastlaşmayı, sınıflaşmayı hiyerarşik bir 
yapılanmayı kendisinde geliştirerek “ben”i gerçekleştirmede ayrıca-
lıklara sahip oluyordu. Erkek, karakterinde yapılan bunca tahribata 
rağmen, kendisini ve çevresini eşit ve özgür bir temelde emeği ve 
yaratıcılığıyla sevebilir miydi? Sınıflı uygarlığın yarattığı her türlü 
hiyerarşik farklılıklar, onu hem karşı cinsine, hem de kendi cinsi içe-
risinde hakim kılmaya alıştırmıştı. Ona göre böylesi farklılıkların 
yarattığı güç kavramı, anlamını bulmadan sevgide anlamsızdı. Yine 
ona göre, güç kavramının farklı bir anlamı ve yarattığı sonuçları 
olamazdı. Gücünü açığa çıkarmak, kendi bencilliğini hakim kılmayla 
eş değerdi. Ve sevecekse, “sahip olarak” çevresini sevebilmeliydi. 
Bir şeylere sahip olarak sevmek, insanlarla uyumlu yaşamaktan zi-
yade, çevresini tüketerek, hep onlardan alarak yaşamaktı. Uyum ve 
tamamlayıcılık, insanın kendisini varedebilmesi için yeteneklerinin 
ve akılcı yönlerinin, emekle açığa çıkarak iradeye dönüşmesiyle 
varolacaktır. Tek irade ve tek hakimiyetin olduğu yerde, “öteki” kav-
ramı hiçleştiğinden, ötekinin uyum göstereceği ve tamamlayacağı bir 
şey ortada olamayacaktır. Bireyde açığa çıkan akılcı yön, çevresini 
kendisine katarak üretime geçirdiğinden dolayı, bu duygularda ve 
maneviyatta bir moral kaynağı olacaktır. Bireyin çok güçlü yönleri 
olabilir. Yetenekleriyle bazı şeyleri kendi başına da yapabilir. “Tüm 
doğruları ben bilirim, benim dediğim herşey doğrudur. Onun için 
tüm doğruları benim söylemem gerekir. Başkaların dedikleri doğru 
değildir veya yetersizdir” demek aşırı mutlakiyetçi bir zihniyet ol-
makla beraber, ötekinde varolan yetenekleri ve iradeyi körelttiği gibi 
“uyum ve tamamlayıcılık” olgularının da oluşmasında zemin yarat-
mayacaktır.  

Aşırı merkezileşen böylesi bir bakış açısı, ötekinin iradesini yok 
ettiği gibi, sonuçta kendisini de tüketecektir. Ötekinde varolan yete-
nekleri,  akıl ve  emek gücünü çok az da olsa bütüne katmak ve 
onunla iradesini tanıyarak uyumlu ve tamamlayıcı yaşamak, hem 
karşılıklı ilişkilerde maneviyatı güçlendirecek, hem bireyi zorlama-
yacak, hem de ötekinin gücünü açığa çıkaracaktır. Unutmayalım ki, 
insan toplumsal bir varlıktır. Kendisini bir sosyal varlık düzeyinde 
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gerçekleştirmeyen bireyler, manevi ve vicdani duygulardan yoksun 
kalıp yalnızlaşacak ve tükenmekle yüzyüze kalacaktır.  

Bu düzeyde bir karakter yapılanması, varolan arkadaş grubu-
muzda böylesi bir düzeyde görülmese de, herkes kendisinin farklılı-
ğını, bir üstünlük gerekçesi olarak gördüğü, ilk önceleri göze çarpan 
bir gerçeklikti. Bazı arkadaşlar, gelmeden önce kendisine göre bir 
komutandı, yöneticiydi, kimisi çok bilgiliydi, kimisinin belli bir pra-
tiği ve örgüt içinde bir emeği vardı. Ama bu tür özellikler hiyerarşik 
bir anlayışı yaratmada, birer araç olarak kullanılıyordu. Bu özellikle-
rin, güzelliklerin ortaya çıkarılmasında, bütünün birer parçaları ol-
dukları, karakter yapılanmaları gereği fark edilmiyordu, bu konu da 
anlama gücü yetersizdi. Davranış ve ilişkilerde, sınırlar, büyüklük 
kompleksleri, kendisini farklı göstermeye çalışan saplantılar, kapris-
ler kendisiyle birlikte duygu ve düşüncelerde uyumsuzluğu ve birey-
ciliği çağrıştırıyordu. Şu gerçekliğin arkadaş yapımız tarafından iyi 
anlaşılması gerekir: “İlişkilerimizde uyum ve tamamlayıcılık rahat-
lıkla, birbirimizin yetersizliklerine göz kapatarak, idare ederek ge-
lişmedir. Zihniyetlerimizde yaşadığımız dönüşümdeki zorlanmaların 
ölçüsü, yaşamdaki ilişkilerimize de yansıyordu. Zihniyetlerimiz, ba-
kış açılarımız; yaşamdaki arkadaşlığımızı, davranışımızı ve yaratma-
ya çalıştığımız bütünlüklü bir sevgiyi yansıtmalıydı. Yer yer birbiri-
nin yetersizliklerini küçümsemeler, geri görmeler, alaya almalar, 
hatta kendisine benzeştirmeye çalışarak yönlendirmeye çalışmalar 
uyum ve tamamlayıcılıkta zihniyetimizin aynası oluyordu. Bu yüz-
den dönüşümü köklü yaşamak için, yıpranmış ve tozlanmış olsalar 
da genlerimizde varolan toplumsal gerçekliğimizi açığa çıkararak ilk 
darbenin zihniyetlerimize vurulması gerekiyordu. Varlık gerekçemiz 
olarak algıladığımız zihniyetlerimizle yürüttüğümüz kavga çok de-
rindi ve büyük bir  kavgayla çok zorlandı. Öyle bir kavgaydı ki, er-
keklik olarak koşullandırıldığımız mantık ile, kadının duygu yüklü 
aklı arasındaki kavgayı adeta yeniden canlandırıyordu. Ama sonuçta, 
bir çok yönden güçlü olan sistem zihniyetinin kendisini maskeleyen 
çeşitli vizyonları, maneviyatın gücü karşısında boşlukta kalarak ya-
kayı ele veriyordu. Bu boşluk,  en başta hem cinsimiz ve karşı cinsi-
mizle varolan ilişkilenmelerimizde, uyum ve tamamlayıcılıkla  birey-
lerin iradesini açığa çıkaran emekle yaratılacak bir sevgiyle doldu-
rulmalıydı. Öylesine bir sevgi yaratılmalıydı ki, ötekinden varolan 
yetersizlikler, gelişebilecek doğal bir durum olarak görülerek anında 
tamamlanmalı, küçümsenmemeli, ötekine güzel ve olumlu yetenek-
leri kazandırmak için emek verilmeliydi. Bu gücü açığa çıkarmak zor 
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olduğu kadar, arkadaşlarda belli bir coşkuyu ve heyecanı da geliştiri-
yordu. Çünkü zihniyette ve yeni amaçlarda yaşanan derinleşme ve 
netleşmeler coşku yaratıyordu.  

Genel akademi yaşamındaki bir çok çalışmaya daha fazla katılı-
mımız, bayan arkadaşlar arasındaki ilişkilenme tarzını da gözleme-
mize hatta tartışmalar yürütmemize fırsat veriyordu. Akademi orta-
mına gelmeden önce, tanıdığımız bir çok bayan arkadaş, akademide 
hazır bulunuyordu. Onların tartışmalarımızı dinlemesi ve bizleri göz-
lemleyerek geliştirdikleri yorumlarda bize güç veriyordu.  

Böylesi bir ortamda yetkili olan, olmayan, teorik veya pratik gü-
cü olan olmayan arkadaşlar arasında bir çok farklılık olmasına rağ-
men, birbirleriyle uyumlu, sevecen, üretken yaşayabildiklerini gör-
dük. Bunun yanında, birçok arkadaşın yaşadığı bireysel sorunlar ol-
masına karşın, genelin yaşadığı atmosferin önünde engelleyici bir 
durum arzetmiyordu. Her bayan arkadaş, elinden gelen işi becerile-
riyle yapmaya çalışıyor, yeteneklerini çevresiyle paylaşarak manevi 
duyarlılığı güçlendiriyordu. Görebildiğimiz kadarıyla, kadında duy-
gusal hisler çok güçlüydü. Bireycileşen bir yaklaşımın, aşırı bencilce 
söylenen bir sözün altında yatan niyetler, doğal olmayan davranışlar 
hissediliyordu. Kadını aşırı olumlu gösterme anlamında bir çabamız 
olmasa da, kendisini bireyci bir şekilde  vareden bir kadın, egemen 
zihniyetten nasibini almıştır demektir. Mesela  paylaşım noktasında 
bir örnek verilebilir. Bir bayan arkadaş herhangi bir konuda bir rö-
portaj veya herhangi bir dergiye bir yazı yazmakla görevliyse konu 
hakkında küçük kağıtlarda sorular hazırlayarak bir çok arkadaşa da-
ğıtarak  bayan arkadaşların da görüşlerini almaktaydı. Bu, ortaklaşa-
rak yaratılan ve manevi anlamı büyük olan düşünceleri ifade ediyor-
du. Bu kadın ortamında uyum ve tamamlayıcılığı ifade eden, etkilen-
diğimiz bir duruştur. 

Sonuç olarak, uyumlu olabilmek ve ötekini tamamlayabilme gü-
cünü göstermek, egemen zihniyet mantığından kendimizi kurtarmak 
adına, düşünce ve bakış açılarımızı teorik anlamda her açıdan çö-
zümleyebilmekle anlaşılmayacaktır. Kadın dünyasında, onun bakış 
açısıyla bakarak  emekle yaratıp  sevip yücelttiği yaşamı görmek, 
hissetmek ve hatta yaşama çabası içerisine girebilmekle sağlanacak-
tır. Çünkü sistem zihniyetini yaşayan erkek, onunla mücadele ettiğini 
sandığı bir çok anda, sistemin mücadele yöntemlerini ve araçlarını 
kullanarak sonuçta ona benzeşecek ve  uzlaşacaktır. Son tahlilde sis-
temi aşma çabası içerisinde olan erkek, ona alternatif bir yaşam tar-
zını geliştiremediği için, sisteme karşı liberalleşmektedir. Sonuçta, 
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sistem zihniyetiyle şekillenen ve onun parçası olan birey, yaşamdaki 
duruşunda bu  bakış açısı yansıdığı için sisteme karşı liberalleşmek-
tedir. Sistem sadece, sistemi düşüncede çözmekle aşılmayacaktır. 
Kadın dünyasında, kadın bakış açısıyla yaşamadıkça, toplumsallığın 
düşünsel ve manevi gücü anlaşılmayacaktır.  

Kişiliklerimizde, sistem zihniyetini tamamıyla çözdüğümüz ve 
tamamıyla özgürleştiğimiz iddiasında değiliz. Fakat bunu, kadının 
duygu yüklü aklının etkin olduğu bir dünyada yaşadığımızı ve büyük 
bir mücadele ve emekle sağlanan sevgiyi bu dünyada yeniden yarat-
tığımızı da  gururla belirtebiliriz. Sonuçta uyumlu yaşamayı ve birbi-
rini tamamlamayı öğrenen bu arkadaş grubu arasındaki sevginin gü-
cü, devre sonundaki ayrılıkda yaşanan gözyaşlarında parlıyordu.  

 
ERKEK, ÖZGÜRLÜK VE YURTSEVERLİK 
Önderliğimiz Kadın Kurtuluş İdeolojisini formüle ederken,  ka-

dının, sistemin kendisini iradesizleştiren ve tüketen yönlerinden kur-
tarması için, ilk ve en öncelikli şartı, kadının kendi öz topraklarıyla 
olan bağını güçlü kurması olarak belirlemiştir. Kadının içinde yaşa-
dığı topraklara biçeceği anlam ve kuracağı güçlü bağlar,  aynı za-
manda kadının özgürlük adımlarının da yönünü göstermektedir. Peki 
neden ilk ve en öncelikli toprak olgusuyla bağların kurulması başa-
rılmalıydı? Kadının kendi toprağıyla olan bağı, kendi öz kimliğiyle 
olan bağını ifade ediyordu. Bunun, erkeğin toprakla olan bağı, veya 
erkeğin oluşturmuş olduğu toprakla, halkla, özgürlükle olan bağı 
neydi? Kadın bunun neresindeydi ve erkek egemen sistem bunu nasıl 
ve hangi düzeyde sistemleştirmişti? Bunun günümüz gerçekliğinde, 
ruh ve düşünce dünyamızda yarattığı tahribatların özgürlük ve mü-
cadele gerçeğiyle bağlantısı nedir? Sorularımızı çoğaltabiliriz fakat, 
bu sorulara verilebilecek en temel cevap, bir toplumun özgürlük dü-
zeyi üzerinde yaşadığı coğrafya ile kurduğu bağın niteliği ve mantı-
ğıyla bağlantılıdır; yani yurtseverlik ve özgürlük birbirinden kopmaz 
en temel iki bağdır. Bugünkü sistemin içinden çıkılmaz bir hale ge-
tirdiği yaşam mantığı ve onun hiyerarşik örgütlenme ve sistemleşme 
biçimi, en temelde halkların kendi yaşadığı topraklarla arasındaki 
bağı zayıflatma ya da faşizm, mülkiyetçilik benzeri gerçeklerle çar-
pıklaştırmasıyla bağlantılıdır. Bu aynı zamanda bir zihniyet ve man-
tık örgüsü olmuştur.  

Kadın toprağa yakınlaştı, bir o kadar kimlikleşti, insanlaştı, ya-
şamı ve kendisini anlamaya başladı. İnsanlaşma sürecinin en önemli 
aşaması onun yerleşik yaşama geçişiyle bağlantılıdır. Konargöçer 
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yaşam mantığından kurtulması, insanı doğa gerçeği içerisinde güç 
kılmıştır. Hayvanlaşmadan kurtulma ve daha örgütlü insanca bir ya-
şama geçiş yerleşik bir yaşam kültürünün oluşmasıyla bağlantılıdır. 
Bu gerçeğin dayandığı en temel faktör, insanın üretim biçimi olmuş-
tur. Kadının zorunluluklarla bağlantılı göçebe yaşam mantığından 
ziyade, yerleşik bir yaşam kültürüne eğilimli olması kendisiyle bera-
ber toprakla, içinde yaşadığı coğrafya ile güçlü bağların gelişmesine 
de yol açmıştır. Kadının toprakla kurmuş olduğu ilişki ve buna bağlı 
gelişen üretim biçimi, toplumsallaşmayla ve doğayla uyumlu bir di-
yalektik bağ içinde yürüdüğü için özgürleşmeye dönüktür. Aidiyet 
duygusunun gelişmesi, bu gerçekle yakından bağlantılıdır. İnsan, 
kendisini üzerinde yaşadığı coğrafyanın bir parçası görerek,  onunla 
kendisi arasındaki bağ kurmuş ve onu kendisinin bir parçası olarak 
görmesi gerçeği üzerinden, yaşadığı topraklara büyük anlamlar biç-
miştir. Aidiyet, insanın  içinde bulunduğu ve yarattığı yaşamı salt 
kendinde somutlaştırması veya mülkleştirip tekeline alması değildir. 
Bu gerçeklik, tamamıyla aidiyet duygusunun parçalanması dolayısıy-
la varolan toplumun kimliksizleşmesidir. İnsanın, varolan değerleri 
bireycilik ekseninde  kendisinde toplaması ve onu mülkleştirmesi 
toplumsal yaşam gerçekliğine aykırı bir durumu ifade eder. Bu yönlü 
mülkleştirme ve genelleşememe, insanın üretim biçimi ve onun ya-
şam mantığıyla direk bağlantılı bir durumdur.  

Kadın eksenli yaşam mantığında aidiyet duygusu, doğa –toplum-
birey diyalektiğini tamamlayan, uyumlu bir birliktelik temelinde ge-
lişmiştir. Toprakla olan ilişki, toprağa dayalı üretimin sadece tüketim 
esaslı olmaması, ve üretimin ortaklaştırılmasının yarattığı ilişki bi-
çimi insanlığın ortak aidiyet duygusunu güçlendirmiştir. Bu durum, 
aynı zamanda insanlığın özgür bir kimliğe ulaşmasının kapısını ara-
lamıştır. Yaratılan değerler bir kişiye, bir klana, bir kabileye ait ol-
mayıp varolan toplumun tümünü kapsamıştır. Ve insanlığa zıt olmuş-
tur. İnsanlık, kendisini yaratan kültürel gerçeklik içerisinde, kültürel 
gerçekliği de kendisinde karşılıklı bağımlılıklar temelinde görmenin 
akıl ve duygu gücünü bu gerçekle bağlantılı yakalamıştır.  

İnsanın davranış ve düşünce biçimini oluşturan en temel faktö-
rün kendisi üretim ve üretim ilişkileridir. Üretim biçimi ve buna da-
yalı gelişen akışla, birbirinden bağımsız olmayıp toplumun kültürel 
yapısını ve onun düzeyini belirler. Bu gerçekliğin, manevi moral 
değerlerden tutalım, insanlararası ilişki düzeyine toplumsal bilinç, 
amaç ve yaşam mantığına damgasını vurur. İnsan varolan özgünlük-
leriyle bağlantılı, doğadaki diğer canlılardan farklı olarak araç yap-
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ma, buna bağlı ortak amaç, bilinç ve doğal üretim mantığıyla kendi-
sini vareder. Bu aynı zamanda doğadaki diğer canlılardan farkını da 
belirler. İnsanı insanlaştıran ilk üretim biçimi, kadın eksenli üretim 
biçimidir. Bu da belirttiğimiz gibi kadının doğayla arasındaki üretim 
biçiminin, uyumlu olmasıyla bağlantılıdır. Bu durum insanı iradeleş-
tirmiş ve yüceltmiştir. Kadın salt tüketime dayalı bir üretimi esas 
almamış, aksine doğayı işlemiş, zenginleştirmiş, üretilen ve işlenen 
doğa, bu aynı zamanda üretimle zenginleşerek farklılıkları açığa çı-
karan yeni toplumsal yaşam olmuştur. İhtiyaçlar çerçevesinde ortak 
ve bilinçli emeğe dayalı üretim anlayışı, insanlığın yarattığı değerler-
le arasında güçlü bağların kurulmasını beraberinde geçirmiştir. Yara-
tılan değerlere uzaklığın, yakınlığın ölçüsü, doğayla uyumlu bilinçli, 
kollektif emek anlayışı ve yaşam tarzı olmuştur. Bununla bağlantılı 
insanlık, böylesi bir üretim mantığıyla yarattığı değerlerle çevresini 
güzelleştirdiğini, varettiğini görmüş, kendi yaratımlarına çok yüce 
anlamlar biçmiştir. Toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde geliştirilen bu 
örgütlülük ve buna dayalı sorumluluk bilinci insanın ürettikleriyle, 
arasında kurduğu güçlü bağla açığa çıkmıştır. Bu toplumsal bilinç, 
toplumsal ahlak, toplumsal vicdanın kendisi olmuştur. Doğayla, in-
sanla, toplumla bütünleşen ve yaratılan her değer, insanın aidiyet 
duygusunun güçlenmesini beraberinde getirmiş, insanlık kendisini 
yaşamın her alanından sorumlu hissetmenin duygu gücünü bununla 
geliştirmiştir. İçinde bulunulan coğrafya ile kurulan ilişki ve duygu 
düzeyi, insanın kendi kimliği ile oluşturduğu bağın düzeyini belirler. 
Özgürlük düzeyi, üzerinde yaşanılan topraklarda yarattılan değerler 
ve bu değerlerin ne kadar ortaklaştığıyla bağlantılıdır. Yaratılan de-
ğerlerin niteliği, amacı özgürlüğün gelmiş olduğu düzeydir. Dolayı-
sıyla kadın eksenli yaşamla gelişen aidiyet duygusu, yaşamla, doğay-
la, insanla bütünleşen, bunun içinde özgünlüklerini de güçlü yansıtan 
özgür iradeye, onun bilincine ve eylemine dayalı bir yaşam mantığı-
nın dışavurumudur. Bireyleştirilecek, mülkleştirilecek bir doğa ve 
yaşam yoktur. Karşılıklı bağlılıklar temelinde yaşamı üretme ve gü-
zelleştirme yeteneği vardır. Tanrısallaştırılan ve  kutsanan mülkiyetin 
kendisi olmayıp üretkenliğe dayalı yaşamın kendisidir.  

İşte tam da bu noktada erkeğin, özgürlük ve yurtseverliğe bakış 
açısı bir çok yönü ile kadına göre farklılıklar taşır ki, bu erkek ege-
men sistemin kendisini dayandırdığı zemin olmaktadır. Erkeğin üre-
tim biçimi ve mantığıyla bağlantılı gelişen duygu ve davranış düzeyi, 
sınıflı toplum gerçeğinde gelişen devlet kurumlaşması ve onun üst 
yapısının belirlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu anlamda 
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erkeğin karakter şekillenmesinin özgürlük ve yurtseverlikle olan iliş-
kisini irdelemek, amaçladığımız özgürlükçü yaşama ulaşma istemi-
nin gücüyle derinleşecektir.  

Erkeğin yaşam biçimi, insanlaşmanın geliştiği ilk süreçlerde, gö-
çebe bir konumu ifade etmektedir. Yani erkek, herhangi bir toprağa 
bağımlı kalmadan, konar göçer bir yaşam tarzıyla varolma, ihtiyaçla-
rını karşılama çabası içerisinde olmuştur. Kendi biyolojik ihtiyaçla-
rını karşılarken herhangi bir yere bağımlı kalmama, üretim gerçekli-
ğinden kopukluğun ifadesidir. Erkeğin en belirgin üretme tarzı avcı-
lık, yer yer ise toplayıcılık olmuştur. En temelde avcılık, doğada 
varolanı alma ve tüketmeye dayanır. Erkekte doğayı zenginleştirme 
yoktur; doğadan alma, tüketme yani sürekli alıcı konumda olma ger-
çekliği sözkonusudur. Üretimin arka planda olmasıyla bağlantılı, 
tüketime dayalı gelişen yaşam mantığı ve yaşam mantığıyla bağlantı-
lı gelişen şiddet erkeğin karakterini şekillendirmiştir. Belirttiğimiz 
gibi üretim, insanın toprakla varolan ilişkisinin gücüyle bağlantılıdır. 
Erkeğin bu durumu, aynı zamanda bilinçli emek olgusundan 
uzaklığınıda ifade eder. Avcılık her ne kadar büyük uğraşları berabe-
rinde getirse de, tüketimin esaslı olması ve istikrarlı bir üretim tarzı-
nın olmaması nedeniyle kolayca ve hazır elde etmeye dayalı bir 
emek anlayışını şekillendirmiştir. Toprağa dayalı üretim yaşamda 
istikrarı sağlanmıştır. Erkeğin uğraşı, çok fazla istikrarlı olmadığın-
dan –kimi zaman avdan boş dönebiliyordu. – günübirlik bir yaşam ve 
üretim mantığını kendisiyle kaçınılmaz kılmıştır. Erkeğin bu gerçek-
likle bağlantılı kendi ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamaması, istik-
rarlı bir yaşam mantığı geliştirememesi, erkeği açgözlülüğe ve buna 
dayalı özsel mülkiyet anlayışına götürmüştür. Bunlar belirtilirken, 
erkeğin özgürlükçü bir yaşam mantığın kendisinde oluşturmadığı 
yada oluşturamayacağı anlaşılmamalıdır;  ki bu, bilimsel ve tarihsel 
bir gerçekliğe denk bir yaklaşım olmaz. Neticede çözümleyip aşmak 
istediğimiz günümüz gerçekliğinde,  hem erkekte, hem de kadında 
şekillenen erkek egemen sistemi ve  özel mülkiyete dayalı sömürü 
mantığıdır. İnsanlığın geliştiği ilk süreçlerde birçok topluluk, bu 
özellikleri karekterinde barındırmıştır. Kadının yarattığı yaşam ger-
çekliği içerisinde, erkek tamamlayıcı rolü oynamış ve  toplumsal 
yaşam, kadının irade olması ve erkeğin dönüşümüyle bir uyumu ya-
kalamıştır. Kadının yaşamdaki üretkenliği ve yaşamı zenginleştirme 
gücü, insanlaşmayı yaratan güç olmuştur. İnsan olma gerçekliğinde 
varolan güdülerin terbiyesi, insanda gelişen duygulanma gücü ol-
maktadır. Duygulanma; yaşamı salt kaba güdülerle sınırlı bir alanın 
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dışına taşırma ve  farklılıklarıyla, güzelliklerle buluşma anlamını 
taşır. En temelde insandaki güdülerin yüceltilerek terbiye edilmesi, 
toplumsal ölçüler temelinde kendisini, örgütlemeyi, dolayısıyla ya-
şama daha renkli, daha tamamlayıcı ve daha güzel bakabilmeyi sağ-
lar. Kadının cinsellik, açlık güdüsünü örgütleyebilmesi ve irade ol-
ması, kadını ve erkeği özgürlük ölçüleriyle buluşturmuştur. Yani 
yerleşik yaşam, aidiyetle, kültürel gerçeklikle buluşma, yaşamın içi-
ne girme, kendisiyle olma gerçekliğidir. Neolitiğin ilk kurucusu olan 
Aryen toplulukları, böylesi bir özgürlük ve onun yaşam anlayışını 
oluşturma gücünü ilkel biçimiyle de olsa başarmışlardır. Tabii bunun 
salt Aryenlerle sınırlı bir olgu olduğunu belirtmiyoruz. Belirtilmek 
istenen, ilk neolitik devrim ve buna özgü gelişen yerleşik yaşam kül-
türüne sahip toplulukların, üzerinde yaşadıkları topraklarla oluştur-
dukları kültürle güçlü, özgürlükçü bağlar kurabildiğidir. Dikkat edi-
lirse yerleşik yaşama şu veya bu nedenle girememiş, göçebe bir ko-
numda kalmış grupların yaşam anlayışları ve kültürleri büyük farklı-
lıkları kendisiyle beraber açığa çıkarmıştır.  

Göçebe ya da çöl kabileleri diye nitelendirdiğimiz grupların, ya-
şam kültürleri ve anlayışları yerleşik toplum kültürüne göre ciddi 
farklılıkları, coğrafyaya dayalı geliştirdikleri yaşam anlayışı ile bağ-
lantılı yerleşik bir yaşam kültürünü oluşturamamış, dolayısıyla ata-
erkil yapılanma daha ağırlıkta kalmış ya da neolitik kültür çarpık bir 
biçimde yaşanmıştır. Bununla bağlantılı bu topluluklar istikrarlı bir 
yaşam anlayışını oluşturamamışlardır. Ağırlıklı yerleşik topluluklara 
saldırma, gasp etme, iç işlerine karışıp iktidarı ele geçirme benzeri 
yöntemlerle kendilerini yaşatmışlardır. Böylesi grupların üretimle 
güçlü bağları olmadığı gibi, toprağına  saldırıp gasp ettiği yerlerin 
insanlarına,  kendisinin inkarı üzerinden kurumlaşmalar yaratmış, 
topluluklar oluşturmuştur. Bu gerçeklik, aynı zamanda,  içinde yaşa-
dığı coğrafya gerçekliğine yabancılık anlamını taşımaktadır. M.Ö 
3000 yıllarında şeyhlik kurumu, bu kabileler içerisinde gelişmiştir. 
Tek tanrılı inançlarda, bu kabilelerde kullanılan “EL” kavramıyla 
bağlantılı şeyhlik kurumu gelişip güçlenmiştir. Tek tanrılı inanç, 
içinde bulundukları coğrafik koşullarla bağlantılı şekillenmiştir. Tek 
tanrılı inançların çoğunluğu ağırlıklı toprağa dayalı yaşam tarzına 
dayalı örgütlenmeler  içerisinde değil, kültüre ve ticarete dayalı ör-
gütlenmelerle gelişmiştir. En temelde erkek mantığını ve onun ku-
rumlaşmasını ifade eden tek tanrılı inançların dayandığı mantık, ben-
merkezcilik ve bireyciliktir. Bireycilik, tekleşmek toplumsal gerçek-
likten kopmaktır. Oysa özgürlük, toplumsallığı besler; bireysellik 
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özgürlüğü  parçalar. Parçalanan toplum gerçekliği içerisinde birey, 
güç arayışına geçer, bireyciliğe dayananların güç arayışında ilkesi 
yoktur. Bu güç arayışının dayandığı temel nokta; tekleşen insan, tek-
leşen tanrı biçiminde formüle edilebilir. İnsanlık, neolitik toplumun 
öz değerlerinden uzaklaştıkça bireycileşti, tekleşti, yalnızlaştı. Dola-
yısıyla hem iradesizleşti, hem de yaşama geçici bir gözle baktı.  

Erkek egemen sistem mantığında, yaşama kalıcı gözle bakılma-
dığından, yaşadığı topraklarda da kalıcılık esas alınmaz. Hangi ikti-
dar döneminde olursa olsun, bu  topraklara çarpık bir biçimde sömü-
rücü ve geçici yaklaşan mantık, kendisini mitolojilerde, dinlerde 
yansıtmıştır. Cennet- cehennem kavramının bu mantıkla yakından 
bağlantısı vardır. “Dünya gelip geçici bir misafirhanedir, esasta dün-
ya öbür dünyadır” mantığı varolan bu yaşamın erkek eliyle yitirtil-
mesi, anlamsızlaştırılması olmuştur. Cennet anlayışıyla yaşam ger-
çekliğinden soyutlanan insanlık, yeryüzünü sömürücü güçlerin insa-
fına bırakmıştır. Egemenliğin ezilen halklara dönük uyguladığı man-
tık, ezilen halklarda yurtseverlik ve özgürlük kavramlarına yeterli 
anlamı verememesini beraberinde açığa çıkarmıştır. Yaşam gerçekli-
ğinden soyutlanan ve böylece dizginlenen insanlık gerçeği karşısında 
kadın, cennet-cehennem korkusuyla, ahlak ölçülerini kendisinde 
oluşturmaya çalışmış, özellikle korkunun ve bilgisizliğin hakim ol-
ması nedeniyle biçimsel değişimlerden öteye bir adım dahi ilerleye-
memiştir. Bu da, bireyciliği ve ben-merkezciliği derinleştirmekten 
öteye gitmemiştir. Aidiyet duygusunun soyutlanması, dolayısıyla 
güçlü yaşanmaması, gasp etme ve mülkiyetine alma mantığını güç-
lendirmiştir. Aidiyetsizlik, ne yöne savrulacağı ve ne yapacağı belli 
olmayan kimliğin, temelsizliğin duruşudur. Geçmişle duygu bağları-
nın güçlü  kurulmaması ve varolan bağların dahi koparılması,  ben-
merkezcilik ve buna dayalı inkar mantığını geliştirmiş, ciddiyeti za-
yıflattırmıştır. Bu da kendi geçmişini sahiplenmemeyi, farklı kültürel 
değerleri hiçe saymayı ve inkarı beraberinde getirmiştir. Temel ku-
rumlaşma, erkek egemen sistem gerçekliğinde böyle şekillenmiştir. 
Kadının inkarı, neolitiğin inkarı, dolayısıyla insanlığın aidiyetinin ve 
kimliğinin inkarı anlamına gelir ki bu inkar aynı zamanda varolan 
toplumsal iradenin zayıflatılması, tanrı-kul ilişkisinin ve zihniyetinin 
oluşturulmasıdır. Emperyalist ve sömürgeci mantığının kendisi de 
biraz böyledir. Rahip geleneğinin kurumlaşmasıyla bağlantılı, em-
peryalistleşme dönemi başlamış ve bu yayılmacılık varolan tüm kim-
likleri yok etme ve üzerinde yaşadıkları coğrafyaya elkoyma üzerin-
den kendisini kurumlaşmaya götürmüştür.  
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Güçlü aidiyet duyguları olmayan toplumlar veya sistemler, bi-
reyciliği ve ben-merkezciliği derin yaşarlar. Bununla bağlantılı bu 
sistemlerin en temel dayandığı olgu, mülkleştirme anlayışı olmakta-
dır. Gasp ederek sahiplendiği değerleri, ancak mülkleştirme anlayışı-
nı kendi içinde kurumlaştırarak güvenceye alabilmektedir. Mülkleş-
tirme, sistemin kendisini garantiye alması gerçekliği olmaktadır. Ka-
dını erkeği, doğayı, toplumu mülkleştirme, sistemin temel mantığı 
olmuştur. Mülkleştirmenin dayandığı ve kendisini ifade ettiği zemi-
nin kendisi de komuta ve itaat sistemidir. Yani, hiyerarşik mantık 
örgüsü ve iktidarın tek elde toplanması gerçeğidir. Bununla kendisini 
merkezileştirme kendi içinde bütünlüğü sağlamaya çalışma,  insanla-
rın iradesizleşmesi üzerinden tekleşme ve egemenleşme gelişir. Fark-
lılıkları görme, onlara  kendi sistemi içerisinde yer verme, ötekinin 
hakkına saygı, bir anlamda sistemin yıkılması demektir. Ezikliklerin 
yarattığı zenginlik, doğallığında bu tekleşmeyi ve merkezileşmeyi 
ortadan kaldırdığı gibi insanlığın iradeleşmesi anlamına da gelmek-
tedir.  

Mülkleştirme anlayışı, en temelde kadının yarattığı değerleri in-
kar ederek, yaratıkları değerlerden kadınların  koparılması ve etkisiz-
leştirilmesi, özel eve kapatılması ya da genelev gerçekliği içerisinde 
erkeği düşürmenin, sisteme bağlamanın aracı konumuna getirilme-
siyle şekillenmiştir. Erkek tarafından mülkleştirilen kadın, aynı za-
manda erkeğinde mülkleştirilmesi anlamını taşımıştır. Kadının itaat 
ederek erkeği düşürmesi, erkeğin de sisteme karşı itaat ederek ege-
menlik duygusunu kadın üzerinden mülkleştirme anlayışıyla denge-
lemesi, egemen sistem anlayışının anlayışının kurumlaşıp derinleş-
mesini beraberinde getirmiştir.  

Egemen sistem, doğayı metalaştırmış, onun canlılığını ve insanla 
olan duygu bağını görmezlikten gelmiştir. Doğayı korkulacak bir güç 
olarak görme ve doğayı mülkleştirme savaşıyla kendisine itaat eder 
konuma getirmekle, ayakta kalıp yaşayacağını düşünen insan, doğa-
ya verdiği zararla, doğaya itaat eder duruma gelmiştir. Bu da en te-
melde erkeğin üzerinde yaşadığı coğrafyaya biçtiği anlamla bağlantı-
lıdır. Doğadan alma, kendi çıkarları temelinde üretme, tüketme ve  
buna dayalı mülkleştirme mantığı, dünyayı tehdit eden doğa sorunla-
rına yolaçmıştır. Kadın eksenli yaşam mantığından uzak olan mülk-
leştirme, doğayı insan gerçekliğiyle çelişen düşman konumuna ge-
tirmiştir. Kadını ve erkeği tahakkümle iradesizleştirip ona yabancı-
laştıran kültürel yapılanma, doğaya da aynı mantık örgüsüyle yaban-
cılaşmıştır. Doğayı kendisinin bir parçası görmekten ziyade, sömürü 
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alanı olarak ele alması, aynı zamanda doğanın genel gelişim diyalek-
tiğinin bir parçası olan kendisini de erozyon felaketine sürüklemesi-
ne yol açmıştır.  

Erkek egemen sistem, bu anlamda tarihin birçok döneminde, er-
kek mantığına dayalı ideolojiler ve ona dayalı kurumlaşmalarında, 
özgürlük yanılsamasına yol açmıştır. Bu kimi zaman kabilecilik, 
kavmiyetçilik, kimi zaman ulus-devlet anlayışına dayalı milliyetçilik 
ve faşizm kültürüyle, kimi zaman sahte demokrasi anlayışıyla çarpı-
tılarak gerçekleştirmiştir. Mitoloji-din-felsefe-bilim bu gerçekliği 
saklamanın sanatı olmuştur.  Özgürlük anlayışıyla bağlantılı, insanlar 
arasında ak-kara mantığıyla geliştirilen parçalama ve bu parçalanma-
ya dayalı gelişen güçsüzlük, sistemin denetimini daha da kolaylaş-
tırmıştır. Bu temelde gelişen siyasal yaklaşımlarla sömürü mantığı 
kurumlaşarak insanlığı derin bir kaderciliğe gömmüştür. Sümer tab-
letlerinde yazılı olan ve egemenlerle ezilenler arasında sözleşme ni-
teliği taşıyan ve Anaya Dönüş anlamını taşıyan “AMARGİ” ile öz-
gürlük, neredeyse yaşanmaz ve ulaşılmaz bir gerçeklik haline geti-
rilmiştir.  Erkeğin kendisinde aynı zamanda bir karakter örgüsü olan 
bu durum, erkeğin salt kendisine aidiyeti üzerinden herhangi bir grup 
içersinde kendi çıkarlarını koruma mantığına götürmüştür. Bu durum 
özgürlük çıtasının yükselmesini engellemiştir.  

Burjuvazinin çıkar mantığı etrafında şekillenen ulus-devlet anla-
yışı ve buna bağlı geliştirilen faşizm, en temelde bu gerçeklikle ya-
kından bağlantılıdır. Her ulus-devlet kendi içinde milliyetçilik, fa-
şizm ve  şövenizm dalgasıyla bütünlüğünü sağlamaya çalışmıştır. 
Geliştirilen bu bütünlük, elit kesimlerin halk üzerinde sömürüyü de-
rinleştirmesini beraberinde getirmiştir. Öte yandan gelişen kapitalist 
sömürgeci mantık, bir çok halkı birlik bütünlük dalgasıyla sömürge 
konumuna getirerek kendisini ayakta tutmaya çalışmıştır. Halkları 
aidiyetsizleştiren, kültürlerinden kopararak  işbirlikçileştirerek ken-
disine bağlayan egemen sistem politikaları bugün de devam etmek-
tedir. Bu zihniyetin ne kendi içindeki halklara, ne de kendi dışındaki 
halklara saygısı  yoktur. Saygı mantığı,                                 
çıkarları temelinde sömürme,  kendisini ilerici göstererek halkları 
kimliksizleştirerek kendisine benzeştirmektir. Halklar öyle bir duru-
ma getirilmiştir ki, öz arayışından vazgeçip, iktidara göz dikip ege-
menliğe oynamış ya da iktidar perspektifi olmayan halklar, işbirlikçi 
bir duruşla kendi özdeğerleriyle çelişir duruma gelmişlerdir.  

Kürt halkı da bu gerçeklikten büyük oranda nasibini almıştır. 
Neolitiğin yaratıcısı olan Kürt halkı, geliştirmiş olduğu  neolitik ya-
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şam kültürüne karşı büyük bir yabancılaşmayı yaşamıştır. İktidar 
olma yönünde güçlü bir perspektife sahip olmayarak egemenliğe çok 
güçlü oynamasa da kadının eliyle düşürülmesi ve işbirlikçileştirilme-
si gerçeğini ve yabancılaşmayı yaşamıştır. Kendi öz değerlerini sıkı 
sıkıya bağlılık, savunmacı mantık ve bununla bağlantılı alternatif 
olamama gerçekliği, zaman içinde ciddi bir kültürel tahribatı yaşat-
mıştır. Uygarlığın bugünkü değerlerinin kendisi üzerinde şekillendir-
diği değerlerin yaratıcısı olan Kürt halkı,  yaşam duruşuyla yarattığı 
değerleri inkar eder duruma gelmiştir. Neolitiğin en güçlü temsilini 
yapmış olan bu halk, yarattığı  bu değerlerden  büyük bir kopuşu 
nasıl yaşar? Kürt halkı topraklarına sıkı sıkıya bağlı olmuş, bu top-
raklar üzerinde yaşamak için büyük direnişler sergilemişse de özgür-
lüğe ulaşamamıştır. Kendi kültürüne sıkı sıkıya bağlılık,  ve buna 
bağlı olarak gelişen tutuculuk, neolitiği köklü yaşama ve zamanla 
yaratılanlara cevap oluşturamama yozlaşmayı, çürümeyi ve dolayı-
sıyla kültürel yabancılaşmayı açığa çıkarmıştır. Dış saldırılara karşı 
korumacı ve statik yaklaşan mantık Kürt halkını egemen sistemin 
kuklası durumuna sokmuştur. Bu durum, halkın  özgürlük eğilimini 
parçalayarak Kürt halkının  üzerinden sömürüyü gerçekleştirmenin 
zeminini yaratmıştır. Dört parçaya bölünen Kürdistan coğrafyası, 
aşiret yapılanması, dini farklılıkların sınırları içerisine kendisini hap-
sederken erkek egemen sistemin kimliği ile tam olarak bütünleşe-
memiş fakat tam olarak kendi kimliğini de netleştirememiştir. Bu 
durum,  emperyalist politikaların aracı olmasına neden  olmuştur. 
Kürt halkının sistem içerisinde yer edinmemesi ve kimliğinin tanın-
maması kendi kimliğini netleştirme ve temsil edebilme gücünü oluş-
turmamasıyla bağlantılıdır. Bu, Kürt halkının egemen güçler karşı-
sında alternatif bir sistemleşmeyi kendinde yaratamaması demektir. 
Kürt halkının kültürel gelişim diyalektiği, egemen politikalarla bağ-
lantılı olarak, geçmiş kimliğinin inkarı üzerinden gelişmektedir. Bu 
diyalektik, erkek egemen sistemin işleyiş mantığıdır. Kültürel kimli-
ğin kendisini  değişen koşullarla bağlantılı şekillendirmesi, geçmişe 
sıkı sıkıya bağlanma, bağnazlaşma ve gelenekselleşmeyle gerçekleş-
tirilmez. Bu zaman içinde geçmiş kimliğin inkarını açığa çıkarır. 
Toplumların gelişim diyalektiği, geleneksel yapılanma ile gelenekler 
arasında çatışmalar tarihi olmuştur. Gelenek kendi zaman dilimi 
içinde, toplumun yaşamsal ihtiyaçları temelinde geliştirilen örgütle-
melerle ortaya çıkmıştır. Bu geleneğin ben-merkezcili bir anlayışla 
statikleştirilmesi ve farklı zaman dilimlerinde, değişen toplumsal 
koşullarla bağlantılı gereken ayıklamayı kendi içinde yapamaması; 



Erkeğin dönüşüm sorunları 

 142 

ya, belirli bir zaman sonra gelenek çözüm getirmediği için geleneğe 
inançsızlık ve ret, ya da geleneğe sıkı sıkıya bağlanarak yozlaştırıl-
mıştır. Bu da inkarın farklı bir versiyonu  olmaktadır. Tutuculaşan 
geleneklerle bağlantılı gelişen toplumsal yapının öz dinamiklerini 
tekrardan hareketlendirmek, özgürlük mücadelesi tarihinde büyük 
acılara ve savaşlara yol açmıştır. Geçmişten alınan ve birikimler üze-
rinden geliştirilen alternatifler kültürel gelişim dinamiklerini güçlü 
kılar. Ötesi temelsizleşme ve karşıtına biçimsel anlamda benzeşmeyi 
yaratır ki bu gerçeklik biraz da Kürt halk gerçekliğini var etmektedir.  

Dar aşiret  ve aile çıkarları ekseninde gelişen ilkel milliyetçilik 
anlayışı da bu konumun ötesine gidememektedir. Oysa milliyet kav-
ramı, halklaşma kimlik kazanma, etnik bilince ulaşma anlamını taşı-
maktadır. Sistem tarafından geliştirilen milliyetçilik kavramı, Kürt 
halk gerçekliğinde, ilkel haliyle, dar aşiret ve aile çıkarları etrafında 
şekillenmiştir. Halkın genelini kapsamadığı için işbirlikçiliğe dayalı, 
öz iradeden yoksun bir kültürel yapılanmayı şekillendirmiştir. Bu-
nunla bağlantılı halk özgürlük eğiliminin arayışları, bu noktada bir 
tıkanmayı yaşamış, kendisini güçlü kılamamıştır. Aşiret reisleri, 
şeyhlik kurumu ve devlet işbirliği temelinde geliştirilen politikalar, 
Kürt halkının sistem karşısında kendi özkimliğini oluşturma ve ira-
deleşme gerçeğini baltalamıştır. Yozlaşan, netleşmeyen, egemenine 
benzeşen gerçek, özgürlükten ve aidiyetten kopuşun ifadesi olmuş-
tur. İhanetin Kürt halkı içinde  bu denli gelişmesinin en temel nedeni, 
üzerinde yaşadığı coğrafyayla, coğrafya üzerinde şekillenen kültürle 
doğru bir anlam bağını kuramamasıdır. Bunun nedeni  Kürt’ün tarih 
bilincinin yok edilmesidir. Kürtler, tarihiyleriyle  derinlikli ve bilinç-
li bağ kuramamışlardır. Tarihini bilince çıkaramamış toplumlar, kül-
türel değerlerini geleceğe nasıl aktarılacaklarını da bilmezler. Ege-
menlerin yaptığı gibi, birileri onların kültürlerinin yönünü belirler. 
Bu gerçeklik, Kürt halkının özgürlük arayışını da böylelikle saptır-
mıştır. Kapitalizmin etkisiyle temelsiz gelişen küçük burjuva anlayı-
şına dayalı örgütlenmeler bunun çok çarpıcı örneğini oluşturmakta-
dır. İlkel milliyetçi anlayışa göre daha çarpık ve tehlikeli olan bu 
temelsiz örgütlenmeler, sosyal-siyasal kültürel manada Kürt halk 
kimliğini oldukça anlamsızlaştırmış ve bağımlılaştırmıştır. İlkel mil-
liyetçilik, yürüttüğü mücadele tarzıyla kendi çıkarları etrafında ne 
koparırsan kardır, anlayışıyla renkten renge girip egemene benzeş-
miştir. Onlara göre, kendi iradesine dayanıp mücadele etmek 
hayaldır. Öz iradeye dayalı, ilkeli mücadeleden umudunu çoktan 
kesmiş bu anlayış yeraldığı sistemden işbirliği temelinde tavizler 
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koparsa  ve bununla kendisini ayakta tutmaya çalışsa da   özde, Kürt 
kültürel değerlerini sömürgecilere peşkeş çekmiş kimliksizliği ol-
dukça derinleştirmiştir. Bugün Kürdistan’ın dört parçasında gelişen 
diaspora kültürü bunun somut ifadesi olmaktadır. Kürt halkı, kimli-
ğine ve toprağına karşı yaşadığı yabancılaşmayla birlikte ülkesinden 
kaçmaktadır. Kürdistan coğrafyası üzerinde yürütülen mücadelenin 
sahnesine halkın konularak üzerinden hesapların geliştirilmesi, halkı 
yıpratmış, umutsuzluğa sevketmiş,  mücadele ve ülke sevgisinde kı-
rılmalara yolaçmıştır. Bugün binlerce genç, topraklarını ve kültürel 
değerlerini, hiçe sayarak batı ülkelerine akın etmektedir. Umudu sö-
nen insanların yapacağı temel şey, bireyci çıkarları ekseninde kim-
liksizliği de göze alarak kendisini yaşatmaya çalışmak olmuştur.  

Şüphesiz bir toplumun kültürel gelişim ya da değişim düzeyi, o 
toplum içinde yaşayan insanların düzeyini ifade eder. Öyle ya da 
böyle çeşitli farklılıklar ve özgünlükler olsa da –ki bu farklılıklar ve 
özgünlükler çok önemlidir- tümümüzün kişiliklerinde bu olgular de-
rin izler bırakmıştır.  Neticede mücadelemiz bu gerçeklere karşı sa-
vaş vererek, özgür bir kimliğin toplumda ve bireyde oluşturulması 
üzerine kuruldu. Üzerinde yaşadığımız coğrafyaya uzaklığımız, onun 
kültürel değerlerine olan yabancılığımız, kişiliğimizin sistemin dene-
timinde çarpık şekillenmeine yol açmıştır. Bu durum özgürlükle olan 
bağımızı doğru kurumamayı, yutsever olmamayı ve halk gerçeğin-
den kopmayı ifade etmektedir. Halktan kopukluğumuzu mücadele 
içinde halka yaklaşım konusunda somut örneklerle ifadelendirilebilir. 
Mücadele ve örgütlülük anlayışımız, kendi içimizde yaşadığımız 
ilişki biçimi ve mantığı noktalarında birçok örnek verilebilir. Açım-
lamaya çalıştığımız gibi, en temel çelişki olan cins çelişkisini ele alış 
biçimimizin mücadele tarihi, kadın ve erkek açısından buna somut 
bir örnektir. Erkek açısından cins çelişkisini temel çelişki olarak 
görmemek, bu çelişkiyi anlamsızlaştırmaya çalışmak; kadın açısın-
dan da cins çelişkisini sistem çelişkisi olarak ele almamak ve erkeğe 
biçimsel anlamda tepki duymak veya erkeğin gücüne dayanarak 
kendini ayakta tutmaya çalışmak gibi yaklaşımlar kültürel değerleri-
mize ne kadar yakın yada ne kadar uzak olduğumuzun göstergesidir. 
En temel cins çelişkisini, ellerimizle daraltma hatta anlamsız bir çe-
lişkiye dönüştürme çabası bunu somut ortaya koymaktadır. Öte yan-
dan mücadele içerisinde feodal-ilkel milliyetçi ve küçük burjuva 
yaklaşımlarının bizi ne kadar zorladığı, özgürlük ölçülerinden uzak-
laştırdığı   da bilinen bir gerçekliktir. Çetecilik, bunun somut örneği-
dir. Çetecilik salt verili bir kesimin veya grubun oluşturmuş olduğu 
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eğilimler değildir; egemen sistemin kişiliklerimizde yarattığı kişilik-
sizliğin ve buna dayalı düşünce, davranış kalıplarının günlük yaşama 
yansımasıdır. Özgürlük hareketi, otuz yıllık mücadele tarihi içerisin-
de hiçbir dönem görülmemiş bir biçimde değerler yarattı. Yaratılan 
bu değerler, en temelde kendi öz irademize dayanarak gerçekleşti-
rilmiştir. Bu aynı zamanda halkla ve yurtseverlik ölçüleriyle doğru 
temelde buluşmanın mücadelesi olmuştur. Çetecilik eğilimi mücade-
le içerisinde olmasına ve kendisine göre mücadele etmesine rağmen, 
geldiği son durum yaratılan değerleri inkar etme olmuştur. Bu kendi 
halk gerçekliğimize uzaklığın ve dolayısıyla ihanetin yolu olmuştur.  

Sistemin kişiliklerimizde yarattığı temelsizlik, ülke ve  halk ger-
çekliğinden kopukluk, doğru karar alma ve  uygulama gücümüzün 
önünde ciddi engelleri oluşturmaktadır. Erkek-kadın, erkek-erkek, 
erkek-örgüt vb. ilişkilerimizin tümü, kadın bakış açısı ekseninde 
kendini gerçekleştirmenin mücadele alanına dönüşür. Bu mücadele-
nin doğru tarzda verilmemesi duruşlarımızdaki istikrarsızlığın teme-
lidir. İstikrarsızlık kendimizle ve çevremizle mücadelede kararlılık 
yaratmadığı gibi özgürlük amaçlarına sıkı bir bağlılığı doğurmamak-
tadır. Mücadelede, kişinin hem kendisine hem de örgüte liberal, 
oportünist, orta yolcu yaklaşması biraz da bununla bağlantılıdır. En 
temelde içinde bulunduğumuz aile ve çevre koşullarının bizde yarat-
tığı şekillenmenin üzerimizdeki etkileri, düşünce ve ruh dünyamızda 
birçok yönüyle yansımıştır. Bu gerçeklik kişilikte çözümlenip, halkla 
ve kültürel kimliğiyle bilinçli bir buluşmayı yakalayamazsa, mücade-
le çizgisinde ve arayışlarında doğru bir başarıyı elde edemez. Kısa-
cası değişim içten değil, biçimsel ve yüzeysel kalır ki, bu da doğru 
bir mücadele anlayışını geliştirmekten ziyade; erkeğin kişiliğini bi-
reycilik ve ben-merkezcilik  eksenli, statükocu bir yapıya kavuşturup  
anlayışını derinleştirir ve  erkeği hiyerarşik mantık örgüsü içerisinde 
iradesizleştirir. 
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ERKEĞİ ÖLDÜRMEK 
Erkeği öldürmek belirlemesi ya da söylemi günlük yaşamımızda, 

çoğumuza ya çok kaba bir söylem gibi gelir, ya da genel bir doğru 
olarak ele alınır, kimimizce de farklı yorumlarla karşılanır. Oysa er-
keği öldürmek deyince aklımıza gelmesi gereken, daha canalıcı nok-
talar vardır. Erkeği öldürmek, sınıflı topluma geçişle birlikte başla-
yıp, günümüze kadar süregelen erkek egemenlikli sistemin aşılması 
ve buna alternatif olarak yeni insan tipinin yaratılması demektir. 
Egemen sistemin yarattığı tek taraflı iktidarı, hakimiyeti, hoşgörü-
süzlüğü yıkmaktır. Erkeği öldürmek, neolitikteki kadın eksenli ya-
şamın doğallığının  yeniden yaratılması anlamını taşır. Sınıflı toplu-
ma geçişle paralel gelişen erkek egemenlikli sistemin, hem kendi 
cinsi üzerindeki tahakkümünün, hem de kadına karşı geliştirdiği ira-
desizleştirmenin yerini; iki cinsin eşit ve özgür iradesine dayalı ya-
şam tarzına bırakması, aslında klasik erkekliğin öldürülmesi anlamı-
na gelmektedir. Bu konuyu daha da detaylandırmak mümkün iken, 
konunun daha iyi anlaşılması açısından Önderlik’ten bir alıntıyla 
devam etmek uygun olacaktır.  

“Bana göre çok ileri bir düzeyde, kadınların bana büyük yakınlı-
ğı nedir biliyor musunuz? 

Yüzyıllardan beri tüm geleceğini kuşatan; ahlak, kanun, örf-adet, 
gelenek-görenek, erkek hakimiyeti kadının toplum içerisinde siyaset-
ten, ekonomiden uzaklığı, daracık yerlere mahkumiyetini reddettiğim 
içindir. İlk gerçekleştirdiğim iş, bunu temsil eden erkekteki kocalık 
imajını, kendimde yok ediyorum. Ben buna erkekliğin öldürülmesi 
diyorum.” Yakıcı olan bu gerçeklikten yola çıkarak çıkarak, şu nokta 
önem kazanıyor; binyılların erkek egemenlikli zihniyetinin, insanlık 
ailesi üzerinde yürüttüğü egemenlik ve kendine benzeştirme hastalı-
ğının, bilimsel temellere dayandırılarak tahlil edilip çözümlenmesi. 
Bunun alternatifi olarak, nasıl yaşamalı, sorusuna doğru cevabın ve-
rilmesi kaçınılmaz olarak karşımıza çıkıyor. Hastalık zihinsel ve 
gensel olduğundan dolayı, tedavisinin de buradan başlatılması büyük 
bir önem arzetmektedir.  Bu sistemin beraberinde ortaya çıkardığı  
dar, dogmatik düşünce kalıplarının kırılması ve bunun yerine ufku 
geniş, öz iradesine kavuşmuş, dolayısıyla kökleriyle buluşmuş yeni 
bir insan tipinin yaratılması gerekir. İnsanlık bu dar düşünce kalıpla-
rıyla, derin bir kaderciliği yaşamakta ve kendi egemenine benzeş-
mekten öteye gidememektedir. Bağımlı ve güdümlü kişilik böyle 
ortaya çıkmaktadır. Bağımlı insan tipinin, bırakalım mücadele etme-
sini, sistemin küçük bir uydusu olması  ve kaderciliğine yenilmesi 



Erkeğin dönüşüm sorunları 

 146 

kaçınılmaz hale geliyor. Özünden boşaltılmış bireyin, yeniliğe, yara-
tıcılığa açık  olabilmesi için; herşeyden önce öz yeteneklerinin ve 
erkek egemenlikli, sistemin zorla bastırdığı, sindirdiği, öz iradesinin 
iade edilmesi gerekiyor. Kuşkusuz bunlar kendiliğinden gelişecek 
veya zorbalar tarafından geri verilecek haklar değildir. Bunlar, öz-
gürlük bilincinin geliştirilmesiyle mümkün olacaktır. Özgürlük bilin-
ci, özürlük arayışlarını geliştirir. Bu da doğal olarak bireyin hak etti-
ği, yeni yaşam felsefesine bir adım yakınlaşmak oluyor. Ancak mev-
cut verili düzenin insanlarda yarattığı, öz gücüne güvensizlik, özgür-
lük arayışına karşı geliştirdiği umutsuzluk, özgürlük bilincinin körel-
tilmesi mücadelesizlik yaratıyor. Mücadelesizlik, hem kadında, hem 
de erkekte süreklileştiği oranda büyük bir düşüş yaşanıyor ve giderek 
cinsler birbirine yabancılaşıp, birbirini düşürmenin yeğane gücü ha-
line geliyorlar. Verili düzendeki kadın-erkek ilişkilerinin bitiriciliği, 
bu gerçeklikten kaynağını alıyor. Erkek, sistem tarafından iradesiz-
leştirilip kendisi olmaktan çıkarken; kendisinin de köleleştirildiğini 
ve büyük bir karılaşmayı yaşadığının bilincinde değildir. Erkek ger-
çeği köleliğinin farkında olmadığı için, kadın üzerinde büyük bir 
egemenliğe oynamaktadır. Erkek kadına karşı yürüteceği baskı, şid-
det ve egemenlikte kendisini güçlü görür, halbuki bu onun en zayıf 
noktasıdır. Çünkü o, sistem karşısında yenilmiş ve bu yenilgili ruh 
halini, çaresizliğini çözecek durumda olmadığından, hep yanılgıla-
rıyla yatıp kalkar ki, bu en büyük iradesizliği ifadelendirir. Bahsetti-
ğimiz yanılgıyı sürekli yaşadığı için, kadının karşısında kendisini çok 
güçlü hisseder. Kadın, egemen sistem tarafından zaten köleleştirilmiş 
ve kendi özüne yabancılaştırılmıştır. Buna bir de erkeğin aile içinde, 
iş sahası ve buna benzer yerlerde uyguladıkları eklendiğinde, çift 
taraflı sömürü doğal olarak ortaya çıkmaya başlar. Sınıflı toplumun 
erkeksi karakterinin insanlara aşıladığı yalancılık, erkek karekterinin 
bir özelliği halini almıştır. Bu, adeta ana kucağındayken egemen sis-
temin çocuğa empoze ettiği bir şeydir. Yani birey henüz ana kuca-
ğındayken  bu hastalığa bulaştırılıyor ve bu çok normal bir insani 
özellikmiş gibi, günlük yaşamda kendisini yaşamsal kılıyor. Yalancı-
lık, benmerkezci, bireyci zihniyet çocuklukta başlar. Erkek bir ege-
men gibi şekillendirilirken, başkalarının iradesini kırmanın ve başka-
larının kendisine tabi olmasının yolları öğretilir. Erkek karakteri, 
çocuklukta özentiyle kazanılır. Çocuk tüm sadeliklerine rağmen ya 
babası tarafından, ya da verili düzenin herhangi bir okulunda, verili 
düzenin yaşam felsefesini kendisi için kaçınılmaz kılınır. Dolayısıyla 
çocuk yaşta edinilen özellikler veya kazandırılan düşünce kalıpları, 
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çocuk büyüdükçe zihinsel hastalığa dönüşür. Bu hastalık bizim bildi-
ğimiz bir hastalık değildir tabii ki. Hastalığın temelini oluşturan, 
egemenliğe oynayan, etrafındaki herkesi veya herşeyi kontrolüne 
almanın hırsı, çok doğal bir şeymiş gibi çocuğun karekteristik özelli-
ği haline geliyor. Kuşkusuz bu durum objektif olarak gelişen bir du-
rumdur. Çok bilinçli geliştirilmediği için bireyde gayrı iradi gelişen 
bir durum oluyor. Bahsettiğimiz iradesiz ve bağımlı insan tipi de 
böylece temellerini atarak, düzenin insanlarda bir kültür haline getir-
diği erkeksi karekter şekillenmeye başlıyor. Erkek, egemen sistem 
içinde çocuk yaşta,  yeni yetme bir egemen olarak yetiştiriliyor. 
Mevcut düzen içinde vücut bulan erkek, yanıbaşındaki kız kardeşine, 
küçük erkek kardeşlerine, çocukluk arkadaşlarına, hatta anne ve ev-
deki tüm kadınlara karşı kendisini hakim kılmak için çocukluktan 
başlayarak karekteristik özellikler ediniyor ve küçükken uygulamaya 
koyuyor.  

Kürdistan toplumu bu anlamıyla en çarpıcı ve somut örnektir. 
Yaşadığımız bu gerçekliği detaylandırmak ve toplumsal gerçekliği-
mizdeki bazı örneklerle açmak daha anlaşılır kılacaktır. Toplum ger-
çeğimizde çocuk dogmadan önce erkek olması için, çeşitli yöntemle-
re başvurulur. Dinsel inançlar aracılığıyla, dini kalıpların topluma 
özümsettiği (muska vb) sahte yöntemlerle,  çocuğun erkek olması 
için değişik dualar edilir. Çocuk henüz dogmadan toplumsal  ölçüle-
re göre kaderi belirlenir. Şayet çocuk kız ise zaten toplum içindeki 
yeri bellidir. Geleneksel örf-adetlere göre kız çocuğu erkeğin yedeği 
ve ya erkeğin kendisini üzerinde egemen kılabileceği bir nesne ola-
rak şekillendirilir. Yok eğer erkek ise, hani halk dilinde derler ya “ 
babasının oğlu, umudumuz, evimizin sahibi, tek varlığımız” şeklinde 
değişik tanımlamalarla değerlendirilir. Çocuk  çevresini algılamaya 
başladığı andan itibaren  bu tür şeylerle karşılaşır. Bu,  onu bulundu-
ğu ortamdaki herşeye sahip olma duygusuna iter. Çocuk bir yandan 
bu duygularla büyütülürken, diğer yandan sistemin aile aracılığıyla 
ona şırıngaladığı zihniyettin pençeleri arasında büyük bir ezikliği ve 
iradesizliği yaşamaktadır. Egemenlik dürtüsüyle, eziklik psikolojisi 
birarada yaşanır. Bu gerçeklik, ikircikli ruh halini doğurur. Egemen-
lik dürtüsü, yıkıcılığı, kaba şiddeti , hatta bulunduğu ortama hakim 
olmayı, küçük dünyasına sevdalanmayı getirirken; eziklik, -ki bu 
köleliği ifade ediyor-. kişilikte parçalanmışlığı, tabii olmayı, kaderci-
liği, vb. getirmektedir. Bu konuda  arkadaşların raporlarından alıntı 
yapmak yerinde olur.  
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“Her çocuk dünyaya gelirken filozofça düşünür. Merak eder, so-
rar ve çevresinde olup bitenlere  anlam vermeye çalışır. Çocuk ara-
yışçıdır, arayışı onda yeni bir zihniyet oluşturur ve düşünce kalıpları 
oluşmaya balar. Ama düşünce kalıplarını oluşturan kendisi değil, 
bulunduğu aile ortamı ve çevresidir. İlk ihanet böyle başlar ve devam 
eder. Feodal Kürt toplum gerçekliğinde çocuğa dayatılan, din kalıp-
ları ve bunun yaşam tarzıdır. Kırılan, bastırılan aile, işbirlikçi özel-
liklerin güçlü olduğu bir ailedir. İşbirlikçilik bir yaşam tarzıdır. Öyle 
bir işbirlikçi zihniyettir ki, aile içinde bireyi alternatifsiz bırakır. 
Kendisinin ve düşmanın gerçekliğini tek alternatif olarak önüne ko-
yar. Çocuğun yapacağı, bunu kabul etmek, kendisini ona göre ayar-
lamaktır. Kaderci zihniyetin yarattığı iradesizlik ve teslimiyetçilik 
dayatılır.  Çocuğun  söz hakkı yoktur, verilene tabi olma hakkı var-
dır. Tabi olmadığında cezalandırılır, dıştalanır.  İradesiz ve özgüven-
siz kişi, dışlanmamak için anne-babasının sözünden çıkmaz. Babası-
nın en iyi oğlu olmaya çalışır. Öğretilenleri doğru görür, inanır ve 
doğrularla (geleneksel töre) kendisini ifadelendirmeye çalışır. Kendi-
sini daha güçlü ifadelendirmek için babasına özenir, onun gibi olmak 
en büyük hayalidir. İradesi kırıldıkça daha fazla bağımlı hale gelen 
çocuk, irade olmanın egemen olmaktan geçtiğini sanır. Onun için, 
“özgürlük budur” yanılgısı başlar. Ezilen konumdan çıkıp, ezen ko-
numa geçmek için mücadele eder. “Yaşamak için ezeceksin” mantı-
ğının temeli bu dönemde başlar. Bilinçlendikçe, feodal aile kalıpları 
ona dar gelmeye başlar ve arayışları devam eder. Sistemle tanışma, 
okulla tanışmasıyla birlikte başlar. Ailede bastırılan, kendisini ifade-
lendiremeyen kişi, okulu kendisine yeni alternatifler yaratacak yer 
olarak ele alır. Vaadedilen yaşamda yer edinmek için, geçmişinin tek  
ifadesi olan kültür ve dilini inkar etmek gerekiyor. Yeni alternetiflere 
ulaşma, geçmişin inkarıyla gelişmeye başlıyor. Geçmişten alınan 
düşünce kalıpları üzerine yeni kalıplar ekleniyor. “Geçmişe ait 
herşey geridir” mantığı yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Okulda veri-
len düşünce, yaşam tarzı ise ilericiliği temsil eder hale geliyor. Birey, 
buna ikna olup inanmaya başlıyor.  

Kürdistan’da hemen hemen her bireyin yaşadığı gerçeklik bu 
çerçevededir. Kişi, bir taraftan çok derin bir hiçlik psikolojisini ya-
şarken, diğer taraftan bunun ortaya çıkardığı güçsüzlük, deyim ye-
rindeyse onu hergün kemiriyor. Zamanla kişiyi erimenin eşiğine geti-
riyor. Kişi, tamda  burada, egemenine benzeşmeyi tek dayanak ola-
rak görüyor ve en zayıf olduğu noktayı kamufle etmek için, güç ol-
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mayı bir tercih görüyor. Yanılgının temelinde yatan mantık böylece 
gelişip süreklileşiyor.  

Kendini kabul ettirmenin en belirgin araçlarından bir tanesi de; 
kendine sevdalanma gerçeğidir. Kendine sevdalılığı yaşayanların 
karakterinde kabul-red ölçüleri pek yoktur. Kendisine sevdalı kişilik 
verili gerçeğini olduğu gibi kabul etmektedir. Karakterindeki çarpık-
lıklarla,  duygu ve düşünce dünyasındaki darlıklarla mücadele etme 
gücünden yoksundur. Bu yanılgı, çevresini ele alışa da yansır ve sis-
temi  olduğu gibi kabul eder. Toplumsal gerçekliğimizde bu durum 
yaygın bir şekilde yaşanmaktadır. Hatta, sistemi veya sistemin tem-
silcilerini bırakalım ret etmeyi, tanrısallaştırma ve dokunulmaz kılma 
kendisine sevdalı karakter özelliklerine sahip olanların yaşadıkları en 
büyük yanılgılardandır. Bu noktada birey sistemle arasındaki tarihi 
ve toplumsal çelişkileri diri tutacağı yerde,  yaşadığı kırılma ve güç-
süzlük onu celladına sevdalı hale getirmektedir. Küçük dünyasına 
sevdalanmanın diğer bir anlamı da;  tahakkümü altında bulunduğu 
gücün tamamlayıcısıdır, demek çok yanlış olmasa gerek. Çünkü sis-
temin yaratmak istediği de, insanlardaki çelişkileri dondurmak ve 
onları  küçük dünyalarına sevdalı hale getirtmektir. Kendimizi 
gerçekleştirememizin temel nedenlerinden biri de budur. Kendine 
sevdalılığı doğuran ise, kişideki bireyci ruhun, (ki bu sistemin yarat-
tığı bir özelliktir) kendisini hakim kılma arzusudur. Kişi aslında ken-
disinde varolan güçsüzlüğü görüyor ve büyük bir eziklik de yaşıyor. 
Ancak çözümsüzlük ve güç getirememe korkusu, kişilik özelliklerini 
aşmasını çok ciddi anlamda engelliyor. O zaman tek seçenek olarak 
bireycilik ve dolayısıyla kendisine sevdalılık öne çıkıyor. Kişi aşıl-
mamak ve kabul görmek için, bireyci ruh ve zihniyetini  tabiri caizse, 
yarattığı zırhlarıyla koruyor. Özüne yabancılaşma ve dolayısıyla yal-
nızlaşmaya doğru atılan ilk adım, böylece gerçekleşmiş oluyor. Yal-
nızlık kendisiyle birlikte ben-merkezciliği ortaya çıkarıyor. Daha 
doğrusu yalnızlığının kaynağında salt kendisini düşünme yatmakta-
dır. Kendisini her şeyin merkezine koyma mantığı olmazsa yalnızlık 
gelişmez. Bunun yerine paylaşımcılık ve genelleşme gelişir. Paylaş-
tıkça kişi aktifleşir, güç alır ve doğal olarak bireyciliğinden ya da 
küçük dünyasının kalıplarından sıyrılır. Kendini yaratmak, bireycili-
ğinden kurtulmak demektir. Kürdistan toplumunda sistem tarafından 
yaratılan bireycilik ve köklerinden koparma o kadar derindir ki, kişi-
nin kendisini dünyanın merkezini koyarak, dünyanın kendisinin  et-
rafında döndüğünü zanneder. Halbuki, özünde böylesi özellikler yok-
tur. O, egemenine öykünmek için benmerkezciliği oynar. Güçsüzlü-
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ğü ve boşluğu yaşadığı için, güçlüyle ilişkilenme arayışlarına girerek 
yaşadıklarından uzaklaşmak ister. Bu nedenle kendisinin değil, hep 
başkasınındır.  

Bir arkadaş bunu kendi şahsında şöyle çözümlüyor. “İlişkilerim-
deki sorunlardan biri de; bağımlılık ve bağımlılaştırma yaklaşımıydı. 
Karşılıklı iradi paylaşımlar zayıf kalarak, birinin diğeri üzerindeki 
denetim ve hakimiyetine dönüşüyordu. Çocukken,  benden yaşça 
büyük olan ve okumuş, bilgili insanlarla  konuşmaktan, onların gös-
terdikleri ilgiden çok hoşlanırdım. Onların özelliklerini, kendime 
yedirmeye çalışır, taklit ederdim. Buna rağmen kendi yaşıtlarım ve 
benden küçükler arasında, özendiğim büyüklerin yerine geçerek, 
yaptıklarımı ve düşündüklerimi onlardan da beklerdim. Yani ken-
dimden güçlü olanın karşısında güçsüz ve bağımlı; ama kendimden 
zayıf olanların karşısında da, güç olup bağımlılaştırmaya çalışırdım. 
Bu klasik Kürt erkeğinin temel bir özelliğidir; dışarda köle ya da 
gariban, evde de ağa kesilmeyle sonuç bulur.  

Bu gerçeklik bizim bir parçamızı oluştursa da, Kürt erkekleri 
olarak bu gerçekliğimizle hiçbir zaman yüzleşmek istemedik. Ege-
men sistemin bizde yaratmış olduğu zihniyet kalıplarıyla yaşamayı 
bir zorunlulukmuş gibi ele aldık. Bu dar düşünce kalıplarını aşmak 
ya da çözmek için, örgüt içinde çaba sahibi olmayı fazla  istemedik. 
Çoğumuz hala bunun farkında değiliz. Kısaca, egemen sistemin 
mantık yapısıyla, egemen sisteme karşı mücadele ettiğimiz sandık. 
Bunun mücadele içindeki boyutunu, daha objektif bir zemine oturt-
mak için somutumuzda çözümleyebildiğimiz ölçüde koymak daha 
yerinde olacaktır.  

Her şeyden önce bahsettiğimiz çözümlenme ve kendini tanıma 
öyle sanıldığı gibi kolay olmadı. Kuşkusuz erkek egemenlikli zihni-
yet yapılanmasını, tümden çözümlediğimizi iddia etmek pek gerçek-
çi olmayacaktır. Yakalanan doğrultuyu yaşadıklarımızla açmak daha 
sağlıklı olur. Öncelikli olarak, erkeği öldürmemek için çok direndik. 
Başta da belirttiğimiz gibi erkeği öldürmek, erkek egemen mantık 
yapısını şahsımızda çözmektir. Erkeği öldürmeyle kastettiğimiz bu-
dur.  Gelinen düzeyi inkar etmemekle birlikte şu noktayı da belirt-
mekte fayda görüyoruz. Söylem düzeyinde erkek egemen sistemin, 
belleklerde yarattığı derin yanılgıları ve hakim mantık yapısını 
teorize etmede fazla sorunumuz yoktur. Söz ile eylem arasındaki 
uçurum temel sorunumuzdur. Bunun nedenlerini şöyle değerlendir-
mek mümkündür:  
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Gerçekliğimizle yüzleşmekten korkuyorduk. Çünkü kendi ger-
çekliğimizi anlamak ve alternatif olarak yeni bir yaşam tarzına ka-
vuşmak bize çok zor geliyordu. Toplumsal ölçülerle, toplumun ya-
şam kriterleriyle mücadele etmeden, edindiğimiz alışkanlıklarla ya-
şamak bize daha kolay geliyordu. Kendimizle mücadele etmekte, 
küçük dünyamızın sınırlarının dışına çıkmakta güçlük çekiyorduk. 
Şüphesiz bu zorluklar, çözemediğimiz ve kendimiz için tek yaşam 
kaynağı olarak gördüğümüz yanılgılı yaklaşımlarımızdan ileri geli-
yordu. Bu yanılgı, şu biçimiyle dışa vuruyordu. Kendimizi her yö-
nüyle çözdüğümüzü ve herkesin de bizi böyle kabul etmesi gerekti-
ğini niyette olmasa da, günlük pratik duruşlarımızla ortama dayatı-
yorduk. Aslında, özgürlük kavramına yabancılığımız, bizi bu yanıl-
gıya sürüklüyordu. Bize göre, zaten özgürlüğe giden yolda mücadele 
ediyor ve karşımızdaki sistemin alternatif olmaya çalışıyorduk. Te-
mel yanılgılarımızdan biri buydu. Alternatiftik, ama hangi düşünce 
gücüyle, hangi duruşla ve hangi karakterle? Bunların farkında değil-
dik ve bu temel yanılgılarımız biri oluyordu. Birbirine tahamül et-
meyen rekabetçi zihniyetle, tahakkümcü yaklaşımlarla bizler ancak 
egemen olabilirdik. Erkeğin karakterindeki paylaşımsızlık, hoşgörü-
de zayıflık ve başkalarınca hemen kabul görmeyi bekleyen yaklaşım-
lara kuşkusuz prim verilmezdi. Belirttiklerimizi çok art niyetlice ge-
lişen durumlar olarak yansıtmak gerçekçi değil, fakat işin ilginç yanı 
bu konuda hem aldanıyor, hem de aldatmak istiyorduk. Gerçekliği-
mizi maskelemek adına çok uğraşıyorduk. Bize, özümüzü gerçek 
anlamda yansıtmayarak, mükemmeliyetçilikle, zoru başarmadan da 
öte kestirmeci yaklaşımlarla kabul göreceğimiz kaçınılmaz gibi geli-
yordu. Halbuki, Kadın Özgürlük Hareketi’nin ne buna ihtiyacı vardı, 
ne de bizden böyle bir şey bekliyordu. Ama, ucuzca kabul görme 
arzusumuz, doğal olarak bizi bu noktaya itiyordu. Değişim-dönüşüm, 
kişinin kendisini bilimsel temelde sorgulaması ve geçmişindeki geri-
likleri aşıp olumluluklarına da yenilerini ekleyerek güçlendirmesiyle 
eşdeğerdedir. Ama erkek egemen sistemin belleklerimize kazıdığı, 
kendini yeterli gören, emek sarf etmeden sevgiyi, ilgiyi bekleyen, 
kendini sorgulamayan ve nasıl bir yaşam tarzı, nasıl bir zihniyet de-
ğişimi, sorularını sormadan kabul görme anlayışıydı. Yanılgılarımızı 
ve beklentilerimizi daha da uzatmak mümkündür.  Ancak sorun bi-
zim beklentilerimiz  ve kendimizi şu veya bu şekilde kabul ettirme 
istemlerimiz değil; sorun bunları bizde yaratan zihniyetin kendisiydi. 
Zaten yaşadığımız zorlukların kaynağını da, bu zihniyet yapısı teşkil 
ediyordu. Hatta ilk iki-üç aylık süreçte, yanılgılarımızdan hareketle 
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kadın ortamına dahi hakim olmaya çalıştığımızı sonradan anlamaya 
başladık. Kendi içimizde birbirimize karşı sergilediğimiz yanlış yak-
laşımlarımızı, kadın ortamına da dayatmaya çalıştığımızı geç de olsa 
anlamaya başladığımızda kendi kendimize güldüğümüzü  unutmak 
da istemiyoruz. 

Erkek karakterinde çok derin bir biçimde yaşanan, kategorize 
etme-sınıflandırma, birbirine karşı küçümseyici yaklaşımlar, kimi 
yerlerde sınıf karakterlerine göre hakimiyet duygusu ve öncelikle 
kendi  cinsi içinde güç olma istemi yaşadığımız  diğer bir gerçeklik-
tir. Peki, bunları yapmamızı gerektiren mantık örgüsü kaynağını ne-
reden alıyordu? Bu mantık örgüsüyle neyi amaçlıyorduk? Ya da bun-
lar bilinçlice mi gelişiyordu? Bunları sorgulayıp çözümlemek ve so-
rularımızın cevabını bu noktada yansıtmak daha gerçekçi bir ele alış 
biçimi olacaktır. Aslında sorunlarımızın kaynağı, bizi sarmalayan 
egemen sistemin bireyci mantık örgüsüydü. Ne yazık ki bu bizim en 
zayıf olduğumuz noktaydı. Bizler kendi zayıflıklarımızın açığa çık-
masından korkuyorduk.  

Zayıflıklarımız açığa çıksaydı onunla mücadele ederek kendimi-
zi sorgulamamız gerekecekti. Alternatif yaratmayı ve eski alışkanlık-
larımızın gücünden kurtulmayı, niyette olmasa da fazla istemiyor-
duk. Zayıflıklarımızın açığa çıkması, klasik erkekliğin aşılması de-
mekti. Bunları, erkeği karalamak amaçlı belirtmiyoruz. Ama bunlar, 
erkek zihniyetinden kaynaklı gerçeklerdir. Erkekteki zayıf güçsüz 
yanlar, erkeğin kendisini çok güçlü gösterdiği yanlar olmaktadır. 
Olay ve olgulara anlam verip,  onların  çözüm gücünü kendisinde 
göremediğinden dolayı, zayıflıklarını güçlü yanlarıymış gibi maske-
leme gereği duyuyor. Kısaca erkek, zayıflıklarının aşılmasını kendi-
sinin aşılması olarak algılar ve buna karşı müthiş bir tutuculuğa girer. 
Bu yanılgılar erkek gururuyla birleştiğinde, bu sefer, kendisini kabul 
ettirmenin çeşitli yöntemlerine başvurmanın arayışları ortaya çıkıyor. 
Bu tür yöntemlere, eğitim devremizin ortalarına kadar her arkadaş 
şahsında farklı olmakla birlikte başvuruldu desek yanlış veya abartı 
sayılmaz. Bu gerçeklikten yola çıktığımızda karşımıza, kendini güç 
görememenin yanı sıra Kadın Kurtuluş İdeolojisi karşısında, erkek 
egemen düşünce kalıplarımızı kırmama istemi çıkıyor. Beşbin yıllık 
erkek egemen sistemin kişiliklerimizi iliklerimize kadar etkisi altına 
aldığı ve bununla beraber bizi de küçük ama güçsüz birer egemen 
yaptığını anladıkça, gerçekliğimizden kaçıyor ve onu kamufle etme-
nin yollarını arıyorduk. Bazılarımız örgütten aldığı bilgi ve birikimle  
bunu yapmaya kalkışırken, bazılarımız da kadın ideolojisini soyutla-
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yarak, idealize ederek ortama yön vermeye çalıştığımızı sanıyorduk. 
Cinsimize karşı irade kırıcılık ve birbirini gündemleştirip, onun üze-
rinden gelişim göstermek isteyen mantık yapısı da eksik olmuyordu. 
Yıkıcı kültür kendisini her yönüyle yansıtmaya çalışıyordu. Tüm 
bunlar gelişirken, kendimizi aldatmaktan öteye gidemeyeceğimizi 
fark etme gereğini bile duymuyorduk. Niyetten bağımsız ama özünde 
egemenlikli bir zihniyetten kaynaklandığını belirtmek zorundayız. 
Çok kaba gelebilir fakat, “erkeklik ölmesin” diye varolan gücümüzü 
kanalize etmeye çalışıyorduk. Yaşamış olduğumuz kaygılar, korku-
lar, eziklikler, bunalımlar vs. kaynağını önemli oranda buradan alı-
yordu. Kendi gerçek dünyamızın sınırlarını daraltan eğilimlerin, ben-
cilliğin erkekliğimizden taviz vermemekten başka bir anlam ifade 
etmediğini göremiyorduk.  

Kendimizi gerçek paylaşıma, hoşgörüye, birbirimizin iradesini 
dikkate almaya, karşılıklı sevgi ve saygıya yatırma noktasında zorla-
nıyorduk. Gerçektende erkek egemen sistemin yarattığı tahribatlar 
kişiliği o kadar parçalamış ki, insanın bir çırpıda bu parçaları bütün-
leştirmesi büyük bir mücadeleyi gerektiriyordu; ancak katılım tarzı-
mızda bu fazla görünmüyordu. Bu konuda en büyük engellerden bir 
tanesi de güvensizliktir. Hem kendine güvensizlik, hem de karşında-
kine güvensizlik direkt olmasa da çok çeşitli biçimlerde kendisini 
dışarı vurabiliyor. Ortama güvensizlik, kişinin kendisine karşı besle-
diği güvensizlikten kaynağını alıyor. Şayet kişi kendi özgücüne gü-
ven duyabilirse, bulunduğu her ortama, her bireye  karşı da güven 
duyabilir. Bilindiği üzere bir kişi kendisine karşı yaşadığı güvensiz-
likten dolayı, savunma mekanizmalarına gerek duyar. Güçlüler her 
zaman kendilerine güvenirler, savunmaya ihtiyaç duymazlar. Kendi 
özgücüne güvenen birinde, öz yeteneklerini açığa çıkarma gücü daha 
fazladır. Aksi taktirde, pragmatik yaklaşımlarla kişi kendi gerçek 
gücünü açığa çıkaramayacağı gibi, yaşadığı zemindeki kişilerden 
gücünü almaya çalışır. Her yönüyle çevresinden faydalanmak ister 
ki, bu da başkalarını hakimiyet altında tutmaktan başka bir şey değil-
dir. 

Ayrıca kuşkuculuk da, güvensizliğin paralelinde gelişen diğer 
bir kişilik özelliğidir. Bu özellik, sistemin bireyde yaratmış olduğu 
bir başka hastalıktır. Birey, güç getirmediği herşeyden kuşku duy-
maya başlar. Hesapçılık, bunun sonucunda ortaya çıkar. Herkesi sü-
zerek, ona göre yaklaşım belirlemek, çıkar ilişkilerini geliştirmek 
çok doğal bir hakmış gibi gelir. Bu adeta genlere işlemiş veya da-
mardaki kan misali bireyin hücrelerinde yer edinmiştir. Deyim ye-



Erkeğin dönüşüm sorunları 

 154 

rindeyse her şey bireyi tüketmekten, özünden boşaltmaktan başka bir 
anlam ifade etmiyor. Birey bu ortamda, bazen  geçmişini ret edecek 
düzeye geliyor. Çünkü yaratılacak olan geçmişin hastalıklarını aş-
makla gerçekleşecektir. Fakat bu, kendini köklü bir çözümlemeden 
ziyade, binbir hesapla ve en ince ayrıntılarına kadar hassasiyet gös-
termeye çalışan bireyde, çok yüzeysel kalmakta ve kısa bir zaman 
diliminde eskiye geri dönüş yapmaktan kurtulamamaktadır.  

Tekrar, kaynağını tutuculuktan alıyor. Erkek, geriliklerinden ya-
da egemen zihniyetinden taviz vermedikçe, tutuculuğunu temel bir 
ilkesiymiş gibi değerlendirir. Erkeksi ideolojinin, erkekte ortaya çı-
kardığı tahakkümcü karakterden taviz verilmiyor, kişi kendisini tek-
rardan vazgeçmiyor, kendini tekrar zamanla bireyi istikrarsızlığa 
götürüyor. Dolayısıyla ortaya oportünistlik çıkıyor. Özellikle erkek, 
bu yöntemlere başvurarak dönemsel olarak birşeyleri kurtarmaya ve 
bulunduğu ortamı aldatmaya çalışır. Fakat özelde ise, kendisini al-
datmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Sorun yine gelip erkek zih-
niyetine takılıp kalıyor. Erkek zihniyetinde çok belirgin bir şekilde 
yaşanan bu yanılgı, kadın zemininde şöyle bir kandırmaca girişimine 
yol açmaya çalıştı. “Kendimizi burada ideolojik, politik olarak geliş-
tirip böylece kadına, onun özgürlük mücadelesini yardımcı oluruz” 
yaklaşımı egemenlikli bir düşünceden ileri geliyordu. Çünkü kendini 
tanımaya, çözmeye ve bu yolla değiştirip-dönüştürmeye ihtiyacı 
olanlar bizlerdik. Sonuçta biz egemen bir cinsten geliyorduk. Her ne 
kadar özgürlük hareketinde yer alıyor olsak da; sonuç itibariyle ken-
dimizi egemenlere benzeştirmekten kurtarmalıydık. Özgürlük müca-
delesi içerisinde yer almamıza rağmen, kendimizi tanımama çok de-
rindi. Bunu görmemezlikten gelsek de sonuç itibariyle kabul etme-
miz gereken bir gerçekliktir. 

Tüm bunlar gerçekleşirken şöyle bir gerçekliği göz ardı etme-
mede de fayda görüyoruz. Erkek karakterindeki  kof cesaret, gerçek-
liğini farklı gösterme, çevresini küçümseme vb. yanlış yaklaşımlar; 
sistemin dar, dogmatik ve mutlakiyetçi egemen dünyasını aşma ara-
yışında olmaması ve doğru bir analizden ziyade, karakterini kendisi-
ne göre çözmeye çalışması, yani zihniyet devriminden öte, restoras-
yona başvurmasından ileri geliyor. Bizim de yaklaşımımız tamamen 
bu çerçevede gelişiyordu. Bu mantık ciddi bir mücadele ile karşılaş-
tığında, erkek egemen sistemin bireyde geliştirdiği, görünüşte çok 
güçlü ama özünde ise büyük bir zavallılığı, kırılmışlığı yaşayan ikin-
ci ruh hali devreye giriyor. Bunu bir arkadaşın raporunda dile getir-
dikleriyle yansıtmak daha gerçekçi olabilir.  
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“Dönüşüm noktasında yaşadığım bazı yanılgılarımı ve yanılgıla-
rımla paralel gelişen bazı zorlukları yansıtmak istiyorum. Özgür Ka-
dın Akademisinde yaşadığım ilk yanılgım, kendi kendime sorduğum 
bir soruyla başladı. Soru şu şekildeydi: “Burada kendimi mi tanıya-
cağım, yoksa kadın dünyasını mı?” Fakat bu uzun sürmedi, çünkü 
kişiliğime damgasını vuran erkek karakter ve zihniyeti kısa bir za-
man diliminde şahsımda kendisini dışa vurdu. Tam bu süreçte bir 
toplantıda arkadaşlar bize; “kendinizi sorgularken kendi vicdanınızla 
baş başa kalın, erkek dünyanızı zihinsel anlamda çözmeye çalışın, 
yoğunlaşmalarınızı objektif bir şekilde aktarın” dediler. Kendimi 
böyle bir yöntemle çözmeye çalıştım. Zorlandım ama bu sözleri ken-
dime yedirmeye çalıştım, sonuç olarak ulaştığım nokta; gerçekliğimi 
tanıma ve bu doğrultuda özgürlük bilincimi geliştirmem gerektiğiydi. 
Bu sonuca ulaştım ama bu çok yüzeysel kaldı. Ben kendimi ikna et-
tiysem de, bir iç dürtü kendimi tanımamam için beni zorluyordu. 
Çok aşırı bir ikirciliği yaşıyordum. Bir yandan özgürlük çizgisi, diğer 
yandan elden gitme tehlikesiyle karşı karşıya olan gerçeklik; (bu er-
keklik kaba anlamda cinsiyet ve fiziki değildi) belleğimde çok köklü 
bir şekilde yer edinen alışkanlıklar zinciriydi. Bu ikilemi ciddi an-
lamda yaşıyor ve adeta boğulma derecesine geliyordum. Bunu mev-
cut durumda çözmeye çalıştığımda karşıma şu gerçeklik çıkıyor: 
Belki basittir ama çok biçimciydim. Görünüşte çok olgun, mütevazı 
ama içten içe de söylenen her kelimeyi mantık süzgecimden geçire-
rek sonuç almaya çalışıyordum. Çok aşırı bir kuşkuculuğu yaşıyor-
dum. En kötüsü de bu yaklaşımlarımı doğru ve vazgeçilmez olarak 
görüyordum. Yine diğer bir yanılgım da  bu yanlışlıklarımın bilin-
cinde olmamdı. Sonuç olarak feodal gururuma dayalı da, olsa ilk 
etapta bazı şeyleri bilimsel ve objektif bir zemine oturtmaya çalışa-
rak anlamaya ve çözmeye çalıştım. Bu uzun bir zamana yayıldı ama 
sınırlı da olsa beni zorluklarımdan kurtardı.  

Neydi gerçekçi sorgulama tarzı? Yaşamın öğreticiliği kendi ger-
çekliğimi görmem gerektiğini hissettirdi. Bir yandan yaşamın öğreti-
ciliği, diğer yandan şahsımdaki erkek zihniyetin canavarlığını tanı-
dıkça özgürlük çizgisine bağlandım. Ve gerçeğin hangi yolla elde 
edileceğin anlamaya başladım. Bu öğreticilik benim için neyi ifade 
ediyordu? 

Sabır, gerçek anlamda insana verilen değer, samimiyet, anlayış, 
yoldaşlık ruhu vb. tüm bunlar beni etkiledi ve güven duyarak kendi-
mi anlamaya ve çözümlemeye başladım.”  
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Bu arkadaşın yaşadıklarını eğitim devremizdeki her arkadaşın şu 
veya bu düzeyde yaşadığını belirtebiliriz. Bunun temel nedenlerin-
den biri de tarih bilincimizin çok yüzeysel olmasıydı.  

İnsan özünün, neolitik süreçte anlam ifade ettiğini ve  temsilini 
bulduğunu; erkek karakterli erkek egemen sistemin öze dair değerleri 
nasıl ters yüz ettiğini, sahiplendiğini, çarpıttığını ve kadın şahsında 
tüm insanlığa, mitolojilerden başlayarak ideolojik bir yanıltmayla ilk 
ihaneti ve komployu  kadına dönük gerçekleştirerek neolotik kadının 
şahsında insanları insanlıktan uzaklaştırdığını fark ettikçe mevcut 
erkekliğimize karşı nefretimiz gelişti ve erkekliğimizi aşma çabamız 
pekişerek güçlendi. Çünkü, insan özüne yapılan komplonun ve iha-
netin uygulayıcı temsilini kendimizde görebiliyorduk. Bunun bize 
aitliğini kabul etmek istemesek de kendimizi bugüne kadar kandıra-
rak yaşadığımızı, anlamsızlaşan sistem içerisinde anlamsız kişilikler 
olarak varolduğumuzu anladıkça zorlanıyor, zorlandıkça da arayışla-
ra giriyorduk.  

Bunları bu biçimde yansıtırken amacımız kendimizi hiçleştirmek 
değil ama, gerçekliğin kendisi sistem dahilinde zaten bir hiçleşme 
değil midir? Bu anlamda geçmişimizi çok derin ve bilimsel dayanak-
larla tahlil etme, derinliğine çözümleme, alternatif için mücadele 
etme ve kendimizi yeniden yaratarak insanlık özümüzle buluşma 
istemini derinleştirme, kendimizi anlamlandırmada  attığımız ilk 
adımlardandı.  

Aslında kendimizi tüm yanlarıyla tanımaya ve anlamaya başla-
mak, mevcut erkeksi dünyamızdan çıkabilmenin mantığını ortaya 
koyuyordu. Anlamlandırdığımız ve bu anlamlandırmayla kazandığı-
mız her gerçeklik bizi biraz da kendi dünyamızın dışına çıkarıyordu. 
Dünyamızın dışına çıkmak, sistem dışına çıkma anlamını da taşıyor-
du. Kadını, yaşamı, sevgiyi, erkeği, paylaşımı dünyamızın dışına 
çıktıkça görebiliyor, daha anlam dolu bakabiliyorduk. Önderlik “an-
lamak adalettir” diyordu. Nasıl ve hangi düzeyde anlıyorduk? Ya da 
anlamak için ne kadar çevremizi dinliyorduk? Erkek gerçeği kendi 
içinde yaşadığı uyumsuzlukla bağlantılı, çevresini anlama gerçeğin-
den oldukça uzaktı. Erkeğin kendi içindeki ilişkiler ve bu ilişkilere 
karşı sergilediği muğlak duruşlar, kendisini tanıma gerçeğinden ka-
çış, müthiş bir uyumsuzluğu ve düzensizliği yaratıyordu. Uyumu 
sağlamanın yolu aktifleşmekten ve genelleşmekten geçiyordu. Erkek, 
ortaklaşmak ve genelleşmek için kendisiyle buluştukça, kendisindeki 
gücü açığa çıkardıkça, çevresine anlam verip iradeleştirdikçe gerçek 
anlamda kendisini buluyor. Yaşama duygusunun güçlenmesi ve öz-
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güvenin gelişmesiyle bağlantılı, kadın ortamında yeniden varolmanın 
mücadelesi gelişti. Bu durum zamanla erkeğin uyumsuzluğu zamanla 
asgari düzeye düşürüyor ve özgürlük arayışına itiyordu. Özgürlük 
arayışı sadeleştiği için, sık sık bahsettiğimiz tahakkümcülüğü de za-
manla ikinci plana düştü. Bunun yerine daha uyumlu, doğal, bireyci-
likten arınmış bir yaşam tarzı yaratılmak istendi ve bu erkekler ara-
sındaki ilişkilerde saygıya, sevgiye, birbirini tamamlamaya ve,   karşı 
cinsle samimi bir yaşam anlayışana dönüştü. Böylece sistemin zihin-
lerde yaratmış olduğu ben-merkezci ve ortamı etkisine alan anlayış 
aşıldı. Geçmişteki korku ve kaygılar yerini, rahat ve aktif bir ortama 
bırakıyordu. Geçmişteki takıntılar, yalnızlıklar ve kendisinin aşılma-
sından ileri gelen korkular bilince çıkarıldıkça varolan zihniyetin 
aşılması için doğal bir zemin oluştu. Kadınla dost olmanın, gerçek 
anlamda çıkarsız bir arkadaşlık kurmanın temel ölçütü, yaşam ve  
yönetim sanatını öğrenerek  mücadelede  ortaklaşmaktı. Şüphesiz 
bunun için bireyin kendisini hiçleştirmesi yerine, ortama güven ve 
paylaşım gerekiyordu. Erkeğin kişilik özelliklerinin çözümlenmesi 
ve bunların yavaş yavaş aşılmasıyla yaşama daha umutlu bakmanın 
temelleri atıldı. Umut, kişinin bencilliklerinden kurtulup yaşamı pay-
laşması ve güzel bir yaşam için arayış sahibi olabilmesidir. Bu, hangi 
şartlarda olursa gerekeni yapmak, bu noktada hiçbir hesapçılığa 
düşmemek ve kaygısızca yaklaşım göstermekle mümkündür. Yaşamı 
yeniden yaratma umudu, azami bir çaba sahibi olmaktan geçiyordu. 
Kadın zeminin aşıladığı ve bizi erkek egemen sistemin kalıpları dışı-
na çıkarma yönünde çabaları, çok değerli ve ikna edici yaklaşımları 
erkekliğimizi çözme konusunda belirleyici bir yere sahiptir.  

Sınıflı uygarlığa geçişten bu yana, erkek egemenliği ekseninde 
gelişen yaşam standartlarını yıkmak ve bunun yerine yeni bir yaşamı 
inşa etmek için; her şeyden önce gerekli olan insani özün kaybedil-
mişliğini bilince çıkarmak ve bu özün yeniden yaratılması için aman-
sız bir mücadelenin sahibi olmaktır. Bu, mevcut sistem gerçekliğini 
doğru analiz etmek ve sistemin üzerimizde bıraktığı derin izlere, 
kendimizi çözümleyerek son vermekle mümkündür. Bunun temel 
yollarından biri de, geçmişte olduğu gibi olay ve olguları ak-kara 
biçiminde ele almak değil de ret edilmesi gerekenin ret edilmesi, 
kabul edilmesi gerekenin kabul edilmesidir.  

 
AİLE  VE  EVLİLİK 
Erkek egemen toplum gerçekliğinin çekirdeği olan aile, sistemin 

kendisini ayakta tutmasının ve kurumlaştırmasının en temel toplum-
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sal aracıdır. Kurulduğu günden bugüne tarihsel süreçler itibariyle aile 
olgusunda belirli değişimler gerçekleşse de her çağda değişen alt-üst 
yapı kurumlaşmalarıyla bağlantılı kendisini incelterek ve kapsamlaş-
tırarak sürdürmüştür. Aile, sömürgeci sistemin ve devlet mantığına 
dayalı hiyerarşik yapılanmanın, kendisini koşullarla bağlantılı değiş-
tirip-dönüştürmesinin ve güç kılmasının aracıdır. Sistem, özelde bu-
nu aile içi ilişkilerde kurumlaştırır.  Sistemin hiyerarşik zihniyet ve 
mantık yapılanması, aile içi ilişkilerle bağlantılı olarak kişiye özüm-
setilir. Kişi küçük yaştan itibaren sistemin düşünce kalıplarıyla bü-
yür, davranışları şekillenir, sistem kendisini bireyde sistem haline 
getirmeye çalışır. Aile gerçekliğinde geliştirilen ilk terbiye, ilk disip-
line etme, geleneksel toplum yapılanmasının örf- adet, gelenek-
görenek ve namus anlayışıyla yoğrulup düşünce, duygu ve davranış-
ların temel biçimlerini belirlemektedir. Aile gerçekliği, sınıflı toplum 
uygarlığının ve onun hiyerarşik toplum yapılanmasının ahlaki temel-
lerinin atıldığı dönemlerde gelişirken, özellikle devletçi ve mülkiyet-
çi zihniyetin sosyal, siyasal, ekonomik yayılmacılığını yeniden üre-
ten, garanti altında tutan bir kurumun ihtiyacı temelinde örgütlenmiş-
tir.  

Ailenin kurumlaşıp sistemin temel dayanağı olması beşbin yıllık 
tarihle bağlantılıdır. En temelde cinsiyet sömürüsü üzerine şekillen-
miş geleneksel toplum, kadın eksenli yaşama vurduğu darbeyi kalıcı-
laştırmanın, güçlendirmenin yolunu, erkeğin iktidarına dayalı ilişki 
gerçekliğini kurumlaştırmasıyla gerçekleştirmiştir. Erkek bunu, 
binbir hile, kurnazlık, yalan ve aldatmacayla yapmıştır. Kadın eksen-
li eşitlikçi, adil yaşama vurulan böylesi bir darbe; insanlığın doğayla, 
kendisiyle varolan paylaşımına, özgürlükçü ilişki anlayışına, sevgiye, 
toplumsal bütünlüğe ve ortak umutlara vurulan darbe olmuştur. Bu-
nunla birlikte, kadının toplum içinde kaybedişi, anaerkil sistemin 
kaybedişi olmuştur.  Anaerkil sistemin kaybedişi, cinsler arası ilişki-
leri çok çarpık bir tarzda çirkinleştirmiştir. Kadın toplumsal yapı içe-
risindeki konumu itibariyle düşürüldükçe, hem üretim gerçekliğinden 
kopmuş, hem de iradi anlamda etkisiz kılınmıştır. Üretimden kopan 
kadın, erkek egemenlikli sistemin en değersiz aracı haline getirilmiş-
tir. Erkek ailenin reisi, kadının kocası ve toplumun atası konumuna 
gelmiştir. Bütün toplumsal ölçüler erkeğin ve onun çıkar mantığına 
dönük şekillenmeye başlamıştır. Soy belirlemesinin erkek çocuk üze-
rinden geliştirilmesi ve aile-devlet olgusuyla güvenceye alınması, 
sınıflı toplum ve buna dayalı özel mülkiyet anlayışını garanti altına 
almıştır. Kadın, erkeğin soyunu sürdürme ve onun mülkiyeti olma 



Erkeğin dönüşüm sorunları 

 159 

konumuna getirilmiştir. Toplumsal iş bölümünde kadına düşen pay 
şu olmuştur. Kadın, erkeğin elinde mülk haline getirilerek, ticaret 
aracı olarak kullanılmış, iradesizleştirilmiş, pasifleştirilmiştir. Kadı-
nın iradesizleştirilmesi, toplumun iradesizleşmesi ve köleleştirilmesi 
olmuştur. Tapınaklarda öncelikle düşürülen ve iradesizleştirilen ka-
dın, sistemin kendisini yürütmesinin en temel aracı konumuna geti-
rilmiştir. Tapınak ve sonrası oluşturulan müsakaddim, genel ev bu-
nun somut ifadesi olmaktadır. Sistem iradeli kişilikler üzerinden 
kendisini şekillendiremez. İradeyi kıran köleleştirir ve özellikle ken-
disini hakim kılar; mantık budur. Genel ev gerçekliği de bu esas üze-
rinden şekillenmiştir. Genel ev, kadının eliyle erkeklerin sisteme en-
tegre edilmesi anlamını taşımaktadır. Bununla sistem toplumu kendi 
denetimine alıp, kadın eksenli yaşama kadının eliyle darbeyi indir-
miştir. Cinselliğin anlamından boşatılması; insanın hayvanlaşma sı-
nırına gelmesi ve düşüncel yeteneğinin önüne set çekilmesi anlamını 
taşımaktadır. Güdülerde geliştirilen denetimsizlik, istikrarsızlığı ya-
ratır. İsitikrarsızlık içinde bulunan birey, istikrar arayışını sistemin 
kucağında gerçekleştirebileceğini sanmış ve iradesini sisteme teslim 
etmiştir. Sistem, genel ev gerçekliğiyle tüm toplumu, erkek egemen 
sistem çerçevesinde köleleştirilmesinin en azami ayaklarından birini 
oluşturmuştur. Genel ev, yüceltilmiş duyguların erkek cinsiyle kadın 
üzerinden akıtılması ve aşağılık bir konuma getirilmesi anlamını ta-
şımaktadır. Cins ve cinsellik gerçekliğine yaklaşım toplumsal yaşam 
ölçülerini belirler.  

Erkek toplum icinde etkin olmayla bağlantılı, kadını özel evle 
hem maddi, hem manevi anlamda  sahiplenmiştir. Sistem içinde yer 
edinen erkeğe, sus payı olarak kadın verilmiştir. Tapınak-genel ve 
özel ev olarak gelişen bu süreç, erkek egemenlikli sistemin kendisini 
etkin kılmasının diyalektiği olmuştur. Özel ev gerçekliği, bu kurum-
laşmanın sistemleşmiş ifadesi olmaktadır. Özel ev ve genel evin dev-
let eliyle meşrulaştırılması ve yasal güvence altına alınması, kadının 
ve toplumun köleliğinin hukuksal olarak da onaylanmasıdır. Erkek 
koyduğu yasalarla egemenliğini ve buna dayalı sömürü mantığını 
kalıcılaştırırken, hakimiyetini mutlaklaştırıp kadını himayesine gir-
meye mecbur kılmıştır.  

Aile, sınıflı toplum gerçekliğinden bugüne dek, sömürgeci sis-
temlerin kendisini şekillendirip, somutlaştırdığı yer ve  toplumsal 
işleyişin en etkili aracı olmuştur. Bu gerçeklik, devlet ve ona dayalı 
ideolojilerle sürekli desteklenmiş, kadının dört duvar arasında, erke-
ğin özel mülkeyeti olması üzerinden gelişimini sürdürmüştür. Aile 
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içinde erkeğin kadın üzerinden gerçekleştirdiği hakimiyet ve mülk-
leştirme çabaları, erkeğin toplumsal yapıyı bu yolla hakimiyetine 
alması anlamını taşımaktadır. Aile ve evlilik kurumu, kadını sadece 
fiziksel olarak değil, düşünsel ve ruhsal olarak da sahiplenme ve ha-
kimiyetine alma gerçekliğini ifade etmektedir. Aileyle  sınırlandırı-
lan, toplumdan yalıtılan ve böylelikle yabancılaşan kadın, kullanıl-
maya açık bir hale getirilmiştir. Bu durum aynı zamanda maddi-
manevi tüm yönleriyle erkeğin iktidarını kurumlaştırdığı bir zemin 
olmuştur. Kadın, erkeğin kaba güdülerini tatmin etmenin, erkeği 
mutlu etmenin aracı konumuna getirilmiştir. Bu da sistem karşısında 
mücadelesizliğin derinleştirilmesi anlamını taşımaktadır. Kadın sos-
yal-siyasal, ekonomik dayanaklarından kopartılarak, erkeğin özel 
mülkü olmaya tabi kılınırken, erkeğin böylesi bir zorunluluğu olma-
mıştır. Erkek çok eşli evlilikler yapabilir, genel evlerde kaba güdüle-
rini tatmin edebilir, fakat kadının böylesi bir hakkı yoktur. Kadın tek 
bir erkeğe ait olma, doğurma ve çocuk büyütme  ya da cinselliğiyle  
herkese ait olan fahişe olma hakkına sahiptir. Yani kendisini ifade 
edebileceği tek yer, ya aile, ya da genel evdir. Erkekle sistem arasın-
daki sözleşmenin kurbanı kadın olurken, aile ise düşürülen toplum 
gerçekliğinin temel kurumu olmaktadır. Kadın eksenli düşünce ve 
yaşam biçiminin altüst oluşuyla gelişen kadın ve çocuğun erkeğin 
iradesine teslim edilmesi, günümüze kadar aile kurumu içinde kendi-
sini derinleştirerek sürdürmüştür.  

Bugün batı ve doğu uygarlıkları arasında, sosyal-siyasal-
ekonomik alanda ciddi farklılıklar olmakla birlikte, aile ve ona dayalı 
özel mülkiyet anlayışında  renkler, tonlar farklı olsa da özde aynıdır. 
Özelde batıda, genelde tüm dünyada insanlar arası ilişkilerin dayan-
dığı temel nokta, ticaret ve kar mantığı üzerinden şekillenmektedir. 
Evlilikten tutalım kültürel, sosyal alanının kendisi  bu pazar mantığı 
çerçevesinde kendisini örgütlemiştir. Manevi ve moral değerler yeri-
ne, insanın metaya olan bağlılığı, insanlar arası ilişkileri, ağırlıklı 
duygudan uzak, mekanik bir gerçeklikle yüz yüze bırakmıştır. Bu, 
kadının sistem içerinde metalaştırılmasıyla bağlantılıdır. Kadının 
metalaştırılması, sistem içi ilişkilerin güdümlüleştirilmesidir. Çıkar-
lar temelinde gerçekleştirilen ilişki mantığı, kapitalist sistemde insanı 
yaşam gerçekliğine karşı yabancılaştırmıştır. Batıda aile parçalan-
mayla yüzyüzeyken ve kadın da bu parçalanmayla bağlantılı pazar 
aracı olurken; doğu toplumlarında geleneksel namus ve ahlak anlayı-
şına bağlı aile yapılanması varlığını hala çok güçlü bir şekilde sür-
dürmektedir. Bu gerçeklik içinde, manevi ve moral değerler, ahlak, 
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vicdan, ortak umutlar, karşılıklı iradeye saygı temelinde birliktelikler 
mevcut değildir. Bu da kadının, sermayenin elinde bir pazar ekono-
misi aracına dönüşmesi ya da geleneksel namus ölçüleri çerçevesin-
de iradesizleşmesiyle bağlantılıdır.  

Neolitik kültürün öz yaratıcısı olan Kürt halk gerçekliğinde aile 
kurumu, çok çarpık ve yoz bir duruma gelmiş, sistemin kuklası ol-
muştur. Egemen güçler adeta; “sen misin neolitiğin yaratıcısı” derce-
sine özde sistem içerisinde alternatif yaşam kültürünün arayışında 
olan Kürt halkına nefes aldırmamacasına darbeler indirmiştir. Bunu 
da, en temelde aile ve evlilik kurumu üzerinden  gerçekleştirmiştir. 
Kadını kullanarak erkeği kendi öz kültürüne, yaşam değerlerine iha-
net etme derecesine getiren sistem, Kürt halk gerçekliğinde derin 
yaralar açmıştır. Sosyal, siyasal, ekonomik dayanaklardan yoksul 
bırakılan Kürt aile gerçekliği, çarpık gelişmiş, sisteme en iyi  hizmet 
eder konuma getirilmiştir. Aile ve evlilik gerçeğiyle, öz değerlerine 
yabancılaşan Kürt halkı, kendi elleriyle değerlerini en acımasız kı-
yımını yapmıştır. Sistemin mantığı da budur: En kötü kaybediş, insa-
nın kendi elleriyle, değerlerine kıymasıdır. Bu durum çok ince bir 
tarzda egemen politikalarla bağlantılı geliştirilirken kaybeden Kürt 
halkı olmuştur. Kürt halkının özgünlüğünde yaşanan kaybediş, insan-
lığın yeni yaşam umutlarının tüketilmesi anlamını taşımaktadır. Al-
ternatif yaşam modeli, alternatif olabilecek bir halk tarafından biti-
rilmek istenmiştir. Sömürgeci güçlerce geliştirilen özel politikalar,  
Kürt halkını  manevi değerlerinden uzaklaştırıcı, kendi öz kültür ve 
kimliğinden koparıcı temeldedir ve  Kürt toplumsal yapılanmasının 
tümüne hakim kılınmaya çalışılmıştır.  

Devlet, toplumu asimile etmek, kendisine benzeştirmek, işbirlik-
çileştirip teslim almak için, özellikle din ve devlete bağlı ideolojik 
eğitimlerle her dönemdekinden daha fazla Kürt toplumsal yapılan-
masında kurumlaşmasını derinleştirmiştir. Bu, Kürt halkının devletle 
karşılıklı çıkarlar temelinde ilişkilenmesinin ötesinde,  kayıtsız bir 
teslimiyete sürüklenmiştir. Böylece Kürt halkı, feodalizmin kültürel 
yapılanmasını dogmatizmin ve cehaletin en üst sınırında yaşamıştır. 
Kürt aile gerçekliğinde, yurtseverlik ve özgürlük kavramları da bo-
ğuntuya getirilmiştir. Kürtler, gerçeğini inkar eder duruma getirilmiş-
tir. Egemen güçler, Kürtler’in ekonomik dayanaklarını boşaltmış, 
sosyal ve kültürel kurumlarını da ortadan kaldırmıştır. Bu anlamda 
Kürdistan’daki aile ve ailecilik gerçeği de içi boş, kof ve sistemin 
güdümündedir.  Öz kimliğinden, kültürel değerlerinden yoksun bıra-
kılan Kürt, bütün enerjisini aile kurumuna yöneltmiştir. Kürt insanı 
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aileye bağlanmış bütün dünyasını aile sınırlarına hapsetmiş, çok ço-
cuk yapmış fakat buna karşın çocuklara da her hangi bir gelecek te-
min etmemiş, yaşadığı ekonomik sıkıntılarla bağlantılı çarpık ve 
köksüz bir gelişim mantığına sürüklenmiştir.  

Kürt toplumunda böylesi gelişen bir aile gerçekliği, toplumsal 
ihtiyaçlar çerçevesinde düşünebilme, irade olma, sistem karşısında 
alternatif güç olma durumunu yitirmiş  bir dar boğaz halini almıştır. 
İşbirlikçileştirilen sistemin bütün baskı ve dayatmalarına karşı tesli-
miyeti kabullenen Kürt erkeğiyse, sistemin ezen, bastıran, iradesiz-
leştiren uygulamalarının aile içerisindeki temsilcisi olmuştur. Kendi-
sini ailede otorite kılma, kadın üzerinden güç yapma, hakimiyet 
kurma Kürt erkeğinin varolma yöntemi olmuştur. Aslında Kürt erke-
ği sistem karşısında bir alternatifsizliği dolayısıyla bitişi yaşamıştır. 
Çözümsüzlük, manevi moral değerlerini yitirmesinin yolaçtığı boş-
luk, kadın üzerinden geliştirilen teslimiyetçilikle çözümlenmeye çalı-
şılmıştır. Onu da kadın üzerindeki sahte hakimiyete dayanarak yap-
maya çalışmıştır. Sistem içinde doğru dürüst yer edinemeyen, eko-
nomik anlamda güç olmayan Kürt erkeği yaşadığı kimliksizlikle bağ-
lantılı salt güdülerle sınırlandırılmış bir yaşam gerçekliğine kendini 
mahkum etmiştir. En temelde, kendini iktidar kıldığı, güç olabildiği 
aile içerisinde kendisini sistem gibi ifade etmiştir.  

Bu koşullar içinde ailedeki bütün ilişkiler, erkek sisteminin zih-
niyetinin kurumlaştığı imalathaneler haline getirilmiştir. Cinsler arası 
ilişkilerde kadın aile içinde en kötü konumu yaşamaktadır. Kadının 
konuşma hakkı dahi, erkek tarafından kısıtlanmıştır. Erkek istediğin-
de kadın konuşur, istemediğinde konuşmaz. Özde kadının tüm dav-
ranışları erkeğin kontrolü altında, erkeğin istediği tarzda şekillen-
meyle yüzyüze bırakılmıştır. Kadının erkekten farklı düşünme, dü-
şündüklerini ifade etme hakkı yoktur. Karşılıklı saygı, sevgi ve eşit-
lik temelinde ilişkilenme,  kadın için bir hayaldir. İrade ve karar sa-
hibi olma, düşüncelerini açma, erkeğin haksız uygulamalarına karşı 
çıkma gücü kadının elinden alınmıştır. Erkek, sistemin kişiliğinde, 
duygusunda yarattığı tahribatla bağlantılı, yaşadığı tüm olumsuzluk-
larının yolaçtığı bunalımları kadını iradesizleştirerek gidermeye ça-
lışmaktadır.  

Aile ve özelde de kadın kazanmanın ya da kaybetmenin dayana-
ğıdır. Otuz yıllık mücadele gerçekliğimiz, en öncelikli Kürt toplum-
sal yapılanmasının dayandığı aile ve evlilik çözümlemeleri üzerinden 
mücadeleyi yürütmüştür. Egemen güçler aile üzerinden kendilerini 
somutlaştırıp hakim kılmaya çalışırken, Önderlik, aileyi çözümleye-
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rek alternatif ilişki ve yaşam mantığını oluşturmanın mücadelesini 
yürütmüştür. Sistemle aramızdaki mücadelenin temel ekseni, aile 
üzerinden gelişmiştir.  Tüm toplumsal çelişkiler aile darboğazında 
sıkıştırılıp korunmaya çalışılırken, mücadelemiz bu darboğazı yeni 
yaşam anlayışıyla yıkmaya çalışmıştır. Bundan hareketle gelinen 
düzeyle bağlantılı, aile içinde kadının statüsü farklılaşmıştır. Aile 
olgusu mücadelesizlik gerçeğinden uzaklaştırılıp, mücadeleye yakın-
laştırıldıkça çözülmeye uğramıştır. Mücadeleyle, yurtseverlikle ve 
özgürlük ölçüleriyle tanışan aile gerçekliğinin çözülmeye yüz tut-
maması imkansızdı. Bu yönlü değişimler ve gelişmeler yaratılmakla 
beraber, ailenin somutumuzda çözümlenmesi gerçeğin daha iyi  anla-
şılması için zorunludur.  

Bir arkadaş aile içi ilişkilerini raporunda şöyle ifade ediyor: 
“Babam, korkulması gereken bir insandı. Tabulaştırıp, dokunulmaz 
bir varlık kıldığım babam, bazen imrendiğim, bazen kaçtığım bazen 
de taklit ettiğim  korkularımdı. Bana  korkmam öğretilmişti. Onun 
yasalarına uymam, itaat etmem istenmişti. Bunu böyle bilerek uygu-
lama çabası içine girmiştim. Sonraları bu çaba, en çok korktuğum 
olguya ulaşma istemimi doğuracaktı. Belki fazla anlamıyordum, ama 
ağabeylerimden, annemden, ablalarımdan bunu öğrenmiştim: “Ço-
cuk dünyasında ‘baba’ bir oyun arkadaşı, bir masal anlatıcısından 
ziyade; sözü dinlenilmesi gereken tek varlıktı.” Bir aile yasası gibi 
yaratılan kanunlar hem beni, hem de aile bireylerini bağlıyordu. Yasa 
koyuculardık ama, koyduğumuz yasaların esiri olmuştuk. Çok güçlü, 
heybetiyle yıkılmaz bildiğim “babamın gerçekte çok zayıf, çaresiz 
olduğunu sonraları öğrenecektim.” Aslında büyüttüğüm, korkular 
kadar, küçülen ve çocuklaşan bir baba ile karşılaştıkça şaşırmıştım.  

Annem, sarılıp ağladığım, korktuğumda beni teselli edecek tek 
sığınağımdı. Babama sarılmaz korkusu, annemin şefkatli kollarında 
aynılaşıyordu. Babam ile kıyasladığımızda, güç olgusunun çekici 
yanları sonraları egemenliğimi şekillendirecekti. Annenin koruyan, 
nasihat veren tavırları ise sonraları yalnızlığımı şekillendiriyordu. 
Çocuk dünyam, babayı dokunulmaz kılmıştı. Onu soyutladıkça, bi-
linmezliklere boğdukça ona daha çok sarıldığımı ve hatta ona benze-
diğimi hissediyordum. Anne en yakınımdaki idi, soyutlayamazdım. 
Çünkü ona bağımlıydım ve ona ihtiyaç duyuyordum. Tüm sevecen 
gerçekliği ile her zaman yanıbaşımdaydı. Her soyutlama bir tapın-
mayı getirir. Tapındıkça bağlanma, bağlandıkça da aslında, “çocuk 
olmaktan çıkıyordum.” Artık bir erkek olmaya yol alıyordum. Soyut-
lanan korku, erkekleşen yanlarım oluyordu. Bu, bana ilk başlarda haz 
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veriyor; bende  “dokunulmaz” olma hırsını uyandırdı. Yani ben, kor-
kulması gerekendim. Korkulur olmak için, bağırmalı, kırıp dökme-
liydim. Ancak o zaman erkek olacağımı düşünüyordum. İlk başlarda 
anne gibi olma, ona yakın durma eğilimi fazla yoktu. Yanı başınday-
dım belki, ama babaya daha yakındım. Ailenin tüm anasal özellikle-
ri, dokunulmazlık duvarlarıma çarptıkça daha bir erkek oluyordum. 
Bu sonraları; geri, klasik kadının “kadınsılığı” karşısında, erkeksi 
yanlarımın güçlenmesine benzeyecektir. Yani anne, analık duygula-
rıyla çocuk dünyamda şekillenen gücü parçalarken; geri kadının yak-
laşımları erkek dünyama güç katıyordu. Açığa çıkan erkeksi eğili-
mim ile daha çocuk yaşta “erkek” olarak büyütülme koşullarını ha-
zırlıyordum. Erkek gibi düşünme, erkek gibi konuşma, erkek gibi 
görme, erkek gibi yaşama benim ilk eğitim taslaklarım oluyordu.  Ve 
öğretmenim her ne kadar soyutlasam da babam oluyordu. Bilinçli bir 
eğitim değildi belki ama her tavır, her davranış, her söz uyulması 
gereken ayetler, kanunlardı. Bu dönemdeki karşı çıkışlar bir korku-
nun ürünüyse de, özünde bir değişimi esas almıyordu. Ortaya çıkan 
çelişki ve anlamsızlıklar; bu defa, bazen anne tarafından bastırılıyor 
ve babaya itaat dayatılıyordu. Bu istekli ve gönüllü bir dayatma de-
ğildi. Çünkü bunu da baba istiyordu. Her karşı çıkışımda annemi “bu 
çocukları sen bozuyorsun” diyerek zorluyor ve hatta ilk başlarda şid-
det dahi kullanıyordu. Anne ise, zorunluluğun etkisi ve “sorun çık-
masın” mantığı ile çelişkileri çürütüyordu. Sonraları, gençlik döne-
minde ekonomik ve sosyal güçlenmeyi yaşamam ile ortaya çıkan 
karşı çıkışlarımda; annem bu defa benden yana tavır belirleyecekti.  

Çocuk dünyam şekillendiriliyordu. Belirttiğim gibi baba en ön-
de, ben de erkek çocuğu olarak bir adım arkasındaydım. Annem ise 
yalnızlığı ile çok çok derinlerdeydi. Baba, tavan arasında, tozlu rafla-
rın kuytuluklarında saklı tuttuğu köylü-aristokrat bir babanın mirası 
ile ürettiği çocuğuna sahipleniyordu... 

... Öykülere yada efsanelere şiddet egemen olunca ve bu aile or-
tamıyla  çeşitli yanlarıyla benzeşerek örtüşünce çocuk mantığında 
yaratılan bir öykünme oluyordu. Buna ailenin -annem de dahil- erkek 
çocuk olmanın özgünlüğü, sürekli hatırlatılınca zihinlerde şekillenen 
belki bu gerçeklikten fazlası olamazdı. Masallarda anne olgusu hem 
zayıf ve hem de benim anneme denk düşen cinstendi. Yani; güçsüz, 
zayıf, evinde oturan, çocuklarına bakan, çocuklarını esirgeyen ve sık 
sık ağlayarak teselli bulan bir anne tipi, babanın “kahraman” tipi kar-
şısında şüphesiz arka planda kalacaktı. Annemi hep gözü yaşlı gör-
mem -salt baskıdan değil- çocuk zihnimde; “analar hep böyledir, 
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bütün analar ağlar” mantığını doğuruyordu. Sonraları bu, kadın ba-
kışlarında “sulu gözler olarak” canlanacaktı. Bunlara çevrenin ve 
geniş ailenin kışkırtıcılığı tutuculuğu ve namus olgusu da eklenince, 
bir çocuk olarak babaya öykünmem doğaldı. Nasıl ki sonrasında dı-
şımdaki koşulların veya sistemin sunduğu zemin ile egemen mantığa 
ulaştıysam, dış koşulların hiç de azımsanmayacak etkisi anlaşılmalı-
dır. Erkek güç olarak algılandığından, kız çocuğuna oranla erkek 
çocuk daha ön planda rol oynuyordu. Erkek olmak, babanın söyle-
miyle, “bir baltaya sap olmaktı”. Yani, kesip koparan, içinde tüccar 
mantığını barındıran bir istem. Anneye göre ise,  okuyup adam olma-
sı gereken bir kişiydim ve bilinç kazanarak kendimi kurtarmalı, ez-
dirmemeliydim; bunu çok sonraları ayırd  edebilecektim. Bu düşün-
ce, salt bana ve ağabeylerime dönük bir özgünlüktü. Kız kardeşlerim 
ve ablalarım bu özgünlükten, kısmi olarak yararlanacaklardı. Onlar, 
“yuvadan uçacak birer kuş” gibi misafirdiler, geçiciydiler. Yarın 
başkasının evinde, başkasının soyunu sürdüreceklerdi. O yüzden 
umut bağlanmaz, üstüne düşülmezdi. Erkek ise gelecek ile kurdukla-
rı tek ticaret bağı idi. Okuyacak, memur olacak, para kazanacak anne 
ve babasına bakacak, evlenecek ve onlara torunlar verecekti. Yani, 
borsaya yatırılan bir hisse senedi gibi. Bu mantık, son türünün deva-
mı için onların zihninde ilk sıralarda koltuk tutmuştu. O yüzden ev 
içinde kız çocuğuna oranla, erkek çocuk avantajlı durumdaydı.”  

Sistem aile içinde geliştirdiği cins ayrımcılığına dayalı hiyerarşik 
mantık yapılanması ile, erkek  çocuğunu geleceğin kocası, sistemin 
yürütücü gücü olarak şekillendirmeyi esas alırken; kadını da bu yürü-
tücü gücün sömürdüğü en temel aracı haline getirmektedir. Bununla 
bağlantılı, erkek ve kız çocuğu arasında yaratılan uçurum ve buna 
dayalı gelişen yabancılaşma, ilişki gerçekliğini kopararak, ilişkisizlik 
olarak açığa çıkmaktadır. Erkek çocuğu, bu koşullarda anne-baba-kız 
ve erkek kardeşlerin çevresine karşı müthiş bir yabancılaşmayı yaşar, 
ama, aynı zamanda annenin-babanın- çevrenin ilişki mantığının uy-
gulayıcısı konumuna girer. Yaşanan, bastırılan duygular, anne ve 
babanın baskıya dayalı eğitim mantığı, anne ve babadaki sistem ku-
rumlaşmasının açığa çıkardığı ahlak anlayışı çocuğu yetiştirilme 
mantığının üzerinde etkilidir. Erkek çocuk sürekli “erkeklik” duygu-
larıyla yetiştirilmeye çalışılır. Erkek adam, erkek güçlü olan, erkek 
ağlamaz, gülmez, duygulanmaz, sevmez, sevse de “erkekçe sever” 
psikolojisiyle geleneksel namus anlayışına göre hareket eden çocuk; 
erkek çocuktur. Buna benzer söylenebilecek birçok husus çocukluk 
aşamasında kişiliğe yedirilir. Duygularını rahatça ifade edebileceği 
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zemini bulamayan erkek ve kız çocuğu, aldatmacalarla dolu ilişki ve 
duygu gerçeğine boyun eğer. Bu boyun eğmecilik, sistemi yani karı 
koca kültürünü tekrardan oluşturur.  

Aile ilişkilerinin temelinde, ilişkisizlik vardır. Bu ilişkisizlik, 
doğadan, toplumdan, kadından ve erkekten yalıtılma gerçeği ile ken-
disini vareder. İlişkisizliğin kendisi, doğal olmayan çocuksu, temiz, 
saf duygulara dayanmayan ilişki biçimidir. Bu gerçeklik insanı, in-
sanlar arası ilişkilerde birbirini anlama, duygularını hissetme ve do-
layısıyla ortaklaşma, birlik bütünlük ruhunu yakalama gerçekliğinin 
çok gerisine götürmektedir. İnsanlar birbirlerini anladıkça, birbirleri-
ni tanıdıkça duyguda, ruhta, yürekte paylaştıkça anlaşabilir. Oysa 
aile içerisinde yaşanan durum tam tersidir. Kadın kocasının, aile ço-
cuklarının, duygu düzeylerine çok yabancıdır. Çocukluktan itibaren 
öldürülen duygulara, çarpıtılan duygulara öldürülen ve çarpıtılan 
çelişkiler yol açmaktadır. İnsanlar birbirlerini hissetmediğinde, birbi-
rinin üzerinden hakimiyet kuran, şiddet uygulayan ilişki gerçekliğini 
yaşarlar. Benmerkezciliğin, bireyciliğin, insanlara karşı güvensizli-
ğin dayandığı nokta da burasıdır. 

İnsan-toplumla vardır. Oysa aşırı toplumsallık ve aşırı bireysel-
lik, hem toplum gerçeğinden, hem de bilinçli iradeli olan birey ger-
çekliğinden oldukça uzaklaşmıştır. Kendine göre düşünme, kendine 
göre hesaplama, kendine göre sevme, kendine göre ilişkilenme ben-
zere düşünüş biçimleri; özünde erkek gerçeğine göre düşünme ger-
çekliğiyle bağlantılı, kabuğunun içinde tıkanıp kalmaktadır. Yaşa-
nan; gözlerin ve yüreğin hatta bütün duyu organlarının kapanması 
anlamını taşır. Bu aslında kişiyi, güvensizlik ve iradesizlik etrafında-
ki tüm şekillenmelere karşı da düşman yapar. Birey yaşananların 
farkında olsun olmasın, sevginin, aşkın, yaşama dair tüm güzellikle-
rin düşmanı olur. Bunu kaba tarzda yapmayabilir ama kendisindeki 
bireycilik, bencillik, benmerkeziyetçi duygu dünyasının açığa çıkar-
dığı tüm davranışlar yaşanacakları böyle sistematize eder. En son 
dayanılan nokta ise kaba cinsellik üzeri hakimiyet ve “erkeklik” an-
layışıdır.  

Nasıl bir aile, sorusuna karşılık verdiğimiz yanıt; nasıl bir aile 
gerçekliğinden öteye, nasıl bir yaşam, nasıl bir ilişki gerçekliği ol-
muştur. Akademi özgünlüğünde eğitimle, teorik ve yaşamsal boyutla 
ailenin ve onun karılık-kocalık kültürünün, kişiliklerimizde nasıl so-
mutlaştığını birçok yönüyle görmeye ve anlamaya çalıştık. Özgür 
iradeye dayalı sevgi ve saygının, karşılıklı sorumluluğun toplumsal 
amaçlarla ideolojik-felsefik bağını kurmak için, öncelikli ailenin ve 
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onun somutunda sistemin  üstümüzdeki etkilerini çözümlemek gere-
kiyordu. Bunun tersine bir yöntemle sistemin bizde yarattıklarını 
çözümlemek aldatıcı olurdu. Teorik anlamda birçok şeyi bildiğimizi 
düşünsek de, varolan toplumsal çelişkilere karşı güçlü pratik adımları 
atmamız zor olurdu. Eğitim sonrası aile gerçekliğini sorguladıkça; 
“erkek olma gerçeğini, erkeklik olgusunun bizi yaşamla ne kadar 
buluşturduğunun” derinliğine sorgulanması gerektiği ile karşı karşıya 
kaldık. Aileyi çözümlerken, erkekliğimizi bir çok renkte ve birçok 
tonda gördükçe, yaşam gerçeklimize karşı ne kadar yabancı olduğu-
muzu gördük. Gördüğümüz; her ne kadar kaçsak da gerçekliğimizdi 
ve bu gerçeklik, bir halka olarak  tanımlanacaksa eğer, tanıdıkça 
boynumuzda ağırlaşarak sallanıyordu. Bu gerçekliği tanıdıkça, erkek 
arkadaşlar arasında nasıl yaşamalı sorusuna daha güçlü cevaplar 
oluşturmaya çalışıyorduk. Evet nasıl yaşamalı? Erkek erkekle, erke-
ğin kadınla ilişki gerçekliğini kendi somutunda daha incelikli yaşam-
sallaştırması gerekliliğini derinden hissediyorduk.  

Biçimde aile gerçekliğinde bir kopuşu yaşasak da, aslında bu 
kültürün bizdeki yansımalarının ne denli güçlü olduğunu anlıyorduk. 
Dört duvarla çevrili, demir korkuluklu, küçük ve kapalı bir evin  içi-
ne kendimizi hapsetmiştik. Dört duvar arasına hapsettiğimiz kadın 
değildi, bizdik. Bizdeki sessizlik, hesaplar üzerine kurulan dengeler, 
rehavet, kıskançlık, tahammülsüzlük. bu değil miydi? Aslında küçük 
bir pencereden kocaman dünyayı izlemeye ve anlamaya çalışıyor-
duk. Bir de işin şu yanı vardı: Kocaman dünyadan, küçük pencerenin 
içine bakma sahnesi vardı ki, işte bizi korkutan ve ürkek kılan de bu 
oluyordu. Yani bizi korkutan ve kaygılandıran mevcut gerçekliğimi-
zin çözümsüzlüğü, çaresizliğiydi.  

Her arkadaşın somutunda farklı farklı biçimleriyle yaşanan bu 
gerçeklik; mücadeleye katılım biçimimizden tutalım, örgüt gerçekli-
ğine, onun ideolojik, felsefik algılama biçimine kadar yansıyordu. 
Çelişkilere karşı yüzeysel yaklaşımlarımız bir bir açığa çıkıyordu. 
Önderlik, “Çelişkiler yaşanmaz, büyük savaşlar verilmez ve çözüm-
lenmezse kişilik koca bir yalandan ibarettir” diyordu. Belki mücadele 
içinde koca yalanlardan biraz arınmaya çalıştık ama, kişiliğimizde 
kendine, erkeğe, sevgiye karşı varolan  yalanlar birçok yönüyle hala 
kocaman bir şekilde duruyordu. Bunun getirdiği bir nokta vardı ki; 
hala kişiliklerimizde, duygu dünyamızda özel evler, genel evler can-
lılığını koruyordu. Bu gerçeklikle bağlantılı gelişen savaşımımızın ve  
buna dayalı hakimiyet mücadelelerimizin, bizi amaçlarımızdan, 
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umutlarımızdan, yaşama olan bağlılığımızdan uzaklaştırdığını görü-
yorduk.  

Aslında bunlar somutumuzda çözümlendikçe, doğru paylaşımı, 
doğru sevgiyi yaratabileceğimizi veortak amaçlarda gelecekte iradeli 
ve özgür kişilikler olarak yaşayabileceğimizi sade, net ve yalın bir 
şekilde gördük. Böylesine bir yaşamın tercihini oluşturduk.  

Demokratik kültür ve demokratik yaşam mantığı kendimizi an-
lama, anlamlandırma ve anlamlandırdıkça paylaşma düzeyiyle bağ-
lantılıdır.  

 
DEMOKRATİK-EKOLOJİK TOPLUMDA KADIN  VE 

ERKEK İLİŞKİSİ 
Kadın-erkek ilişkisi, ilk sistemli düşüncenin gelişmesi ile kendi 

doğalitesini ortaya çıkararak insan türünü sosyal bir varlık şekillen-
miştir. Kadın ve erkek cinsi arasındaki ilişki gerçeği ve bu gerçek 
ışığı  altındaki tüm sosyal, siyasal ve hatta ekonomik olgular insan 
türünün yaşamı için bir zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır.  

İlk yerleşik yaşam ile kendisini var etmeye çalışan insan, bilici-
nin bir ürünü olan ekin ekmeyle, hayvan yetiştirmeyle ve yine alet 
yapımıyla sosyaltisesini geliştirmiştir. Bunu, kültür, sanat vb. bir çok 
olayla tamamlama arayışına girmiştir. İlk süreçlerde doğanın bir par-
çası olarak birbirini tamamlayan cinsler, sınıflı sistemin gelişmesiyle 
beraber, kendi doğalitesinden uzaklaşmış ve cins üzerinde itaat ve 
tahakküme dönüşmüştür. Tüm sınıflı uygarlık boyunca giderek bir 
yabancılaşmayı yaşayan insan türü, erkeksi karakterin baskın çıkma-
sıyla kendisini bir sisteme kavuşturmuştur. Bu değişim, erkeğin fizi-
ki gücüne, dış koşulların etkileyiciliğe bağlansa da özünde yatan de-
rin bir yabancılaşma ve doğallıktan uzaklaşmadır.  

İlk sınıf olarak tanımlanan kadın gerçeği, erkesi zihniyetin geli-
şimi ile parçalanmış ve giderek etkisizleşerek günümüze kadar süre 
gelmiştir. Bir çok mite, söylenceye konu olan bu yabancılaşma en 
somut biçimiyle yaratılış mitoslarında çarpıcı olarak görülmektedir. 
Adem ve Havva mitosu, kadının yaşadığı yenilgiyi ve erkeksi siste-
min karakterini anlatmaktadır. Erkeğe yasak elmayı yedirterek, bil-
geliği ve ölümsüzlüğü vaat eden kadına karşı, yaratıcılar acımasızca 
kadını hedef almışlardır. İlk yabancılaşma, bu mitosta ilk örtünmeyle 
başlamıştır. Yasak elma ile çıplaklıklarını görmeleri; özünde kadın 
ve erkeğin birbirini tanımasını hatta uyumunu anlatmaktadır. Ama 
bunun ayıplanması ve cezalandırılması, özünde kadın ve erkeğin 
birbirine yabancılaştırılması ile gerçekleştirilmektedir. Verili egemen 
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sistemde tanrı buyruğuna karşı çıkışın, en ağır ceza olarak erkeğin 
bir yaratımı biçiminde lanse edilmesi kadın cinsine karşı ideolojik bir 
karşı duruşu göstermektedir.  

Bu mitos, tüm sınıflı sistem boyunca süre gelmiştir. Kadın ve 
erkek arasındaki yabancılık, her dönemin kendi özgünlüklerinde de-
ğişik boyutlara ulaşarak tek karakterli bir gerçekliğe bürünmüştür. 
Kadın ve erkek arasında gittikçe artan eşitsizlik ve uyumsuzluk 
beşbin yıllık zihniyetin ürünü olarak hala devam etmektedir.  

Bugün kendisini her boyutuyla kurumsallaştırarak devam ettiren 
sınıflı uygarlık, kadın cinsi üzerindeki egemenliğini yaşamın tüm 
alanlarına yayarak sistemleştirmiş bulunmaktadır. Bu zihniyet cins 
üzerindeki egemenliğini, doğa üzerinde de sürdürmektedir. Erkek 
egemen sistemin doğa üzerinde geliştirdiği tahribatlar ile cinsler üze-
rinde yarattığı tahribatlar ortak nedenlere bağlıdır. Parti Önderliği, 
“ekoloji ile cinsiyetin sonuçları aynıdır” derken bir gerçeğe vurgu 
yapmaktadır. Doğanın dengesi, egemen zihniyetin dizginlenemez 
hırsı karşısında bozulmuş bulunmaktadır. Her anlamda artarak de-
vam eden doğa katliamı, ekolojik dengesizlikleri yaratmıştır. Aynı 
sonuçlar kadın ve erkek arasındaki denge için de geçerlidir. Bugün 
kadın ve erkek cinsi arasında alabildiğine bir dengesizlik sürüp git-
mektedir. Kadın ve erkek gerçekliğinde yaşanan yabancılık, egemen 
zihniyetin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yani doğayı da, cinsleri 
de tüketen ve üzerinde egemenlik kuran sınıflı sistem uygarlığı ve 
onun cinsiyeti olmaktadır.  

Toplumun temel dinamiği olan kadın cinsi üzerinde kurumsalla-
şan egemenlik, toplumun tüm dengelerini altüst etmiş durumdadır. 
Tüm toplumlarda cins sorunu temel sorun olarak varlığını sürdür-
mektedir. Kadın ve erkek sosyalitesi hiçbir toplumda doğru tarzda 
yaratılmamaktadır. Kadının her geçen gün tüketildiği, cinsel obje 
olarak sisteme sunulduğu bir gerçeklikte, doğru bir yaşamdan ve 
sosyaliteden söz etmek mümkün değildir. Sistemin bir yaratımı ola-
rak erkeğin, kadın cinsi üzerinde geliştirdiği hakimiyet; toplumun 
dengesini bozmakla kalmamış,  bir parçası olduğu doğanın da denge-
sini alt üst etmiştir. Buradaki sonuçlar ortak olduğu gibi bunların 
nedenleri de ortaktır. Hem kadının hem de doğanın tahribatının ortak 
nedeni; sınıflı uygarlığın erkeksi karakteri ve zihniyet biçimidir. Sü-
rekli egemenliğe, hakimiyete ve hükmetmeye dayalı bu zihniyet, ilk 
süreçlerden itibaren cinslere yönelmeye başlamış ve bu yönelim hala 
da sürdürmektedir.  
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Bugün emperyalist sistem; beşbin yıllık egemenliğin birikimleri 
üzerinden imparatorlaşmaya doğru giderken, yine kadını ve doğayı 
hedef almaktadır. İşlettiği mantık ve pratikleri ile insan gerçekliğine 
ters düşen sistem, kendisini yaşatmanın tek kaynağını da yine bu 
olgularda görmektedir. Kadını iradesizleştirmekte ve erkeksi zihniye-
ti hakim kılmaktadır. Bu eksende geliştirmeye çalıştığı tüm yaşam 
modelleri de doğal olarak insanın öz doğasına karşı aykırılıkları ifade 
edecektir.  

Bugün dünya gerçeğinde tam bir cinsiyet kaosu yaşanmaktadır. 
Tüketimin, hakimiyetin her geçen gün arttığı günümüzde paylaşımcı, 
uyumlu ve özgür bir yaşamdan söz etmek mümkün değildir. En  ba-
sit bir ilişkide,  sevgide  ve hatta en basit sosyal gerçeklikte bile 
egemen zihniyetin yoğun etkilerini görmek mümkündür. Kadın her 
boyutuyla metalaştırılırken, sistemin bir hastalığı olarak farklı arayış-
lar gelişmektedir. Bugün üçüncü cins tartışmaları, bir realite olarak 
tartışılıyor olsa da, özünde egemen sistemin temel bir hastalığı olarak 
görülmelidir. Doğada bile görülmeyen bu cinsiyet hastalıkları, özün-
de toplumdaki bunalımların derinliğini göstermektedir.  

Aşk ve sevgi olarak ortaya çıkarılan, özendirilen ve hatta gelişti-
rilen ilişki gerçeği; özünde tüketilmişliğin, cinselliğin yani erkek 
zihniyetinin amaçlarını anlatmaktadır. Bu tür yüce duyguların cinsel-
liğe indirgenerek özünden boşaltılması, bilinçli bir mantığın ürünü-
dür. Sevgi adına yaşananlar, sosyalite olarak gösterilen tüm bu ger-
çeklikler sistemin karakteristik özelliklerini en çarpıcı bir şekilde 
yansıtmaktadır. Doğallıktan uzak, tamamıyla metalaşmış bir gerçek-
lik üzerinden sistem ancak kendisini  var edebilmektedir. Teslim 
alınmış kadın, bu biçimiyle sistemin temel dayanakları olmaktadır. 
Bu yapılırken çok derin bir zihniyetin, egemenlikli izdüşümlerini 
görmek gerekmektedir.  

Bugün dünya insanlığının yaşadığı tüm bu sancılar ve yine doğa 
üzerinde akıl almaz bir şekilde sürüp giden tahakküm, içine girmiş 
olduğumuz 21.yy.da aşılmayla karşı karşıyadır. Beşbin yıldır sürüp 
gelen zihniyetin gelip dayandığı nokta, insanlığın ve doğanın tükeni-
şidir. Aslında bu gerçeği, sistemin kendisi de görmektedir. Kısmi 
bazı yenilenme çabaları olsa da, aşılamayan egemen zihniyet bu yı-
kımın ve tükenişin artarak süreceğini göstermektedir.  

Dünya insanlığının bilgi ve yine teknik olarak ulaştığı düzey ve-
rili yıkımları, hakimiyetleri yaratabildiyse istenirse yeni yaşamı ya-
ratma noktasında da bir çıkış yapabilecek potansiyele sahiptir. Çağın 
dilini anlamak, ona göre mevzilenmek ve doğru mücadele perspektifi 
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ile pratikleştirildiği taktirde ve özellikle de yeni akıl ve duygu gücü 
ile alternatifler yaratıldığında; yeni baştan bir düzenleme, yeni bir 
yaşam ve yaşanılabilir bir doğa-dünya yaratılabilir. İşte tüm bunlar 
Parti Önderliği’nin son Atina savunmalarında formülleşmiş durum-
dadır. Çağın tek kurtuluş perspektifi,  “Demokratik Uygarlık Mani-
festosu” modeli ise, “Demokratik Ekolojik Toplum” gerçeği olmak-
tadır. Böylesi bir toplum gerçeğinde yaratılacak olan kadın ve erkek 
gerçeği, yeni toplumun mayasını oluşturacaktır. Parti Önderliği bu 
toplum modelini üç temel ayak üzerinden geliştirmektedir. Ekoloji, 
demokrasi ve cinsiyet yeni yaşam biçimini oluşturacak olan temel 
ayaklar olmaktadır.  

Demokratik ekolojik toplumun bu ayaklar üzerinde geliştirilme-
sinin anlamını güçlü bir zihniyet dönüşümü ile mümkündür. Yeni 
toplumsal model yeni zihniyet yapılanması olmaktadır. Olay ve olgu-
lara eski paradigma yerine yeni paradigma ile bakmak, ondan sonuç-
lar çıkarmak yeni yüzyılda kaçınılmaz olmaktadır. Tüm egemenlikli 
kavranış, ilk devletle kurumlaşarak sürüp giden tahakküm mirası, 
Önderliğin “modernist paradigma şahsımda iflas etti” tespiti ile ser-
mayesini yitirmiş bulunmaktadır.  

Bugün demokratik ekolojik devrim modeli Atina türevli 
demogojik sistemlerin alternatifi olarak insanlığa mal olmakla 
yüzyüzedir. Bu alternatifin gücü, ona katacağımız yada doğaya top-
luma ve bireye yeni paradigma ile kazandıracağımız anlamlarla 
mümkündür. Ekolojik devrim modelinde “demokratik anlam zama-
nını derinleştirmek” vazgeçilmez bir ilke olarak önümüzde durmak-
tadır.  

Doğanın ve toplumun aklını çözmek, onu anlamak, söz gücünü 
pratikleştirmek en özgür yaratımı getirecektir. Bu, “ne kadar akıl ve 
duygu gücü o kadar toplum ve hareket” anlamına geliyor.  

Demokratik ekolojik toplum, anlamlı zamanların toplumudur. 
Her olgunun özüne dönüştüğü, kadın ve erkeğin kendilerini özünde 
gerçekleştirdikleri ve ikisinin bir araya gelerek zenginleştiği bir bü-
tünlüğü ifade eder. Olgulara yeni  zihniyetle bakmak, onun aklını 
olduğu gibi öğrenmek, ötekilerle özgür ve eşit bağlantılarını kurmak 
dönüşümün veya doğru bir paylaşım gerçeğinin özünü oluşturmakta-
dır.  

Toplumsal ekolojinin amacı, yetersiz olarak yorumlanmış anlam 
kaybına uğramış sayısız olguları bir araya toplamak değil, bütünlük-
tür. Bütünlük ise; bir topluluğun ayrıntılarının nasıl düzenlendiğini, 
geometresinin nasıl bütünü parçaların toplamından daha fazla bir şey 
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yaptığını anlamaya yönelik bilimsel bir çabanın sonucudur. Bu top-
lumu oluşturan tabakalardan, kadın ve erkeğin uyumlu geliştirdikleri 
tamlıktır.  

“Çeşitlilik içerisinde birlik ekolojinin belli başlı ilkelerinden bi-
rini oluşturuyorsa” bundan çıkarılacak sonuç kadın ve erkek cinsinin 
bir araya gelerek, birbirini dengelediği ve yaşama anlam kattıkları bir 
gerçekliği ifade eder. Beyinlerde hiyerarşi ve tahakküm kokan tüm 
geleneksel zihniyetler aşılmadıkça, tüm devletçi ideolojiler, sınıfçı 
katagoriler ve verili mantık örgüleri kırılmadıkça doğru bir cins bir-
likteliğini de yaratamayız.  

Devlet sosyalitesi dışında, yeni sosyalite anlayışı, kadın ve erke-
ğin zihinsel potansiyeli  ile mümkündür. “Önderlik’in ne kadar anla-
dıysan o kadar yaşarsın” ilkesi şimdi her zamankinden daha çok ge-
çerlidir. Yeni bir sosyalite, yeni kadın ve erkeğin yaratımı anlamına 
da gelmektedir. Demokratik ekolojik toplumda her şey kendisini ya-
ratmakla yükümlüdür. Eskisi gibi geri kadın sayesinde kendisini güç 
yapma değil, kendi ayakları üzerinden ‘öteki’ni de tanıyarak ortak 
bir uyuma ve ilişki gerçeğine ulaşmak önemlidir.  

Yeni, iradeli kadın ve erkek ilişkisi güçlü bir mücadeleyi, sınıflı 
sisteme karşı donanımlı bir duruşu gerekmektedir. Egemenlikli sis-
tem gerçeğini iyi çözümlemek, yaşamdaki ve ilişkideki tüketici etki-
lerini bilmek ve tüm sorunların dışına çıkarak yeniyi yaratmak güçlü 
ve radikal bir mücadeleyi gerektirmektir. Güçlü olmak, iradeli ve 
özgür olmakla mümkündür. Öyleyse doğru bir kadın-erkek ilişkisi, 
iradeli paylaşımlarla yaratılacaktır. Kendi öz iradesine kavuşmamış, 
bu konuda zihniyet dönüşümüne girmemiş kadın ve erkeği yarataca-
ğı tabi ki, gelenekselliği aşamayacaktır. Geleneksellikle,  geçmişi, 
özellikle de ötekiyi ret ederek aşmak  yerine; ötekine de anlam vere-
rek, ama, onun tarihini derinliklerine de ulaşarak, bunu bir yaşam 
mücadelesine kavuşturmak gerekli olmaktadır.  

Demokratik toplumda temel bir sorun da cinsler arası güdülerin 
terbiye edilmesidir. Salt cinselliğe dayalı bir sosyalite egemen zihni-
yetin bir sonucudur. Parti Önderliği; “ 21. yüzyıl, cinsler arası müca-
delenin yüzyılı olacak” derken aslında yeni bir düzenlenişten, aşkın 
ve sevginin yeni baştan doğru temellerde geliştirilişinden, daha da 
önemlisi sistem gerçeğine karşı kadın ve erkeğin ulaşacağı özgürlük 
deneyiminden sözetmektedir. Cinsellik, egemenliğin temelini oluş-
turmaktadır. Cinsellikle ilk olarak egemenlik  kadın üzerinden yara-
tılmıştır. Beşbin yıllık zihniyet bu gerçeklik sayesinde, kendisine 
yaşam olanakları bulmaktadır. Bu nedenle kadın ve erkek arasında 
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cinsel yaşamın, iradeli ve uyumlu bir düzeye kavuşturulması gerek-
mektedir. Birbirini tüketen, çirkinleştiren ve her şeyin merkezine 
oturtan bir cinsellik yerine, doğanın ve yaşamın bir gereksimini ken-
di doğallığı içerisinde ve ona güçlü anlamlar yükleyerek yaşamak 
yeni toplumun ulaştığı düzeyi de gösterecektir.  

Aşk ve sevgi bu temel kıstaslar üzerinden şekillenmek duru-
mundadır. Aşkın ve sevginin merkezine cinselliği yada egemenliği 
değil, paylaşımı, bütünlüğü ve özgürleşmeyi oturtmak gerekmekte-
dir. Sevgi, duygu işi olduğu kadar, yüksek bir bilinci de gerektirmek-
tedir. Beyin ve yürekle kadınla ilişkilenmek gerçek sevgilerin temel 
dayanağı olmaktadır.  

Sevgi; irade olmayı gerektirir. Sevgi bir yaratım işidir. Hazır 
sevdalar, büyük aldatmaca olduğu kadar bağrında mülk edinmeyi 
taşımaktadır. Sevgi ancak yaratılabilir. Bunun mücadelesi, emeği ve 
çabası verilir. Bu biçimiyle sevgi, özgürlük ile aynı anlama gelmek-
tedir. Özgürlük ile sevgi, insan doğasının temel bir arayışı olarak hep 
süre gelmiştir. İşte yeni toplumsal sistemde bu arayış, yeni zihniyet 
gücü ile yaratılmayla karşı karşıyadır. Eskisi gibi kullaştıran, köleleş-
tiren ve hatta sevgiyi bile mülkleştiren bir ilişki gerçeği yerine, birbi-
rini tamamlayan paylaşımcı ve uyumla bir birliktenliğe ulaşmak daha 
anlamlı, hem de onurlu olmaktadır.  

Diğer temel bir sorun ise aile kavramını yeniden düzenlenmesi 
olmaktadır. Yeni demokratik ekolojik toplumda klasik ve geleneksel 
aile yerine, daha demokratik ve iradeli bir mücadeleye ulaşmak kaçı-
nılmazdır. Demokratik kültürün, devletin temel çekirdeği olan ailele-
re yedirilmesi bir zorunluluktur. Bu biçimiyle ailenin demokratikleş-
tirilmesi gerekmektedir. Klasik anne-baba ilişkisinden tutalım, anne-
baba-çocuk ilişkisinin yeni anlamlara kavuşturularak düzenlenmesi 
gerekmektedir. Bu ailenin eğitimi kadar, onlara  yeni ve doğru bir 
zihniyetin kazandırılması ile mümkündür. Yeni demokratik ekolojik 
aile sisteminde, devlet sosyalitesi dışına çıkmak gerekmektedir. Aile 
kurumunu, devletin kendisini kurumlaştırdığı zihniyetten arındırmak 
gerekmektedir. Bunun içinde tekrardan güçlü bir zihniyet dönüşü-
müne ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni zihniyetle aileye yaklaşmak, aile-
leri demokratikleştirmek hedeflenmelidir. Ama esasta bu kurumun 
ortadan kaldırılması hedeflenmelidir.  

Yeni bir toplumsal düzen tanımlanırken, yaşanılanlara doğru an-
lamlar kazandırmak, objektif ve gerçekçi davranmak önümüzdeki 
sürecin mücadele temposunu belirleyecektir. Demokratik ekolojik 
topluma doğru giderken bir yandan demokrasi kültürünün ve bunun 
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bilincinin geliştirilmesi gerektiği  kadar; diğer yandan  cinsler ara-
sındaki özgürlük mücadelesinin de doğru bir mantık ile sürdürülmesi 
gerekmektedir. Kadın ve erkek arasındaki binlerce yıllık çelişkilerin 
çözümlenmesi, kadın ve erkek gerçeğine gerçekçi yaklaşımla müm-
kündür. Egemen sistemi ve bu sistemin temel yürütücü gücü olan 
erkek karakterini ve zihniyetini çözümlemek kadar,  geri-geleneksel 
kadının da doğru ele alınıp çözümlenmesi gerekmektedir. Demokra-
tik ekolojik toplum, kadın özgürlük çizgisinin kararlılığıyla 
gerçekleştilecek bir toplumdur. Bu çerçevede kadın özgürlük çizgisi-
ni boşa çıkaran, geleneksel ölçülerle geriye çeken kadın gerçeğini 
doğru anlamlandırmak önem taşımaktadır.  

“Önümüzdeki sürecin en temel sorunu, Kadın Kurtuluş İdeoloji-
si’nin gelecekteki temel sorunu, geleneksel kadın yaklaşımlarından 
kaynaklı duruşlar olmaktadır’’ tespiti yeni toplumsal mücadelede 
dikkat edilmesi gereken  ve mücadele edilmesi gereken en temel ko-
nu olmaktadır. Kadın gerçeğini ve onun doğalitesinin insanlığa ka-
zandırdıkları yadsımadan, verili düzen içerisinde şekillenen kadını, 
onun geriliklerini doğru tarzda bilince çıkarmak gerekmektedir.  

Verili düzen içerisinde iradesizleşen ve geleneksellikler 
içerinsinde boğuntuya getirilen kadının, doğru özgürlük çizgisine 
çekilememesi kendi içinde büyük tehlikeleri barındırmaktadır. 
Beşbin yıllık gerçeği altında ezilen kadın, özgürlük ilkeleriyle doğru 
buluşmadığı zaman en değme erkekten daha tehlikeli sonuçlara yol 
açabilmektedir. Tarihsel süreç içerisinde yer yer erkeğe benzeşerek 
kendi özünden uzaklaşan geleneksel kadın, uyguladığı yöntemlerle 
ve yine sözde politikalarıyla özünde kendisine yabancılaşmayı yaşa-
maktadır. Erkeğin yıllardır uyguladığı güç olma, kariyerizm, hırs, 
kıskançlık vb. bir çok olgu ikinci, üçüncü versiyonu olarak, gelenek-
sel kadın  tarafından başta hem cinsi olmak üzere, erkeğe karşı da 
kullanılmaktadır. Geleneksel kadın da güç olma istemi, derinlikli 
olarak yaşanmaktadır. Hemcinsleri arasında otoriter olma, kariyer 
elde etme istemi güçlüdür. Bunu emeğine ve doğalığına dayandırarak 
değil, politik zeminin iktidar hırsıyla yapma arayışındadır. Çoğu za-
man sinsi ve ince bir tarzda bunu geliştirmeye çalışsa da, yaşanılan-
ların versiyonları olduğundan, ne kadar güçlense de yapılanlar, ulu-
ortada açıkta görülmektedir.  

Geleneksel kadının erkeğe yaklaşımı, soyut ve özelleştirme yeri-
ne, salt güdülere dayalı, daha çok  erkeğin gücüne dayanma biçimin-
de gelişmektedir. Güç olma arayışı ve yine erkekte ilişkide etkin ol-
ma istemi ağırlıkta kadınlığın kullanılmasıyla gündemleşmektedir. 
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Kadın gelenekselliğinin en etkili yolu olan cinselliğini, güç ve iktidar 
için çoğu zaman pervasızca kullanabilmektedir. Geleneksel kadında, 
erkeğe karşı verdiği sözde mücadelesinde başarı ölçüsü cinselliği 
olmaktadır. Çok ince hesaplarla erkeği düşürmeden tutalım, kullan-
maya kadar yoğun tecrübeleri bulunmaktadır.  

Geleneksel kadının en belirgin özelliği, hemcinsleriyle  ilişkiler-
de açığa çıkan, kariyer elde etmek, yetki peşinde koşmak, hep “üst’’ 
olmak, talimatla iş yapmak,  alttakini küçümsemek, alternatifini yok 
etmek, bireycilik, aşırı hırs, gelenekselliğin kadında ki yansımaları 
olmaktadır. Erkek egemenliğinin zihniyeti ile yoğrulan geleneksel 
kadın tiplemesinin duruşu, demokratik ekolojik topluma ve özellik-
lede Kadın Kurtuluş İdeolojisi’ni boşa çıkarmaya yönelik önemli bir 
saldırı olarak algılanmalı ve buna karşı etkin mücadele yürütülmeli-
dir. Özgürlük iddiasında olan kadının, kendi içindeki bu tür gelenek-
selliklere karşı mücadele etmesi gerekmektedir. Erkeğin de yeni top-
lumsal düzenlenişte, kadının bu tür gelenekselliklerine karşı duyarlı 
ve donanımlı olması; özellikle de erkekleşen kadın hiyerarşisine kar-
şı ilkeli bir duruşu sergilemesi gerekmektedir. 

 
Sonuç olarak; demokratik ekolojik toplumda geliştirilecek olan 

kadın-erkek ilişkisi, sınıflı toplum gerçekliğini aşmayı ve onun geri, 
egemenlikli zifhniyetinden arınmayı koşullamaktadır. Binlerce yıldır 
süregelen cins sömürüsünün, “yeni yüzyılla birlikte, yeniden düzen-
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lenmesi artık kaçınılmaz hale gelmiştir.” Yeni baştan cins kimlikleri-
nin doğalitesine kavuşması gerekmektedir. Kadın ve erkek cinsi ola-
rak; ortak, uyumlu ve paylaşımcı bir düzeye ve cins bilincine ulaş-
mak bir zorunluluktur. Kendi cins gerçekliğinin, bunun dışındakilerle 
bağını doğru tarzda geliştirmediği ve yeni bilimsel olgularla tamam-
lanmadığı sürece geriliğin ve hakim olma anlayışının da aşılamaya-
cağı unutulmamalıdır.  

Bir yandan kadın ve erkek arasında dengeli bir uyuma gidilirken, 
diğer yandan insan türü olarak, kadın ve erkeğin bir  parçası olduğu 
doğa ile de bir uyuma gitmesi gerekmektedir. Sınıflı sistemin ege-
menlikli zihniyeti, kadın üzerinde sergilediği tahakküm kadar doğa 
üzerinde de tahribatlar yaratmıştır. Bu anlamıyla kadının, genelde de 
cinslerin özgürlüğü doğanın da özgürlüğü anlamına gelmektedir. 
Doğa ile eşdeğer olarak anıla gelen kadın ile ne kadar uyumlu, pay-
laşımcı sevgi dolu bir sosyal gerçekliğe ulaşırsak; bir o kadar da do-
ğanın kendi özüyle buluşmuş olacak ve sonuçta bir birine itaat etme-
den, tahakküm ve hakimiyet sergilemeden ortakça yaşamış olacağız. 
Tüm bunlar; sevgi dolu yüreklere umut ve geleceğin akması, bunun 
söz gücüne kavuşması ile mümkün olduğu kadar; bu umut ve gele-
cek için, zorlu, ama bir o kadarda heyecan verici mücadelesini gö-
ğüsleyecek birey olma gerçekliğine ulaşmak gerekmektedir. Aşka ve 
sevgiye dair tüm sözlerin, demokratik ekolojik toplumun kendi 
özünde gizli olduğu bilinciyle ortaklaşmalara gitmek, bunu söz ve 
eylem gücüne dönüştürerek sürekli başarıyı hedeflemek temel gerek-
çemiz olmalıdır.  
***         
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2. BÖLÜM 

“Bu Devredeki Temel Görevimiz: Kendini Yakalamak, Za-
yıflıklarını Tespit Etmek Ve Üzerine Gitmektir” 

 
Şehit Fikri Baygeldi Eğitim Devresi 27 Aralık’ta başlamıştı. Na-

sıl ki o devre çok önemli bir günde başladıysa ve birçok yönüyle öz-
gürlüğün anlamını vermeye çalıştıysa, Şehit Şerif Eğitim Devresi 
için de aynı misyon geçerlidir. Bu devremiz de tarihi bir günde açılı-
yor.  

Bilindiği gibi 27 Kasım hem Kürt halkı, hem de Ortadoğu halk-
ları açısından büyük atılımların yapıldığı bir gündür. 27 Kasım’ı ta-
rihte saklı kalan ve sistemin içinde kilitlediği şeylerin araştırılarak 
açığa çıkarıldığı gün olarak anlıyor ve kabul ediyoruz. Bunun için 
Şehit Şerif Eğitim Devresi’nin 27 Kasım kutlamaları ile bağlantılı 
olarak açılışı beraberinde birçok şeyin de ele alınarak değerlendiril-
mesini gerektiriyor.  

Önderliğin de belirttiği gibi, “Tarih günümüzde gizli, biz de tari-
hin başlangıcında gizliyiz”. Bunu şunun için belirtiyoruz: 21. yüzyıl 
halklar açısından demokratik bir kimliğin elde edilmesinde önemli 
bir dönemi ifade ediyor. Bililyoruz ki, 27 Kasım halkların özgürlü-
ğüne ulaşabilmesi için ilk patlama, ilk çağrı ve ilk mücadeleyi başlat-
tı. Bu mücadelenin 25. yılına girerken, şimdiye kadar atılan adımla-
rın  demeokratik bir süreci ve halklar için ideolojik bir kimliği açığa 
çıkarabilmek için olduğunu söyleyebiliriz. Bunun için denilebilir ki, 
açılacak olan devremiz Demokratik Uygarlık Manifestosu çerçeve-
sinde tarihin büyük akışıyla birlikte sınıfları, sistemi ezen ve parça-
layan büyük bir hamle gerçekleştirme misyonunu elde edebilir. Kürt-
ler olarak, beşbin yıllık bir süredir kadının tarihi kadar yenik ve 
ezilmiş bir tarihi yaşıyoruz. Yani her yönü ile karanlık bir durum 
sözkonusu. Yaşanan zorluklar bir rengin ve netliğin yaratılamama-
sında büyük bir rol oynadı. Önderlik, ‘Tarih günümüzde gizli, biz 
tarihin başlangıcında gizliyiz’ dediği zaman, tarihin bize verdiği 
misyon, bir bütün olarak, hem PJA hem de KADEK militanları ola-
rak gerçekliklerin açığa çıkarılması oluyor. Diyebiliriz ki tarih bu 
görevi büyük bir sorumluluk ile bize gösteriyor.  

Biliyoruz ki ideolojimizin ekseni özgürlük, sosyalizm ve eşitlik-
ten oluşuyor, içinde sınıfsal hiçbir şey barındırmayan bir toplum an-
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layışını taşıyor. PKK kimliğiyle verilen bütün mücadele de bunun 
ifadesi idi.  

Yaşadığımız yüzyıl sistemin çözülerek, varolan toplum gerçekli-
ğini sınıfsız ve özgür bir topluma dönüştürme dönemidir. 30 yıllık 
mücadelemizin sonucu atılmaya devam eden adımlarımız da bunun 
içindir. İdeolojimiz bu noktaya kilitlenmiştir. Kürdistan zemininde 
hem geliştirilen arayışlar, hem de verilen eğitimler kadın ve erkek 
kişiliklerinde yok etme, muğlaklık yaratma ve birçok değeri öldürme 
yönünde özel bir rol oynuyor. Eğitim hem genel, hem de özel olarak 
temelini bundan alıyor. Zaten Önderliğin çıkışında da, kişiliğinde de 
temsil ettiği budur. Yani ilk adım bu imhayı, yok etmeyi ve muğlak-
lığı parçalamaktır. Tabii ilk hamlede amaçlanan, Kürdistan’ın içinde 
bulunduğu durumu çözümleyebilmek için bu gerçekliği araştırma, 
anlama yönündeydi. Bu hamle küçük bir gurup ile egemen sistem 
gerçekliğin karşı yapıldı.  

İkinci hamle, mücadeleyi başlatma hamlesi idi. Yani siyasi, as-
keri, örgütlenme, diplomasi vb. her yönü ile sistem gerçekliğine karşı 
mücadele verme. Denilebilir ki bu süreçle birlikte bir hareket olarak 
kendini örgütleme ve mücadele verme gerçekleşmeye başladı.  

Yine kısa sürede çözüme kavuşabilmek için çözüm dönemi baş-
ladı. Tabii biz genel olarak çözüm dönemindeyiz. Hem kadın, hem 
de erkek militanlar olarak, çözüm döneminde en çok rol oynayacak 
bir güç olmaktayız. Tüm bunlar ulusal bir gerçekliği açığa çıkarma 
yönünde önemli bir rol oynadı. Ki PKK’nin anlamı da en çok ulusal 
bir diriliş, dört parçanın birleşimi, ulusal iradenin açığa çıkması yö-
nünde ifade buldu.  

Toplumsal yönde de daha güçlü bir devrimin geliştirilebilmesi, 
bireyin kişiliğinde, alışkanlıklarında, davranışlarında kendisiyle sa-
vaşım vermesi de ulusal mücadelenin verildiği bu dönemde başladı. 
Bunun için egemen sistemi Kürdistan zemininde çözümlediğimiz 
zaman inanıyorum ki, tarihin bütün dönemlerini çözümleme bizim 
için çok daha kolay olacaktır.  

Bu kapsamda bugün, özellikle de bu devre somutunda bu ger-
çekliğin derinleştirilmesi ve mücadelenin bütün yönleriyle geliştiril-
mesi için çözümlenmesi gereken egemen sistemin yaratımlarını er-
kek arkadaşların da kendi kişiliklerinde sorgulaması gerekiyor. Bu 
devreyle birlikte bunun çok daha derin olarak ele alınması önem ta-
şıyor.  
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Önderliğin de Savunmalarında net ifade ettiği gibi, sınıflı toplum 
gerçekliğini bilince çıkarmamak çözülüşün en büyük nedeni olmak-
tadır.  

Kürt toplumu burjuvaziyi yaşamadı, ama kısmen de etkili olduğu 
yerlerde ona karşı bir savaşım oldu. Ancak bu savaşım derin değildi. 
Önderlik bu noktada bir derinliği kazandırmak istiyor bizlere. De-
mokratik Uygarlık Manifestosu’nun ekseni de bu noktaya kilitlen-
miştir. Özgürlük adımlarını atan biz militanların da bu noktaya kilit-
lenmeye aynı oranda ihtiyacı var. Olması gereken yaşam biçimini 
daha iyi anlayabilmek ve bugün için sonuçlar çıkarabilmek, en azın-
dan insan özünü kavrayabilmek açısından bile Sümerlerden önceki 
dönemin çözümlenmesi büyük bir önem taşıyor. Bu noktada bir sor-
gulama PKK’nin anlamını daha da güçlendirecektir.  

Yine üzerinde durulması gereken diğer bir konu da, PKK’nin 
kendisini daha çok güçlendirmek, kapsamını genişletmek için yeni 
bir örgütlenmeye gitmesi ve bunun özgürlük sesini her yönde daha 
güçlü duyurma istemidir.  

Bu temelde bu gerçekliğin güçlenmesi gerekiyor. Sınıfsız bir 
toplum için daha derin bir araştırma isteniyor.  

Bu devrenin açılış vesilesi ile ortaya konulması gereken çok şey 
var. En çok da üçüncü doğuş dediğimiz doğuş zor ve sancılıydı. Ama 
yeni bir milada yeni bir doğuşa da ihtiyaç vardı. Tüm insanlık için 
yeni bir kimlik gerekiyor. Zaten Önderlik de bunu ideolojik kimlik 
olarak adlandırıyor ve adresini de demokrasi olarak gösteriyor.  

Bunun için 21.yy’da bütün plan ve projelerimizi insanlığın önü-
ne sererek öncü bir güç olduğumuzu göstermeliyiz. Tabii ki bu bir 
derinleşme istiyor. Şunu söyleyebiliriz ki sınıflı toplum kendi siste-
mini en çok da eğitim yoluyla geliştirdi. Eğitim onun yaşam tarzı 
olmuş ve bütün yaşamsal faaliyetlerini belirlemiştir. Bu noktada bir 
bilinç gerekiyor. Tarihsel bilincimiz gerçekten çok parçalı. Hem ka-
dın hem de erkek açısından devrimci ruhu yaratmak, bu parçalılığı 
gidermek bir görev olmaktadır.  

Egemen sistemin yaratığı ideolojiyi ve özelliklerini çözümleye-
bilmek için bir araştırma, kavrama, eğitim dönemi başlatmamız ge-
rekiyor.  

Eğer her şeyimiz tarihte gizlidir, tarihte kilitlidir diyorsak kilidin 
rolünü mutlaka biz oynamalıyız. Fakat bu rolü oynayabilmek için 
çok güçlü bir irade istiyor. Güçlü bir bilinç istiyor. Bunun için arka-
daşların buraya gelişleri bile büyük bir heyecan veriyor. Yaşamın 
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bütün alanlarında mücadelenin hamlelerini geliştirebilmek için böyle 
bir eğitimin görülmesi insana büyük bir moral veriyor.  

Şehit Fikri Baygeldi Eğitim Devresi sonuç aldığı zaman Önder-
lik iradeden söz ediyordu. Önderlik, “Arkadaşların gelişleri büyük 
bir şeydir, insanı sevindiriyor. Amaçlarına ulaşabilmeleri için irade, 
azim gereklidir. Bu özellikleri kazanan bir insanın tarihte yaşanılan-
ları çözmemesi mümkün değildir” diyordu. Bu devrenin başlangıcı 
için de böyle bir ruh, irade ve azim gereklidir.  

Önderlik, Kadın Özgürlük Hareketi için de diyor ki,  “İlk hamle-
leri tarihi tanımalarıdır”. Tarihi tanıma bir yerde öğrenilen şeyi ele 
alarak mutlak kabul etmek değildir. Tarihi tanıma, bir araştırma ince-
leme dönemidir. Bu temelde bir mücadele döneminin başlaması ge-
rekiyor.  

Bu eğitime girmemizde bir ölçü olmalıdır. Bu, bayan arkadaşlar 
için geçerli olduğu gibi, erkek arkadaşlar için de değerlendirilebilir. 
Her ne kadar Akademi içinde yer alıyorsak da,  bir Akademiye gir-
meden önce yerine getirilmesi gereken şeyler vardır. Yani bu devre 
biz hazırlık devresidir. Hala özgürlük akademisine tam olarak giri-
lememiş. Bu noktada daha geniş ve kapsamlı bir araştırma isteniyor.  

Neden böyle bir adımın atılmasına ihtiyaç duyuldu?  
Birçok kişi bu konuda yanılıgı yaşadığı için dile getirmek istiyo-

ruz. Önderliğin öngördüğü militanlığı kişiliklerimizde geliştiremedi-
ğimiz, feodal ve küçük burjuva özelliklerimizle, yine egemen siste-
min yarattığı kişiliklerle ciddi bir mücadele yürütmediğimiz için za-
man zaman, atılan özgürlük adımlarına karşı büyük bir direniş ger-
çekleşiyordu. Önderliğin tüm ısrarlarına rağmen, karşı bir direniş 
sözkonusuydu. Buna karşı daha güçlü bir tarihi açığa çıkarmak için 
bir mücadelenin verilmesi gerekiyordu. 

Arkadaşlar biliyorlar, 93 döneminden bu güne kadar kadın birli-
ğini kurma, ordulaşma ve Kadın Partileşmesi ile bir çok hamle ger-
çekleştirildi. Bu hamlelere karşı çıkarılan zorlanmalar ve 
tepkilenmeler anlamsızdı. Önderliğin kadın mücadelesine stratejik 
bir bakış açısı vardı. O, bütün Ortadoğu halklarına bir kişilik kazan-
dırmak istiyordu. Zaten Önderliğin verdiği en büyük mücadele de 
Kürt halkını doğru bir eğitim tarzına ve yine Kürt kadınlarını daha 
özgür bir yaşama çekmekti. Tabii bunlar kısa sürede ve çok kolay 
olmadı. Çünkü orada iki çizgi içiçe bir mücadele içindeydi. Bir çizgi 
daha çok güçsüzlüğünü meşrulaştırarak yaşama dayatmak istiyordu. 

Önderlik kendi tarzında her zaman kişiliğin yücelmesini hedef 
alıyordu. Ve bu savaşım halen de devam etmektedir. Önderliğin nasıl 



Erkeğin dönüşüm sorunları 

 181 

bir toplum yaratacağımıza dair ortaya çıkardığı tüm incelikleri, hazır-
lık süreci olarak ele alınan eğitimlerle anlamak ve özgür bir kişiliğe 
ulaşmak herkesin tercihi olmalıdır. Nasıl ki bu yaşam ve ideoloji 
dışında hiçbir şeyi tercih etmiyoruz diyorsak, bunun özümsenmesin-
de de özel bir rolün geliştirilmesi gerekiyor.  

Kürtler Neolitik süreçten sonra toplumsal yönden büyük rol oy-
nadılar, bunun sonucu büyük bir miras da bıraktılar. Yaşadığımız 
yüzyılda ise onun temsili, tarihe sahip çıkmanın kendisi olmaktadır. 
Tarihe ve yaratılan değerlere karşı böyle bir sorumluluğumuz var. 

Bu temelde topal bir toplum yaratmak bizim hedeflerimiz ara-
sında değildir. Eğer bugün kadın tarafından özgürlük mücadelesi 
geliştiriliyorsa ve bu noktada bir kişilik yapılanması kendisini gelişti-
riyorsa da, hala onun karşısında kalıplarıyla kendisini oturtan bir fe-
odal gerçeklik var. Yine küçük burjuva özellikleriyle şekillenen bir 
kişiliği mücadele edilmesi gereken bir gerçeklik olarak göremezsek, 
20. yy.’da Sovyetler şahsında çıkan birçok yanılgıdan daha beter bir 
sonucu yaşayabiliriz.  

Özgürlük mücadelelerinin yürütüldüğü Rusya, Fransa vb. birçok 
ülkede bu mücadeleler devam ettirilemedi. Bunun nedeni de onların 
topal bir toplum kurmalarından kaynaklanıyor. Bu mücadeleleri ge-
liştirmek için ulusal özgürlüğü ve devletleri kurmayı esas aldılar. Bu 
nedenle toplumun yaşadığı durumda bir farklılık yaratmadılar.  

Bunların hepsi bizim açımızdan tecrübedir. Bütün halklar içeri-
sinde bizim oynadığımız  öncülük misyonu çok daha farklıdır. 

Bizim içimizde de bu mücadele birçok zorluklarla gelişti. Müca-
delemiz toplumun kirlenmişliğinden bir patlama yapmak için kadının 
şahsında bir patlama gerçekleştirdi. Kadın şahsında bir güçlenmenin 
yaratılması demek, toplumun güçlenmesi ve her yönüyle çözümlen-
mesi demektir. Çünkü güçlenme onunla başladı ve onun şahsında o 
güç kaybettirilmişti. Bunun karşısında ‘bütün devrimlerde olduğu 
gibi neden ulusal devrimden sonra kadın sorunu ele alınmıyor’ diye 
tepkiler de gelişti. Bizde de oldu bu tepkilenmeler.  

Fakat Önderliğin “Kürdistan’ın özgürleşmesi kadının özgürleş-
mesinden geçiyor” sözü Önderliğin özgürlüğe yaklaşımını, stratejisi-
ni gösterdi. Şimdiye kadar atılan pratik adımlar da bu temelde atıldı. 
Tabii ki bu da barışı geliştirmeyi ve tarihi misyonumuzu gerçekleş-
tirmeyi gerekli kılıyor.  

Bunun için bizden istenilen bu yüzyılda cins sorununda bir de-
rinlik kazanmak, varolan düzenin dengesizliğini ortaya koyarak bu 
sistemin devam etmesini engellemek ve özgür bir toplumun temelle-
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rini atmaktır. Bunlar Kadın Özgürlük Mücadelesi’nin verildiği dö-
nemde birçok yönüyle tartışılmış ve teşhis edilmiştir. Belki yöntem 
konusunda çıkan yanlışlıklar çoğu zaman kadının geri adım atmasına 
da neden olabilmiştir. Fakat önemli bir düzey açığa çıkarılmıştır. 
Bunun derinleştirilmesi görevini yürütmek de KADEK militanlarına 
düşüyor. 

Önderlik daha 98’den beri erkeğin değişim-dönüşüm projesini 
Kadın Partisi’nin önüne koymuştu. Fakat birçok dönemde oluşan 
yanılgılar, Özgürlük Çizgisi’nin uygulanmasında oluşan yanlışlar 
nedeniyle tarihi görevimizi ihmal ettik. Daha 95’te atılması gereken 
bir adımın 2000’in sonlarına doğru atılması bir yönüyle özeleştirisi 
verilmesi gereken bir noktadır. Arkadaşların da bildiği gibi bu proje, 
kabul-red ölçüleri ne olmalıdır, özgürlüğü isteyen bir insan nasıl ol-
malıdır, gibi soruların cevaplandırılmasını kapsıyor.  

Yine Önderliğin esaretinden sonra özgürlük yönündeki hamlede 
üzerimize düşen görevleri daha güçlü yerine getirebilirdik. Erteleme 
mantığı ve kendine olan güvensizlik bir dönem bize kaybettirdi. Bu 
dönemde kişiliklerimiz pişseydi, belki de hazırlık sınavından çıkarak 
özgürlük dersini almaya başlayacaktık. Bu noktada bir ihmalkarlık 
yaşandı. Ancak III. Kongremiz’de erkek arkadaşların Akademi ze-
mininde eğitim görmelerinin karar altına alınması, tarihsel yönüyle 
büyük bir anlamı taşıyordu. Ayrıca hem bizim için hem de diğer 
uluslar ve devrimler için de yeni ve önemli bir tecrübeydi. 

Önderliğin eğitime yönelik perspektifleri ve kişiliğin kendisini 
ulaştırması gereken hedeflerin yöntemi açıktır. Fakat sınıfsal özellik-
ler bunu engelliyor.  

Arkadaşların böyle bir eğitim için kendilerini önermeleri Parti-
mizin ulaştığı düzey ve erkek arkadaşların Parti içerisinde ulaştığı 
düzey açısından farklı bir anlamı taşımaktadır. Önderliğin yaratmak 
istediği kişiliğin sonuçlarını bugün görüyoruz. Yani bu çalışma yıl-
lardır başlatılmış, fakat sonuçları bugün ortaya çıkıyor. Bu eğitime 
ihtiyaç duyulmasının nedeni; toplumumuzun da bir yandan yaşanan 
güçlü sorgulama, özgür birey yaratma hırsı, diğer taraftan da  muha-
fazakar, kilitli ve kendi yaşadığı gerçekliği beğenmenin ortaya çı-
karmış olduğu dengesizliktir. En büyük adımımız da böyle eğitimler-
le bu dengesizliği aşmakla olacaktır. Özgürlük mücadelesini yürüten 
her kesiminde bu noktanın dışında bir çıkarı yoktur. Ve  bu çıkar 
sadece özgürlükçüler için gelişiyor. Bu da buraya gelişlerle, daha 
önce ve şimdi yaşanan gerçekliklerin bu zeminlerde çözülmesi, aşıl-
ması temelinde ortaya çıkıyor. 
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Birinci devremizde geliştirilen eğitim zorlukları da barındırıyor-
du. Fakat Önderliğin perspektifleri, arkadaşların değerlendirmeleri 
ve 4. Kongremizde çıkan sonuçlarla, yoğunlaşmalarla eşit bir toplu-
ma beraber gidiş için bunun ilk aşamalarından olan  Özgür  Kadın 
Partisine erkek arkadaşların da  üye olabilmeleri şeklinde bir adım 
atıldı. Bunun için diyebilirim ki özgürlük mücadelemiz meyvelerini 
yavaş yavaş veriyor,  verecek de. Eğer Önderlikle geliştirdiğimiz 
yoldaşlık ölçüleri temelinde erkek arkadaşlarla da bu ölçüleri gelişti-
rirsek özgür toplumun kuruluşu için yapılan çalışmalar daha rahat 
geliştirilir. Fakat burada, gösterilmesi gereken sorumluluk düzeyi 
oldukça önemlidir. Arkadaşların bu devreye gelişleri, Önderliğin 
savunmaları çerçevesinde antitez olmanın ilk pratik adımını atma 
gibi bir öneme sahiptir. 

Neolitik süreçte eşitlikçi ve adil bir paylaşım olması,  insanlar 
arasında hiçbir rahatsızlık olmaması ve ortaya çıkan üründen herke-
sin yararlanarak yaşaması o döneme ait bir kültürdü. Biliyoruz ki 
kadın, o dönemde de toplumun kuruluşunda rol oynadığı, ortaya çı-
kardığı değerleri kendinde kilitlemediği ve topluma yaydığı için bü-
yük bir kültür yarattı. Fakat daha  sonra çıkan durum çok kötü bir 
durumdu. Çünkü sınıflaşmayla ortaya çıkan mülkiyet, bireycilik, 
bencillik farklı bir toplum yarattı. Biz bugün o eşitliği öldüren ve o 
zengin kültürü kendisinde kilitleyerek insanlığın aleyhine kullanmak 
isteyen egemen sistem gerçekliğini günümüz gerçekliğinde bu aka-
demilerde, eğitimlerde, nedenleri ve sonuçlarıyla araştırıp açığa çı-
karmaya ve aşmaya çalışıyoruz. Ki, akademimiz de o dönemdeki 
tapınaklarda yaşanan ruhu ortaya çıkarma ve köleliği geliştiren tapı-
nak sistemini aşarak toplumu yeniden eşitlikçi, özgürlükçü kılma 
gibi bir anlama, bu çerçevede bir yoğunlaşma zenginliğine ve yarat-
mak istedikleriyle bir kutsallığa sahiptir. Bu biçimde bir  yaklaşım 
doğru sonuçlara ve anlamlara ulaşmak açısından gereklidir. 

Arkadaşların eğitimlerinde üzerinde durulması gereken önemli 
konulardan biri de her ne kadar temel çözümlenmesi gereken sistem, 
sınıf ve kişilikler olsa da, 21. yy.’da bizden istenen sorumluluklar 
noktasında da bir derinleşme yakalamadır. Yani tanıma, araştırma ve 
ulaşılan sonuçları pratikleştirmede görevler, sorumluluklar, yöntem-
ler ne olmalıdır, nasıl bir plan ve program gereklidir noktasındaki 
yoğunlaşmalar da bu devrede sağlanabilmelidir. Özgürleşme yolunda 
mücadele vermek isteyen insanların ciddi olması gerekiyor bu da 
stratejik bir yaklaşımı önemli kılmaktadır. 
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Önderliğin; “geçmişini tanımayan, geleceğini de yaratamaz” sö-
züyle yola çıkarak arkadaşların sistemin derinliklerine inebilmek için 
mutlaka güçlü projeleri geliştirebilmesi gerekiyor. Eğer bu temelde 
ele alınmazsa ‘gelip burada eğitimimizi alıp gidelim’ gibi sakat bir 
yaklaşım ortaya çıkar. Bu noktada diğer devremizde çıkan yanılgılar 
sonucu çıkarılan tecrübeler bu devrede katılım, derinleşme ve kendi-
ni geliştirme konusunda rahatlık sağlayacaktır.  

Öncelikle gelinen sistem gerçeğinin bir sonucu olarak herkeste 
bariz görülen nokta sınıflı toplum gerçekliği ve bunların kişilikteki 
etkileri, hakimiyetidir. Fakat bunu kişiliklerde araştırma ve çözüm-
lemeden bir kaçış var.  Özgür, eşit, adil ve her yönü ile dönem görev-
lerini yerine getiren, geliştiren kişilikleri ortaya çıkarmak için bireyin  
her yönü ile kendisini açık bırakması gerekmektedir. Erkekte top-
lumda aldığı kişiliğini fazla sorgulama ihtiyacını duymama gibi ge-
nel bir yanılgı yaşanıyor. Onun için erkek karakterinde mücadele 
vermek çok zor. Daha önceki mücadele dönemlerinden biliyoruz ki ‘ 
bizim ihtiyacımız yoktur’ deniliyordu. Bu şekliyle kendini her yönü 
ile beğenen bir gerçekliğin doğruya gelmesi oldukça zordur. Hele 
Kürt toplumun gerçeğinde bu durum daha da ağırlaşmaktadır, çünkü 
feodal kültür gerçekliği ile büyütüldüğü için çok eleştiri yapar fakat 
özeleştiri vermezler. Hiç kimseyi beğenmediği için herkese nasihat 
ve perspektif verir ama hiçbir zaman kendisine yaklaşmaz. Eğer bu 
karakteri psikolojik, sosyolojik, ideolojik, siyasi vb. her yönü ile et-
kilerini eğitim zemininde somut olarak kişiliklerimizde çözüp üzeri-
ne gitmezsek doğru sonuçlara da ulaşamayız. Yine böyle yaklaşıl-
mazsa mücadele zemini de oluşmaz. 

Bu mücadelenin sonuç alabilmesi için gerçekliğimizi ortaya ko-
yarak o noktada bir özeleştiri vermeliyiz. Yok eğer sadece birbirimi-
zi eleştireceğiz, sadece birbirimizin gerçekliğini dile getireceğiz, 
kendimize hiç dokunmayacağız diyorsak bu devrimci bir yaklaşım 
olmaz. Devrimciliği insanı zorlayan şeylerin öldürülmesi olarak an-
lıyoruz. Önderlik; “kendimde erkekliği öldürdüğüm zaman, önce 
kendimi yakaladım, sonra kendimi öldürdüm” diyor. 

Şimdi bu devredeki temel görevimiz: kendini yakalamak, zayıf-
lıklarını tespit etmek ve üzerine gitmektir. Tabi ki kadın da bu görev-
le karşı karşıdadır. “Şimdiye kadar örgütsel zeminde birçok platform 
yaşadık, üzerimize gelen eleştiriler bunlardır, bunları biliyoruz” de-
mek sorunu çözmez. Doğru, sorunu bilmek, tespit etmek çözümün 
yarısıdır. Fakat tam anlamıyla sorunu çözmek biraz da kendine yük-
lenmektir. Bunun için en çokta kendisine karşı sınıf, cins mücadele-
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sini vermek, gerçekten arkadaşların potansiyellerini güçlü bir şekilde 
açığa çıkaracaktır. Bundan önceki devrede arkadaşlar “biz geldik, 
ama kendimizi geliştirmek için arkadaşların bizi açması gerekiyor” 
diyorlardı. Bu yaklaşım doğru değildir.  Eğer basit bir örnek verecek 
olursak, bir yeri ağrıyan bir insan doktora gittiği zaman hastalığının 
nerede olduğunu söylemeli ki ona yardımcı olunsun. Fakat böyle 
mütevazi bir yaklaşım olmadı. Gururlu, kaprisli duruş, hatta denilebi-
lir ki gelişinde bir hedef, tercih belirleme yaklaşımı dahi yoktu. Tabii 
böyle geldik, böyle gideceğiz yaklaşımı tehlikelidir. 

Önderliğin savunmaları karşısında yaklaşımımız neydi? İyi ha-
tırlıyorum. Hepimiz okuduğumuz zaman müthiş zorlandık. Kendimiz 
için, etrafımızdaki insanlar için esas almamız gereken şeyleri yap-
mamak için çoğu yerde gerekçe arıyorduk. Kaldı ki bir buçuk yıldır 
Önderliğin savunmaları yaşamda hala yerleşmedi, hala tartışma aşa-
masındadır. Ağır bir tempo sözkonusu ve bu ağır tempo da kendisiy-
le birlikte çok fazla gerekçe kültürünü açığa çıkarıyor. Bu noktada 
bireyin yapması gereken kendisinde ne tespit etmişse onu ortaya ko-
yup tartışmasıdır. Bu noktada utangaçlık psikolojisi ya da başka bir 
durumun yaşanmaması gerekiyor. Diğer devredeki arkadaşların sa-
dece yaşadıkları şeyleri kabul etmesi için 7-8 ay geçti. Biliniyor, Ön-
derliğin zamanı iyi değerlendirmeyenlere yönelik çok ağır değerlen-
dirmeleri var. Bu genel bir sorunumuzdur. Yapılması gereken şeyin 
yerinde ve zamanında yapılmadığı için iş işten geçtiği geçiyor bu 
sefer de insanlarımız veryansın ediyor. Bunun burada olmaması ge-
rekiyor. Arkadaşlar okuyarak, tartışarak, hem Kürdistan, PKK tarihi-
ni öğrenerek hem de aşılan sınıfların gerçekliği üzerinde araştırma 
yaparak yaşadığımız yüzyıl çözümlemek için somut bir derinliği ya-
kalamalılar. 

Üzerinde durulması gereken diğer bir konu da eğitime yaklaşım-
dır. Gelen birçok arkadaşımız deneme yapma ve tecrübe edinme 
amacıyla geldiklerini söylüyorlar. Fakat bu eğitime giriş denemek 
için değil, özgür bir birey yaratmak için olmalıdır. Eğer bir deneme 
olarak ele alınırsa, bu, temelde kendisi için gerekçelerin önünü aç-
madır. Deneme için geldiğini söyleyen kişinin tercihi, hedefi ve ka-
rarlılığı eksiktir. Eğer böyle vasat bir yaklaşım gösterilirse eğitimi 
baştan boşa çıkartmış oluruz. 

Belki bazı arkadaşlar biz kendimizi önerdik, arkadaşlar kabul etti 
ve geldik, iyidir” diyorlar. Bütün bu yaklaşımlara eğitim başlamadan 
önce anlam verilebilirdi. Ama geldikten sonra farklı bir yaklaşımı 
tercih etmek ya da gündeme almak büyük bir yanlışlık teşkil edecek-
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tir. Bu arkadaşlarda farklı noktalar geliştirecektir. Arkadaşların kendi 
özellikleri ve burada edindikleri bilinç arasında muğlaklık, karışık bir 
şahsiyet ortaya çıkarabilir. Bunun için başta buna karşı da büyük bir 
mücadele verilmesi gerekiyor. Çok zorda olsa herkes tercihini netleş-
tirmelidir. Bunun zorluğu biliniyor. Fakat muğlak ve tereddütlü yak-
laşımların önü alınmalıdır. Bu nokta eğitimin başarıya ulaşabilmesi 
için önemlidir. 

Diğer bir yaklaşım “Akademi dünyası nasıldır? Merak ediyoruz, 
bayan arkadaşları tanıyalım, iyi bir arkadaşlık geliştirmek için daha 
yakın yaşamalıyız” deniliyor. Bizim ölçümüz uzak veya yakın yaşa-
mak değildir. Şu anda Önderlik İmralı’da fakat birçok insanımızın 
yüreği orada çarpıyor. Ya da Önderlik orada her insanımızın ne ya-
şadığını, ne yapmak istediğini, ona karşı varolan saldırıların ne oldu-
ğu biliyor, hissediyor. Bu noktada amaçlarımız bizi yakınlaştırmalı. 
Bu Akademide ne oluyor, ne bitiyor, bayan arkadaşların hangi eksik-
likleri var, neye karşı mücadele ediyorlar, tanımak, görmek iyidir. Bu 
ortamla birleşmek için tanımak, anlamak önemlidir. Ama bütün ge-
lişler bu nokta üzerinde olursa çok yüzeysel bir yaklaşım olur. Bu 
noktada kesin sınırlar koymak lazım.  

Diğer bir yönde, biliyoruz ki eğitim bir toplumun ideolojisini 
özümsemesi, anlaması ve kabul etmesi için bir yoldur. Her toplum 
kendisini yeniden yapılandırdığında eğitimi esas alıyor. Ama bir top-
lumun yaratıcı kadrosu çok teorik ve soyut değildir. Somut olarak 
dönemin görevlerine göre yaşar. Fakat burada hem genel olarak hem 
de arkadaşlar için yaşanan bir sorun eğitimin teorik ve soyut kalma-
sıdır. Fakat ilk devrelerden olmanın yaratmış olduğu ilgi ve heyecan 
arkadaşlara somutluk kazandıracaktır. Teorik bir yaklaşım objektiflik 
taşımayacaktır çünkü hem yaşadığımız toplum gerçekliğini somut 
değerlendirilemez hem de sistemden bireye aşılanan yönler açığa 
çıkarılamaz. 

 Tabii böyle imkanlar her zaman sunulamıyor, fırsatlar yakala-
namıyor. Bu nedenle arkadaşlar taşımış olduğu anlama denk bir so-
rumlulukla eğitime yaklaşabilmeli ve eğitime karşı teorik yaklaşım-
lar geliştirmemeli. Bu temelde herkes birbirini eğitime çekebilmek 
için sadece dinleyici olarak değil, verici olarak da görevlerini yerine 
getirebilmeli. 

Hem yaşamda, hem de eğitimde her şeyden önce tercihler teme-
linde, gönüllülükle, mücadele verme istemiyle ve bunları yaparken 
de bilinçlice katılım önemlidir. Biz arkadaşların buraya gelişlerini 
yeni bir hamle alanı olarak değerlendiriyoruz. Arkadaşlar da bu ham-
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leye denk bir duruş yakalayabilmek için  yaşadıklarını ve aşılması 
gereken dönemleri büyük bir özveri ve bilinçle aşmalı, bu temelde 
bir katılımın sahibi olmalıdırlar. Tam olarak bir hedef belirlenmeli ve 
en büyük hedefte özgür erkek kişiliği olmalıdır. Bunlar gelişmesi 
gereken en önemli noktalarıdır.  

Tabii devrede zorluklar da  yaşanacak. Özellikle de kadın yapı-
sına karşı özgürlük temelinde nasıl bir ilişkilenmenin geliştirileceği, 
nasıl bir arkadaşlığın esas alınacağı noktalarında zorlanmalar yaşa-
nabilir. Çünkü sınıf özelliklerimizin katılımımızda hakim hakim ol-
ması duruşumuzu, üslubumuzu ve ilişkilerimizi de belirliyor. Geçmiş 
dönemlerde ya burjuva ölçülerini esas alarak kadına ve özgürlük so-
runlarına yaklaşım oluyordu, ya da feodal bir yaklaşım gösterilerek 
araya mesafe konuluyordu. Tabii bunlar doğru ölçüler değildir. Bu 
ilişkilerde oturtulması gereken ölçüleri arkadaşlar iyi öğrenmeli, her-
kesin kendine göre bir yaklaşımı olmamalı.  

IV. Kongremiz’de üzerinde en çok durulan noktalardan birisi de 
erkek ve bayan arkadaşların nasıl doğru bir arkadaşlık yaratacağıydı. 
Tabi ki bu arkadaşlık özgürlük esaslarına göre olacak. Bu esaslar 
çoğu zaman yaşamımızda ihmal ediliyor. Bunun nedeni de herkesin 
kendine göre ve sınıf özellikleriyle davranışlarda bulunmasıdır. Bu 
noktada insan kendisi ile bir mücadeleye girmeyerek, dar, mahalli 
ölçülerle ilişkilenme tarzının önüne bir set çekmezse farklı sorunlar 
yaşanır.  Bunların yaşanmaması, doğru ilişkilenme tarzının ortaya 
çıkarılması için Önderliğin bayan arkadaşlarla, genel örgüt yapısıyla 
olan ilişkilerini ancak genel ölçü olarak kabul etmek ve uygulamak 
zorundayız.  

Ş. Şerif Yoldaş’ın adını alan eğitim devremizde, üzerinde du-
rulması gereken önemli noktalardan birisi de  Şehit Şerif Yoldaş’ın 
şehadetinin nedeni, özgürlük mücadelesinde oynadığı rol ve kişiliği-
dir.  Bunların araştırılması, incelenmesi ve bu temellerde bir sorgu-
lamanın gerçekleştirilmesi amaçta bir netliği yarattığı gibi önemli bir 
gelişme düzeyini de ortaya çıkaracaktır.  

Eğer böyle olmaz ve klasik bir kadının ve erkeğin yanlış bir ze-
minde yan yana gelirse  Önderliğinde belirttiği gibi felaket ortaya 
çıkar. Bu noktalar üzerinde durarak kadın dünyasını anlamaya çalış-
mak, arkadaşlara  çok şey öğretecek. Fakat şimdiye kadar ilişkilerde 
somut ölçüler oturtulmadığı için arkadaşlarda bir çok yönden kendi-
lerini sınırlı bırakıyorlardı, katılmıyorlardı. Hatta o dönemde çok 
sorun olmasına rağmen ne müdahale ettiler, ne de bir tavır geliştirdi-
ler.  Farklı sorunların gündeme gelmemesi için devrimci sorumluluk-
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la hareket etmek, davranış göstermek ve bu yaklaşımla ilişki geliş-
tirmek gerekiyor. Bunun dışında arkadaşların kendi kendilerine öğ-
renecekleri ve ortaya çıkaracağı yeni konular da var. 

Bunlarla birlikte arkadaşların derinleşmesi gereken diğer konu-
lardan birisi de Önderliğin bir notunda da dile getirdiği Mısır ve Sü-
mer rahiplerinin eğitim sistemidir. Eğer bu konularda bir  derinlik 
kazanabilirlerse bir patlama yaratarak, kendilerini bir çok noktada 
çözümleyebilirler. Böylesi bir yoğunlaşma bizim  eğitim sistemimizi 
daha güçlü kılabilmek için arkadaşların desteğini ortaya çıkaracaktır. 
Çünkü o rahiplerin eğitim sistemleri siyasi, ekonomik, kültürel vb. 
birçok yönüyle  toplumu yok olmanın eşiğine getirmiştir. Tekrardan 
yaratıcılığın gelişebilmesi için o sistemlerin insanı nasıl köleleştirdi-
ğini, insan kendinde nasıl rehin aldığını, nasıl kilitlediğini çözümle-
mek gerekiyor. Önderliğin birinci perspektifi de buydu. 

Bu yoğunlaşma ve derinlik ile bugün kendimiz için adlandırdı-
ğımız kimliği eğitimlerdeki netleşme ve yaşamdaki fiili katılımla 
daha güçlü ortaya koyabiliriz. Kimliğimizi tanımlarken  azınlık psi-
kolojisi ile yaşanılamayacağının bilincine varmamız gerekir. Çünkü 
bu şekilde girilen bir dünyadan hiçbir şey öğrenilemez. Hem alıp 
hem de verebilmek için kendine güvenen bir yaklaşımın olması ge-
rekiyor. Bunun dışındaki her türlü yaklaşım arkadaşların geliş hedef-
lerine ters düşmelerine neden olacak. Bu gelişlerdeki özeleştiriyi, 
yapılması gereken sorgulamayı, üzerimize aldığımız sorumlulukları 
anlayacağız. Eğer eğitim başında hepimiz bu yaklaşıma anlam verip, 
derinleştirirsek eskiden kabul ettiğimiz sistemi bir yana bırakarak, 
yenisini kazanabiliriz. Bunun için buraya geliş ile birçok güzel özel-
liği kazanmak gerekiyor. O noktada inancımız da var. Arkadaşların 
raporlarında önüne koydukları hedef hem örgüt yapısı olarak hem de 
tüm halkların iradesini temsil etmek için böyük bir moral veriyor. 

Bu temelde daha güçlü bir katılım ve samimi bir yaklaşım sahibi 
olacağımızı, daha büyük hedefler alacağımızı söylüyorsak bir o ka-
dar da büyük bir çaba içine girmemiz gerekiyor. İlk tecrübe, ilk adım 
ya da ilk söz her zaman kendisiyle beraber daha büyük adımları orta-
ya çıkarır. Bunu yaratacak olan da inanç ve azimdir. Kürt erkeği şah-
sında birçok yönü ile yaşanan kırılmaları, varsa kazanımları bu eği-
tim zemininde açığa çıkarabilmeliyiz. Bunun dışında eğer bazı yön-
lerde kendimizi eksik bırakır, bazılarına da ise hiç girmezsek eğitim-
deki amaçlarımız yarım kalacaktır.  

Her arkadaş bu eğitime gelişlerinin hem örgüt hem de halk için 
ne ifade ettiğini savunmalar ışığında yapılan eğitim ve toplantılarla 
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bilince çıkarmıştır. Bugün bu anlamlarla yaşamak, onlarla büyümek 
ve özgürleşme amacını gerçekleştirmek için bir araya geldik. Bunun 
dışında farklı bir yaşamı farklı bir şeyi kendimiz için tercih edeme-
yiz. 

Tabii bu eğitimde de örgüt yapımızın özgür iradesini kıracak 
eğilimli ruh hallerini ve özelliklerini somut biı şekilde açığa çıkar-
mak ve bunlarla güçlü bir mücadele içesinde olmak gerekiyor. Böyle 
bir eğitimde uluslararası komploda temsilini yapanlar büyük saldırı-
larla karşılaşacaklar. Çünkü bu eğitimlerle toplumlar üzerinde kuru-
lan dengelerin çözülmesinde önemli bir güç kazanarak büyük rol 
oynamaktayız. Bunun için de gericilik  irademizi, azmimizi ve ısra-
rımızı güçsüzleştirmek için çeşitli saldırılar düzenleyecektir. Zaten 
Önderliğin tecriti de bunun göstergesidir. Bu saldırıları boşa çıkar-
mak için mücadele ruhunun büyütülmesi gerekmektedir. Ve bunun 
yöntemlerini her yönü ile Önderlikten aldık, özümsedik ve kabul 
ettik. Bunun pratiğine girerken dürüstlüğümüzü gösterme noktasın-
dan çok bilinçli bir yaklaşım göstermeliyiz. Zaten ulaşılacak derin-
likten sonra  Özgürlük Çizgisini ayaklar altına alınabilecek bir yakla-
şım da düşünülemez. Kadın ve erkek yapısının birlikte yükselmeleri 
toplumun bütün kesimlerini köleleştiren sistemin yıkılışı olacaktır. 
Bu noktalarda sistemlere bir daha yaşam hakkı tanımamak için öz-
gürlük amacının daha çok geliştirmek ve özlü bir mücadele girmek 
gerekiyor.  

Böylesi tarihi bir günde açılış yapmanın anlamıyla Şehit Şerif 
Eğitim Devremiz’i ilklerin ruhunu erkek yapısında geliştirmek için 
yoğunlaşan bir grup olarak kabul ediyor ve bu noktada önemli bir rol 
oynayacaklarına inanıyoruz. Eğer böyle bir role sahiplenip, özgürlü-
ğün alfabesini birlikte kurarsak, hem bugünün anlamına hem de Şe-
hit Şerif Yoldaş’ın şahadetine ve IV. Kongremiz’in özgür erkek 
sembolü olarak ilan edilen kişiliğine sahip çıkmış oluruz. Tabii bura-
daki arkadaşlar eğitim sonrasında bir sembol olarak kalmayacak ya-
şamda somut olarak bu rolü oynayacaklar.  

Bunun için KADEK  ve PJA Koordinasyonu adına bu eğitime 
katılan arkadaşların, yine kadın yapısının özgürlük mücadelesinde 
tarih karşısında bizden istenen sorumlulukları daha güçlü yerine geti-
rebilmek için bu noktada daha çok bu mücadeleyi sahibi olacağına 
inanıyoruz. Özgürlüğün temelini doğru kurabilmek için arkadaşların 
eğitime gelişlerini kutluyoruz ve Önderliğimiz’in katılımı ile özgür-
lük bahçesinde bir daha buluşabilmek için bu sembolük gülü Önder-
liğin yoldaşlığı, yine erkek ve kadın yoldaşlığı temelinde hatıra ola-
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rak arkadaşlara sunuyoruz. Yine arkadaşların gelecekleri için başarı-
lar diliyor ve eğitimlerini candan kucaklayacağımızı belirtiyoruz.  

                                                                                   
AH ŞU ERKEKLER!... 
İmbat rüzgarlarının gelip dindiği bir vadinin  derinliklerine in-

dikçe, etrafımızı saran ıslak kayalıkların ürperten serinliğini daha 
yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Güçlü, güven dolu ama bir o kadar da 
şaşkın bakışlarımızla bize dokunan sese uzanıyoruz. Geceyi kuşatan 
karanlık, yüzümüzdeki ürküntüyü ve şaşkınlıkları da gizliyordu. 
Alev yüklü sunakların utandıran aydınlığında biz; birbirimizin şaş-
kınlığındaydık. Farklı bir yerde, farklı duyguları yaşadığımızın his-
sindeydik oysa... Bir  yerlerden, bazı sesler, yabancısı olduğumuz 
ortamın zorluğunu fısıldıyordu kulaklarımıza... duydukça ürperiyor... 
duydukça hayıflanıyor.... ve duydukça heyecanlanıyorduk... belki acı 
veriyordu bu hisler, belki yaşanması gerekenleri yaşıyorduk, belki de 
bir ilkin şafak öncesi çığlıklarıydı ufkumuzda... Biz ise; ıslak gecenin 
patikalarına basa basa melez şafakların değeceği “zaman”a bırakı-
yorduk izleri.... 

Biz ki; binlerce yıllık alışkanlıklarımızla, kendimize en çok gü-
vendiğimiz bir anda, tüm otorite sultalarımız, doğan günün çığlıkla-
rında yerle bir oluyordu. Her şafakta yakılan nuskalı tabular, binyıl-
ların günahlarına karıştıkça ruhlar, sahipsiz bedenlerde isyana duru-
yorlardı. Ve zamanda asılı izler, ötemizde duruyordu sanki.... Biz ise 
yeni bedenler arıyorduk, tıpkı yeni ruhlar gibi... 

Ev sahibi olduğumuz dünyanın her dokusunda, her döngüsünde 
gücümüzü haykırdığımız ve adına devletler, imparatorluklar inşaa 
ettiğimiz gün, tavan arasında tozlu anılara karışmış bir tualin diri 
renkleriyle yeniden bir ürpertiyi yaşıyoruz. Her ürperişle oyuncaksız 
yaramaz çocuklar misali suskunduk belki, belki yıllardır oynanan bir 
rolün sahne arkasına uzanıyorduk, belki de ‘güç’ bildiğimiz herşey 
yitip gidince bir garip insandık kendi halinde... bazen sessiz... bazen 
durgun... bazen de oyunsuz....  

Kapı araladığımız dünya, bizden habersiz mabetlerde yeni do-
ğuşları yaşarken bu dünyanın ne kadar yabancısı olduğumuzu şimdi 
daha iyi anlıyorduk... böylesi “yabancı” bir dünyada şüphesiz ilk 
düşünceler, ilk duygular, ilk hata ve ilk kızgınlıklar kendi deminde 
zamana doluyordu adeta...  

İlk düşünüş; farklılığın getirdiği ürkeklik olmalı...tanıdığımız 
sandığımız kadını, ilk anlam ve ilk duygulanımların etkisiyle sonra-
ları hiç de tanımadığımızı anlayacaktık. Ürkekliğimiz belki de ço-
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cukluk içerisinde yaşadığımız teklik duygusuydu. Yani “az”, “azın-
lık” olayı. Bunu anlamlandırırken geldiğimiz dünyadaki kadını 
anımsıyoruz bir an. Erkeksi dünyada kendi “yalnızlığına mahkum” 
edilen kadının yaşadıklarını daha iyi hissedebiliyor insan. Bu hem 
etkili bir hissediş hem de dipdiri yaşamsallığı ile anı anına yaşıyor-
duk... belki de; “az” ve “azınlık” hissini besleyen ve  hatta onu doğu-
ran özünde yaşanan güçsüzlüktü... ya da sahipsiz bir bedenin yalnız-
lığı gibi... çaresiz...  

İlk duygunun erkeksi özgünlüğü yanında, onun yarımlığını ta-
mamlayan çaresizliği oluyor. İlk hislerdi, ilk duyguları perçinliyordu 
belki... belki de ilk duygular, tüm erkeksi hakimiyetler gölgesinde 
duruluyordu. Kim bilir, belki de; duygu bildiğimiz katı gerçeğimiz-
di... 

Günlerin ardı sıra doğan her şafak ve parıldayan her yıldız bize, 
bizden olan gerçekleri haykırıyordu. Diri, capcanlı bir dünyada, ken-
di soluksuzluğunu görmek şaşırtıyor insanı, kadının kendi renginde 
yarattığı bir ortamda “yabancılaşmamak” kendisini farklı hissetme-
mek düşünülemez elbet.  Dokunduğumuz, gördüğümüz, duyduğu-
muz ve hatta soluduğumuz her gerçeklik “yabancısı” olduğumuz bir 
dünyanın gerçeğini yüzümüze haykırıyordu. Genel içerisinde tek 
olmak, zayıf ve güçsüz olmayı ifade ediyordu. Ve şimdi, bireyin top-
lulukla güç kazandığını daha iyi ama bu sefer cins boyutuyla kavrı-
yoruz. Peki böyle “çoğunluk” içinde “azınlık” olma hissi, bireyde 
erkekliğe sarılmayı geliştirmiyor muydu? Bu Avrupa metropollerine 
giden bir Kürt ailesinin, kendi özgünlüğünü olabildiğince koruması-
na benzetilebilinir. Kadın dünyasında erkeğin kendisini gerçekleş-
tirme imkanı yalnız ve yalnız kendi “erkeksi” özelliklerine sarılmak-
la mümkün olabiliyor. Belki bugüne kadar erkeksi dünyada “erkek” 
olma olgusu fazla ya da her an “erkek” olduğunu hissetme fazla be-
lirgin değildi. Ama burada, kadının dünyasında şimdi her an “erkek” 
olduğumuzun farkında ve hatta hissindeyiz. Bu bir yönlü olumlu et-
kilere uygun çıkışlar yaptırabilir. Belki sorgulamaları an’da yaratma 
imkanını sunabilir, ama eğer bu doğru ölçülere çekilmezse dönüşü-
mü en çok zorlayacak etkenlerin başında geleceği de kesindir.  

Tanımaya  çalıştığımız dünyada herşey bize, farklılığın, değişi-
min ve hatta yeniliğin kapılarını aralıyor. Biz; her dokunuşunda ve 
her adımında bir yerlerimizin darbelendiğini, mevzilerimizin düştü-
ğünü, bir yerlerimizin parçalandığını ve hatta bazı parçalarımızın 
sökülüp atıldığını görebiliyoruz. Daha doğrusu hisserebiliyoruz... 
akıldan çok hislerimiz güçleniyor... akıl bildiğimiz beşbin yıllın ar-
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tıklarıydı belki, hislerimiz ise; bize ait olan küçük özümüzdü. Ya-
şam,ilişki ve duruşlar, teorik alıştan daha fazla değiştiriyor, daha faz-
la parçalamaya ve daha fazla yenilenme ihtiyacına yol açabiliyor. Bu 
olguya yaklaşım, ele alış tarzı, yorumlayış ve kavratma bilinci bize 
kadınsı dünyanın gizil kalmış veya bizim görmek istemediğimiz ger-
çekliğimizi gösteriyor.  

Bazen bu gerçekliği bazı şaşkın bakışlarda aramaya çalışıyoruz... 
diri ama bir o kadar da ürkek. Kaçamak bakışların ardına gizlenmiş 
dünyalarda bizden birşeylerin alabileceğine inanıyoruz... bazen; he-
sapsız birdokunuşun ya da anlık bir şaşkınlığın heyecanında gözleri-
ne dalıyoruz, belki bir çocuk saflığı gördüğümüz... belki soylu bir 
yalnızlık kıyısı... belki de beş bin yıllık intikam sessizliği...  

Bazen de; sevgi dolu, anaç bir serzenişe kaptırıyoruz ruhlarımı-
zı...  

Her biri bir yasa, her biri kanun gücü belki... belki tarifsiz bir 
zamanın ilk anları... belki de ölçünün adı oluyor kendi mekanında... 
sessiz... ürkek ve belki biraz utangaç...  

Dalından düşen bir yaprağın, ıslak bir yağmur tanesinin hesapsız 
susuşlarında, cıvıl cıvıl öten kuşların kalabalığına karışıyor sesimiz. 
Ağaçlar, taşlar, sincaplar ve hatta aşağıda akan öfkeli ırmak bile ya-
bancı, bize şaşkın... biz ise onların şaşkınlığında sessiz... “bu kadar 
olmaz” dedirtircesine bir yabancılaşmayı yaşıyoruz... bu kadar ol-
maz... bu kadar olmamalı... niye böyle oldu, sorularıyla bir başınayız 
şimdi... neden, nasıl ve niçin kavramlarına yüklediğimz anlam alaca-
ğımız cevaplara güç katıyor sanki... ve sanki bunlara ulaştıkça uyku-
dan uyanacakmışız gibi bir karabasanı yaşıyoruz... belki ilk tılsımlı 
sözler verilmişti, belki ıslak bir yağmur tanesinin tadına bile bakmış-
tık, belki de; bu dünyaya bir dokunuştu bizimkisi. Oysa asıl sorular 
ve gerçek cevaplar bundan sonra başlıyordu... yani herşey bir baş-
langıç arifesi gibi zamanda gizli... ve zaman “ah şu erkekler” vaktin-
de yalnız “vah şu erkekler” deminde sessiz...  

Bugün kök tutmuş zamanın, özgürlük mekanında “yarım kalmış 
destanın” kahramanlarıyla aynı sunağın alevlerini yudumluyoruz, 
bedenimizi saran ışığın süzmelerinde arınmanın, kutsanmanın ve 
yeniden doğuşun sancılarını yaşıyoruz. Her çığlık bir isyan nöbeti 
gibi ayaktadır şimdi... şimdi tüm öfkelerimiz, tüm sabırsız telaşları-
mız umudun ve özgürlüğün sınır tellerine takılmakta. Kanat çırptı-
ğımız ve hatta karar kıldığımız bir dünyada zaferi kazanmak belki de 
bu dünyaya gelmekle, bu dünyaya güvenmekle başlayacaktı... Nasıl 
ki bir sistem derinliğine yaşadığı dogmalardan kendi başına arınmı-
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yor ve yeniyi yaratamıyor, bu nedenle çıkışı başka coğrafya ya da 
sistemlerde arıyorsa; bugün erkek egemen sistemin birer temsilcileri 
olarak yeni çıkışlara, arınmanın ve kutsanmanın kıblesi olarak ‘ka-
dın’a yönelmek, kadın coğrafyasında bir doğuşu gerçekleştirmek 
hem anlamlı hem de olması gereken gerçeklik oluyor...  

İmbat rüzgarlarının yorgun düştüğü vadilerin kuytusuna gizlen-
miş umutlarımız, bir kartalın mağrur süzülüşü ve bir şahinin gururlu 
duruşuyla göğün şiir rengine karışmakta şimdi... şimdi her mısra, dile 
gelen her sözcük, mızrapa değen her nağme bir kartal bakışında ve 
bir şahin uçuşunda adalara koşmakta....  

 
her ada kıyısız bir ölümsüzlük belki,  
belki aralanmış bir dünya döngüsü, 
belki de; kadınsı dünyanın tek durağı,  
ve şimdi; 
tüm umutlar zamansız duraklarda... 
 

Şehit Şerif Eğitim Devresi 
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ERKEKTEN İZLENİMLER... 
 
Özgür Kadın Partisinin iddialı bir çalışma olarak başlattığı “er-

keği dönüştürme projesine katılan bir gurup erkek olarak, uzun za-
mandır Özgür Kadın Akademisi’nde özgün olarak yoğunlaşmakta-
yız. Parti Önderliğinin “yarım kalmış destansı çalışmam” olarak be-
lirttiği Özgür Kadın Hareketi’ne erkek olarak katılmak, kadının sun-
duğu güç ile egemenlikli sisteme karşı ortak mücadele yürütmek he-
pimiz için heyecan vericidir. 

Yaklaşık 6 aydır erkek ve kadın gerçekliği üzerinde yoğunlaşı-
yoruz. Derinleştiğimiz, yeni anlamlara kavuşturduğumuz yoğunlaş-
malarımızı arkadaş yapımızla paylaşmayı, bundan sonraki süreç ve 
yürütülen proje açısından önemli buluyoruz. 

Dışarıdan erkek arkadaşların eğitimine yönelik belli bir ilginin 
geliştiğinin bilincindeyiz. Hem bu ilgiyi örgütsel çizgiyle bütünleş-
tirmek ve hem de bu yoğunlaşmalarda çıkardığımız kısmi sonuçları 
tüm arkadaşlarla paylaşmak istiyoruz. Tanrıça Zilan dergisinin de 
sunduğu imkanla, artık her ay yaşadığımız yoğunlaşmaları, zorlan-
maları ve ulaştığımız derinliği, değişik konu başlıkları altında sizlerle 
paylaşmak istiyoruz. Değerlendirmelerimizde cesaretli ve cesur ol-
mayı esas alacağız. Bir erkek olarak hiç tartışmadığımız, bir öcü gibi 
korktuğumuz birçok konuyu tüm açıklığı ile paylaşmayı ve böylelik-
le bir tartışma ortamını yaratmayı amaçlıyoruz. 

Erkeksi sistemden tutalım erkek tipolojilerini, erkekteki güç-
iktidar ve hakimiyet olgularını, yine erkeğin örgüt ve yaşama yakla-
şımını aşkı, sevgiyi, ilişki ve paylaşımları ve cinsellik konularını çı-
kardığımız sonuçlar boyutuyla ele alıp, düzenli olarak bu sayfalardan 
sizlere ulaştırmayı amaçlıyoruz. Ve bir giriş olarak Özgür Kadın 
Akademisindeki ilk duygulanım ve düşünüşlerimizi bir izlenim yazı-
sı olarak başlatmak istedik. 

Kapı araladığımız dünya, bizden habersiz doğuşları yaşarken, bu 
dünyanın ne kadar yabancısı olduğumuzu şimdi daha iyi anlıyor-
duk... Böylesi “yabancı” bir dünyada şüphesiz ilk düşünceler, ilk 
duygular, ilk kopuşlar ve hatta ilk kızgınlıklar kendi renginde zihin-
lere kazınıyordu. 

İlk düşünüş ‘farklılığın’ getirdiği ürkeklik olmalı. Tanıdığımızı 
sandığımız kadını, ilk anlam ve ilk duygulanımların etkisiyle, sonra-
ları hiçte tanımadığımızı anlayacaktık. Ürkekliğimiz belki; “çokluk” 
içerisinde yaşadığımız “teklik” duygusuydu. Yani “az” “azınlık” ol-
ma. Bunu anlamlandırırken geldiğimiz “dünyadaki” kadını anımsıyo-
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ruz bir an. Erkeksi dünyada kendi yalnızlığına mahkum edilen kadı-
nın yaşadıklarını yetersizde olsa hissedebiliyor insan. Bu hem etkili 
bir hissediş, hem de bunu dipdiri yaşamsallığı ile anı anına yaşıyor-
duk.  

İlk duygunun erkeksi özgünlüğü yanında onun yarımlığını ta-
mamlayan zayıf ve çaresizliği oluyor. İlk hissediş, ilk duyguları per-
çinliyordu belki, belki ilk duygular tüm erkeksi hakimiyetimizdi, kim 
bilir belki de duygu bildiğimiz, kaskatı gerçeğimizdi. Yani elinden 
oyuncağı alınmış çocuklar kadar çözümsüz zayıflığımızdı... 

Her yeni gün  bizden olan gerçekleri haykırıyordu. Diri, canlı bir 
dünyada, kendi ölgünlüğünü görmek korkutuyor insanı. Kadının 
kendi eli ve rengiyle yarattığı bir ortamda yabacılaşmamak, kendini 
farklı hissetmemek düşünülemez... dokunduğumuz, gördüğümüz ve 
hatta solduğumuz her gerçeklik yabancısı olduğumuz bir dünyanın 
gerçeğini yüzümüze vuruyordu. Genel içerisinde “tek” olmak zayıf 
ve güçsüz olmayı ifade ediyordu. Ve şimdi bireyin toplulukla güç 
kazandığını daha iyi, ama bu sefer cins boyutunda kavrıyor insan. 
Ama önemli olan bir nokta ise genel içinde tek olmak veya çoğunluk 
içinde “azınlık” olmak, bireyde sahip olduğu özelliklere sarılmayı 
getiriyor. Burada, bu kadın ortamında erkek, bu duygularla daha çok 
kendi erkeksi özelliklerine sarılmaktadır. Diğer bir nokta ise; bugüne 
kadar erkeksi dünyada “erkek” olma olgusu ya da her an “erkek” 
erkek olduğumuzu düşünme fazla belirgin değildi. Ama burada, ka-
dının dünyasında, şimdi her an, “erkek” olduğumuzun farkında ve 
hatta hissindeyiz. Bu bir yönüyle olumlu etkiler yaratabiliyor. Yani 
her an savaşım gerekçesi oluyor. Ama eğer bu doğru ölçülere çekil-
mezse, dönüşümü en çok zorlayacak etkenlerin de başında gelmekte-
dir. 

Tanımaya çalıştığımız dünyada herşey bize, farklılığın değişimin 
ve hatta yeniliğin çoşkusunu aralıyor. Biz her dokunuşunda ve her 
adımında bazı  yönlerimizin darbelendiğini, bir yerlerimizin parça-
landığını ve hatta bazı parçalarımızın sökülüp atıldığını hissedebili-
yoruz artık. Akıldan çok hislerimiz güçleniyor diyebiliriz. Yaşam, 
ilişki ve duruşlar bizde teorik eğitimlerden daha fazla parçalanmayı, 
daha fazla yenilenme ihtiyacını yaratıyor. Kadının bir olguyu ele alış 
tarzı, yorumlayış ve kavratma bilinci, tahammül ve sabrı, bize kadın-
sı dünyanın gizil kalmış veya bizim göremediğimiz /görmek isteme-
diğimiz/ gerçekliğini gösteriyor. 

Gittikçe derinleşen çelişkiler arasında, erkek olarak “erkeği” ele 
almak, zihniyetini beşbin yıllık mirasını anlamlandırmak mekan ol-
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gusu içinde somutluk kazanıyor. Farklı bir mekanda sürekli bir şey-
lerin eksik kalacağı hissi hep mevcut oluyor. Oysa Özgür Kadın 
Akademisinde, kadının kendi rengiyle yaratıp, olgunlaştırdığı böylesi 
bir mekanda bulunmak, yoğunlaşmak erkeksi düşünüş ve erkek aklı 
üzerinde belirleyici etkide de bulunabiliyor.  

Bir erkek olarak erkeği ele almak, öyle sanıldığı gibi kolay ve 
basit görünmemektedir. Erkekliğe karşı duruş, belki içimizde bir yer-
lerde gömülü olan kadını açığa çıkartarak mümkün olabilir. Belki de 
güçlü ve kesin bir “kopuş” perspektifi ile belki de erkeğe karşı, er-
keklikle mücadele etmek, kendi cinsini tanıyarak, cins kimliği ile 
kendini yeniden yaratmak daha anlamlı oluyor sanırız. Belirtildiği 
gibi “çokluk” içinde “teklikler” birbirine yakınlaşır. Başka bir ifade 
ile; “az” olma hissi bireyleri çoğunluk/yığın olma dürtüleriyle bir 
araya getirir. Şimdi biz, kendi cinsimizle buluşmayı ve onun tahak-
kümsüz, birbirini tamamlayan ve hükümsüz arayışını yaşıyoruz. Er-
kek ile buluşma, erkeksiliği aşmanın belki de ilk ve temel basamağı 
oluyor. Bu salt birey olgusuyla değil beşbin yıllık sistemin gerçekliği 
ile ele alındığında çözümlenebilir. Bugün “erkekliğimizde” 
içkinleşen egemen sistem gerçekliği, bizim böylesi erkeksi duruşla-
rımız üzerinden kendisine yaşam olanağı bulmaktadır. Bu nedenle 
erkeğin, kendi egemen, otoriter, şiddet vb. yönlerine karşı başlataca-
ğı savaşım, aynı zamanda sisteme karşı bir duruşu ve hatta kopuşu 
ifade etmektedir. Yine cins olarak kendi kimliğini kazanma da ancak 
bir kopuş ve kendi cinsi ile tanışma ile mümkün olacaktır. Bu yara-
tıldıktan sonra, iç içe geçmiş bir mücadeleler veya paylaşımlar belki 
bir anlam ifade edebilir. 

Sistem tüm erkeksiliği ile aslında erkeği tüketmiş ve kendi cinsi-
ne bile yabancılaştırmıştır. Sistemde erkek, kendi cinsine yabancılaş-
tıkça kendini ifade etme biçimlerine ulaşıyor. Oysa bu biçim erkeği 
“karılaştırmaktadır” ve hatta cinsiyetsizleştirerek tanınmaz konuma 
getirmektedir. 

İşte ilk kızgınlıklar, ilk öfkeler bu biçimiyle ortaya çıkabiliyor. 
Kadın ortamında ilk öfke içinden çıkamadığımız cinsiyetsizliğimize 
oluyor belki. Hem böylesi sahte erkek gerçeği ve hem de tanıdıkça 
zorlanmalar bizde kızgınlığa dönüşüyordu. Açığa çıkarmasak ta, 
içimizde fırtınalar kopuyor ve her bir dalgası zihnimizi parçalıyor 
adeta. Ve kızgınlığımız kendimize, içimizdeki binyıllardır büyüttü-
ğümüz gerçeğimize oluyor. 

Bu kızgınlıklar düşünce ve karmakarışık duyguların biriktiği 
noktada, sabırsızlığımız, kalıplara girişimiz, rahat-doğal olamayışı-
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mız ve ürkekliğimiz belki de erkeksiliğimizin ilk gedikleri oluyor. 
Her gedik doldurulması gereken bir gerçeği ifade ediyordu. Sabırsız-
lık yerine kadının metanetli sabrı, kalıplar yerine kadının doğallığı ve 
ürkeklik yerine kadının özsel cesareti ile tamamlanması, sistemleşti-
rilmesi, belki de bu düzeyin önemli yapı taşlarından biri oluyor. 

Özgür Kadın Akademisinde biz, bir gurup erkek olarak cılızda 
olsa kendi yaratımımız olan sistem gerçekliğine karşı bir savaşımı 
başlatmış bulunuyoruz. Bu mücadelede donanım kadar, bu donanım 
gücünü kullanmak da önem  taşıyor. İdeolojik gerçeklik ve kadın 
eksenli düzey doğru bir paylaşımla pratikleşirse kazanma fırsatı ola-
caktır. Bu savaşta öze, esasa ne kadar yakın ve sıkıca sarılırsak, başa-
rı bir o kadar kendi renginde ve kendi tadında anlamlı olacaktır. Bu 
nedenle 21. yüzyılın ilk yıllarında kadın ile doğru bir yoldaşlığı başa-
rabilmek “yüzyıllık destansı çalışmanın” yaşam bulmasını ve Önder-
lik ile doğru bir buluşmayı gerçekleştirebilmek yine kadınla müm-
kündür. 

Sonuç olarak; Önderlik ile yoldaşlığın yolu, kadın ile özgürlük 
ve başarı temelinde buluşmayla mümkündür. Bunun güçlü bir ortak-
lık sözleşmesiyle geleceğin umuduna sunma Önderliğe/ GÜNEŞ’e 
verilen SÖZ’ün bir gereği olacaktır.  

 
Kadın Bakışından... 
Bir süredir Özgür Kadın Akademisinde “Erkeği Dönüştürme 

Projesi” ekseninde yürütülen erkek arkadaşların eğitiminde peki biz 
neler gözlemledik? Biz nasıl yaklaştık? 

Binyılların lanetinden kurtulma ve kurtarma mücadelesi veren 
kadınların kazanmış olduğu bir mevzide erkeği eğitmek içinde bir-
çok zorluğu barındıran bir çalışma anlamını taşıyor. Özgür Kadın 
Akademisinde erkek arkadaşların eğitileceğini ilk duyan bazı arka-
daşlar “bu da nereden çıktı şimdi?” refleksini göstermeden de kendi-
lerini alamadılar. Bazı arkadaşlar ise PJA’nın tarihte bir ilke imza 
attığının bilinceydi; bunun ağırlığı ve sorumluluğuyla da yaklaştı. 
Elbette erkek arkadaşların eğitimi sadece onlarla sınırlı değildi. Ka-
dının gelmiş olduğu bu düzey aynı zamanda kadını da eğitti. Ortaya 
çıkan gücün, örgütsel düzeyin, özgürleşme iddiasının ve kararlılığı-
nın pratik bir adımı daha atılmıştı ve kadın bu adımda kendi gücünü 
bir kez daha gördü. 

İlk devreden itibaren, geçmişte yaşadığımız bazı psikolojileri er-
keğin de yaşadığını görmek bizi şaşırtmadı değil. Az olma, az olma 
içinde tek olma kendini ait görmediğin bir sistemde, sana ait olmadı-
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ğını düşündüğün bir ortamda ortaya çıkıyor. Yıllardır kadın kendisi-
ne ait olmadığı gibi kendisini dıştalayan bir sistemde, ortamda yaşa-
dı. Hem de kendisi olunca kabul edilmeyeceğini bile bile. Erkek, 
ilkin kadının yalnızlığını hissetti. Çok anladı mı? Kaynağını kendi 
şahsında somutlaşan sistemde gördü mü? bunlara tümüyle “evet” 
demek olanaksız olsa da erkek, kendi sisteminin kadını nasıl yalnız-
laştırdığını gördü. Bundandır belki de kendi cinsiyle ilişkilenmenin 
ihtiyacını hissetti, henüz küçük de olsa bu konu da adımlar attı.  

Binyıllardır kendini ifade edebilecek hiçbir alan bırakılmayan 
kadın acaba nasıl düşünüyor, nasıl yaşıyor, nasıl ilişkileniyordu? 
Belki bu farkları arayarak girmedi işin içine ama kalkıp konuşan ka-
dının düşünce sadeliğini, hakimiyet edasıyla değil de iknanın olgun-
luğuyla, bilginin kuru cümleler dizimini değil de, yaşamın içinde 
yoğrulan ifadelerini gördüğünde sorgulamaya başladı düşünce yapı-
sını. Yaşamın her alanında kadının coşkusundan ve moralinden hiç-
bir şey eksiltmeyerek işini sevgiyle, titizlikle yaptığını görünce anla-
dı özden gelen emeğin yaşamı güzelleştirdiğini. Birbirine hakim ol-
ma, diğerinin üzerinde tahakküm kurma çabasıyla değil de gözlerinin 
içinin bile güldüğü doğallıkta, kadının kadınla ilişkilendiğini görünce 
kim bilir belki de imrendi kadına?  

Bu gerçeklerin farkını hemen kabul edebilir miydi erkek? Elbet-
te ki buna ne “evet”in  ne de “hayır”ın mutlaklığında cevap vereme-
yiz. Farklılıklar çelişki, arayış, sorgulama yarattığı gibi kimi zaman 
da kendine ait bazı şeyleri kaybetme korkusunun hırçınlığını gördük 
erkekte. Bugüne kadar kadınla rahatlıkla ilişkilendiğini düşünen er-
kek ilkin mesafeli durdu. Bir yandan kadın ortamında kadınla ilişki-
lenmenin ölçü ve yöntemlerini netleştirmeye çalışırken diğer yandan 
belki de kendisinin bile farkında olmadığı bir gerçekliğin mesafesini 
yaşıyordu. Kadınla erkek arasındaki mesafe erkeğin kendine uzaklı-
ğı, yabancılığıydı; bir yandan da kendilerinin de ifade ettiği gibi ka-
dına yabancıydı erkek. Yabancılık benzer olmamak, ortak noktalarda 
buluşmamaktır. Kadınla erkek arasında ortak ne bırakılmıştı ki erkek 
ona tutunabilsin? Belki aynı mücadelenin, amaçların militanlarıydık 
ama onlar erkek biz de kadındık. Her iki cinsin dünyası, karakteri, 
ruhu ayrıydı sadece fizikleri değil. Ve birbirlerine yakınlaştıklarında 
bugüne kadar ortaya hiçte güzel, doğru, eşit olan çıkmamıştı. Eskisi 
gibi ilişkilenemeyeceğinin farkına varan erkek bugüne kadar yeninin 
ne olması, nasıl olması gerektiğini de sorgulamamıştı. Çünkü o, me-
kana ve zamana göre kılıflar yaratan egemen sistem gerçekliğinin 
teslimiyetindeydi. Oysa Özgür Kadın Akademisi, kadın- erkek kim 
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olursa olsun kılıfları, maskeleri düşüren, kendi ilke ve ölçüleriyle 
zamanı ve mekanı birleştirendi.  Kabul-red ölçüleri içinden geldiği 
sınıfın, yetiştirilme tarzının, yaşadıklarının özünde ise kaskatı bir 
egemen sistemin yarattıklarıydı. Ve Önderlik yıllardır verdiği emekle 
kadında önce kabul-red ölçülerini geliştirmeye çalışmış ve istenilen 
düzeyde olmasa da kadın bu konuda epey bir mesafe kat etmişti. Oy-
sa erkek birçok şeyde olduğu gibi daha yeni başlıyordu kendisini 
özgürlük çizgisinde sorgulamaya, ele almaya, bunun yakıcı ihtiyacını 
hissetmeye. Bunu da kadının yıllardır kendi içinde tartıştığı, eleştir-
diği, aşmaya çalıştığı birçok konuda olduğu gibi yeni yaşıyordu er-
kek. Ondandır ulaştığı her sonuç onun için çarpıcı oluyor, kimi za-
man bunlar karşısında şaşırıyor, kimi zaman alt-üst oluyor, kimi za-
man ise bugüne kadar sahiplendiklerini kaybetme korkusuyla gizli 
bir direnişi yaşıyordu. Davranışlardaki farklıklar bunun en somut 
göstergesiydi. Davranış karakterin, düşüncenin, duygunun eylemi ve 
içte yaşanılanların aynasıdır. O yüzden de ürkekleşti erkek,  zaman 
zaman sustu, içine çekildi. Sadece teklik ya da azlık değildi bunun 
nedeni, özünde güç gördüğü özelliklerin sarsılmasıydı yaşadığı.  So-
nuçta her halükarda da binyılların betonlaşmış gerçeğinde çatlaklar 
oluşmaya başladı.  

Erkekte bizi en çok şaşırtanlardan birisi de bizim çoktan ulaştı-
ğımız bazı sonuçların farkına erkeğin daha yeni ulaşıyor olmasıydı. 
Yıllardır kendimizi davranışlarımızdan, ruhsal yapımıza, düşünce 
tarzımızdan duygusallığımıza, kadınsılığımızdan içimizdeki erkeğe 
karşı birçok noktada sorguladık, öz ve biçim kazanmaya çalıştık. 
Tüm bunların kendi için öneminin, gerekliliğinin yeni farkına varan 
erkek gerçekliği, bu sistemi değiştirmede bizi uzun ve zorlu bir mü-
cadelenin beklediğini gösteriyor. Fakat PJA’nın ideolojik doğrultu-
sunda verdiği emek kadının, erkeğin, toplumun özgürleştirilmesinde 
bugün adım adım sonuçlara ulaşıyor.  

Umutsuzluk en başta kendine güvensizliğin sonucudur. Tarihten 
öğrendiklerimizden, gördüklerimizden, yaşadıklarımızdan sonra el-
bette bir sihirli değnekle kimsenin -kadın veya erkek- anında değiş-
meyeceğini, dönüşeceğini bekleyemeyiz. Fakat kendisinde umudu, 
kararlılığı, özgürleşme iddiasını yaratan bunun ağırlığı ve sorumlu-
luğu ile yaklaşan her birey ister kadın ister erkek olsun kendisine ve 
kadına yanıt olmasını başaracaktır.  
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Bu Eğitim İnsanlığın Özüne Dönme Eylemidir 
Kadının köleleştirilmesine dayalı olarak, tüm insanlığı da köle-

leştirerek gelişen, kurumlaşan erkek egemenlikli sınıflı uygarlık, 
halkların özgürlük mücadeleleri ile, insanlığın yarattığı maddi-
manevi değerler karşısında bir çözümsüzlüğü yaşamaktadır. Bu 
egemenlikli sistemin insanlığa sömürüden, savaştan, kandan başka 
vereceği bir şey kalmamıştır. Bu gerçek kendini insanlığın gündemi-
ne her geçen gün daha yakıcı olarak koymaktadır. Yaşanılan trajedi 
ve tarih gerçeği insanlığın özgürleşme istemini eşitlik temelinde bü-
yütüp vazgeçilmez kılarken, yaratılan değerler, ulaşılan bilimsel-
teknik düzey bunun gerçekleşme imkanını her zamankinden daha 
çok sunmaktadır, fakat egemenlikli zihniyet karakteri gereği kadın 
şahsında toplumu daha derin bir köleliğe mahkum etmenin amansız 
çabasını vermektedir. 21. Yüzyılın kadın eksenli mücadele yüzyılı 
olduğunu herkes kabul ediyor ve kendi bakış açısına göre bir yakla-
şım geliştiriyor.  

Tabii ki insanlığın yarattığı maddi değerleri bu olguyu özünden 
boşaltarak kullanma gerçeği de egemenlerin şahsında daha da belir-
ginleşiyor. Özgürleşen kadının kendi sonları olduğunu çok iyi gör-
dükleri için hiçbir ahlaki değeri gözetmeden, gözü kara saldırmayı da 
yaşam gerekçeleri sayıyorlar. Bunun en kapsamlı ve en çirkince hiç-
bir insanlık değeri, kural ve kaide tanımadan gerçekleştirileni, Kadın 
Özgürlük Mücadelesinin önderi Başkan APO’ya karşı gerçekleştiril-
di.  

Başta kendi şahsında erkekliği öldüren Başkan APO’nun özgür 
insanı yaratması ve buna bağlı geliştirdiği kadın özgürlük mücadele-
sinin, egemenler için en büyük tehlike olduğunun itirafıdır bu komp-
lo. Biz bu komployu gelişen kadın özgürlük düzeyinden kopuk ele 
alamayız. Erkek egemenlikli zihniyetin de bunu gördüğü için bu ka-
dar kapsamlı bir saldırı gerçekleştiridiği gün geçtikçe daha iyi açığa 
çıkıyor. Başkan APO çocukluğundan beri geliştirdiği özgürlük ve 
yaşam arayışlarının özünü 1998 yılında  Kadın Kurtuluş İdeolojisiyle 
formüle etti. bunun yalnız bir cins ideolojisi değil, sosyal bir ideoloji 
olduğu ve insanlığın kurtuluşunun da buradan geçtiğini ortaya koy-
du. Demokratik Uygarlık Manifestosuyla kadının tarihini yeniden 
yazdı ve özgürlük istemi ile yola çıkan halkların ideolojik özlerine 
ancak neolitiğin eşitlikçi ve özgürlükçü özüne dayanarak 
geliştirecebileceğini insanlığın gündemine koydu. 21. Yüzyılın ideo-
lojik kimliğinin çağdaş neolitik ölçüler olduğunu belirterek, 
“ÇAĞDAŞ DEMOKRATİK UYGARLIK” diye formüle etti.  



Erkeğin dönüşüm sorunları 

 201 

Bu gerçeklikle baktığımız zaman PKK Önderliği erkek egemen-
likli sisteme dur diyen bir özgürlük duruşudur. PKK bunun örgütüy-
ken, PJA eylem gücü ve özüdür. Özgür Kadın Akademisinde erkeğin 
eğitimi konusunda doğru bir sonuca gidebilmek için bu gerçekliği 
beynimize kazımamız gerekir. Eğitimimiz Önderliğin temel çalışma-
sı olan Kadın Özgürlük Mücadelesinden kopuk ele alamayız. Bu eği-
tim bir Önderlik çalışmasıdır. “Benim için özgürleşmiş bir kadın, 
devlet kurmaktan daha önemlidir” çözümlemesinde Önderliğin bu 
çalışmalara biçtiği anlamı daha derinden anlayabiliriz.  

Eğitimimizi ele alırken tarihsel, güncel ve gelecek açısından an-
lamını, önemini doğru bilince çıkarmak gerekir. Bu eğitimle, beş bin 
yıllık erkek egemenlikli zihniyetin erkek ve kadında oluşturduğu 
kişiliği aşarak, özgür iradeye dayalı kişiliklere ulaşmaya çalışıyoruz. 
Tabii ki bu çok kolay ulaşılan ve ulaşılacak bir düzey değildir. Ken-
dini özgürlük ateşi ile yakanların, bedenlerini bu uğurda parça parça 
edenlerin mirasıdır. Tanrıçalaşan Zilan, Sema ve özgürleşen Fikri 
Baygeldi yoldaşların mirasıdır. ‘Nasıl Yaşamalı’ sorusuna en güçlü 
cevapların verildiği, özgür irade ile ilişkilerin yaratıldığı ve doğru 
paylaşımların olduğu bir ortamı yaratmak Parti Önderliğimizin, her 
zaman için yaratılmasını gerekli gördüğü bir çalışmadır. Bu çalışma-
yı başarıya kilitlenerek sonuçlandırmak, bağlılığımızın en güçlü ifa-
desi olacaktır.  

Zağrosların eteklerinde insanlık kadın ekseninde ilk defa örgüt-
lendi ve toprağa yerleşti. Eşitlik ve özgürlükle tanıştı. Kadın yaşamın 
yaratan ve örgütleyen  öncü gücüyken, erkek de kendisini tarihinde 
hiçbir zaman olmadığı kadar özgür iradesiyle yaşamda ifade etti. 
yaşam emekle, sevgiyle, aşkla yaratıldı. Burada bir sömürüden, hak-
sızlıktan bahsetmek mümkün değil. Kadın yaşamın yaratıcı gücü 
olarak tanrıça kadına yükselirken, hiçbir zaman erkeğin özgür geli-
şimini reddetmedi. Kadının karakterindeki paylaşımcılık, doğallık ve 
eşitlikçi yaklaşım yaşamın rengiydi. Erkek egemenlikli sistem ana 
tanrıçanın yarattığı tüm değerleri inkar ederek, bu yaşamın öncüsü 
olan kadını köleleştirip, yoldaşı olan erkeği de  sömürüye açarak 
kendisini geliştirdi. Tanrıça kadın fahişeleştirilerek, köle erkeğe sus 
payı olarak verildi. Erkek bunu kabul ederek kadına ve özgürlüğe en 
büyük ihaneti yaptı. Bu sistem cinsler arasında müthiş bir yabancı-
laşmayı ve ilişkilerde büyük uçurumları yarattı. Neolitik toplum in-
sanlığın hafızasında hep bir cennet ütopyası olarak kaldı. Bu uğurda 
büyük mücadeleler de verildi.  
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İşte, neolitiği en fazla yaşayan Kürt kadını ve erkeği bu toprak-
larda yeniden buluşmayı Özgür Kadın Akademisi bünyesinde yeni-
den yaratmanın adımlarını atıyor. Eğitimimiz gücünün kaynağını 
tarihin derinliklerinde yatan gerçeklikten alıyor. Bu gerçekliği en 
görkemli ve yalın şekilde anlatan Özgür İnsanın Manifestosu ışığın-
da gördüğümüz eğitimler, tarihe doğru bakış açısının gelişmesi ile 
daha güçlü başarıların sahibi olacaktır.  

Önderlik gerçeği ve Özgür İnsan Manifestosu, öze ulaşmanın 
özgürlük ve eşitlik temelinde iki cins arasındaki yabancılaşmanın 
aşılmasının ideolojik perspektif ve pratik adımıdır. Eşitlik ve özgür-
lük boyutunda cins mücadelesini en güçlü veren başta Önderliğimiz 
ve şehitlerimizdir. Yaşam o kadar donmuştu ki, özgürleşme istemi de 
bir o kadar yakıcı ve vazgeçilmezdi. Önderlik gerçeğinde buna ulaş-
maya çalışanlar kendilerini ateşten bir özgürlük çağrısı yaptılar. Bi-
zim özgürlük istemimiz ve mücadelemiz bağlı olduğumuz bu değer-
lerle gelişmektedir. Bu değerlerin adı Zilan, Sema ve Fikri Baygeldi 
yoldaşlardır. Bu yoldaşların bize yaşam çağrıları ve önümüze koydu-
ğu ağır görevler var. bu çizgiyi görmeden, ruhta, duyguda, düşünce-
de yaşamadan özgürlükten ve sevgiden bahsetmek yaşama ihanettir. 
Bu yoldaşlar bize, ‘nasıl yaşamamalıdan’ yola çıkarak özgür yaşamın 
yolunu açtılar.  

Bunlardan ilki ve erkek açısından en önemlisi, Fikri yoldaşın 
“Sema yoldaş benim komutanımdır ve ben, eylemi ile komutanlaşan 
Kürt kadınının sadece bir askeriyim. Asker komutanın talimatları 
doğrultusunda hareket etmek zorundadır. Ve ben bu zorunluluğun 
bilincindeyim ” belirlemesidir. Bu belirleme eğitim gören yoldaşların 
en temel ilkesidir. Kadın özgürlüğüne yaklaşımımızda Fikri Yoldaş 
bizim için bir çizgi, biz de bu çizginin askerleriyiz. Başkan APO Öz-
gür İnsan Manifestosunda “Kadın kahramanlık adına her şeyi yaptı 
ama yalnızdı” belirlemesini yaptı. Kadına ilk yoldaşlığı yapan Ön-
derliğimizken, kadının yalnızlığını militan gerçekliğinde ilk çözen ve 
bunu paylaşan Fikri Yoldaştır. Bizler de bu gerçekliği çözüp eyle-
meni bu temelde gerçekleştiren Fikri yoldaşı yalnız bırakmayacağız. 
Bu anlamlı ve kutsal değer taşıyan pratik eylemin kadro ve halk ger-
çekliğinde derinliğine özümsenip daha da geliştirilmesi gerekmekte-
dir. Bu anlamda bu eğitim devremiz Zilan, Sema ve Fikri yoldaşlara 
bağlılığın ifadesidir.  

Sınıflı toplumun gelişmesi ve kurumlaşmasıyla halkların da öz-
gürlük mücadeleleri başlamıştır. Halklar mücadeleleriyle hep neoliti-
ğin eşitlikçi ve özgürlük özünü yaratmayı amaçlamışlardır. Bunu da 
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en yakıcı hisseden ve mücadelelerde her zaman önde olan neolitiğin 
yaratıcısı kadındır. Bu ilk çağda mistik tarikatlar şeklinde olurken, 
feodal çağda din renginde olmuştur. Fakat çözülen reel sosyalizm 
gerçeğinde görüldüğü gibi, kadın özgürlüğünü doğru geliştirmeyen 
ideolojiler, sistemler çözülmekten kurtulmadılar. Sosyalizm halklar 
adına yola çıkmasına, kadın özgürlüğünü de esas almasına rağmen 
reel sosyalizm gerçekliğinde erkek egemenlikli zihniyeti aşamadığı 
için kapitalizmin bile gerisine düşmüştür. Bu mücadelelerin anlamını 
ve kutsallığını reddetmiyoruz, insanlık için büyük değerler kazan-
dırmıştır. Ama bu mücadeleye bağlılığın da ifadesi ancak erkek 
egemenlikli zihniyeti aşarak, kadın eksenli bir ideolojik yaklaşımı 
gerçekleştirmekle olur.  Bu konuda Önderliğimizin şu belirlemesi 
çarpıcıdır; “Özgür temellerde bir anlayışa sahip olmayan bir erkek, 
devrim yapsa bile topluma dayatacağı anlayışla egemen sınıfı temsil 
eder.” Eşitlik ve özgürlük ideallerimizi ancak Kadın Kurtuluş İdeolo-
jisi ekseninde yaklaşırsak kazanırız. Toplumun kurtuluşu da buradan 
geçiyor. Gelecek toplum ütopyamız, eşitlik ve özgürlüğe dayanıyor. 
Mücadelemizin esasını bu oluşturuyor ve bizler de Akademide bu 
ütopyayı gerçekleştirmenin yol ve yöntemlerini tartışıyoruz. Kadın 
Akademisinde gerçekleşen kadın eksenli yaşamının prototipini  ya-
ratmaktır. Eğitimimiz tarihsel ve  güncel olduğu kadar, gelecek açı-
sından da böyle bir amacı taşıyor.  

Önderlik, Özgür Kadın çalışması için hiçbir zaman “devrimden 
sonra” demedi. Tarihteki diğer önderlerle en büyük farkını kadın 
özgürlüğüne yaklaşımında ortaya koydu. Sorunun sadece kadın öz-
gürlüğü olmadığını, kadın şahsında bir bütün insanlığın kurtuluşu 
olduğunu her zaman vurguladı ve bunun en güçlü uygulayanı oldu. 
“Kadın ideolojisi cins ideolojisi değil sosyal bir ideolojidir. Bu şekil-
de ele aldığımızda şimdiye kadar ki bütün ideolojileri, ona dayalı 
örgütlenmeleri –ekonomik, siyasi, askeri ve bütün alanlarda- gözden 
geçirmek gerekecek. Bunun nedeni ise erkek egemenliklidir ve sava-
şı içerir. Baskıyı içerir. Bu da cinsin düşüşünü getirir. Cinsin düşüşü 
de insanlığın, toplumun düşüşüdür. Cinsin tutsaklığı toplumun da 
tutsaklığını getirir. Bunun sonucu insanlık kaybeder. Azgın savaşla-
rın sonu baştan sona açılır....” belirlemeleriyle Önderliğimiz, Kadın 
Kurtuluş İdeolojisine neden ihtiyaç olduğunu otaya koyuyor. Bu yak-
laşım doğrultusunda Önderlik alternatifi de “...Buna karşı kadın ren-
ginden örgütlenmeler geliştirmek gerekir. Başka türlü savaşın sonu 
gelmez, barış da olmaz. Kadın hareketi barış hareketi, demokrasi 
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hareketidir. Kadın hareketi, savaşı anlamsız olmaktan çıkarma hare-
ketidir”  biçiminde koymaktadır.  

Sümerlerden beri sınıflı toplum insanlığına vereceğini vermiştir! 
Sonuç ise çözümsüzlük, toplumsal bunalım, cinnet toplumudur. Böy-
le bir gerçekliğe kadın eksenli ideolojik yaklaşımla ancak açılım yap-
tırılır. Yoksa insanlık kaybedecek. Kadının özgürleşmesiyle toplu-
mun özgürleşeceğini Özgür İnsan’ın savunmasında daha iyi görebili-
riz. Böyle bir ideolojik yaklaşımda Önderlik Kadın Özgürlük Müca-
delesinin önüne erkeği dönüştürme projesini de koymuştur. Kadın 
özgürleştikçe erkeği de özgürlüğe çekeceği bir gerçektir. İçerisine 
girdiğimiz süreçte kadın eksenli olarak geliştirilen Demokratik Uy-
garlık Manifestosu ışığında kendisini yeniden yapılandırmaktadır. 
Eğitimimizi böyle bir mantığa oturtuyoruz.  

Böylesi bir çalışma dünya tarihinde ilk olan ve bizlerin de bu 
ciddiyetle yaklaştığı bir çalışmadır. Yürütülen çalışma hiçbir işte 
olmadığı kadar ciddiyet, ideolojik yoğunlaşma ve kişilik sorgulaması 
istiyor. Bu ilke adım atan on beş arkadaş olarak Kürdistan’ın dört 
parçasından bir araya gelen arkadaşlardır. Kürtçenin bütün lehçeleri-
nin  konuşulduğu ulusal birlik kadar, çalışmamızın enternasyonal 
yanının temsil eden Türk arkadaşlar da vardır. Çalışmanın böylesi 
zengin bir bileşimi vardır. uzun yıllardır mücadele saflarında yer alan 
arkadaşlar olduğu gibi, kısa süre önce katılan arkadaşlarımız da ça-
lışmada yer almaktadır.  

Bizler eğitim için Özgür Kadın Akademisine gelirken; çok ya-
bancı bir ortam olmamasına ve nelerle karşılaşacağımızı tahminen az 
çok bilmemize rağmen heyecan, merak ve istek iç içe yaşadığımız 
duygulardı. Çalışmamın tarihsel bir adım olması, her şeyi ile kadının 
renginde bir ortamda gelişmesi duyguda ve düşüncede sorularla be-
raber, güçlü yoğunlaşmaları da yaşattırdı, yaşattırıyor. Kadının dün-
yasını kendi zemininde, en özgün ortamında tanımaya adım atıyor-
duk. Oldukça yoğun bir kadın bileşimi içerisinde on beş erkek olarak 
kalmak, bizlere her yerden daha farklı duyguları yaşattırdı. Şunu da 
iyi biliyorduk ki beş bin yıllık erkek egemenlikli zihniyetin parça-
lanmaya başlandığı bir ortamdı Akademi.  

Akademiye geldiğimiz zaman kadın yoldaşların tarihsel özgür-
lük istemlerinin somuttaki ifadesini moralde, coşkuda ve bize olan 
ilgide gördüğümüz zaman, erkek olarak hiçbir yerde yakalayamaya-
cağımız bir saygıyı ve güven duygusunu yaşadık. PKK’de Önderlik 
gerçeği karşısında PJA özgünlüğünde kadın yoldaşların geldiği dü-
zey, Kadın Kurtuluş İdeolojisi karşısında bizlerin çok güçlü sorgu-
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lamalar yaşamamız gerektiğini daha yakıcı olarak ortaya çıkardı. 
Kadın yoldaşlar özgürlüğe olan susamışlıklarını kendi iradeleriyle, 
kendi renginde yaşamı örgütleyerek, Özgür İnsanın savunmalarından 
da aldıkları güçle ideolojik, felsefi, örgütsel sorunları çözme gücüne 
ulaşmıştır. Ve bunun somut ifadesinin Akademi ortamındaki yoldaş-
ça paylaşma düzeyiyle örgüt gücüne ulaştırmayla gerçekleştirmişler-
dir.  

Eğitimimizin Önderlik savunmalarıyla derinleşmesiyle erkek 
egemenlikli sistemi doğru çözmeden, bu zihniyetten arınmadan er-
kek olarak özgürleşmeyeceğimizi ve özgürleşme yolunda olan kadı-
nın yoldaşı olamayacağımızı anladık. Bu derinlikte kendini çözme-
den kadınla ilişkilenmenin, paylaşma isteminin kölelik ilişkisi oldu-
ğunu, özgürlük ilkeleriyle buluşmadığını bilince çıkardık. Bu sorgu-
lamayı derinleştirdikçe doğru özgürlük anlayışına daha yakınlaştığı-
mızı, duyguda ve düşüncede daha fazla anlamlandırdık. Kadının ver-
diği cins mücadelesinin aynı zamanda bizim özgürlük mücadelemiz 
olduğunu ve bu mücadelede geriden takip eden, yalnız saygı duyan, 
destekleyen değil de merkezine kendimizi koymamızın zorunluluğu-
nu hissettik. Bundan yola çıkarak erkeğin de kendi cinsiyle, egemen-
likli zihniyetten arınarak doğru sevgiyi, paylaşımı geliştirmesinin 
gerektiğinin sonucuna vardık. Kendi içinde doğru paylaşan erkeğin 
kadınla ancak bu temelde özgürlüğü paylaşacağının sonucuna vardık. 
Erkek cinsi olarak da kendi içimizdeki ilişki düzeyini yeniden bir 
sorgulamadan geçirerek, kadın kurtuluş ideolojisi ekseninde düzen-
lememiz gerektiğini açığa çıkardık.  

Bir yaşam olacaksa, devrimcilikten, özgürlükten bahsedeceksek 
bu çalışmayı bir insanlık çalışması olarak ele almak ve bu şekilde 
yaklaşmak en doğrusudur. Kadının da erkeğin de kendisini Özgür 
Kadın Akademisinde geliştirilen yeni yaşamın pratik adımına göre 
tekrardan sorgulaması ve değiştirmesi gerektiğini belirtiyoruz. Bu 
eğitim özgür yaşama çağrı gücüdür. İnsanlığın özüne dönme eylemi-
dir. PKK’de özgürleşen, PJA ile bunun eylem gücü olan kadının ve 
erkeğin kendisini özgürlük mücadelesi verenlerin gündemine koyma 
eylemidir. Bu çalışmaya ilgi duyanlar, merak edenler bu şekilde yak-
laşarak doğru sonuca ulaşabilirler.  

21. yüzyılda yaşamın rengi kadın ekseninde olacaksa bu çalışma 
gerçekliğin en çarpıcı ve özgürce ifadesidir.  

Yüreklerde, kalplerde, beyinlerde açan özgürlük çiçekleri Kürt 
kadınından erkeğine, Ortadoğu’ya ve insanlığa yeniden bir bahar 
havasıyla en güzel renkleriyle kadın sevgisiyle yayılıyor. İnsanlığın 
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ilkbaharını neolitiğin özgürlüğünde, tanrıça kutsallığında emek ve 
aşkla yaratan Kürt kadını,, aynı topraklarda küllerin altında unuttu-
rulmaya çalışılan tarihini anka kuşu misali yeniden yaratıyor. Özgür-
lük Manifestosu ışığında derinleşen eğitimle kadınsız, halksız ve 
Kürtsüz yazılan egemenlikli tarihi, özgürlük ilkeleriyle çözümleyip 
kadının öncülüğünde gelişecek demokratik barış toplumunun tarihini 
yazıyor. Özgür Kadın Akademisi bu gerçekliğin kendisidir. Beş bin 
yıllık kara karışın buzullarını Özgürlük Güneşimizin ışınları ile eri-
diğini, erkeğin de yüreğinde, kalbinde ve beyninde baharın tomurcu-
ğa durduğunu büyük bir gururla söylüyoruz. Bu tomurcuklar kadın 
yoldaşlığıyla, kadınla yaşamın özgürce paylaşımıyla bu akademide 
açılacaktır. Biz bu kutsal ortamı kadının da erkeğin de  özgür irade-
siyle çiçek güzelliğinde açılacağı bir insanlık bahçesi olarak görüyo-
ruz. Bir gurup erkek arkadaş olarak bunun coşkusunu ve iddiasını 
yaşıyoruz. bu iddiamızı da özgürleşen kadın özgürleşen erkektir. Öz-
gürlüğe yürüyen kadın yoldaşlarımızın düzeyi bizim de özgürlük 
düzeyimizi ifade eder gerçeğinden alıyoruz.  

 
Kadın İle Nasıl Yaşanır? 
Gün geçtikçe içinde bulunduğumuz atmosferin özgünlüklerini 

görmeye başlıyoruz. İlk günlerdeki şaşkınlıklar, kaygılar ve hatta 
kimi ürküntüler yerini derin bir sessizliğe daha doğrusu çelişkilerle 
dolu yoğunlaşmalara bırakıyor. Her arkadaş ortama yabancılığın dü-
şünsel yoğunluğunu bayan arkadaşlarla katıldığımız eğitim zeminin-
de yeni anlamlara kavuşturmakla meşgul. Havaların soğumasıyla 
daha da hareketli tartışılan erkek zihniyeti kimi eğitimlerde bizleri 
terletmeye bile başladı. Beşbin yıllık erkeğin çağımız gerçeğinde bu 
biçimiyle ele alınması zorlayıcı olduğu kadar derin anlamları da 
içinde taşımaktadır. Bu derinlik adeta tüm arkadaşları içine almış 
durumda.  

Eğitimlerin yoğunluğu önümüzdeki sürecin ne denli çatışmalı 
geçeceğini kulaklarımıza sayıklıyor. Her arkadaş daha yeni yeni işin 
ciddiyetini anlamaya başladı. Ama henüz çok toy ve acemi davranış-
larımızı devam ediyor. Kimi zaman rahat görünmeye çalışalım der-
ken, farklı ruh hallerini yaşamaya başlıyoruz. Bayan arkadaşlarla 
eğitim aralarında yürüttüğümüz tartışmalarda, farkında olmadan 
kendi bildiğimizi okumaya devam ediyoruz. Duruştan, ses tonuna 
kadar gizli bir egemenliği sergilediğimizin farkında bile değiliz. Oy-
sa herşey uluortada ve ilginç olanı ise bayan arkadşlar bunu görüyor 
ve anlıyor. Ama hiçbir arkadaş bunu bize direkt yansıtmak istemiyor, 



Erkeğin dönüşüm sorunları 

 207 

daha anlayışlı ve sabırlı yaklaşıyor. Kadının kendi paylaşımcılığı 
dikkatimizi çekmiyor değil. Ama derinliğini anlamaktan uzak oldu-
ğumuzu gördüğümüz kadın tarihi dersinde çok çarpıcı gördük. İlk 
toplum yaratımını, ilk toprak ekimini ve ilk zihniyet gelişimini bu 
defa kadının kendisinden dinledikçe adeta tarihle uzun bir köprü ku-
ruyor gibiydik. Oysa ne çok şey birbirine benziyordu. Geleneksel 
kadının gerilikleri yanında, kadının kendi gerçek doğasında neoliti-
ğin izlerini görebiliyor insan. Dışarıdan, bir erkek olarak bunları 
görmek bizleri düşündürüyor artık.  

Erkek olarak, kadın zemininde sistemi ve onun üzerimizdeki zi-
hinsel etkilerini tartışırken, kadından çok kendi aramızda aşılması 
gereken noktaların olduğunu görüyoruz. Kadını anlamak onun ya-
şamsal derinliğine ulaşmak salt kadının kendisiyle gerçekleşebileceği 
yanılgısını yoğun yaşadık. Oysa erkek kendi gerçekliğini öğrenme-
diği sistemi doğru çözümlemediği sürece kadını da anlayamıyor. Bu 
yanılgı içimizdeki uyumsuzluğu giderek açığa çıkarıyor. Erkeğin 
erkekle uyumu gündemimize giriyor artık. Aslında hiçbir zaman er-
kek erkekle uyumlu mu değil mi diye düşünmedik. Aslında gerek de 
duymadık. Dışardaki erkeksi dünyada erkeğin kendi arasında çok 
uyumlu olduğu sanılır. Ki bu duyguyu ciddi olarak yaşamamıştık, 
uyumu  fazla önemsemiyorduk aslında. Oysa farklı bir mekanda, 
küçük bir gurup olarak farklılığımızı görmeye başlıyoruz. Erkeğin 
hiç de görüldüğü gibi kendi arasında uyumlu olmadığını yaşayarak 
öğrendik. Egemenlik, güç olma istemi, karşısındakini iradesizleştir-
me böylesi dar bir yoğunlaşma ortamında belirgin olarak ortaya çıkı-
yor. Uyumsuzluk duruşlara söylemlere ve davranışlara bile yansıyor, 
çıkan sonuçların veya çelişkilerin üst yönetimler tarafından çözülme-
sini bekliyoruz. Oysa kadın kendi tecrübesi ile “sorunlarınızı kendi-
niz çözeceksiniz”, “ kadınla ortak ve uyumlu yaşamak istiyorsanız, 
önce kendi aranızda uyumlu yaşamayı öğreneceksiniz” söylemleri 
hem hareket alanımızı daralttı, hem de bizi keskin bir mücadeleye 
yöneltti.  

Kadınla nasıl yaşanılır, sorusunun cevabının, erkek hemcinsle-
rimizle doğru, uyumlu ve birbirini tamamlayıcı yaşamdan geçtiğini 
öğreniyorduk. Herbir arkadaşın farklılıklarına açık olmak, hata ve 
yetmezliklerine sabırlı ve tedbirli yaklaşımlarla çözümü esas almak, 
özelde de, onun iradesini tanıyarak ve üzerinde egemenlik kurmadan 
ortak yaşama arayışı uzun bir süre bizleri yoğunlaştıran ve pratiğe 
sürükleyen etmenlerin başında geliyor.  



Erkeğin dönüşüm sorunları 

 208 

Zaman ilerledikçe, erkeği ve kendini tanıdıkça, farklılıkların ya-
şama kattığı zenginliği gördükçe giderek bağlılıklar yaşanmaya baş-
ladı denilebilir. Ama en derin çözümleme ve paylaşımı, devrenin 
ortasındaki platformlarımızda gördük.  

Şehit Harun vadisine yağan her yağmur tanesi, platforma hazır-
lanan her arkadaşı duygusallaştırmaya yetiyor. Her arkadaş bayan 
yapısı önünde platforma katılmanın yer yer kaygılarını yaşadı. Yüz-
lerce bayan arkadaşın karşısında erkeği kaygısız çözümlemek sanı-
rım  biraz erkeksi gurura dokunuyor. Bir yandan da gerek yapı içeri-
sinde çözümlenmek olumlu da olabilirdi, ama sonuçta takımda özgün 
olarak platformlarımız başladı. Koordinasyondan arkadaşların aktif 
katıldığ platformlarımıza zaman zaman yapıdan bazı bayan arkadaş-
lar da katılıyordu. Her  arkadaş çözümleyebildiği oranda platforma 
hazırlıklı gelmişti, belki hazır olmadığı tek nokta eleştirilerin ve çö-
zümlemelerin düzeyi idi. Her arkadaşın saatlerce ve hatta günlerce 
yaşadığı heyecanı gözlerinden okunuyordu. Çok kapsamlı çözümle-
me ve eleştiri gücü ile bir yandan erkeği tanımlarken, öte yandan da 
anlamaya çalışıyorduk. Değişik yörelerin kişilik özelliklerinden, 
farklı aile ortamlarına, oradan ilk duygusal ilişkilenmelere, örgüte, 
militanlık ölçülerine bir bütünen yaşamımız her arkadaşın raporuyla 
gözlerimizin önünden geçip gidiyordu. Düzenin ve ailenin kişilikler 
üzerinde ne denli köklü etkilere sahip olduğunu her arkadaşın yaşa-
mından öğreniyorduk. Kimi zaman zorlanmalar, kabullenmemeler 
olsa da, erkek çözümleniyordu. İlgi çeken bir nokta da, kadının olay 
ve olguları ele alış tarzı olmuştu. Daha kavratıcı, ikna edici ve içen 
gelen duygulu yaklaşımları ile manevi olarak da sorgulamalara gidi-
yorduk.  

“Her arkadaş bir dünyadır” demişti bir bayan arkadaş. Evet 
egemenlikli dünyanın bir parçası olduğumuz, derinlerine indikçe 
daha iyi anlıyorduk. Her bir arkadaşın yaşadıkları zorlanmalı ve şe-
killenmesi hepimiz için oldukça öğretici idi.  

Platformlar yakaladığımız en güçlü yoğunlaşma süreci olmuştu. 
Kişilikler çözümlenmiş, yanılgılar açığa çıkarılmış, güçlü perspektif-
ler verilmişti ve sonuçta ürkek ve yanılgılarla girmiş olduğumuz bu 
daracık vadide ufkumuz ve umudumuz genişliyordu. Şimdi daha 
inançlı olmaya başladık. Erkeği tanıdıkça karşımızdakine anlam 
vermeye başladık. Ötekiyi anladıkça kendimizi varettiğimizi, edebil-
diğimizi öğrendik. Biz bunu kendi cinsimizden olanlarla yeniden 
başlattık. Çünkü bu sürecin en anlamlı sonucu, erkeğin erkekle 
uyumlu, adil ve paylaşımcı yaşamı yaratılmadığı sürece kadınla da 
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uyumlu bir yaşam paylaşılamazdı. Şimdi bir kadınla doğru yaşam 
için erkekle doğru yaşamaya çalışıyoruz... 

 
Şehit Şerif Eğitim Devresi Öğrencileri   

 
 
 

ERKEĞİN DÖNÜŞMESİ KENDİSİYLE DOĞRU 
BULUŞMASIDIR 

  
Bilinir yaşam emekle kazanılır. İlk insanımsı toplulukların ilkel 

örgütlenme biçimi toplumsallaşmanın ilk evresidir. Bir arada yaşam, 
insanlar arası iletişimi geliştirdikçe, ortak emekle ihtiyaçların ortak 
giderilmesi insanlık tarihinde yeni bir çığırın açılmasına vesile oldu 
ve tüm kazanımlar da bundan sonra şekillendi. İnsan hep bir dönü-
şümü yaşadı. Biyolojik evrim sürecini insanlaşmaya doğru ilerleten 
kültürel evrim oldu. Henüz hakkında hiçbir fikri olmadığı doğada 
ayakta kalabilmek, yaşamını sürdürebilmek için uyum yeteneğini 
arttırdı, anlama kabiliyetini zorladı. Anlam ve emek, bilinç ve eme-
ğin müthiş bütünlüğü insanı yarattı. Denilebilinir ki insan kendi 
emeği, çabası ve mücadelesi sonucu insanlaştı. Bu değişim-dönüşüm 
ilk canlının oluşumundan bu yana süregelmektedir. Gözümüzle gör-
düğümüz, ellerimizle hissetiğimiz, akıl yoluyla varlığını idrak etti-
ğimiz herşey bir değişim-dönüşüm zinciri içinde. Yaşamın esas de-
vindirici gücü de bu. İnsan bunu kendiliğinden sürece bırakmayıp 
yetkinleşen bilinci sayesinde yaşama, bulunduğu ortama, dünyaya 
iradi müdahaleyi gerçekleştirdikçe, doğaya karşı örgütlü bir güc ol-
mayı başardı ve yaşamını güvenceye alarak uygarlığın mayalanması-
nı sağladı.  

Doğanın yasası, değişmez kanunu olan hareketlilik, değişim, dö-
nüşüm ve buna iradi müdahale sürecinde insanın kendisine biçtiği rol 
belirleyicidir. Cinslerarası ilişki, çelişki, mücadele de bu iradi müda-
hale yanlışlığında, çarpıklığında yatar. İradi müdahale geliştirerek 
(beyin ve madde etkilleşimi sonucu kendiliğinden oluşan bilinç an-
lamında) yaşamı kendi bilgisi ve becerisi etrafında örgütleyerek top-
lumsallaşma gücü olan kadın, böylelikle uygarlığın ilk beşiğini salla-
dı, büyüttü, uzun süre baktı. 3000 yıl kadar kadın-erkek, çocuk-yaşlı, 
doğa hepsi bir aheng içinde huzurlu ve barışsever yaşadı. Kimsenin 
kimseye bir zorbalığı yoktu. Neolitik dönem dediğimiz bu süreci, 
tüm kaynaklar bazılarında belirsiz de olsa kadınsız, onun emeği, be-
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lirleyiciliği, üretkenliği, yaşamın sürdürücüsü olmanın dışında açık-
layamaz, yazamaz. Belki kimilerine göre net bir işbölümünün olma-
dığından bahsedilse de aslında belli bir işbölümü de vardır. Ve kadı-
nın emeği, hayvanlaşmadan daha yeni çıkmış insanın geleceği açı-
sından kültürel birikimi oluşturdu. Doğaya zarar vermeden ondan 
yararlanabilme, tarım kültürü, hayvanları evcilleştirme, koruma, ba-
sit ev eşyaları, süs eşyaları, ilk üretim araçları (yün eğirme vb.) bir 
arada ortakca yaşam dil ve iletişimin güçlenmesini, sanatın gelişme-
sini ve ilk toplumsal yaşamı düzenleyen kanun niteliğinde olan tabu-
lar (yasalar) oluşturarak, topluluk yaşamının düzene kavuşmasını 
sağlamıştır. İhtiyaçlar ölçüsünde ortak üretim, ortak tüketim, hem 
cinsler arası hem de topluluk içinde paylaşım ve adaleti geliştirmiş-
tir. Cinslerarası ezme, ezilme, baskı ve eşitsizliğin yaşanmadığı bir 
süreçtir. Bu dönem hayal veya ütopya olarak değerlendirilemez. İn-
sanlık bunu 3000 yıl kadar önce yaşadı. Tüm arkeolojik, antropolojik 
araştırmalar yaşandığına dair bize güçlü veriler sunuyor. O halde 
neden bu tablo değişti. İnsanlar nereden öğrendi hakimiyeti, savaşı 
zulmü? 

Neolitik süreçte geçmişimizi olduğu kadar geleceğimizi arama-
mızın sebebi, 3000 yıl önceki gibi ilkel araçlar, davranış kalıpları ve 
zihin biçimiyle yaşamaya özendirmek değildir elbette. Orada bir 
karekter var. O karekter insanın karektediydi, özelliğiydi, değeriydi 
ama bunu kaybetti, yitirdi. Kaybettikçe kendisi de derin acı ve göz-
yaşlarına boğuldu. Mutsuz, huzursuz insanlar, açlık, hastalık çoğaldı. 
Peki insan yeniden bu karekteri kazanamaz mı? Hani o doğayla dost, 
coçuğa yaşlıya saygılı, her kesimin doğallığında yaşama katıldığı 
neyse o olan doğal ve uyumlu yaşamı tahrifata ve tahribata uğratma-
dan denge ve uyum halinde yaşayamaz mı? Özgür bilinç ve emek 
birikiminin ifadesi olan insan nasıl değişti, değişim nasıl sonuçlar 
yarattı? Bunu değiştirmenin koşulları yok mu? Bu kaygılar insanlık 
gerçeğini, içinde bulunduğu sorunsallığı kapsamlı ve derin ele al-
mamızı gerektirir. Ataerkil süreçle birlikte toplumun her hücresinde 
örgütlenerek kurumsallaşan sistem gerçeği her şeyiyle egemen erkek 
ve köleleştirilmiş kadını yarattı. O halde değişimin hareket noktaları 
yani öznesi olarak kadın ve erkeği ele almak doğru olacak. Başta 
şunu belirtmek gerekir; her ne kadar son yıllarda kadın özgürlük mü-
cadelesi veren kesimler tarafından “egemen erkek karekterli sistem” 
tespiti doğru kabul edilip benimseniyorsa da, yine kadının köleliğin-
den, ezilmişliğinden ve bunun özgürlük mücadelesinden söz ediliyor 
olsa da hala bu tespitin güncel olduğu kadar ideolojik ve genel olarak 
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altının doldurulmadığı, içeriğinin tam olarak anlaşılamadığı kaygısını 
taşımak yerinde olacak. Egemen erkek karekterli sistem, cinsleri, 
genel olarak insanları üsttekiler, alttakiler şeklinde ayırıp tabakalar, 
kastlar oluşturarak hiyerarşiyi geliştirdi. Erkek tek hakim, tek irade, 
tek merkez olarak insanlık tarihinde sahneye çıkarken, kadın ise, 
neolitik değerleri erkek zihniyet tarafından gasp edilmiş olarak 
başaşağı bir gidişata mahkum bırakıldı. Bu ezen hakim güç ile ezilen 
kadın, savrulan, tüketilen kültürler, halklar gerçeğini yarattı. Çokca 
bu durumdan muzdarip olan insanlık bunu değiştirmenin uğruna ağır 
bedeller ödedi. Günümüzde de halkların, insanlığın değişim arayışla-
rını güçlendirdiklerini, beklenti içinde olduklarını söylemek yanlış 
olmaz. Yaşanan cinslerarası çelişki, sınıfsal, ulusal çelişkiler top-
lumdaki ekonomik, sosyal, siyasal çelişkiler, insanlar arası uzlaşı, 
hoşgörü, sevgi ve saygı ortamını çatışmaya bıraktı. Çelişki ve çatış-
malar, toplumu yeni bir doğuma hazır hale getirmiştir. Bunun kendi-
liğinden gerçekleşmeyeceği bilindiğinden iradi ve örgütsel yani ideo-
lojik ve politik olarak müdahale etme gereği vardır.  

Erkek yarattığı dünyadan hoşnutsuz. Hep eğip büktü, sonuçta 
kendisi de beğenmez durumdadır. Çünkü insanlık acı çekmekte. Sı-
nırsız hakimiyet, cinslerarası eşitsizlik, insanlararası eşitsizlik, siyasi 
otoritelerin sınırsız hükmetme ihtirası yaşamı, doğayı çok bozdu. 
Erkek yarattığı dünyadan memnun kalmadı. Kadının, çocuğun, yaş-
lının haklarını gözetmeyi bir tarafa bırakalım kocaman dünya onun 
oldu, erkeğin. Ama yine kendisi de mutlu olamadı. Etrafa dönüp ba-
kıldığında sevilecek bir yan bırakmadı. Canavarlaşan teknik, taciz, 
tecavüz, eroin, hırsızlık, fuhuş, çocuk ticareti, cinnnet olayları, inti-
harlar, dağılan aileler, dar gelirli, gelirsiz ızdırap çeken aileler. Göz-
leri dağ yolunda isyan dolu, sitem dolu analar. Ne yapacağını şaşır-
mış ekonomik, sosyal, siyasal iktidarını kaybetmiş babalar. Emeği 
zengine peşkeş çekilen emekçiler, beyni dumura uğratılmış, cinsel 
dürtülere hapsedilmiş, kışkırtılmış cinsellikle yaşamdan haz almaya 
çalışan, doyumsuzlaşan gençlik. Küçük yaşlarda metropol sokakları-
nı geçim derdiyle arşınlayan selpakçı çocuklar. Ayakkabı boyacısı, 
tinercisi, köprü altını mesken edinmiş yurtsuzu, işsizi, hayatı bir tek-
rardan ibaret olan, sıradanlığın üretimsizliğini yaşayan, ortahalli ek-
mek kavgası veren birazda başardığını sanan kurnazı. Artık işe ya-
ramıyor diye bir tarafa atılan, sevgiyi torunun göz bekebeklerinde 
arayan yaşlısı, yine savaş mağduru, faili meçhul magduru, tüm hak-
sız otoriteler mağduru... Bu sonuçların hepsi hangi ideolojinin, 
politikanını eseri? Sümer toplum kültürüyle başlayan egemen erkek 
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karekterli sınıflı toplumun eseri. Toplumun bozulma düzeyine daha 
nice örnekler verilebilir, insanın düşürülmüşlük derecesi dile getiri-
lebilir. “Mutlu aşk yok ki” diyen şairin mutlu aşkı, sevgisi nasıl ge-
liştirilecek? Bu toplumsal durumu değiştirmek büyük bir sorumluluk 
ve ciddiyetle birlikte sağlam bir ideolojik bakış açısı gerektirir. Bu da 
kadın kurtuluş ideolojisiyle mümkündür. Her iki cinsin insani özüne, 
doğallığına kavuşması, bin yılların yarattığı yabancılaşmanın ortadan 
kaldırılıp kadın etrafında şekillenen kültür ekseninde özgür iradesiyle 
yer alıp eşit ilişkiler içinde yaşam amaçlanmaktadır.  

Günümüz yaşam gerçeğine tepki büyük. İsimleri, muhatapları 
farklılaşsa da insan artık böyle yaşamak, hele yönetilmek istemiyor. 
Ğüzel ve iyi olanı istemdeki arayışı insan vicdanı onaylasa da, amaca 
ulaşmak açısından esasta neyin değiştirilmesi gerektiği önem kazanı-
yor. Mesele sadece canı okunan yaşam değil, katledilen bir yaşam 
var karşımızda. Düşünülebilir yaşam nasıl katledilir? Katledilme sa-
dece fiziki ölüm olarak ele alınır ve hala soluk alıp vermeye yaşamak 
denilirse, bu sadece  tıbbi bir ayırımı olur. Ancak sosyal, siyasal yani 
toplumsal ayırımı nasıl  yapılacak? Toplumsal kimliği ve statüsü ne 
olursa olsun insanlar yaşamından ne kadar razı ya da mutlu? Sitem-
ler, istemler, yarım kalmış hayaller, özlemler vs sıralanabilir. Bir 
yerlere bağımlılık, toplumsal, geleneksel yükümlülükler, büyüme-
den, yetişkin olmazdan önce biçilen roller, karılık, kocalık, genç kız-
lık, delikanlılık vb. bu kimliklerin hepsi önceden belirlenmiş. Birey 
sadece bu belirlenmiş rollere uyum yeteneği gösterdiği kadar top-
lumsal statü kazanır. Meslek, ev iş, çevre arkadaş kariyer, yetki, para 
sahibi olur. Bir bütünen mülkiyet dünyasında ne kadar mülkü varsa o 
kadar adamdan sayılır. Kadın, çocuk, ev bunların hepsi erkeğin mül-
küdür. Erkek ne kadar bu mülk üzerinde tepinirse sarsılmaz iktidarını 
o kadar oturtur ve toplumsal düzenlenişte bir saygınlığı kazanır, dik-
kate alınır. Kadın da eş olmanın gereklerini ne kadar yerine getirise 
aynı ölçüde bir değer kazanır. Kadına verili değerleri güçlü sahip-
lenme ve sürdürme gibi bir hak verilmiştir. Sömürülmeyi sürdürme 
hakkı. Eşitsizliği yaşama hakkı. İster burjuva, ister feodal, ister kü-
çük burjuva aile tipi olsun kadın-erkek içinden çıkılmaz bir cendere-
dedir. Kadının boyun eğmesiyle başta kararlaştırılan evlilik sözleş-
mesi boyun eğme sürdüğü müddetçe devam eder. Değilse zaten çok-
tan iflas etmiş ilişkiler bir de fiili ve resmi olarak bitirilir. Aslında ele 
alındığında sistemin en iyi örgütlenerek kurumsallaştığı aile gerçeği 
tam bir kaostur. Aile gerçeği yargı sisteminin bile kurtaramayacağı 
kadar sosyal anlamda sorunlar yumağı halindedir. Hukuk bu durum 
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karşısında iflası yaşamaktadır. Hukuk ve siyasetin, sosyal rehabili-
tasyonun iflas ettiği aile kurumunun yeniden düzenleme ihtiyacı cid-
di bir biçimde kendisini dayatmaktadır. Bunu demokratik ölçülerde 
aydınlanmış kadın ve erkek yapabilir. Demokratik kültürün gelişti-
rilmesi ancak yeniden yaratılması gereken kadın ve öldürülmesi ge-
reken klasik erkek gerçeğini kaçınılmaz kılar.  

Yaşamın, ailenin kadının, erkeğin, toplumun değişmesi için sa-
yısız nedenler sıralanabilir. Şöyle bir günlük tv veya gazetelere yan-
sıyan haberlere bile bakıldığında bunun zorunluluğu anlaşılırdır.  

Değiştirmek için değişim gücü olabilmek gerekiyor. İşte esas so-
run erkek nasıl değişim gücü olacak? Kadının nasıl olacağı ayrı bir 
tartışma konusu. Kadın, zaten haksız ve eşitsiz sistemin birincil dere-
ceden kurbanı olarak, ideolojik, örgütsel ve pratik anlamda özgürlük 
mücadelesini partileşme iradesini oluşturarak ve saflarında binlerce 
genç kızı kucaklayarak onlarda yeniliği yaratarak vermektedir. Bu 
mücadelenin esas öznesidir, etkileyeni ve etkilenenidir. Erkek bu işin 
nasıl öznesi olacak? Bunun için zihinsel aydınlanma, vicdani reddi 
geliştirmek gerekmektedir. Erkek artık bu tarzda beğenilmediğini, 
sahte aşk-sevgi sözlerine kadının kanmadığını, vaddettiği pembe 
dünyanın bir zindan, mezar olduğunu kadının bilince çıkardığını bi-
liyor mu? Hakimiyeti, egemenliği bir çiçeğin üzerine düşen kaya 
misali gibi hep ezip geçti. İster bilinçli olsun, ister binyıllardır şekil-
lenmiş karekter anlamında bilinçsizce olsun hakim mantık ve bakış 
açısıyla yaşamı öldürdü, güzel olan herşeyi yıktı. İşte bu zihniyet ve 
ruhsal şekillenme yenilenmeli. Aslında erkek de içten içe bir tükeni-
şi, çöküşü yaşadığının farkındadır. Nasıl kı emperyalist sistem içten 
içe bir çöküşü yaşarken yenilenmeyi YDD formasyonuyla saldırgan-
ca ararken, erkek de bu sistemin yaratıcısı olarak aynı çöküşü yaşa-
maktadır. Yaşadığı  tıkanmaya, çürümüşlüğe isim koymada ciddi bir 
ürküntüyü, cesaretsizliği yaşamaktadır. Oysa  tek taraflı iradeye ve 
demokratik olmayan kendi çıkarları dışında hiçbir şeye izin verme-
yen, renkleri solduran, tüm zenginlikleri kurutarak kendine hizmete 
koşan karekterini aşabilirse, yenilense bu acımasız kapitalist sistem 
de aşılacaktır. Yoksa bu karılık, kocalık, beylik, efendilik, hanıme-
fendilik, eşlik, erkeksilik, kadınsılık sistemin ömrünü uzatmaktadır. 
Unutulmamalıdır ki sistem ideolojik kimliğine uygun bir biçimde 
kadınlık ve erkeklik yaratmıştır. Onun nasıl pazarlayacağı, diğerinin 
de nasıl pazarlanacağı daha çocukken ustalıkla öğretilmektedir. 
Herşey amacına tam uygun haldedir. Böylesi bir sistemi işleten erke-
ğin kadın eksenli yaşam anlayışına çekilmesi ve özünün açığa çıka-
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rılması erkeği değişim gücü haline getirecektir. Bunun için dönüşüm 
projesi diyoruz. Erkekte sevgi kişiliğinin yaratılması gerekiyor. Hep 
sevdiğini söyleyen erkek de sevgi duygusu yok mu? Vardır ama o 
bencilcedir, dürtülerin kurbanıdır, bireycidir, mülkcüdür. Seviyorum 
dedikçe öldürendir. 5000 yıldır sevgisi geliştirmedi, güzelleştirmedi, 
yaşanılacak bir dünya yaratmadı. Burada kadın filizof Oscar 
Wilde’nin sözünü hatırlatmak yerinde olacak: “Yine de her erkek 
öldürür sevdiği şeyi. Her derken şunu kasttetiğim biline. Kimi haşin 
bir bakışla yapar bunu, kimi övücü bir sözcükle yapar, ödlek bir öpü-
cükle yapar bunu. Cesur erkek bir kılıçla.” Yani bu şekillenme ya-
şatmamakta. Hele en genel ölçülerde demokrat ya da sosyalist olmak 
hiçmi hiç yetmemekte. Sosyalist olmak her yönüyle sistemi aşmak, 
yarattığı kişiliği zihnen ve kişilik olarak değiştirmek değil midir? 
Sosyalizm ideolojisi radikal bir tutumla toplumlar için, iktidarlar için 
değişim öngürüyorsa neden erkek kişiliğinin beton duvarına çarpıp 
geri dönmekte ya da çok genel geçer kalmaktadır? Bir erkek; “Ben 
kadın haklarına saygılıyım, horlamam, küçümsemem, benimle aynı 
haklara sahiptir vb.” şeklinde düşünüyorsa önce hakları ortaya koy-
mak lazım. Hak denilen mevcut sistemin sunduğu imkanları kullana-
bilme hakkı şeklinde de anlaşılır. Oysa ortada kullanabilecek hak 
yoktur. Yürürlükteki anayasalar, düşünme, örgütlenme, yaşam hakkı 
vermiyor! Üç kuşak hakları güvence altında değildir. Erkeğin kadın 
için özgürlük veya hak dediği kendisinin belirlediği sınırlardır, ki 
nihayetinde düzen sınırlarıdır. Hakları kullanmayı anayasada bir ta-
kım iyileştirmeler yaparaktan değil, -ki bunu da yaptırabilmek gün-
lük politik müdahale anlamında bir gelişmedir- düzen  sınırlarını 
aşan, insan haklarına uygun bir biçimde amacına uygun olarak alter-
natifini oluşturmak gereklidir. En ilerici, aydın olanında mülkiyetçi 
anlayış ve sınırlar vardır. Probleme biraz ilgi duyanlara sormak la-
zım: Madem bu kadar özgürlükçüsün köyde, varoşlarda kadın niye 
bu halde. Meze masalarında işi ne? Herhalde mesele Kürt sorununa 
70’lerdeki yaklaşım gibi yol, su elektirik, ekonomik kalkındırma so-
runu olarak ele alınamaz. Yani öyle köydeki ve kentteki kadının du-
rumu salt onu çevreleyen sosyal ve ekonomik koşullarla izah edile-
mez, nedenleri tam olarak açıklanamaz. Cinslerarası eşitsizlik sorunu 
her iki tarafı kökten ilgilendiren ve yeniden sistemsel bir yapılandır-
mayı gerektirecek kadar siyasaldır, ideolojiktir. Öyle ele alma zorun-
luluğu var. Yoksa düzen sınırlarına hapsolmuş bir cins mücadelecili-
ği, yasalarda kismi iyileştirmeler belki yaptırabilir, medeni kanun 
gibi ya da kadına yönelik şiddeti bazı yerlerde münferit olarak dur-
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durabilir. Ama mentaliteyi kökten değiştiremez. Ne kadar iyi niyetli, 
anlayışlı, ileri görüşlü olunursa olsun erkek yarattığı erkek egemen 
kültürden, yıkım kültüründen –kültürsüzlükten- sorumluluğunu gö-
rebilmelidir. Erkek, problemin sürekli mayalanarak üremesini sağla-
yan taraf olarak, kadının mücadelesine denk düşecek şekilde yeniden 
yapılandırma sürecine tam ve eksiksiz katılabilmelidir. İnşaa, yaşat-
ma, var etme, koruma kültüründe yerini alabilmelidir. Burada kadı-
nın özgürlük mücadelesini erkeğin omzuna yükleme, yardım isteme 
gibi bir anlayış gelişmemelidir. Toplumun diğer kesimi olan, yaşa-
mın diğer devindirici gücü olan erkeğin, kadın eksenli özgürlük mü-
cadelesine katılımsızlığı genel toplum açısından eksik sonuç yaratır. 
Sadece toplumun selameti için değil, erkeğin doğru cins kimliğiyle 
yaşamda yerini alma sorunu vardır. Birey-toplum ilişkisindeki den-
gesizlik öncelikle cinslerarası ilişki dengesizliği ortadan kaldırılarak 
sağlanabilir. Erkek, kurumlaşmış egemen kişilik gerçeğine karşı bir 
mücadele veremiyorsa rafine edilmiş düşünce ve davranışlarına bakı-
larak sosyalist olduğu söylenemez. En genel anlamda özgürlük-
eşitlik savunucusu olmak sistemin değişimi için yeterli olmadığını 
belirtmek gerekir. Değiştirmek için değişmek gereklidir. Kadınla eşit 
olmayı istemek kaba hatlarıyla siyasal anlamda yasalar önünde eşit-
lik, sosyal anlamda biçilen roller, ekonomik anlamda çalışma, üretim 
hakkı vb. sahip olmak değildir. Yeni yaşam için erkeğin kendisiyle 
kurduğu, kadınla kurduğu, toplumdaki diğer kesimlerle yine doğayla 
kurduğu tüm ilişki düzeneğini sorgulması gerekir. Kadınla başlatılan 
toplumun dönüşümün tamamlanması, erkeğin dönüşümüyle mümkün 
olacaktır. Eşit-özgür bir yaşama yetmeyen erkek kimliği ve anlayı-
şıyla insanlık görevlerinin yerine getirilemeyeceği, kadınla doğru 
sevgi ve saygı ilişkisinin kurulmayacağını tarihsel gerçekliğimiz bize 
yakıcı bir biçimde öğretmiştir.  

Özel mülkiyet dünyası yaratarak bireyciliği sınırsızca geliştiren 
sınıflı toplumun öncelikle zihinde, duyguda ve davranışta alaşağı 
edilmesi gerekmektedir. Neyi ne kadar değiştirdiğinin ölçütü de hem 
kendi cinsine yaklaşım hem de kadına yaklaşım gerçeğidir. Kadına 
yaklaşım erkek kişiliğinin aynasıdır. Egemen erkek karekterini ala-
şağı etmek klasik erkekliği öldürmektir. KADEK Genel Başkanı Ab-
dullah Öcalan bunu şöyle açıklamaktadır: “Klasik erkekliği öldür-
mek sosyalizmin temel ilkesidir. Orada iktidarı öldürmektir. Tek ta-
raflı hakimiyeti, eşitsizliği öldürmektir. Hoşgörüsüzlüğü hatta gide-
rek faşizmi, diktatörlüğü, despotizmi öldürmektir” 
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Kendisini doğru çözümleyen karşı cinsi, toplumu da doğru çö-
zümleyebilir. Erkek şimdiye kadar benimsediği, bilinç altında mülkü 
olarak gördüğü tüm değerleri sorgulayabilmeli. Namusum, karım, 
çocuğum, evim dediği noktada onlara yüklediği değerleri, tabuları 
sorgulayarak insan olmanın özüne ne kadar yabancılaştığını anlaya-
bilir. Erkeği dönüştürmek demek  tıpkı; sınıflı toplum gerçeğinin 
tanınmaz hale getirdiği çıkarlarının hizmetine koştuğu, kullandığı 
cins kimliğine yabancılaştırdığı kadını, doğru cins bilinciyle insanı 
özüne kavuşturmaksa bu erkeği de insanı özüne kavuşturmaktır. 
Zorba, sahtekar, herşeyi kendisine hak gören, kadını metalaştıran 
zihniyetin; oligarşik, teokratik, monark iktidarlar gibi alaşağı olması 
cinslerarası ilişkilerde eşitliğe giden yolu açacaktır. Hatta denilebilir 
ki “cinslerarası ilişkilerin değiştirilmesi her iki cins açısından elde 
edilmeye değerdir. Toplum politikası bağlamında bir karşı çıkış 
mümkündür.” 

Sistemden devralınan kişiliklerle eşit ilişkiler düzenlenemez. Ol-
sa olsa sistemden özümsenen kadarıyla bir versiyon çıkar ortaya. 
Ortaodoğu versiyonu, Batı-Ortadoğu arası bir versiyon. Biçimde ile-
rici, özgürlükçü özde klasik, tutucu, dogmatik ve geri. Özgürlük is-
temimizde samimiysek ve özgürlük ideolojik olarak yaşam anlayışı-
mızsa, ne kadar otoriteler alaşağı edersek edelim adalet, sevgi, 
hoşgürü, eşitlik toplumun tüm hücrelerinde çabucak örgütlenemez. 
Örgütleyecek zihin, kişilik gereklidir.  

Özgürlük isteğimize bağlı kalarak hem kadın, hem erkek nasıl 
yaşamalı sorusunu defalarca kendisine sormalı. Kadın kendi önderli-
ği etrafında örgütlenerek bu sorunun cevabını her an somutlaştırma-
ya çalışmaktadır. Erkek de bu kapsama gecikmenin verdiği kayıpla 
aciliyetlikle girebilmeli. Hareketlilik, soluk alıp verme salt yaşamak 
değilse o halde nasıl bir yaşam istiyoruz? Bu yaşam belası değilmidir 
ki uğruna bunca kan döküldü. Kimisi peygamberce olsun dedi, kimi-
si sofistce olsun dedi. Kimi bencilce olsun dedi, kölelik, feodallık 
inşaa edildi. Kimisi “biraz senin olsun, sen de herşeyinle bir taraftan 
gönüllü, bir taraftan zorunlu olarak benim ol” diyerek insanın ve ya-
rattıkları değerler üzerine hegamonya kurdu. Zaptederek kapitalist 
yaşam biçimini geliştirdi. Adadelet, saygı, hoşgörü, sevgi insanca 
olsun diyenler de savaş meydanlarında değil komplo usulü, kaptıkaç-
tı usülü derisi yüzüldü, çarmıha gerildi. Zerdüşt gibi, İsa gibi, Mani, 
Hallac-ı Mansur gibi... Değil kendileri İsa dışında yaşam anlayışları, 
düşünceleri bile yaşatılamadı, farkedilmeyecek kadar çok cılız bir 
şekilde tarihin derinliklerinde gömülü olarak kaldı. Bu yüzden nasıl 
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yaşamak sorusuna cevap arama insanlığı maceradan maceraya sürük-
lemiş, kan deryasında boğmuştur. Yani soruya doğru cevap arama 
eylemi tüm zalimane ideolojileri karşına almaya cesaret etmektir. Ve 
şimdide ilerici insanlığın tarihte kalan özlem ve umutlarına günümüz 
insanlığı adına sahip çıkanlar da komplolarla modern çarmıhlara ge-
rilmekte. Nasıl yaşamalı sorusunun ciddiyeti de burada yatmaktadır.  

Ne trajedidir ki erkek kendi icadı olan çarmıha şimdi kendisi ça-
kılı. Bunu sosyal bir darbogaz olarak anlamak gerekir. Toplumun 
tüm kesimlerini birer birer geren zihniyet, geriye gerecek bir şey bı-
rakmayınca sıra kendisine geldi. Tüm güzel duyguları, özlemleri, 
sevgiyi, saygıyı, adaleti çarmıha gerdi. Çarmıh sisteminden kurtul-
mak için büyük bir ustalıkla çaktığı çarmıhın çivilerini etle-tırnakla 
sökerek, kan, ter dökerek yani tersinden kendisini dönüşüme yatıra-
rak çıkabilir. Bu duruma biraz anlam biçmek özgürlük mücadelesine 
doğru katılım için bir başlangıç sayılabilir. Ama hiç farkında olma-
mak ya da öyle olmadığını düşünmemek büyük bir düşünce yanılgı-
sı, kandırmacası olur. 

İçinde bulunduğumuz güncel durum açısından da ele alındığında 
şimdi dünyamız, sonu belirsiz bir savaşa sürüklenmekte ve insanlık 
uçurumun eşiğindedir. Tüm beyinler tam tekmil savaş için ne zaman 
emir verileceğinde? Irak üzerinden Ortadoğu’ya müdahale insanlığın 
özgür geleceğine, barış ve sevgi umutlarına, istemlerine müdahale-
dir. İnsanlık, 21.yy gelinceye kadar korkunç savaşlar yaşadı, tarif 
edilmez acılar çekti. Günümüz yakın örneklerinden Bosna-Hersek, 
Filistin-İsrail, Kürtlere uygulanan kirli savaş, I. ve II. dünya savaşla-
rının sonuçları bilinmektedir. Atom bombasının tabiattaki her canlıyı 
kasıp kavuran ölümcüllüğü unutulmadı. Halepçe katliamı, Maraş, 
Sivas katliamı vb. Hem dünya genelinde hem bulunduğumuz coğraf-
ya itibariyle dehşet düzeyindeki örnekler daha da sıralanabilir. Ata-
erkili militarist zihniyet bir kez daha yakıp yıkma yok etmeyle sonuç 
almak istemektedir. Bu ideolojik, siyasi, psikolojik, ekonomik ve 
askeri tüm saldırılara karşı yeniden insan vicdanı ve zihni ayaklana-
bilmelidir. Kadın örgütleri kadar tüm sivil toplum örgütleri güncel 
aktif siyasete karşı reddini kapsamlı örgütleyebilmeli. Toplumdaki 
her kesim “hayır!” sesini güçlü çıkarabilmeli. Eylem geliştirmek ka-
dar toplumun zihnini acacak doğru bir idelojiyle aydınlanmak önem-
lidir. Bu nedenle kadını ve erkeği cins bilinci temelinde ayağa kal-
dırmak emperyalist sistem karşısında zafer kazanmak olacaktır. Esas 
zafer, çağını aşmış ne proleter sınıf anlayışını ne de ulus-devlet anla-
yışını iktidara taşımaktır. Esas zafer, insan özüne layık değerleri sü-
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rekli halkların beslenebileceği güç durumuna getirmektir. Toplumda 
güç olmak iktidar olmaktır. İktidar olmanın önemini küçümsemeden 
sosyalizmin özü olan kadın kurtuluş ideolojisini toplumun tüm hüc-
resine yedirerek, ruhsal ve zihinsel anlamda yeniden bir yaratılmayı 
başararak kalıcılaşmaktır. Kim kiminle, neyle, neye göre, hangi ölçü-
lerde, niçin, nasıl bir ilişki içinde olacak? Hem cinslerarası ilişki açı-
sından, hem bireyin kendisini çevreleyen dış ortam ve kesimler açı-
sından PJA’nın (Özgür Kadın Partisi) hazırladığı Toplumsal Sözleş-
me Projesi’nin güçlü bir alternatif olduğu vurgulanabilir. Ataerkil 
anayasaların alternatifi temelinde iradi, özgür, barış ve eşitce bir ya-
şamı açımlamaktadır. Kadın örgütleri ve mevcut karma örgütler, cins 
kimliği, cins bilinci tartışması başlatabilmelidir. Özellikle kadın ör-
gütleri doğru eksende bir tartışma için altyapı oluşturabilmelidir. 
Kadın kesimini hedeflediği kadar toplumun diğer yarısını oluşturan 
cins olarak erkeği de seminerler, toplantılar, tartışma platformları v.b 
ortak zeminler hazırlayarak yüzyılın problemine ortak edebilir, kata-
bilir, sorumluluğa davet edebilir. Erkeğin düzeyi, anlayışı gözardı 
edilmeden ama tümden inkarcı, redci de yaklaşılmadan değişim 
umudu, güveni taşıyarak doğru yöntem ve yaklaşımlarla başlangıç 
açısından sorunun objektif, bilimsel ele almanın güçlü ortamı hazır-
lanabilmelidir. Erkek-insani öze yabancılaşma, iktidar, devlet, aile, 
kültür, siyaset vb alanlara ilişkin olarak toplumu oluşturan üst ve alt 
yapı kurumlarıyla ilişkisini sosyalist ideoloji ışığında kapsamlı de-
ğerlendirmeye tabi tutabilmelidir. Örgütlü her kadın da bulunduğu 
ortamda erkeğin geri yaklaşım ve anlayışlarına karşı tavır sahibi ola-
bilmelidir. Karma örgütler içinde cins mücadelesini geliştirebilmeli-
dir. Kadın açısından erkeği sistem olarak ele alma çözümleme düzeyi 
geliştirilebilmelidir. Nasılını kendisinde örgütlü bir düzey yaratarak 
ortaya koyabilmelidir. Özgürlüğün, eşitliğin, adaletli, ortakca yaşa-
mın ilkelerini somutlaştırabilmelidir. Karşı cinsle ilişkileri ilkeler 
bağlamında ele alabilmelidir. Yaşamda herşeyin bir kuralı vardır. 
Toplumsal çıkarları koruyacak şekilde birey haklarını gözeten ilkeli 
bir ilişki arayışını sürekli mücadeleye dönüştürmeli ve sonuçları üze-
rinden deneyim kazanarak bu mücadelenin önünü açabilmelidir.   

PJA’nın oldukça heyecan verici ve ciddi bir çalışma başlattığı 
bilinmektedir. Bir sosyal ideoloji olan kadın kurtuluş ideolojisi salt 
bir cinsin kurtuluşunu değil, toplumun kurtuluşunu hedeflemektedir. 
PJA, yitirilen kadın gerçekliği temelinde kadına yeniden yaşam gücü 
kazandırıp karşı cinsle eşit-özgür bir yaşam arayışının mücadelesini 
vererek somutlaştırmaya çalışmaktadır. Bu temelde Özgür Kadın 



Erkeğin dönüşüm sorunları 

 219 

Akademisi’nde bir süredir bir grup erkek yapısıyla ideolojik, örgütsel 
ve siyasi amaç gözetilerek eğitim çalışması yürütüldüğü bilinmekte-
dir. Sonuçlarını henüz bilmiyoruz. Ancak, böyle bir çalışmayı hem 
kadın hem erkek için doğru bir buluşmaya atılan ilk adım olarak de-
ğerlendirmek mümkündür. Böylesi bir çalışmayı kaba bir eğitim ola-
rak ele almak sanırız yanılgılı olacaktır. Şimdiye kadar gerçekleştiri-
len sosyalist devrimlerin bile başaramadığı sosyalist kadın ve erkek 
yaratılmaya çalışılmaktadır. Kadın eksenli yaşam anlayışı kazandı-
rılmaya çalışılmaktadır. Çalışmanın teorik olarak dile getirildiği ka-
dar kolay olmadığını tahmin etmek yerindedir. Sosyal olduğu kadar 
örgütsel, ideolojik amaçları içeren ve yaşamsallaştırılmaya  çalışılan 
bir yaşam anlayışını taşımaktadır. Eğitim, sistem kişiliğine korkma-
dan, ürkmeden, komplekse kapılmadan, endişe duymadan bilgece 
dokunarak, çözümleyerek ve çözümlenerek yüzyıllardır neyin kay-
bettirildiğinin anlaşılmasına ve klasik erkekliğin aşılmasına dönük-
tür.  

2003 yılının kadının ve halkların ve bunları yaratan İradenin öz-
gürleşme yılı olacağı kadar, erkek açısından kadınla ilkeli doğru bu-
luşmaya giriş yılı olacağı inancındayız. 

 
Sevgi Üzerine 
Özgürlük kanununu ve onun yaratılış çizgisinin yüreklere ve be-

yinlere silinmeyecek bir çıplaklıkta yazıldığı önemli tarihi günlerden 
geçiyoruz. Mücadele tarihimizde erkeğin, paylaşımın, ona dayalı 
ortak ruhun nasıl yaratıldığı ve nasıl yaratılacağı şehitlerimizle ve 
onların kahramanca eylemleriyle binlerce kez gün yüzüne çıkartıldı. 
Onlar umudun ve sevginin arayışçılarına, farklı zamanlarda farklı 
mekanlarda bir ışık, bir yol oldu. Gerçeğimizle umudumuz arasında 
yıkılmaz bağların mimarı oldular her zaman!... ve öyle de olacaklar. 
İnsanlık olarak kaybedişimizin amansızlığında yürütülen mücadele 
gerçekliğimiz, şehitlerimiz ve onların yarattığı değerler zafer yürü-
yüşünü derinleştirmektedir. Onlar bin yılların ağıtlarına;, sevgiyle ve 
özgürlüğe susayan yüreklere umut oldular. Kaybedilen, yitirilen gü-
zellikleri yeniden yaratmanın adı oldular.  

En zor, en acı ve en anlaşılmaz olan bu topraklardaki kaybedişi-
mizdi. Onlar kaybedişin öyküsünü, ağıt yakan yüreklerin diliyle de-
ğil, umudu yaratmanın, zafere koşmanın büyük iddiası ve büyük ey-
lemiyle anladılar, anlattılar. Geçmişimizi bugünümüzü ve geleceği-
mizi aydınlatan şehitlerimizin anısına bağlı kalmak ve onların yarat-
tığı güzelliklerin takipçisi olmak yaşamın anlamı ve özüdür.  
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Özgürlüğü, umudu yaratmanın en zor ve aynı zamanda en haz 
verici olduğu bu topraklarda mücadele çok keskin ve çok derindir. 
Hesaplaşma büyüktür... Gerçek, ölü ve yaşam sınırında ince bir çiz-
gide yürür. Yüzeyselliği, parçalılığı, muğlaklığı asla affetmez. Aksi-
ne büyük yaşam iddiası, tutkusu, yaşamı derin hissediş, doğru bilinç, 
doğru irade ve buna dayalı eylem gücü ister. İnsanlık bu topraklarda 
güçlü hissetti, güçlü yarattı ve güçlü yaşadı. Kendini yaşamın dilin-
de, yüreğinde, orta yerinde paylaştı ve paylaşımı büyüdü. Aynı za-
manda kaybedişi de bu denli sarsıcıydı. Çok sinsice  binbir yalan ve 
hileyle, ihanetleri, aldanmaları, aldatanları bol, derin acılı ve sancılı 
bir kaybedişi yaşadı.  

Bu topraklar insanlığın umudunda binyıllara canlılık ve tazelik 
katacak bir miras bıraktı, bir yaşam tablosu çizdi. Güçlü hissedişler-
le, derin ve özlü duygularla, dolu bir yaşam tablosu.... bilgeliğin, 
kutsallığın içiçe  harmanlandığı sevgi, aşk merkezli bir yaşam tablo-
su... ahlakın, vicdanın erdemli olmanın tablosu ve insan olmanın, 
kutsamanın, kutsanmanın tablosu... 

Sevginin, paylaşımın ve emeğin kutsallığını yaşadı bu topraklar. 
Doğaya insana  onun özüne yakındı herşey. Sevgiye ve yaşama dair 
umutlar, inançlar güçlüydü çünkü. İnsanlık günbegün büyük bir he-
yecanla aldatmacasız temiz ve yalın bir dille yaratıyordu gerçeğini. 
Sevginin, özgürlüğün, ahlakın, iradenin kimliğini çiziyor, yaşıyor ve 
yaşatıyordu. Herşey kadında; onun elinde, dilinde, yüreğinde yaratı-
lıyordu, ve gerçekliğini yoğuruyordu.  

Erkek egemen sistem ve onun yarattığı toplumsal gerçeklik bu 
noktadan, yani sevgiyi inkar ederek inkarı da kadında somutlaştıra-
rak kendisini kurumsallaştırıp insanlığın yaşam gereklerini sahte al-
datıcı bir sevgi anlayışıyla yerle bir etti. İnsanlığın varoluş gerçekle-
rini çılgınca bir bireyselliğe, bencilliğe bulandırıp büyük tahribatlara 
uğrattı. Emekten, paylaşımdan kopmuş salt tüketim mantığına dayalı 
zihniyet, sevgiyi genel olmaktan çıkarıp oldukça bencilleştirdi. İn-
sanlık yaşamın özünden dolayısıyla kendi özünden koptu. Derin his-
sedişler, derin ve dost duygular, yaşam ve onun anlam gücü, emek, 
sevgi tarihin derinliklerinde kendi yalnızlığında terk edildi. Doğa ve 
toplum varoluş zeminiydi. İlişkilenmez, görmez, tanımaz oldu. Oysa 
toplumdan ve doğadan, onun uyumundan uzaklaşmak yabancılaş-
mak, yalnızlaşmak dolayısıyla hiçleşmek, iradesizleşmektir. Bu, sev-
ginin katledilmesidir ölümdür. Bu, korkuların, güvensizliklerin hük-
metmesi, bilgisizliğin, bireyciliğin, bencilliğin insanı inkarın yolu-
dur. İnsanlığın kendi eliyle kendisini köleleştirerek zorunlu ve kölece 
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yaşama kendisini mahkum etmesidir. Çelişkilere ciddi bir yabancılık 
vardı. Hissetmekten ve dolayısıyla sorgulamaktan uzaklık vardı. 
Kendini kandırma, aldatmaca, dolayısıyla yaşamdan kopuş, ilişkile-
rini gerçek temellerde yaşamama vardı. Önderlik, “çelişkiler çözüm-
lenip sorgulanmadıkça yaşam koca bir yalandan ibarettir” demekte-
dir. Gerçektende yaşam durgunluk, değişmezlik, dolayısıyla ölüm 
sınırındadır.  

Sistemdeki sevgi anlayışı egemenlik ve tahakküm üzerinden ge-
lişir. Öz bilinç, öz irade yoktur. Alışkanlıkların ve yaşam kalıplarının 
üzerinden uyum vardır. Öz bilinçten uzak her yaşam, köleliğin ken-
disidir. Alışkanlıklar ve ona dayalı yaşam ölçüleri bilincin düşmanı-
dır. İnsanı öz bilinç ve iradeye dayalı yaşam gerçeğinden yalıtır, sis-
tem gerçekliğine bağlar. Sitem içi ilişkilerde de güç yaratma, güç 
katma, irade olma yoktur. Gücü tüketme ve iradeyi kırma vardır. 
İradenin olmadığı yerde sevgiden söz edilemez. Orada sadece tahak-
küm ve sığınma vardır. Birbirini çıkarlar temelinde kullanmanın öte-
sine gitmez, tüketir. Mücadele ve buna dayalı özgürlük çizgisinden, 
onun yaşam iddiasından uzaklığın ifadesidir, sahtedir. Sevgi; doğal-
lıktan, emek ve paylaşımdan gelişen ortak ruhun ve bilincin derin 
duygusundan uzak yüzeysel bir konumdadır. Kadın erkek ilişkilerin-
de bu böyledir. Erkek kendi güçsüzlüğünü kadına sahip olarak güce 
dönüştürürken kadın da bu güce sığınarak köleleşmektedir. Erkek 
sahiplenme ve tahakküm mücadelesini geliştirdiği oranda güç olmak-
ta; güç oldukça inkarı derinleştirmekte, karşıyı tüketmektedir. İlişki 
gerçeği, sadece cinsler arasında değil, hemcinsler arasında da böyle 
gelişmektedir. İlişkilerdeki  çatışma, mücadele bireyci temeldedir; 
ortak amaçları kendi içinde barındırmaz, tek taraflıdır. Ortak amaçta 
bütünleşme, paylaşma ve sevgiyi yaratma yoktur; sevgiyi ve payla-
şımı kolay yoldan arama vardır. Dolayısıyla ilişkilerde tahammül, 
sabır, paylaşım, üretim, yücelik, bunun ortak ruhu, ortak duygusu 
yoktur. Rekabet, hazıra konma, tüketme bireycilik bencillik buna 
bağlı tahammülsüzlük vardır. İtaat etmeye tahammülü vardır, fakat 
özgürlük için, örgüt gerçekliğinde doğru tamamlayıcı bir mücadeleye 
tahammülü yoktur. Bu da ilişkilenme zeminini özgürlük zemininden 
uzak tutar. Güvensizliğin, korkuların, kaygıların kendisini güvenceye 
aldığı nokta da burasıdır ve bireycilik, bencillik zırhı devamlı kendi-
sin canlı tutar. Yüzeysellik aşılmaz, erkeğin dünyasında sevgiyi ya-
ratmak zorlaşır. Bencil, kendi dışındaki dünyalara yabancı olan erke-
ğin sevgiyi ele alıp çözümlemesi hayati ve yaşamsal bir gerçekliktir. 
Erkek dış dünyaya yabancı olduğu kadar kendi dünyasına da yaban-
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cıdır. İç dünyası kendisine dahi örtülüdür. Bunun korkunçluğunu 
görmez veya girmek istemez, hissetmez. Aslında örtüyü kaldıracak 
cesaret ve irade yoktur. Bu erkeğin güçsüzlüğünü de ifade eder. 
Benmerkezcilik, adeta çelik bir zırhtır; bu zırh yaşamla, insanla, do-
ğayla, kendisi arasındadır. Paylaşımın, ortaklaşmanın, bütünleşmenin 
önünde engel budur. Dış dünya da, iç dünya da içteki dünyada kalır. 
Çelişkiler bireyciliğin etrafında döner ve kandırmacayla, aldatmacay-
la doludur. Dolayısıyla ortada yaratılan, üretilen bir şey yoktur. Kat-
ledilen yaşam, katledilen sevgi vardır. Özgürlük yoktur; tüketme ve 
bitirme vardır. 

Erkekteki sevgi,  iradenin ve maneviyatın tüketilmesi üzerine 
kuludur. Bunu da, emeksizlikle, hazıra konmayla, sahiplenmeyle ve 
bireycilikle sistemleştirmektedir. Önderlik, “sahiplenmenin olduğu 
yerde sosyalist mücadele durmuştur” demektedir. Önderlik gerçeği, 
tahakküm altına gireceği ilişkiden sürekli kaçınmıştır. Çocukluğun-
da, arkadaşlarını düşman ailelerden seçmiştir; yine Fatma ile ilişkisi 
karşı sınıfla ilişkisidir. Önderlikte, toplumsal gerçekliğin iradesizleş-
tirme, sevgisizleştirme, tüketme çabalarına karşı,  iradeleşme ve bu-
nun mücadelesini en zor yerden başlayarak yapma vardır. İlişkilerin-
de sahiplenme ve karşı tarafın iradesini kırma yoktur. Aksine üretme, 
irade kazanma, kazandırtma ve bununla genelleşerek güçlü 
özgürlüksel çıkışlara gitme vardır. Bireyciliğin, dolayısıyla güdüler-
de kilitlenmiş, kördüğüm olmuş kuru sevgi anlayışından; genelleşen, 
ortak amaç ortak duygu, ortak bilinç ve özgürlük temelinde kendisini 
var eden sevgi anlayışına gitme vardır. Sevgi, bir kişinin tekelinde, 
gizli ve ayıplı bir olay değildir. Toplumsal, yaşamsal bir olgudur. İki 
kişiyle veya kişilerle sınırlı değildir. Sevgi, yaşamın her zerresini 
duymak, her zerresini hissetmek ve paylaşmaktır. Ruhta ve manevi-
yatta yaşanan boşluklar bireyci sevgi anlayışıyla değil, genelleşen 
sevgi anlayışıyla doldurulur. Önderlik “sevgi mahşeri bir olaydır, 
toplumun huzurunda bir olaydır” diyor. Doğadan, toplumdan yalıtıl-
maya çalışılan, bireycileştirilen sevgi anlayışı, çabuk doyurur fakat  
yaşam hakkını tanımaz. Tükenir ya da tüketir. Özgür iradeye, üreti-
me dayanmaz. Özgür iradeye, üretime dayanan en ufak bir  ilişki; 
gericiliğe, yalana, sahteliğe vurulan darbedir. İrade olunan yerde çe-
lişkileri çatıştırma çözümleme dolayısıyla mücadele, emek ve sevgi 
vardır. Önderlik gerçeği çocukluktan itibaren çelişkileri kendi içinde 
çatıştırmış, çevrede çatıştırmış mücadele vermiştir. Bunu da her 
alanda kendisini örgütleyerek,  tabuları yeni yaşam iddiasıyla 
parçalarak ve  yeni yaşamın iddiasını paylaşarak gerçekleştirmiştir. 
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Bu, doğru, üretken, yaratıcı  ve sosyalist bir emeğin ürünüdür. Öz-
gürlükçüdür, iradeyi kırmaz, iradeyi geliştirir. Gerçek sevgi anlayışı 
da budur. Sevgide egemen olma yoktur, üretme ve büyütme vardır. 
İlişkilerinde derin paylaşım, büyük dostluk ve sevgi yaratılmıştır. 
Kendisini paylaşarak gelişim merkezi haline getirme, sevgi ve özgür-
lük merkezi haline getirme vardır. Önderlik sevgisi ve tarzı, büyük 
amaç, zafer ve başarı için ortak amaçta kendisini eylemiyle paylaş-
maktır. Bu,  sevgiye onun derinliğine verilen en anlamlı cevaptır. 
Önderlik şahsında büyük amaçlar ekseninde kurulan, sayısız bedel ve 
yoğun emekle yaratılan örgüt zemini özgürlüğün, sevginin, paylaşı-
mın yolunu halkımıza ve insanlığa açmıştır. Bu zemin, Ortadoğu’da 
ve dünyada sevginin kendisini varetme savaşına köklü yaklaşım  ve 
onu paylaşım zeminidir. Paylaşılan toplumsal amaç, toplumsal umut, 
toplumsal yaşam ve özgürleşen kişiliktir. Önderlik kendisini paylaş-
tıkça,  Önderlik sevgisi derinleşmiş ve yüceleşmiştir. Paylaşmak 
sevgiyi yaratmak, büyütmek, amacına ve paylaştığı ortak ruha aşık 
olmak, kendisini anlamak ve  hergün daha fazla kendini aşmaktır. Bu 
da özgürlüğün ve onun örgütlülüğünün elinden tutulan andır.  

Özgürlük gerçeğini ve onun sevgi anlayışını mücadelemizde, bu 
toprakların öz evlatları yakıcı bir şekilde hissetmişlerdir. Anlam ver-
dikleri gün; büyük aşkın, onun iddiasının, eyleminin ellerinden tut-
tukları an olmuştur. Onlar bu yüceliği yaşadılar, hissetiler, paylaşa-
rak hissettirdiler. İşte Zilan yoldaş, bu hissedişi, mücadele  ve onun 
örgütlü gücünde derinleşen sevgi sayfasına büyük harflerle yazanlar-
dan oldu. Çok çıplak, yalın ve kör gözlerin dahi göreceği dilde yazdı. 
Yaşamın merkezine ulaşmanın anlam derinliğini, güzelliğini, yakıcı-
lığını gördü. Önderlik, “aşk sonuç alıcıdır, vurucudur; keskindir, ce-
surdur, güzel ve çarpıcıdır” derken bunu  kastediyordu. Zilan yolda-
şın,  yüreği ve sevgisi yalındı, cesurdu ve güzeldi. Çünkü  kendisini 
insanlıkla paylaşmıştı. Zafere, onun örgütlülüğüne yürüyen adımları, 
onu yaşam iddiasında kararlı kılmıştı. Şiarı, “anlamlı bir yaşam ve 
büyük bir eylem!” idi. O,  bu kadar derindir ve güneşe giden yoldur.  
Emekle, sevgiyle ve çıkarsızca kendisini  örgüt ve özgürlükle  pay-
laşma vardır. Halkına ve insanlığı güç katma, irade kazandırma var-
dır. Eylemden önce,  hem mücadele arkadaşı, hem de eşine yazdığı 
mektubunun bir bölümünde: “Evet yoldaşım, halkımız ölümü yendi, 
ben de yeneceğim. Ben de kendimde beşeri tüm zayıflıkların ayartıcı 
gücüne ölümüne karşı koyacak, bir çift kanat takacak bir seher vakti 
sonsuzlukta güneşle kucaklaşacağım. O seher vaktinde kanat çırp-
mayı başarırsam o zaman kendimi halkına ve insanlığa olan borcunu 
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bir nebze olsun ödemiş sayacağım. Geride bırakacağım en güzel ar-
mağan, en güzel miras bu direniş destanı olacak. Dileğim bu mirasın 
sana da sonsuza dek güç vermesidir” demiştir. İşte bu sevgidir.  
O’nun mücadele ve özgürlük kanunu; sevgisini bir bireyde değil ya-
şamla paylaşmış  ve gücün kaynağı olmuştur. Sevgiye uzatılmak is-
tenen ellere, egemenliğin içimizde yarattığı geri kadın ve erkeğe, 
anlamlı sevgi dolu bir yaşam için çağrı, özgürlük gerçeğine de yoldaş 
olmuştur. Önderlik gerçeğinde sevgiye aralanan kapıdan içeri girmiş; 
yoldaşlarına, halkına, insanlığa sevgi ve özgürlük çağrısı olmuştur.  

Sema ve Fikri yoldaşların  gerçeği de bu çağrıya her iki cephe-
den verilen anlamlı  cevaplardır. Sema yoldaş: “Mübalağasız kişili-
ğimde yaşanan çatışma düzeyinde, binyılların bir çatışmasını hisse-
diyor, duyumsuyorum. Bu aynı zamanda kendimi aştığım andır” de-
mektedir. İhanetin en temelde insanlığa ve onun zihniyetine vurduğu 
darbeye karşın derinleşen, cesaretli, kandırmacadan uzak sorgulama, 
gerçeğe yakınlaşmak özgürlüğe yoldaş olmaktır. Özgürlüğe yoldaş 
olmak da,  hissetmek, anlamak ve bunun eylemini gerçekleştirmekle 
olabilir. Kendisindeki derin hissediş ve buna bağlı gelişen sorgulama 
düzeyi erkek egemen sisteme, kendi içindeki erkeğe vurulan darbe-
dir. Gerçeklik sorgulandıkça ve  bu sorgulama paylaşıldıkça sevgi 
anlam kazanır. Sema yoldaş, erkek egemen sistemin, hissetmeye 
duymaya engel olan yönlerini kendisinde görmüş ve derin bir hesap-
laşmayı yaşamıştır. Abartıdan ve kandırmacadan uzak sorgulama 
düzeyi gerçekleri görmeye ve hissetmeye götürmüştür. O an özgür-
lükle yüreğinin birleştiği an olmuştur. Ölen kölelik, yaşam bulan ise 
özgürlük gerçeği olmuştur.  

Fikri yoldaş gerçeğinde ise erkeğin sistemle bütünleşmiş karak-
terine,  onun duruşuna ve zihniyetine indirilen güçlü darbeler vardır. 
Sistem içi çelişkileri, kadının ezilmişliği ve bu ezilmişlik karşısında 
açığa çıkardığı iradi duruşunda daha net ve derin görmüştür. Sistem 
içi çelişkiyi en yoğun yaşayan kadındır, erkek sistem içinde ezilse de 
sistemle karakter olarak bütünleşen yönleri çok olduğu için çelişkile-
ri kadın kadar derin görmez ve hissetmez. Çelişkileri erkekte keskin-
leştirecek ve bunun öncülüğünü yürütecek olan  kadındır. Bu erkek 
egemenlikli zihniyetin ve onun ruhsal yapılanmasının aşılmasının, 
alternatifsiz çözüm yoludur. Fikri yoldaş, “çelişkiler keskinleştikçe 
beyinler uyanır, beyinler uyandıkça özgürlük çığlıkları çoğalır” belir-
lemesiyle, kadının özgürlüğe ulaşan bilincine, duygusuna, onun ru-
huna emir eri oldu; onun özgürlük savaşçısı oldu. Çelişkileri keskin-
leştiren mücadele gerçeğinde derinleşmiş kadın bilincinin, duygusu-
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nun eyleme dönüşmüş ve zaferi yaratmış kişiliğiydi. Fikri yoldaş da 
kişiliğinde geliştirdiği cesaretli sorgulama ve onun eylemiyle, kadı-
nın özgürlük iddiasının takipçisi ve aynı zamanda erkekliğin sahteli-
ğine  vurulan derin ve anlamlı cevap olmuştur. Esasta kadın eksenli 
bir yaşam ve özgürlük anlayışında tercih vardır. Böylece Önderlik ve 
örgüt gerçeğinde, kadınla ortak ruhu ve amacı paylaşmış sevgiyi ke-
disinde ve etrafında böyle yaratmıştır.  

Fikri yoldaşı anlamak; Zilanları, Semaları, onların özgürlük çığ-
lıklarını duymak; büyük iddianın, eylemin tercihinde karar kılmak ve 
onda derinleşmekle olur. Bu, zafer kişiliğinde kendimizi somutlaş-
tırmaktır. Özgürlüğün, sevginin gelişim diyalektiği budur. Diğer tür-
lüsü kandırmacadır, sahtedir, bitiricidir. Kendi içimizdeki geri erkeğe 
vurulan gerçekçi ve cesaretli darbeler ancak bunu yaratabilir. Şehitle-
rimizin büyük iddialarına, yaşamın ve  özgürlüğün anlamına verile-
cek en büyük cevap onları anlamak, onları derin hissetmek ve yarat-
tıkları gerçeği özgürlüğün vazgeçilmez ilkesi kılmaktır.  

Şehit Fikri Baygeldi Eğitim Devresi Öğrencileri 
 
İzlenim 
ERKEK ÖLDÜ MÜ? 
Şehit Harun’un sarp kayalıklarında artık yemyeşil otlar, renga-

renk çiçekler açmaya başladı. Yükseklerde eriyen karın buz kesmiş 
soğuğu ile kaçak deremiz homurdanmaya başladı bile. Güneş, artık 
adeta tepemize asılı kalıyor. Kayaların ısınmasıyla her geçen gün 
daha fazla terlemeye başlıyoruz. Baharın coşkusunu ve yakaladığı-
mız yoğunluğun ağırlığını içiçe yaşıyoruz. Her arkadaştaki değişimi 
artık gözlemleyebiliyoruz. Eğitimlerimizin daha içten ve daha sami-
mi çözümlemelerle geçiyor. Hemen hemen tüm derslerimiz, çözüm-
lemelerle derinleşiyor. Kaygılar yerini, inanca ve umuda bırakıyor. 
Yoğunlaşmaların derinliği altında yer yer çözümsüzlüğe girildiğinde, 
“benden bu kadar” ya da “ancak bu kadar olur” çığlıkları yükselse 
de, zaman ilerledikçe bunun sonsuz olduğu görüldükçe güven geliş-
meye başlıyor. 

 Giderek devrenin sonuna yaklaşıyoruz. Eğitimler de buna denk 
yoğunluğa kavuşuyor. “Erkeği Öldürme” dersini bu yoğunlukla kar-
şılıyoruz. Bu dersi bayan arkadaşlarla ortak görmeye başladık. İlk 
günler rahat gibi geçse de, herkesin aklında “erkek öldü mü” sorusu 
ve hatta şüphesi vardı. Bazı bayan yoldaşlar takılarak, “yoldaşlar 
erkeği öldürdünüz mü?”, bazıları “bu erkek kolay ölmez” diyorlardı. 
Tabii bizim erkek arkadaşlar da altında kalmamaya çalışarak, “heval 
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bu erkek dokuz canlı, bir kaçını öldürdük, ama daha çok işimiz var” 
deyiveriyorlar. Velhasıl herkesin bu dersten bir beklentisi vardı. Ba-
yanlar, “kim kalkıp erkeği öldürecek” derken, erkek kesiminde ise 
kısmi kaygılarla “acaba erkeği öldürdüm mü” sorusu hakim oluyor-
du. Sonuçta eğitim derinleşiyordu, tartışmalar giderek yoğunlaşıyor-
du. Bazı erkek arkadaşlar “fedai” tarzı söz hakkı alıp, kendi kişiliği-
ni, kendisindeki erkekliği “öldürmeye” çalışıyordu. Ama öyle anlar 
oluyordu ki, onlarca soruya cevap yetiştireyim derken gün boyu 
ayakta durmaktan yorgun düşüyordu.  

Tam istenildiği gibi kaygısız bir ortam tam gelişmediyse de, ilk 
olması anlamıyla güçlü bir dersti denilebilinir. İlk kez bu zeminde 
aşkı, sevgiyi ve cinselliği tartıştık. Kaygılarımız da vardı ama bazı 
tabuları kırmayı başardık herhalde.  

Bizler açısından en etkileyici olan bayan arkadaşların duygusal-
lıkları ve özellikle de erkeğin yaklaşımlarını onların dilinden dinle-
dikçe kendi gerçekliğimizi daha açık sorgulamaya başladık. Bugün  
tahminlerimizin de ötesinde kadının zorlanmalarına şahit oluyorduk. 
Bu, tüm devre boyunca yaşadıklarımızla bir dönüm noktası oluyor-
du. Böylesi bir atmosferde duygusallaşıyor insan ve asıl önemli olan 
bayan yapısıyla, bu eğitimle beraber daha rahat ilişkilenmeler gelişti.  

Eğitim sonuçlanırken belki, homurdanarak akıp giden dereye öl-
dürülmüş bir erkeği atmadık ama böylesi bir zeminde, “bayan yol-
daşlarla erkeği öldürme mücadelesini vermek” belki de bir ilkin baş-
langıcı oluyordu.  

Devrenin bitişi giderek yaklaşırken, her arkadaşta hüznün izleri 
görünmeye başlıyordu. Bazı arkadaşlar günlüklerine duygulu satırlar 
dizerken, bazıları da topladıkları rengarenk papatyalar, nergisler ve 
gelinciklerle bayan arkadaşların mangalarına gidiyorlardı. Devreye 
yeni katılan bazı bayan arkadaşlar, erkeğin bu tür davranışını garip-
siyorlardı sanırım. Ama her arkadaşta hüzünlü  bir duruş gözlemle-
niyordu.  

Artık akademinin son demlerini yaşıyoruz, arkadaşların düzen-
lemeleri yapılacak ve tüm arkadaşlar pratiğe çıkacaklar. Her arkadaş-
ta gideceği alanlarda karşılaşacağı sorunlara karşı, tarz ve yöntem 
kaygıları yaşanmaya başladı. Evet; bunca yoğunluktan sonra erkeksi 
sisteme karşı mücadele gerekiyordu ve bu eski bildiğimiz tarzda ol-
mayacaktı. Peki ya nasıl? İşte herkesin kafasında bu soru vardı. Yani 
mücadele yöntemi nasıl olmalıydı? Bunun için de yoğunlaşmalar 
yaşandı. Artık eskisi gibi redçi, kestirmeci yani erkeksi tarz fazla 
sonuç alıcı olmuyordu. Onun yerine daha sabırlı ve anlamlı bir mü-
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cadele espirisine ulaşmak gerekiyordu. Bu anlayışla her arkadaş artık 
pratiğe hazır.  

Tamamen sarı sıcak tenine dokunduğumuz bir anda, takımdan 
ilk ayrılıkları yaşıyoruz. Farklı alanlara giden arkadaşları onca payla-
şımların ardından uğurlamak zor geliyor insana. Tüm erkek arkadaş-
lar bu ayrılıkların kendisini bu kadar etkileyeceğini düşünmemişti. 
Ama paylaşımlar insanda bağlılığı geliştiriyor, bu bayan arkadaşlar-
da da gelişiyordu.   

Törende bir grup arkadaşı karşımızda gözleri nemli gördüğü-
müzde içimiz burkulmuştu, her bir arkadaş duygusallığın son demin-
deydi sanki. Bayan arkadaşların bir kısmı gözyaşlarını tutamıyordu. 
Bayan-erkek tokalaşmaları, sarılmalar derken hüzünler gözyaşı olup 
yanaklardan akıyordu. Belki de en duygusalı erkek arkadaşlarla olan 
bölümdü, her arkadaş bir diğerine sarılıyor, “başarılar yoldaş” sözle-
riyle moral vermeye çalışıyordu. Ama gözyaşlarına da hakim olamı-
yordu. Bazıları ise bu manzarayı yaşamamak için törene bile gele-
memişti. Ve sonuçta, alkışlar ve sloganlara zılgıtlar eşlik etmiş, bi-
zim erkek yoldaşlar çantaları sırtlarında Şehit Harun vadisinden “dı-
şarı” çıkıyorlardı. Kalanların ise daha çok işi olacaktı... 

 
Aşk Ayna Olursa, Gözler Özgür Bakabilir... 
Uçurumun kıyısındaki daracık patikadan dalgın dalgın ilerliyo-

rum. Uçurumdan düşme tehlikesinin gündemde olduğu Sbir dönem-
de, hem de aşk üzerine yoğunlaşıyorsan ve bir de hava yağmurluysa 
işin yaş... Yok ama öyle klasik aşk buhranlarından bahsetmiyorum. 
Özgür Kadın Akademisi’nin o dingin, doğal atmosferinde Yeni 
Aşk’ı, yani “yaşamın öldüren uçurumlarını aşmak” felsefesini tar-
tışmanın yarattığı yoğunlaşmadan bahsediyorum. 

-Yıllarca belki de yüzyıllarca utanarak, sıkılarak, ayıpsayarak 
tartışmadığımız, tartışmaya korktuğumuz ‘Aşk’ı tartışıyoruz. 

-Uğruna yollara düştüğümüz, dağlara çıktığımız ‘Aşk’ı... 
-Yaşansın diye yaşamdan vazgeçilen, verili haliyle kabusa dönü-

şen rüyaları... 
-Yaşamla arasında kurulan köprülerin uçurulduğu; yaşamın dışı-

na itilmiş; yaşamı karartan, ama bir söylenceyi anlatır gibi yaşamı 
yarattığına ve aydınlattığına inanılan ‘Aşk’ı tartışıyoruz. 

Sadece tartışıyor olmanın bile yarattığı sarsıntı gözleri aynalaştı-
rıyor. Ne küçülten, ne büyüten, ne güzelleştiren, ne çirkinleştiren; 
olduğu gibi seni sana yansıtan bir ayna...  

Aşk ayna olursa, gözler özgür bakabilir. 
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Şehit Şerif Eğitim Devresi Öğrencileri harala gürele aşkı tartışı-
yorlar: Aşk Nedir? 

-Aşk Arayıştır. 
-Aşk hem soyut hem somut bir şeydir. 
-Aşk duyguların en yoğun hali. 
-Aşk zaferli yaşam. 
-Aşk özgürlüktür, diye devam eden ve giderek alevlenen tartış-

malar... 
Aşktan çok, aşkı tanımlayan zihniyet tartışılıyor. Aşkı daraltan, 

aşkı soysuzlaştıran, aşkı teslim alan, aşkı güçsüz ve çirkin kılan, aşkı 
katleden zihniyet tartışılıyor.  

Kutsallıkla lanetin bin yıllardır kıyasıya mücadele ettiği Mezo-
potamya’da Aşklar nasıl başlar, nasıl yaşanır?  

Neolitiğin o cennetvari anlatımlarında, suya benzeyen ve üzerine 
hiçbir şey yazamadığımız belleksizliğimize akseden aşklı yaşam... 
Suyun üzerine hiçbir şey yazamazsın ama ayın suya aksedişindeki 
yakamoz güzelliğini de kimse yazamaz demeyeceğim, ama herkes 
yazamaz. Tarih karşısında suya benzeyebilir belleğimiz, ama o gü-
zelliğin dimağımızdaki hayali hala çok canlı.  

Hayvana da, bitkiye de, insana da, topluma da duyulan çıkarsız 
sevgi ve bunun bir bütünlük içerisinde ortaklaşa örgütlendirilmesinin 
yarattığı yaşam anlayışı. Sevginin bütünlüklü kılınması bilinciyle 
yaratılan yaşamın içindeki umut, coşku, paylaşım ve birbirine saygı.  

Böylesine yalın ve özlü bir başlangıçtan bakarsak ya da tersin-
den günümüzün  sığ, mülkiyetçi, bireyci, bağımlı, tüketici, hükme-
den, dar ve parçalı yaşam ve sevgi anlayışından bakınca aradaki uçu-
rum ne kadar da ürkütücü görünüyor.  

İşte tartışmamızın ana ekseni; yaşamı yaşanılır ve anlamlı kılan 
bütünlüğün nasıl bozulduğu, bu bütünlüğün harcı olan aşkın nasıl 
yitirildiği ve yaşamla aşk arasındaki bu uçurumun nasıl oluştuğuna 
dairdir...  

Aşk artık bir bağımlılık ilişkisine dönüşmüştür... Karasevda ka-
panına kıstırılmış, hem duyguda hem düşüncede büyük düşüşün ka-
pıları sonuna kadar aralanmıştır. Bir tarafın iradesi tümden teslim 
alınmış, diğer taraf bu trajik gerçeğin üzerinden güçlüler komedyası-
nı oynamaktadır.  

Kadının düşüşüyle başlayan sınıflı toplumlar tarihinde, aşk; do-
ğadan ve toplumdan yani kendini var edecek zeminlerden kopar ve 
kendine yabancılaşan cinslerin küçük dünyalarında bir tutsaklığı ya-
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şar. Güçsüzlüklerimizin sınırına takılan aşk, artık son perdesi hep 
karanlıkta oynanan bir trajedidir.  

Ya güdüler düzeyine indirgenmiş bir tükeniştir, ya törelerin gir-
dabında boğulmadır ya da sürekli tekrarlanan “sinsi bir hastalığa dö-
nüşmüş bir alışkanlıktır”.  

Böylesi bir toplumsal gerçekliğin içinden gelmiş olmak ve sinsi-
lerin tarih içinde bilinen şekillenişi gerçek bir sosyal devrim gerekçe-
si. Bu devrim, aynı zamanda aşkın da özgürlüğün de devrimidir. Öy-
le ki bu gerçeklikte aşk özgür değildir. Oysa aşk özgürlük ister. Aşk 
kimlik ister. Aşk, toplumun sorunlarını iliklerine kadar hissetmeyi ve 
bunun için mücadele etmeyi ister. Aksi taktirde her aşkın kendini 
yaktığı, kül olmuş aşkların özetidir verili toplumsal gerçekliğimiz.  

Gözlerim bir an için kapı aralığından (aslında bir kapı yok) dışa-
rı kayıyor. Baharın coşkusunu hala üstünden atamayan Şehit Harun 
suyu hızla akıyor... Vadimizin hiç eksik olmayan rüzgarı, otları, çi-
çekleri kendi ritminde dansa davet etmiş. Doğanın o muhteşem 
ahengi duygularımı okşuyor ve kulağımı yine tartışmalara kabartıyo-
rum. Egemenliğin gölgesinde aşk olur muymuş? Sahi ne kadar da 
ters egemenliğin olduğu, dolayısıyla iradenin olmadığı, insan-insan, 
insan-toplum arasındaki paylaşımın eşit ve özgür olmadığı  ilişkiler-
de  aşk ve sevgi gibi olgular neyi ifade eder? “İlişkilerimi hep ben 
belirler, ben seçer ve ben bitirirdim” diye devam ediyor tartışmaya 
ve ‘ben’i tanımlıyor: “Ben, kendi kurallarını koymadır”... Bir başka 
arkadaş bu yaklaşımları “Buzdan kılıca” benzetiyor... Ne kadar da 
yerinde bir benzetme demekten kendimi alamıyorum. Kılıç gibi asan, 
kesen; ölüm gibi kan gibi... Ama bir yürek sıcaklığında belki de sı-
cak bir gülüşte eriyiveren buz olmak... Hafiften gülümseyerek arka-
daşlara bakıyorum, öğlen sıcağı tüm ağırlığınca okula çökmüş ve 
tüm arkadaşlar terlemiş; buzlar mı eriyor yoksa? Ve vadideki su daha 
hızlı akıyor.  

Çay araları, sohbetleri koyulaştırıyor, demlendiriyor. İzlenilen 
filmler, okunan kitaplar, hatta şiirlerden dizeler bile ortaya atılan 
savın güçlendireni, pekiştireni olarak üzerine basa basa vurgulanı-
yor... “yok heval, bu senin bakış açın. Önemli olan nereye baktığın 
değil, nereden baktığındır...” biçiminde akıp gidiyor sohbetler...  

“Anam hep ‘aşkın gözü kördür’ diyordu” diyor bir başka arka-
daş. “Aşkın keskin ve güzel gözleri olduğunu gördüm. Yaşamı ku-
caklayan, yaşamı içen ve su gibi aydınlık kılan gözleri varmış ama 
bizim gerçeğimiz körleştiriyor gözleri ve karartıyor yaşamı...” diyor. 
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Hayata sevginin değişik boyutlarıyla bakmasını bilmez olduk. 
Baktığımız her şey ‘bana aitsen güzelsin, benim olursan anlamın 
vardır’a kilitli; ötesi anlamsızlaştı, çirkinleşti, küçüldü bakmasını 
bilmeyen gözlerimizde...Arkadaşların gözlerine bakıyorsun... Gözler 
gerçekten ayna gibi... Kare kare hayatımızdan kesitler gibi... Gözler, 
‘zalim ve yalancı erkekliğin’ bile yalan söylemesini fazla becereme-
diği tek yer olsa gerek... ( gözümüzden de kaçmaz hani!...)  

Aşkın başka tanımları yok muydu? Ya da aşkı başka boyutlarda 
yaşayanlar?! Yaşamla kurduğu bağları bilinçlendiren ve tutku düze-
yinde eylemselleşenler...  

Zilan, kabuk bağlamayan Kürdistani yaralarımızın dermanı... 
Yaşama hepimizin gözleriyle baktı ama hiçbirimizin göremediğini 
gördü... Toprağına bağlanmayan aşkın ihanetini, toplumsal düzeye 
taşırılmayan her duygunun bireyciliğimizi tatmin eden ve akıntıya 
yön verme şurada dursun, dibe çöken, yosun bağlayan, suya ve yata-
ğına yabancılaşmış bir kum tanesine döndüğünü gördü...  

Sema, aynı aşkın alevli bir sureti, zamana ve zemine uyarlanmış 
Önderlik kavrayışının ateşli şavkı... İsyancılığın bağımlılaştıran dön-
güsünden özgürlüğün aştıran- dönüştüren sarmalına geçişe tırmanış-
tır.  

Ve Fikri, anlamanın ve anladığını tereddütsüz yapmanın en sade 
en samimi yoldaşı... Ve daha niceleri; yani aşkın gerçek yoldaşı olan, 
zaferi avuçlayanlar, avuçlayıp ışık ışık yaşama savuranlar... İşte ma-
neviyatımızın mimarları, bilincimizin, aklımızın duygularımızla ba-
ğını kuranlar, elimizden tutup bize yürek gözüyle bakmasını öğreten-
ler... Aşkı bir kez de onların dilinden dinledik ve Nazım’ın dediği 
gibi artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek gerekti. Yaşamı ben-
cilliğin nakaratından kurtarmak gerekti. Ölçüler belliydi, belirsizlik-
ler her gün, her an özeleştiri süzgecinden geçerek yıkanıyordu...  

Gerçekçi olmayı elden bırakmadan ve korkmadan kendi gerçe-
ğimizle yüzleşmek, samimi itiraflarda bulunmak yücelmenin dolay-
sız, dolambaçsız adresidir.  

Mekanik ve parçalı zihniyetin, kuruyan ve duyarsızlaşan vicda-
nın maskeleri tek tek düşerken sadeleşip hafifliyor insan...  

Hissederek ve anlam vererek yaşamanın zamanı başlıyor. Bu 
başlangıç çok zaman bir güçsüzlük ve yalnızlık duygusuyla başlıyor. 
Ancak sahte gücünün ağırlığıyla yaşamı işgal eden erkek gerçeği; 
“üzerinde yürüdüğüm zemin parçalanıyor” hissine kapılıyor. Tam da 
bu noktada alışkanlıklarımız tutunacak dal olursa ve bir de bindiği-
miz taht, kurduğumuz dalların yaşamın diyalektiğine yenilip kesildi-
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ğini görmezsek başladığımız noktadan daha geriye düşebiliriz. Oysa 
Önderliğin belirlediği gibi “yalnızlaşmadaki derinlik, paylaşımdaki 
başlangıca işarettir...” Hükmetmeden, hissederek, anlam vererek pay-
laşmak...  

 
Devre Sona Erdi. Ayrılık...  
Aylar öncesinde kalan ilk duygulanımların bilince kavuşmuş an-

larını yaşıyoruz. Ayrılık duygusunun bu denli etkili olacağını hiç 
kimse tahmin edemezdi. Kimi,   değişik çalışma alanlarındaki güçlü 
ve cesaretli tercihleriyle, kimisi; kadını tanımanın heyecanıyla,  ki-
misi de “söz,  Güneş” deyip, attığı adımlarla, belki yeni başlangıçlara 
kapı aralıyordu. Uzun ve zorlu bir maratonun sonunda, dönüp geriye 
bakmak hüzne boğuyor insanı. Bir erkeğin bu duyguları yaşaması 
ilginç gelebilir ama, kadın ortamında yaratılan paylaşımlar, dostluk-
lar ve derin yoldaşlıklar erkek de olsak şimdi bizleri duygulandırıyor.  

Birisi çıkıp “bu eğitimden neyi öğrendin?” diye sorarsa verilecek 
en doğru cevap, “kadınla yaşamak güzel” olacaktır.  

Bizler kadınla yaşamayı, annemizden, babamızdan öğrendikle-
rimizle tanışmıştık. Ya iyi bir eş, ya iyi bir “erkek” olmak bize yeti-
yordu. Kadın kimdir, duygusu, hisleri nelerdir? Nasıl yaşar, nasıl 
düşünür, bir olaya nasıl yaklaşır, nasıl çözer ve daha da önemlisi na-
sıl sever? Sorduğumuz soruları hiçbir zaman kendimize sormayız. 
Öğrendiklerimizle, benzeştiğimiz insanları bir türlü aşmıyorduk. 
Şimdi; bu sorulara yetersiz de olsa cevap bulmaya -çalıştık-
çalışıyoruz. Tanıdığımızın ötesinde, farklı bir dünyanın varlığını 
gördükçe, o dünya da kalmak, onu yaşamak ağırlık kazanıyor.  

Bu ortamda aşkı ve sevgiyi daha iyi anlamlandırıyor insan. Bir 
kadını sevmenin, ona aşık olmanın hangi mücadele esaslarının gerek-
tirdiğini öğrendik. Sevmenin, cinsellikten ve hatta duygusallıktan da 
öte bir bilinç ve yürek işi olduğunu anladık. Yaşamın ve gerçeğin bu 
akıl ve duygu gücüyle yaratılacağı kadın ile ortak, özgürce yaşama 
noktasında, daha cesur olmaya, daha samimi ve daha doğal olmaya 
çalışacağız. Kadına verilen söz, yaşamın kendisine katacağımız an-
lamla özdeşleşmiştir artık.  

Ne eskisi gibi bir erkek, ne de eskisi gibi  geleneksel bir kadını 
arıyoruz artık. Artık, kadından, onun duygulu dünyasından dışarıya 
daha iyi bakmayı öğrendik. En önemlisi de; Önderlik’e ve çabalarına 
daha farklı anlamlar ve derinlikli duygular katmayı; her şeyden 
önemlisi, özgürlük iddiamıza, umutlarımıza  ve gelecek sözleşmemi-
ze sadık kalmayı ve başarıyı esas almayı öğrendik. 
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Şimdi; yaprak dökülmelerini yaşadığımız bu günlerde; ayrılıkla-
rın, büyük buluşmalara, soylu umutlara ve onurlu bir geleceğe vesile 
olacağını düşünüyor, özgür ve onurlu bir geleceğin bir gün mutlak 
gerçekleşeceğini hissediyoruz... 

Şimdi; hiç bıkmadan, kadının emeği ve duygulu bilinciyle Güne-
şimize verdiğimiz sözümüzü yineliyoruz.   

 
Doğuş Ve Yaratıcısı 
“Yavru bir kuşun kanatlanmasının vakti geldiğinde anası onu 

büyük bir uçurumun kenarına götürür. Artık sınırsız boşlukta uçma-
sının vakti gelmiştir. Yavru kuş büyük bir heyecan ve korku içinde 
nefes nefese kalır. Anası güven verici bakışlarıyla, “zamanın geldi-
ğini söyler.” Yavru kuş yüreğindeki uçmanın derin istemiyle tüm 
ikilemlerden sıyrılıp kendini boşluğa bırakır. Kanatlarına rüzgarın 
dolduğunu hisseder, bir iki çırpınıştan sonra kanatlanıp uçmaya baş-
lar. Sonra rüzgarla sınırsızlığın tadına varıp, kendisi gibi uçan bir 
sürüye katılır. Ana kuş işte o zaman, “yaşama hoşgeldin” der. 

Her şeyi bambaşkadır bu toprakların.  
Sevinçleri acıyla doludur. Yaşamlar ölümün hemen kıyısındadır. 

Haykırışları ağıtlara karışır, nefretle içiçedir sevmeleri. En derin iki-
lemlerin kılboyu ayırdımındadır gerçekler. Kavga, yaşama enerjisi-
nin güç kaynağıdır. Varolmanın gerekçesidir kavgalı olmak. Aksi, 
çaresizce boyun eğmişliklerde kaybolup gitmedir. Bütün kavgaların 
sonucundaki kaybedişler ve kazanımlar olağanüstücedir. Çünkü ola-
ğanüstülük tarihseldir. Tıpkı eylem şiddeti gibi. 

Bütün kavgaların sonu yeni başlangıçların çağrısına cevaptır. 
Yaratmak bir kader gibi işlenmiştir bu topraklara. Her yürek atışında 
yeniyi müjdeleyen canların sesleri yankılanır. Yaşam ve ölüm 
ayırdımındadır doğuş. Doğuş yeninin çağrısı, özlemlerin en zirvesi, 
varolmanın ilk adımı, güneş ışığında kıvam bulmuş, tohumun ilk 
kıpranışıdır. Sevgiye dair ilk sözcüğün ifadelenip, kanatlanarak ya-
şama çığlıklı bir merhabasıdır. Çünkü doğuş, Mezopotamya’dadır. 

Tüm yollar ve zamanın biriktirdiği an Amara da toplanmıştı. Bir 
uçurum boyuydu Amara. Lanetliliğin ve kutsallığın çarpıştığı bir 
mekandı. Bir sondu ama yeni yazılan tarihin de başlangıcıydı. Mezo-
potamya son çırpınışıyla, binyılların biriktirdiği acılarla yeni bir ba-
hara kucak açıyordu. Acılarla geçen zamanın ardında, labirentli, tu-
zaklı yolların sonunda yeni doğuşun sesleri yükseliyordu. Tıpkı ilk 
yaratma eylemindeki insanın sevinç dolu bakışları gibi heyecanlı bir 
dokunuş, hissedişti; kendi varlığının çabasıydı.  



Erkeğin dönüşüm sorunları 

 233 

Güneş, Amara’dan yükseliyordu. Doğa, baharı sıcaklığıyla his-
settiren Güneş’in melodisine kapılmıştı. Matlaşmış renkler, çiçek 
tazeliğiyle buluşup parıldıyarak donuk bakışlara, acısını dindirecek 
bir oğul sunmuştu. Zalim tanrıları tanımayacak bir oğul. 

O, doğuşu kendini yaratma eylemiyle tamamlayarak anlam gü-
cüne erişmeyi gerçekleştirdi. Çünkü bu toprakların herşeyi anlam 
kazanmayı bekliyordu ve tarih kadar upuzun bir yol vardı önünde. 
Kendi benliğinde topladığı derin çelişkiler ‘ilk isyan’a çağırıyordu. 
Yedi yaşında anlam gücüne erişmenin kavgasını başlatan bir çocukla 
yarım bırakılıp unutulan aşklar canlanarak yaşama umutla, tutkuyla 
sarılmanın enerjisini veriyordu. 

 Aşk savaşmanın gerekçesiydi. Bütün aşklar sel olup benliğinde 
toplanarak, bir baraj gibi bendini yıkmaya başlıyordu. Beşbin yıllık 
kader nağmelerine inat delicesine bir fırtına yükseliyor, çepeçevre 
kuşatılmışlıkları bir bir parçalıyordu. Tufan ve yeniden yaratılışın 
destanı bu defa tanrıçaların diliyle yazılıyordu. Yalancılığın ve za-
limliğin maskeleri düştükçe, makyajsız kalan suretlerin dehşetli gö-
rüntüsü tüm çirkinliğiyle açığa çıkıyor ve kendi bataklığına gömülü-
yordu. Çırpındıkça daha da erken batıyordu. Çünkü sevgi, her şeyi 
ateş gibi sarmalayarak arındırdı. Gerçekler kılıç keskinliğindeki yol 
ayırımında sevginin eleğinden geçiyordu. Bu özgür ve güzel olanın 
acısıydı. Ve artık sis perdeleri bir bir aralanıyor, tüm gerçekler sade 
ve yalınca benliğine kavuşuyordu, sürüklenen benliğimiz anlam kav-
gasına başlıyordu. 

Kilidi kaybedilmiş dilimiz çözülerek yeniden söylemeye başla-
dık. Yüreğimizde varlık bilincine erişmenin hazzını hissettik. Hep 
ışığı aramıştık. Oysa ki ışık, “yüreğimizin gizli köşesinde saklıymış.” 
Tıpkı binyıllardır okyanusun dibinde kaybolmuş hazine gibi, kendi-
mizdeki ışığı keşfetmeye koyulduk. Önümüzde ki bin yılların labi-
renti, karanlık uçurumlara da giden yollarıyla duruyordu. Ama kor-
kunun zamanı değildi şimdi. Çünkü ayrılıklar, zamanı da çatlatmıştı. 

Doğuşun sancıları ruhumuzda depremler yaratıyordu. Karanlık 
ve aydınlığın kavgasını, benliğimizdeki duvarları parçalayarak; uy-
garlığın kavgasını, yüreğimizde ve beynimizde vermeye başladık. 
Gerçeğin ışığında vaftiz olmaya, arınmaya başlayarak öze dönüşün 
çabasındayız. ‘Ekilen kara çalılar’ ve ‘yükseltilen duvarlar’ buluş-
mamız önünde hep engel yaratmıştı. Tuzaklarla, hilelerle dolu yolla-
rın serapları binbir türlü maskelerle sahte bir çekiciliğe, ayartıcılığa 
oynuyordu. Yılan soğukluğundaki yollarda irin sellerini aşarak ger-
çeğin özüne, aydınlığına koşmaya başladık. Gerçek diye bilinen 
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maskeli yüz düştükçe, biraz daha yaklaşıyorduk özümüzdeki cevhe-
re. 

Amara’dan İmralı’ya bir köprü uzanır. Tüm günahların bedelinin 
saklı olduğu, Sırat gibi keskin ve yakıcı olan bu köprüde öze dönü-
şün yolculuğuna başladık. Tarihi tanıyarak kendi gerçeğimizi bulma-
ya başlıyoruz. Bizden çalınanı tekrardan almanın kavgasına girerek 
kendimizdeki beşbin yıllık canavarla savaşıyoruz. Yalan ve zalim 
olan, tüm çıplaklığıyla karşımızdaydı. Biz kendimizi yarattıkça o 
tükeniyor; kendi karanlığında boğuluyordu. 

İşte şimdi yeni doğuşlarda bir kaşif gibi herşeyi yeniden keşfedip 
ayrıntılardaki sırrı çözüyor, yankısını bulmayan bir ses gibi yayılı-
yor, yaşama ışık hızında sarılıyoruz. Sınırsızlığın özlemini, kanatla-
narak gideriyoruz. Sevgi öğretmenimizin dilinden uçmayı, sınırsızlı-
ğı, evrenin yüreğine dalmayı öğreniyoruz. Ve durmadan koşuyoruz 
yeniden doğuşlara, yeni buluşmalara. 

Şehit Şerif Eğitim Devresi Öğrencileri 
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3. BÖLÜM 
 

ERKEĞİN DÖNÜŞÜM SORUNLARI 
 
Raporlar: 
  
PJA ÖKA’NE BİREYSEL ÖZELEŞTİRİ RAPORUMDUR. 
İlk başta benim açımdan ve arkadaşlar tarafından, bazı gerçek-

likler bilindiği için böyle bir raporu yazmaya güçlü bir anlam yükle-
yemiyordum. Sonradan,    tecrübelerimden şu sonuca ulaştım; yaza-
cağım raporla, başta kendime, kendime olduğu kadar da Önderlik 
gerçeğine, buna bağlı olarak örgüt gerçekliğine sahip çıkmam gerek-
tiğini anladım. Mücadelenin hem gelişmelere, hem de gerilemelere 
gebe olduğu böylesi kritik geçiş aşamalarında, bireyin yapma ve 
yapmama konusundaki tercihiyle açığa çıkacak olan gelişmeler,  ya 
başarının, ya da ihanete giden yolun adı olacaktır. Eğer tercihler güç-
lü yapılıp sürece gerekli şekilde cevap olunmazsa, bir çok arkadaş da 
aynı sonuçla karşılaşır. Aynı zamanda bir çoğumuzun da bildiği bu 
mücadele süreci, Akademide bir çok arkadaşımızın da duruşunda 
ortaya çıktığı lafazanlıkla yürütülmeyecek -ki bu raporların istenil-
mesinin de bir gerekçesidir- bir süreçtir. Şahsım adına, süreci olduk-
ça boyutlu ideolojik, siyasal, örgütsel açıdan takip ettiğimi belirtebi-
lirim. Özellikle en tepeden, en aşağıya kadar örgütümüzün yaşadığı  
sancılı geçen gelişme ve örgütsel sorunlara anlam verebiliyorum. 
Rapordan da anlaşılacağı üzere kendi boyutumda yaşadığım yoğun-
laşma düzeyini ve platformlar sonrası çıkardığım sonuçları aktarma-
ya çalışacağım. 

Yirmi kişilik bir arkadaş grubuyla beş aydır eğitim görmekteyiz. 
Teorik anlamda yoğunluklu bir çalışma gerçekleşti. Ardından yapı-
lan platformlar, her arkadaşın yaşam duruşuna da yansıdı. Platform-
lar sonrasındaki tutum ve yaşam duruşunda eleştiri-özeleştiri süreci-
ne yeterince anlam verilmediği, bu temelde verilen sözlerin gerekle-
rinin yaşam bulmadığı da bir o kadar aşikardır. Liberal, oportünist 
anlayışlarla mücadele edilirken, takım yaşamında “kendini yeterli 
gören, gevşek, hantal, keyfi, disiplinsiz” yaklaşımlar kendisini gös-
terdi. Tabi bu her arkadaşta aynı ölçüde yaşanmadı.  

Platformlar sürecinde bana da ağır eleştiriler geldi. Bunlar, “iha-
nete gitme, liberalizmi normalleştirme, PJA koordinasyonunu bas-
tırma, politize olma, hassasiyet, kurnazlık, duygusallık, bireysellik” 
idi. Bu eleştiriler ardından belli bir zorlanmayı yaşadığımı ve yer yer 
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tepkili davranışlar sergilediğimi biliyorum. Özellikle ihanet konusu-
nu, daha öncesinde örgüt içinde çok zorlanmama rağmen, düşündü-
ğümü hatırlamıyorum. Gelen bu eleştiriyle, bir insanı ihanete götüre-
bilecek özellikler, etkenler neler olabilir, noktasında epey düşündüm. 
Daha önceki raporlarımda da toplum gerçekliğimizde varolan işbir-
likçi, inkarcı zihniyet ve bunun içinde aile gerçekliğini derinlemesine 
incelediğimi biliyorum. 

Sınıflı toplumla gelişen erkek egemen zihniyeti; Amed özgülün-
de tarihsel ve kültürel koşulları itibariyle asi, isyankar, kendine gü-
venen gibi görünen, ama içten içe islam zihniyetinin etkisiyle kaderci 
mantık ve çaresizlik psikolojisiyle kendisini göstermiştir. Bu idealist 
felsefe halkın zihniyeti üzerinde etkide bulunup, çok dar kalıplar içe-
risine sokmuştur. Geleceğini görmeden yaşayan ve onun için müca-
dele etmeyen bir aile tipi yaratmıştır. 12 Eylül sonrası geliştirilen 
liberal kültür ve ekonomik politikalarıyla birlikte kendi konumların-
da razı ve mutlu, aynı zamanda mücadelede çözümsüz bir kişilik 
yapılanması geliştirmiştir. Özel savaş özelliklerini toplumu bozma-
sıyla, çok rahat bir kişiliğin gelişmesi, çelişkilerden ve siyaset orta-
mından uzak kalmaya neden olmuştur. Kültürde yavaş yavaş erime, 
sadece baskı ve zor yoluyla yapılmamış; rahat, liberal bir kişilik ya-
ratılarak ruhtan, moralden ve güçten boşaltılmıştır. İslamın orta sınıf 
dini olması gerçekliği de, zihniyette buna mükemmel zemin sunmuş-
tur. Sonuçta Amed şehri, bir orta sınıf şehridir denilebilir. Şehir or-
tamında aşiretçi yapılanmadan öteye bu tipte aile geleneği ve zihni-
yeti daha hakimdir. Bu kişilik aileye çok bağlıdır, aileden kopması 
erkek egemen sistemden kopması anlamına gelmektedir. Kişilik bu 
aile geleneği içerisinde düşürülmüştür. Erkek bu sistemde hem ezen, 
hem de ezilen konumunda olduğu için; sistem karşısında köle olmuş, 
kadın karşısında hakimiyet kurmaya çalışarak bastırılmışlık ve ezil-
mişlik psikolojisini özellikle cinsellik güdüleriyle tatmin etmeye ça-
lışmıştır. Sonuçta erkekte yaşanan hem ezen-ezilen olma gerçekliği, 
istikrarsız, ikircikli, iki yüzlü, özde güçsüz ve tereddütlü bir yapı-
lanmayı oluşturmuştur.  

Özeleştirinin gerekliliği ve özeleştiride gerçekliğin daha fazla bi-
lince çıkarılması açısından çözümlemeye devam etmekte yarar var. 
Amed zemininde gelişen bu kişilik oldukça duygusaldır. Çok çabuk 
coşarken, çok çabuk moralsizleşmektedir. Duygusallığın diğer bir 
yanı da ani tepkilenmektir. Çok basit bir sebep yüzünden 
tepkilenebilir ve tepkisini dışa yansıtabilir. Bu da onu tehlikelere 
götürmektedir. Yani bir çok tehlikeye yol açabilecek bir kişiliktir. 
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Özü boş ve biçimi geniş olan, kendisini çok büyük gören, anarşist, 
disiplinsiz, keyfiyetçi, kaypak, cüce, hep kural ve disiplinden kaçan, 
yürüyüşünde karma karışık, muğlak olan canı isteği zaman yapan, 
istemediği zaman yapmayan bir kişiliktir. Hedefine kilitli değildir. 
İnsanlardan çabuk etkilenir. Kaba ve kabadayı bir şekilde karşıt du-
ruş sergiler. Bu özellikler bölgede oldukça hakimdir. Kendini büyük 
ve eksiksiz görür. Eleştiri ve özeleştiriye gelmez.  Eleştirildiğinde 
rahatlıkla bunalıma girer. Bu bunalım onu öyle bir noktaya getirir ki, 
hedefinden de kopartabilir. Saf ve duygusal olduğundan doğruyu ve 
yanlışı birbirinden ayıramaz. Bu da ilkelerinden çok erken vazgeç-
mesine sebep olur ve o zaman da iyi niyet çok fazla bir anlam ifade 
etmez. Bilinçli düşünmüyor. Duygularıyla düşünüp hareket ediyor, 
bu durum onu tehlikelerle karşı karşıya bırakıyor. Düşüncesinde ide-
alist, olaylara yaklaşım tarzı bilinçli değil, a-politiktir. Bu da bireysel 
çıkarların ön plana çıkmasına sebep oluyor. Bütün bunlar maddi yö-
nünü açığa çıkarırken, manevi yönünü geride bırakıyor. Kişilikte, 
pratik ve teorik  anlamda bir ayrılık vardır; ya sadece teoriyle yakla-
şarak lafazanlık yapıyor yada pratiğe gidince teoriye önem vermiyor. 
Liberal olduğu için örgütü korumakta zayıftır.  

Bakış açısında yüzeyseldir, hafiftirve olaylara bütün boyutlarıyla 
bakamaz, olayları değerlendirdiğinde yetersizliklere girebilir. Bu da 
iki yüzlü bakış açısından kaynaklanmaktadır. Bir çok kez meseleleri 
abartarak yada kişilik yetmezliklerinin kaynağını gerekçelere dayan-
dırarak, bakış açısını zayıf bırakmaktadır. Umut ve inancı gerçeklik-
ten uzak; tepkilendiğinde yanlışı doğru yerine koyarak ona inanıyor. 
Bunun nedeni de ideolojiye gelmeme ve ruhunu ona göre ayarlama-
madır. Bundan dolayı hayalperesttir, iradesi ve inancı zayıftır; sis-
temle uzlaşmakta, partiye de tüm gücüyle katılma ihtiyacını hisset-
memektedir. Partiye katılımı özlü değil, yüzeyseldir. Kararında za-
yıftır, değerler üzerinde tasarruf geliştirir, hassastır, üslup ve hitabe-
tinde sivildir. Askeri disiplin ve yaşama gelmez. Dürüstlükten ve 
sadakatten yana zayıf, parti ve örgütsel duruşu yetersiz, bireyci yönü 
kollektif yönden daha ön planda, ciddiyetten uzak, daha çok laçka ve 
şakacılığa yatkındır.  

Mücadele süreci içerisinde belli bir değişim ve dönüşüm yaşan-
masına rağmen böylesi bir raporda bunun dile getirilmesine gerek 
yoktur.  

Amed kişiliğinden kopuk olmayan bu kişilik yapılanmam, sonuç 
olarak açımlamaya çalıştıklarımdan uzak değildir. Bu kişilik yapı-
lanmasının kendisi, egemen erkek zihniyetinin de kendisi olmaktadır. 



Erkeğin dönüşüm sorunları 

 238 

Ortaya özeleştiri vermeyen, eleştirilirse, ne yapacağı belli olmayan 
“üzerine fazla gitmeyelim, dardır, tutucudur” şeklinde bir imaj çizen 
kişilik yapılanması ortaya çıkmıştır. Böylesi içi boş bir zihniyeti ka-
bul etmediğimi ve akademi ortamında değişimde çok sancılı bir sü-
reci yaşadığımı görüyorum. Ama bu platformlar sonrasında, değişim 
olmuyor anlamında da değildir; bunun iyi anlaşılması gerekir. Yanlış 
bilgilendirmelerle hareket etmek kimseye fayda sağlamaz.  

Bu süreçte özellikle kendimi anlamam ve tanımamda koordinas-
yondan B... arkadaşın çok emeği ve faydası olmuştur. Kadına layık 
olmanın çabası içerisindeyim. Platformlar sonrasında “bu kadarını 
hak etmedim” şeklinde duygusallık, içe kapanıklık, büzülme şeklinde 
bir duruş sergilesem de yer yer tepkilenmeler devam etse dahi  bunun 
büyük oranda aşıldığını söyleyebilirim. Özellikle platformlar süre-
cinde, arkadaşlar üzerinde tahakküm oluşturma ve hakimiyet kurma 
şeklinde gelişen eleştirileri, egemen erkek zihniyeti çerçevesinde 
incelediğimi ve anlam verdiğimi belirtebilirim.  

Özellikle bu raporla bir çok farklı konuyu da açmak istiyordum. 
Ama özellikle erkek egemen zihniyetin ben-merkezli güç kavramına 
bakış açısı ve tarzıyla maddiyatta ve maneviyatta büyük bir tüketime 
yol açtığı, en sonunda kendisini de tükettiği hem şahsımda ve genel-
de sistem gerçekliğinde yoğunlaştığım bir konudur. Kadın da ise, 
gücün emek harcayarak bir paylaşıma gitmesi ve bundan doğan sev-
giyle manevi bir güç, hatta örgüt gücü oluşturduğu ve bunun da ka-
dının doğallığından kaynaklandığını söyleyebilirim. Bu anlamda 
Akademi’ye gelişimi ve katılımımı yeniden sorgulamaktayım. Öz-
gürlüğe atılacak en büyük adımın,   egemen erkek zihniyetinden ko-
puşla gerçekleşeceği ve kadınla da bu anlamda ittifaka gidileceği bir 
sonuçtur. Aksi taktirde pratik yaşamda çarpılmayla karşılaşılacağı 
ortadadır.  

Sonuç olarak açığa çıkan, erkek egemen zihniyetin bir yansıması 
olan Ortadoğu bölge statükoculuğunun ve bunu örgüt içinde temsil 
eden liberal duruşların da bu çalışmayla aşılabileceğidir.  Bunun için 
de egemen zihniyetten güçlü bir kopuşla gerçekleştirilecek özgür 
bireyin, çevresini ne bütünüyle ret ederek, ne  de tam kabul ederek 
emeği ve katılımıyla mücadele etmesi gerektiği apaçık ortadadır. 
Aksi taktirde kendisini ve çevresini yeterli görme, beğenme; bu an-
lamda sadece laf yaparak eleştirmeyle de sonuca gidilemediği geç-
mişte yaşanan pratiklerle de açığa çıkmıştır. Hızla bunları aşmak 
gerektiği, bununda fedakarlık istediği; bunun aksi bir durumda baş 
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aşağıya gidişin yaşanacağı  da ayan-ı beyandır. Bu temelde önümüz-
deki sürece daha güçlü bir katılımı gerçekleştireceğime inanıyorum.  

Devrimci Selam ve Saygılar  
 

 
PJA KOORDİNASYONU’NA 

“Özgürlük” “anaya dönüş” olarak tanımlanır. Yani öze dönük, 
öz olma gerçekliği. Bu anlamıyla öz, kadın ve onun ekseninde ortaya 
çıkan yaratımlar anlamına da geliyor. Özgürleşmeyi tanımlarken, öze 
varmak, onu anlamlandırmak ve yaşadığımız koşullarda yeni yara-
tımlarla sürekli canlı tutmak; belki de gelişmenin ve hatta başarma-
nın adı oluyor. İşte bu nokta da, yine bulunduğumuz kadın ortamında 
öze yönelik eleştiri geliştirmek sanırım daha anlamlı olmaktadır. Öz; 
içimizde, zihnimizin derinliklerinde ve belki de bir tarih yokluğunda 
kaybettiğimiz, arayıp da bulamadığımız gerçeğimiz oluyor.  

Özü, ilk tarih yazımıyla yitirmiştik ve ondan sonra arayışların 
çoğu öze yönelmekten çok özden uzaklaşmayla sonuçlanıyordu. 
Arayışlar ve öze dönüş istemleri hep canlı kalsa da, sesi hep derin-
lerde sönüp gidiyordu. Aslında şimdi, öze ulaşma noktasında daha 
yeni yeni bir doğrultuya girdiğimi hissediyorum. Özümü aradıkça, 
çirkinliğimi, çaresizliğimi, ürkekliğimi daha iyi görmeye başlıyorum. 
Gördükçe aslında korkuyorum. Korktuğumu göstermemek için, ne 
kadar güçlü olduğumu haykırıyordum. Ama aslında korkuyordum, 
korkumun özünde doğallığım vardı. Doğal olmaktan, çıplak ve sade 
olmaktan, kısacası kendim olmaktan korkuyordum. Çoğu kez bu 
korkuyu bastırdım, farklı gösterdim. Kendime göre değerlendirip, 
egemenlikler yarattım. Bazen kaçtım, bazen kavga ettim, bazen de 
utandım... utancım doğallığımdı belki de; belki de kendimden utan-
dım... tüm bu karışık duyguları, hisleri ve düşünüşleri son süreçteki 
yoğunlaşmalarımla yaşadım.  

Bu raporla bazı değerlendirmelerden ziyade, yoğunlaşıp derin-
leşmeye çalıştığım ve beni en çok zorlayan birkaç temel nokta üze-
rinde kısaca durmak istiyorum. Erkeksi akıl ile kendime göreliği, 
bunun örgüt ve çizgi yaklaşımını; yine militanlık ile aydın gerçekli-
ğini ve en son kavram olarak ele alıp derinleştirmeye çalıştığım ve 
belki de mantık olarak tümünü kapsayan “utanma” olgusunu kısmi 
de olsa açmaya çalışacağım. Kopuk ve karışık gelse de ve tam anla-
mıyla sonuçlandıramazsam da ondan sonraki yoğunlaşmalar için 
önemli olacağına inanıyorum.  
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Uzun süren eğitimlerle genel bir düzey yakalansa da kişiliğe ve 
esasta da “erkeksiliğe” yönelik derin yoğunlaşmalar bende  her ne 
nedense, platformlar sonrası ciddi anlamda gelişmeye başladı. Genel 
eğitimlerde belli bir yoğunlaşma olsa da; eğitimlerin genelliğinden 
olsa gerek, yaşanan yoğunlaşma öze yönelik gelişirken, zorlanmalar 
yaşanıyordu. Bu bende yer yer zorlamalı bir yoğunlaşmayı geliştirdi. 
Doğal ve kendiliğinden bir derinleşme ihtiyacından çok, sırf öyle 
olması gerektiği için yoğunlaştığımı anladım. Bunun altında biraz 
sabırsızlık, biraz kendini ispat, biraz da sistemsizlik vardı. Belki or-
tamda böylesi bir yoğunlaşmayı istiyordum. Ama bende öze yönelik 
yoğunlaşma doğallığında gelişmedi mi içselleşmiyor ve hatta ikna 
olamıyorum. Durum böyle olunca, kişiliğime yönelik eleştiriler ge-
lişse de, dönüp dolaşıp kendimi haklı çıkarıyordum. Bu tarz bir man-
tıkta giderek derinleştiğimi gördüm. Zorlamalı yoğunlaşma, zorlama-
lı sonuçlar çıkarmaya götürüyordu. Yani kabul etmiyordum. İlk sü-
reçte doğal gelişen yoğunlaşmalar olsa da, çok dar ve yüzeysel kalı-
yordu. Kişiliğimde “zorlu anlayış” tespitine gitmek ve kabullenme-
mek bazen olumsuz etki dahi yaratabiliyordu. Bu adeta ıslak bir hav-
luyu sıka sıka kurutmaya benziyordu. Havlu belki böylesi bir zorla-
ma ile çabuk kuruyordu; ama sonuçta, buruş buruş olmaktan da kur-
tulamıyordu. Oysa uygun yöntem ve tarz yakalanır, yine gerekli sis-
tem tedbirleri alınırsa; hem havlu çabuk kurur, hem de buruşmaktan 
kurtulur. Ve bence yaşanan biraz da  buydu. Biraz zorladık, biraz 
sistemsiz, dağınık yöneldiğimiz kişiliğimiz yer yer buruştu. Biraz 
boşaldı, biraz rahatladı belki ama, kişiliğimde çiziklere yol açtı. Bu 
aslında egemen yanlarımıza dokunduğu için böyle oldu. Ama sonuç-
ta dar ve yüzeysel bir gerçeklik ortaya çıktı. Hafiflik, gayri ciddi yak-
laşımlar bu yoğunlaşma biçiminden kaynaklanıyordu. Kısacası ben; 
şimdiye kadar yoğunlaştığımı ve sonuçlar çıkardığımı sanıyordum. 
Oysa sadece işin içine yeni yeni giriş yapıyordum. Ve bence asıl yo-
ğunlaşma daha yeni yeni başlıyor. Bu doğru ve olması gereken bir 
yoğunlaşmaydı. Şimdiye kadar ki eğitimler, eleştiri ve  çözümleme-
ler benim için sadece bir doğrultuya girmeydi. Yeni yeni nasıl düşü-
neceğim, nasıl ele alacağım ve nasıl sonuç çıkaracağım noktasında 
bir anlam düzeyine ulaşıyordum. İşte bu biçimiyle yetersiz ve ürkek-
te olsa, bir doğrultuya yakınlaştığımı söyleyebilirim. Bunu son süreç-
te yaşadığım yoğunlaşmalarda, edindiğim heyecan ve mutluluk his-
siyle fark ediyorum.  

Bu çerçevede; son süreçteki temel bazı yoğunlaşmalarımı, neden 
ve sonuçlarıyla çözümleyebildiğim oranda açmaya çalışacağım.  



Erkeğin dönüşüm sorunları 

 241 

Platformlarda belli bir yoğunlaşmayı yaşadım. Her arkadaşta, 
çözümlenen her anlayışta kendim ile kıyaslamalar yapıyordum. Ra-
porların düzeyiyle bir zorlanma yaşandı. Birey olarak bende de yaşa-
nan biraz bu oldu. Raporumu yoğunlaşarak yazmaya çalışmıştım. 
Derinlikli olmasa da ulaştığım bazı sonuçları açmayı hedeflemiştim. 
Genel yapının çözümleme gücüne inanıyordum ve bu konuda çe-
kinmedim. Genel eleştiri ve değerlendirmelerde bir iki farklı yakla-
şım sergilense de düzey, benim açımdan olumluydu. Görmediğim, 
görüp de çözmek istemediğim, kendimce doğru bildiğim bir çok 
eleştiri gelişti. Başta bazılarına anlam veremedim. Bazı eleştirilerde 
zorlandım. Bazılarını ise hiç kabul etmedim. Aslında gelen eleştirile-
rin genel doğrultusu benim gerçekliğimi gösteriyordu. Ne kadar ka-
bul etmesem de, zoruma da gitse; gerçeğim ortaya çıkmıştı. Gelen 
eleştirilerde ağırlıkta ittifak duruşu, kendini katmama, ilişkilerde se-
çici, kendine göre ölçü koyma, kendini zorlamama, paylaşmama, 
çizgiye kendini yatırmama ve canı isterse yapma, istemezse yapma-
ma vb. eleştirilerin doğrultusu gelip örgüte yaklaşımımda ve kendine 
görelilikte duruyordu. Kendine göre bir duruş, kendine göre bir örgüt 
ve kendine göre katılım gerçeğimin özünü oluşturuyordu.  

Platformlardan sonra gelen eleştiriler üzerinde yoğunlaştım. En 
son  koordinasyondan arkadaşların da yer yer uyarı ve destekleriyle 
beni en çok zorlayan anlayışımın, daha doğrusu duruşumun üzerinde 
ciddi ciddi yoğunlaşmaya başladım. “Kendime görelik,” evet sorun 
buydu. Ve çözmem gerekiyordu. Bu süreçte kendime göreliği besle-
yen ve bende mevcut değişik anlayışlar gördüm. Tabi bunun sonuç-
larını da. Kendine göreliğin gelişiminde biraz aile şekillenmesi, biraz 
yöresel özellikler olan disipline gelememe, keyfiyet, yine kendini 
zorlamama, başına buyruk olma, örgüte gelmeme, feodal ölçüde ka-
bul-ret, hesapçılık, kendini merkeze koyma vb. anlayışlarımın kendi-
ne göreliğimi beslediğini gördüm. Bu sonuçta beni bireyciliğe götür-
dü. Ve bu da egemen erkek mantığı ve aklında somutlaşıyordu. Yani 
sorun daha derinlikliydi. Kendime göreydim. Ama bir aklın, bir man-
tığın sonucu olarak bu gelişiyordu. Olay ve olguları kendi bilinen 
mantığıyla ele alma, ona göre sonuçlar çıkarma erkesi mantıktır ve 
erkeksi aklın, erkeksi zihniyetin örgüte ve örgütlenmeye ters olduğu 
sonucuna vardım.  

Kısacası; son yoğunlaşmalarımla bir egemen gibi düşündüğümü 
ve erkeksi bir akıl ile mantık yürüttüğümü gördüm. Bu noktalardaki 
yoğunlaşmalarımı sonuçlandırıp sistemleştirmiş değilim; ama, son 
süreçlerdeki “kendine görelik” üzerine yoğunlaşmalarımda ulaştığım 
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tespitler olmasına rağmen bunu pratiksel yaşamda bir düzeltme çaba-
sına dönüştürmeyince de daraldığımı söyleyebilirim. Kısmi deneme-
lerim gelişmişse de ürkek ve cesaretsiz olduğunu söyleyebilirim. Bu 
mantığı da çözümlediğim de, yine egemenliğin elden gidişine kilit-
lendiğini  gördüm.  

Şimdi asıl sorun; bir egemen erkek olarak mı yaşayacağım, -ki, 
bu sistem adına, sistemi yaşamak anlamına geliyor- yoksa egemenli-
ği, onun bireyci duruşunu aşarak, uyumlu, paylaşımcı ve tamamlayı-
cı bir erkek olarak mı yaşacağım. Kaba anlamda tercihim ret olması-
na rağmen, eğer hala çözüm veya pratikleşme gelişmiyorsa, o zaman 
sorun, ikna ve derinleştirme gerekliliğindeydi. Bunun için yapmış 
bulunduğum, yüksek bir ikna gücüne dönüştürerek, cesur adımların 
atılması gerektiğine inanıyorum. Bu adımlar atıldıkça kendine göre 
olmaktan çıkıp, örgüte ve duru bir gerçeğe göre olabilir.  

Kendi mantığına, kendi görüşüne ve anlayışına göre olmak, 
özünde kendisi olmamaktır. “Herkese göre olmaktan nefret ederim, 
farklılığım olmalı, herkes gibi olmamalıyım” derken aslında biraz da 
kendimden uzaklaşıyordum. Ve bu noktada kendine göre olmak, as-
lında herkese göre olmaktır. Aşırı kendine görelik sığ bir bencilliktir. 
Her şeyi kendine göre düzenleyip, onu yaşadın mı, doğal olarak ay-
rıksılaşma, uzaklaşma yaşanır. Bu eleştirildiği gibi alternatif-karşıt 
duruştur.  

O halde, kendine göre olunmayacaksa, kime, neye göre, nasıl 
olunacaktır? Aslında bunun cevabı da biliniyordu. Yeni çizgiye göre 
olunacaktı. İşte burada yine farklı bir sorun açığa çıkıyor. “Peki o 
zaman çizgiye nasıl katılınacaktı?”  Bir aristokrat olarak mı, bir köy-
lü olarak mı? Bir küçük burjuva aydın olarak mı? Yoksa bir çizgi 
militanı olarak mı katılınacaktı? Çizgiye aristokrat katılım, ilkel-
milliyetçi çizgi ile bütünleşmeyi; bir aydın olarak katılım, yeni stra-
tejinin ideolojik mücadele gerçeğinde liberal ve reformist bir duruşu 
ortaya çıkaracaktı. Belki iyi bir yazar, iyi bir hatip iyi bir propagan-
dacı olunabilinirdi; ama, devrimci olunamazdı. Kürt gerçekliğinde 
doğru yürüyebilmenin özü militanlıktır. Militanlaşmadan yürümek 
mevcut Ortadoğu ve sistem gerçekliğinde ispatlanmış bulunmaktadır. 
Özcesi eğer örgüte, devrime değer bir katılım gelişecekse ve kendi 
gerçeğine ulaşabileceksen lafazan-geveze bir aydından ziyade özlü-
fedekar bir militan olmam gerektiği ortadadır. Aydınlanma, militan-
lık öçlüleri, yani çizgi ve örgüt esasları üzerinde şekillendi mi, ger-
çek anlamda bir aydınlanma olur ve çevresini de aydınlatır. Aksi 
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taktirde, on defa da aydın olsak ellerimize, kollarımıza, gözlerimize 
koca koca fenerler de bağlasak yine dürüst bir aydınlatıcı olamayız.  

Bizde aydın kimliğinden önce militan kimliğinin alınılması ge-
rektiği açıktır. Mevcut duruşum ve temsil ettiğim duruşta çizgi tem-
silini yaratmadığımın bilincindeyim. Keyfiyetçilik, kendine görelik 
ve alternatif duruş, bir militanın duruşu ve anlayışı değil, olmamalı-
dır. Çizgi temsili, çizgiyi tanıma-bilme ile başlar. Erkek örgüte gel-
miyordu. Aklı ve mantığı, örgüte, yeni irade birliğine ve kolektiviz-
me zıttı.  Örgütlülük, paylaşım, kolektif irade ve doğru güç olma an-
lamına geliyordu ve tüm bunlar bir “erkek” duruşuna denk düşmü-
yordu. Bugün bu mantık ve akıl bir sistem haline gelmiştir.  

Beşbin yıllık sistem yaratımları, bir akıl örgüsüne göre  oluşur. 
Ziguratlar ve tasarımları rahip mantığına dayanıyordu. Sonraki tüm 
sınıflı gerçeklik, bu mantık üzerinde kendisini derinleştirdikçe bir 
akla dönüştü. Yani sistem için düşünme, sistem içinde düşünme, dü-
şündükçe sistem olma ve sistemle “aklın” düşüncesini besleme.... 
İşte bu paradoks yaratılan erkeksi aklın hem çıkmazı ve hem de güç 
aldığı temel olguydu. Aslında bu biçimiyle sistemler bir cinsiyet 
kimliğine kavuşuyordu. Yani erkek aklı, erkek egemen sistemi.... 

Bu akıl ve mantık yürütme biçimleri, toplumlar geliştikçe, ken-
disini geliştirdi, örgütledi ve sistemleşti. Bu anlamıyla ortaya çıkan, 
örgütlü gibiymiş gibi görünen tüm sınıflı toplumlar özünde örgütsüz, 
hatta örgütün irade birliğine karşıttır. Erkek akıl, bireyci ve bencildir. 
Paylaşıma, uyuma terstir. Bu akıl disipline gelmez, karışıklık, bağlı-
lık ve yine muğlaklık en büyük zeminidir. Bu akılda geçmiş kopuk-
tur. Erkek akıl en güçlü göründüğü anda, en zayıf halini yaşar. Her 
ne kadar fiziki gücü, sistemin görkemliliğini ve ordularının çelik 
sertliğini gösterse de, aslında bunun da en zayıf noktalarını güçlü 
gösterme çabasının bir sonucu olduğunu göreceğiz. Bu biçimiyle 
erkek akıl kendine güvenirdir. Sistem iradesiz ve bencil olduğu için-
dir ki, devlet, ordu gibi araçlara gerek duyar, bunlar erkek yaratımı-
dır. Bu noktada erkek paylaşımcı olmadığı ve bireyci olduğu için 
kendisini güçlü, hakim ve otoriter göstermeye çalışır. Aynen siste-
min kendisini kurumlarıyla, farklı göstermek istediği gibi. Tüm bun-
lar bir düşünce sisteminin ürünüdür. Ve bu akılda örgütlü güç olma 
yoktur. Örgüte göre olmamanın kökeninde bir akıl ve mantık yatı-
yordu. Şimdi eğer örgüte, çizgiye göre değilsek, o zaman kendimize, 
“erkeğe” ve sisteme göreyiz. Kolektif ve manevi yönü güçlü bir ör-
güt ortamında, olmama rağmen, ortaya çıkan “kendine görelikte” 
“sana göre olmam”  mantığı vardır. Dayatmalarımın anlamı budur. 
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Bu duruş yıllardır örgüt ortamında olmama rağmen, örgütlü olama-
dığımın da izahı oluyor. Bu örgüt içerisinde farklı duruşları açığa 
çıkarır. Örgüt bütünlüğü içinde, tek ve ayrıksı durma, örgüt ölçüleri 
yerine kendi ölçülerini esas alma, istediği zaman iş yapma, istediğin-
de sonuna kadar keyfiyet, yine kabul ve retlerde kendini çizgisel an-
lamda zorlamama ve özelde de, duruş, anlayış ve pratik olarak hük-
meden bir seyir izlemek, örgüte göre olmamanın bir boyutu oluyor. 
Bunları besleyen de kendine göreliktir. Yani bireyci olmak, yani  
erkek olmak. Burada, örgüt ve birey ayrımını yapmak veya kıyasla-
makta erkek aklın bir ürünüdür. Örgüt ile bireyi birbirinden ayırmak, 
insanı düşünceden ayırmak gibidir. Örgütsüz birey olmayacağı gibi, 
birey örgütle düşürülemez. İşte burada örgüt, birey ayrımına gitmek, 
örgüt ayrı, ben ayrı gerçeğini yaratır. Buda kendine göreliğin güçlü 
bir zeminidir.  

Çizgiye gelmeyen özgünlüklerin çözümlenmesi ve doğru bir ek-
sende yürüyüş, ancak Önderlik gerçeğine ulaşmakla mümkündür. 
Bulunduğum kadın ortamında Önderlik’e daha fazla yakın olmam 
gerekirken -ağırda olsa- kendine göreliğim ve yine örgüte katılım -
katılmamam- biçimimle aslında Önderlik’ten uzaklaşıyordum. Bu-
nun ağır baskısını şimdi daha iyi hissediyorum. Çözüm olarak, yeni 
baştan Önderlik üzerinde bu defa farklı bir mantık ve akıl gücü ile 
yoğunlaşma gerekliliğini duyuyorum. Ulaşılan düzeyle  Önderlik 
çözümlemeleri üzerinde  yeniden derinleşme benim temel çıkış nok-
tam olacaktır. Bu konuda ikna olduğumu söyleyebilirim. Bu tarz bir 
yoğunlaşma, yaşadığım kadın ortamında anlamlı olacağı gibi, kadına  
beni daha farklı yakınlaştıracağını düşünüyorum. İlişki biçimlerinin, 
duruş ve mantık örgütlerinin özelde de akıl döngüsünün, Önderlik 
gücü ile doğru bir eksene kavuşacağına olan inancımla kararlaştığımı 
söyleyebilirim.  

Ulaştığım bu kararlılık ve yine bu güne kadar yaşadığım yoğun-
laşmalarla, açıp tartışırken bir türlü çözüm bulamadığımız bazı ku-
ramlar üzerinde yoğunlaşmak istiyorum. Önümüzdeki süreçte temel 
yoğunlaşmalarla beraber esasta kavramlar düzeyinde de olsa, “akıl, 
gurur, aşk, sevgi ve cinsellik” üzerinde derinleşmek istiyorum. Kısmi 
de olsa “utanma” olgusu üzerinde başlatmış olduğum yoğunlaşmamı 
da aktarmak istiyorum. Genel konu, bütünlüğü ile kopuk gibi görürse 
de, özünde biraz da tümünü ilgilendiren temel kuramlardan biri de 
“utanma” olgusu olmaktadır sanırım.  

İlişki yaklaşım ve paylaşımlarda genelde olduğu gibi; bende de 
ortaya çıkan “utanma” olgusunun nedeni neydi? Bir “devrimci” ola-
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rak tanımlanırken, utanma, gerçekten bize ait bir duygumuydu, yoksa  
zorla mı utandırılıyorduk? Peki utanmanın kaynağı neydi. Kadın ne-
den utandı? Ve erkekte nasıl geliştirildi?  Bunun tercihi nasıl izah 
edilmeliydi? Aslında utanma olgusunun özünde de bir mantık bu-
lunmaktadır. Tarihin özünde utanma yoktur. Kadının yarattığı, ilk 
toplumda utanma olgusu tanımsızdır. Çünkü doğallığın, bütünlüğün 
olduğu yerde yada ayrımın olmadığı yerde, utanma gereği de ortadan 
kalkar. İlk utanma ve utanç Adem ve Havva özgünlüğünde ortaya 
çıkıyor. Havva yasak elmayı yediği için -ki yasak elma bilgi ve 
ölümsüzlük sırrıdır- bilgiye ulaşmak yasaklanmıştır. Havva aslında 
bu yasaya karşı duruştur. Meyveyi yiyiyor ve Adem’e de yediriyor. 
Yani erkeği de direnişe, isyana çekiyor. Buraya kadar birlik ve bü-
tünlük var. Oysa tanrı onları, cezalandırırken, yeniden elma sonrası, 
kendi cinslerini, fiziklerini tanımalarından dolayı cezalandırmaktadır. 
Adem ve Havva’nın incir yapraklarıyla örtünmelerinin özünde, erke-
si mantık ile birbirine yabancılaşmadır. Ve işte o zaman yabancılaş-
manın adı, utanma oldu. Eksiklik ve fazlalık, zayıf ve güçlülük iyi ve 
kötülük bu kavramın altında kendisini sistemleştirmiş ve süreçle 
sözde namus, edep, ayıp gibi ölçülerle giderler derinleşmiş ve doğal-
lığından uzaklaşmıştır. Doğal insan çıplak insandır. Adem, Havva’yı 
gördüğünde yaşadığı utanma, kadına olan yabancılaşmadır. Bu ya-
bancılık kovulma ile derinleşiyor. Aslında verilen ceza cinslerin bir-
likteliğine ve doğalılıklarınadır. Örtünme ise ayıplanmaya karşıdır. 
Hor görülmeye, küçük düşünülmeye karşıdır. İncir yaprağı ile teset-
türlü giyimin öz mantığı budur ve kadının kendinden utancının nede-
ni de, belki de bu alevdir. Kendisini Fraud’un deyimiyle “eksik gör-
me” ve belki örtünme bu utançtan kaynağını alıyordu. Aslında bu 
kadının kendi gerçekliğine ve doğallığına yabancılaşmasında somut-
luk kazanmaktadır. Eğer kadın kendi doğasından, doğallığından ve 
hatta bedeninden utanır hale getirilmişse, bunun temelinde kendisi 
olmama kaygısı ve belki de korkusu yatmaktadır. 

Erkekte ise utanma, egemen mantığın içine girdiği biçimlerin dı-
şa vurumu olmaktadır. Erkekte ne kadar egemenlik, tahakküm ve 
mülkiyet yaklaşımı aşılırsa, özce de kadını tanıyıp, doğru bir payla-
şım ve ilişki mantığını yakalarsa; işte o zaman yüzyıllar önce yaratı-
lan cinslerin utanma gerçeğinin kaynağını açığa çıkaracaktır. Bu 
mantık aşılmadıkça, tüm ilişkilerin, tüm paylaşımların tüm sevgilerin 
ve tüm aşkların utançlı olacağı kesindir.  

Kadına karşı utanma olgusu, sistemler derinleştikçe incelmiş ve 
günlük yaşamın bir parçası  haline gelmiştir. Adeta utanmadığımız, 
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yabancılaşmadığımız bir günümüz bile kalmamıştır. En doğal ilişki-
ler, en doğal duygular ve en doğal yaşam bile yabancılaşma gerçeği 
ile bir utanca dönüştürülmüştür. Nasıl yaşamalı, sorusuna; “hala da 
utanmadan, yabancılaşmadan yaşamak” cevabı vermek işin bir boyu-
tunu tamamlayacaktır.   Cinslerin birbirine karşı yabancılaşması ile 
günlük yaşamda tabular gelişmiş, aşk, sevgi, cinsellik bile bu maske 
altında bir utanca dönüştürülmüştür. En kapalı, en çok utanan ve en 
çok sözde tabulu toplumlar veya bireylerde, sevgi ve cinsellik olgu-
su; yani kadın olgusu çarpıklaşmıştır. Nedeni yabancılaşmadır. “Se-
viyorum” derken dahi, bir utancı yaşadığımızı düşünüyorum. Doğal-
lığında olmayan her şeyin utançlı olduğuna inanıyorum. Bir sevgi, 
bir aşk ve hatta cinsellik doğallığında yaşanmamışsa, o aşk, o sevgi 
ve o ilişki utançlı bir ilişkidir diyebilirim. Bu noktada cinsellik daha 
bir paradokslaştırılarak adeta zihinlere kazınmıştır. Yabancılaşma 
cinsler arasında o kadar derinleşmiştir ki, genel evle toplumun utan-
cını, özel evle de ailenin utancını sistemleştirmiştir. Öyle ki, özel 
evde bile, özel odalarla bireyin kendisi utanca boğulmuştur. Sanki 
dört duvar arasında yaşanan cinsellik ile, ulu-orta da yapılan cinsellik 
arasında fark varmış gibi gösterme istemi aslında bu utancı gizleme-
nin adı oluyor. Utanıyoruz çünkü ayıplanmış bir gerçeğimiz var. Her 
ayıp bir yabancılaşma gerekçesi, her ayıp bir utanç abidesi gibi biz-
den alanları da anlatıyor.  

Bazen kendimizi ayıpladık, bazen çevremizi, bazen bizim olma-
yanları.... Oysa tümünün birleştiği nokta, kadını ayıplandığımız, ger-
çekliğidir. Dilinden, yürüyüşüne, saçından, giyinişine ve hatta bede-
ninden sevgisine kadar her şeyi ayıpladık; harladık ve düşürdük. 
Ama en çok ayıpladığımız gerçeğin mahkumu olduğumuzu da, daha 
yeni yeni anlıyoruz. Ayıplama bir mantık, bir akıl, bir bakış açısı. 
Şimdi, bu gerçekliği geçmişimde çok çarpıcı görebiliyorum.  

Utanma bir devrimci duygusu değil; devrimcileşmemize engel 
olan, yaban kalma gerçeği oluyordu. Yabanlık korkuyu; korku bağ-
lanmayı  getirirdi. En yaban olduğumuz kadın noktasında yaşadığı-
mız korku kör bağlılığa, katı sahiplenmeye ve hükmetmeye götürdü.  

Ayıp ve utanç olarak bildiğimiz aşk, sevgi ve cinsellik kimlerce 
ve nasıl ayıplanmıştır. Aşk, sevgi ve cinsellik tapınaklarda kutsal bir 
ibadet olarak görülür ve uygulanırdı. Tanrıçalar bu anlamıyla aşkın, 
sevginin ve cinselliğin sembolüydü. Yani bugün utanç duyduğumuz, 
utandığımız aşk ve sevgi aslında doğal, insansal ve hatta kutsal dev-
relerdir. Kazılarda ortaya çıkarılan heykel ve resimlerde cinselliği 
simgeleyen mantık bu dönemde kutsanmışken, sınıflı topluma giriş-
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le; Adem ve Hava ile incir yapraklarıyla özünden doğal gerçekliğin-
den yabancılaştırılmıştır. Ve aşk ve sevgi, kutsallıktan bir utanca, bir 
horlanma ve kovulma gerekçesine dönüştürüldü. Yani utançlaştırıldı. 
Bu nokta da  Adem ve Havva  mitosu daha iyi anlaşılmaktadır. As-
lında Havva’nın anlamı “hat” demektir. Yani Kürtçe’deki “jin” gibi, 
yani yaşam. Burada kadın ve erkek cinsinin ortak yaşam noktasında 
birbiri ile buluşması ayıplanmış ve bir utançla örtünmesine yol aç-
mıştır. Özgün de “hayatın”, “yaşamın” örtülmesi ve bunlardan utanç 
duyulması vardır. Belki de kadın intiharlarının kökeninde, böylesi 
yaşamdan utanç duyma yatıyordur. Çünkü, sistemde genel eve kapa-
tılan kadınlara “hayat kadını” denilmesinin nedeni belki de bundan-
dır. Yani “Havva kadını” denilmek isteniyor. Utancını yenmeye çalı-
şan bir protestocu, belki de yaşamdan, hayattan duyduğu utancın 
bedelini ödüyordu. Tabi ki kendi bedeniyle...  

Bu noktalarda yoğunlaşmalarımı derinleştirmek istiyorum. Biraz 
farklı ele alıp sonuçlara gitmeye çalışıyorum. Ve bunları kişiliğime 
indirgeyerek anlamlandırmak istiyorum. Bugün yaşadığım; sevgi, 
aşk ve kadın yaklaşımlarımda, yine yaşama bakışımda ve hatta bir 
güne yaklaşımımda, bir yabancılaşmanın olduğu gerçeğidir. Özünde 
utanmaya götürdü beni, kadından utanmaya, sevgiden utanmaya gö-
türdü. Bu noktada çıplaklık, doğal yaşamın özü oluyor. Kendi çıplak-
lığımdan utanmamak, kendi bedenimden kendi cinsimden utanma-
mak; özce de bir kadının gözlerine kaygısız ve utanmadan bakabilme 
gücünü göstermek, doğal yaşamın kendisi oluyor. Doğal yaşam be-
lirtildiği gibi öze dönüşle mümkündür. Doğal yaşama dönüş doğal 
olmayanlardan arınma ile gerçekleşebilirdi ve arınmam gereken öyle 
çok şey vardı ki; ve belki de zorlanmalarımın, pratikleşmemenin 
özünde de bunlar yatıyordu.  

Başarısızlığın ve anda kaybetmenin nedeni de biraz bu oluyor. 
Önderlik, “günlük olarak başardığın kadar, kendini yarattığın ve 
kendini yenileyebildiğin kadarsın, başta her şey kendini abartmaya, 
sübjektif kılmaya götürür” derken, hem çıkış noktamı ve hem de 
kaybettiğim noktayı anlatmaktadır.  

Son olarak; içine girmiş olduğum yoğunlaşmalarla, daha fazla 
sonuç alacağımı biliyorum. Önderlik “kazandığın gün, kazandığın 
yarındır” diyordu. Ben de bundan sonra yarında kaybetmemek için 
bugünü kazanmayı kendime esas alacağımı söyleyebilirim.  

Devrimci Selam ve Saygılar. 
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PJA ÖKA KOORDİNASYONUNA BİREYSEL 
YOĞUNLAŞMA RAPORUMDUR 

Platformumda çıkan sonuçlar benim daha da derinleşmem gerek-
tiğini ortaya koydu. Belki platformum çok ağır geçmedi ama temel 
noktalarda ciddi değerlendirmeler ve eleştiriler gelişti. Platformlar-
dan sonra, farklı noktalarda bir yoğunlaşmayı yaşadım. Kendimi ele 
alırken, sadece bir boyutuyla gelişim aşamasını açmanın gerçeğimi 
doğru ifade etmeyeceğini gördüm. Yaşadığım kırılmalar, kişiliğimde 
bir çok duygu ve psikoloji yaratmış, bunu da gördüm. Bir çok sınıf 
bakış açısının ve milliyetçi bakış açısının derin izlerini taşımaktayım. 
Savunmalara rağmen, hala doğru bir militan duruşuna ulaşmamış-
sam, egemen erkek zihniyetinin bir ürünü olan sınıfsal, milliyetçi 
duygu ve düşüncelerle savunmalara yaklaştığımdandır. Sistemi çö-
zümleyeyim derken, günlük olarak yaşadığımız sistemin özelliklerini 
unuttuk. Her duruşumuzu anlamlandırıp tarihle bağını kuramadığı-
mız için, doğal olarak yoğunlaşma teorik düzeyle sınırlı kaldı. Bu-
günle tarihe gitmek, tarihle bugüne gelmek mantığıyla teorik tartış-
maları yürütmedik. Bunun için teorik yoğunlaşma ile pratik yaşam 
duruşumuz birbirine uymadı ve özgürlük militanına yaraşır bir mü-
cadeleyi yürütemedik. En önemlisi de kendimize karşı ısrarlı bir mü-
cadeleyi yaşamadık. Soyuttan somuta inmek demek, gerçeğinle karşı 
karşıya gelmek demektir. Ben bu noktada çok fazla cesaretli olama-
dım. Bu bir aylık süreçte bu eğitimin ağırlığını, yüklediği görevleri-
nin ciddiyetini gördüm. Öncesinde de bu ağırlığı görüyordum, fakat 
bu yükün altından çıkacak mıyım çıkmayacak mıyım noktasında 
ciddi bir sorgulamayı yaşamadım. Özgürlük militanı olmak, insanın 
kendisini aşmasıyla mümkündür. Yani tüm egemen erkek zihniyeti-
ni, duygusunu aşmak. Bu da ciddi bir mücadeleyi gerektirir. Hem 
kendinle mücadele etmek özgürlükte ısrar etmek, hem de bu çizgiye 
denk örgütsel, siyasal ve askeri duruşa sahip olma çabası gerçekten 
ağır bir sorumluluktur. Başarılması halinde tarihi ve insani sorumlu-
luk görevini tamamlamanın onurunu yaşamak, özgürlüğün de kendi-
sidir. Özgürlük kendisini yeniden yaratıp toplumsallaşmaktır. Bunun 
için özgürlük, mücadele ile yaratılacak bir yaşam düzeyidir ve mü-
cadelede egemen erkek zihniyetinin tüm verilerine karşı günlük ola-
rak tavır koymaktır. Sistemi teorik ve düşünsel olarak kendinde 
çözmek yetmiyor. Asıl belirleyici olanı kendinde çözdüğün sınıflı 
toplum zihniyetine karşı tavır koymaktır. Son aylarda bunu yapmaya 
çalıştığımda vardığım sonuç şuydu; bu tutumun gelişebilmesi için 
sistem gerçeğine karşı nefret ve öfkenin gelişmesi gerektiğidir. Nef-
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retin, özgürlük çizgisinde tercih ve kararlı olduğun oranda geliştiğini 
gördüm. Özgür kişilik ve yeni yaşamın gelişmesi için de, önce ret 
etme -kaba retçilikten bahsetmiyorum-mutlaka gereklidir.  

Kitaplar üzerinde bu dönemde fazla yoğunlaşmadım. Günlük 
olarak çıkan yaklaşımlarımı, olay ve olgular karşısındaki tepkilerimi 
anlamaya çalışıyor; yaşadığım ruh halinin davranışlarıma nasıl yan-
sıdığını ve kendimde ve çevremde çıkan yetmezliklerin erkek zihni-
yeti ve sistemi ile bağlantısını anlamaya çalışıyor ve yoğunlaşıyor-
dum. Vardığım sonuçları kısaca açmak istiyorum:  

Platformumda ortaya çıktığı gibi kadına ya bir ana, ya bir bacı 
yada bir cinsel meta olarak bakma yaklaşımını yaşadığımdır. Bir ka-
dını, önce bir insan olarak, bir yoldaş olarak algılamakta ciddi bir 
yetersizliklerimin olduğunu gördüm. Özellikle kadınla karşı karşıya 
geldiğimde neden psikolojim bozuluyor? Neden rahat yaklaşamıyo-
rum? Neden kadınla ilişkelenmeden kaçıyorum? İlişkilenirken ölçüm 
nedir? Bu soruların yanıtını bulmaya çalıştım. Özellikle bu noktada 
yaşadığım zorlanmaları anlamlandırıp, egemenlikle ilişkisini kurma-
ya çalıştım. Kendimde çözdüğüm veya vardığım sonuçları somut 
olarak aşacağım. Hep korkuyla kadına yaklaşıyorum. Hem egemen-
liğini kaybetme korkusu hem de düşürülme korkusu, güçlü olan ka-
dına karşı bir korku ve tepki yaratıyor. Kadının zayıflıklarımı görme-
sini istemedim. Genel yönetim tekmillerinde takımın yetersizliğinin 
tekmilleri verildiği zaman psikolojim alt-üst oluyordu. Her şeyi elin-
den alınmış kişinin eziklik psikolojisini yaşıyordum. Ama içten içe 
de bu ezikliği kabullenemiyordum. Yönetimdeki arkadaşları da erkek 
üzerine hükmeden, iradesizleştiren bir güç olarak görüyordum. Çün-
kü kadın gücünün de, verili sistem gücünden kaynaklandığını ve o 
gücü ele geçirmeye çalıştığını düşünüyordum. Bu güç erkek gücüy-
dü. Erkeği var eden de hükmetme anlayışıdır. Her şeyi kendisiyle 
başlatan ve bitiren bir güç. Kadının asıl gücü paylaşan, ortak eden, 
değer yaratıp insan hizmetine sunan ve iradeyi geliştirendir. Belki 
bunu teorik olarak önceden de biliyordum; ama bunu kolay kolay 
kabul edemediğim ortaya çıktı. Erkek açısından güç olmak, tüm sis-
tem gerçekliğini kendisinde aşmakla mümkündür. Erkeğin gücü 
kendisiyle sınırlı olan ve ezilenler üzerinde tahakküme dönen bir 
gerçekliktir ve insani değerlerden yoksundur. Bu güce sarılmak, in-
sani değerlerle buluşmamaktır. Bu gücü kaybetmek, büyük güce 
ulaşmaktır. Toplumsallaşma, toplumsal değerlerle yeniden buluş-
maktır. Bu anlamda korkumun da bir kuruntu olduğunu, yersiz ve 
anlamsız olduğunu anlamaya başladım.  
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Geleneksel kadından korkmak yanlış bir şey değildir. Fakat bü-
tün kadınlardan yada bazı yetersizlikleri yaşayan kadından korkmak, 
ilişkilenmemek kendi özgürlük ilkelerine güvenmemektir. Eğer ger-
çekten kendine güvenen bir erkekse, her kadınla ilişki geliştirebilir. 
Geleneksel yaklaşımları da kendi duruşuyla etkisiz kılabilir. Sorun 
bunda ısrarlı olmama, biraz da böyle bir kadını tercih etme var. Çün-
kü kendini onun karşısında güçlü görüyor ve egemen bakış açısını, 
düşüncesini yaşamsallaştırma zeminini geleneksel kadında bulabili-
yor. Kadına hep düşürücü olarak bakmak, egemen bakış açısı ve 
onun yarattığı bir sonuçtur. Dolayısıyla bunun suçlusu kadın değil 
erkektir. Bir kadını hem yoldaş olarak görme istemi, hem de cins 
olarak görmek istemenin yarattığı psikoloji, tam bir çıkmaza sürük-
lenmektir. Neden tüm kadınlara eşit yaklaşamıyorum. Çünkü kendi-
me göre ölçüler koyuyorum. Örneğin fiziki olarak güzel veya çirkin 
kadınla aynı düzeyde ilişkilenebiliyor muyum? Hayır, güzel kadına 
yaklaşımım onu kendime bağlama istemi, çirkini ret etme durumu 
var. Saygılı görünmenin altında onu kendime bağlayıp sahip olma 
yaklaşımı var ve bu tam bir mülkiyet anlayışıdır. Sistem gerçekliği-
nin kadını metalaştırma yaklaşımıdır. Düzenden aldığım bu özellik-
ler saflarda da zaman zaman ortaya çıktı ama, kendimi bastırıp 
unutmaya çalıştım. Başarılı da oldum. Fakat tüm bu zeminleri ken-
dimde yeni yeni aşıyorum. Bu yaşadığım gerçekliğin tüccar zihniye-
tiyle bağlantısı var. Ben pazarcılık yaparken, güzel bir kıza iyi mey-
veler veriyordum. Çünkü onu kendime bağlamak istiyordum. Ölçüle-
rime uymayan yani kendimce çirkin bulduğuma da çürük meyvele-
rimi verip, malımı satıyordum. Hem de onu kendimden uzaklaştır-
maya çalışıyordum. Aynı biçimde erkeklere de aynı yaklaşımı göste-
riyordum. Kravatlı ve memur olanlara iyi meyve veriyor, zavallı gö-
rüntüsünü veren, ezilen kesime de çürük meyveleri veriyordum. Bu 
bir zihniyet ve bakış açısının ürünüdür. 

Kadına tümden bu boyutuyla yaklaşmadım. Özgürlük duruşu 
olan, güç olana karşı da bir saygı vardı. Onun iradesine saygılı olabi-
liyordum. Anlatmaya çalıştığım özgürlük temelinde veya ölçülerine 
göre bir yaklaşımı süreklileştirmemektir. Sadece bu bakış açısıyla 
kadına yaklaşmamaktır. Bu olmadı mı, doğru bir ilişkinin yakalana-
mayacağı noktasında ikna oldum. Özgürlüğü esas alan ilişki tarzını 
yakalamak için, kendimle yoğun bir mücadeleyi sürdürmeye başla-
dığımı söyleyebilirim. Bunun gücünü kendimde yaratabileceğimi ve 
bu noktada da ısrarlı olacağımı belirtebilirim. Çok fazla derinliği 
olmasa da böyle bir tercihte bulunduğumu söyleyebilirim. Özgürlük 
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ilkelerini esas alan kadına karşı, bir saygı ve değer verme durumu da 
gelişti diyebilirim. Yukarıda açmaya çalıştığım yanlış yaklaşımlara 
rağmen, çok ilkesiz ve saplantı düzeyine varan bir durumu da yaşa-
madım. 

Yukarıda açtığım yaklaşımlarıma yol açan bir diğer etken de ka-
dını tanımamadır. Bilinmezlikler, her zaman ürkek ve kaygılı yakla-
şımlara zemindir. Mesafeli duruşun bir diğer nedeni de budur. Kadını 
tanıdıkça kaygılardan kurtulma, ön yargılardan kendini arındırmada 
gelişiyor. 

Bu süreçte yoğunlaştığım bir diğer alan da demokratik kişiliği ne 
kadar yakalayıp, yakalamadığımdır. Bildiğim bir şey var; demokratik 
bilincimin ve duruşumun yetersiz olduğudur. Dogmatik yaklaşımları, 
olay ve olgular karşısında tahammülsüzlük ve hoşgörülü yaklaşma-
ma gerçeğini kendimde pratik olarak görebiliyorum. Ne kadar eşit-
likçiyim, herkese aynı derecede yaklaşıyor muyum konusunu sorgu-
ladığımda demokratik anlayışımın dar olduğunu görüyorum. Yanlış-
lıklara karşı tepkim gelişse de, yapıcı bir tepki değildir. Hem çatışan 
ve mücadele eden, hem de bütünlüğü koruyan, güç veren bir yakla-
şımım yeterli derecede olmadı. Son dönemde çok dogmatik ve uç 
yaklaşımlara girmeyeyim derken liberalleştim. Takım içerisinde libe-
ralizm geliştiyse, bunun bir nedeni de duruşumdur. Bir diğer etken 
de eleştirel yaklaştığım arkadaşların, yetmezliklerini benimle izah 
etmeleri oldu. Platformlardan önce de,  bir-iki arkadaş zorlanmalarını 
ortama ve bana bağlamaya çalıştı. Bu ortamda sorumluluk altına 
girmek istemedim. Bu durum, ilişkimi sınırlandırma, kendimi sorum-
lu görmeme anlayışına yol açtı ki, bu da ortayolculuğa girmektir. 
Liberal kalmayı tercih ettiğimden değil, kendimle yeterli bir mücade-
leyi geliştirmeme, ortamın ve sürecin gereklerine göre kendimi dona-
tıp cevap olmama böyle bir sonucu doğurdu. Erkek zihniyetinde ısrar 
etme yada bundan kendisini koparmak istememe böylesi bir mücade-
lesizliğe yol açtı. Her alanda özgürlük çizgisi doğrultusunda mücade-
le etmek, kendi sınıf anlayışından taviz vermek, cins zihniyetini aş-
mak anlamına geldiğinden, bir erkek olarak bunu gerçekleştirmekte 
zorlandım. Özgürlük çizgisinde kendimizi eritmediğimizden, bu ger-
çeğimizden hemen vazgeçmek istemiyoruz. Bu anlamda zorlayan-
zorlanan bir duruşumun olduğu doğrudur.       

Özellikle bu eğitimden sonra, nasıl bir yaklaşım ve mücadeleyi 
esas alacağım noktasında yoğunlaşmam devam ediyor. Böylesi bir 
eğitimden sonra istesek de, istemesek de bir misyonun yükümlülüğü 
altına giriyoruz. Bu çalışmanın amacına denk bir duruşu sergileme-
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miz gerektiği açıktır. Şahsımda bu çalışmayı boşa çıkarmak istemi-
yorum. Hem kendim için, hem genel örgüt çıkarı ve amaçları için 
tarihi bir adım olarak da değerlendiriyorum. Rolümü başarıyla oy-
namak istiyorum. İstemekle cevap olamayacağımı bilerek, burada 
verileni kişiselleştirmemek gerekir. Özgürlük ideolojisinde netleş-
meyi  ve bunu pratikleştirmeyi kendi açımdan ciddi bir mücadele 
alanı olarak görüyorum. Bunun gerçekleşmesi için, geriye  kalan 
sürede Önderlik çözümlemeleri üzerinde yoğunlaşmayı kendime he-
def yapmış durumdayım. Görülecek çözümlemeler dışında, Önderlik 
tarzını, olay ve olgulara bakış açısını anlama ihtiyacını kendimde 
hissediyorum. “Özgürlüğü anlamak, kendimizi anlamak, Önderlik 
gerçeğini ve felsefesini anlamakla mümkündür” bilinciyle yaklaşıp 
derinleşmek bundan sonraki hedefimdir. Önderlik gerçeğini tam ola-
rak anlamadığımızdan, Önderlik’in savunmalarda ortaya koyduğu 
sistem gerçekliğini de anlayamıyoruz. Aslında savunmalardan da 
Önderlik gerçeğini anlamak mümkündür. Fakat bazı gerçekler detay-
larda gizlidir. Genel bir yaklaşımla Önderlik çizgisi ve gelişimini 
anlamak mümkün değildir. Ayrıntılarda derinleşmek, belki, Önderlik 
ile aramızdaki mesafeyi kısaltabilir.  

Genel olarak eğitim ve yaşamdaki duruşumu, takımın durumunu 
ve takımdan sorumlu arkadaşlar hakkında bazı görüşlerimi kısaca 
açmak istiyorum. Takıma gelen eleştireler tümüyle yerinde eleştiriler 
ve tespitlerdir. Eğitim başlayalı altı ay oldu; altı  aydan sonra, genel 
eleştirilerle sınırlı kalınmasını doğru bulmuyorum. Herkes aynı dü-
zeyde, aynı sorunu yaşayamaz. Kişilerde bazı sorunları tespit edip, 
gidermenin daha gerçekçi olduğu kanısındayım. Genel oldu mu kim-
se eleştirilere sahip çıkmıyor, dolayısıyla ciddi bir sorgulamayı ya-
şamıyor. Bireylerle hiç konuşulmadı, eleştirilmedi demiyorum. Fakat 
yeterli olmadığı kanısındayım. İkna olduğu kadar tavır da almalıdır. 
Hala adım atmayanlar, hatta geriye düşenler de var. Belki takım ola-
rak bizim böyle bir mücadeleyi geliştirmemiz ve birbirimize güç 
vermemiz gerekiyordu ama bunu yapamadık. Benim açımdan da 
özeleştiri konusudur. Yapılmadığı yerde, yapılması gerekenleri yöne-
timin yapması gerekiyordu. Hassas ve sabırlı yaklaşımı aşmak gere-
kiyor. Mücadele dozajının, artması gerektiği kanısındayım. Takım 
olarak doğru bir ilişki yakalamada, ciddi yetersizliklerimizin olduğu-
nu biliyorum. Aslında, hem doğru bir ilişkiyi yakalama, hem de bir-
birimizle mücadele etmede ciddi yetmezlikler yaşadık. Ya liberal 
kaldık ya da çatışarak birbirimizi zorladık, yoldaşlığı geliştiremedik. 
Gelişme oldu fakat bunu herkes açısından söylemek zor.  
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Birey olarak hem kendime, hem de ortama eleştirel yaklaşımı 
esas almakla birlikte bunun mücadelesini vermede yetersiz kaldım. 
Genel arkadaşlarla belli bir ilişki ve tartışmam gelişti fakat bazı ar-
kadaşlarla da ilişkilenemedim. İlişkilenemediğim arkadaşlar, zaten 
genel bir ilişkisizliği yaşıyorlar. Sorun o arkadaşlardan kaynaklıdır. 
Hala duruşunda devam edenler, doğal olarak açık kapı bırakmıyor. 
Takıma gelen bizi ciddiye almıyorsunuz eleştirisini kendi adıma ka-
bul etmiyorum. Kim nasıl, niye ciddiye almıyor, bunun netleşmesi 
gerektiği kanısındayım. Hem gelen eleştirileri dikkate alıp, üzerinde 
yoğunlaşma, hem eğitime katılım, hem de yaşamdaki duruşumu dü-
zeltmeye çalıştım. Bayan arkadaşlarla alıp-vermede tutucu kaldım. 
Fakat genel bir katılımla ilişkilenmeye, eğitimlerle yoğunlaşmalarımı 
paylaşmaya çalıştım. Yeterli değildi ama çözümlediğim oranda bu-
nun pratik adımlarını atmaya çalıştığıma inanıyorum. Her şeyi aştım 
demiyorum, zaten bu uzun ve ciddi bir mücadele gerçekliğiyle  aşı-
labilir. Başlangıç itibarı ile gerekli adımların atıldığına, adım atıldık-
ça cesaret ve güvenin geliştiğini kendimde gözlemleyebiliyorum. 
Sorun bunu örgütlü ve süreklileşen bir güce ulaştırmaktır. Bunun 
üzerinde de yoğunlaşmam var.  

Sonuç olarak; yoğunlaştıkça sistemin bakış açısını ve bende ya-
rattığı kişilik yapılanmasını, yarattığı psikolojiyi görebiliyorum. Her 
adımımı, düşüncemi, ruh halimi günlük olarak sorgulamaya çalışıyo-
rum. Ortam içerisinde de yaklaşımlarımın anlamını ve bunun bende-
ki boyutunu sorgulayıp, sonuçlar çıkarma temelinde bir yaklaşım 
içerisindeyim. Yine yaşadığım, ne özgürlük çizgisine girme, ne de 
geri egemen erkek zihniyetinde ısrar etmenin yarattığı, ortada kalma 
durumumu aşmaya çalışıyorum. Bunun aşılmasının tek yolunun da 
özgürlük ideolojisinde derinleşerek gelişeceğini bilerek, ideolojide 
ikna olup, özgürlük için gerekli adımları atmak istiyorum. Zorlanma 
var, fakat zorlukları aştığımı görmek de bana güç ve umut veriyor. 
Bu süreçte yaşadığım yoğunlaşmalarımı tümüyle açamadım; bilince 
çıkardığım ve yansıtmaya çalıştığım yanılgıları ve bakış açısını, top-
lumsal gerçeklikle ve aile gerçekliği ile ilişkilendirdim fakat açama-
dım. Bunun için rapor eklektik kalmış olabilir. Yanılgılarımı sistem 
gerçekliğiyle bağlantılandırarak çeşitli sonuçlara ulaştığımı söyleye-
bilirim. İleriki derslerde bunu daha kapsamlı tartışıp, yoğunlaşmamı 
paylaşabileceğime inanıyorum. Belki yanılgılı, yetersiz kalmış olabi-
lirim ama tartışmaya da açık olduğumu belirtme gereği duyuyorum.  

 
Devrimci Selam ve Saygılar 



Erkeğin dönüşüm sorunları 

 254 

PJA KOORNASYONU’NA BİREYSEL RAPORUMDUR 
“Bazı gerçeklere yaşanmadan ulaşılmaz” tespiti kadın ortamında 

yaşadığımız yoğunlaşmaların sonuç cümlesi oluyor sanırım. Bir ger-
çeğe ulaşmanın farklı yöntemleri vardır. Okumak, dokunmak, duy-
mak ve hatta görmek bile çoğu zaman bir gerçeği tam olarak bize 
vermez. Hint mitolojisinde, kelebeğin gerçeği arayışındaki gibi, “an-
cak gerçekleştiğim zaman gerçeğe ulaşmak” ve yaşama bu perspek-
tifle anlam vermek gerçeğin tanımı oluyor. İzafi gerçeklikler yaşam-
sal kılındığı oranda kalıcı olabiliyor. Yani, bir gerçeği yaşamak gere-
kiyor. Onu duyumsamak, hissetmek, düşünceden ve bağımsız gerçe-
ğin içene girmekle aslında gerçek olunuyor. Özgür Kadın Akademi-
si’nde yaşadığım gerçeği arama serüveni onu yaşayarak, acıları, zor-
lanmaları kadar kaygılarını, ürküntülerini ve yine umut yüklü heye-
canını, onun hissel tamamlayıcılığını duyumsayarak bir anlam düze-
yine kavuştuğumu söyleyebilirim. “Yaşadıklarımla gerçeğe yakınlaş-
tığım” belirlemesi abartılı olmasa gerek. Geçmişin yanlı bakışı veya 
düşünce sistemi ile gerçek sandığım ve kendimi gerçekçi gördüğüm 
bir durumdan arındığımı belirtebilirim. Yakınlaştığım olgu; aslında 
kendi gerçekliğim oluyordu. Kendi gerçeğimi tanıdıkça “öteki” yi 
anladığımı, ona yeni anlamlar kazandırdığımı gördüm. Beş bin yıllık 
sözde gerçeği tanımak, bunun kişiliğimde yarattığı etkileri çözümle-
mek, özcesi kendi mantığımı, duygularımı bir bütünen sistemimi, 
anlamam, kadın gerçeğine yakınlaşmamı getirdi. Kadın gerçeği bu 
tespit ile erkeği, onun sistemi ve yaratımları çözümlediği oranda bir 
anlama kavuşuyordu. Bu biçimiyle kendimi tanıdıkça, kadına anlam 
vermeye başladım, kendi tarihimi ve bir bütünen erkeksi geleneği 
çözümledikçe kadına farklı yaklaştığımı gördüm. Bu gerçeğe ulaşa-
bilmem için, böylesi bir yoğunlaşmayı ve özellikle de kadın orta-
mında böylesi bir atmosferin havasını solumak gerekiyordu. Bu an-
lam zemininde yaşamak, paylaşmak, gerçeğe ulaşma da temel dönüş-
türücü etken oldu.  

Bu temel gerçek üzerinden iki temel olguya yeni anlamlar yük-
lediğimi söyleyebilirim. “Ben ve öteki.” Birincisi beni, benim şah-
sımda erkekliği anlatıyor. Yaşadığım ve kişiliğime yedirilen bireyci-
lik, bencillik, ben merkezcilik ve yine bunun örgüte, ilişkilere yan-
sıma biçimi olarak çizgiye tamamıyla girmeme, ittifak duruşu “ben”i 
anlatıyor. Bu süreçte derinliğine ve hissederek bilincine kavuştuğum 
bu gerçeklere anlam verdikçe, çözümledikçe, “öteki” anlam kazanı-
yordu. Bugüne kadar süre gelen “ben ve öteki” mantığı ile bakmış-
tım. Ben ve öteki derken, ben ve kadın, ben ve örgüt, ben ve yaşam 
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ve hatta ben ve Önderlik (felsefik ve psikolojik) biçimiyle, “bende” 
bir derinleşme yaşanıyordu. Bazen bu öteki; zayıf, güçsüz bir mülk, 
bazen sevdiğimi düşündüğüm bir kadın; bazen, onunla gülünebilinir-
di ama kendimi yatırmamam gereken bir araçtı. Bazen de bu “öteki”, 
aşırı soyutlayarak kendimden uzaklar da gördüğüm Önderlik gerçek-
liğinin kendisi oluyordu. Özgür Kadın Akademisi’nde de hep bir 
öteki vardı. Ben ve kadın dışındaki ortam, beni de bir öteki olmaya 
sürüklüyordu. Yani kadına göre de ben, ötekiydim. Öyle olmaydım. 
Ama bendeki ile kadındaki öteki kavramanın anlam farklılığını yine 
yaşayarak öğrendim. Önderlik; “ötekiyi tanımadan doğru bir zihniyet 
devriminin olmayacağını” söylüyor. Birey olarak “öteki” hep belirt-
tiğim tarzda tanımıştım. Ve aslında hep kendimden uzaklaştırarak 
kendi “benim” de zirveleşmeyi yaşamıştım. “Öteki”yi  tanımak, zih-
niyet dönüşümünde diğer bir ilkesel yaklaşımı ifade eder. Firavun-
laşma, yani kendini devletle tanrı yerine koyma, bütün siyasi hasta-
lıkların özüdür. Ve karşısındakileri küçük, kul gibi görmeye zorlar. 
Ötekini bir kul, etkisiz bir varlık gibi değil, eşit ve özgür bir diyalek-
tik üye olarak görmeyi gerektirir.” Önderliğin bu tespiti, hem “ben”i 
hem de “öteki”nin nasıl olması gerektiğini anlatmaktadır. Kişiliğim-
de, zihniyetimde yaşanan devletleşme ve tanrılaşmayla aslında öte-
kinin, yani kadının tamamlayıcı eşit ve özgür gerçekliğini onun o 
zihniyetinden uzaklığımı gösteriyor. Birey olarak ötekiye bilinen 
tarzda yaklaşırken, ötekinin bana beniyle yaklaşımı beklediğim gibi 
olmamıştır. İçte yaşayarak derinleştiğim bu gerçeklikti. Ben ötekiye 
dışlayarak, uzaklaştırarak ve hatta idalize edip  soyutlaştırarak yakla-
şırken; öteki, bana yakınlaşan, tamamlayan ve somutlaştıran mantığı 
ile yaklaşmıştır. Ve sanırım bu, ötekinin özgünlüğünden kaynaklanı-
yor. Yani ideolojik, felsefik gerçeğinin dışında öteki kendi gerçekli-
ğinde farklılıklarıyla kendini yaratma gücüyle gerçekleşen öteki olu-
yordu.  

Bu eğitim sürecinde anlamsızdan, anlamlaşmaya doğru giden zi-
hinsel bir mücadeleyi yaşadığımı söyleyebilirim. Ortama girişle ya-
şadığım yabancılık, özde zihinsel genelde de cins olarak bir yabancı-
laşma gerçeğinden kaynaklanmıştır. Bu bende farklı ruh hallerine yol 
açtı. Asıl yabancılaşmanın kendimden hareketle, dünyaya, doğaya, 
tarihe ve tümünün bileşkesi olan kadına yönelik yaşandığını an be an 
hissederek yaşadım. Geçmişte doğru bildiğim benimdir, özümdür 
dediğim tüm olguların, gerçekte söz gücünden yine anlam derinli-
ğinden yoksun olduğunu gördüm. Aslında başta kabul etmedim. İs-
tekli ve çabacı olmama rağmen, varolan zihniyet yapısından kaynak-
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lı, sonuç alıcı bir düzeyi yakalayamadım. Zaman geçtikçe, kadının 
kendi dilinde gözlemleyip dinledikçe asıl çelişkilerin açığa çıktığını 
gördüm. İlk çelişki, mantıkta farklılıktır. Bakış açısındaki sadeliğin, 
anlamlandırma gerçeğinde duygu-his boyutunu gördükçe, özde yaşa-
dığım ve benimdir dediğim mantık gerçekliğimi çözüyordum. Özcesi 
zihinsel bir mücadelenin zorlanmalarının heyecanını yoğunca yaşa-
dım. Bunun bende moral değerlerini güçlendirdiğini ve eskiye oranla 
daha moralli, azimli ve coşkulu bir düzeye yakınlaştığımı belirtebili-
rim.  

Yine örgüte yaklaşımda, eğitimler derinleşip zihniyet çözümle-
meleri geliştikçe, ne kadar yanılgılı bir duruşun sahibi olduğumu 
gördüm. Sınıf karakterinden ve yine yöre gerçekliğinden kaynaklı 
özelliklerle, örgüte tamamlayıcı bir üye olarak katılmaktan ziyade, 
onunla çeşitli düzeylerde işsel ve ruhsal anlaşmalar yaparak bir itti-
fak duruşuna gittiğimi gördüm. Bu özünde örgüte, ideolojiye ve hatta 
Önderlik çizgisine tam ve hesapsız katılmadığımı gösteriyordu. Bir 
militan olarak adanma veya Önderlik gerçeğinde erime yerine, ken-
dime göre durarak, ölçüleri kendine göre ayarlamak ve yine ilişki 
gerçekliğinde seçicilik bu anlayışın pratik uygulamaları olarak ortaya 
çıkıyordu. Yoğunlaşmalarla ve geliştirilen çözümlemelerle kişili-
ğimde yaşadığım bu gerçekliği tüm çıplaklığıyla gördüm, çözümle-
meye çalıştım. Güçlü sonuçlar çıkardığımı söyleyebilirim. Ama öz-
de; kadın anlamında örgütü daha iyi anladım diyebilirim. Erkeksi 
mantıkla örgüte bakış yerine, yeni zihniyetle bakışı ortamdan kazan-
dığım güçle yakalamaya çalışıyordum. Bana göre şimdi ve gelecekte 
kadınla doğru yoldaşlık, örgüte doğru katılımı getirecektir. Bu eşittir, 
Önderlikğe katılım anlamına gelmektedir. Çıkardığım önemli sonuç-
lardan biri de, Önderliği daha bir tanıma ve hissedebilme gerçeğine 
ulaşma çabasıdır. Kadın ortamında bunu yaşamam önemlidir. Önder-
liği kavramanın ve anlamanın bilinen erkeksi mantıkla gerçekleşe-
meyeceğini gördüm. Ve aslında bayan arkadaşların yine bir bütünen 
ayaklanmış kadın kitlesinin Önderliği sahiplenmesinin altında bana 
göre binlerce yıllık bir zihniyet yapılanması yatmaktadır. Kadın gü-
nümüzün aklını aşarak onaltı bin yıllık bir bilinç birikimi ile Önder-
liği daha iyi anlayabiliyor ve hissedebiliyor. Yani sorun biraz tarih, 
gelenek, psikoloji ve cins gerçekliği ile ilgili oluyor. Bu anlamıyla 
aslında Önderliği anlamak kendimizi anlamaktan geçiyordu. Ve ken-
dimizi anlamakta, kadını anlamaktan geçiyordu. Özcesi kadını anla-
madan Önderliği tam anlayamayacağımı öğrendim. Bu ortamda ve 
yoğunlaşmalarla kadını anladığım kadar, Önderliğe yaklaştığımı söy-
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leyebilirim. Ve asıl güç aldığım ve moral  kazandığım bu boyut ol-
maktadır. Benim için Kadın ve Önderlik ilişkisi bu denli somut ve bu 
denli anlaşılır bir gerçekliktir.  

Çıkardığım önemli sonuçlardan biri de aşk ve sevgi boyutunda 
yakaladığım düzeydi. Bugüne kadar aşk ve sevgi olarak bildiğim, 
kendimce anlamlar yüklediğim duyguların karekteristik gerçekliğini 
tanıdıkça yer yer bir utancı yaşadığımı itiraf etmeliyim. Geri, dar ve 
erkeksi yaklaşımlarımı çözmeye çalıştıkça ne kadar çıkarcı, bencil ve 
kaba olduğumu öğreniyordum. “Bağlandığım”, “seviyorum” dediğim 
olgunun mülkleştiren, bireycileştiren ilişki biçimlerinin altında, derin 
bir yalanın olduğunu gördüm. Bunu derken bazı olumlulukları, ka-
dından kazandığım özgünlükleri yadsımak istemiyorum. Ama duy-
gularımda bir anlam boşalmasının varlığını hissettim. Sevgi olgu-
sunda yaşadığım duygulanmaların çok da dolu olmadığını, içi boş bir 
sevginin erkek karakterinde anlama kavuşmuş olduğunu gördüm. 
Egemenliğin, iktidarın ilk ve etkili nüvesi cinsellik şüphesiz olacak-
tır. Bu yoğunlaşmalarla, ilişki gerçekliğinde fazla yansıtmasam da 
derin bir hesaplaşmayı yaşadığımı söylemeliyim. Ulaştığım anlam 
düzeyi ile yeni duygu anlamlarına ulaştım diyebilirim. Eski dar, ye-
rel, geleneksel duygular yerine; daha eşitlikçi, paylaşımcı ve ortakçı 
bir mantığa yakınlaştığımı söyleyebilirim. Artık, kadını soyutlayarak 
yada sevgiyi soyutlayarak değil; anlayarak, hissedip tanıyarak bir 
ortaklığa ulaşacağıma bu biçimiyle de sevginin gerçek olduğuna ina-
nıyorum. Bana göre sevgi gerçeği aramaktır. Bu gerçek hayattaki 
diğer olgular kadar bir kadın ise eğer, onu aramak, onun arayışında 
olmak yani o güzelliğe ulaşmak çabası ve bunun mücadelesi doğru 
bir aşk ve sevgi gerçeğini ortaya çıkaracaktır. Yine Apocu gerçeklik-
te, hiç  yaşanmamış yeni bir sevgi anlayışının geliştiğine tanık ol-
maktayım. Sahiplenmedim bunun düşüncesine bile kapılmadım, bir 
kadın yakınlaşmasını hissedebiliyorum. Buna sevgidir diyemiyorum. 
Ve sanırım bunu aşan bir gerçeklik oluyor. Emek, paylaşım, güçlü 
duygulara katıldıkça yeni sevgi, Apocu sevgi, Apocu aşkın yakala-
nabileceğine artık inanıyorum.  

Sonuç olarak, fazla uzatmadan, aşırı teorize etmeden çıkardığım 
sonuçlardan kendimce önemli bulduğum bazı olgularda yorum geliş-
tirmeye çalıştım. Dar ve yüzeysel kaldığımın bilincindeyim. Ama bu 
süreçten sonra uzun uzadıya bazı şeyleri tekrarlama gereği duymuyo-
rum. Başta da belirttiğim gibi bazı gerçeklere yaşanarak ulaşılır. Bu 
süreci dolu dolu yaşadım diyebilirim. Farklı bir ortamda en fazla üç 
yıllık bir sabrı gösterme gerçeğimle kıyasladığımda, yaşadığım sekiz 
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aylık yoğunlaşmanın çok hızlı ama bir o kadar da dolu gerçeği karşı-
sında zamanın izafiliğini daha iyi anladım. Bu sürece çok şey sığdır-
dım. Elimden geldiğince güçlü anlamlar yüklemeye çalıştım, bu bo-
yutuyla yetersiz kaldığımın da farkındayım. Ama doyumsuz bir he-
yecanın, hazzı ve derinliği yaşadığımı açıklıkla söyleyebilirim.  

Bu eğitimlerde belki amaç, “erkeği öldürmekti” ama bende asıl 
amaç, kendimi tanıma ve bu tanıma gerçeği ile yeni zihniyete girme 
ve en önemlisi de yeni zihniyetle erkeğe-erkekliğe karşı mücadele 
gerçeğine ulaşmaktı. Burada belki erkeği öldüremedim, daha doğru-
su ben öldürdükçe onlar çoğalıyordu. Başta korkmuştum, ama ulaştı-
ğım düzeyle her türden erkekliğe karşı savaşma gerçekliğine ulaş-
mayı esas aldım diyebilirim. Yani bir erkeği öldürmekle iş bitmiyor; 
sorun, uzun soluklu ve cesaretli bir mücadele azmini ve kararlılığını 
gösterme oluyor. Birey olarak bu mücadelede karşıma çıkan erkekli-
ğe karşı bir mücadele pozisyonuna girdiğimi en azından mantığını ve 
mücadele araçlarını yakaladığımı söyleyebilirim.  

Yaşadığım bu yoğunlaşmayı bir şans olarak görmek kadar, bir 
gereklilik ve hatta bir zorunluluk olarak da görmekteyim. Sunulan 
böylesi şansın tarihi önemi kadar, bundan sonraki mücadele yürüyü-
şümde de en onurlu temsilini yapacağıma dair kararlılığımı belirtebi-
lirim. Bundan sonraki yürüyüşümün, salt benimle sınırlı olmadığı, 
yapacağım her şeyin bir boyutuyla da PJA’yı ve “kadını” da kapsa-
yacağı bilinciyle, daha bir duyarlı, daha sabırlı, ama bir o kadar da 
başarıyı esas alan bir tempoyla; şimdi, her zamankinden çok kararlı, 
azimli, cesaretli ve güvenli olduğumu tüm içtenliğimle belirtmek 
isterim. Bu temelde kadına verilen söz; Zilanların ve Semaların ka-
natları altında Önderliğe verilmiş sözün en yalın ve kesin kararlılığı 
olmaktadır.  

Somut öneri ve görüş olarak;  
Akademi sistemine ilişkin; karma eğitim yerine, derinleştirilmiş, 

uzmanlaşmayı hedefleyen ve geleceğe kadro hazırlayan bir sisteme 
geçilebilir. Yada yeni akademi tarzları geliştirilebilir. Toplu eğitim 
yerine, dallara göre grup oluşumları; işleyiş olarak yönetim yerine, 
yürütme veya eğitmen tarzı; her grup yürütücüsü, genel yürütmeyi 
örgütler, bir komite tarzıyla bir denetleme görevi gören koordinasyo-
na bağlanır. Şubelerde karma eğitim ihtiyaçlara göre örgütlendirilir. 
Yine görevlendirilmede bir şeye göre değil, işe göre görevlendirme-
nin yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Yine akademi 
basınını güçlendirerek dışa açılım sağlayabilir. Dışarıda bilgi, enfor-
masyon rolünü oynayabilir. Kurul sistemi yerine, grup eğitmenlerin-
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den oluşan yürütmeyle daha geniş bir sisteme gidilebilir. Bu yapıdan 
ayrı değil, aksine daha iç içe geçmiş bir düzey olabilir.  

Yine PJA’ya ilişkin;  
1- Bir yayın organına kavuşabilir. İdeolojik-felsefik ağırlıklı 

bir organ olabilir.  
2- Basın-yayın alanında ağırlıkta dış çalışmalarda, bilgi enfor-

masyon merkezleşmesine gidilebilir. Kadın merkezli bilgi alış verişi 
verili medyada alternatif olabilir. Türkiye, Irak, Kafkasya bu çalışma 
için uygun olabilir.  

3- Olası gelişmelerde dikkate alınarak; Avrupa, Irak ve Türkiye 
başta olmak üzere dünya kadın örgütleriyle konfederasyonlaşmaya 
gitme.  

4- Uygun alanlarda ekolojik toplum merkezleri kurulabilir. 
Bunun eğitimi, buna bağlı çevrecilik, hayvan severlik vb. çalışmala-
rı, örgütlenmeleri geliştirilebilir.  

5- Dünya çapında kadın enternasyonalizmi hedeflenebilir.  
6- Dağda ve yine uygun alanlarda Parti Önderliği sosyal bilim 

merkezi, özgür kadın akademisi bünyesinde ve yine bağımsız gelişti-
rilebilir.  

7- Bağdat’ın beş yıl sonraki teknik, bilim ve bilgi gerçekliği 
dikkate alındığında ikinci bir Paris olacağı kesindir. Bu anlamda 
şimdiden hem ekonomik, ağırlıkta sosyal-siyasal kurumlaşmalar ola-
bilir. Somut olarak, Ortadoğu Bilgi Enformasyon Merkezi Bağdat’ta 
örgütlendirilebilir. Hem tüm basın gücümüz katılır ve hem de besle-
nir. Farklı görüşlerim de vardı. İstenildiği taktirde ayrıca da sorulabi-
lir.  

 
Devrimci Selam ve Saygılar 

 
 
 

PJA ÖKA KOORDİNASYONUNA BİREYSEL 
RAPORUMDUR 

Başta şunu belirtmem gerekiyor, burada geçirdiğimiz süreç ke-
sinlikle hayatımda bir dönüm noktasını oluşturuyor. Şimdiye kadar 
ne geçmişimi, ne kişiliğimi çözümlemiştim, ne de erkek egemenlikli 
sistem ile bağlantılarını çok isabetli bir biçimde kurabilmiştim Aka-
demi’deki derinlik bunu sağladı. Ailemdeki ve geçmişimdeki kara 
lekeler ve girdiğim eksiklikler üzerine yoğunlaştığımda, şimdiye ka-
dar her şey bir kısır döngü içerisinde dönmüştü, çıkış yoktu. Bu çık-
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mazlardan kurtulmuş durumdayım. Ailemde yaşadıklarım ve kişili-
ğimi biçimlendiren diğer hususlar önceki rapor ve derslerde kapsamlı 
açmıştım, yaşadıklarımı açma benim için belli bir arınma anlamına 
geldi. Aile gerçeğimin bazı temel noktalarını bütün akademi önünde 
anlatmam hem zor, hem de çok güç veren bir şeydi. Bu anlamda di-
ğer raporlardan farklı olarak bu hususları tekrarlamayacağım, çünkü 
bu eğitim ile beraber benim için yeni bir dönem başlıyor. Artık bun-
ları “babam böyle yaptı, babam şöyle yaptı” biçiminde gerekçe ola-
rak kullanamayacağım, bundan sonra bütün eksikliklerimin sorumlu-
luğunu taşımak zorundayım. Çünkü sorun sadece bu baba veya şu 
öğretmen değil, bir sistemdir. Önemli olan erkek egemenlikli siste-
mindeki ve sisteme karşı yürütülen mücadeledeki yerimdir. Ulaştı-
ğım çözümleme düzeyi ile bundan sonra daha farklı bir mücadele 
yürüteceğim. Artık kendimi daha fazla çözümlemeye gerek yoktur 
demiyorum, yine derinleştirmem gerekecek, ama aynı zaman da ve 
sürekli aynı çözümsüzlük içinde, aynı kör düğümler üzerine düşün-
mekten kurtuldum, bundan sonra pratik mücadelede somut çözüm 
çabalarımı göstereceğim.  

Eğitim sürecimi doğru değerlendirmek konusunda büyük eksik-
ler çıktı. Otuz yıl boyunca alıştığım eğitime yaklaşımımı, ilk aylarda 
olduğu gibi sürdürdüm. O yaklaşımın özellikleri olarak çok okumak, 
derslerde seçici yaklaşmak, yani herkesin değerlendirmelerini eşit 
düzeyde dinlememek ve benimsememek, hep kendi düşünce sistema-
tiğimden yola çıkarak değerlendirmek ve kendimi büyük ölçüde so-
yut ve entelektüel emek ile sınırlandırarak bunu esas alanım olarak 
görmeyi sayabilirim. Bunun bir bütün olarak çok aşırı ben-merkezci 
bir yaklaşımı teşkil ettiğini oldukça geç fark ettim. Eğitime ve yaşa-
ma yaklaşımımı geç değiştirdiğim için sekiz aylık sürecin ancak son 
iki ayını bu anlamda biraz iyi değerlendirdiğimi belirtebilirim. Kitap 
okumayı yüzde doksan oranında azalttım. Eğitimde herkesi dinleme-
ye özen gösterdim, ilişkilerimi yeniden düzeltmeye çalıştım. Bununla 
paralel olarak son iki ayda, pratik davranışlarımı çok daha ciddi sor-
gulamaya başladım.  

Bu istenen düzeyde değilse de, önemli bulduğum değişikliklere 
yol açtı ve niye bu geç başladı sorusuna cevap olmak gerekirdi. So-
runun merkezinde çok köklü ben-merkeziyetçi bir zihniyet yatıyor. 
Kendine göre algılamak, kendine göre değerlendirmek, kendine göre 
çalışmak, ne kadar kendimi kandırmaya çalışsam da egemenlikli bir 
yaklaşımdır. Kendimi her biçimde ortama dayatmaktan başka bir şey 
değildir. Bunu daha önce neredeyse hiç görmemiştim. Buna rağmen 
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buradaki örgütlü kadın ortamı, bende nasıl değişim yaratabildi? Her 
şeyden önce burada örgüt işletildi, doğrudan üstten müdahaleden 
daha çok birbirimizi düzeltmek için bir ortam yaratıldı, birbirimizi 
korkusuzca ve kaygısızca eleştirebilmek ve eleştiriyi kabul edebil-
mek için bir zemin yaratıldı. Zaten akademide kadın ortamından da-
ha çok, erkek ortamının ağırlığını hissettim  ve onun zorluklarını 
yaşadım. Şu yanılgıyı sonradan tespit ettim, kadın ortamında kadınla 
nasıl yaşanması gerektiğini öğreneceğimizi sanmıştım, oysa bundan 
daha çok erkekler arasındaki ilişkiler mercek altına alınarak kendi-
mizi gördük, kendi çıplak gerçeğimizle yüzyüze kaldık. Ve bu ger-
çeklik az değildir. Erkeğin bütün çirkinliklerini gördük.  

Genel eğitim ortamında erkekler olarak azınlıkta kaldıkça, tar-
tışma tarzımız ister istemez dikkat çekti; kaba, kavramlara takılan, 
soyut, rekabetçi, birbirini geçmek isteyen ve herkesten daha akıllı 
görünmek isteyen bir tartışma tarzıydı bu. Özgün eğitimimizde yaşa-
dıklarımızı kısaca özetlemeye çalışırsam, önemle kendimi tanıma, 
bilince çıkarma ve pratik adım atma deneyimlerime değinmek gere-
kir.  

İlk başta bir rapor süreci vardı. Mazlum Doğan Kadro okulunda 
yazdığım kapsamlı rapordan hemen sonra tekrar öz geçmişimi açma-
ya çalıştım. Mevcut yoğunlaşma düzeyi böylece daha da derinleşmiş-
ti. O raporu yazarken, yaşadığım bir ikirciklik vardı. Nasıl yazsam 
iyi olur, ne kadar yazsam iyi olur vb. sonuçta çok fazla kaygıya gir-
meden oldukça açık yazmaya karar verdim. Çünkü burada amacımız 
sistemi ve erkeği ameliyat masasına yatırmaksa, onun için geldik, 
varolan verileri de sunmamız lazım diye düşündüm. Yazma sürecin-
de, babamla ilişkin olaylar ve bununla bağlantılı kişilik gelişimim 
üzerine yoğunlaşmanın beni ne kadar zorladığını gördüm. Adeta mi-
dem bulandı, fiziki olarak rahatsız oldum. Ama bu kördüğümü çöz-
me kararlılığım da vardı.  

Tartışmalarımızda dikkatimi çeken bir nokta, aslında herkesin 
bir özgüven sorunu olmasıydı. Bunu erkeklerde  veya en azından 
bütün erkeklerden beklemezdim, daha çok benim şahsi sorunum ol-
duğunu düşünmüştüm. Diğer bir husus, “duygusal ilişkiler” gibi has-
sas konuların,  anlaşıldıkça daha rahat tartışılabilmesiydi.  

İlk dersler teorik anlamda derinleştirici olmuşsa da, benim için 
kısmen tekrar gibi oldu ve güçlü sonuçları da almadım. Belli bazı 
yeni şeyleri öğrendim fakat beni dönüştüren bir yoğunlaşmayı yaka-
layamadım. Eski tarzımı sürdürdüm. Bireysel yoğunlaştım, kitap 
okudum, takım yaşamına fazla katılmadım. Kendimi çözmeye çalış-
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tım ama başvurduğum yöntemler yanlıştı. Kendine göre ve bireysel-
di, dolayısıyla fazla sonuç vermedi. Örgütsel toplantılar (manga, ta-
kım) daha sonuç alıcıydı, çünkü orada yaşamımız tartışıldı, en yoğun 
eğitim o süreçte herhalde platformlardı. O yüzden platformların ço-
ğuna katılmamamı büyük bir talihsizlik olarak değerlendiriyorum. 
Devrenin ortasında yapılan platformlar henüz sürerken, devreden 
çıkmam gündeme geldi, kamptan çıktım. O zaman gerçekten kalıcı 
gitseydim, aldığım sonuç zayıf olurdu. Bunu şimdi kesinlikle böyle 
söyleyebilirim. O zamana kadar çıkarttığım temel sonuç, benim ön-
celikle kadınla yaşama konusunda değil, erkekle yaşama konusunda 
tıkandığım noktaları çözmek gerektiği ve bundan sonra daha doğru 
bir ilişki tarzını yakalayabileceğim biçimindeydi. Bu önemli bir so-
nuçtu, fakat çok yetersizdi. Özellikle o yönde henüz ciddi pratik 
adımları atmamıştım.  

Ondan sonraki süreçte yoğunlaşmamı olumsuz etkileyen bazı et-
kenler vardı, görevlerden dolayı birkaç defa kamptan ayrıldım, sonra 
bir arkadaşın yaralanma durumu çıktı. O süreçteki pratiğim bir çok 
değişik yönden eleştirildi, hemen hemen her tekmilde bana yönelik 
eleştiriler vardı. Koordinasyon beni kapsamlı bir biçimde eleştirdi, 
bir takım toplantısında eleştiriler zirveleşti. Bu eleştirilerin yoğunlu-
ğu beni gerçekten sarstı; ciddi bir kararlılık oluştu. Böyle devam 
edemeyecektim, etmek istemedim. Dokuz yıllık direnişim yıkıldı. 
Birden hemen hemen bütün yaşadığım sorunlar arasında bağ kura-
bildim, erkek egemenliğiyle nasıl bağlantılı olduğunu birden açıkça 
görebildim ve en önemlisi bunları aşmak için bir yol olarak  gördüm. 
Ve bu yolda yürümek için cesaret aldım. Bir çok olguyu yeniden 
adlandırmam gerekirdi. Yalnızlığı tercih etmek, aslında mücadeleden 
kaçış demekti; duyarsızlık ise kendimi dayatmak ve başkalarını ez-
mek demekti. Kadınla ilişkilenmek, aslında ondan güç alarak kendi-
mi yaşatmak demekti. İlişkilerde fazla emek harcamamak ve hazırı 
aramak, sevgisizlik demekti. Kültür farklılğında ısrar etmek, ben-
merkezcilik demekti. Demek ki, sorunun merkezinde çok köklü bir 
ben-merkeziyetçilik var.  

 
Erkek egemenlikli sistemin köşe taşı  
Kulağım duymak istediğini duyar ve dinlemez 
Ağzım kendimi konuşturmuyor 
Gözüm hep kadını arar 
Beynim kendi mantığıyla ve kendine göre düşünür.  
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Bütün bunları görünce, adeta ayaklarımın altındaki zemin sal-
lanmaya başladı. Bir deprem yaşadım. Üzerinde yürüdüğüm, beni 
ayakta tutan zemin, bilgi ve kadınlarla ilişkilerimdi, bu yıkıldı. Şimdi 
yeni taşları döşemem gerekliydi. Kitapları bir köşeye attım, bir süre 
bayan arkadaşlarla hiç konuşmadım, manga yaşamına aktif katıldım, 
değişik arkadaşlarla uzun ve derin tartışmaları geliştirdim ve gör-
düm. Böyle de yaşanabilir. Hatta, böyle yaşamak daha iyidir. Bunu 
hissetmek benim için son derece önemlidir. Çünkü bu his, bütün teo-
rik değerlendirmelerden daha ikna edici bir olgudur.  

Demek ki, cinsellik önemli bir sorundur, fakat kördüğümün ken-
disi değildir. Yanlış bir ilişki tarzının, sadece bir sonucudur ve deği-
şik dışa vurumun biçimlerinden sadece biridir. Bunu anladıktan son-
ra oldukça rahatladım. Çok güç aldım. Hayatta hiç aşamayacağım 
dediğim bazı alışkanlıklarımı aştım. Cinsellikteki takılmayı büyük 
ölçüde çözdüm. Erkekten korkumu, neredeyse kaybettim. Daha ce-
surca tartışıp, eleştirebilirim, eleştirileri daha kolay kabul edebilirim, 
ve ilişkilerde daha rahatım.  

Son birkaç haftada küçük bir gerileme yaşadım, bütün çabaları-
mı süreklileştiremedim. Otuz yıllık kalıpların hepsini birden kırmak 
olmuyor, çünkü onlar aslında benden daha yaşlıdırlar. Ama karamsar 
değilim, çünkü; yaptığım hataları artık net bir biçimde hata olarak 
görebilirim ve düzeltmek isterim. Onun yollarını da temel hatlarıyla 
anladıktan sonra, mücadeleyi güçlü yürütebileceğime inanıyorum. 
Özellikle sahte ile gerçek güç kaynakları, arasındaki farkı anlamış 
olmak oldukça önemlidir. Sahte güç kaynakları, kadından çalınan 
güç ile başkalarını sıkıştırarak ve ezerek kurulan hakimiyettir. Ger-
çek güç ise, özgürlük, yoldaşlık, paylaşım, emek ve Önderliğin gös-
termiş olduğu yaşam tarzından geliyor. Ben hep aldım, maddi olarak 
ve özellikle manevi olarak verme ve paylaşım düzeyim zayıftır. Bir 
arkadaş bu ilişki gerçeğini çok çarpıcı şöyle ifade etti; “ben arıyım, 
kendime gül arayayım demek olmaz, sen gül ol, gül olduktan sonra 
arılar sana da gelecektir.” Ben hep arıydım, güzeli aradım, almaya 
çalıştım, gül olmaya çalışırken de çok dikenli kimseyi yaklaştırma-
yan bir güldüm. “Niye kimse gelmiyor” diye merak ettim......  

Son derslerin hepsi Önderliğin değerlendirme ve çözümlemeleri 
üzerindeydi. Buna paralel olarak sadece Önderliğin kitaplarını oku-
dum. Bununla beraber Önderliği daha iyi tanıma ve tanıtma isteğim 
daha çok arttı. Bu sadece okumakla değil, her şeyden önce O’nun 
yarattığı kadro ve örgüt gerçeğini tanımakla mümkündür. Özellikle 
“Özgür Yaşamla Diyaloglar” kitabını okurken; burada yaratılan sis-
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temin, ne kadar Önderliğin ön gördüğü sistemin niteliklerini taşıdığı-
nı kavradım. PJA ve Erkeği Dönüştürme Projesi,  Önderlik sahasın-
daki yoğunlaşmalarımın somutlaşmış ifadesidir.  

Yaşadığım önemli bir diğer gelişme de duygu ve duyarlılık bo-
yutundaydı. Özellikle filmler, ama aynı zamanda tiyatro, müzik, ko-
nuşmalar ve bazı tartışmalar daha önce tanımadığım ölçüde duygusal 
olarak  beni etkileyebildi. Bununla paralel olarak başkalarının yaşa-
dığı duyguları daha iyi hissedebildim. Yani duyarlılığım biraz daha 
gelişti. Bu da kadın ortamının olumlu bir etkisidir.  

Şüphesiz henüz çözümleyemediğim ve aşamadığım noktalar 
vardır. Kadına yanlış bakış açısından henüz tam kurtulamadım, ya-
şamda ve ilişkilerde temel bazı eksikliklerimi tam aşamadım. 

Erkekle henüz istediğim ilişki düzeyini yakalayamadım. Daha 
rahatım fakat henüz herkes ile ilişkilenemiyorum. 

Hala dolaylı eleştiriler için duyarlılığım zayıftır, doğrudan ve 
çok somut eleştiriler gelmezse, fazla etkilenmem. 

Avrupa gerçeğini hala çok doğru çözümleyemedim. 
Birey ile bireyciliği, bilimsel ile ahlaksız bilim, hümanizm ile 

doğadan kopmuş insan, kısaca olumlu ve olumsuz olguları her za-
man iyi ayırt edemiyorum. 

Sonuç olarak kazandığım öz güven, irade, örgüt bilinci ve müca-
dele azmi ile kendimi pratiğe çıkmaya hazır görüyorum. Temel bir 
rotayı yakaladığıma inanıyorum. Bu yolda çıkacak zorluklara karşı 
göğüs germeye hazırım. Prometeus tanrılardan ateşi çalmış ve insan-
lığa hediye etmiş, İsa’nın havarileri Kutsal Ruhtan esinlenerek ya-
bancı dilleri öğrenmiş ve müjdeyi Kudüs’ten Hindistan, Habeşistan 
ve Avrupa’ya kadar yaymışlar. Bugün insanlığın en ileri ve ilerici 
ideolojisi Apocu Felsefe ve Kadın Kurtuluş İdeolojisidir. Bizim gö-
revimiz ise, bunu söz ve pratik ile bu kutsal mekandan dünyaya 
yaymak ve böylece insanlık için yeni bir çağın çağdaş neolitik çağın 
kapısını aralamaktır. Bunu başaracak olan örgütümüzün beni gönde-
receği her görevi üstlenmeye hazırım.   

Devrimci Selam ve Saygılar 
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PJA KOORDİNASYON MERKEZİNE 
BİREYSEL RAPORUMDUR 

Özgür Kadın Akademisi’ne gelirken öldüreceğim erkekliğimi, 
egemenlik zırhına bürünmüş köleliğimi ve bunun için kullanacağım 
silahı düşünüyordum. Beş aylık eğitim sürecinde erkekliğimin bey-
nimde ve yüreğimde olduğunu gördüm. Platformumda ise onu, ancak 
keskin bir tercih ve yoğun bir mücadele silahı ile öldürebileceğim 
açığa çıktı. Platformlar sonrasındaki  durumumu bir benzetme ile 
anlatmam gerekirse; silahın namlusu beynimdeki ve yüreğimdeki 
erkekliğimin tam üstünde ve ateşlemeye hazır bir şekilde duruyor, 
parmağım tetikte bekliyorum, bir çok sefer tetik boşluğunu kontrol 
etmeme rağmen, iki aydır o tetiğe basmadım. Şimdiye kadar, köleli-
ğimle belli düzeylerde savaştım ama, şimdi elimdeki silahla, çok 
daha derin bir şekilde bilince çıkardığım gerçekliğime karşı mücade-
le aynı zaman özgürlükle bilinçlice buluşmamın başlangıcı oluyor. 
Yani tetiğe bir kez basmakla bitmeyecek mücadele, tersine can çeki-
şen bir varlıkla savaşmak gibi daha da zorlaşarak sürecek. Belki de 
özgürlük, süreklileşen bu mücadelenin adı oluyor. 

Özellikle platformlar sonrası kendi gerçeğimi bilince çıkarma ve 
bu gerçeği, özgürlükle nasıl buluşturacağımı anlama noktasında bir 
düzey yakaladım. Bundan sonrası tamamen bana -kendimi gerçekleş-
tirme noktasındaki kararlığıma- kalıyordu. Ama böylesi bir süreçte 
içine girdiğim durum, yoğunlaşma dağınıklılığı gibi yansısa da aslın-
da kendimdeki geriliklere, dolayısıyla çevremdeki geriliklere karşı 
mücadelesiz, liberal duruştu. Bu mücadelesizlik gerçeğimin, plat-
formumda derinlikli bir şekilde çözümlenmesine rağmen en yoğun 
mücadele etmem gereken bir süreçte, oldukça çarpıcı bir şekilde açı-
ğa çıkmasının kökünde yatan şey; özgür yaşam doğrultusunda yaptı-
ğım tercihlerde kararlılığımın  sürekli olmamasıydı. Raporumda, 
bundan sonra da özgürlüğe yaklaşımı ve örgütsel duruşumu belirle-
yecek en temel iki olgu olması dolayısıyla “tercih ve mücadele” nok-
tasında yaşadığım yanılgılar üzeride duracağım. 

Yaşam, bir tercihler bütünüdür. Birey yaşamında birçok tercihle 
karşı karşıya kalıyor ve her tercih, arkasından gelen eylemi belirli-
yor. Bugünkü eylemim olan yetersiz duruşumun kökeninde yatan, 
özgürlüğe dair yaptığım en güçlü tercih olan örgüte katılım gerçeğini 
doğru ele alamamam ve içteki yeterliliği eleştirmeyerek bu tercihi 
süreklileştirememedir. Sonuç olarak, partiye gelirken düzendeki ya-
şamı ret etmiş ve özgürlüğe gelmiştim. Belkide bunun gereklerine 
yerine getirseydim, kabul edilir bir yürüyüşüm olabilirdi. Ama bu 
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tercihimi yaparken, önceki iki raporumda açtığım gibi savrulmuş 
yaşam gerçekliğini doğru çözümleyememe ve özgürlüğe soyut yak-
laşımım sonucu sıradanlaşan bir duruş açığa çıktı. Bu gerçekliği his-
setmeme rağmen onunla yüzleşmekten kaçtım. Özgür Kadın Aka-
demisi’nde  bu gerçeklik ile, çok daha yoğun yüzleştiğim bir gerçek-
ti. Ama benim açımdan burada geçirdiğim süreç, Önderlik’le, özgür-
lükle, örgütle en temel halkada buluşmamın olanağını sağlıyorken, 
kendimi bu olgularla yaratmadaki zorluğu hissettiğimde geçmişe 
sarılmam ve varolan düzeyde ısrar etmem; bu süreçte de tercihte 
keskinliği yakalayamamamın bir sonucudur. Özgür yaşamda keskin-
leşemememin nedenlerini ve bunun yaşamda yolaçtığı somut gerçek-
leri özce açmak; ama daha önemlisi, bu noktalarda ikna olmak ve 
bunları aşmak, bu yaşam gerçekliği karşısında vereceğim en anlamlı 
özeleştiri olacaktır.  

Özgürlük tercihi, özellikle düşüncede gerçekleştirilen özgür ira-
de ile kazanılır. Bu irade, ancak kendi kökenleriyle oluşan bilincin, 
yaşamda açığa çıkan sorunlara karşısında anbean çözüm gücü olma-
sıyla kurulabilir. Yıllarca kapitalist yaşam gerçeğiyle kuşatılmışlığı-
mın yol açtığı savrulmayı ve çok ince bir tarzda bağımlılaştırılmış 
iradeyi, özellikle savrulmalarla birlikte daha çok bilince çıkardım ve 
kendi köklerimle, insanlık değerleriyle  buluşma arayışım  daha fazla 
gelişti. Burada geçirdiğim eğitim süreciyle bir yoğunlaşmayı yaşa-
dım, ama hala bunun pratik duruşunu sergileyemememin kökeninde 
yatan, düşüncede soyut kalmam, olguları birbirinden koparmam ve 
en önemlisi de gerçekliği yakıcı bir şekilde hissedemememdendir. 
Örneğin, bir çok sefer kendimi kahramanca bir eylemde ya da büyük 
bir örgütlenme yaratırken hayal ediyorum. Ama bunun gereklerini 
yoğun sorgulamıyor veya bunun ancak içinde olduğum gerçeklikle, 
doğru bir ilişki kurmakla başarabileceğimi çok yakıcı hissetmiyor ve  
dolayısıyla pratiğine girmiyorum. Bu da yaşamda plansız ve hantal 
bir duruş doğuruyor.  

Düşüncedeki bu kopukluk, biricik yaşam gerekçemiz, özgür ira-
deye ulaşmanın tek aracı olan örgüt olgusuyla ve yaşamıyla doğru 
buluşamamaya yol açıyor. Düzen içinde edindiğim küçük burjuva 
yaşam alışkanlıkları ve öğrenci özellikleri, örgüt yaşamını, uslubunu, 
disiplinini kendimde somutlaştırmamda bir zorlanmayı yaratıyor. Bu 
durum özgürlüğe ulaşmanın tek yolu olan örgütlü yaşam gerçeğinde, 
keskin bir tercih kılamamamın somut bir ifadesi oluyor. Bu gerçeğin 
açığa çıktığı önemli bir noktada yoldaşlık ilişkilerimdir. Yoldaşlık 
ilişkileri, kendini yaratmanın en önemli aracı ve amacıdır. Bu ise 
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ancak, doğru bir cins ve sınıf mücadelesi ile yürütülebilir. Raporum-
da açmaya çalıştığım mücadelesiz duruşumun bir sonucu olarak yol-
daşlığa yaklaşımımda da önemli yanılgılar çıktı. Genelleşen ve mü-
cadeleci olan bir ilişki gerçeğinden çok, dar ve uzlaşan  bir ilişki tar-
zım gelişti. Örneğin en çok ilişkide olduğum arkadaşlarla, birbirini 
teorik olarak ve tespit düzeyinde derinleştiren ama tavır almaya zor-
lamayan bir pratiğim var.  

Bu süreçte bilince çıkarıdığım önemli bir noktada, yine tercih ve 
mücadele olgularına doğru anlam yükleyemememden kaynaklı kendi 
potansiyelini doğru değerlendirememe ve örgütle buluşturamama 
durumumdur. Eskiden bunu, özgüven eksikliğiyle açıklıyordum. Öz-
güven gerçekliği de bir sonuçtur. Bunun altında yatan tehlikeli bir 
bireycilik ve kendine göreliktir. Bu durumum, heran kendini aşmanın 
ifadesi olan özgür yaşam gerçeği içerisinde, sıradan bir duruşa sebep 
oluyor. Aslında bundan rahatsızım, ama bunu aşma noktasında karar-
lı bir duruştan çok, kendini sınırlı katılımlarla tatmin yaşanıyor. So-
mut üretim içinde olduğumda bundan güç alma yaşanıyor. Mesela 
eğitimde yeni ve özgün bir değerlendirme yaptığımda ya da yapıldı-
ğında, bir arkadaşla hissederek bir şeyler paylaştığımda ya da somut 
olarak yaratan bir emek harcadığımda bundan haz alma durumum 
var ama, belirttiğim gibi bu daha çok kendini tatmin düzeyinde kalı-
yor. En yoğun üretim faaliyeti içindeyken, çoğunlukla kendimi bu 
üretimden koparma ya da bu üretimi hissedememe durumu yaşanı-
yor. Örneğin; iki gündür eğitimde çok somut bir şekilde siyasal süre-
ci tartışıyoruz. Bir çok kez, akademinin insanlık için yeniden doğu-
şun ana rahmi olduğu tespitini yapsam da bu tartışmalarla Ortadoğu 
Rönesansını gerçekleştirdiğimizi çok yakıcı ve heyecanlandıran bir 
şekilde hissedemiyor olabilirim. Bunun düşüncedeki soyutluk ve 
kopukluklada bağlantısı var ama objektif olarak bu yaşadığım; bire-
yin kendisini yaratması için tüm olanakların sunulduğu bir ortamda, 
kendini yaratmaktan, yani özgürlükten kaçıştır.  

Raporumda mevcut duruşumun yol açtığı gerçekleri kısaca aç-
tım. Aslında tüm bunlar, içinde olduğum eylemi bilince çıkaramayı-
şımın bir sonucudur. Bu süreçte akademi bünyesinde gördüğümüz 
eğitimlerde daha iyi gördüm ki; Zilan, Sema ve Fikri’yi özgürlük 
manifestosu haline getiren şey onların içinde oldukları yaşamı yani 
özgürlük eylemini doğru bilince çıkarmaları ve bunun gereklerini 
yerine getirmeleridir. Aslında hepimiz bugün, Önderliğin ve şehitle-
rimizin emekleriyle yaratılan bu değerler içinde birer özgürlük ey-
lemcisiyiz. Ki bu en çok da Özgür Kadın Akademisi için geçerli; 
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yani özgürlüğe ulaşmak, içinde olduğum eylemi bilince çıkarmak ve 
onun gereklerini yerine getirmekle mümkün. Bundan sonraki en 
önemli yoğunlaşmamın, eylemimin bilincine varmak olacağını, ön-
celikle raporumda açtığım tüm geriliklerimle mücadele temelinde, 
özgür yaşam doğrultusundaki tercihimde keskinliğe ve yaşamda mü-
cadeleciliğe ulaşma noktasındaki kararlılığımı bildirebilirim.  Bu 
raporumun, beynimdeki ve yüreğimdeki erkekliğime sıktığım ilk 
mermi olduğunu ve bunun süreklileşerek beni Önderlik’le buluştura-
cağına olan inancımı belirtmek istiyorum.   

Devrimci Selam ve Saygılar 
 

 
 

PJA ÖKA KOORDİNASYONUNA BİREYSEL 
RAPORUMDUR 

Kadının mütevazı, sade ama bir o kadar da soylu bir yaşamın 
önsözü gibi damlayan anlam damlalarıyla dolu olan bir ortamda ken-
dini kavramayı amaçlayan eğitim süreci tamamlandı. Kadının insani 
özüyle bahsedilen öz soyut ve gerçekleşmemiş bir gerçeklik değildir. 
Kadının insani özü toplumsal ilişkilerin bütününü ifade eder ve  do-
layısıyla yaşanılır. Özle, kişilik yapılanmamızı tamamlamayı amaç-
ladık. Bu süreç ideolojik donanımla mücadele tercihinde keskinleş-
me ve bağımsız iradeli kişilik duruşuna tüm bağımlılıkları aşarak 
ulaşmayı içeren süreç oldu. Bu, tarihsel miras üzerinden kovalandık-
ça büyüyen dünyaya girişimizdi. Bu süreç  istenilen sonuca ulaşma-
yan arayışlarımızın, belirsizliği içeren duruşlarımızın ideolojik an-
lamda netleşmeye doğru yol aldığı süreçti. Bazı şeyleri geç anlama-
nın getirdiği acıyla gelenekselliğin askısına asılı kalan bireyin, geçte 
olsa yüreğine inen göz yaşlarıyla vicdanını temizlenmesi alışkanlık-
ların gücünden kurtulma kararlılığını içerdi. 

Tarihe gömülmüş umudun açığa çıkartılması için, savrulan umut 
tozlarının, beyin ve duygu gücünün yitirilişi yada düşüşü olarak ivme 
kazandığı mevcut gerçeklikte, erkeğin umut çiçeğini kemiren duru-
şunun devamından yola çıkarak egemen zihniyeti sorguladık. Kendi 
kişiliklerimizde sorgulamaya çalıştığınmmız bu gerçekliği Önderlik 
gerçekliği ile devre boyu aradık. Engelleyen yaklaşımlarımıza rağ-
men, Önderlik gerçeğindeki kadının gerçeği ile oluşan ortam hep 
sorgulatıcı oldu. Yüzleşmek istemesek de kendi gerçeğimizden, ne 
kadar kaçsak da karşılaştık. Zorlandığımız bir süreç oldu. Varoluş 
sebeplerimiz sorgulanması bizi sarsıyordu. Niyette hazır olsak da, 
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bilinç altımız aynı fikirde değildi. Dolayısıyla birçok kez geliş ama-
cımızla çelişiyor, anlamsız direnişlerimiz de oluyordu. Ara platform-
lar bir dönüm noktası oldu. Kapsamlı eleştiriler, kavramayı kolaylaş-
tıran çözümlemeler gelişti. Kısmi özeleştirilerimiz de oldu. Bu süreç 
mücadelede tercihe kavuştuğumuz bir süreç oldu. Ama tabi sorun 
derindi, tarihiydi, yanılgı ise bunu bazı söylemler, söyleme sorunu 
gibi algılamadaydı. Sorun söylemlerle aşılamazdı. Bunun bir anlamı 
vardı ama, söylemdeki kişiliği yakalama; netleşmiş ve arınmış kişi-
likler edinmekti. Kısaca bu tarihsel insanlık sorununa tarihi yakla-
şımlarla yaklaşıp, tarihsel orijinimize dönüşü ve yönelişi gerçekleş-
tirmek durumundaydık.  

Sonuç olarak; erkekle bozulan doğa-toplum ahenginin yarattığı 
uyumsuzluk mantığının yol açtığı parçalanmışlık, eşitsizlik, onun 
itaat hiyerarşisiyle üst zirvede yaşadığı tatminsizlik ve doyumsuzluk 
doğa ile birlikte insanı da yutar duruma gelmiştir. Aslında insan tü-
ketim eylemi halindeyken, tükettiği objeleri hem emer, hem de bu 
objeler tarafından emilir. Dolayısıyla genelde tüketici olduğu kadar 
kendisini de yiyip bitirecektir. Çünkü varoluşsal sebepleri inkar, 
kendisini de inkara götürür. Bu bağlamda demek ki, kendi ana da-
marlarından ve işleyiş yasalarından uzaklaşan her şey sunnileşerek 
ve sahteleşerek yansımasını bulur. Bugün, sözde insanlık adına, in-
sanlara sunulan sanal dünyalar bunu doğrulamaktadır. Yazı öncesi 
insanlarla başlayan ve bugün, insanlığın özlem duyduğu ve hasret 
kaldığı doğal ortamı tarih boyunca insanlık hep aradı. Bu topraklarda 
böyle soylu bir geleneğin, Zerdüşt, Mani ve Mansurlar’la devam 
eden, binlerce adsız kahramanla süren öze dönüş, özgürlüğe koşuş 
yasası olarak yitirilen insanı ve yaşamı arama devam ediyor. Neoliti-
ğin yaratıcı güçleri olarak, yitirileni yitirilen yerde arama tarihe yak-
laşım yöntemlerimizdendir ve bu bütüncül bir tarzda doğadaki her 
şeyi olması gereken bir işleyişle ele almayı gerekli kılmatadır. Doğa-
da her şey kendi melodisiyle güzeldir. İnsan da kendini kavrama an-
lamında  bu melodilerden biridir. Çünkü insan düşünebilen tek canlı 
madde olup, kendi gelişim diyalektiğine iradi müdahaleyi başarandır. 
İnsan, değiştirebilir, dönüşebilir. Bu bağlamda insan varoluşsal se-
beplerini doğru kavradıkça anlam kazanır.  

Bu raporumu son yoğunlaşmalarım bazında ele alarak, özce çı-
kardığım sonuçları ve olması gerekenleri irdeleyerek ele aldım. 
Ulaşmak istediğim düzeyi ve kişiliği belirtmekle yetindim. Şuna ina-
nıyorum ki, bu herşeyin başıdır. Yaşama hakkına saygıyı içeren ira-
deli kişilik, tüm çalışmalar için olmazsa olmazdır. O açıdan genişçe 
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değerlendirmeden ve genel şeylerden ziyade, nasıl bir kişilik ve an-
layış düzeyi üzerinden kendimi içerecek biçimde ele aldım.  

Geleneksel kişilik, kendi gerçeğinden uzaklaşmanın, yabancı-
laşmaya dönüştüğü gerçeği ile kendi rengini yitirmiştir. Verimli ol-
maktan adeta sıkılır duruma gelmiştir. Bu insanı, tekrardan verimli 
kılmak başlıca insanlık görevidir. Ekolojik-demokratik devrim de 
bana göre; insanın yaşamdaki verimliliğine kavuşturularak yitirileni 
bulma devrimidir. Yoksa hep söylenildiği gibi, demokratik- ekolojik 
toplum bir tek, nükleer kurbanları ve doğal felaketleri önleme ve  
hayatta kalma değil, tüm bunların başı sayılan insan verimliliğini 
oluşturma anlamını da taşımaktadır. İnsanı kazanmadır. Kazanılan 
insan, kazanılan toplum ve doğa demektir. O halde bunu nasıl başa-
racağız. İşte tüm devre boyunca çözmeye çalıştığımız anahtar sözcük 
“erkeği öldürmek” erkeği öldürerek insanı kazanma, kazanan insanla 
toplumu yaratma ve yaratılan toplumu doğayla uyumlulaştırma, yani 
toplumu da doğalaştırma, doğayla, kazanan insan bilinciyle dünya 
için hizmet etmektir. Evrensel bakış açısıyla, verili zihniyetten kopu-
şu ifade eden, bilimsel mantık sistemiyle, olgulara zamanında yükle-
diği anlamla, kendinden eklemeyi öngören çabayla ve  yaratıcı sos-
yalist emekle yaratmayı amaçlamaktadır. Bütün bunlar benim için, 
ölüm sessizliğinden uyanan bireyi ifade ediyor.  

Sistemin genel etkisi, toplumsal vicdan ile birlikte aşiret ve aile 
geleneğinin dogmalaşmış, geleneksel ve dinin kaderci anlayışıyla bir 
bütünen şekillenen kişiliğime ve özellikle olumsuz anlamda edindi-
ğim özelliklere değineceğim. Özellikle geleneksel kişilik, benim için 
bağımlılığı ifade ediyor. Bir uyuşturucu bağımlısını düşünelim, bu 
hastanın tedavisine geçiştirici bir yaklaşım olursa şu sonuç çıkar: Bir 
bağımlı her zaman bağımlıdır. Yani, bu hastalıkların ancak geçici bir 
süreyi kapsayan çözümü vardır. Oysa doktorun geçici zihniyetinin 
kendisi, bu sonucu doğuruyor. Zaten amaçlanan da bu oluyor. Çünkü 
bir bağımlının her zaman doktora ihtiyacı olur. İşte bunu doğuran 
bağımlılığın kendisidir. Hastanın iyileşmesi için,  önce doğru teşhis 
konulmalı ve daha sonra güçlü bir tedavi yöntemi geliştirilmelidir. 
Ancak bu gene de eksiktir. Bu yaklaşımı tamamlayan, hastanın teda-
viye verdiği cevab ve çabasıdır. Yani ki; hasta ve doktor arasındaki 
işleyiş yasası tam işlemeli ki, beklenen sonuç oluşabilsin. Demek ki, 
insanı, dogmatizm hastalığına saplatan bağımlı kişiliktir. Bağımlılık 
yaratma doğadaki yasaları taklit etme, doğadaki yasaları olduğu gibi 
insana uyarlamadır. Bu özünden kayışı ifade ettiği için iradesizliği de 
içeriyor. Kişideki rengin, solması gibidir.  
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Aslında, dogmalaşan kulluktur, teslim olup ölü yaşamaktır. İra-
desizlik, boyun eğmişliği ve mücadelesizliği doğurarak, bireydeki 
gelişim diyalektiğini dondurmaktır. Kendisi  hiçliği ifade ederek bo-
şanmışlığı yaşadığı gibi, tabi olduğu iradeyi  de boşaltır. Tükenen 
gerçeğin, sığındığı gücü de tüketmesi ve giderek gölgesiz kalmasıdır. 
Bence bu insana hakarettir. İnsanın kendine ve çevresine saygısını 
yitirmesidir. Hiçbir insan, zavallı ve acınacak biri değildir; kimse 
kendisine de böyle yaklaşamaz. Yaratıcı insani özden kopuş, alışkan-
lıklarla yaşayıp durmaya götürür. Alışılagelmiş tarzda düşünmek ve 
yaşamak ne aradığını bilememe ve gerçeği kaybetme anlamına gelir. 
Anlam arayışına engel olur. Belki de, ucubeleşme budur. Kısaca, 
verili olanla programlanmış kişiliği ifade etmektedir. Bu anlamda, 
gelenekselliklerin gücünden kurtulamama, düşünce bağımsızlığını 
körleştirir. Anlam arayışıyla özgürleşme istemlerine ket vurur.Bu,  
kurtuluş deryasında, derinliğe inmeyen insanın soluksuz kalmasıdır. 
O açıdan bağımlı kişiliğin alışkanlıklarından arınmak, Önderliğin 
siyasal hastalıkların kaynağı dediği gerçeği kavramakla mümkündür. 
Tersi, varolan doğruyla kendi hatasını sürdürmeye çalışmadır; temel 
hatamız da budur.  

Mücadele iddiasında olan biri olarak şu sonuca ulaştım; kişi ola-
rak çok daha temel şeylerle uğraşmak durumundayım. Restoreyle, 
yamalamayla olmuyor. Bu noktada aşiret ve aile geleneğindeki, bi-
çimde reform gibi görünen ama özünde kendi geleneğini restore et-
meyi içeren yoldaşımın yaklaşımının yansıması kişiliğimde dönüşü-
me yol açmıyordu. Aşiretimiz ekonomik anlamda toprağa dayanarak 
şehirlere yerleşmiş, ticaret yoluyla sistemde yer edinmiştir. Sosyal 
olarak da açılımı ve tabi olmayı ifade eden Türk kadınlarıyla evlen-
me, -ki bu bir tarz olmuş ve benim de iki amcamın eşi Türk’tür- böy-
lece hem kendi geleneklerini korumayı düşünmüş, hem de var olana 
uymayı sağlamışlardır. Şimdi bu biraz da çıkarcı bir yaklaşımdır, 
halk dilinde, işini bilmedir. Ama aynı zamanda bir çarpıklığı da ifade 
eder ve ikili ruh halini yaratır. Bu tarz, bende erkeklik olgusuna, öz-
gürlüğü inşa etme biçimine yansıdı. Bu, ortama biraz benden, biraz 
da sizden biçimiyle yaklaşma anlayışını ifade ediyordu. Ancak esasta 
yaşanan, varolan doğruyla kendi yanlışını sürdürme oldu. Bu, en faz-
la bazı şeyleri biraz daha inceltebilirdi ki, bu çok tehlikeliydi. O açı-
dan, beni oluşturan, ‘beni’ yeniden ve kökten ele alarak bazı şeyleri 
ayrıştırmak durumundayım.  

Mücadele, emek ve katılım için kısaca şunları söyleyebilirim: 
Mücadele, amaca bağlılıkla, amaç çizgisinde yücelme arayışındaki 
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yaratıcı emeğiyle ve güçlü bir katılımla mümkündür. Mücadele eden 
insan, her şeye rağmen sınanmış insandır;   amaçsız olduğu  düşünü-
lemez. Amaç, mücadele azmini kamçıladığı kadar neye hizmet etti-
ğini de gösterir. Amacıyla arasındaki bağı sağlam araçlarla sağlaya-
biliyorsa, kendisini inandığı değerlerin ve amacın içerisinde bulabili-
yor ve adayabiliyorsa mücadelesi gerçek anlamına kavuşmuştur. 
Yoksa, anlam derinliğini yakalayıp özgürleşme duruşuna ulaşmıştır 
diyemeyiz. Mücadeleyi çok genel şeylerle sınırlama ve  kaba anla-
mıyla düşmanı vurmakla ele alma, gafilin kaybıdır. Belki bir zaman-
lar, düşman vurmakta bir yiğitlikti. Ama bugün mücadele çok derin-
leşmiştir. Bir de en önemlisi, nefeslerdeki iz gibi canlı olan bireydeki 
düşman ve onunla mücadele daha da aciliyeti arz etmektedir. Bu açı-
dan, kendindeki düşmanı, onun alışkanlıklarını öldürmek daha ger-
çekçi ve takdire şayandır.  

Neye katılım sorusu da önemlidir. Kuşkusuz bu soru artık net-
leşmiştir; bu iş bir zorunluluk değil, tercih işidir. Özgürlük, bilinçlice 
kendini varetme ve inanma sorunudur. Geçmişte salt inanca dayanan 
katılımın, şimdi de tersine dönüşmesi savrulmalara yol açacaktır. 
Bunun bağını doğru kurmak katılımı da düzeltecektir. Bu niyet işi 
değildir ki, bana göre niyet; bireyin amacı karşısında kendindeki gü-
cü açığa çıkarmasıdır. Ötesi verili olmuş bir şeydir. Bu ezilenlerde 
daha çok görülür. Sebebi de; kendisinde bir şey yaratamayınca hayıf-
lanma veya kendine acımaktan kaynaklanıyor, çözümsüzlüğü ifade 
ediyor. Adandığı değerlere, hizmet etmeyen niyetin, iyiliği nerede 
kalıyor. Zaferde gözü olmayanlar niyetlere takılırlar. Bu açıdan katı-
lımı bilinçli emeğe dayandırmak ve taklitçi, kaba yaklaşımları aşmak 
gerekir.  

Uzun süredir katılan biri olarak, bazen “benim emeğim, niyetim” 
dedim ve kendimi çoğu kez daralttım. Katılımım anlamlıydı, çaba-
mın değerli ve faydalı yanları da vardı; fakat katılım ve çabam man-
tığıma göre oldu. Belki de o süreçte, benim açımdan farklı olamazdı. 
Yalnız şu açık ki, çoğu kez gelenekselliğin hizmetçisi olduk. Katılım 
biçiminin de bunda etkisi vardır; ama geleneksel kişiliğin etkisi daha 
ağır olmuştur. Katılımla attığım adım sonrasındaki duruşumla  karar-
lılığımı keskinleştirememiştim. Güce yanlış yaklaşımım, örgütün 
sunduğu imkanlarla birleşince kendi açımdan eskiye göre değişen bir 
şey olmamıştır. Kendisini kavrayamayan bireyin, düşman gerçekli-
ğini kavraması beklenemezdi. Toplumsal güdümlenmenin yarattığı 
kırılmış kişiliğin, ilkel milliyetçi etkilerle isyana kalkışını ifade eden 
mücadele anlayışıyla  mücadele eden kişilik marjinal konumdan çı-
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kamamıştır. Ayrıca bu isyanlar çoğu kez örgüt karşısına da geçmiştir. 
Hem örgüt, hem de düşman karşısında bu gerçeklik bir kez daha kı-
rılmıştır. Mücadele, iradeli ve özgür yaşam arayışıdır. Onun kararlı-
lığını kendisinde oluşturma gücüdür.  

Geçmişimi doğru anlamlandırmak için, bugünkü mücadele biçi-
mimin sağlam dayanaklarının red ve kabulünü içeren tarzda ele al-
mak yerinde olacaktır. Öncelikle mücadele mantığını; erkekten ko-
puşu ve bağımlılığı aşan, doğru bağlılıklarla savunmalar ışığında 
tamamlamak durumundayız. Kendini her şeyin merkezinde görmek, 
ötekiye yol açmanın bizdeki temelsiz biçimi, irade olamamanın ve 
suniliğin esas temelidir. En doğru ve en güzel olduğunu düşünen 
merkezi mantık, kendisi dışındakilere gereksiz ve şuursuz varlıklar 
olarak bakar. Güce yaklaşımda somutlaşan bu bakış etrafında şekil-
lenen yaşam ölümle eş değerdedir. Tek ve tartışmasız güç olarak 
buyurur, çevresi de itirazsız itaat eder ki, bu renkleri silmedir. Aslın-
da siyasal intihardır. 

Bunun Kürdistan’daki biçimi tıpatıp buna benzer bir biçimde ge-
lişmese de aslında, buna göre hazırlanır, ama öyle  de olmaz ve  Kürt 
erkeğinin ilk kırılması bu tarzda  gelişir. Ailenin tek çocuğu olmam 
ve daha sonra saflarda da hep tek başıma kalmam gelişimimi olum-
suz etkilediğini daha iyi görüyorum. Kendimi aşırı esas almam, çoğu 
kez insanları boğar duruma getirmiştir. Beni de, daha maddi ve çı-
karcı konuma sokmuştur. Bu mantığın özellikle insanlara yaklaşımı, 
emeğe dayanmayan, kolaycı, üstten ve boyun eğdirmeci yaklaşımı 
objektif olarak bende de  gelişmiştir. Tarzda faydalanmacılık, ele 
alışta da parçalama veya kategorilere ayırma, “bu iyidir, bu kötüdür, 
bu güçlü, bu zayıftır vb.” durumu gelişti. Paylaşım zeminlerinde 
kendi özüyle insanlarla buluşma değil, hep sahte ifade odaklarıyla 
kendini gerçekleştirme yaşadığım bir durum olmuştur. İnsanlara, öz 
bilinçle, özgürleşen duyguların oluşturduğu özle, karşılıklı sevgi-
saygı-hoşgörü ve iradenin kabulüne dayanan birlik ruhuyla yaklaş-
mak daha insanidir. Böyle  yaklaşamamak hala da beni zorlayan bir 
durum olmaya devam etmektedir. İnsanları farklı farklı ele alma, 
birden kesme veya hep karşılıklı bir şey bekleme, sevmeme, içten 
yaklaşmama durumu var. Doğruların karşılıksız uygulayıcısı olma 
biraz da vicdani, ahlaki yaklaşımı, geliştirmem gereken noktalar olu-
yor. Sevginin çıkarsız, karşılıksız, insani ve vicdani ölçülerini bilinç-
le kurumlaştırmak, gerçekleşir kılmak anlamına geliyor. Bir olguyu 
göreceli olmaktan çıkarmak için, gerçekleştirerek  yaşamsal kılmak 
gerekiyor. Bir insanı olumsuzluklarıyla ele almak neticede olumla-
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maya dönük de olsa farklıdır ve sadece yöntem hatası değildir. İnsa-
na yakışır bir şekilde insana insan gibi bakmak, insan olmakla müm-
kündür. Diğer yandan kendisinde ve çevresinde ret edilmesi gereken 
noktaları da inkara gitmeden yapıcı yaklaşmak kaydıyla da keskin-
leşmek doğru olacaktır. Bu insanları ucuz ele alma değildir, böylesi 
ucuz yaklaşım olmadığı kadar  insanlar yardım edebilmenin yoludur. 
Diğeri, içinde iddiasızlığı içeren, aslında uzlaşmayı aşmayan sözsel 
yaklaşımlardır.  

Bu konuda özelde, özsel beni kavramaya dönük çabamı yoğun-
laştırdım. Şimdiye kadar bu bende, biraz da ötekiye göre konum be-
lirleme biçimindeydi. Ağırlıklı olarak da kendi “ben” ime getirtme 
veya benzetmeyi içerdi. Bazen faydalanmam gereken, bazen görme-
mem, takmamam gereken, bazen de mücadele etmem gerekendi. 
Bendeki “ben”i oluşturma çoğu kez kendini soyutlayarak gidermek 
istemine dönüştü ve aşırı idealize etmemin sebebi oldu. Bu aynı za-
manda özgüvenden yoksunluğu ifade ediyordu.  

Kategorize etmenin, çerçevesini ve sınırını belirlemenin ötesine 
vararak verili olanı aşmak önemlidir. Topluluk ruhuyla dolma, öteki-
ni eşit ve özgür algılayabilme uyumu edinerek ve  tamamlayıcılığa 
ulaşarak kazanılır. Özgür bütünlük olarak algılayabileceğimiz ötekiyi 
ele almak, insanların sadeliği ve berraklığıyla kendi doğasını  bulma-
sını sağlamak ancak tamamlayıcılık faktörüyle gelişebilir. Yani sa-
hiplenmeci tüm yaklaşımların ötesinde, bireyci ve bencil “ben”i aş-
makla sağlanacaktır. Ötekiyi, tanımlayıp ulaşmada engelleyici bir 
nokta da erkeklik gururudur. Erkeklik gururunu, insana özgü bir yan-
lış olarak kabul ediyorum. Çünkü, ağırlıklı yalanla beslenmiştir. Çok 
gururlu olanın, çok onurlu olması, ağlıklı düşünmesi ve karar alması 
beklenemez. En önemlisi de  kendi dışına çıkıp bütüncül bir düşünce 
ve davranışa ulaşamaz. Kısaca gurur, insanlık doğasında varolmayan 
verili bir yanlıştır.  

Önderliğe yaklaşımımı da özetlersem; hata ve yanılgıları aşmak 
için Ortadoğu’nun dogmalaşmış kulluk zihniyetini iyi çözmemiz 
lazım. Gerçekler karşısında dayanma gücünü yitiren bireyin, Önder-
liği anlaması zordur. Önderlik, tüm çıplaklığıyla gerçekçi bir gözle 
görülebilir. Parçalı, kırılmış, duyguda düşürülmüş,iradesiz bir yapı 
Önderliği anlayamaz. Ancak, kulluk zihniyetiyle güzel, ama yaşan-
mış bir düş veya hülya olarak algılar. Güzeldir, ama olup bitmiştir; 
bir daha da olması imkansızdır. Yada mucizedir, bunu bekler. Bilini-
yor, mucizeleri de insanlar gerçekleştirmez. Önderliği anlamak, bire-
yin kendisini kavraması, bilinçli ve iradeli iş yapmasıyla başarılır. 
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Savunmalardan çıkardığım sonuçlardan biri de, doğruların savaşçısı 
olma iddiasına ulaşma kararlılığına ulaşmaktır. Bu ortamda kadını ne 
kadar tanıdıysam, anlayıp tavır aldıysam o kadar Önderliği anlamış 
ve yaşadığım gibi yorumlamışımdır. Kadını idealize etme veya taklit 
etme bizde nasıl geliştiyse, aynı mantık Önderliğe yaklaşımda da 
ortaya çıkmıştır. Önderliğe yaklaşımımı somut olarak şöyle formüle 
edebilirim; PJA mekanizmasının küçük bir dişlisi olma görevini ye-
rine getirmemle  Önderliğe karşı doğnru bir yaklaşım sergilenmiş 
olacaktır. Kendini kazanmanın coşkusuyla edindiğim anlayış düzeyi-
ne dayanarak sürece katılımım gelişecektir. Bu sadece dönüşme iddi-
asında bir erkek olarak değil, varlık gerekçesi yaptığım değerlerin 
yüklediği bağlılık gereği de olacaktır. Bir özgürlük aşığı  gibi, sosya-
list emekle yaratacağım değerlere dayanarak iradeli bir kişilik olaca-
ğım. Tutumum budur; bunu yaşama hakkıma saygılı olmak kaydıyla 
oluşturduğum özgüven ve inançla yapacağım. 

İdeolojik değerlerin yarattığı moral, amaçlı insanın kendini yeni-
leyip yaratması ve yaratma enerjisini yaşamsallaştırmasıdır. Bir ana 
kaynak gibi, demokratik-ekolojik devrimde, gür sesiyle ötekine biç-
tiği anlamda kapsayıcı ve bütüncül durmak; arınmış, arif kişiliği 
amaçlamakla olur. Yani bu, bağımlılık ve parçalanmışlığı aşan ba-
ğımsız kişiliktir. Bağımsız kişilik; evreni, doğayı, toplumu ve insanı 
bir bütün kendi melodileriyle, işleyiş yasalarıyla kapsayıcı bir tarzda 
ele alan birey olmaktır. Düşünce ve duygu deryasında özgürleşmek 
bu arayışı edinmektir.  

Sonuç olarak, bu raporumu bağımlı kişilikten, bağımsız kişiliğe 
geçiş üzerine kurdum. Savunmalar ekseninde düşünce ve duygu gü-
cünün yitirilişini ifade noktalar konusunda, kişiliğimde  ulaştığım 
sonuçları diğer raporlarımla tekrara girmeden verdim. Bu ortamda ve 
bu çalışmayla ilklerin ellerinde kendime saygılı olmanın yolunu öğ-
rendim ve yitirmek de istemiyorum. Tercihimde problemim yok, her 
zamankinden daha iddialı ve kararlıyım. Gerisi mücadele işidir.     

 
Devrimci Selam ve Saygılar 

 
 
 

PJA ÖKA KOORDİNASYONUNA BİREYSEL 
RAPORUMDUR 

Akademiye ilk ayak bastığımda hangi durumları yaşadığımı şöy-
le sıralayabilirim; heyecan, korku, tereddüt, beklenti ve coşkuyu bir 
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arada yaşadığımı söylersem yerinde bir belirleme olacaktır. İlk gelme 
kararımı verdiğimde, sürekli bir boğuşma içerisindeydim. Acaba 
verdiğim bu karar ne kadar yerindedir, gidişatım nasıl sonuçlanacak 
diyerek sürekli bir stresi yaşıyordum. Yakın olduğum arkadaşların; 
“bu karar geleceğin için pek parlak bir gidişat olmayacaktır” sözleri 
de eklenince yüklendiğim ağırlık iki katına çıkıyordu. Sözle doğru-
lamasam da, içimde adeta “bunlar doğru söylüyorlar” duygusunu da 
gel-gitlerle yaşıyordum. Benimle düzenlemesi olan arkadaşın kara-
rından vazgeçmesi beni epey kızdırmıştı. Söz vermişti, ama sözünde 
durmamıştı. Bana, “sen de itiraz edebilirsin” dediğinde kızarak, “söz 
verdiğimi ve dönmeyeceğimi” söylemiştim. Gelişim netleştikten son-
ra korkularım daha da derinleşti. Yürüyüşte dahi, rüzgarla sallanan 
dallar sanki beni işaret ediyorlardı. Bana bakan, konuşan her arkadaş 
acaba hakkımda ne düşünüyor diye binbir türlü düşünce aklıma geli-
yordu. Adeta bir kompleksi yaşıyordum. Bu süreçte kendini çarpıcı 
yansıtan yanlar, bunlardı. Tüm bunlara rağmen, madem kararımı 
vermişim, zorlukları her ne olursa olsun tahammül etmem gerekir, 
diyordum. Temelinde ise, ok yaydan çıkmıştır mantığı vardı ve veri-
len söz geri alınamazdı. Zorlanma ne olursa olsun, bu çalışmaya ka-
tılmam gerektiğine inandım. Diğer bir önemli husus ise, ÖKA’ya 
gidişim, ya benim için yeni bir çıkış yolu  yada bir tükeniş olacak, 
düşüncesiyle yola çıkmıştım. Tüm bunlara rağmen çelişkili ve rahat-
sız bir ruh halinden kopamıyordum. Bazen, “acaba bu gidişatın 
varolan ortamdan sadece bir kaçış değil midir” diye düşünüyordum. 
Bu mantıkla nereye gittiysem bocalayıp durdum. PJA’ya gelirken 
yolda karşılaştığım bayan arkadaşlara alnım ak bakıyor ve konuşu-
yordum; ama erkek arkadaşlarla karşılaştığımda kendimi onların kar-
şısında küçük ve eksikmiş gibi görüyordum. Bu durumu elimden 
geldiğince dışa yansıtmak istemiyordum. Bir an önce Ş. Harun’a 
ulaşmak istiyordum. Ş. Harun’a ulaşırsam, rahatlayacağımı düşünü-
yordum. Buraya geldikten kısa bir süre yanıldığımı, gördüğümü itiraf 
etmeliyim. ÖKA’ya girdikten sonra, mevcut sorunların uzağında 
olacağım ve daha rahat yoğunlaşırım, kimseyle uğraşmam diye dü-
şünüyordum. Bu akademi alanını mücadele alanı olarak görmemeyle 
bağlantılıydı. Okuyup, yoğunlaşacaksın o temelde kendini donata-
caksın ve çıktığında mücadeleye başlayacaksın, mantık buydu. Fakat 
mücadelenin temelinin ÖKA’de gördüğüm eğitim süreci ile gelişti-
ğini kısmi de olsa hissettim. Anladım ki, ÖKA bünyesinde mücadele 
etmek, sandığımın aksine çok daha ağır ve zorluklara göğüs gerebi-
lecek bir güç ister. Bu, beni hem sarsan hem de korkutan temel bir 
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unsur oldu. Akademi yaşamına giriş yaptığımda, derin bir korkuyu 
yaşıyordum. Çünkü, kararımın doğru olup olmadığı yönünde net bir 
düşünceye sahip değildim. Diğer önemli bir faktör de; kendime tanı-
dığım son şanstı. Aslında bu durum, bencilliğimle bağlantılıydı. Ne 
kadar, Kadın Özgürlük Hareketi’ne ilgiliyim desem de aslında; ya-
nılgılarımdan kaynaklı kadına kaçış vardı. Akademi sürecinde, geç-
mişimi sorguladıkça kadın ortamına geliş mantığımdaki yanılgıları 
görebiliyordum. Akademinin amaçladığı hedeflerin büyüklüğünü ve 
ağırlığını çok derin hissettiğimi söyleyebilirim. Burada, her şeyin 
uzaktan göründüğü gibi olmadığını daha iyi gördüm. Mücadelede 
kadının misyonunun daha çok ön plana çıktığını, giderek aktif rol 
üstlendiğini de görüyordum. Bu durum, eğitim sürecinde daha so-
mutluk kazandı. Eğitimin başından itibaren, kişiliğimde kemikleşmiş 
kalıpların beni gerilettiğini bildiğim halde, bunları yenemedim. Yani, 
prensip haline gelen tabularımı tam anlamıyla yıkamadım. Sistem, 
bu karakter yapılanmasını bir iskelet olarak var etmişti. Kişilik adeta 
hiçbir şey olmamış gibi, atfedilen bu statüyü büyük hevesle kabul 
edip, o şekilde yaşam kurallarını yaratmaya çalışıyor. Bu temeller 
üzerinde şekillenen kişilik, geçmişinden aldığı hastalıkları örgüt or-
tamında da aşılmaz bir engel olarak gerekçelere boğar. Hastalığını 
tedavi etmenin doğru çözümü, sürekli görmezden gelinmiştir. Gerçek 
tedavi yöntemini ya yokmuş gibi görür yada çözümlemez. Kendini 
zamanın akışına bırakır. Böylesi bir kişilik gerçeği ile özgürlük mili-
tanı olunamayacağı kesindir. Militan olmanın, sadece günlük müca-
dele tarzı ile yeterli olabileceği mantığı, varolan kalıpların dışına 
çıkmayan bir kişilik gerçekliğini geliştirir. Dogmatik ve geçmişte 
takılı kalan kişilik yapılanması, olası değişim ve dönüşümlere karşı 
bir hayal kırıklığı yaşar. Egemen sistemin yarattığı yaşam gerçekliği 
öyle bir kapsama sahiptir ki, birey “kendimi kurtardım” dediğinde, 
tam tersine egemen sistemle birleşmektedir. Sistemden kaçayım de-
diği yerde, sistemin daha dar kurumu olan aile sınırlarına kendisini 
hapsetmektedir. Aileden ve onun kurumundan kaçayım derken, sis-
temin daha genel ve daha büyük ailesinin içine düşmekten kendini 
kurtaramıyor.  

Yaratılan gerçeklik; geleceğe çok fazla umutla bakmayan, mü-
cadele umudunu kaybetmiş bir kişilik gerçeğidir. Ortada kalış, birey 
olarak aileden kaçış ve sisteme yönelmem kolaycı yaklaşımdır. Gün 
geçtikçe gelişen bu yaşam felsefesi; beni bitişe doğru götürüyordu. 
Şurası bir gerçekliktir ki, insanda açığa çıkmayan insani öz, her za-
man vardır ve bu fırsatını buldu mu baş kaldırır ve tercihini özgür-
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lükten yana koyar. Bu, ezilen halklarda çok daha derinlerde yaşa-
maktadır. Ezilen halkların gerçekliği, hassas bir patlayıcı kalıbı gibi-
dir. Çok fazla sıkıştırdın mı, patlama ihtimali yüksektir. Patladı mı 
etrafına büyük etkiler yapma gücüne de sahiptir. Bu etki, olumlu ya-
da olumsuz yöne gidebilir. Doğan her insan arayış ve çelişkilere sa-
hiptir ve bunlar süreçle birlikte somutluk kazanır. Kimi insan yolun 
başında durur, kimisi yolun ortasında, kimisi de sonuna kadar devam 
ettirir. Bu halklar içinde böyledir. Tarihte, kimi halklar silinip gitti-
ler, kimi halklarda kendi iç dinamikleriyle kendi varlıklarını günü-
müze kadar getirdiler. Beşbin yıldır   egemen sistem gerçekliği in-
sanlığa her türlü çirkin uygulamayı yapmayı gözüne kestirmiş ve 
gerçekleştirmiştir. Ama insanların beynine ve düşüncelerine hük-
metmekte çaresiz kalmıştır. Tarih boyunca egemen sistemler bunu 
başaramamıştırlar. Egemen sistem içerisinde gelişen şekillenmem, 
kuşkusuz düzen alışkanlıklarını içinde barındırıyor. Mücadelede ye-
rinde saymaların ve kendinde ısrarın temelinde yatan kişinin kendini 
çözümlemeye tabi tutmamasıdır. Geçmişini tahlil etmek yerine, kaba 
inkara dayanan ve retçi kişiliğin, yeniden yaratılmayacağı açıktır. 
Geçmiş mücadele tarihim ve kişilik duruşum bunu çok açık gözler 
önüne sermiştir. Bu durum ilişkilenmemde, insanlara karşı yaklaşım-
larımda günümüze kadar kendisini getirmiştir. Geçmişte insanlara 
karşı olan aşırı şüphe ve güvensizlik, kendisi ile beraber etrafına 
kuşkucu bakmayı ve kendini yalnızlaştırmayı getirdi. Parçalı kişili-
ğimin hiçbir zaman güç olamayacağı kesindir. Mücadeleden her za-
man kaçan, fazla gelişmez, gelişse de sonucu yine yenilgidir. Çünkü 
kazanmayı getiren kişilikteki bütünlüktür. Parça parça olmuş kişilik, 
en fazla başkaları tarafından kullanılır. Bu parçalanmayı egemen 
sistem olarak, kadın üzerinde gerçekleştiren zihniyet, çıkış yolunu 
parçalayarak hükmetmenin gerçekleşeceğini iyi bilir. Tüm bunları 
hesaba katarak, idare etmenin yollarına baş vururlar. Bunların pratik 
uygulaması, ilkin düşünce ve onun pratikteki yaratıcılık gücünün 
öldürülmesi üzerinden somutlaşmıştır. Bununla bireyi kendisine 
muhtaç hale getirmiştir. Bu, halkların gözünün önüne çekilen perde-
dir ve insanlar böylelikle birbirine yabancılaşır.  

Birey olarak bu sistem içerisinde olumlu olumsuz yönleri sınırlı 
da olsa almaya çalıştım. Bir yandan sistemi eleştirirken ve ret eder-
ken, diğer yandan  bireyi pratik duruşuyla ele alıp mantığına baktı-
ğımızda kişinin kendisine sevdalılığı  korkunç bir iki yüzlülüktür. Bu 
durumu kendimden yola çıkarak örneklersem; geldiğim ortam ve 
şekillendiğim aile gerçekliğini çözmekten ziyade, varolanı hiç sorgu-
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lamadan hafızaya kaydedip, anlam yüklemeden, bilineni tekrarlayıp 
durmak; işin gerçek anlamını derinliğine sorgulamadığımdan dolayı 
eskiye dönüş ihtimaliyle ciddi adımlar atacağıma inancım yoktu.  

Acaba, verilen özeleştiri, yapılan eleştiriler ne kadar ilerleme 
amaçlı yapılıyor. Veya ilerlemenin duruşunu ne kadar sergileyebili-
yor ve çevresine ne kadar derinliğine işleyebiliyor? Bunların çok 
fazla yaşam bulmadığı açıktır.  Atina savunmalarında Önderliğin 
belirttiği “anlam zamanı” yani; geçmişi, olay ve olguları 
değerlendiririp çözümlemeye tabi tuttuğumuzda çok fazla yerli yeri-
ne oturtamadığımız ispatlanan bir gerçekliktir. Geçmişi doğru anlam-
landıramamam, gelecekte doğru bir rota çizemememi beraberinde 
getirmektedir. “Ne kadar anlam yüklersen, o kadar doğru yaşayabi-
lirsin.” İşte bu noktayı derinliğine sorguladığımda; yapamadığımı, 
yaşamda da, anlam vermede de bağımsız ve iradeli bir kişilik olma 
çabalarının yetersiz olduğunu görüyorum. Etrafına göre kendine yön 
vermeye çalışan uydu kişiliğine saplanıp yerinde sayma, büyük 
amaçlardan beni uzaklaştırıyordu. Kişiliğim, duygu ve düşüncelerini 
geleceğe bakış açısını büyük yaşam uğruna seferber edebilmek için 
kesinlikle tercihte keskin olmalıdır. Yani bu, kendini tümden amacı-
na adamakla mümkündür. Kişilik kendisini çözümleyebildiği oranda 
çelişki derinleşmiş ve arayışa girmiş demektir.s Bu yaratmanın ve 
mücadelenin adımıdır. Bir temele dayanmayan gelişim, bildiğimiz 
gibi Sümer mitolojilerine dayanmaktadır ve o günden bugüne gelen 
bir gerçekliktir. Tüm insanlığın aklına kilit vuran, iradesini teslim 
alan bir gerçekliktir. Bunun günümüzde toplumlar üzerinde yarattığı 
etkiler; çıkmazlar, bilinmezlik ve kaderciliktir. Bilinmeyen, her za-
man büyük korkular yaratır. Bu insanın iliklerine kadar kendini ha-
kim hale getirmektedir. Aslında kader  dediğimiz; insanın yenemedi-
ği, içinde gizli kalan korkulardır. Bu korkuların temelinde yatan, in-
sanın kendisini doğanın doğal bir parçası olarak görmemesidir. İnsa-
nın, bütün bunları anlayamaması başka yollarla kendini rahatlatma 
arayışına götürür. Kişi, ya kendisinden uzaklaşır, yada gelişmelere 
doğa üstü anlamlar yükleyerek kendisini sakinleştirmeye çalışır. 
Tüm bunların örgüt ortamına yansıması da öz itibariyle aynı, fakat 
şekilde farklıdır. Önderliği, tanrılaştırma mantığı aynıdır; yani, ulaş-
mayınca kendi yerinde sayar. Kişilik kendini teorize ve pratize ede-
rek bir dünyaya kendini kapatır. Bunları oturttuğunda bunları kıra-
bilmek çok daha zordur. Dogmatik kişilik, bildiğinde doğru yada 
yanlış olsun ısrar eder. Değişim ve dönüşümde zorlanmanın temeli 
bundandır. Bir çok şeyi aştığını sanan, aslında aşmamıştır. Ak-kara 
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felsefesinin insanlara olan yaklaşımı; ya hep yada hiç mantığıdır. 
Yani insanı sadece küçük bir davranışından yada yaklaşımından ele 
alarak, tüm yaklaşımlarını o insanın tek özelliğine dayanarak genel-
leştirmektir. Bu tek renklilik, tek biçimdir. “Bana göre olmazsa iyi 
değil kötüdür ve ben de ona hiç yaklaşmayacağım. Herkes bana iste-
diğim gibi yaklaşmalı ve benim istediğim olmalıdır. Ya bana göre bir 
ortam ve kişilik, yada ben hiç girmeyeceğim.”  Özellikleri sayılan 
kişiliğin kendisini tepeden tırnağa, yeniden gözden geçirmesi bir 
zorunluluktur.  

Özgür Kadın Akademisi’ne gelişimi başta kısmen de olsa yaşa-
dığım boyutuyla açmaya çalışmıştım. Özgür Kadın Akademisi’nin 
benim açımdan her yönü ile yeni bir atılımı ve yeniyi yaratma arzu-
sunu geliştirdiğini belirtebilirim. İlk gelişimde çelişki ve tereddütleri 
yaşasam da tüm bunlara rağmen bir anlama arayışçısı olduğumu be-
lirtmek yerinde olur. Bu konulara dayanarak, eğitime yaklaştım ve 
almak istedim. Şunu hemen belirtmeliyim ki, akademiye ilk gelişim-
de sakatlıklar olmakla ve bunları aşma istemimle beraber bunlar eği-
timin sonlarına kadar da belirli yönleriyle devam etti. Özellikle eği-
time aktif katılım anlamında çabam olmadı, dinleyici konumda ol-
dum. Bunun farkında olmama rağmen, bir türlü bunu aşamadım. Bu-
nun geçmişe ait bir tabu olduğu kesindir. Tartışmalara katılmaktan 
ziyade, daha çok silik ve pasif bir durumda kaldım. İçinde bulundu-
ğum ortamın konumu gereğince, ona aykırı olduğumun bilincindey-
dim. Erteleme mantığı, bugün değil, yarın katılırım düşüncesi ve or-
tamın ağırlığını hissetmem katılımımı engelledi. Aslında niye katıl-
mıyorsun baskıları beni ters yönde etkiliyordu. Kendime; senin din-
leyip anlamaya ihtiyacın var diyordum. Takımımız başta olmak üze-
re genel Akademi ile ilişkilenme konusunda yetersiz kaldım. Değil 
ki, ilişkilenemezdim, örgüt ortamındayız, genel ilişkiler anlamsızdır 
düşüncesi vardı. İlişkilenmememin bir diğer nedeni; herkesin yaptı-
ğını yapmamamdan ileri geliyordu. Görülen eğitim anlamında, birey 
olarak kendimi katma ve düşüncelerimi paylaşma yaşanmıştır. Daha 
çok almayı esas alan bir yaklaşım içerisinde oldum.  

Kadın ortamına girme, her yönüyle bir yenilikti. Çünkü geçmişte 
de kadınla, olumlu yada olumsuz, ciddi anlamda ilişkim söz konusu 
değildi. Fakat en önemli yanılgılarımdan biri de, kadın ortamını teo-
rik bilgilenme alanı olarak görmemdi. Diğer yanların farkında olsam 
da, aslında ağırlık verdiğim yan teorik yanlardı. Bu yanılgım, süreç 
içerisinde kendisini açığa vurdu. Akademiye ayak bastığımda, o ka-
dar kadını bir arada görmem farklı farklı düşünce ve duygulara yol 
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açtı. Doğrusu, nasıl anlatacağımı doğrusu bilmiyorum. Kendimi bas-
kı altında hissediyor; istemediğim halde hassasiyet gelişiyordu. İki 
cins arasındaki yabancılaşma cinsleri oldukça birbirinden uzaklaş-
tırmıştır. Doğru temelde, ortak zeminde doğru bir yaşam paylaşımı 
olmamıştır. Akademinin temel amaçlarından birisi de bu yabancı-
laşmayı bireyin kişiliğinde açığa çıkarmaktır. Eğitimimizin en temel 
amacı da buydu. Ben kimim, neyim, bu güne kadar neyi yaşadım? 
Geleceğe nasıl bir başlangıç yapabilirimden hareketle, kendimizi 
kadın eksenli  yaşam gerçekliğinde eğitmekteyiz. Böylesi bir bakış 
açısıyla bakılmasının gerektiği inancındayım. Yani kadın eksenli 
yaşam, söylemler düzeyinde değil de, onun gerektirdiği şekilde ya-
şayabilme ve içten bir benimsemeyi gerçekleştirmekle yaşanabilir. 
Söylemek önemlidir, ama, nasıl yaşadığına bakarlar. Bir olumsuz 
davranışın seni gözden düşürebilir. Aynı zamanda küçük olumlu bir 
davranışın, çevreni olumlu etkileyebilir. Demek istediğim kadın ek-
senli yaşam denildiğinde, onun gerektirdiği yaşamı ve duruşu sergi-
leyebilmek çok önemlidir. Bunlar, akademiden  dışarıya çıktığında 
da çok önemlidir. 

Kendim için belirteceğim şudur; Özgür Kadın Akademisi, benim 
için yeni bir başlangıçtır. Bu zamana kadar kendimi çözümlemeye, 
bu kadar rahat, kaygısız ve  gerçekçi bir çözümlemeye tabi tutma-
mıştım. Birey olarak kendi açımdan, geçmişte verdiğim özeleştiriler-
den kendimi kurtararak farklı bir aşamada, farklı bir özeleştiri verme 
kararlılığındayım. Ortama göre davranmak adı altında, iki yüzlülük 
ve samimiyetsizlik içinde olmak giderek maneviyattan uzaklaşmayı 
ve şüpheci bir ruh halini getirmektedir. Bunlar da giderek bireyde, 
anlamsızlık psikolojisini geliştirir. Bu alışagelmiş yaşam tarzından 
kendimi kurtarmak devrimci olmanın ve militanlaşmanın gereğidir. 
Etrafına anlamsız yüklenimlerde bulunma, kişinin kendisini anlam-
sızlaştırır. Bu kişiyi, niçin yaşadığına yönelik, anlamsızlığa da götü-
rür. Bu noktalardan arınma çabası içine girmişim. En azından günlük 
olarak neyi yaşadığımı, nasıl yaşadığımı tahlil edebilme gücünü be-
lirli bir ölçüde oluşturdum. Her yaşadığımın, “gerçekle” bağının ne 
olduğunu zamanında görebilmek, yerinde ve zamanında yaşayabil-
mek ve bunun çabası içerisinde olmak temel alacağım bir nokta ola-
caktır. Aksi taktirde farklı bir yaşamın anlamı yoktur. Bazen insan-
lar, yaşadıklarını, dünyada sadece bir canlı olarak yaşar. Onun dışın-
da çok fazla anlamlar yüklemez. Çıkış yapamadığı noktalarda özel-
likle bunları yaşar. Bu şeylerle donanmış bir yaşam olmadığı zaman, 
kişi kendisini anlamsızlaştırmaya başlar. Kendisini anlamsız bulan 
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bireyler, yaşamı da anlamsız bulmaya başlar. Bunları süreç içerisinde 
kendimde gördüm. Giderek belirginleşen bu yaşam felsefesi, sonuç-
ta; ölüm felsefesi ile bütünleşmektedir. Geçmişte yaşananlara büyük 
anlamlar yüklemeyen, sadece günü kurtarma anlayışıyla yaklaşır 
yaşama. Bu da kör, topal, nerede ve ne zaman takla atacağı belli ol-
mayan bir kişilik gerçekliğidir. Kişinin sadece kendini tüketeceği 
açıktır. Varolan köksüz kişilik, örgüt zemininde kendini köklü dönü-
şümlere tabi tutmadığından, giderek kendi başına bela olur.  

Özgür Kadın Akademi’sine gelip eğitime katılım tercihim net-
leştikten sonra kendini sorgulamanın derinleştiğini söyleyebilirim. 
Artık geçmiş karakter ve kişilik yapılanmasıyla, sağlıklı bir duruş 
sahibi olamayacağımın kanaatine vardım. Yani yaşayacaksam, bir 
mücadele ve irade sahibi olan bir birey olarak yaşama katılmalıyım 
düşüncesini esas alıyorum. Yaşamda yaratarak, yaşamayı esas alaca-
ğım. Bundan sonra gideceğim her yerde, yaşamın her alanına yeni 
anlamlar yükleyerek bir yürüyüş sahibi olma çabası içerisinde olaca-
ğım. Geçmişte anlam veremediğim, yaşamın bir çok farklılıklarının 
da çok anlamlı olduğunun bilinciyle yaklaşacağım. Akademi bünye-
sinde aldığım eğitim zeminine dayanarak, bir mücadele militanı olma 
çabası içerisinde olacağım. Gideceğim yer ve ortam nasıl ve neresi 
olursa olsun, burada aldığım gerçekliği, kendimi tanımladığım te-
melde yaşam duruşumla, yaklaşımlarımla yansıtmaya çalışmam ge-
rektiğinin bilincindeyim. Tamamlayıcı ve yapıcılığı esas alıp müca-
dele edeceğimi belirtebilirim.     

  
Devrimci Selam ve Saygılar 

 
 
 

PJA KOORDİNASYON MERKEZİNE BİREYSEL 
RAPORUMDUR 

 Örgüt olarak yaşadığımız  bu süreç, her boyutuyla çok önemli 
hassas bir gerçekliği ifade etmektedir. Özgür Kadın Akademisi’nde 
böylesi bir dönemde aldığım ve kavradığım yoğunlaşma düzeyiyle 
pratik sürece; hem zihinsel, hem de ruhsal anlamda bir hazırlık düze-
yi yakaladığımı söyleyebilirim. Ayrıca aldığım bu eğitimle, üzerime 
yüklenen misyonun ağırlığının da farkındayım. Sekiz aya yakındır 
Özgür Kadın Akademisi’nde aldığım eğitim, kadın eksenli bir yaşam 
anlayışını, onun zihniyetini hem düşünsel, hem de yaşamsal düzeyde 
kavratmaya çalıştı. Bu süreç içerisinde geliştirdiğimiz çalışmaların 
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ve buna bağlı yaşamdaki pratikleşme düzeyimizin, bunun ciddiyetini 
bir çok yönüyle kavrattığını belirtebilirim. Kolay bir eğitim devresi 
değildi. Zorlukları ve bu zorlukların yanında özgünlükleri de vardı.  

Akademi süresince hem düşünsel, hem de ruhsal anlamda ciddi 
sarsıntıları yaşadığımı belirtebilirim. Özellikle akademiye ani gelişi-
min yarattığı rahatsızlık ve buna bağlı ön yoğunlaşma düzeyimin 
olmaması, bazı şeyleri çok hesaplayarak eğitime yaklaşmamamı do-
layısıyla bazı gerçekleri daha çabuk getirdi. Eğitim sürecinde, çeliş-
kilerle daha erken yüzleşmemin daha iyi olduğunu düşünüyorum. 
Bu,  en azından iç dünyamdaki tek yönlülüğü aşmam anlamında bir 
başlangıcı ifade ediyordu.  

Akademi dönemini ele almadan önce, sistem içi zihniyet yapı-
lanmam, hakkında bazı değerlendirmeleri gerekli görüyorum. Karak-
ter yapılanmamı belirleyen bu zihniyet yapılanmasının çözümlenme-
si, mücadelemizin kendi açımdan anlaşılması için öncelikli bir du-
rumu ifade etmektedir. Özelde katılım öncesi süreçte mantık yapı-
lanmasının işleyiş diyalektiğini, bunun günbegün kişiliğime yansı-
masını ve şekillendirmesini kısaca belirtmeye çalışacağım. 

Şu bir gerçeklik ki; kişi tercih ettiği veya kendisini içinde buldu-
ğu yaşam felsefesine ne kadar uzaksa, onu algılama ve pratikleşme 
düzeyi  de o kadar zayıf ve basittir. Yeni yaşam felsefesini benimse-
meyen bireyde ciddi çelişkileri içinde barındırmadan inanma ve mü-
cadele etme söz konusudur ve bu dogmatik bir düşünce ve mantık 
yapılanmasının ötesine gitmez. Özgürlük felsefesinin, bilinçli ve sor-
gulayıcı bir biçimde uygulanması dogmatizmi tehlikeye sokar. Çün-
kü merkeze yakınlaştıkça, çelişkiler bir aşamadan sonra bütün gü-
cüyle kendisini dayatır. Çelişkiler karşısında verilen cevaplar dogma-
tik bir zihniyet yapılanmasıyla veriliyorsa birey kendi içinde bir boş-
luğu yaşar ve sonuç itibariyle bireyi bir yerde tercih noktasına zorlar. 
Bu tercihte, ağırlıklı olarak iradi anlamda yaşanan zayıflıkla bağlan-
tılı, varolan felsefe de yani kadercilik felsefesinde kendisini derinleş-
tirir. Kürdistan özgünlüğünde islamiyet ve onun sunni yorumu, kişi-
liklerin ideolojiye uzaklığıyla bağlantılı, ilk sömürü mantığı olarak 
zihniyette sistemleştirmektedir. Bu uçurum çelişkilerle yüzleşmesi-
nin de önünde engeldir. Ağırlıklı olarak, sorgulama düzeyini geliş-
tirmeden, ne denilirse yapma vardır. İlk dönemlerde bu husus benim 
için geçerliyken islam ideolojisi ve felsefesiyle ilişkilenmem ve onu 
tanımaya çalışmam, süreçle islam ideolojisine karşı çelişkileri yaşa-
mamı beraberinde getiriyordu. Bu çelişkiler, somut gerçeklerle yüz-
leşmeyle kendisini dayatırken, çözümleme soyut gerçeklikte kendisi-
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ni düğümlüyordu. Varolan çelişkileri görüyor fakat bir sorgulamayla 
kişiliğimdeki ben-merkezcilikle bağlantılandıramadığım için, irade-
sizlik diye adlandırdığım tercihimi tanrıdan yana kılıyordum. Aslın-
da tanrı olgusunu güçlendirdikçe, varolan çelişkilerden uzaklaşıyor 
ve böylelikle yaşamdaki çelişkilerin yarattığı arayışları durdurmaya 
çalışıyordum.  Bu durum, tek yönlülüğü ve sübjektif yaklaşımı derin-
leştiriyordu. Mevcut yaşam gerçekliğinden rahatsız olduğum halde, 
sürekli bir kaçış yaşanıyordu. Bu kaçış, statik yapılanmayı kör bir 
mantıkla savunmayı beraberinde getiriyordu. Varolan gerçeklikten 
şüpheleniyor ama alternatifini de tercih etmeye yanaşmadığımdan 
böylesi bir yaşama kendimi mahkum ediyordum. Diğer tercihe ya-
naşmamamın temelinde, ailedeki geleneksel mantık ve zihniyet yapı-
lanması önemli bir rol oynuyordu. Taklit, tekrar, ve buna dayalı geli-
şen alışkanlıkları, bilinç olayını zayıflattığı gibi yeni bir tercihi geliş-
tirmede beni çekimser ve kaygılı bir duruma sokuyordu. İslamla iliş-
kilenmem ise bu zihniyet ve karakter örgüsünü sistemleştiriyor, ya-
şamı yorumlayış biçimimi; tek yönlü kendi gerçekliğinden ve tarih-
ten kopuk, -her ne kadar toplumsallıktan söz ediyorsa da- bireyci, 
ben-merkezci bir kalıpta somutlaştırıyordu. Kendimi alternatifsiz 
kılıp bundan daha ileri bir yaşam mantığının olamayacağına, yani 
kaderciliğe kendimi inandırıyordum. Sistem gerçekliği insanın deği-
şim-dönüşümünü esas almaktan ziyade, varolan gerçeğiyle onu sis-
teme uyarlamaya ve uyumlu hale getirmeye çalışıyordu. Bu da insa-
nın kendisini dönüştürerek, çağa ve toplumsal ihtiyaçlara göre ifade 
etmesinden ziyade, değişimini kendisinde durdurmuş insan gerçekli-
ği üzerinden, çağa uygun sistem yaratma biçimine dönüşüyordu ki 
sonuç almıyordu. Sorun araçların değişimi değildi. Zihniyette geliş-
meyen dönüşüm, araçların biçimini de çok fazla değiştirmiyordu. 
Çok güzel sistemler kurulabilir. Fakat zihinsel dönüşümün gelişme-
mesi, o araçları da belirli bir süreden sonra kendine benzetir. Dolayı-
sıyla işin temeline inme yoktur. Aslında araçlarla uğraşma ve araçlar 
üzerinden mücadele yürütme, ciddi bir kör savaşımı ve ak-kara man-
tığını beraberinde getiriyordu. Değişmeyen ve kendisini tekrar eden 
zihniyet yapılanması; aslında, benim araçlarım iyidir, senin araçların 
kötüdür savaşımından öteye gitmiyordu. Araçlar önemli olmakla 
beraber, mantığın kendisini yüzde doksanbeş araçlar üzerinden sa-
vaşta somutlaştırması ciddi bir sapmayı, dolayısıyla en sonunda mü-
cadelesizliği yaratması kaçınılmazdır. Bu durum; bir araçtan diğer 
araca, bir uçtan diğer uca gitmenin, mücadelesizliğin, kaderciliğin ve 
inançsızlığın yoludur.   
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Mücadele ile tanışmam, sorgulama düzeyindeki bir derinleşme-
den ziyade ve gelişen bir tercihin ötesinde yaşamın acımasız gerçek-
liğinin bende yarattığı sarsıntı sonucu oldu. Aslında özgürlük müca-
delesiyle tanışmayla bağlantılı, özgürlükçü bir çıkışın imkanını yaka-
lamakla birlikte, zihniyetin sistem gerçekliğini aşmaması araç değiş-
tirmenin ötesine gitmedi. Yaşadığım yeni bir başlangıçtı fakat tek 
farkla; özgürlük felsefesi ve özgürlük araçlarının dogmalaştırıp sis-
teme uyarlanış anlamında bir başlangıçtı. Neden, çünkü; zihniyet 
yapılanması, eski düşünce kalıpları içerisinde yaşamı yorumluyordu. 
Çünkü gerçekliğimden oldukça uzaklaşmış gerçekliğime yabancı-
laşmıştım. Dolayısıyla, hem içinde bulunduğum zemine, hem de 
onun mücadele felsefesine uzaktım. Bu uzaklık, partide kalıp, kal-
mama sorunuyla bağlantılı değildir. Mantık yapısı değişmediği müd-
detçe, sistem içi çelişkilerden ve kendi gerçekliğinden yabancılaş-
mayla bağlantılı gelişen yüzeysellik ve buna bağlı güvensizlik, korku 
ve kaygıların genelleşmemenin önünde engel teşkil etmesi; hem 
açıklığı yaratmıyor, hem de doğru tahlil edip çözümlemenin önünü 
açmıyordu. Bireyci dünyam, tek yönlü gelişen temelsiz düşünce dü-
zeyim beni yalnızlaştırıyor, yaşadığım tekrarlarla yeniden kaderciliğe 
mahkum ediyordu.  

Bireyde kişilik sorgulanmasının gelişmesi ve derinleşmesi önce-
likli olarak içinde bulunduğu örgüt zeminine doğru anlam yüklenme-
siyle bağlantılıdır. Örgüt zeminin neye hizmet ettiğini doğru anlam-
landıramama, Önderlik gerçeğinin ve onun felsefesinin doğru anla-
şılmamasıdır. Sistem içi zihniyet ve mantık yapısıyla bağlantılı, geri-
ci eğilimlerin kendisini kişiliklerimizde somutlaştırması, uçlaşması, 
Önderlik ve mücadele gerçeğiyle çelişip tahribatlara yol açması bu 
durumla yakından bağlantılıdır. Bu aynı zamanda  örgüt zeminine 
yabancılık, sistem gerçeğinde ki gibi kendi çevresine güvensizlik 
anlamını taşır. Güvenin olmadığı yerde, özgüven sorununu varolur 
ve dolayısıyla kişiliğin kendisini açması, paylaşması, ve genelleşme-
si yüzeyseldir. Kendi gerçekliğinin dışında, yaşamda “bir kişilik gö-
rüntüsü” vardır. Genelleşmeyen ve tek başına geliştirilen sorgulama 
düzeyi, tek yönlülüğü aşıp ortaklaşamaz. Bu bende bir kişilik yapı-
lanması halini almıştı. Ortaklaşamadığım gibi tekleşmekten ve yal-
nızlaşmaktan kendimi kurtaramıyordum. Bu da, sorgulamanın ger-
çekçi bir derinleşmeyi yaşamadığı anlamına geliyordu ki; gerçekle 
bağını da böylelikle koparıyordu. Kişinin kendisi ideolojikleştirme 
düzeyi, kendi gerçeğinde sorgulamayı derinleştirip yaşamasallaştır-
ma düzeyidir. Tersi bir durum, birey ve mücadele felsefesi arasında 



Erkeğin dönüşüm sorunları 

 286 

uçurum yaratır. Örgüte ve örgüt felsefesine dolayısıyla örgüt zemini-
ne karşı; yaşam anlayışımın ve yaşama bakış açımla bağlantılı yaşa-
nan yabancılık, ilişkilerimde kendi özgünlüğünde kendini politize 
etme, gerçekliğinden kaçma, liberalizme ve oportünizme dayalı uzla-
şı ve dengeler boyutuyla kendisini dışa vurmaktaydı. Savunma me-
kanizmalarım bunu doğallığında geliştirmişti. Bir çok davranış ve 
yaklaşımımın, bireyciliğe ve bununla bağlantılı küçük dar dünyama 
hizmet ettiğini kendimi tahlil ettikçe gördüm. Mücadelem, aslında 
dar dünyamı savunma mücadelesi oluyordu. Günlük ilişkilerimden 
eğitime ve yaşama yaklaşımıma kadar bu gerçekliği görünce ve  ay-
rıntılarda somutlaştırdıkça bu döngünün korkunçluğunu daha iyi 
gördüm. Kontrolümde olan yada olmayan bir çok davranışımın bi-
reyciliğe ve ben merkezciliğe uzanan köprüler olduğunu gördüm. 
Bu, kişiliğimde ciddi bir sarsıntıyı yarattı. Öyle bir durum ki; temiz 
ve güzel duygular beslense de -bu duygular da ciddi bir karmaşıklığı 
yaşıyordu- yaşamın ayrıntılarından başlayarak doğru bir tutumu ser-
gilemediğinde kendisini gün geçtikçe derinleştiriyordu. Bu durum 
aynı zamanda; mücadele ve yaşam gerçekliği karşısında iradesizleş-
meyi ve çözümsüzlüğü  beraberinde getiriyordu. Sistem gerçekliği 
karşısında, kişiliğinde alternatifi yaratmanın gücünü ve iradesini 
oluşturamamam, cesaretli  tutum sergilemekten ziyade, çeşitli politik 
tutumlarda kendime karşı mücadeleyi durdurma eğilimine götürü-
yordu. Babaya, tanrıya, örgüte karşı yaşadığım korku, beni bu yönlü 
bir kaçışa götürüyordu. Kaçışlarım, egemen zihniyet  aşılmadığı için, 
kişiliğimdeki  sistem gerçekliğini derinleştiriyordu. Örgüt içerisinde 
tek yönlü bir bakış açısıyla gelişen yaşam anlayışımda, belirli bir 
süreden sonra tıkanmayı yaşayıp aşılmaktan kurtulmamıştım. Tek 
yönlü yaşam gerçekliği içinde tıkanma ve bu gerçekliği ya örgüte, 
yada onun felsefesine mal etme, sistem gerçekliği ile örgüt felsefesi 
arasındaki farklılıkları görememeyi de beraberinde getirir ki; bu ör-
güt felsefesini sistem mantığına mahkum etmek anlamına gelir  ki; 
bu da mücadeleyi durdurmak anlamını taşır. Benim açımdan yeni bir 
başlangıç olduğu için, şu anda ciddi bir tehlikeyi somut anlamda ta-
şımıyordu ama ileriki dönemlerde çizgi dışılığına götürecek bir du-
rumdu. Çizgi dışılığını, “somut örgüte” karşı bir mücadele olarak salt 
değerlendirmiyorum. Örgüt içinde, örgütün yaşam felsefesine gel-
meyerek, onun felsefesini kendi kişiliğimde durdurup yaşam ölçüle-
rimle genelleştirme, özgürlük geleneğini genelleştirme anlamını taşı-
yor. Tarihsel süreç boyunca özgürlükçü gelenekler taklide, benzeş-
meye, bilinçsiz adımlara, inkara, tüketime, kısacası; taklit-tekrar ve 
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alışkanlık mekanizması ile kendisini kurumlaştıran gelenekselliğe ya 
da geleneksel yapıya kurban edilmiş durumdadır. En temelde geçmiş 
kimliğimi, kişiliğimde tahlil edip çözümlememe ve anlamlandıra-
mamayla bağlantılı bir durum erkek egemen sistemin kurbanı ya da 
kölesi olmaktan kurtulamıyordu.  

Kadın eksenli yaşam felsefesine ve  somutta kadına yaklaşım ve 
onu anlama düzeyim bu çerçeveyi aşmıyordu. Genellemeci ve düz 
mantık yapılanmamın,  her olguda yüzeysel bir yaklaşımı açığa çı-
kardığı gibi, kadın sorununa da böyle yansımıştı. Ailede ve  egemen 
sistemde kadınla yaşadığım ilişkilenme düzeyi, belirli yönleriyle zor-
lamayı beraberinde getirmemekle beraber; özcesi küçük burjuva an-
layışını aşmayan dogmatik bir bakış açısını içeriyordu. Her ne kadar 
ideolojik düzeyde ele almaya çalışsam da, ben-merkezcilikle bağlan-
tılı kendimdeki sorgulama düzeyinin tek yönlülüğü, tarihten ve ya-
şam gerçekliğinden kopukluğu, dolayısıyla varolan temelsizlik çeliş-
kiyi yüzeysel bir kadın-erkek eşitliği olarak görmenin ötesine gitmi-
yordu. Bu, kadının ne denli ezildiğini çok fazla hissetmeden insanca 
yaşama hakkı vardır mantığını aşmıyordu. Bu mantık da gericiydi ve 
aslında dünyamın dışındaki bir dünyayı çok fazla görmüyordum. 
Dolayısıyla kadını, erkeği, sistemi, doğayı derinlikli anlamlandırıp 
aşma ve doğru anlama kavuşturmanın çizgisine girme yoktu. İnsanla-
rın yaşadığı acıları ve sevinçleri, yaşadığım düzeyle kıyasladığımda 
çok derin hissetmediğimi, bireyciliğimin baskın çıktığını görüyor-
dum. Bireyciliğin baskın çıkmasına karşı mücadele vermediğimde, 
ilişkilenme biçimini müthiş bir hakimiyet ve güç arayışı kaplıyor; 
farkında olunsa da olunmasa da bireycilik insanı buna  itiyor. Bu 
erkek ve kadın ayrımı yapmaksızın kendisini geliştiriyor. Bu güç 
arayışı da toplumsallıkla, toplumsal ihtiyaçlarla ve onun amaçlarıyla 
bağını kopardığı için farklı farklı egemenlik biçimlerine yol açıyor-
du. Aile içinde babanın hakimiyet çabalarına karşı gelişen 
tepkilenmemi düşündüğümde, çok bilinçli olmasa da okul dönemin-
de sonra ailenin ve babanın ihtiyaçlarını karşılamanın, sermayeyi ve 
maddiyatı elde tutmanın bir hakimiyet biçimine dönüştüğü bir örnek-
tir. Baba şahsınd,a ailenin tümüne hakimiyet kurma ve güç olma 
kendimi öylece var etme durumu gelişmişti. Tepkilerim ve yürüttü-
ğüm mücedele, belirttiğim gerçeklikten kaynağını aldığı için yeni bir 
hakimiyet biçimini oluşturuyordu. Özde kadına yaklaşım mantığım-
da bu mantığa dayanıyordu. Bu durumum, örgüt içinde kendisini 
yaşamsallaştırma düzeyini fazla bulmadı. Fakat örgütle, örgütün gü-
cüne dayanarak mücadele etme,  kendi iradi duruşumla örgüt arasın-
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daki bağı kuramama ve bireyciliğim, karakterimle bağlantılı yürüttü-
ğüm mücadele anlayışı, ihtiyaçlar ve ortak amaçlar temelinde kendi-
sini örgütlemediği için etkili bir mücadele ekseninde istenilen sonuca 
ulaşmıyordu. İlişkilenme, eleştiri ve mücadele mantığı, ağırlıklı bu 
gerçekliğe hizmet ediyordu. Kişilik boyutuyla ortak amaç üzerine 
derinleşmedeki zayıflık bunun politik-örgütsel tutumunu sergileme-
me de beni yanılgılara götürüyordu.  

Akademiye gelirken eğitimi ve akademi yaşamını ele alış mantı-
ğım genel ve yüzeyseldi. Daha öncesinde eğitimi belirli yönleriyle 
takip etmeye çalışıyordum. Sorgulamanın benden başlayacağını ve 
zorlu  bir süreç olacağını genel de olsa, biliyordum. Kadın özgürlük 
sorununun örgütle bağını kuruyor ve ideolojimizin bu eksenli bir 
yaşam felsefesini geliştirdiğini biliyordum. Fakat kendimdeki sorgu-
lama düzeyinde yaşanan yüzeysellikle de bağlantılı, eğitimin yükle-
diği misyonun ağırlığını çok fazla hissetmiyordum. Her ne kadar 
açık olma gücünü yeterli düzeyde gösteremesem de, açık olarak sor-
gulama düzeyimin derinleşeceğini düşünüyordum. Pratikte kişilikle-
rimizdeki eksik mantığı, örgüt zeminin kendi anlayış ve yaklaşımla-
rına göre düzenleyerek bu açıklığı kurtarmaya çalışıyordum. Bu, bir 
çok noktada hesaplarla işin içine girmeyi beraberinde getiriyor ve 
sorgulama düzeyini cesaretli yapmanın önünde engel oluyordu. Ka-
dın ortamında örgüt mekanizmasının doğru işletilme çabası, eleştiri-
özeleştiriye açık bir çok yönüyle kaygıdan uzak bir zemini yaratıyor-
du. Bu zemin, küçük dünyalara saplanmış kişiliğimin genelleşmesi-
nin de önünü açtı diyebilirim.   Bu zeminde kendimi tartışma tahlil 
etme, paylaşma, ortaklaşma, karşıdaki yoldaşımı da çözümleme tek 
yönlülüğümümü ayrıntılarda daha somut çözmeye götürdü. Aslında 
sorguladıkça sorunların ne denli ortak olduğunu, sorunların ortaklı-
ğına rağmen ilişkilerimizde kendimizi ne kadar parçaladığımızı gör-
düm. Sorunların olabildiğince ortakken, amaçlarımızdaki parçalılık 
bizi birbirimizden ve mücadele gerçeğindaen ciddi düzeyde kopar-
mıştı. Bu durumla bağlantılı aslında biribirimizi tamamalama ve ge-
liştirme ve yeniyi yaratmaktan ziyade bireyci anlayışlarımızla örgüt 
zemininde güç olma yarışına girdiğimizi görüyordum. Bu durum 
karşısında; kaçışa, salt kendimi sorgulamaya gidiyordum ki, bu ya-
nılgılı  bir durumdu. Gördüğümüz teorik eğitimler ve kişilik çözüm-
lemeleri ile gelişen tartışma düzeyi, varolan statik yapılanmamı kırıp 
beni  ikileme götürmüştü. Kendimdeki mücadelesizliği ve mücadele-
deki yanlışlığı görüyor; gördükçe özgüven yaratmada zorlanıyordum. 
Düşüncelerimin dayanaklarının, ne denli yanılgıları yaşadığını ve ne 
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denli sisteme hizmet ettiğini görüyordum. Bu sorgulama düzeyi ile 
gerçeklikten kaçıyordum. Ortadoğu insanı gerçeğe çok yakın olma-
sına rağmen gerçekliği sevmez ve ondan sürekli kaçar. Tahammül-
süzlük, gerçekliğe karşı gelişen tahammülsüzlüktür. Somut sistem 
gerçekliğinin acımasızlığını çok derin yaşadığımdan ve alternatifinin 
de ben-merkezci yaklaşımlarımla bağlantısını yaratamadığımdan 
soyuta doğru bir kaçışı yaşamıştım. Soyutlama ve soyutladığını mut-
laklaştırma adeta bir yaşam biçimi haline gelmiştir. 

Gerçeğin gücü çok canlı olmasına rağmen, sürekli  gizlenmeye 
çalışılmıştır. Kendimdeki tahammülsüzlük ve erkek egemen sistem 
gerçekliği somutunda, erkekli yaşam noktasında yaşadığım zorlanma 
bu mantık özgününe götürüyordu. Farklı bir ideolojiden Önderlik 
felsefesine geçiş yapmak, istesem de, istemesem de beni gerçeklikle 
yüzleşmeye götürüyordu. Karakter yapılanması, bir çok yönüyle ak-
kara mantığına götürüyorken, düşünsel yoğunlaşma düzeyim -belki 
örgüt zemininde fazla kalmadım ama- ak-kara mantığını fazla kabul 
etmiyordu. Mücadelenin birikimiyle yüzleşince gerçekleri daha ça-
buk algılıyordum. İslam ideolojisi ekseninde şekillenen kişilik yapı-
lanmamı, Önderlik felsefesine vurarak sorgulayıp derinleştiğimde; 
sistem gerçeğini hem kendimde, hem etrafımda görebiliyordum. Sis-
tem içinde islam mantığının mücadele felsefesinin ve yine somutu-
muzda özgürlük felsefesinin çizgisine girmemekten kaynaklanan 
yarımlıkların, parçalanmışlıkların, bizi nasıl ak-kara mantığına gö-
türdüğünü görüyordum.Bu, Önderliğin mücadele anlayışından uzak-
lığımızı gösteriyordu. Biraz daha genel ve geniş bakabiliyor; bizi 
anlamsızca mücadelelere götüren kör mantığı daha net görebiliyor-
dum. Aslında her iki ucunda bir çok yönüyle benzerliğini görme, 
beni hem sorgulama düzeyinde ikileme, hem de Önderlik ve örgüt 
gerçekliğinde derinleşmeye götürüyordu. Önderliği tanrılaştırmadım 
ama karakter yapılanmamla bağlantılı gelişen yaşam anlayışım ve 
Önderlikle aramdaki uzaklık tanrılaştırma anlamını taşıyordu. Örgüt 
zemininde öncelikle olarak çıkardığım sonuç; kendimdeki dogma-
tizmi, kabalılığı, yüzeyselliği, yabancılığı, güvensizliği ve korkuları 
aşmanın ilk ve en önemli başlangıcının örgüt zeminine güveni derin-
leştirmekten geçtiğidir. Bunun da en temel yolu kendimi açıp tahlil 
etmek ve genelleşebilmekti. Geliştirdiğim sorgulama düzeyini, ne 
kadar örgütsel ihtiyaçlar çerçevesinde ve ilişkilerimde ortak amaca 
doğru yönlendirirsem, o kadar güveni, sevgiyi ve doğru bir özgürlük 
çıkışını yapabileceğimi pratikle attığım adımlarla gördüm. Kendi 
açımdan, mücadele gerçeğine denk bir duruşun çizgisinin yakalandı-
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ğını söylemesem de; somut, pratik eğitimlerle birlikte gelişim mantı-
ğı bir bütün olmasa da anlaşılmıştır. Soyut tartışmalar geliştirmekten 
ziyade -gereksizdi demiyorum ama benim için bir dönem kısıtlanma-
sı gerektiğini düşündüm- yaşam içinde erkek arkadaşlarla doğru iliş-
kilenmenin, örgüt gerçekliğinde nasıl yakalanacağına ilişkin pratik-
leşmeye çalıştım. Kimlik arayışım ve zihniyetteki dönüşümüm de 
bununla paralel gelişti diyebilirim. Yanımdaki yoldaşımı, kendimde 
çözümlediğim ve anladığım düzeyde, tüm güç ve iktidar olma ilişki-
lerinden kopuk, dürüstçe onun ihtiyaçlarını ve onu anlamaya çalışa-
rak, çözümlemeye çalışmam yardımcı almam ve kaygısızca yaklaş-
mam sonuç aldı diyebilirim. Karşıdakinin anlamlı ve aslında özlem 
duyduğu yaşamın ruhunu, çok az da olsa hissettim. Karşıdakinin, 
karşılığında bana bir şeyler vermek isteğini ve bunun arayışını geliş-
tirdiğini gördüm. Çok istikrarlı geliştirmedim ama erkekle nasıl ya-
şanılacağını, dolayısıyla gerçeğe nasıl yaklaşılacağını gördüm. Bana 
gelen eleştiriler bazı yönleriyle zorlasa da anlam vermem gerektiğine 
inandım. Günlük yaşamdaki kırıcı, istem dışı gelişen davranışların 
ilişkilerimizi ve tartışma düzeyimizi zedelenmemesi için gerekli tavrı 
gösterdim. Karşımdaki yoldaşımı, sübjektif bir gerçeklik olarak gör-
mekten ziyade, objektif bir gerçeklik olarak ele aldığımda aslında 
tepkileneceğim ve tahammül gösteremeyeceğim bir yan olmadığını 
gördüm. Sadece doğru mücadele etmem gerektiğini gördüm. Geri ve 
doğru olmayan bir yaklaşım karşısında daha geniş, daha ilerici bir 
çözümleme düzeyini yakalama çabası içerisinde oldum. Ortak amaç-
larda, ortak zeminde daha ilerici bir düzeyde doğru bir ilişkinin geliş-
tirilebileceğine inandım. Bu da bir gerçeklikti. Genel anlamda dü-
şünsel boyutta yaşadığım yoğunlaşma düzeyinin gelişmesiyle bera-
ber, karakter yapılanmamda alışkanlık haline gelmiş davranışlarımı 
bir çok yönüyle ayrıntılarda çözümleyebildim. Yaşamın ayrıntıların-
dan, dolayısıyla üretken bir zihniyet yapılanmasından uzaklığımın 
farkındayım. Fakat yaşam içinde davranışlarımın ne anlama geldiğini 
ve ne kadar örgütsel ihtiyaçlar çerçevesinde kendisini örgütlediğini 
görmeye çalışıyorum. Mücadeleyi, ayrıntılardan geliştirme çabası 
içerisindeyim. Yüzeysel ve sorumlu olmayan yaklaşımlarımın bu-
nunla aşılacağına inanıyorum. Yabancılaşmanın bununla aşılacağını 
ve  vicdanım bununla derinleşeceğinin inancındayım. Belki bir za-
man o yoğunluğu anı anına yaşamıyorum. Fakat ayrıntılarda kendimi 
bütünleştirdiğime ve her ayrıntıya karşı genel doğru dediğim düşün-
celerin yoğunluk ve doğrultu düzeyiyle pratik cevap olmanın, beni 
örgüt ve özgürlük ölçüleriyle bütünleştireceği inancındayım. Doğru 
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bir pratikleştirme gücüne ulaşmam, bireycilik ekseninda  gelişen kü-
çük amaçlarla olmayacaktır. Ortak amaca, ortak emeğe ve ortak ruha 
dayalı, parçalayıcı değil çözümleyici ve tamamlayıcı amaçlarda pra-
tikleşme gücüne ulaşmaya çalışacağım. İnsanlar arası ilişkilerdeki 
yabancılığın da böyle aşılacağı inancındayım. Belirttiğim gibi; zihni-
yetin çözümlenmesi ve belirli bir düzey yakalanması sonrasında pra-
tikleşmek için  örgüt zemininde derinleşip anlam gücüne ulaşmayı 
esas alacağım. Sistem karşısında, kimlik olarak bir netleşmeye doğru 
gittiğimi de belirtebilirim. En azından sistem çerçevesinde yer aldı-
ğımı, hangi yönlerimin beni nasıl yanıltabileceği noktasında belirli 
bir çözümleme düzeyini yakaladığımı söyleyebilirim.  

Bu süreç içerisinde Özgür Kadın Akademisi’inde yakaladığım 
yoğunlaşma düzeyinin bana yaşama dair bir çok  şey anlattığını be-
lirtebilirim. Akademi, mücadele gerçekliği içinde gelişen arayışımda 
ve kendimi sorgulama, tanıma anlamında bir çok şeyi öğretti. Önder-
lik sürecinden sonra, örgüt içinde yaşadığım en ciddi sarsılmanın ve 
buna bağlı çıkışın akademi ortamında geliştiğini ve bunun paylaştı-
ğım, yaşamsallaştırdığım kadarıyla beni doğru bir tercihte derinleş-
tirdiğine inanıyorum. Kadın ortamında erkekle paylaşımım, erkekle 
mücadelem, erkekle ortak ruhta birleşmem anlamlı bir yaşam gerçek-
liğine  yakınlaştırdı. Bu ortamda kadının yaşadığı çelişkileri, kadın 
hassasiyetini, onun düşünce ve duygu düzeyini hem ilişkilerimde, 
hem de gözlemlerimde gördüm. Çok ütopik bakmamakla beraber 
kadındaki hassasiyetin ve ilişkilerdeki yakınlığın düzeyini belirli 
yönleriyle anladım. Yaşadığım kabalığın  -aslında hiçte farkında ol-
madığım- yaşamdaki hassasiyetlerden ve ayrıntılardan  beni ne kadar 
uzak kıldığını gördüm. Kadın ortamında geliştirilen eğitim ve yaşam 
mantığının, bana farklı dünyaları gösterdiğini belirtebilirim. Burada 
yaşadığım süreç, genel anlamda eksiklikleri ve yanılgılarından çıka-
rılan sonuçla doğru temelde bir güç verecektir. Pratikte yüklenen 
misyonla bağlantılı belirli zorlanmaları yaşayacağım kesindir. Yaşa-
dığım zorlamaların beni yaşama karşı daha güçlü kılacağı, kadın ek-
senli yaşama ve onun örgüt gücüne daha yakınlaştıracağının bilinciy-
le, sahtelikten ve  aldatmacalardan uzak özlü bir mücadele içerisinde 
olacağımı bu yönlü taviz vermeyeceğimi belirtebilirim. Önderliğin 
yarım kalmış projesini gerçekliğimde tamamlamanın mücadelesini 
geliştireceğimi, derinleştireceğimi söyleyebilirim.  

Öneriler;  
1. Eğitime ilişkin; erkek arkadaşlarla devre başlangıcında bir ön-

ceki devrenin yaşadıkları ve tartıştıkları noktaları; sonuç itibariyle 
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diyalog tarzında birkaç günlük bir eğitimle tartışılmasını öneriyorum. 
Eğitimin amacı ve içeriği noktasında yaşanacak yanılgıların zaman 
kaybına yol açmaması için bir tartışma düzeyinin geliştirilmesi 
olumlu olabilir diye düşünüyorum.  

2. Akademi eğitiminin yanısıra bireysel yeteneklerin kendini ge-
liştirmesi ve açığa çıkması için bazı yarışmaların geliştirilmesini 
öneriyorum. olumlu olabileceğini düşünüyorum.  

3. Ayrıca yoğunlaşma özgünlüğünde planlamada var mı yok mu 
bilmiyorum. İlahiyat çözümlenmesinin geliştirilip kitaplaştırılması 
gerekliliğine inanıyorum. Önderlik savunmaları ekseninde ayrıntılar-
da bu yönlü derinleşen bir kitabın genel yapı açısından olumlu olabi-
leceğini düşünüyor ve bu çalışmanın akademi bünyesinde yapılması-
nı da anlamlı buluyorum.               

 
Devrimci Selam ve Saygılar 

 
 
: 
ÖZGÜR KADIN AKADEMİSİ KOORDİNASYONUNA 

BİREYSEL RAPORUMDUR. 
Yaklaşık dokuz aylık, Özgür Kadın Akademisi sürecinde yaşa-

dığım yoğunlaşmanın sonuçlarını, kısmen aştığım bazı yanlarımı ve 
aşmakta zorluklar çektiğim bazı kişilik özelliklerimi temel noktalar-
da açmaya çalışacağım.  

Gerçeğe yakın bir sorgulamayı ve bu sorgulama ışığında nasıl 
pratikleşeceğimi bu son süreçte derinlikli düşündüm. Vardığım so-
nuçlardan biri de, gerçeğimi ifade eden kişilik özelliklerimden kaçma 
gerçeğimdir. Bu süreçte kişiliğime damgasını vuran ve adeta bir  
hastalık haline gelen bazı özellikleri anlamaya çalıştım; bu doğrultu-
da en çok üzerinde yoğunlaştığım ve aşılmasını kaçınılmaz buldu-
ğum birkaç noktayı tekrara düşmeden açmaya çalışacağım. Bunlar 
kişilikteki parçalanmışlık, duygu ile düşünce dünyasının arasındaki 
kopukluk ve dönüşüm noktasında yaşanan ikircikli ruh hali ve istik-
rarsızlıktır. Bu üç noktayı bir araya getirdiğimde deyim yerindeyse 
ortaya yarım bir kişilik çıkıyor. Kişilikteki parçalanmışlık derken, 
özelde bunu kastediyorum; gerçektende kişilik o kadar parçalıdır ki, 
bazen insanın tüm çabalarına ve yoğunlaşmalarına rağmen bir türlü 
bütünleyici olamıyor. Kuşkusuz bunun da çözümlenmesi kaçınılmaz 
oluyor. Ancak o parçalanmışlık tam anlamıyla çözümlenemediği 
için, bütünleşme veya bütünleştirme ortaya çıkmıyor. Bu parçalan-



Erkeğin dönüşüm sorunları 

 293 

mışlık, aynı zamanda ortaya tutarsızlığı çıkarıyor. Kişilikteki istik-
rarsızlık ve tutarsızlık kaynağını buradan alıyor. Yine plansızlık ve  
zaman olgusuna basit yaklaşım da bunun bir parçasıdır. Birey olarak 
yaşamda plan yapmayı çok deniyorum; planlı bir çalışma temposuna 
ulaşmaya çalışıyorum; fakat kendim için hedeflediğim bir çok şey 
yarım kalıyor. Çünkü sistem o kadar olumsuz özellik kazandırmış ki, 
hangisini çözeceğimi veya hangisini doğru bir plan çerçevesinde ele 
alıp sorgulayacağımı karıştırıyorum. O nedenle birine el atıp günde-
mime alıyor ve onu bir yere kadar çözüyorum; fakat tüm yoğunlu-
ğumu bu noktaya veremediğim için tam sonuca gidemiyorum. Bu da 
kişilikteki parçalanmışlığın, kendi paralelinde enerjiyi parçalamasın-
dan ileri geliyor. Bunun nedeni, bir çok şeyi aynı anda çözme anlayı-
şımdır. Burada vurgulamak istediğim nokta, kişilikteki parçalanmış-
lık hem yoğunlaşmama, hem de sorunları sorgulayıcı yaklaşımlarıma 
yansıyor. Bu da doğal olarak pratik duruşa yansıyor. Bu konuda ya-
şadığım yoğunlaşma düzeyini ayrıntılı açmaktansa, bunların aşılması 
yönünde nasıl bir yol izlenmeli sorusu bana daha yakıcı ve gerçekçi 
geliyor. Kuşkusuz yansıtmaya çalıştığım kişilik özelliklerim önümde 
engel teşkil ediyor; fakat kişi olarak yaşadığım bu gerçek; insanca 
yaşamanın yolundan alıkoyamaz. Biliyorum, gerçek yaşam arayışçı-
ları kendilerinden taviz veren ve her şeyi hissederek yaşayanlardır. 
Bu iki noktayı belirtmemin nedeni, bendeki hissediş ve kendinden 
taviz verme anlayışının dönemsel kalmasını vurgulamak isteyişimdir. 
Önümde temel bir görev olarak duran bir gerçeklik de budur. Yani 
yapılması gereken ne varsa, hissederek ve içten yaklaşarak yapmak-
tır. Kısaca tercihte net olmaktır. Kişi tercihte net ve ısrarlı oldu mu, 
yoğunlaşmada da, sorgulamada da net olur. Dolayısıyla pratik ya-
şamda da net ve bütünlüklü olur.  

Yine vardığım diğer bir sonuç ise, arayışlarımda sürekliliği ya-
ratmama gerçekliğidir. Arayış var, gerçekçi ve anlamlı bir duruşun 
sahibi olma çabası da var; ama bu arayışa girişirken, onu anı anına 
hissederek ve yaratarak, yada yeni bir şeyler ortaya çıkarıp buna ila-
ve etme yok. Böyle olunca da varolanla yetinme, dolayısıyla zamanla 
geriye dönüş yaşanıyor. Bunların yaşanmaması için kendini daimi 
kılacaksın. Eğer arayışlarda arılık varsa, süreklilik de olur ve kişi 
kendini hiçbir baskı altında hissetmeden rahat, ama düşünce gücünün 
yoğunluğuyla arayışlarına kilitler. Bende yaşanansa, zaman zaman 
duygu gücünün, düşünce gücüne egemen olmasıdır. Temel hedefle-
rimden bir tanesi de bunları bütünleştirmektir. Bunun beraberinde 
getirdiği; çabuk kırılma, bazen sessiz kalma yalnızlık, soğukluk vb. 



Erkeğin dönüşüm sorunları 

 294 

kaynağını buradan alıyor. İşte, bu hastalığı kontrol altına alma ve ona 
köklü bir çözüm getirme arayışında yetersiz kalıyorum. Bu kişilik 
özelliklerimi daha önceki raporlarımda nedenleriyle birlikte açmaya 
çalıştığım için bu raporda tekrarlamayacağım. Ancak bahsettiğim 
parçalanmışlık kişilikte, psikolojik vakâ haline gelebilecek derecede 
bazı özelliklere neden olmuştur. Bu anlamıyla bazı özelliklerimi; 
gurur, kendine görecilik, dar yaklaşımlar vb. psikolojik yanlarıyla ele 
almaya çalışıyorum. Bazı yetersizlikler yada aşılmayan kronik yanlar 
bazen yaşanmazsa sanki bende rahatsızlıklalara yol açacak gibi geli-
yor. Yani, değil kendimi bu anlamda da sorgulamıyorum. Fakat var-
dığım sonuç şudur; bir şeyleri çözümlerken, alternatif yaratma yeri-
ne, çözümlediğim bazı gerçekleri hep tekrarladığım için bir yerden 
sonra anlamı kalmıyor. Dolayısıyla çözümsüzlük tekrar ortaya çıkı-
yor. Olumsuzlukların alternatif gücünü yaratmak, ne çok soyut ve 
ulaşılmaz, ne de kendini tekrar etmekten geçiyor. Alternatif; günlük 
yaşamımda ve günlük duruşumda saklıdır. Yani günlük olarak; ne 
kadar paylaşımcı, özlü, gerçekçi ve istikrarlı olursam o kadar alterna-
tif yaratıyorum demektir. Çok basit ele almıyorum; ama ben neysem 
öyle yansımalıyım. Bunu gerçekleştirirken doğrultu bellidir. Bu doğ-
rultunun sınırlarını aşmamak önemlidir. Yani kendine göre yaklaşım 
olmamalıdır. Bu konuyu fazla uzatmadan kısaca şunu belirtmek isti-
yorum; tutarlı olmak ve varsa biraz onur, bağlılık, layık olmanın en 
sade ölçütü onları kendi yaşamının en ayrılmaz birer parçaları haline 
getirecek ve bunları duruşunla ispatlayacaksın. Benim için önemli 
olan da budur. 

Birey olarak ele almam gereken önemli noktalardan biri de, 
duygu boyutudur. Burada duygu ile duygusallık arasına fark koyuyo-
rum. Duygular, insanın en sade olduğu anlarda ortaya çıkarlar. Sade 
olduğumuz anlar ise, çıkarsız ve yalın düşündüğümüz anlardır. Dü-
şüncenin duyguları örgütlediği anlarda da ortaya güzel ve anlamlı 
değerler çıkmaktadır. Bazen yaşadığım her şeye anlam yüklemek 
istiyorum; ancak, çıkarsız düşündüğüm anlarda gerçek anlamı yükle-
yebiliyorum. O nedenle hep kendime; “bir şeyleri anlamaya çalışır-
ken, gerçeklik neyi gerektiriyorsa, ona göre hareket et” diyorum, 
yani çıkarsız ve amaca dönük olsun diyorum. Bazen de; “insanları 
kırma, onları mutlu et veya bireyci yaklaşma, kendini biraz da onla-
rın yerine koyarak yaklaşım göster” diye kendi kendime söylenip 
duruyorum. Ve diyorum ki, “sonuçta sen, insanlara güzellikleri ka-
zandırmak için mücadele ediyorsun.” Bunları yazmamın sebebi duy-
gu dünyasının kişiliğimde ne kadar anlam bulduğudur. Ben her şeye 
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çıkarcı yaklaşıyorum demiyorum ama, bunu sorguladığımda çıkarcı 
yaklaşımlar da var. Bu nedenle duygulara yenilmemek kadar; köre-
len ve çıkarcı duyguları da güçlendirmemek de önemli olmaktadır. 
Duyguda yaşadığım yabancılaşmayı çözebildiğim kadarıyla anlam 
verebilirim. Aksi taktirde duygular basitleşir ve çarpıklaştırır. Yine 
duygusallık ortaya çıkar ki, bu kaderciliğe dolayısıyla yanlış arayış-
lara götürür. Bu noktada yapılması gereken en doğru şey, duygu ile 
düşünce gücünü bütünleştirmektir. Böyle oldu mu yaşama daha ger-
çekçi yaklaşım ortaya çıkar. Bu da yaşamı anlamlı kılar. Ve dolayı-
sıyla yaşama karşı büyük bir tutku ve sevgi gelişir, yaşam daha da 
güzelleşir ve çekici hale gelir. Çekici ve güzel bir yaşam için neler 
yapılmaz ki; yani bu yaşam uğrunda en amansız ve yılmaz bir müca-
delenin sahibi olunur. Çünkü neyi, niçin yaptığının bilincine varırsın. 
Kısaca yaşamı güzelleştirmenin tek yolu olarak, yaşama doğru anlam 
vermekle mümkündür. Sonuç olarak vurgulamak istediğim şudur; 
ben de yaşama kendi çapımda anlam vermeye çalışıyorum. Fakat bu 
anlamda da objektif  olarak ters düştüğümü de göz ardı etmek iste-
miyorum. Yaşama karşı sevgi ile dolu olmak gerekirken, bazen geri-
liklerime takılıyorum. Bu da takıntıları derinleştiriyor. Bunun sonu-
cunda ise, sanki yaşama karşı bir doyum gelişmiş de veya yeterlilik 
var da, yaşama doğru anlam vermenin dışında farklı şeyler vardır, 
gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu neyi gösteriyor, demek ki, güzel 
yaşamanın şartlarını veya gerekliliklerini tam anlamıyla yakalamış 
değilim. Çok mükemmeliyetçi yaklaşmıyorum ama yetersiz olduğu-
mu duruşumla ortaya koyuyorum. Bu konuyu, tam olarak ifade et-
mediğimi bilmekle beraber kısaca açmakta yarar gördüm. Fakat duy-
gu ve düşüncelerimi doğru bir şekilde sorgulama ve onları örgütleyip 
doğru yaşam arayışına kanalize edeceğime inanıyorum. 

Dönüşüm noktasında ise yaşadığım bazı gerçeklikleri Özgür Ka-
dın Akademisi’nde yaşadığım yanılgılarla paralel ele almaya çalışa-
cağım. Öncelikle buraya ilk gelişimle birlikte yaşadığım bazı yanılgı-
ları açmakta fayda görüyorum. İlk yanılgım kendime sorduğum bir 
soruyla başladı. Soru şu şekildeydi; “ben burada kendimi mi tanıya-
cağım yoksa kadın dünyasını mı” fakat bu uzun sürmedi. Çünkü er-
kek zihniyeti hemen kendisini dışa vurdu, tam bu noktada da müda-
hale gelişti. bununla beraber bende kendimi sorgulamaya başladım. 
İlkin fazla anlam veremediysem de daha sonraki süreçte arkadaşlar 
bize “biraz kendi vicdanınızla yalnız kalıp ve böylece kendinizi 
çözmeye çalışın” dedikten sonra ben de öyle yapmaya kendimi zor-
ladım. Ve şuna ulaştım; gerçek anlamda kendimi anlamaya ihtiyacım 



Erkeğin dönüşüm sorunları 

 296 

vardır, sonucu ortaya çıktı. Bunun temel nedeni, erkek dünyasındaki 
karanlık dehlizlerin tahmin ettiğimin kat kat üstünde veya kat kat 
derininde  olmasıydı. Kendimi yaptığım tercih noktasında ikna etme, 
tamamen feodal gururumdan ibaretti. Kendimce saygılıydım, kadını 
anlayan ve kadına destek verendim. Ancak erkeği; daha doğrusu 
kendimi anladıkça, dünyamın derinliklerine indikçe gerçeğin hiç de 
benim düşündüğüm ve sandığım gibi olmadığını gördüm. Bunları 
gördükçe de, erkek karakterli yaşam tarzından, bir ara nefret etmeye 
başladım. Bunları hikaye olsun diye anlatmak istemiyorum. Ama 
kendi gerçekliğimi gördükçe, bazen ne kadar zavallı olduğumu gör-
düğüm için neler yaşadığımı belirtmek istiyorum. Belki de bu ze-
minde en fazla zorlayıcı olanlardan biri de bendim. Neden zorlayıcı 
olduğumu mevcut durumda anlamaya çalıştığımda şu gerçeklik kar-
şıma çıkıyor; belki basittir ama çok biçimciydim. Görünüşte çok ol-
gun mütevazı, ama içten içe de söylenen her kelimeyi mantık  süzge-
cimden geçirip öyle yaklaşıyordum. En kötüsü de bu yaklaşımlarımı 
doğru ve vazgeçilmez görmemdi. Fakat diğer vahim bir durum da 
bunların bilincinde olmamamdı. Ancak zamanla yaşam bana öğreti-
ciliğini hissettirdi. Yaşamın öğreticiliğini hissettikçe kendimi sorgu-
ladım ve yoğunlaşmaya çalıştım. Bir yandan yaşamın öğreticiliği, 
diğer yandan erkek zihniyetinin şahsımdaki canavarlığını anladıkça 
bağlandım ve gerçeğin hangi yolla elde edileceğini aramaya başla-
dım. Peki neydi yaşamın öğreticiliği? 

Sabır, anlayış, yoldaşlık ruhu, yönetim tarzı, insanları  ele alış, 
vb. tüm yaklaşımlar beni etkiledi. Bu, kadını idealize etme anlayışın-
dan ileri gelmiyor; erkek dünyasıyla kıyasladığımda bu sonuca varı-
yorum. Bazen gözlerden akan anlamlı bir damla göz yaşında, bazen 
bir yoldaş gülümsemesinde ve bazen de gerçek sevginin bir sözle 
insana hissettirildiği anlarda; eğer insan kör ve sağır değilse, hemen 
anlam verir ve onurlu olduğuna ikna olup mücadeleye girişir. Kör ve 
sağır olmamak için çabalıyorum. Bunu vurgularken şu gerçeği ifade 
etmeye çalışıyorum. Benim için çok önemli olduğundan dolayı bazı 
şeyleri yaşadığım gibi yansıtmaya çalıştım. 

İnsan bazen duygu ve düşüncelerini olduğu gibi yansıtamıyor. 
Ancak pratik olarak gördüklerini yaşadıklarını doğru anlamlandırır-
sa, daha sağlıklı sonuçlara ulaşabilir. Burada yoğunlaşma ve çözüm-
lemenin yanı sıra yaşamdan daha çok etkilendiğimi belirtebilirim. Bu 
etkilenmeyi yaşarken, geçmişle hep bağını kurmaya çalıştım ve geç-
mişten ders çıkarıp geleceğe nasıl bir misyon yükleyeceğimi hep 
düşündüm. Ayrıca hemen hemen her olguya yaklaşım gösterirken, 
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objektif olmaya çalıştım. Hala yetersizlikleri olmakla birlikte, ortaya 
çıkan değerli sonuçlar da var. Her insanın yaşamında derin izlere yol 
açan yakıcı gerçeklikler vardır. Benim de yaşamım boyunca acısıyla, 
tatlısıyla üzerimde derin izlere yol açan anılarım söz konusudur. Fa-
kat çoğu zaman duygu seline kapılıp geriye, geçmişte yaşadıklarımı 
aramaya da gittim. İşte burada hem geçmişime anlam vermeye çalış-
tım, hem de bu zeminde yaşadıklarımı geçmişte olduğu gibi sıradan 
ele almamayı esas aldım. Burada yaşadığım bir çok şey, ilk göz ağrı-
sı oldu. Bu beni iç dünyamda müthiş duygulara sürükledi. Bazen 
gururlandım, bazen hayıflandım, bazen de zorlandım; ama sonuçta 
sancılı da olsa hepsinin anlamlı ve çok önemli derslerle dolu olduğu-
na inandım. Bu anlamıyla burada yaşamımın en derin ve anlamlı, en 
önemlisi de umuda dair güzel anlarını yaşadığımı belirtmek istiyo-
rum. Fakat önemli olan yan ise yaşamsal ve bundan sonraki yaşa-
mımda bunların canlı tutularak sürdürülmesidir. Bu gerçekleşirse, 
gerçek anlamını bulur. Yaşamım boyunca belleğimde taşıdığım dü-
şünce kalıplarının anlamsızlığını, burada bilince çıkardığımı söyler-
sem herhalde gerçek dışı sayılmaz. Kendi gerçekliğime yakın bir 
sorgulamayı ve bu doğrultuda yeniliklere ulaşma azmimi de bu or-
tamda derinliğine bilince çıkarmaya muhtacım. Sistemin sınırlara 
hapsettiği, kendinden başka her şeye hizmet eden bir kişilik yapısının 
tüketicilikten öte, bir işe yaramadığını anladıkça mücadele etme hırsı 
arttı. Bir arkadaş bazen bize “hedefiniz büyüyor mu” dediğinde zo-
ruma gidiyordu. Fakat bir gün; “bunu sorgusuz, sualsiz ret edeceği-
me, üzerinde biraz düşünmem gerekmez mi” diye kendi kendime 
sordum. Yani yabana atmamam gerektiğine kendimi ikna ettikten 
sonra, çok gerçekçi ve yerinde bir soru olduğuna inandım. Hani der-
ler ya gerçekler acıdır. Fakat “gerçekler acıdır” söylemi, gerçeklerin 
gerçek olmadığının ispatıdır anlamına gelmez. “Gerçekliğimden kaç-
tım” cümlesi, belki de en çok nefret ettiğim bir cümledir. Ancak be-
nim bu cümleden nefret etmem, gerçekliğimden kaçışımı kamufle 
edemez. Eğer bundan nefret ediyorsam, o zaman, nefret ettiğimin 
alternatifini yaratmamın kaçınılmazlığını doğru anlamam gerekir. 
Şunu da açık belirtmeliyim ki, çoğu zaman kendi gerçek karakterimi 
gördükçe veya eğitimlerde kalkıp konuştukça kendi kendime şunu 
söylüyordum, “beni dönüştürmek, timsahı  güldürmekten daha zor-
dur” diyordum. Burada tümden dönüştüğümü iddia etmiyorum. Ama 
yakaladığım doğrultu beni oldukça umutlandırıyor. Bu raporda ger-
çeklerden çok bahsetmemin nedeni; erkek egemenlikli sistemin, bin-
yıllardan beri insanlığın özünü teşkil eden ne varsa anlamsızlaştırdığı 
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ve benim de bugün payıma düşeni şu veya bu düzeyde yaşadığımı 
ifade etmeye çalıştığım içindir. Kuşkusuz, sistem insana özgü her 
güzelliğin içini boşaltmış ve kendisine benzetmek istemiştir. Fakat 
insana yaraşır bir yaşamın yeniden yaratılabilmesi için, insanın kendi 
özüyle buluşması ve bunu da gerçekçi bir duruşla sergilemesi ge-
rekmektedir. Sonuç olarak; geçmişe ait olumlu değerlerden güç al-
mak ve onları daha da güçlendirmek gerekirken, olumsuzluklardan 
ders çıkartmak ve bu olumsuzlukların kişilikte işgal ettiği ve etkisine 
aldığı yanları da, olumlulukları üstün kılarak  olumlulukları üstün 
kılarak yani varolanları daha çok olumluluklar üzerinden ele alarak  
anlamsızlaştırmak gerekmektedir. Zaman akıp gidiyor. Belki bizler 
zamanın hızına ulaşmayabiliriz; ama zamana güzellikleri sığdırma 
imkanımız hep canlı ve önümüzde durmaktadır. Bu noktada kendi 
kendime sorduğum sorulardan biri de, mücadele içinde geçirdiğim 
on bir yıllık zamanın nasıl geçtiği ve bu zaman dilimine neler sığdır-
dım biçimindedir. Geçmişimi hiçbir zaman ret etmeyi düşünmedim. 
Ancak geçmişimde anlamsızlığı doğuran kişilik hastalıklarımı, bun-
dan sonra ret edeceğime inancımın her zamankinden daha güçlü ol-
duğuna inanıyorum. Kadın zemininde kişiliğimi ilgilendiren bir çok 
geriliğimi çözebildiğim kadarıyla, deyim yerindeyse itiraf etmeye 
çalıştım. Fakat Önderliğin “itiraflar çok sahtekarca kendini gizleme-
nin diğer bir yoludur” belirlemesi, benim için de geçerli olmaktadır. 
Yani kişiliğimi çözmeye çalışırken, veya yaşadıklarımı paylaşırken, 
Önderliğin bu belirlemesini hep göz önünde bulundurdum. Kısaca bu 
noktada içimden ne geliyorsa, onu söylemeyi esas aldım.  

Son olarak, bu eğitim devresinde aldığım güçle “nasıl yaşamalı” 
sorusuna doğru cevap olmanın tek yolu; bireysel anlamda kendime 
hem PJA’nın özgürlük çizgisini esas alacağımı, hem de Önderliğin 
son Atina Savunmaları ışığında girilen yoğunlaşma sürecini hiçbir 
bireysel kaygı ve çıkar gözetmeden daha da güçlendireceğimi belir-
tebilirim. Eskiyi aşan, takıntılarından kurtulan ve netleşen  bir kişilik 
ancak Önderlik ve onun ideolojisinin rafine edilmiş özü PJA’ya layık 
olabilir. Şimdiye kadar, Önderlik gerçeğine bağlılığım tartışmalıktı 
diyebilirim. Ben de geçmişti Önderliğe bağlılığımı tartıştırmazdım, 
ta ki C... arkadaşın burada yaptığı bir toplantıda; “birçoğumuzun 
Önderliğe bağlılığı tartışmalıktır” dediği ana kadar. Yine Önderlik 
son görüşme notlarında “bana bağlılık öyle kolay değil, bana bağlı-
lık, kendinizi anlamaktan geçer” diyordu. Birey olarak beni çok dü-
şündüren bu gerçekliktir. Fakat düşünmek ve söylemekle Önderliğe 
bağlı olunamıyor. O zaman yapılması gereken tek şey Önderlik ger-
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çeği karşısında verilen görev ve sorumlulukları uygulamak veya ye-
rine getirmektir. Yine Önderlik Atina Savunmalarında bir çok nokta-
da özeleştirisel yaklaşıyor. Ama Önderlik özeleştiri verirken, aynı 
zamanda yapamadıklarının alternatiflerini de yaratıyor. Fakat bizdeki 
özeleştiriler, klişeleşmiş bir tarzla verildiği için kazandırmıyor. Hatta 
kazandırmadığı gibi zamanla bizi kaderciliğe götürüyor. Burada dile 
getirmek istediğim, kendimi artık klişe olmuş özeleştiri tarzından 
kurtarmak istiyorum. Bu da ancak istikrarlı bir duruşla mümkün ola-
bilir. Ayrıca yapılması gerekenleri hep tekrarlamaktansa, onları uy-
gulamak için çaba harcamalıyım. Bu anlamıyla tanık olduğum bir 
çok güzelliği, yönetim anlayışını kollektif çalışma tarzını belki bir 
kadın inceliğiyle uygulayamayabilirim; ama temel ilkelerimden biri 
yapacağıma dair ısrar ve kararlılığım var. Yaşamda, ilişkide, arka-
daşlıkta ilkeli olmayı hep kendim için esas aldıysam da bir çok yö-
nüyle zayıf kaldığını biliyorum. İlkeli olmak iyi bir özellik olduğu 
kadar, ilkesizlik de bir o kadar da kötüdür. Yani insan ilkeli olmalı 
ve kendi ilkelerini özgürlük hareketinin ilkeleriyle bütünleştirmelidir. 
Yoksa, tek başına benim ilkelerim demek de, pek gerçekçi bir yakla-
şım olamaz. Çünkü ben bazen ilkelerim var adı altında dogmatik 
yaklaşımlarımı örgüte dayatmışımdır. Bu nedenle geleceği planlar-
ken, hesaba katmam gereken en önemli noktalardan biri de; örgüt 
ilkeleriyle, kendi ilkelerimi karıştırmamaya özen göstermek olmalı-
dır. En son olarak bir noktayı daha da  vurgulamak istiyorum; bu 
raporu yazarken, daha önce yazdığım dört raporun içeriğini dikkate 
alarak yazdım. O yüzden tekrara düşmemeye özen gösterdim. Yine 
raporumu yorumlardan sakınarak yazmaya çalıştım. Biraz da karışık 
ve duygu yanı ağır basan bir rapor oldu. Kendi açımdan yetersizdir 
ve tatmin edici değildir. Yine de bu raporda kendim için; hem çö-
zümlenen, hem de duygu boyutuyla ortaya koyduğum gerçekleri esas 
alacağım. Bunun için de Kadın Kurtuluş İdeolojisi benim için reh-
berdir.  

  
Devrimci Selam ve Saygılar 

 
 
 
ÖKA KOORDİNASYONUNA BİREYSEL RAPORUMDUR 
Kendimi nasıl tanımlıyorum? Doğru ve gerçek olan nedir, ne 

kadarını görüyor, buna göre kendimi örgütlüyorum? Soruları hiçbir 
benim için  zaman bu kadar anlam kazanmamış, cevap bulamamıştı. 
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Tarihimi, kültürel özümü, yaşamımı ve kendimi biraz tanıdım, ger-
çekleri kısmen de olsa biraz gördüm, görüyorum. Bu gerçeklikle 
yüzleşme sürecinde bir çok duyguyu iç içe yaşadım. Kültürel özümü 
tanıdıkça güven duydum. Kendi özümü, toplumun özünü kavradıkça 
“anlamaya” başladım. Bir çok duygu ve düşünceyi içime daha fazla 
sığdırabileceğimi gördüm. Kendim olabileceğimi, hatta kendimi aşa-
bileceğimi öğrendim. Çünkü benim de bir iradem var ve bunun bura-
da giderek oluşmaya başladığını gördüm. “Kendi olabilme” çabası-
nın insana ne kadar haz verdiğini, coşkulandırdığını  heyecanlandır-
dığını hissettim. Bunu paylaşabildiğim süreçlerde, aslında toplumsal-
laşmanın gücünü ve yüceliğini de yaşadım. Sanırım aşkın nasıl ta-
nımlanabileceğini, aslında gerçeği tüm yönleriyle olmasa da nasıl 
görebileceğimi biraz anladım. Karakter yapılanmamın ise aslında bu 
belirttiklerimden ne kadar uzak olduğunu ve mesafeyi kapatmak için 
sonsuz mücadelenin zorunluluğunu gördüm. Hiyerarşik toplumun 
duyguyu, düşünceyi, karakterin bütünlüğünü  nasıl parçaladığını; 
insanı insan olmaktan, toplumu toplum olmaktan nasıl çıkardığını, 
gerçeği parçalayarak muğlaklaştırdığını bizzat şahsımda gördüm. Bu 
durum bazen beni korkuttu, bazen bunun yükü altında ezildim, umut-
suzluğa kapıldım. Kendimle karşılaştığımda zorlandım, mücadeleden 
vazgeçmeyi bile düşündüm. Nasıl olsa mevcut durumla da ağır aksak 
yürüyebilmiştim, bundan sonrada böyle devam edebilirim dediğim 
anlar da oldu. Bir yandan güven, umut, yeninin yüceliğini görmenin, 
hissetmenin coşkusu heyecanı doğru bildiğinde mücadele etme azmi, 
kendin olabileceğinin görmenin verdiği irade; diğer yandan da parça-
lanma, korku, kendini tanımlayamama mücadelesizlik, kararsızlık, 
tercihi keskinleştirememe ve umutsuzluk. Bütün bu duygu karmaşa-
sından bu gün bir netliğe ulaştım diyebilirim. Bu da kolay olmadı. 
Bazı gerçekleri anlayabilmek için onlarla yüzleşmek gerekiyor diyor 
ya Önderlik; ben de yüzleştim ve gerçeği, aşkı, zaferi onun örgüt ve 
mücadeleyle, emekle, yücelmiş amaçlara adanmayla bağını gördüm. 
Özgürlüğü artık daha somut tanımlayabiliyorum. Özgürlük; yaşamın 
sonsuz çelişkilerden ibaret olduğu, bu çelişkilerle boğuşmanın verdi-
ği haz, çelişkilerin birini sisteme kavuşturdukça yeni bir çelişkiye 
girmenin verdiği kanatlanma, kendi olmaktan çıkma, aynı anda tari-
hi, bugünü ve geleceği yaşama, bunu da süreklileştirme değil midir? 
Hayatımın en mutlu günlerini Akademi’de yaşadım desem abartı 
olmaz. “İradem var, açığa çıkarabilirim ve onu toplumun-örgütün 
hizmetine sunabilirim” gerçeğinin verdiği güç, güven duygusu mut-
luluk değil midir? Mutluluk, rahat olmak değil midir mutluluk?  
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Hangisinin yüce olduğu, beni ben yapacağı noktasında netleşti-
ğim, tercih kıldığım bu duygu karmaşasına yol açan karakter özellik-
lerimi tüm eğitim boyunca giderek derinleşen bir biçimde tahlil et-
meye çalıştım. Tahlil ettikçe ne kadar yüzeysel kaldığımı iyi görüyo-
rum. Yeni özelliklerimi tahlil ettikçe kendime daha çok güveniyor, 
daha da kararlaşıyorum. Ama bunun mücadaleyle bağını kuramadı-
ğımda aşılacağımı, en kötüsü de kendimi kendime kaşı meşrulaştıra-
cağımı da hissediyorum. Kendimle mücadeleyi, yaşamın pratik diliy-
le ayrıntılarda kazandıkça bunu giderek çevremle bütünleştireceğimi 
bilince çıkarmış durumdayım.  

“Söz konusu olan; kişiliğim temelinde bireyi, kurumları ve çözü-
len zihniyeti bağrında taşıyan sistemi görebilmek, bununla yetinme-
mek o sistemi aşmak ve yeni sistemi gerçekleştirmektir”  diyor Ön-
derlik. Mevcut karakterim bu değerlendirme ışığında, Akademi süre-
cinde bir kırılmayı yaşadı diyebilirim. Kırılan ise, temelde beşbin 
yıllık sistemdi. Bu eğitimle sadece geçmişimi, onun anda çıkan özel-
liklerini tahlil etme değil, onun geleceğe olumsuz yansıma ihtimalleri 
de bir çok yönüyle çözümlendi. Şu anda eski sistemle yeni sistem 
arasında durmaktayım. Eski erkek karakterli sistemi aşarak, zihniyet 
ve vicdanda kadın eksenli demokratik-ekolojik toplum sistemine 
geçişin kararını keskin verdim. Bu kararı, parçalama, boşa çıkarma  
ihtimaline sahip olan yine benim aşılmayan erkek karakterimdir. 
Bunları özce açmak istiyorum. Devre boyunca raporlar, platformlar 
ve derslerde parça parça da olsa kendimi açtığım kanısındayım. Öze-
leştiri mantığım bile erkek karakterinin yansımasıydı. Bu, parçalı 
açma durumunun nedeni yani, hiyerarşik sistemin karakterine en 
güçlü yansıması bireycilik-ben merkezciliktir. Tüm yaşamım bu olgu 
etrafında döndü. Hesap ve çıkar yine bireysel hedeflere ulaşma ara-
yışı, bunun en temel yolu olarak da günlük pratik yaklaşımlar birey-
ciliği doğurdu ve  körükledi. Erkeğin sahte güç anlayışı ve arayışı, 
bunu kadınla gidermenin iradesizliği, kendini korumanın güçlü sa-
vunma mekanizmaları karakterde baskın oldu.  

Ailemde baba, feodal islam zihniyetinin ev içi temsilcisi olur-
ken, anne kapitalist kemalizmin zihniyetini temsil ediyordu. Sonuç; 
iki ayrı hiyerarşik toplum sistemi karşısında dengeleme, arada sıkış-
ma ve parçalama oldu. Feodalizmin katı mutlak dogmatik zihniyeti 
ile kapitalizmin mekanik formülasyonuna dayalı kuru çıkar mantıkçı-
lığı iç içe geçti. Yaşamıma yön veren temel zihniyet, sınıflı toplumun 
tüm düşünce evrelerinin pa rçalanmışlığını iç içe yaşamayken; vic-
danda da kendinle başlayıp-biten insanlaşmayan, yücelmemiş, dışa 
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vurumu ise zayıflık olarak algılanan bir duygu dünyası idi. Bu şekil-
lenme hem yaşamıma yön verdi, hem de aslında onun diyalektiği ile 
derinleşti. Bu, istikrarsızlık, parçalanmışlık, arada kalma, kaldıkça 
daha da parçalanma, her parçayı bir dönem yaşamaydı. Bir duygu ve 
düşünceyi yoğunca yaşarken, diğerini hiçe sayman parçalanmanın 
kendisidir. Ya hep kötüydüm yada iyi oluyordum. Gerçek muğlak-
laşmıştı. Parçalı yaşamın kendisi, erkek zihniyeti ile de bütünleşince 
yani bireycilikle örtüşünce uygulamada ortaya çıkan çıkarcılık oldu. 
Bu kuru çıkar mantıkçılığı inanç-maneviyatıma bile sızmıştı. Bir 
şeye inandığımda, kesin sonuna kadar yaptım ama kolay kolay 
inanmadım, inanmam için bireysel çıkarımın olması gerekiyordu. 
Kendimi tamamlamamda parçalıydı; her yönüyle kendini tanımlama 
değildi. Kendini doğru tanımlamayan, tarihi de, toplumu da doğru 
tanımlayamaz. Parti içinde duruşumda, yaşamda kendimi bütünen 
hangi parçasına göre tanımladıysam, öyle şekillendi. Bu, ya kendini 
çok yeterli, iyi gören yada başarısızlığın yenilgili ruh haliydi.  

Duyguda parçalanma, düşüncede parçalanma, tüm yaşamda par-
çalanma; buna rağmen kendini de erkek karakterinin sonucu olarak 
çok güçlü görme istemi ve kendini beğenme  ile tezat oluşturuyor. 
Bu tezatın sonucu ise, demagojidir. Demagoji, erkek karakterinin bir 
yansıması iken, eğitim sistemi  ile beni şekillendiren Kemalizm bu-
nun esasını oluşturuyordu. Cins ve sınıf temelli demagojinin iç 
içeliği ise, çelişkinin çözülmeden kişiliğimin esası haline gelmesine 
yol açtı.  

Hem bir erkek olarak, hem de bir küçük burjuva olarak sistemde 
de, örgütte de hep  bilmek istedim. Sistemde büyümenin yöntemi 
kendi olmaktan çıkma yabancılaşmadır. Kemalizm’de yükselmek 
bireyin yirmi beş yaş sonrası onun zeminine kaymasıyla mümkün-
dür. Kendi olmaktan çıkmak ilk şarttır. Bu,  Hikmet Çetinleşme, 
Abdulkadir Aksulaşma çizgisidir. Ben de böyle bir gelişme çizgisine 
girince aslında doğu kültüründen uzaklaşmış oldum. Batının meka-
nik bilim dogmatizmine hayranlık duyma aslında duygudan arınmış, 
rasyonel aklın her şeyin yerine konulmasına yol açtı. Bilgi benim 
için her şey olunca, bilgisizlik hem kendimde, hem de çevremdeki-
lerde zayıflık ve küçüklük olarak algılandı. Ama bilgiye nasıl ulaşa-
cağım ve niçin kullanacağım sorularına cevabım muğlak ve kişiseldi. 
Bu davranış ve düşünce sistematiğin, mücadele içi yürüyüşüme bire 
bir yansıması oldu. Parçalı yapıya eklenen, reel sosyalist bakış açı-
sıydı. Mekanik fiziğin, fabrikanın tek düze işleyişinin statikliğinin, 
felsefeye yansıması düz, sıradan ve değişim söylemine rağmen mut-
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laklık olmuştur. Reel sosyalizmin temel bakış açısının bende oturan 
pratik yönleri ise, bürokratik-şematik örgüt ve kadro anlayışı slogan-
cılığı, salt sözü esas alan onu da kuru bilgiye dayandıran bir yakla-
şım idi. Doğanın ve toplumun, çok renkliliğin sonsuz çözüm üretebi-
len potansiyeli yerine, yaratıcılıktan uzak ak-kara ikilemine giren 
hiyerarşik toplum mantığıyla çalışmalara katıldım. Bunun en temel 
nedeni ise, irade olarak karar gücüne ulaşmama, ulaştığında ise, kes-
kin mücadelesini verememeydi. Teolojik düşünce-davranışın; üste 
boyun eğip kölece yaklaşan, alta ise kendini tanrı gibi mutlaklaştıran, 
kul felsefesi ise bunu beslemiştir. Sonuç istikrarsız, inişli-çıkışlı yü-
rüyüş oldu.  

Düşünce düzeyinde bu yaşadıklarım kaynağını, duygu gelişimi-
nin tam tamamlanmamasından alıyordu. Sınıflı toplum, neolitikteki 
maddiyat-maneviyat bağını kopararak, maneviyatı inkar ederek ken-
dini maddiyat üzerinden kurumlaştırdı. Duygusuz güdüler maddi 
olgulara dönüşürken; inkar edilen, yok sayılan insani karakter yani 
vicdandı. İnsana ait dostluk, kardeşlik, barış, adalet, sevgi, uyum, 
eşitlik, özgürlük kavramları ret edildi. Sömürünün kurumlaşması için 
bu ve benzeri kavramlarının tümünün tersi yaratıldı, yönlendirildi ve 
devletin yapı taşları haline getirildi. Ruhsuz bir gerçek ortaya çıktı. 
Parçalanan cansız bir gerçek ve doğru. Tersine çevrilen, büyümeyen 
duygu dünyası ve maneviyat erkek tanrılarla doldurulmaya çalışıla-
rak yapılan; batı için demagoji, doğu için takkiyecilik oldu. Erkeğin 
bu beş bin yıllık kültür geleneğinin bendeki yansıması ve sonucu salt 
günlük yaşama, güncelin sığlığında hareket etme, bazen boğulma, 
bazen küçük başarılarla avunma oldu. Güncellik tarihten kopmaya, 
gelecek hedeflerden yoksun olmaya yol açtı. 

Bugün ve gelecek açısından sürece girmeyen ve girmemi sekte-
ye uğratma ihtimali en güçlü olan bazı karakter özelliklerimi ve onun 
kurumlarını da açmak istiyorum. İlkel milliyetçi çizgi karşısındaki 
duruşum ve devlet anlayışım nedir? Süreci kazandıracak demokrat 
kişilik ne kadar şahsımda gelişme olanağı taşıyor? Bu sorgulamayı 
genelde tüm eğitim, özelde de Atina Savunmaları sonrası yaşıyorum, 
tahlil etmeye çalışıyorum. 

Babam, kapitalizmin aileciliğe dönüştürdüğü aşiretçilik zemini-
ne dayanan ilkel Kürt milliyetçi kesimden geliyordu. Yaşam felsefesi 
öyleydi. Daha sonraki yaşam yönüm baskın biçimde Kapitalist-
Kemalizm olunca, aslında bu ilk çocukluk etkisini çok fazla da çöz-
me ihtiyacı duymadım. O konuda çok sorunum olmadığına inanıyor-
dum. İlkel milliyetçiliğin pan-zehiri demokratlıktır; incelmiş kapita-
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lizm yada Kemalizm değildir. Temel yanılgım buradaydı. Demokrat 
kişilik olmamanın kendisi, ilkel milliyetçiliğin gelişimi için en güçlü 
zemini hazırlar. Çokça inceltilmiş olması görülmesini zorlaştırır. 
Demagoji-takkiye, bunun yalana ve aldatmaya dayalı maskelerle 
incelmesi, görülmemesi anlamında değil, derinleştiği anlamınıdadır. 
Pratikte çıkan biçimlerinde ise Kürt kökenli olmayan bir arkadaş 
eksiklik yaptığında ona yaklaşımda çıkıyordu. Bir Türk arkadaş ye-
tersizlik yaptığında “zaten sosyal şovenizm var, onun yaptığı  ulus-
çuluktur” şeklinde  düşünüyor, tepkileniyordum. Yetmezliğini ve 
yanılgılarını bir insanın karakter sorunu olarak ele almak yerine, baş-
langıçta etnik kimliği ile izah etmeye çalışmam, onu düşünmem, il-
kel milliyetçiliğin zihniyetteki etkileridir. Bu durum en çok da aynı 
parçadan, aynı bölgeden, aynı şehirden olduğum arkadaşlara karşı 
kendimi yakın hissetme yanılgısında açığa çıkıyordu. Zaten, aileci-
lik, alancılık, bölgecilik, parçacılık; ilkel milliyetçiliğin gerçekleştiği 
zemin oluyor. 

Diğer nokta ise devlet oluyor. Sistemin özünü, en çok temsil 
eden kurum devlettir. En başta zihniyet ve vicdanımızda olmak üze-
re, her tarafımızda görünen-görünmeyen uzantılarla bizi bir ağ gibi 
sararak iradesiz kullar haline getirmiştir. Mücadele öncesi kendimi 
devlete endeksleyen bir yaşam ve büyüme felsefesini taşıyordum. 
Temel felsefem, bireysel çıkarlarım gereği devlet katında yüksel-
meyle (doktor olma) kimlikleşen güç olmaydı. Mücadele içersindey-
se öz değişmedi; biraz toplumsallaşan ama esasta bireysel çıkarı içe-
ren kariyerizm ve yükselme, bilinen somut devletin yerini üst yöne-
timler aldı. Üstüme yaklaşımım devlete olduğu gibi boyun eğen, 
mutlaklaştıran ve hatta yetmezlikleriyle uzlaşan iradesizlik olurken; 
kendim ise yönetimlerde devleti temsil ettim. Mutlak itaati dayattım. 
İradeleri ortaya çıkarmanın çabasına girmedim. Kendini bir ya da 
birkaç kişi üzerinde egemen kılma, hele bu bir de kadın ya da bera-
ber çalıştığım kadın yoldaşlar olursa kendini güçlü hissetme, hiyerar-
şinin kendisidir. Düşüncede sen iyi, başkası kötü ise sen irade sahibi 
başkası itaatle mükellef ise, yani sen ve başkası, ben ve öteki varsa 
orada devlet mantığı vardır, erkek sistemi vardır. Zihniyetimdeki bu 
devlet öz, kapitalist sistemin yansıması olarak çokça maskelenmiştir. 
Kendini çok demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü, paylaşımcı gösteriyor 
ama bu küçük burjuva yaklaşımlarıma rağmen; öz, hakimiyet, tahak-
küm ve egemenlik yani devlettir.  

Önderlik “beni anlamanız aslında kendinizi tanımanızdır, kendi-
nizi doğru tanımlamalısınız” diyor. Kenidimi Önderlik gerçeği ile 
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tanımlamaya çalıştım, kimim, kim olmalıyım, gerçek nedir? Sorula-
rının cevabını aradım; Önderlik “bana bağlanmak nedir” diyor. Ön-
derliğe onun özünü ifade eden kadına bağlanmak nedir? Önderlik 
çocukluğundan beri karşılaştığı her çelişkiyi çözerek bir sisteme ka-
vuşturma arayışında. Her yönüyle tahlil ettiğidir içindir ki; olguyu 
kendi sistemine dahil ederek yaşadığı sistemi, karşı bir sisteme dö-
nüştürdü. Onun ideolojik kimliğini, paradigmasını, örgüt eylemini 
oluşturdu; bu her yönüyle bir sistemi ifade ediyordu. Onun özü ise 
kadın ve örgüt gerçeği oluyor. Önderliğe bağlılık, O’nun sistemine, 
örgütüne, özü olan kadın cevherine, gerçekliğine bağlılıktır. Kendine 
bağlılık, özgürlüğüne, amaç ve mücadelene bağlılıktır. Bu anlamda 
düşünsel- vicdani, tarihsel, sosyal siyasal açıdan en iyi tanımlayan, 
örgüt ve kadındır. Örgüt ve kadın; bir yandan tarihsel, kültürel ve 
toplumsal özümü ifade ederken, diğer taraftan ulaşmam gereken zih-
niyet ve vicdanla önümde engel oluşturan sistemsel karakter hasta-
lıklarımla mücadele zorunluluğunu ve tercihini ifade ediyor. Kendi-
mi, içinde bulunduğum toplumsal gerçekliği, tarihimi, onun gelece-
ğini örgütle, kadınla ve Önderlik sistemiyle ifade eder, öyle tanımlar, 
öyle irade olup özgürlüğün sınırlarını zorlayabilirim. Bu sisteme 
girmem önündeki en büyük engel ise parçalı-sınıf- cins yapısı yüzey-
selliğe yol açıyor,  yüzeysellik parçalılığı ve dağınıklığı derinleştiri-
yor. Yaşamda ayrıntıları ve çelişkileri tümden olmasa da yakalayabi-
liyorum. Fakat  fark ettiğim, bulduğum çelişkileri tahlil etme, derin-
leştirme ve çözme noktalarında yüzeysel kalıyor, yeterli emeği har-
camıyorum, bu da parçalılığı derinleştiriyor. Parçalılık düşünce sis-
teminden kaynağını alıyor. Genelde Ortadoğu ve Kürt bireyi, özelde 
ise her düşünce gelişinin mitoloji ve din evrelerine çakılı kalmış du-
rumdayım. Batı ise mitoloji-din ve felsefeden koparak salt bilimle 
yaşayarak uygulamada pragmatizme düşüyor. Doğu sadece inanç ve 
maneviyat, batı ise salt kuru çıkar mantığının  maddiyatçılığıyla dü-
şürüyor, davranıyor. Genelde yaşanan budur. Önderlik ise dört dü-
şünce evresinin iç içe diyalektik gelişimini, düşüncenin temel kalıp-
ları haline getirdiğini belirtiyor. Duygularla olan bağ, inanç ve ma-
neviyatta kurulurken, felsefe ve bilimle de bunun maddi olguya dö-
nüşümü, yani sağlam mantık yapısı kuruluyor. Bende ise yaşanan 
parçalılık oluyor. Temel düşünce küçülmüş, silikleşmiş, duygular ile 
mitolojik-dini kulluk felsefesi olurken bilimin pragmatist maddiyat-
çılığı da onlardan bağımsız olarak zaman zaman hakim oluyor. Bu da 
karakteri parçalı, duruşu parçalı, yürüyüşü ise istikrarsız kılıyor. Bu 
anlamda sitemim, sistem içerisinde kırılıyor, dışına çıkamıyor. Örgüt 
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sistemi ile, kadının özüyle Önderlikle çelişiyor. O çizgiye yatmamış 
oluyor. Kendim olmam da, tanımlamalarım da yarım-yamalak olu-
yor. Bu duruşta ne özgürlük mücadelesi verilebiliyor, ne de zafer 
sahibi olunabiliyor.  

Atina savunmalarıyla tamamlanan kapsamlı bir eğitim sürecini 
geçirdik. Bu süreçte yaşadığım yoğunlaşmaları ve sonuçlarını, daha 
önceki raporlarımı tamamlama anlayışıyla, tamamlamaya çalıştım. 
Kısa vurgularla değinmeye çalıştım, çok açmadığım, atladığım nok-
talar mutlaka olmuştur. Özünü bütünlüklü ve içimden geldiği gibi 
yansıtmaya çalıştım. Kendimi tamamlayabildiğime inanıyorum. Ati-
na Savunmaları parçalı olan eğitim yoğunlaşmalarımı bütünleştirdi, 
bir sisteme kavuşturdu. Artık daha doğal ve kaygısızca yaklaşabili-
yorum. Mutlak olan tek şey değişimdir. İlkeleri ise bu düzeyin daha 
şimdiden yetersiz olduğunu gösteriyor. Süreç, çok hızlı iki farklı ka-
rakterinin çakışarak çatıştığı kırılma anı. Bu tür süreçlerde zaman 
çok hızlı ilerler, ona uymayanı ise aşar, sürecin gerisinde bırakır. 
Aşılmak onun yerine doğru bir öncülük getirmektedir. Öncülük ise, 
sürekli derinleşen teorik düzey ile sağlam mantık yapısının, somut, 
yaşamsal ve vicdani bütünleşmesidir. Bunun mücadelecisini yürüt-
mek kendinden asla memnun olmamak anlamındadır. Örgüt bunun 
en güçlü zemini sunuyor, kendini demokratik bir örgüt düzeyine ge-
tirmek kadar, kendini örgütün tüm gelişim dinamiklerine  açmak, 
açık tutmak dönüşümün en güçlü perspektifi olarak önümde duruyor. 
Kendi açımdan bu noktalarda netleştiğimi, ikna olduğumu, güçlü bir 
iddia ve kararlılık düzeyine ulaştığımı belirtiyorum.  

 
Devrimci Selam ve Saygılar 

 
 
 

ÖZGÜR KADIN AKADEMİSİ KORDİNASYONUNA 
BİREYSEL RAPORUMDUR. 

Bütün yenilikler geçmişin eleştirisi ve özeleştirisi üzerinde geli-
şir. Tüm geçmişi eleştiriye tabi tutmak veya yanlış görmek de aslında 
yanlıştır. Kırıntıda olsa doğru olanı bulmak ve yeniyi onun üzerinde 
kurmak, belki de daha da anlamlı olur. Bir insanın yaşamı tümden 
olumsuzluklar üzerinde gelişmediği gibi, sonuç çıkardığı oranda 
olumsuzluklardan olumlu sonuç ve çıkışlar da yapabilir. Bu çıkışla-
rın dayandığı mantık neyse, kişiye doğrultu veren de odur. Bir insa-
nın gelişimine yön veren zihniyeti her anlamda çözümlemek, doğru-
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yu yanlışı ayırt etmek oldukça önemlidir. Çözümleme, ayrıştırma 
doğru yapılmadığı zaman uç yaklaşımların çıkması kaçınılmazdır. 
Kürt kişilik gerçeğinin çözümlenmesinin tek boyutlu olmayacağı bir 
gerçektir. Kişilik parçalanması, kişinin çok boyutlu çözümlemesini 
gerektiriyor. Bir Kürt dünyaya geldiği gibi kendisini çelişkiler içinde 
bulur. Başından beri yaşamı çelişkilerle şekillenir. Yanlış büyütülme 
çocukluktan başlar  ve örgütte katılıma kadar sürer. Örgüt içerisinde 
de bu yanlış büyütülmenin getirdiği özelliklerle, örgüt çizgisinin 
özellikleriyle çatışır. Bu çatışmadan olumlu sonuçlar da çıkarılabili-
nir, başka sonuçlarda doğurabilir. Örgüt çizgisi karşısında kendini 
kandırma, kendini gizleme kendisini olduğundan farklı gösterme, 
kendisini çözerek değil bastırarak örgütle bütünleşme yaklaşım ve 
anlayışları da geliştirebilir. Özünde ise bu özellikler sınıflı toplum 
gerçeğinin yarattığı özelliklerdir. Sisteme karşı savaştığını sanır ama 
gerçekte sistem gerçekliğini temsil eder. Bir süreden sonra aslında 
bunun farkında olup olmaması pek önemli değildir. Önemli olan 
yanlışlıklarla büyüme veya yaşamadır. Kendi özgür iradesi ve bilin-
ciyle yaşamamaktadır. Bu bilinç baştan beri çarpıtılmış irade teslim 
alınmıştır. Yani kendisine karış yabancılaşmış sistem gerçekliğini 
iliklerine kadar yaşamaktadır. Kendimi ele aldığımda egemen zihni-
yetin kişiliğimde yarattığı tahribat ve yabancılaşmayı görebiliyorum. 
Bunun nasıl geliştiğinin çözümlemesini burada yapma gereğini duy-
muyorum. Hem eğitim boyunca, hem de raporlarımızda bunu çöz-
meye çalışmıştık. Esasta zihniyet boyutuyla bazı kısa sonuçları ak-
tarmak istiyorum. Son yoğunlaşmamı tekrara girmeden, hikayeleş-
tirmeden kişilik özelliklerimi ve şimdiye kadar ki yaşamıma damga-
sını vuran hakim zihniyetin yarattığı özellikleri kısaca açmak istiyo-
rum.  

Her çocuk dünyaya gelirken filozofça düşünür. Merak eder, so-
rar ve çevresinde olup bitenlere anlam vermeye çalışır. Arayışçıdır; 
arayışı onda yeni bir zihniyet oluşturur ve düşünce kalıpları oluşma-
ya başlar. Ama düşünce kalıplarını oluşturan kendisi değil, bulundu-
ğu aile ortamı ve çevresidir. İlk ihanet  böyle başlar ve devam eder. 
Kürt’ün feodal toplum gerçeğinde çocuğa dayatılan din kalıpları ve 
bunun yaşam tarzıdır. Kırılan, bastırılan, korkutulan aile, gerçeğin 
işbirlikçi özelliklerinin güçlü olduğu bir ailedir. İşbirlikçilik bir ya-
şam tarzıdır. Bu öyle işbirlikçi zihniyettir ki seni alternatifsiz bırakır 
ve kendi gerçekliğini, düşman gerçekliğini tek alternatif olarak önü-
ne koyar. Çocuğun yapacağı da bunu kabul etmek, kendisini ona gö-
re ayarlamaktır. Kaderci zihniyetinin yarattığı iradesizlik ve teslimi-
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yetçilik dayatılır. Çocuğun söz hakkı yok; verilene tabi olma hakkı 
vardır. Tabi olunmadığın da cezalandırılır veya dıştalanır.  İradesiz 
olan kendisine karşı güvensiz kişi dışlanmamak için anne ve babası-
nın sözünden çıkmaz, babasının en iyi oğlu olmaya çalışır. Öğretilen-
leri doğru görür, inanır ve doğrularla -töre ve geleneklerle- kendisini 
ifadelendirmeye çalışır. Kendisini daha güçlü ifadelendirmek için en 
fazla babasına özenir. Onun gibi olmak, onun en büyük hayalidir. 
İradesi kırıldıkça daha fazla bağımlı hale gelen çocuk, irade olmayı 
egemen olmakta arar. İrade olmak, egemen olmaktan geçer; özgür 
olmak egemen olmaktan geçer. Ezilen konumdan çıkıp ezen konuma 
geçmek için mücadele eder. “Yaşamak için ezeceksin” mantığının 
temeli o dönemlerde atılır. Bilinçlendikçe feodal aile kalıpları ona 
dar gelmeye başlar. Arayışı devam eder. Sistemle tanışma direkt ola-
rak okul süreciyle başlar. Çok bastırılan  ve kendisini ifadelendirme-
yen bir kişi okulda aldığıyla kendisine yeni alternatifler oluşturmaya 
çalışır. Vaadedilen yaşamda yer edinmek için tüm geçmişini, kendini 
çatısı altında ifade ettiği kültür ve dilini inkar etmek gerekiyor. Yeni, 
geçmişin inkarı üzerinden gelişmeye başlar. Geçmişten edindiğin 
düşünce kalıpları üzerine yeni kalıplar ekiyorsun. Her şey yenidir 
okulda verilen düşünce ve yaşam tarzı ilericiliği temsil ediyor ve 
buna inanıyorsun. Kendini inkar ettikçe uyumlulaştıkça çevrende 
saygınlığın artar, sevilirsin. Yatılı okul sürecim böylesi bir süreçti. 
Kendimi hep üstün görür diğerlerini küçük görürdüm. Memur olmak 
köy yaşamından kopup medeni bir  şehirli yaşamı kurmak benim 
yeni özgürlük arayışımdı. İş sahibi olmak, evlenmek, bir apartman 
dairesinde ev kurmak, işe ve gezmelere gideceğin bir arabaya sahip 
olmak hayallerimi süslüyordu. Okulda bu hayallerimin gerçekleşme 
zemini kalmayınca, iş hayatına atılarak hayallerimin gerçekleştirmek 
istedim.  

Ticaret yapmak, kısa yoldan köşeyi dönmenin imkanlarını sağlı-
yordu. Dünya insanları kandırmayla, ezilenler üzerinde para kazan-
mayla dönüyor, diyorlardı ve bende buna inanmıştım. Para kazan-
mak için, çok yüzlü olacaksın, ilişkin kandırma üzerinden gelişecek 
acımayacaksın. Acımak, dürüst davranmak kaybetmekle ve zarar 
etmekle özdeşti. Bir yandan ben sosyalistim, PKK sempatizanıyım, 
yurtseverlik görevimi yapıyorum -maddi yardımlar vererek- özgür-
lükten yanayım diyeceksin, diğer yandan yukarıdaki özelliklerle ya-
şayacaksın. Bir doğruyu, ne kadar savunursan, radikal olursan o ka-
dar devrimci olduğunu sanmak ciddi bir yanılgıydı. Önemli ve belir-
leyici ölçü, doğrularla ne kadar yaşadığındır. İki yüzlülük bu mantık-
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la derinleşiyordu; söylemde tam bir yurtsever, yaşamında ise küçük 
burjuva yaşam tarzı veya arayışçısı. Diğer taraftan ise PKK’nin ya-
rattığı toplumsal gelişme ve onun yarattığı temel değerlerle kendini 
ifadelendirme arayışı da gelişiyordu. Bütün gelişimler iç içe ve çeliş-
kiliydi. Sistem içerisinde istenilen yer bulunamayınca farklı arayışlar 
da gelişiyordu. Kişi tek başına zayıf ve güçsüzdür ve kendisini  her 
zaman bir güce dayanmak zorunda hisseder. Öziradesini yitiren kişi, 
yaratılan iradelerle kendisini ifadelendirmeye, güçlendirmeye çalışır. 
Toplumsal olgularla birleşme bir yere kadar anlamlıdır. Yurtseverlik 
ve Kürtlük bilincinin gelişmesi beraberinde çelişkiler doğurdu ve 
sisteme karşı tepkiler yarattı. Kendini PKK ile ifadelendirmek man-
tığının özünde çıkarcılık vardı. PKK’li olma imajını vermek, kişinin 
güçsüzlüğünü güce dönüştürüyordu. Bu güç, bireycilik temelinde 
gelişen bir güçtü. Yeni özgünlük arayışı, sistem ve zihniyet gerçekli-
ğini PKK’ye uyarlayarak kendisine yeni yaşam olanağı yaratma te-
melinde gelişiyordu. Biraz bana göre, biraz da örgüte göre olma is-
teminin dayandığı zihniyet işbirlikçi zihniyetti. PKK’ye katılım işbir-
likçilik temelinde pragmatik yaklaşımı içeriyordu.  

Beni PKK’ye getiren diğer olumlu yanlarımı da görebiliyorum. 
Sistem gerçekliğinden tam bir kopuş anlamına gelmese de dağlara 
çıkmak ve gerilla olmak özgürlüktü. Bu çıkış, bazı yönleriyle çıkar-
cılık temelinde gelişse de, özgürlük hareketinin yarattığı değerlerine 
bağlılık ve düşmanın gerçek yüzüne duyulan bir tepkiden büyük 
oranda kaynağını alıyordu. 

İnsanın yaşamında, bazı olay ve olgular arayış rotasını değiştire-
bilir. Bu rota bazen kaybolur, bazen görülür olur. O olay ve olgular  
hatırlandıkça duygulanır kendisini sorgulamaya başlar. Yaşadığı anı 
çözümlemeye çalışır. Bir bakar ki; yaşadığı ve gördüğü olaylar karşı-
sındaki ilk tepki ve duygularına ters düşmüştür. Kendisine karşı tepki 
gelişir. O değerlere ihanet ettiğini düşünür. 91-94’te yaşadığım  duy-
gularımı, 96’da sorgulandığım da  kaybettiğimi gördüm. Çünkü sis-
tem gerçekliği beni avucuna almış; o çarkta dönüyordum. O yıllar-
daki bir çok şahadet beni etkilemişti. 92’lerde arkadaşlarımın ve ai-
lemden insanların şahedetine karşı kendimi borçlu hissetmiş; “bunla-
rın intikamını mutlaka alacağım kararlığına ulaşmıştım.” Ama koşul-
lar pratikleşmemi engellemişti. Özellikle yakın akraba ve kız karde-
şimin de içinde bulunduğu dört bayan arkadaşın katıldıktan kısa bir 
süre sonra aynı çatışmada şehit olmaları beni derinden sarsmıştı. 
“Savaşmadan, özgürlüğün tadına varmadan şahadetlere ulaşmışlar-
dı.” Çıkışları özgürlükçüydü, şahadetleri de. Suç onlar da değil, onla-
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rı bu şahadetlerle yüzyüze getiren yetmez kişiliklerdedir. Ama şaha-
detleri anlamlandırmak ve özgürlük arayışlarını sonsuz kılmak bize 
düşüyordu. İşte o şahadet haberinin ulaşması anında kendimi böyle 
bir borç altında gördüm. Layık olacağıma dair verdiğim söz, kendi 
kendime verdiğim ilk sözdü. İkinci sözüm çocuklara ve anneleriney-
di. Köyde birkaç yurtseverin kontralarca katledilmesi bana iki gerçe-
ği göstermişti: Birincisi, taptığım devletin ne kadar katliamcı ve vah-
şi bir karakterinin olduğu; ikincisi, yaşam garantisinin bu devletten 
beklenilmeyeceği ve yaşam garantimizin olmadığıydı. O katliamın 
yaşandığı yere gittiğim de suçsuz ve dürüst insanların cesetlerinin 
göldeki dalgalarla sallandığını gördüm. Eşleri cesetlerin başını dizine 
koymuş, anneleri de cesetlerin gövdelerine sarılmış çaresizlik içinde 
ağıtlar yakıyorlardı. Çocukları şaşkın, ne olup ne bittiğini anlamaya 
çalışıyor ve çığlıklara boğuluyorlardı. Yüzlerce insan vardı...Ve as-
ker botlarının izi karakola kadar gidiyordu. İnsanlar katliamı yapan-
ları biliyor;  öfkeli ama güçsüzler... Katledilme korkusu herkesi 
sarsmış... O anki duygularımla, kadın ve çocukların acı çekmemesi 
için bir genç olarak sorumluluğumu yerine getirme, o çığlıkların ve 
acıların intikamını alma, onların yüzünü güldürme görevini üstlen-
dim ve onlara söz verdim. Bu olaylar ailede ve aile çevresinde olu-
yor. Sözüm, sadece ailede yaşananlara duyduğum tepkiden kaynak-
landığından dardı. İntikam alma anlayışımda böyleydi ama anlam-
lıydı. Bu duygularım  kendisinden hiçbir şey kaybetmeksizin 96’ya 
kadar geldi. Daha sonra anladım ki; intikam alma konusunda verdi-
ğim söz ile bağlılığımda zayıflamalar olmuş. Çünkü; arayışlarım hala 
kendisini sistem içi beklentilerden kurtaramamıştı. Mantık ile duygu-
lar bütünleşmemiş, egemen zihniyet duygularımı öldürmüş ya da 
çarpıtmıştır. Katılımım bu temelde oldu. Diğer yanı ise, örgüttü bir 
araç olarak görüp aile aşiret intikam arayışını gerçekleştirmekti. Her 
çıkış, mantık aşılmadığı için yeni yanlışlıkları da beraberinde getiri-
yordu.  

Örgüt içerisinde de feodal dar kalıpları örgüte uyarlıyor, ciddi  
bir sorun yaşamıyordum. Bakışım ve kişiliğim bazı değişimler yaşa-
sa da kendimi düşünce  kalıplarımdan kurtarmıyordum. Örgüt doğru-
larına kendini uyarlama istemi olsa da  doğrularda erime gerçekleş-
miyordu. Katılımda zorunluluk daha belirleyiciydi. Örgüt doğrularını 
dogmatikleştirme, sınırlara hapsetme gerçekleşiyordu. gerçeklere 
inanmadığım halde inanmış gibi davranıyordum. Ama bazı gerçekle-
re de inanıyordum. İnanma yaklaşımım bağımlılık temelindeydi. 
Çünkü gücüme güvenmiyordum. Önderlik gücüne, sözlerine dayana-
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rak kendimi güç kılma arayışı tam bir demagojiye yol açıyordu. O 
sözleri kullanırken kendim bile  inanmıyordum. Pratik yaşamıma 
damgasını vuran, dışarıya çok fazla yansımayan, gizli kalan dün-
yamdı. Dar, milliyetçi bakış açısının yolaçtığı ufuk darlığı hakim 
olmaya başlıyordu. Beni en çok etkileyen de bu mantığı çağrıştıran 
sözlerdi. Bu temeldeki duygularım derinleştikçe tutuculaşıyordum. 
Tutuculuk ve ilkeler birbirine karışmıştı. Dogmatik tarzdaki bağlılı-
ğım ilkeli olma anlamına geliyordu.  

Diğer bir temel özellik de dogmatik zihniyetin ya da feodal kü-
çük burjuva kalıplarına sığdırılmış gerçekliğime dönük, mücadele 
geliştiğinde verili gerçekliğimi mantıksallaştırma durumuyla kişili-
ğimi gizleme durumu yaşanıyordu. Yanlış duruşun ve kişiliğin teori-
sini yapmak alışkanlık haline gelmişti. Bunu yaparken de örgüt doğ-
rularını farklı yorumlayarak örgütü kendisine uyarlamak revizyonist 
kişiliği geliştiriyordu. İstikrarlı bir duruşu tam olarak sağlayamama-
nın en önemli nedeni, Kürt kişiliğindeki düşünce ve duygunun parça-
lanmışlığının yanısıra Önderlik gerçeğini kendine uyarlama idi. Bu 
yaklaşım ve mantık yapısı güçlü çıkışlara izin vermiyor, kendine 
göre olmayı getiriyordu. Kendi gerçeğimi bilince çıkardığım oranda, 
dürüst ve örgüte karşı açık olduğumu da belirtmeliyim. Bilinçli ola-
rak örgütü kandırma ya da yanıltma yaklaşımım da çıkmadı. Dürüst 
olmayı her zaman tercih ettim ve edeceğim. Dürüst yaklaşmayanlara 
karşı,  tepki, öfke gelişti ve bunun beni örgütle bütünleşmeyen anla-
yışlardan önemli oranda koruduğunu belirtme gereğini duyuyorum. 
Tepkim her ne kadar içine dönüklüğü ve kapalılığı yaratsa da tutum 
almaya ve anlamaya da sahiptir. Alternatif geliştirme gücünü ken-
dimde yaratmadım. Ama yanlışlıkların arkasında da sürüklenmedim. 
İyi niyetli yaklaşımım beni zorlasa da, istismara yol açsa da kaybet-
tiğimi de düşünmüyorum.  

Akademi ortamına gelişimi ve bu ortamda yaşadığım duygu ve 
düşüncelerimi bu raporla tam ifadelendiremeyeceğimi düşünüyorum. 
Bazı duygularımı anlatacak ve anlamlandıracak gücü hala kendimde 
göremiyorum. Eğer ilerde zaman ve imkan bulursam, bir broşür bi-
çiminde duygu ve düşüncelerimi yazmak istiyorum. Buradaki duru-
şumu kısaca ifadelendirmek istiyorum.  

Akademiye ilk adım attığım andan başlayarak belli bir döneme 
kadar liseye başladığım anda yaşadığım duyguları çağrıştıran duygu-
ları yoğunca yaşadığımı belirtebilirim. Liseye Isparta’da başlamış-
tım. Ortam çok farklıydı; kültürü, dili ve yaşam tarzı  karşısında  
şaşkınlıklar yaşamıştım. Özellikle kız öğrencilerin çokluğu ve yakla-
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şımları beni zorlamıştı. Kendimi onlar karışısında küçük, geri ve 
güçsüz görüyordum. Kürt olduğumu ilk kez bu yıllarda hissetmiştim 
ve Kürt olmaktan utanç duyuyordum. Akademiyle okuduğum liseyi 
karşılaştırdığım da farklı yanları olmakla beraber benzer duyguları 
yaşıyorum. Akademi ortamının kadın ortamı olması itibariyle benzer 
duygular yaşadım. Akademiye ilk geldiğimde kendimi çok güçsüz 
hissetmiştim. Erkek olduğumu ve bunun zihniyetini taşıdığımı fark 
ettikçe, kendimden kaçıyor ama kaçmanın anlamsızlığını da görü-
yordum. Utanıyordum; bu utanç kendi gerçeğime karşı gelişen bir 
utançtı. Aslında çok farklı hayallerle gelmemiş; ideolojik olarak ken-
dimi derinleştirmek için gelmiştim. Ama bunun nereden ve nasıl baş-
layacağı noktasında yanılgılarım olmuştu. Kendimi bu biçimde sor-
gulayacağımı düşünmemiştim. Çünkü, pratiklerimi sorgulayarak  
kadın karşısında ciddi sorunlar  yaşamadığıma ikna olmuştum. Pra-
tikte ciddi sorunlar yaşamadıysam bunun zeminini bulmadığımdan-
dır. Örgüt korkusu, geleneklerin yarattığı doğal korku, düşünce ve 
duygudaki mantık yapımı bastırmama neden olmuştu. Pratik olarak 
çok  fazla olumsuzluk yaşamamak o zihniyeti aştığım anlamına gel-
miyordu. Ortam karşısında kendimi neden o kadar güçsüz ve tutucu 
görüyordum? Gerçekten kendini militan olarak gören biri böylesi 
duygular yaşar mı? Kendisine güvenen, örgütle yürüdüğünü iddia 
eden kişi neden içine kapanıyor ve titriyordu? Gerçekten özgürlüğe 
inanıyor muydum? Buna benzer sorularla kendimi yoğunlaştırmaya 
çalışıyordum.  

Öncelikle bazı noktalarda kendimi parçalı ele alarak deşifre 
edilmiş özelliklerimi sorguluyordum. Ama yaşadığım çelişkileri çö-
zümlenmiyor, kendimi psikolojik baskı altında hissediyor ve kendi-
me karşı öfkeleniyordum. Çıkışı; kendimi komple ele almayı esas 
alarak duygularımı, düşüncelerim ve niyetlerimi bile sorgulamaya 
çalışmakla buldum. Kendimi çözümleyerek, mantığımı ele alarak 
yoğunlaşmaya çalıştım. Bir şeyi çözümlemek, onu aşmak anlamına 
gelmiyordu. Yaptığımız çözümlemeleri taklit etmek, ezberlemekti. 
Teorik olarak, tarihi veya erkek egemen zihniyeti çözümlemek, yeni 
güç kaynaklarını yaratmak anlamına da geliyordu. Yapılması gere-
ken çözümlemelerin mantığını anlayarak, mantığıma indirgeyip kar-
şılaştırmaktı. Bu mantıkla kendimi ele almaya devrenin ortalarından 
itibaren başladım. Bunu güçlü yaptığım oranda. gerçekliğimi daha 
derin ve farklı yönleriyle görmeye başlıyordum.  

Gerçekliğimi eğitimlerde, raporlarda açmaya çalışmıştım. Tek-
rarlamayacağım, ama daha da derinleştirmek gerektiğini düşünüyo-



Erkeğin dönüşüm sorunları 

 313 

rum. Bilinçli yaşamama ve yaşam ilkelerinin gereklerinin farkında 
olmama vardı; anlamsızlık, duygularda kuruma durumu gelişmişti. 
Beni asıl beni etkileyen bu gerçeklerle nasıl yaşadığımdı. Bu gerçek-
lerin farkına vardıkça ahlaki olarak da zorlanıyordum. Ama pes et-
memeye kararlıydım; kendimi ikna ettikçe, aşma iddiam gelişiyordu. 
Geçmişteki gibi yaşamak istemiyle eğitim boyunca özeleştiriler ver-
dim. Çok zorlandığımı ama güçlendiğimi de inkar etmiyorum. Hiçbir 
zaman başaramam mantığına girmedim. Değişmem zordur veya er-
kek değişemez mantığını savunmak, özün de egemen zihniyetin de-
ğişmeyeceğine inanmaktır. Bu da özgürlüğe inanmamaktır. Bir dö-
nem, bu duyguları yaşadığımı itiraf etmeliyim. Değişim-dönüşümün 
sıradan bir yaklaşımla olmayacağının da farkındayım.  

Eğitime yaklaşımım anlamak ve kendini tanımlamak temelinde 
oldu. Sadece kendimi değil çevremi de anlamaya çalıştım. Söylemle-
ri değil, mantığının arkasındaki zihniyeti görmeye çalıştım. Eğitim-
deki  değerlendirmelerimden sonra açımlamaya çalıştıklarımın man-
tığımı sorguluyordum. Davranış ve mimiklerimi anlamaya çalıştığım 
gibi; bayan arkadaşların davranış ve duygularını da anlamaya çalışı-
yordum. Duygularımı, düşüncelerimi kadınlarınkiyle karşılaştırırıp 
olması gereken duygu ve düşünceleri yakalamaya çalıştım. Genelde 
herkesle ilişkilenmeye çalıştım ama yine de ilişkilerim dar kaldı.  

Erkeğin değişmeyeceği yönündeki yaklaşımlar da anlamlıydı. 
Hem duruşum buna yol açmıştı, hem de egemen zihniyetin baskısını 
en iyi hissedenler onlardı. Kolay kolay güven duymamaları yerin-
deydi. Nihayetinde bu bir mücadele süreci; kadının gücüne ve  irade-
sine dayanarak bu kavgada iddialı olmalıdır.  

Burada sadece kişilik ve bunun zihniyeti üzerinde yoğunlaşma-
dım. Her ne kadar bizim açımızdan özgün bir eğitim olsa da; kong-
renin ya da özgürlük hareketinin yaşadığı sorunları da anlamaya ça-
lıştım. Örgütsel, siyasal ve askeri sorunlar karşısında nasıl bir kadro 
gerçeği cevap olabilir konusunda yoğunlaştım ve olması gereken 
özellikleri yaratmaya çalıştım. Dönemin görev ve sorumluluklarının 
bilincinde olmak, gelişmeleri yakından takip etmeyle bağlantılıdır. 
Tek boyutlu yoğunlaşma kişiyi gerçekliklerden koparabilir; çok iyi 
teorisini yapabilir ama pratik uygulama gücünü gösteremez. Filozof-
lukla militanlığı birbirine karıştırmamak ve doğru ilişkisini kurmak 
hayati bir anlama sahiptir. Bu anlamda eski yönetim anlayışımı ve 
yetkiye yaklaşımımı da sorguladım. Güçlü olmayı ve güç görmeyi 
yetkiyle özdeşleştirmek, çözdüğüm en ciddi bir yanılgımdı. Eski 
yaklaşım ve anlayışla insanlarla ilişkilenmenin, doğrultu vermenin 
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mümkün olmadığı da çıkan bir diğer gerçekliktir. Sistem içerisine 
girip mücadele etmek, öz iradeyi güçlendirmek ve keskin olmak de-
mektir. Her zaman keskin olunması gerektiğine inanıyorum. Bu kes-
kinliği, zamanı ve mekanı iyi ayarlayarak  geliştirmek,  yıkıcı olma-
mak önemlidir. Keskinlik yıkmak, zıtlaştırmak anlamıyla belirtilmi-
yor; keskinlik aynı zamanda yeniyi yaratmaktır. Böylesi bir yetersiz-
liğimin olduğunu farkındayım ve bunu kısa sürede aşma çabasını 
kendimde görebiliyorum. Sorunlara karşı tahammül gücü göstermeli; 
hatta sonradan gidermek kaydıyla  yeri geldiğinde yanlışlıklara karşı 
da tahammül gücünün geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum.   

Akademi bünyesinde geliştirilen bu eğitim devresini, kendi 
açımdan güçlü bir başlangıç yapma zemini olarak değerlendiriyo-
rum. Akademi, egemen zihniyet anlayışıyla doldurulan kişilik yapı-
lanmasının çözüldüğü yerdir. Kendini tanımak, kendini tanıdıkça 
aşma ihtiyacını duymak ve bunun bilincini kazanmak geç  de olsa 
belli bir düzey yakalandı. Kendi gerçeğine karşı, bu kadar yabancı-
laşmış ve bunu kanıksamış bir kişilik gerçeğinin bu düzeyi yakala-
ması, özgürlük mücadelesinde yeni çıkışlara yol açabilir. Bir şeyi 
anlamak demek onu içselleştirmek, yaşadığı tüm geriliklere karşı 
tutum koymak ve yaşamsallaştırmaktır. Yaşamı anlamlandırmak,  
egemen sistemin tüm özelliklerine karşı anlık ve günlük müdahalede 
bulunmak bundan sonra geliştirilmesi gereken adımlardır. Yaşama 
eleştirisel bakmak  ve  eleştiri mantığını özgür zihniyet üzerine kur-
mak önemlidir. önemlidir.  

Özgür Kadın Akademisi’nde kitaplar devirmedim, teorik olarak 
çok güçlü birikim yakalamadım. Ama kendimi ciddi bir yoğunlaşma 
içerisinde kendimi bulduğumu söyleyebilirim. Yoğunlaşmam, esasta 
günlük olarak yaşadığım duygular ve tepkiler üzerinde gelişti. Eğiti-
me katılımım da anlamaya dönük, olumlu-olumsuz değerlendirmeler 
üzerinden sonuçlar çıkarılma temelindeydi. Şunu da açık söylemek 
istiyorum; akademi ortamını yani  kadın yapısını ve takımımızı  
olumlayan, yücelten bir yaklaşım içerisinde olmadım. Bu akademi-
nin tarihsel rolünün bilincinde olmadığım anlamına gelmiyor. Bu 
rolü anlamlandıracak olan da bizim dönüşüm düzeyimizdir. Bazı 
yaklaşım ve duruşlarımız bu tarihsel rolü zayıflatıyor. Bu rolü zayıf-
latan yaklaşımlar kadın ve erkekte nasıl ve hangi oranda gelişiyor? 
Doğru olan nedir; bu doğruları ne kadar temsil ediyorum yaklaşımını 
her zaman korudum. Hep olumluluklar üzerinden etkilenme olmaz. 
Bazen olumsuzluklar da doğru bir sorgulamayı yaratabiliyor. Özgür 
Kadın Akademisi’nin bünyesindeki eğitim çalışmalarının ağırlığını 
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görebildim. Böylesi bir çalışmanın tarihsel anlamını izah etmeyece-
ğim; ama zihniyetin çarpıtılmasına karşı bir müdahale olarak da algı-
ladım. Aynı zamanda akademi, özgürlüğü geliştirip ve derinleştirme 
misyonunu da üstleniyordu. Özgürlük iddiası ve inancı geliştikçe; 
egemen erkek zihniyetine karşı tepki bunu aşma çabası da gelişiyor. 
Sorun o zihniyetin kendindeki yansımalarını görmeyi ve çözmeyi 
aşmıştır. Sorun; bunun gereklerinin pratik yaşamda ne kadar uygu-
landığıdır. İkna geliştikçe bunun  uygulama gücü de yaratılıyor.  

Atina savunmasıyla birlikte, hem düşünce derinliği, hem de 
duygu yoğunluğu içine girdim. Şunu çok açık gördüm ki, eğer bu 
savunma karşısında doğru bir özeleştiri geliştirilmezse, Önderliğin 
savunmada bahsettiği eski özeleştiri mantığımızı tekrarlayacağız. 
Önderliğin her özeleştirisi, kişinin eleştirilmesidir. Önderliğin  ken-
disi için verdiği özeleştiri noktalarında derinleşmek gereklidir. Fakat 
özeleştiri üzerinden eleştiri geliştirmek, bana fazla anlamlı gelme-
mektedir. Yapılması gereken, kendi zihniyetini  sorgulamak konulan 
hedeflere ulaşmak için iradeyi güçlendirmektir. Somut gerçeğe göre 
alternatif oluşturmak, dayatılanı boşa çıkarmak temelinde için yo-
ğunlaşma devam ediyor. Derinleştikçe daha güçlü bir yaklaşımı ser-
gileyeceğim. Gerektiğinde bu yoğunlaşmamı aktarabilirim. Ama esas 
olan yoğunlaşma düzeyidir. Diğeri çok fazla anlamlı değildir. Bu 
yaklaşımım birikim kazanma, bilgi edinme,  teorik ifade gücünün 
olmaması anlamına gelmiyor.  

Sonuç olarak; asıl mücadelenin bundan sonra başlayacağını algı-
layabiliyorum. Son aylarda hep bunun üzerinde yoğunlaştım. Hem 
pratik görevleri yapmak, hem de ideolojik olarak mücadele etmek 
oldukça ciddi bir yaklaşımı gerektiriyor. Üstlendiğim rol, sıradan bir 
rol değil ve sıradan bir yürüyüşü de kabul etmez. Bazen bu rolün 
üzerine yoğunlaştığımda, üstüme büyük bir yükün bindirildiğini his-
sediyorum. Böyle düşündükçe bazen bu yükün altında ezilme korku-
su yaşıyorum. Ama ezilmemek için iddialıyım ve kendime güveniyo-
rum. Zorlandık, eleştirildik ama güçlendiğimiz de inkar edilemez. 
Büyük emek ve sabırla yaratılan bu güç, doğru kullanıldığında ciddi 
sonuçlar da yaratacaktır. Önemli olan gidilen ortamı veya sahayı 
çözmek ihtiyaca göre alternatifler geliştirmektir ve doğruların ya-
şamsallaşma zeminini yaratmak için kendini örgütlemektir. Bazı şey-
ler söylenerek anlaşılmaz yada ikna edilemez, söyleyen kişinin cid-
diyeti ve duruşu belirleyicidir. Her bir yanlış yaklaşımın özgür kadın 
akademisine mal olacağının bilinci ve sorumluluğuyla yaklaşmak 
esas alacağım husustur. Bir çok nokta da belirleyici olacağımı göre-
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rek mücadele etmek, mücadele ederken zengin yöntemler geliştirmek 
esas alınması gereken bir yaklaşımdır. Zorluklar olabilir ama geri 
adım atacağımı ve yönlendirilmeye açık olduğumu düşünmüyorum. 
Görevlerime ütopik yaklaşmadığım gibi çok sıradan ve basit bir gö-
rev olduğunu da düşünmüyorum. İlk defa yakalanan bu yoğunlaşma 
düzeyiyle, Önderlik çizgisine laik olmak, bu çizgide büyük eylem 
güçleriyle özgür yaşamı yaratmak için gerçekleştirilen büyük ve gör-
kemli şahadetlere bağlı kalmak demek; onların yaşam sevincini tüm 
insanlığa mal etmek demektir. Gerçek bağlılık; insanlığın,  özelde de 
Kürt insanın kadın şahsında gelişen özgürlük özlemlerine cevap ol-
mak ve bunun militanlığını yapmaktır. Kürt insanın yeni bir topluma 
ebelik yapma rolünü üstlenmesi, hem onur verici, hem de ağır bir 
sorumluluktur. Önemli olan buna inanmak ve gereklerine ulaşmaktır. 
Kadın öncülüğünde ve ekseninde gelişecek özgür toplumun şimdiden 
geliştiğini görmek daha da umutlu olmamızı sağlamaktadır. Engeller 
aşılmak içindir. Yakalanan özgürlük perspektifiyle, bu engeller bir 
bir aşılacaktır. Yeter ki, yılgınlık olmasın; yılgınlık ise kişi kendisini 
günlük olarak yeniledi mi gelişmeyecektir. Akademiye gelme önerisi 
yaparken belirttiğim son bir söz vardı; “Zilan ve Sema yoldaşların 
çizgisine bağlı kalmak ve onların anılarına laik olmak istiyorum” 
demiştim. Bu sözümü yineliyor; o gücün oluşmaya başladığına ve 
gelişebileceğine de inanıyorum. Önderliğe bağlılık; şahadetleriyle 
büyük değer yaratanlara bağlı kalmak, yarım kalan özgürlük arayış-
larına cevap olmak ve özgürlüğü yaşamın kendisi yapmaktır.  

Eleştiri yapmak yerine, bazı öneriler yapmak istiyorum. Her 
öneri, eleştiri olarak da algılanabilir; aslında her öneri içinde eleştiri-
yi de barındırıyor.  

Akademinin eğitim sisteminin değişmesi gerektiğine inanıyo-
rum. Akademinin şu anda oynadığı esas rol, dönem görevlerine kad-
rolar yetiştirmek olup, dönemseldir. Uzun vadede ve köklü değişim-
ler yaratarak kadro yaratma yaklaşımı zayıftır. Burada yetişen kadro-
ların dayanma gücü azdır. Çünkü gerçek anlamda profesyonelleşen 
ve kendi kendisini üreten, geliştiren düzey henüz yakalanmamıştır. 
Bunun yakalanması, eğitim sisteminin yeniden oluşturulmasıyla bağ-
lantılı olarak gelişecektir.  

Önereceğim eğitim sistemi, özel kuvvetlerin eğitim sistemine 
benzer bir eğitim sistemidir.  

1. Kadro eğitiminin, bir veya iki yıllık zaman dilimlerinde 
aşamalı olarak geliştirilmesi.  
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2. Eğitime alınacak kişilerin belli bir  kavrama düzeyinin ol-
masıyla birlikte gelişmeye, yenilenmeye açık olması. 

3. Eğitim komisyonlarının sabit olması ve bu komisyonların işi 
sadece eğitim verme ve eğitimi programa olması. Bu eğitim grubun 
içerisinde meclisten bir arkadaşında olması. Eğitimle ve yaşamla 
ilgili tüm sorunların muhatabı bu komisyon olmalıdır. Bu eğitim 
komisyonları kurulun oynadığı rolün yerine geçecektir. Günlük pra-
tik işleri takım komutanları örgütleyecek ve her gün biri koordine 
etmeli. Eğitimin koordinesini de eğitim komisyonu yapmalı . 

4. Konseydeki arkadaşlarla birlikte, meclisten  bir veya iki ar-
kadaş da  eğitime ideolojik  doğrultu verecek ve genel çalışmaları 
yönlendirmeli. Bunu toplantılarla ve eğitime katılarak yapmalı . 

5. Özel yoğunlaşma grupları oluşturulduğunda, önüne hangi 
görevler konulursa onunla meşgul olmalı.  

6. Talimat-yazım işleri son aşamada okuyan öğrencilere veril-
meli.  

7. Her dersten sonra yazılı tarzından çok, birey  dersten çıkar-
dığı sonuçları ve öğrendiklerini yorumlamalı. Bu önerimin nedeni 
ise; bireyler  uzun süre eğitimde kalıyor ve eğitime katılmadıkları 
için eğitim düzeyi de anlaşılmıyor. Neyi ne kadar kavradığı  da belli 
olmuyor. 

8. Akademi, uzun vadede uzmanlaşmış kadrolar yetiştirme gö-
revini yaparken; açılacak şubeler kadronun eğitim ihtiyacını karşıla-
malı. Dolayısıyla herkesin eğitime katılma imkanı ortadan kalkmaz. 
Hatta uzmanlaşma eğitime alınacak kadrolar da bu şubelerden yada 
diğer okullardan seçilebilir. Doğal bir yarış doğar. Böylelikle gerçek-
ten gelişme iddiası olan insanlar akademiye girmeli.  

9. Herkes için eğitimde konusunda eşit bir zeminin yaratıl-
ması. Taburlarda temel eğitim dersleri programlanabilir. Özgün eği-
timler daha da geliştirilebilir. Bu olmazsa temel eğitim verilecek bir 
şubenin açılması da olabilir.  

10. Uzun vadeli eğitim sistemlerinin geliştirilerek kadın ve 
çocukların eğitimine önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu-
nun için;  

1-Yurt, biçiminde okulların açılarak çocukların özel eğitime tabi 
tutulması. Yatılı okullara benzer bir sistemin geliştirilmesi. Bu sis-
temle hem fakir ailelere destek olunur, hem de gelecek nesiller ideo-
lojimiz temelinde gelişir. Finansmanı ise kurulacak çocuk vakıflarıy-
la sağlanabilir.  
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2-Evli kadınların çocuk bakımı ve yetiştirilmesi konusunda eği-
tilmesi için bedava kursların açılması. Özellikle çocuk psikolojisi ve 
gelişimi konusunda anneler yoğunlaştırılabilinir. Bu kurs aslında her 
yerde yapılabilir. Zaten örgütlenme var. Bu örgütlenmeye dayanarak 
böyle bir projenin yaşamsallaştırılması kolaydır. Çocukların eğitimi 
için ise Mahmur ve Avrupa’daki zemin kullanılabilir.  

3-Bu eğitim televizyon da desteklenebilir. Medya TV’yi gündüz-
leri seyretmediğim için tam bilemiyorum. Ama gündüz yayınlarının 
çocuk ve kadınlara ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Programların 
kuru değil, zengin ve çekici olması da önemlidir.  

4-Eğitime alınacak erkek arkadaşların seçiminin; bazı ölçüler 
temelinde uygun görülecek arkadaşlarla geliştirilecek tartışmalar 
sonucu ulaşılacak ikna düzeyiyle belirlenmesi. Uygun olmayanlar 
içinde uygun olanı seçmekten ziyade, uygun olanı ikna etmek daha 
olumlu sonuçlar doğuracaktır. Eğitime katılımın ölçüsü de bu  olma-
lıdır. Gönüllülük yine esas alınabilir. İstekli fakat kaygılı yaklaşanla-
ra da uzanmak gerekiyor.  

PJA genel çalışmalarına çok fazla hakim değilim. Gözlemlerim-
den çıkardığım bazı sonuçlar var. PJA öncülüğünde gelişen Özgür 
Kadın Hareketi’nin yakaladığı düzey moral vericidir. Örgütlenme 
biçiminin hala dar kaldığını düşünüyordum. Kürt kimliği ile hareke-
tin öncülük düzeyine ulaşması ve bu kimlikle kendisini ifadelendir-
mesi olması gerekenlerdir. Diğer kadın örgütlenmeleriyle ilişkileri ve 
oynadığı  rol kadın  hareketi açısından bir  bir ölçüdür, bir düzeyi 
ifade eder. PJA’nın esas rolü, özgür kadın ideoloji temelinde herkesi 
örgütlemesidir. Gerçekten de bu ideolojiyi evrenselleştirmek gereki-
yor. Ondan dolayı örgütlenme düzeyi, Kürt kadınıyla sınırlı kalma-
malı. Özellikle DEHAP kadın kolları, diğer halklardan olan kadınları 
da kapsamına olmalı. DEHAP içerisindeki milliyetçilik ve anti de-
mokratik yaklaşımlar bu örgütleme tarzıyla aşılabilir. Yine diğer 
derneklerin kapsamı daha geniş tutularak bu yönlü eğitimler yoğun-
laşmalı. DEHAP’ın kadın ve gençlik kolları, kırsaldaki kadın ve ço-
cukları eğitmeli. Bu yönlü okuma-yazma kursları da açılabilir. Kadın 
kollarının bir diğer görevi de, genç kadınları özel eğitime tabi tutmak 
olmalı. Aslında bütün kadın çalışmalarının yoğunlaştığı alanlardaki 
derneklerde gençlik kesimine farklı bir yaklaşım esas alınmalı ve 
öğrencileri daha farklı yönleriyle eğitime tabi kılmalı. Her dernek 
bünyesinde böyle bir çalışma oturtulabilir. Legal imkan yoksa illegal 
olarak da yapılabilir. Geliştirilen eylemler kadın öncülüğünde olmalı 
fakat erkekleri de içine almalı, teşvik etmelidir. Sadece bir cinsle 
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sınırlı kalan eylem tarzı, tecrite açık hale gelebilir. Nihayetinde bu 
ideoloji sosyal bir ideoloji olma özelliğini de taşıyor.  

Son olarak koordinasyona yönelik eleştirilerimi iletmek istiyo-
rum. Yapılan iş bölümlerinde herkesin  kendi çalışmasıyla sınırlı 
kaldığını gözledim. Akademi veya genel PJA çalışmalarında, çalış-
maları birbirinden kopuk ele almanın, bütün çalışmalara aynı sorum-
lulukla yaklaşmamanın doğru olmadığı kanısındayım. Birbirine güç 
vermek, bir bireyi bir çalışmada yalnız bırakmamak gerekiyor. Bir 
çalışmadan sorumlu olan birey bütün yönleriyle çalışmaya hakim 
olmayabilir veya zorlanabilir. Bu eleştirim koordinasyondaki tüm 
arkadaşlaradır.  

 
Devrimci Selam ve Saygılar 

 
 

PJA KOORDİNASYONU’NA 
BİR AYLIK DURUM DEĞERLENDİRME RAPORUMDUR 

Altı aydır Özgür Kadın Akademisi’ndeyim. Gelişimdeki ilk ya-
nılgıları, başlangıçta yaşadığım amaçsızlığı, yüzeyselliği açmıştım. 
Tekrar bunlara değinmekten ziyade platformlar karşısındaki duruşu-
mu ve sonrasında yaşadığım yoğunlaşmanın düzeyini ve yetmezlik-
lerini açmaya çalışacağım.  

Eğitimin ilk bölümü olan, donanım sürecini ara platformlarla 
tamamladık. Kişilik çözümlemelerinin yoğunlaşacağı dönüşüm süre-
cine giriyoruz. Bu sürece daha güçlü, ayakları yerde, kaygısızca giriş 
yapabilmemiz açısından, böyle bir raporun ve yoğunlaşmanın olduk-
ça yararlı olduğuna inanıyorum. 

Platformlar sürecinde ve kendi platformumda önemli bir yoğun-
laşma düzeyi yakaladım. En temel eleştiri oportinizmdi. Bunun da, 
tercihte keskin olmama ve kararın yüzeyselliği ile bağlantılı olduğu-
nu gördüm. Bu noktada güçlü bir karara ve keskin bir tercihe ulaştı-
ğımı sandım. Aslında ulaşmıştım da, ama platformlar sonrası süreçte 
bilinen ve eleştirilen yetmezlikler genel takım ve özel olarak da be-
nim şahsımda çıktı. Tercihim keskin, kararım güçlü olsaydı bu yanıl-
gılar çıkmazdı. Bugün bunların nedenlerini sorguluyorum, temelde 
çözmeye çalışacağım nokta da  bu olacak. Kendimi, Önderlik gerçeği 
ve Kadın Kurtuluş İdeolojisi’nin ilkeleri karşısındaki duruşum ile 
tahlil etmeye çalışacağım.  

Biliniyor, Kadın  Kurtuluş İdeolojisi; yurtseverlik, özgür düşün-
ce- özgür irade, örgütçülük ve mücadele-estetik ilkelerine dayanıyor.  
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Yurtseverlik; yurduna, toprağına bağlılık anlamına geliyor. Yur-
dunu tüm insanlığın yararına kullanılacak tarzda güzelleştirmedir.  
Bu da ancak çok güçlü bir amaçla, amacı  günlük  ve anlık yaşamay-
la bağlantılıdır. Amaca bağlılığı, bu amaç da tarihte ısrarı, keskinlik 
düzeyini ve özgürlük iddiamdaki derinliği sorguluyorum. Platform-
lardan sonra yaşadığım en büyük yanılgı bu noktadaydı. Karar anlık-
tır ve günlük olarak diğer özgürlük ilkeleri ile derinleştirilmesi gere-
kir. Kendimi tercihini yapmış, kararını vermiş olarak değerlendirdim. 
Bu durum, bana hem bir güven, hem de güç veriyordu. Adeta yılların 
kirini üzerimden attığımı, arındığımı hissediyordum. “Geçmişimde-
ki, erkek sisteminin kirlerini itiraf ettim, iş bitti” yaklaşımı temel 
düşünce mantığı haline geldi. Oysa ki platformum bir sonuç değil, 
bir başlangıç olmalıydı. Rahatlamıştım. Daha rahat ilişkileniyor ve 
rahat davranıyordum. Gerçi önceden de kendimi çok kalıplara sok-
mamaya çalıştım. Fakat platformdan sonra daha serbest davranabili-
yordum. Aslında bunun altında yatan temel mantık ise yeterliliktir.  “ 
O kadar eleştiri aldım, belli bir düzeyim, düşünce-davranışta yaşadı-
ğım bazı  değişiklikleri hissedebiliyorum ve bu da da şimdilik yeter-
lidir” biçiminde bir yanılgı yaşıyordum. Amaçta, tercihte günlük-
anlık derinleşmem gerekirken, duruşum onu bir düzeyde bırakan, 
derinleştirmeyen bir biçimdeydi. Kendimle,  akademide karşılaştığım 
gerçeklikle,  amacımla çeliştim. Manga toplantıları sonrası bu nokta-
da çok zorlandım ve yoğunlaştım. İnandığım değerlerle çelişmiş, 
onlara layık olamamıştım. Bu, Önderlik gerçeğiyle, kadın gerçeğiyle 
çelişmem anlamını taşıyordu. En büyük oportünizm budur. Sağa sola 
tepkilendim, ama asıl tepkilenmem gereken gerçekliğimdi. Bunu 
anlayabiliyorum. Günlük mücadeleyle derinleşmeyen duruşumla, 
tercih düzeyindeki yeterlilik anlayışımla yaklaşma ve  onu mutlak-
laştırma yaklaşımım inandığım amaca ters düşmeme yol açtı. Diğer 
ilkeler karşısındaki yetersiz duruşum da, bunu besleyince o kadar 
eğitimden sonra kabullenilmeyecek bir duruşun sahibi oldum.  

Özgür düşünce-özgür irade ilkesi karşısındaki duruşumu açmak 
istiyorum. Önderlik “insanın kendimi aştığı an, özgürlüğün ellerin-
den tuttuğu andır” demektedir. Kendini aşmak, mevcut düşünce ka-
lıplarının sınırlarını aşmaktır. Düşünce yapımdaki gerilikleri açmış-
tım. Mekanik, kuru bilgi, dogmatik düşünce yapısı, bilgiyi en temel 
egemenlik ve kendini ortamda konuşturma-hakim kılma aracı haline 
getiriş biçiminde kendimi çözümlenmişti. Özgür düşünce; mantıktaki 
kalıpların kırılmasıdır. Tüketen, hep alan bir mantıktan ziyade üre-
ten, günlük değer yaratan bir düşünce gücüne ulaşmadır. Platform-
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lardan sonraki süreçte, bırakalım düşünerek üreten, değer yaratan, 
etkileyen; hem kendini, hem de çevresini değiştiren bir düşünce gü-
cünü, kendisini dahi sistematize edemeyen bir pratiğim gelişti. Bu-
nun nedenlerini sorguluyorum. Ulaştığım sonuç; her yönüyle kendi-
ne görelik, keyfiyetçilik ve hantallık olurken; en temel nedense alış-
kanlıklarımın esiri olmamdır. Geçmişten beri alıştığım, sürekli yaptı-
ğım bir yönüyle kalıplaşan davranışlar ve düşünce biçimleri en 
önemli neden oluyor. Alışkanlıklarımı görme, onları tahlil etme dü-
zeyim oldukça zayıf oldu. Bana çok normal gelen davranış kalıpları, 
kökenini düzen yaşamından onun egemen erkek karakterinden alı-
yor. “Nasıl düşünürsen öyle yaşarsın” ilkesi gözönüne getirildiğinde, 
en hakim biçim düşüncedeki alışkanlıkların yıkılmaması oluyor. 
Uzun süre öğrencilik yaptım. Öğrenci yaşamımda hem çok kuru, 
mekanik bilgi aldım, hem de bunu dönemlere göre kullanma ve  ya-
şamsallaştırmama temel alışkanlığım oldu. Sınav dönemleri çalışan, 
sonrasında kendisini  rahat bırakan bir yaşam alışkanlığına sahiptim. 
Platformlardan sonra da, sanırım bir sınavı atlatmış gibi yaklaştım. 
Bunun bir yaşam alışkanlığı, olduğunu bugün görebiliyorum. İlişki 
tarzımdaki, üslup ve duruştaki, oturuş kalkıştaki  alışkanlıklarımı 
görme çabasındayım.Yaşadıklarımı o, doğallaştırmış ve alışmışım ki 
bunları derinliğine çözmeye çalışıyorum. Günlük denetimimi kaybet-
tim. Kendimi aşmaktan ziyade, kendime mahkum oldum. Tarih bo-
yunca erkek karekteri, kadından çaldığı gücü hep kaybetme korkusu 
yaşamıştır. Hep kaybetme korkusuyla yaşayan erkeğin kompleksleri 
ve savunma mekanizmaları çok gelişmiştir. Yeniye karşı hep ürküntü 
duyar ve çıkarı olmayınca işine kendisini adamaz. Yaşamını, duru-
şunu, düşüncesini belirleyen bu kompleks ve kalıplardır. Yani alış-
kanlıklardır. Alışkanlıklarıyla arasındaki ilişki ise  bağımlılık ilişkile-
ridir. Bağlı değil, bağımlıdır. Onlardan kopmaz. Kopmak değişmek-
tir, yenilenmektir; buna güç getirmez. Bu değişim, statüsünü-gücünü 
kaybetmeyle sonuçlanabilir. Yeniden ürker ve değişime kendisini 
tamamen yatırmaz. Alışkanlıklarla hareket etme, kendinden memnun 
olma ve statükoculuk; bağımsız düşünce ilkesi karşısındaki yetmez 
duruşumun ifadesi oldu.  

Özgür irade sahibi olmak; gücü kendi içinde açığa çıkarıp, ser-
best bırakmak ve toplumun hizmetine sunmaktır. Oysa benim duru-
şum; genel takım eğitimlerinin derinlikli olduğu yine platformlar 
sürecinde iyiydi; ama eğitimlere ara verildiğinde yoğunlaşma dağıl-
dı. İrade sahibi olmak isteyen, amaca bağlı, bağımsız düşünen bir 
birey kendini ortama uyduran değil, ortamı parti çizgisine çeken du-
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ruşu gösterirdi. Oysa ben, uygun zemin ortaya çıkınca o zemine uy-
dum. Hatta bazı noktalarda olumsuz anlamda öncülük bile yaptım. 
İlişkileri ve espiritüel yaklaşımlarımla,  ortamı gevşeten tarzımla 
kötü örnek oldum. Bu duruşumu, kendi açımdan en büyük tehlike-
lerden biri olarak görebiliyorum. Eğitim boyunca ve eğitimden sonra 
da duruşum iyi olabilir, ama eğitimlerden sonra yaşandığı gibi yakla-
şır, özgür irade sahip olmaz,  onun karar ve uygulama gücüne ulaş-
mazsam sonra süreçlerde de bir özgürlük militanının  duruşuna ula-
şamam. Bu açıdan son dönemdeki pratiğimde şu açığa çıktı; kendini 
zeminle, ortamla izah eden, yoğunlaşma olunca yoğunlaşan, eğitime 
ara verildiğinde, mücadeleye de ara veren iradesiz bir duruş ortaya 
çıktı.  

Kadın Kurtuluş İdeolojisinin üçüncü ilkesi örgütselliktir. Örgüt 
olmadan birey olunmaz, değer yaratılmaz. Örgütlenme, kendini 
onunla ifade etme, örgütlenmenin gereklerini yaşam ilkesi haline 
getirme, özgürleşmedir. Amaç noktasında zayıflık, tercihte derinleş-
meme, kendini günlük örgüt çizgisine yatırmama, alışkanlıklarla dü-
şünme ve iradesizlik kölelikte ısrar etmedir. Erkek karakterinin ör-
güt, örgütün kolektif yaşamına katılımı ya olmaz ya da kendine göre 
olur. Erkek egemenlikli sistem kendisini bireycilik ve  erkeğin ben-
merkezciliği üzerinde inşa etmiştir. Paylaşım yoktur. Oysa birey ol-
gusunu ortaya çıkaracak olan örgütselliktir. Toplu yaşam, bireyin  
kolektif ilişkiye yaklaşımını ortaya çıkarır. Erkek karakterinin birey-
ciliği ve kadından çaldığı gücün yarattığı tarihsel korku, erkeğin ör-
gütlü yaşama gelmesini zorlamaktadır. İnsanlar mevcut durumların-
dan rahatsız oldukları için örgütlenir, onun araçlarını oluştururlar. 
Örgüt değişimdir, yenilenmedir. Mevcut durumdan rahatsız olup 
ondan kurtulma istemidir. Bu anlamda erkek, bir örgüt çalışmasına 
katılınca kendi çıkarlarını esas alır. Kendini adamaz. Bilinçaltında 
değişime karşı hep direniş vardır. Örgüte güç için, hesapçı bir tarzda 
katılmış, duruşumu da ona göre belirlemiştim. “Çıkarlarımın bittiğini 
hissettiğimde, ayrılacak kadar ‘erkekçe’ yaklaşmıştım.” Partiden ko-
puşum böyleydi; koalisyon katılımın bir sonucuydu. 

Platformlarda örgüte yaklaşım anlamında eleştiri almış, bu nok-
tayı da aşacağım sözünü vermiştim. Söz onurdur. “ Bu yürüyüş, kim-
lik, haysiyet ve onur yürüyüşüdür” diyor Önderlik. Aşma sözü verdi-
ğim bir noktada, hemen aşma mümkün olmasa da en azından pratik 
çabam daha güçlü olmalıydı.  Yaşadığım en önemli zorlanmalardan 
biri de bu oldu. Erkeğin egemen olmaya çalışan bu yüzden de kolek-
tif yaşama gelmeyen duruşu, yine küçük burjuvazinin örgütten kaçan 
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bireyci yaklaşımları PJA örgütüne yaklaşımımı da belirledi. Takıma 
gelen en önemli eleştirilerden biri, kadın örgütünü örgüt olarak gö-
rememeydi. Ağır da gelse bir gerçekliği ifade ediyor; her ne kadar 
kadına saygım, sevgim gelişmişse de, onun gücünü, iradesini, özün-
deki gerçekliği görüp buna ikna oldum desem de aslında prattik du-
ruşum onu halen küçük görme oluyor. Pratik duruş kendini kadın 
örgütüne yatırmama oluyor. Zemin, ortam, kişilik özelliklerim ne 
olursa olsun, yürüyen bir çalışma da vardı. Bir örgüt çalışması kadın 
öncülüğünde devam ediyordu. Kadın iradesini görmeme, özünde 
örgüt  gücüne inançsızlık ve bireycileşmeydi. Bunun kendini günlük 
planlama, çizgiye çekme, örgüt gerçeğini anlayıp uygulamayla da 
bağlantısı var. İnsan kendini örgütlemeden pratikleşemez. Şimdiye 
kadar kadın ortamının doğal  örgütlenme bilincinden uzak, kadının 
örgüt gücünden ve onun yarattığı zeminden uzak, genel örgüt zemine 
katkılarını görmeme gelişti; bu, Önderlik çizgisinden uzak bir duruşa 
yol açtı.   

Açmaya çalıştığım yanılgıların ise Kadın Kurtuluş İdeolojisinin 
dördüncü ilkesi olan mücadele etme ilkesiyle derkt bağlantısı var. 
Geçmişime damgasını vuran temel olgulardan biri, mücadelesizlik, 
ortayolcu duruş ve arada kalmadır. Ortayolculuğum, kendini hep 
dengelere göre ayarlayan, inandığı değerler uğruna güçlü mücadele-
ler vermememdir. Bunun erkek karakteriyle de bağlantısı var. Erkek 
kendisini kadının emeği, yaratımları üzerinden sistem haline getirdi 
ve Enki karakteri şahsında mitolojideki temsilini buldu. Emek harca-
yıp değer yaratmaktan veya değerlere değer katmaktan  ziyade hır-
sızlıkla ve yalanla kendini sistemleştirdi. Bu karakter beşbin yıl bo-
yunca özünü koruyarak günümüzde en çarpık düzeyine ulaştı. Erkek 
karakterini pervasızca temsil eden ABD, bugün Ortadoğu’ya nasıl 
saldırıyor, ikiyüzlüce çalıyor, yalancılıkla kendisini özgürlük-
demokrasi getiren güç olarak gösteriyorsa, erkeğin karakteri de özü 
itibarıyla aynı özellikleri taşıyor. Yaratan değil, ikiyüzlülükle, hırsız-
lıkla çalan, değerin, emeğin üzerine konan karakter, egemen sistemin 
temel özellikleri oluyor. Geçmişime baktığımda egemen sistemin 
izlerini görebiliyorum. Bu amaca  göre, anı anına katılmamadır. 
Kendisiyle uzlaşmadan, özelliklerine  kaygısızca sorgulayan ve ya-
şamdaki duruşuna, davranışına ölçü kazandıran ve kendisini planla-
yan ve bunun savaşımını veren bir tarz, özgürlüğe ulaşan uzun mer-
divenin ilk basamakları oluyor. Acı olan ilk basamaklarda tökezle-
mem oldu.  
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Öğrenci yaşamı emeksiz yaşamdır. Düşünsel emek üretimi ol-
dukça sınırlıdır ve  pratik yaşamda çok emek harcamaz. Hazır olan 
ezberlenir. Düşüncede ve yaşamda hazıra konma, aslında en büyük 
hırsızlıktır. Ne düşünceyi kendin üretiyor, yaratıyor, ne de bir öğren-
ci olarak kendi ellerinle yaşamını kazanıyorsun. Ortaya çıkan hazıra 
konma, rahata alışma, emek harcamamama, dışardan sömürme bir 
bütün olarak da mücadelesizlik oluyor. Amacı keskinleştirmek ve 
tercihte daha da derinleşmek için anı anına mücadeleyi yürütemedim. 
Sadece bir tercihte bulunmak, tercih edilenin gerçekleşeceği anlamı-
na gelmez; salt tercihle yürüyebileceğini sanma büyük bir yanılgıydı. 
Tercih ilk büyük adımdır ama, sonra yürüyecek misin, emekleyecek 
misin, duracak mısın onu belirleyecek olan iç mücadeledir. Statüko, 
ancak mücadele ile aşılabilir. Oysa emeksizlik mücadelesizlik öğren-
ci yaşam tarzı ve alışkanlıkları mücadele etmemi engelledi. Sadece 
çevreye karşı mücadeleyi kastetmiyorum, işin özü ve başlangıcı ken-
dine karşı mücadele oluyor. Düşüncede yaşadığım hantallık, emek-
sizlik alışkanlıklarla savaşmamı engelledi. 

Alışkanlıklar; yaşamı sınırlayan, daraltan, kurulaştıran davranış 
kalıpları olduğundan ancak derin bir mücadele ile aşılır. En temel 
alışkanlıklarım, ilişki tarzım, mahalli-öğrenci üslubum oluyor. Ken-
dimle günlük mücadele ettiğim, yoğunlaştığım anlarda, alışkanlıkla-
rın yaşamıma damgasını daha az vurduğunu hissediyorum. Ama bu 
mücadeleyi sürece yayıyorum, alışkanlıklarla mücadele kesik kesik 
oluyor. Bu yüzden ne kadar kararlı olsam da ısrar edemiyor, onu de-
rinleştiremiyor, kendini süreklileştiren ve aşan bir duruşun sahibi 
olamıyorum. Tabii kendisiyle mücadelede bu kadar istikrarsız, rahata 
kaçan, oportünist bir duruş çevreyle de mücadele edemez, etse de 
uçlarda seyreder. Önderliğin en temel ilkelerinden biri olan; “kesin 
başarı için, sınırsız mücadele, karşısındaki duruşumu yetersiz de olsa 
böyle izah edebilirim.  

Kadın Kurtuluş İdeoloji’sinin estetik ilkesi, dili çözüp davranışı 
güzelleştirecek bir duruş, yaşam sistematiğidir. Buna karşı hem uta-
nan, kendini sıkan, paylaşıma gelemeyen erkeğin, kendine göreliğine 
esir olan bir duruşum oldu. Davranışta hakimiyeti, egemenliği; dilde 
küçük görmeyi ve laçkalığı; ilişkilerde emeksizliği ve keyfiyetçiliği 
yaşadım. Espiritüel yaklaşım ve gevşek duruş; çoşkuyu, tutkuyu, 
morali devrimle ve Önderlik’le ifade etmekten ziyade düzen laçkalı-
ğıyla dillendirme oldu. Oysa estetize olmayan erkek kabalığının du-
ruşu, oturuşu, kalkışı, gülüşü, yürüyüşü bir bütün kompleksi davra-
nışlarımın doğallaşmasını önledi. Doğallık adına yaptığım ise, ken-
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dini serbest bırakan, ölçü kazandırmayan, gevşek duruşum idi. Ay-
rıntılara dikkat etmedim. Önderlik; “Ayrıntılar yaşamımızın döl ya-
tağıdır” demektedir. Bize ayrıntı gibi gelen ve fazla önemsemediği-
miz durumlar, yaşamı ortaya çıkaran  ve özgünleştiren temel olgu-
lardır. Her şey ayrıntılarda gizlidir; oysa ayrıntıların gözden yitimine 
yol açan genellemeci bir mantıkla yaşama yaklaştım.  

Son olarak gördüğümüz eğitimleri değerlendirmek istiyorum. 
Broşür tartışmalarımız oldu. Kadın Özgürlük Hareketi’nin tarihini 
gördük. Yine talimatlar ve toplantılarla birlikte iki görüşme notu 
gördük. Bunlara katılımım oldu. Kendimce konuyu derinleştirmeye 
ve doğru bir rotaya sokmaya çalıştım. Katılım biçimim eleştirilmişti 
ve daha doğru bir katılımı gerçekleştirmeye çalıştım. Broşür tartış-
maları çok derinleşmedi. Kadın hareketi dersi, hem takımımızın, hem 
de genel akademi yapısısının katılımsız kaldığı bir bir seyir izler ve 
tam hedefine ulaşmazken, konseyden ve meclisten arkadaşların katı-
lımı konuyu derinleştirdi. Özellikle YAJK’ın özgürlük ilkelerini ve 
Kadın Kurtuluş İdeolojisini, kadınının yaşadığı zorlanmaları ve ya-
nılgıları anlamaya çalıştım. 

Önderlik; “ Büyük bir ciddiyet ve ısrarla düşünce gücünü ve yü-
ce duyguları uyandırmalısınız” diyor. Kişilik savaşımın yoğunlaşa-
cağı, beşbin yıllık erkek karakterini kişiliklerimizde öldürmenin ça-
basının hızlanacağı bir sürece giriyoruz. Çok genel hatlarıyla ve dar 
da olsa platformlar sonrası duruşumu açmaya çalıştım. Özgürlük 
ilkeleri karşısındaki yaklaşımım ciddi ve  ısrarlı olmadı. Erkek ka-
rakteri ortada duruyor ve öldürülmeyi bekliyor. Önümüzdeki eğitim 
sürecinde bir çok açıdan erkek karakterini, kişiliğimde neşterleyerek 
özelliklerini üzerimden atacağım. Son olarak; önümüzdeki eğitim 
sürecine hazırlanarak ve  özgürlük tercihimin iddiasını günlük derin-
leştirerek başaracağıma inanıyorum.  

 
Devrimci Selam ve Saygılar 

*** 
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RÖPÖRTAJLAR 
 

 “Böylesi bir ortamda bulunmanın kazandırdıklarıyla  bir-
likte çıkardığınız en temel sonuçlar ne oldu?” 

 
Amed Andok: Gelen soru karşılığında “yaşam ve mutlu olmak” 

sözcükleri aklıma geldi. Belki de böylesi bir soru karşılığında, teorik 
anlamda söylenecek birçok şey vardır. Egemen erkek zihniyeti, ya-
bancılaşma, güçsüzleşme, kadın dünyasının vicdan ve maneviyatı 
anlamında dile getirilecek bir çok konu vardır. Bu konularda, birçok 
şey yazılıp söylense de, kişinin kendi maneviyatında hissettiği şeyleri 
dile getirmek daha doğaldır. “Kendin gibi olmak, kendinin olmak” 
kadın dünyasında kazanmaya çalıştığımız bir özellik de bu olsa ge-
rek. Çözülen, daha önce çözülmüş olan birçok şey vardır, ama buna 
karşı gerçekten hissedilenler, bilince çıkarılanlar nelerdir? Yoksa 
sorun; teorize olan, yeri geldiğinde ezberlenen sözleri söylemek de-
ğildir; çıkarılan anlam düzeyi ve gerçeğe ulaşmaktır. Gerçeğin bilin-
cine ulaşarak, vicdanımızı harekete geçirip, yaşamı tekrar tanımla-
mak; sözlerde değil, özlerde buluşturmaktır.  
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Sorunun içinde geçen “ortam” kelimesi, kadın şahsında bana 
“yaşamı çağrıştırmıştır. Yaşamın özünün mücadeleye dayandığı, 
çokça söylenen, klasikleşmiş bir söz olsa gerek. Ama onun sevgi ve 
maneviyat yönü nerede? Belki de farkında olmadan, onu zihniyetle-
rimizle katlettik. Vicdanı olan, katil olduğunu hissederse, bu ona acı 
verecektir. Gördüğüm onca eğitim ve eğitimlerde yaptığım değerlen-
dirmelerin sonucunda, arkadaşların hakkımdaki genel gözlemi; “sı-
nıfsal egemenlik boyutunun, cins egemenliğinden daha fazla yansı-
dığı”ydı. Örgüt içinde kendimi bildim bileli bu temelde bir mücadele 
içerisine girdim. Mücadele adına geliştirdiğim siyasal yaklaşımlar, 
aslında benim “ben merkezci” özümü yansıtıyordu. Tabii bu konuda 
kendimi “günah keçisi” yerine de koymak istemiyorum. Çalışmaların 
halka ve örgüte faydalı yönleri de açığa çıkmıştır. Ama bunun üze-
rinden hakimiyet kurma, geldiğim sınıfın karekter özelliklerini yansı-
tıyordu. Sürekli güce koşullanma - aile içinde bu konudaki koşullan-
dırılmanın da etkisi olmuştur- sonucu kişiliğimde duygularda taşlaş-
ma durumuna yol açtı. Bu hat safhaya varmasa da sonuçta taşlaşa-
caktım. Sürekli önyargılarla yaşamak ve herşeyden kuşkulanmak 
ama buna karşın sürekli insanları sevmeye çalışarak cevap vermenin 
ötesinde; hakimiyet geliştiren, atak, politik tutumlar içerisine girmek, 
sonunda beni özde yalnızlaşmaya götürmüştü. Konuştuğum ve hatta 
alıp verdiğim birçok arkadaş vardı, ama bunlar maneviyatı oluşturup, 
yaratmıyordu. Derin bir yalnızlık içindeydim ve susuzdum. Bu te-
melde beni koşullandıran egemen zihniyetin ta kendisiydi. Bazen 
kendi kendime “böyle yaşanılmaz” diyordum. Böylesi bir yaşamın 
neyi sevilir? İnsanı insan yapan, onun “can yoldaşlığıdır.” Bunu ya-
ratmak gerekiyordu. Yaratmak ve yeniden doğurmak ise bana göre, 
erkeğin tabiatına uygun bir şey değildir. Kadındı topluluğu yaratan; 
toplum ve insan olmanın özelliklerini bağrının derinliklerinden orta-
ya çıkaran. İşte kadın ortamı bana her şeyden önce bunu vermeye 
çalıştı. İnsanın burada düşüncede derinleştiği ve örgüt noktasında 
kararlaşıp keskinleştiği doğrudur. Kadın ortamının en büyük ayırd 
edici yönü; onun insanda filizlendirip geliştirdiği vicdani ve manevi 
özüdür. Kadınlar arasında yaşamak apayrı birşeydir. Deyim yerin-
deyse; “feleğin çemberinin içinden geçildiği bir yerdir.” Varsa öyle 
bir felek (kader) zihniyeti, ondan kurtulmanın veya anlamanın, ken-
disi olmanın zeminidir. Egemen zihniyetin yarattığı hiçbir ayrımcı 
anlayışa tabi tutulmadan, söz ve özlerin paylaşıldığı bir ortam. İşte 
bu ortam böyledir. Dışardan bakmakla anlaşılmaz, yaşamakla anlaşı-
lır.  
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Yine doğal bir şekilde sorulsa da, en azından şu an ulaştığım dü-
şünce düzeyimle söyleyebilirim ki; kadın dünyasına bir şeyleri “ka-
zanmak” için gelmedim. Kraldan daha kralcı kesilme diye bir niye-
tim yok, ama kazanma, bana hakimiyet geliştirmeyi çağrıştırıyor. Bu 
ortamda öğrendiğim veya bilince çıkardığım diğer önemli bir şey de; 
bu ortama gelmeden önce, kazandığımı sandığım anlarda maneviyat-
ta çok şey kaybettiğimi anlamamdır. Böylesi bir ortamda bir nefes 
özgürlük bile olsa paylaşılanlar beni “mutlu” kılmıştır. Mutluluk, 
kazanılarak veya zaferle elde edilen bir şey değildir. Mutluluk umut 
ederek yaşamaktır. Mutluluk hissederek, duyumsayarak yaşamaktır. 
Kişilik özelliklerimin sonucu bu ortamda, güçlü bir sosyalite düzeyi 
tutturamazsam da, az ve öz olan sosyalite düzeyi, yaşamı tekrar ta-
nımlamada ve bundan umut sağlamada bir kıvılcım olmuştur. Bunun 
beni mutlu kıldığına inanıyorum. Kendimi daha fazla neşeli, coşkulu, 
zinde ve dinamik hissediyorum.  

Sonuç olarak, beşbin yıllık egemen erkek karakterinin bağımlı-
lıklarından, görülen bir eğitimle kurtulup özgürleştireceğimi belirt-
mek saflık olur. Ama burada eğitim gören her arkadaşın bir doğrultu 
tutturacağına, az da olsa değişip dönüşeceğine, daha sağlam bir özü 
bilinçle güçlü bir öz iradeye kavuşturaracağına inanıyorum. Hiçbir 
kaygı ve hesaba girmeden acı ve sevinçlerin paylaşıldığı  yerde, öz 
gürleştirilip, bilinçle yoğrulacak ve değerli kılınacaktır. Sorumlulu-
ğun ve zorlukların bilincine varan her arkadaşımızın böylesi bir eği-
timden mutlu ve umutlu çıkış yapacağına dair inancımı tazeliyorum.  

 
Kadının erkeği dönüştürme projesi ışığında hem kadının, 

hem de erkeğin geldiği düzeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? 
 
Rojhat: Kadının erkeği dönüştürme projesi eskisiyle kıyaslandı-

ğında hayli önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu anlamıyla oldukça 
umut vericidir. Herşeyden önce demokratik uygarlık manifestosu 
ışığında yakalan düzey gerek kadın açısından, gerekse erkek açısın-
dan küçümsenecek nitelikte değildir. Özellikle tarihe yeni bir bakış 
açısıyla yaklaşım göstermek ve bu temelde edinilen bilgi düzeyini, 
en önemlisi de yakalanan bilinç düzeyini özgürlük arayışları doğrul-
tusunda mücadeleye kanalize etme noktasında önemli bir olgunluğa 
ulaşılmıştır. Yine Önderliğimizin “vicdan ve zihniyet devrimi” ola-
rak belirlediği perspektif ekseninde yaşamsallaştırılmaya çalışılan 
eskiyi aşma çabaları da önemli bir aşama  kaydetmiştir. Geçmişini 
sorgulama ve bundan ders çıkarma noktasında da; hem doğrultu ka-
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zanılmış, hem  de pratik anlamda bunun aşılması yönünde adımlar 
atılmıştır. Ayrıca kendini planlama, düşünsel anlamda sistematize 
etme noktasında da eskiye oranla gerçekçi yaklaşımlar söz konusu-
dur. Yine bunun yanı sıra karşısındaki egemen sistemi analiz etme ve 
ona göre alternatif  yaratma konusunda, tek düzelik tümden olmasa 
da önemli ölçüde aşılmış, bunun yerine daha sağlıklı ve objektif bir 
mantık yapısı ve çözümleyici bir bakış açısıyla yaklaşım sergileme 
olgunluğu da yakalanmıştır. Geçmiş pratiklerimizi göz önüne getirip, 
mevcut düzeyimizle mukayese ettiğimizde; dogmatik, kaba retçi, 
olay ve olguları tek yönlü ele alma anlayışı hem sorgulanmakta, hem 
de tercihler daha sağlıklı temeller üzerinden geliştirilmektedir. Geç-
mişteki tercihlerimizde pek net ve istikrarlı değildik. Ancak mevcut 
koşullarda Önderlik savunmalarının verdiği güçle, özgürlükten yana 
tercih koyma düzeyimiz her zamankinden daha net ve güçlüdür. Pay-
laşımda, ilişkide, devrimci sorumlulukla eskiyi aşan ve birbirini ta-
mamlayıcı nitelikte gelişen ikna edici bir yoğunlaşma düzeyi de ya-
kalanmıştır. Kısaca kadının erkeği dönüştürme projesi ekseninde 
hedeflenen düzeye henüz ulaşılmış olmasa da, nasıl yaşamalı sorusu-
na doğru cevap bulma arayışı büyük bir emek ve çabayla sürdürül-
mekte ve bu temelde doğrultu yakalanmış olmaktadır. Bu gerçeklik-
lerden yola çıkarak hem kadın, hem de erkek bu çalışmanın anlam ve 
öneminin ağırlığıyla hareket etmelidir. Şüphesiz bizim için büyük bir 
anlam ifade eden bu projenin, mücadelemize neler kazandıracağını 
da hesaplayarak, daha sonuç alıcı olması açısından  aşılması gereken 
sorunlarımızı bilimsel bir tarzda sorgulayıp çözmemiz gerekmekte-
dir.  

Kadının erkeği dönüştürme projesinin sağlıklı yürütülmesi ve 
sonuç alabilmesi için hem erkeğin, hem de kadının kendisine biçilen 
misyonu doğru yerine getirmesi ve daha da ısrarlı olması önem arz 
etmektedir. Bu anlamıyla erkek, benmerkezci zihniyet yapısını daha 
köklü sorgulamalı ve zihniyet yapısına daha keskin tavır koymalıdır. 
Bu zihniyet yapısı tarihten beri hep kaybettirmiştir; bu zihniyeti çö-
zümleyecek alternatif, gerçeğe daha yakın olmalıdır. Egemen zihni-
yet çözümlenmeye çalışılırken tarihi çok objektif çözümleyebilmeli, 
özellikle sınıflı topluma geçişle birlikte kırılan iradesini güçlendir-
mek için var olan zemini doğru değerlendirmelidir. Var olan zemin 
üzerinde geçmişine sevdalanma, onu kendine dayanak yapma yerine; 
kendisinde var olan zayıflıkları aşmalı, güçlü yanlarını sınırlara hap-
setmeden özgür iradesiyle ve özgür bir düşünce yapısıyla daha da 
güçlendirmelidir. Yine erkekte yaşanan diğer bir sorun da bu projeyi 
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sahiplenmeme yanılgısıdır. Bu, niyetlerden bağımsız gelişse de ob-
jektif olarak bu yanılgıya zaman zaman düşülmektedir. Bunun aşıl-
ması için tercih çok güçlü yapılmalı ve insanca yaşamaya salt kadı-
nın ihtiyacı vardır yanılgısından ziyade; kendisinin de bir o kadar 
ihtiyacı olduğuna kendisini doğru temelde ikna etmelidir. Yani öz-
gürlük sorusuna kendine göreci yaklaşımdan kaçınmalıdır. Bunun 
için her şeyden önce kendisini iyi tanımalıdır. Cinsiyle doğru ve eşit 
bir yaşamı paylaşmayan erkek, kendine yani geçmişine sevdalıdır. 
Bu anlayışın giderilmesi açısından erkeğin kendisine göreci yakla-
şımlarını aşması ve sınırlı düzeyde yakaladığı gelişmelerle yetinme-
mesi gerekmektedir. Yine erkeğin kadın dünyasını çok iyi anlaması 
da onun açısından hayli öğretici olacaktır. Kadınla doğru yaşam, 
doğru ilişki tarzı ve doğru paylaşım esas alınmalıdır. Önderliğimizin 
“ben kadınla beynim ve yüreğimle ilişkilendim” gerçeğinden yola 
çıkarak yaklaşım gösterildi mi kadınla doğru ve çıkarsız  ortak bir 
yaşam zemin yakalanabilir. Ayrıca sorunu ele alırken somut ve yalın 
bir yaklaşımla açıklık ilkesini uygulamak önemli olmaktadır. Yani 
kendimizi zihniyet çözümlemesine tabi tutarken fazla uzağa gitme-
mek gerekmektedir. Sonuçta her birimiz bu sistemin küçük birer par-
çalarıyız. Bu yüzden öncelikli olarak kendimizi aşmamız kaçınılmaz 
olmalıdır. Bu noktada var olan birikim ve yakalanan bilinç düzeyini 
fazla teorize etmeden, soyutlamadan yaklaşım sergilendi mi kişilik 
daha gerçekçi ve kendi özüne yaraşır bir mücadeleye sahip olunabi-
lir. Son olarak kişilikte yaratılan parçalanmışlık ve yaşama karşı ge-
lişen ama özde duyguda yaşanan yabancılaşmanın doğru çözümlen-
meli ve alternatif olarak da yaşama ve yaşamımızdaki güzelliklere 
doğru anlamlar yüklenmelidir. 

Kadının erkeğe göre bazı özgünlükleri olsa da, onun da benzer-
lik teşkil eden bazı yanılgıları vardır. Kadının erkeği bir sistem ola-
rak ele alıp ona göre mücadele verdiği bir gerçektir. Fakat bunun 
daha derinleştirilmesi açısından erkek dünyasının çok köklü çözüm-
lenmesi gerekmektedir. Bu dünyada neler var, neler yok veya erkek 
zihniyeti kendi cinsini hangi düzeyde tahakküm altına almış vb. iyi 
analiz edilmedi mi; ya yeterlilik anlayışı ortaya çıkar, ya da karşısın-
daki sistemi yeterince çözemediği için var olan gelişmelerle erkeği 
kabul etme olayı gelişir. Ayrıca kadının geçmişe oranla elde ettiği 
gelişme düzeyinin daha fazla sonuç vermesi için mücadelede keskin 
olması önemlidir ve mücadelesini süreklileşmelidir. Sonuç olarak, 
hem kadının, hem de erkeğin kendi gerçek dünyasına ulaşabilmesi 
için verdiği mücadele zorlukları göğüslemeyi gerektirmekte ve bu 
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zorlukları aşmayı kaçınılmaz kılmaktadır. Kuşkusuz bu yapılıyor. 
Eğer basit yaklaşımlar olmasa “çünkü özgürülk yolu bir çok engel-
lerle karşı karşıyadır” yakalanan düzey önemlidir ve oldukça umut 
vericidir. Bahsettiğimiz engeller öncelikle kendi şahsımızda var olan 
engellerdir. Bunlarla doğru ve kararlı bir mücadele bizi anlamlı so-
nuçlara götürür. Bu anlamıyla yaratılan değerler küçümsenemez. Ve 
çok istikrarlı bir mücadele de verilmektedir. Gerek kadının gerekse 
erkeğin yakaladığı bilinç düzeyi bunu göstermektedir.  

 
Uygarlığın beşiği olarak adlandırdığınız bu coğrafyada ka-

dına dayalı bir yaşam ve eğitime katılımı nasıl değerlendiriyor-
sunuz? 

 
Bawer Ahlat: Varolan hiyerarşinin aşılmayla yüzyüze kaldığı 

yirmi birinci yüzyıl gerçeği, kendi alternatifini de bu kutsal toprak-
larda Kürt halkının öncülüğünde yaratıyor. Yeni doğacak toplumun 
da kadın eksenli olacağı kuşku götürmez. Bir kez daha kadın öncülü-
ğünde özgür toplum yaratılıyor. Önderliğin demokratik ekolojik dev-
rim olarak formüle ettiği bu toplum, Kürt halkının öncülüğünde ikin-
ci bir doğuş olarak insanlık tarihine mal olacaktır. Aslında binlerce 
yıl sonra Kürtlerin yakaladığı fırsat, insanlığın Kürtler şahsında ye-
niden doğuşudur. Bu doğuş yeni bir zihniyet ve vicdanın yaratılma-
sıyla mümkündür. Kadın özgürlük  hareketi bünyesinde açılan “Öz-
gür Kadın Akademisi” egemen erkek zihniyetine karşı bir müdahale-
dir. Nasıl ki ziguratlarda bu zihniyet yaratılmışsa, bugün bu akade-
mide özgür irade ve bunun zihniyeti yaratılıyor. Hem kadın açısın-
dan, hem de erkek açısından zihniyet dönüşümüyle özgür topluma 
geçişin ilk adımı atılmaktadır. Erkeğin dönüşümünü, kadının üstlen-
mesi tarihin diyalektiği ve emridir. Erkeğin yarattığı dünya,  tek ta-
raflı bir dünyadır. Yani kendi dünyasıdır. Kendisi dışındaki dünyala-
ra duygulara yer vermemiş, kendisine karşı en derin yabancılaşmayı 
yaşamıştır. Erkeğin yabancılaşan dünyası, kadının temsil ettiği eşit-
lik, adalet,yaplaşım, ortak yaşam, işbölümü, birbirine karşı saygı ve 
sevgiyle yaklaşıma ters düşmektir. Ezenlerin dünyası her zaman  bu 
değerlerden daha çok uzaklaşır; ezilenlerin dünyası hep kavramların 
yaşamsallaşacağı günü bekler. Kadın sınıflı toplumla birlikte hep 
ezildi ve bugün kendisi olmaktan çıktı. Ama bu kutsal toprakların 
kuytuluklarında ve kadın yüreğinin derinliklerinde bu öz her zaman 
kendisini korudu. PKK ile görülmeyen ama her zaman var olan bu öz 
açığa çıktı. Bu öz  ile kadın özgürlük hareketi irade ve güç olarak, 
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özgürlük çizgisini en iyi temsil eden oldu. Kadının özgürlük arayışla-
rı özgürlük mücadelesine cevap oluyor, sahip çıkıyordu. En altta  
görülen kadın bugün özgürlük hareketinin öncüsüdür. Büyük bedel-
ler vererek büyük değerler yarattı. Bugün yarattığını paylaşıyor. Bu 
eğitim doğru bir paylaşım için özgürlük ilkeleri temelinde bir dönü-
şüm ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bu eğitim  hem bir ihtiyaç, 
hem de zorunluluktur. Bu eğitim, erkeğin kendisini tanımasının ilk 
adımıdır. Tanınmayan bir olgu veya zihniyet değiştirilemez. Bunun 
için önce tanımak; tanımak için erkek dünyasından çıkmak gereki-
yor. Bu eğitimde tümden kendi dünyamızdan, kalıplarımızdan çıka-
madık, ama hem kendi dünyamızı hem de kadın dünyasının gördük 
ve tanımaya çalıştık.  

Bu eğitimle özgürlükte derinleşme kadın eksenli yaşama girme 
doğrultusunu yakalama önemli oranda oluştu. Özgür bir yaşamın 
temellerini oluşturmak için  akademi ortamı tarihi fırsat sunuyor. 
Özgürlük çizgisine inanmak, ikna olmak, özgürlük militanı olma 
iddiasını kendimizde gerçekleştirmenin bilincini oluşturmak için öz-
gür kadın akademisinde bulunmak anlamlıdır ve tarihin lanetli ger-
çeğiyle hesaplaşmaktır. Kutsallık, lanetli gerçeği yıkmakla geçekle-
şir. Akademi, erkeği öldürme ve insani özümüze dönüş yapmanın 
iddiasını yakalamak açısından önemli bir aşamadır. Ama her şey de 
değildir. Asıl gerçek olan ölçü, demokratik-ekolojik toplumla yaratı-
lacak özgürlüğün militanı olmaktır. Yaratılan düzeyi herkesle pay-
laşmak ve layık olmaktır. Tarihin kadına, Kürt halkına ve bu halkın 
evlatları olan bizlere yüklediği misyon hem ağır, hem de büyük  bir 
onurdur. Önemli olan bu onuru korumaktır. Onuru korumak, özgür 
iradeli bireyi yaratmak ve bunu halk iradesine dönüştürmektir. Onur, 
akademideki toplu emeğe saygılı olmak ve akademinin kutsallığına 
gölge düşürmemektir.  

 
Eğitim süreciyle birlikte nasıl bir yoğunlaşma yaşadınız? 

Daha çok hangi konuları işlediniz ve nasıl ele aldınız? 
 
Cemal Dîlok: Bir erkek olarak kadın ortamında bulunmanın 

kendisi  başlı başına bir eğitim ve yoğunlaşmanın ifadesidir. Özgür 
kadın akademisinde kadın gerçeğine karşı, erkek olarak bir uçuru-
mun derinliğinde uzaklığımızın olduğunu daha ilk günlerden itibaren 
hissetmeye başladık. Çok rahat ve doğal ilişkilerin sürdüğü bu or-
tamda devre başlarında gelişen daha çok gözlemleme, doğal davran-
mama, rahat olamama ve kaygılı, hassas yaklaşımlardı. Şaşırtıcı olan 
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ise, daha önceki süreçlerde kadınla ilişkilerimizde çok daha rahat ve 
doğal olduğumuzun sanısıydı. Burada sıkıştığımızı ve hareketleri-
mizde açık bir yabancılığın yaşandığını gördük. Eğitim sürecindeki 
yoğunlaşmalarımız daha çok içe dönüktü. Buraya gelmeden önce, 
akademinin eğitiminin siyasi ve ideolojik derslerden ibaret olduğu 
düşünülüyordu. Teorik dersler ve konular elbette önemliydi ve kaldı 
ki, aylarca yoğunluklu olarak teorik dersler işledik. Fakat duygu ve 
düşüncelere en etkili olarak işleyen, kadın ortamındaki atmosferdir.  

Kadın ortamı bizim için aynaydı. Kişinin çırılçıplak gerçekliği, 
doğallığında su yüzüne çıkıyordu. Bize çok doğal gelen davranışla-
rımızın, yaşam tarzımızın ve  ilişkilenmelerimizin hakimiyet ilişkile-
rinden kopmadığını ve güdümleştirmekten öteye gitmediğini görü-
yorduk. Erkeklik bir sistem gerçekliğiydi. Hepimiz bu sistem gerçek-
liğinin bir parçası, yürütücü gücü olmuştuk.  Böylece kendimizi ta-
nıma ve tanımlama çabasına yönelmenin başlangıcını, kişisel geçmi-
şimize yelken açıp yeniden bir yolculuk yaparak gerçekleştirdik. Her 
birimizin portresi, egemen sistemin kenarda kıyıda kalan 
portlerinden birer renk olarak açığa çıkıyordu. Doğup büyüdüğümüz 
alanların tarihsel, sosyo, kültürel yapılanmalarıyla aile gerçeğinden 
akıtılan genler arasında mekik dokuyup durduk. Ailelerimiz devlet 
yapılanmasının birer maketi olarak ortaya çıkıyordu. Yani egemen 
sistem, salt bizi ezerek aşan bir konumda değil, en yakımızdaki araç-
larıyla bizi şekillendiren, kendisinden bir parça haline getiren ve yü-
rüten bir konuma koymuştur.  

Anne-baba-kardeş ilişkilerimizden çocukluk oyunlarımıza, ka-
dınla yaşanılan ilişki biçimlerimizden cinsellik olgusuna, hayal ve 
istemlerimize kadar kişiliğimizde yaşanan bütün olguları tek tek ta-
rihsel, toplumsal ve psikolojik boyutlarıyla değerlendirdik. İnsanın 
kendi gerçeğini bu düzeyde sorgulayıp değerlendirmesi tabii ki zor-
layıcı oluyordu. Fakat bunların egemen sistem özellikleri olduğunun 
bilinciyle  hareket etmek, açığa çıkan sorunlar karşısında çözümleyi-
ci yaklaşımı  ve güçlü bir iradi gelişimi sağlıyordu.  

Tarih, toplum ve birey olguları çeşitli dersler çerçevesinde yo-
ğunluklu olarak işlenildi. Erkek karakterini, sistem bütünlüğü çerçe-
vesinde değerlendirerek tarihsel gelişimini ele aldık. Erkek-güç- ikti-
dar ve sevgi anlayışı, örgüt yaklaşımı, erkek tipolojileri, bireycilik, 
benmerkezcilik gibi konuları da kendi gerçeğimizle karşılaştırmalı 
olarak ele aldık. Ele aldığımız konuların sonucunda; egemen siste-
min insanı özünden boşaltıp yabancılaştırdığına, tahrip edici konuma 
düşürdüğüne ulaştık. Görülen her eğitim bizde “nasıl yaşamalı” soru-
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sunu daha yakıcı hale getiriyor ve arayışlarımızı derinleştiriyordu. 
Kişinin, tarihin her sahnesinde kendisini bulup sorgulamasına yol 
açıyordu. 

Bizim için eğitimden çıkan en çarpıcı sonuç da erkeğin hem cin-
siyle nasıl yaşadığı sorunsalıydı. Bu soruyu kendimize sorduğumuz-
da, iç açıcı bir tablo ortaya çıkmıyordu. Sonuçta egemen sistemin, 
sadece karşı cinsler arasındaki ilişkilerde bozulmaları yaratmadığı 
aynı zamanda, hemcinsleri insani ve eşitlikçi bir paylaşımdan kopar-
dığı anlaşılıyordu.  

Kısacası, başta kendi kişiliğimiz olmak üzere, tarih ve toplumu 
yeni zihniyetle, yeniden ele alıp tanımlamaya çalıştık.    

 
M. Emin Engizek: Mevcut yoğunlaşmayla birlikte erkek gerçe-

ğine dair çıkardığım sonuçlar, kişilik dönüşümüm açısından da 
önemli olmuştur. Erkeği, tarihsel gelişim süreçleri içerisinde, sitem-
lerde; sistem etkilerini ise  kendimizde çözümlemeye çalışarak ulaş-
tığım sonuç, erkek egemenlikli sistemin ilk versiyonu ile başlayıp, 
her yeni sistemde daha da sinsileştiğini gördüm. Günümüz emperya-
list sisteminde ise iyice sapıtan sistemin yarattığı erkek gerçeğinin 
kendisini çok farklı biçim ve kılıflarla  özünde ise egemenliğin bir 
çok rengini yansıttığını gördüm. Farkında olunmasa da erkek gerçe-
ğiyle kişinin kendisini aldatmasını bir zavallılık olarak gördüm. 
Ulaştığımız bilinç düzeyi ve doğrularla kıyaslandığında bilinçsiz, 
kendisini aldatan sistem etkileriyle sınırlı kalan erkekliğin durumu-
nun, traji-komik olduğu, erkekliğin ne kadar aldattığını ve ne kadar 
insanlıktan çıktığını ve vahşileştiğini de gördüm.  

Erkekteki kendine göreci, ben merkezci mantığın ve yaklaşımla-
rın yol açtığı, ikiyüzlülük, bireycilik, aldatma ve farklı yansıtma, 
sahiplenme, hükmetme gibi sayabileceğimiz özelikler zihniyet yapı-
lanmasının öze dönmesi önünde engel olmakta ve örgüt içindeki sa-
kat duruşlara yol açmaktadır. 

Bunları kendi şahsımda görebildiğim kadarıyla ve olumsuzlukla-
rımı çözmeye ve yerine doğru olanı yerleştirerek içselleştirmek için 
mücadele ettim. Mücadele ettikçe  ve sonuçlarının nüvelerini gör-
dükçe gelişme istemi ve gelişmeye olan inanç da arttı.  

Kadın eksenli bakış açısını anlamadaki zorlanmalar, aslında şah-
sımdaki erkeğe dair özümleme-yoğunlaşma ve dönüşüm mücadele-
sindeki yaşadığım zorlanmalarla paralel olarak gelişen bir durum.  
Erkeği çözdükçe, anladıkça kadını anlamaya çalışıyordum. Bulundu-
ğum  ortamla  paylaşımım olduğu oranda, hissedebildiğim oranda 
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gelişme sağlayabiliyordum. Bu anlamda ortamın kendisi başlı başına 
bir sorgulamaya, kendimi terbiye etmeye, ölçülü olmaya ve eğitim 
yoğunlaşmalarıyla birlikte neyin anlamlı, neyin anlamsız olduğunu 
görmeme götürmüştür.  

Kendimce ölçü bildiğim yanlarımın, eşitlikçi, demokratik, ege-
men olmayan yanlar olarak gördüğüm yanlarımın, özünde yanılgılar 
taşıdığını gördüm. Yanılgılarımı görmem, yanıldıklarımı dönüşüme 
uğratma mücadelesinin kararlılığını artırdı ve gelişme yolundaki ilk 
adımlar olarak yaşamımda yer aldı.  

 
Pratikte karşılaşabileceğiniz zorluklar karşısındaki yoğun-

laşma ve hazırlık düzeyiniz nedir?  
 
Rojhat Tatvan: Önderliğin etkileyici haznesinden  bakmayı öğ-

renerek, özlem duyulan yaşam, onun insani kültürü ve kurtuluşa da-
yalı özüne yakınlaşmaya ve tarihsel esaslar ışığında içerisinde yer 
aldığımız böylesi bir tarihsel çalışmayı anlam zamanında tanımlama-
ya çalışıyoruz.  

Yeni paradigmayla, eski benmerkezci tüm hastalıklardan arınma 
amaçlandı. Böylelikle edinecek bağımsız yapıyla oluşan kişiliğin 
zihniyet ve vicdan inşaası bir devrim niteliğinde gerçekleştirilmeye 
çalışıldı.  

Bu eğitim ile, ilk defa ilklerin ellerinde kazanılacak güçle anla-
maya, anladıkça tavır almaya dönük eğitim sürecini tamamladık. 
Aslında bu tamamlama ile yeni bir sürecini de kendi açımızdan baş-
latmanın heyecanını yaşıyoruz. Tarihte tüm başlangıçlar hüzün verici 
olduğu kadar zor ve çetin de geçmiştir. Yani yaşama hakkına saygıyı 
içeren tercihin, iradeli kişilikle verilecek özgürlük mücadelesinin, 
genelde zorlukları olmuştur. Bu hepimiz açısından böyledir ve mü-
cadelenin kendisi zaten amansız zorluklara göğüs gererek bugüne 
gelmiştir. Bu bağlamda bizim de bazı zorlukları aşarak,  yerine ge-
tirmemiz gereken sorumluluklarımız olacaktır.  

Bunun bilinciyle yeni alanlara hazırlanırken, aslında en güçlü 
pratikleşme zeminin eğitim ortamı olduğunu belirtmeden geçemeye-
ceğim. Eğitimdeki duruşun neyse gideceğin yerdeki duruşun da öyle 
olur. Birbirinden kopuk olmayan bu gerçekliği zaten yaşadık. Ancak 
bununla birlikte gideceğimiz ortamın kadın ortamından farklılığı da 
malumdur. O açıdan, eğitim ortamından çıkartılan kendi gerçeğimizi 
unutmadan kim olduğumuzun da bilinciyle, eğitimden aldığımız güç-
le mücadeleyi genelleştireceğiz.  
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Oldu bittiye ve asılsız yaklaşımlara da girmeden ama yoğunlaş-
ma süreciyle elde edilen tercihteki derinlik mücadeledeki kararlılık 
ve keskinlik düzeyiyle bunu aldıklarımızı uygulamaya çalışacağız. 
Tabii bazı zorlukları olacaktır. Böyle bir çalışma ilktir. Biraz da biz-
lere yabancıdır. Henüz olması gerektiği gibi oturmamıştır. Basit ka-
lan yüzeysel yaklaşımlar ve önemine denk düşmeyen tavırlar tam 
aşılamamıştır. Genelde bir aydınlama eskiyi kısmi anlamda aşmakla 
birlikte savunmaların ruhuna yeterince inilememiştir. Bazı şeyler 
alınmış ama, içselleştirme noktasında halen söylemi aşamayan yü-
zeysellikler vardır. Salt söyleme dayanan inceltilmiş sözde demokrat 
yaklaşımları özünde özü boşaltmaya dönük temelsiz yaklaşımlardır. 
Bu söylemlere ulaşmayı yani sözü pratikleştirmeyi başaran kişilikleri 
yaratmak daha doğru olacaktır.  

Birşeyi yıkıp yeni bir şeyi inşaa etmek kolay değildir. Bu nokta-
da eski alışkanlıklar, ilişkiler ve arkadaşlıklar tekrardan bağımlı kişi-
liğe dönerek eski ile yeni arasında sıkışmadır.  

Sonuç olarak, tüm olabilirlikler karşısında kendini hazır tutmak, 
genel perspektifi kavrayıp derinleştirmekle olur. Tercihte derinleş-
menin kendisi zaten bir bir mücadele işidir. Hem de en güzel müca-
deledir. Tercihte keskinleştiren, kararlılığı ve yaşama hakkına saygı-
yı içeren mücadele ile herşey başarılır. Saygıyı içeren duruş, arınmış 
kişilik mücadele için olmazsa olmazdır. Dolayısıyla özgürlük savaş-
çıları için yaşam, geriye dönüşü olmayan bir yolun yolculuğunu 
yapma iddiası ve kararlılığıdır.  

 
Son olarak ÖKA  yaşam ve eğitim gerçeğinden çıkardığınız 

sonuçlar itibariyle gelecek  devre eğitimleri açısından neler söy-
lemek istersiniz? Bu konuda önerileriniz var mı? 

 
Bawer Agıri: Bireyde kişilik sorgulamasının gelişmesi ve derin-

leşmesi, içinde bulunduğu zemini doğru kavraması ve doğru anlam-
landırmasıyla bağlantılıdır. Örgüt zemininin doğru anlamlandırıl-
maması genel yapımız açısından yaşanan ciddi bir sorundur. Bu aynı 
zamanda Önderlik ve mücadele gerçeğinin felsefesinin anlaşılmama-
sıdır. Örgüt zemininde gerici eğilimlerin kendisin kişiliklerimizde 
somutlaştırması, uçlaştırması Önderlik ve mücadele gerçeğiyle geli-
şip tahribatlara yol açması bu durumla yakından bağlantılıdır. Bu 
aynı zamanda örgüt zeminine yabancılığı ve örgüt karşısında kaygılı 
yaklaşımı ifade eder. Kaygılara dayalı ilişkilenme tarzı, kişiliğin 
kendisini aşmasının ve genelleşmenin önünde ciddi bir engeldir. Ge-
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nelleşmeyen ve tek başına geliştirilen sorgulama düzeyi kendi içinde 
tek yönlülüğü aşıp ortaklaşamaz. Ortaklaşamadığı gibi tekleşmekten 
ve yalnızlaşmaktan kendisini kurtaramaz. Bu da sorgulamanın ya-
şamsallaşmaması anlamın gelir ki, yaşamsallaşmadığı oranda sorgu-
lama düzeyi derinleşmez, gerçekle bağını da böylelikle koparmış 
olur. Kişinin mücadele felsefesini anlama düzeyi, kendisindeki sor-
gulamayı derinleştirip yaşamsallaştırma düzeyidir. Tersi bir durum 
bireyle örgüt arasında uçurum yaratır. Örgüt içinde örgüt felsefesine 
karşı yaşam alışkanlıklarımız, ve anlayışlarımız, yaşama bakış açı-
mızla bağlantılı aşanan yabancılık, ilişkilenme gerçeğinde kendisini 
aşırı apolitize etme, kendi gerçekliğinden kaçma, liberalizm ve opor-
tünizm benzeri anlayışlar iç dengeler boyutuyla dışa vurmaktadır. Bu 
durum bütünlüklü örgütsel bir duruştan ziyade parçalı ve kendi dar 
dünyasına sıkışmış kişilik yapılanmasını besler. Bu, irade olmanın 
aksine iradesizliği derinleştirir. Bu aynı zamanda yaşam ve mücadele 
gerçekliği karşısında pes etme, sistem gerçekliğini kader belleme 
anlamını taşır. Böylesi bir düzey alternatifsizlik, çözümsüzlük, öz-
gürlük gerçeği karşısında mücadelesizliktir.  

Önderlik, yıllarca geriliklerimizle savaşmanın zeminini yarat-
maya ve geriliklerimizle savaşma yöntemlerini kavratmaya çalıştı. 
Kişiliğimizde sistemle bütünleşmiş, özgürlüğe ve onun örgüt gerçek-
liğine ters düşen yönleri güçlü bir örgüt zemini yaratma mücadelesi 
verdi. Bu, bir bir dönüştürme mücadelesiydi. Buna, kimimiz biraz da 
olsa anlam verdi, kimimiz  anlamadan kendindeki yanlışların, yalan-
ların uygulayıcısı oldu, kimisi de subjektif bir konumda cevap vere-
rek tahribat yarattı. Ama herşeye rağmen özgürlük  felsefesi  giderek 
kendisini gittikçe güçlendirdi, derinleştirdi. Örgüt zeminin neresinde 
olunursa olunsun,  mücadele felsefesine anlam verilmelidir. Özellikle 
Önderlik gerçeğinde ve Önderlik şahsında geliştirilen eğitim ve ya-
şam anlayışı bunu kavratmanın ve derinden hissetmenin alanı, özgür-
lük gerçeğiyle buluşmanın kutsal mekanı, durağı oldu.  

Bilindiği gibi yirmi birinci yüzyıl, kadın öncülüğünde kadın ek-
senli bir yaşam ve özgürlük anlayışının hakim kılınacağı bir yüzyıl 
olacaktır.  Öncülüğün kendisini örgütleyeceği, irade kılacağı en 
önemli duraklardan biri de ÖKA olmaktadır. Özellikle Özgür Kadın 
Akademisi Önderlik felsefesinin ve onun mücadele anlayışının ya-
şamsallaştırılmaya çalışıldığı en önemli zemindir. Erkeği dönüştürme 
eksenli geliştirilen eğitim ise, bu anlamda bir ilk, önemli ve hayati 
bir çalışmadır. Erkeği dönüştürme  projesi ekseninde geliştirilen eği-
tim devrelerinden ikincisini tamamlamak üzereyiz. Bu eğitim devresi 
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boyunca birçok şey yaşadık, gördük. Bir yönüyle örgüt zeminini bi-
raz daha iyi anlama anlamında, iradi bir çıkışı  teşkil edecek bir adım 
atıldı.  

Özellikle çıkardığımız sonuçlardan bir sonraki eğitim devresi ya-
rarlanabilmelidir. Bu eğitimi tercih eden arkadaşların, örgüt zeminine 
yabancılıktan kaynaklı gelişen kaygı, korku ve çekincelerini, cesaret-
li bir tutum sahibi olarak, kalıplara girmeden aşmaları ve kendilerini 
ortama karşı açık tutmaları önemlidir. Kişiliğin kendisini kaygılardan 
uzak açabilmesi, açık olması cesaret olayıdır. Bu aynı zamanda örgüt 
zeminine duyulan güvenin ölçüsünü de belirler. Kişilikte sorgulama 
düzeyinin derinleşmesi  için özgürlük sevgisinde tercih ve karar kıl-
ması şarttır. Bu durum, özellikle bu eğitim devresini doğru değerlen-
direbilmek için öncelikli ele alınması gereken, aciliyet gerektiren bir 
durumdur. Kendini ortama tanıtma, ne kadar erken ve ne kadar cesa-
retli olursa o kadar avantaj elde edilir ve zaman da daha iyi kullanıl-
mış olur. Bu konuda tereddütlü bir duruş, bu eğitimi tercih etmiş ar-
kadaş için her açıdan bir kayıp, aynı zamanda eğitimin hakkını  da 
verememe anlamına gelir. İstenilse de, istenilmese de devre ortaları-
na doğru geliştirilen çözümleme düzeyi bu açıklığı yaratacaktır. Açık 
olunmadığı taktirde, geçirilen zaman ciddi kayıplarla dolu olacaktır.  

Çıkardığımız sonuçlar  itibariyle, bir sonraki eğitim devresinde 
yer alacak arkadaşların, bu sonuçları göz önünde bulundurmalarının 
onlar açısından yararlı olacağına inanıyorum. 
***  
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ERKEK ARKADAŞLARIN SÖZÜ 
 
Rojhat Tatvan Ark: Buraya ilk geldiğimizde buna benzer bir 

durumu yaşamıştık. Tabii o zaman daha belirsizdi, acabalar daha 
fazlaydı. Tamamen olmasa da acabalarımız bu eğitim sürecinde biraz 
netleşti. Bu nedenle şu an belirsizlik değil ama heyecan yaşıyorum. 
Bir devre eğitim gördüm. Bir kaç cümle ile kısaca belirtebilirim.  
Daha önceden de bir çok kez anlam dolu, hatta var oluş sebebim olan 
yerlerde kaldım. Ama ilk kez bu eğitim devresi ile olumlu olumsuz 
her şeye anlam vermeye; ortamı, çalışmanın özgünlüğünü anlamaya 
dönük çabam daha yoğun oldu. Bundan önce belli değerlere bağlı 
olarak yürüdüm. Bunlar benim kimliğimdi. Aldığım bu eğitimi ön-
cekinin tamamlanması olarak değerlendiriyorum. Ben buradan aldı-
ğım güçle kalan boşlukları dolduracağım. Buradan aldığım ışığı, fel-
sefe olarak algılayıp yürüyeceğim. Yaşamında iki şey oldukça önem-
li. Bunlardan biri Önderliği anlamadır ki; son Savunmalarla  bunu bir 
kez daha iyi anladım. İkincisi de mücadele olayıdır. Buradan aldığım 
eğitimle kendimi buna hazır hissediyorum. Bu karar ve inanç bende 
gelişti. Sözümü vermeden önce şunu da belirtmek istiyorum; kalbim 
hep burada atacak. Bu benim esas felsefem, her şeye karşın  dayana-
ğım olacak. Bu esaslar üzerinden söz veriyorum.....  

 
Piling Ark:  Birey olarak  bu kadar yıldır partide olmama rağ-

men ele alınan her konuda ilk kez bu kadar derin yoğunlaşıyorum. 
Benim için Akademi, kişiliğimi tanıma yeriydi. Aynı zamanda az da 
olsa kişiliğimden başlayarak genel erkek karakterini çözümleme ge-
lişti. Tüm eksiklerine rağmen verilenleri en azından mücadele yön-
temi noktasında anlamlandırmada önemli bir yoğunlaşma yaşandı. 
Gelecek, özellikle mücadele nasıl olmalı noktasında netleşti. Ne ka-
dar vicdan sahibi olduğumuz, yine ne kadar çözümlediğimiz bundan 
sonraki mücadelemizde belli olacak. Buradan aldığım güçle  gittiğim 
her alanda, yaşam içinde sürekli mücadele içinde olacağımı belirtebi-
lirim. Hem arkadaşlara  hem de örgüte yaklaşımda bu benim için 
temel ilke olacak. Bu temelde,  Akademi eğitiminden ve Önderlik 
savunmalarından aldığım güçle kadın eksenli yaşamı yaratma ve ki-
şiliğimde derinleşme çabamı geliştireceğime dair söz veriyorum...  

 
Zafer Ark: Aslında bir çok platformdan geçtim, çok söz verdim 

ama bu duyguları ilk kez yaşıyorum. İlk olmasının yanında bu or-
tamda, böylesi bir süreçte olması da benim için anlamlıdır. Aslında 
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bu şansa ulaşmak için bir tercih yapıldı. Özellikle savunmalar sonrası 
ortaya çıkan çizgi gerçekliği  bu tercihi veya şansı bir boyutta geliş-
tirdi. Bir adımdı ve adımı doğru zamanda,  doğru yere attığıma ina-
nıyorum, ki bu 8 aylık süreç bunu ispatladı.  Başta Önderlik gerçeği-
ni, kadın ortamında ve kadın gözüyle hissetme ve anlama önemliydi. 
Belki erkek olarak Önderliğe bağlı olduğumu hep söylüyordum ama 
onun anlam zenginliğini, duygu boyutunu burada, bu arkadaşların 
her birinden öğrendim. Örgütü sahiplenme, örgüt militanı olabilme 
perspektifine ulaştım diyebilirim.  Pratikleştirme boyutu temel yaşa-
dığım sorundur. Buradan aldığım güçle bunun temsilini yapma karar-
lılığındayım.  Ayrıca bir erkek olarak kendi duygu ve düşüncelerimi 
anlamaya çalıştım. Erkek mantığı nedir üzerine yetersiz de olsa belli 
bir algılama düzeyine ulaşıldı. Ama ben erkeği öldürdüm ve öldür-
düğüm erkekle buradan çıkıyorum diyemiyorum.  Biz  her gün her 
eğitimde erkeği öldürdük ama biz öldürdükçe erkek çoğalıyordu. 
Sürekli bir mücadele yürütülmeden erkek öldürülmüyor bunu anla-
dım. Mücade kararlılığına ulaştım, ve gerekli olan araçları bu ortam-
da kazandım diyebilirim. Önderliğin Savunmaları ışığında bundan 
sonraki tüm mücadele yaşamımda başarıyı esas alacağıma dair söz 
veriyorum...  

 
M.Emin Ark: İnsan farklı birçok duyguyu bir arada yaşıyor. 

Hissettiğim her şeyi arkadaşlarla paylaşabilmem mümkün değil. Ön-
celeri birçok boyutta yaşama yaklaşımımız yüzeysel ve geriydi. Bu-
nu çözümlemek ve derinleşmek amacı ile bu eğitime katılım sağla-
dık. Ben bu anlamda hedefe ulaştım, gerekli doğrultuyu aldım. Aka-
demide  bir çok şey yaşadık ama dile getirilemiyor. Burada  yaşama 
anlam verme gelişiyor. Anlam verdikçe yaşama bağlılık gelişiyor. 
Akademide aldığım gücü ve yine Önderliğin Savunmasından kadın 
ideolojisi eksenli üzerine çıkardığım sonuçları kendime esas alaca-
ğıma dair söz veriyorum...  

 
Bawer Tatvan Ark:  Yaşadığımız bu 8 aylık süreç benim için 

örgütte yaşadığım en anlamlı ve bir o kadar da en çok zorlandığım 
süreçti. Çünkü burda iki zihniyetin çatışması vardı. Bizdeki sistem 
gerçekliği bu ortam ve bu kadın dünyasıyla çatışıyordu. Dönem dö-
nem bazı duygular yaşadım. Bir ara erkek değişir mi ikilemini yaşa-
dım. Ancak öylesi bir ikilemi yaşamanın özünde özgürlüğe inanma-
makla eş olduğu sonucuna ulaştım. Elbette bunu aşmanın zorlukları 
vardı, ama tutarlı bir mücadele ile bunun yenileceğine bu ortamda 
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inandım. Yani büyük bir güven ve güç aldım. Aslında mücadele 
bundan sonra başlıyor. 8 aylık yoğunlaşma doğrultu yakalamak için-
di. Bu oldu. Bundan sonra da mücadelede tutarlı, iddialı olmak 
önemli. Devreye kendimi ikna ederek katmaya çalıştım. Bunu yaka-
ladığımı kendim de görüyorum. Geçmişle şimdi arasında çok fark 
var. Geçmişte bu kadar iddia sahibi değildim. Şimdi mücedele etme-
de iddialı olduğumu söyleyebilirim. Zorlanmalar olacak ama asla 
geriye dönüş olmayacak. Bundan sonraki süreçte burada verilen 
emeğe layık olmak gerektiğine inanıyorum. Benim açımdan tek ya-
şam gerekçesi de bu olacak.   Özgür Kadın Hareketinin üstlendiği bu 
tarihi misyona layık olmaya çalışacağım. Özellikle bizlere bu ortamı 
yaratan Öndeliğe ve Zilan yoldaşın çizgisine bağlı kalacağıma dair 
söz veriyorum...  

 
Rojhat Serhat Ark:  Her zaman PKK yapısı karşısında, onun 

ciddiyetini hissederek, oturup kalkmak için çabaladım. Ama bir çok 
sefer zorlu dönemlerde bunu tam anlamıyla başardığımı söyleye-
mem. Yine de beni tutan önemli bağlar ve gizli bir güç vardı. Ve ben 
gerçekten beni yürüten temel gücün ne olduğunun farkında değildim. 
Sürekli duygularımı esas aldım ve duygusal bağlılıklarla buraya gel-
dim. İnkar edeceğim bir yanı yok. Fakat burada bu bilincin de açığa 
çıktığına inanıyorum. Ve bu anlamıyla  “ben özgürüm, zaten bir sis-
temle mücadele ediyorum, benim bu anlamda bir sorunum yok’’ ya-
nılgısını burada bilince çıkardığımı belirtebilirim. Özgürlük yolunun 
oldukça zor olduğunu anladım. Çok girintili çıkıntılı, büyük engeller-
le dolu bir yol bu. Ben de zorlandım ve zorladığım yönler oldu. Fa-
kat sonuç itibari ile eskiye oranla büyük bir mesafe aldığımı, bu an-
lamda kendi iradesiyle yürüyen, kararlı, iddialı bir kişiliğe tam anla-
mı ile olmasa da sahip olacağıma dair bir umut geliştiğini söyleyebi-
lirim. Eğitimlerden de öte yaşamın öğreticiliği beni en fazla etkile-
yen yön oldu. Bunu gördüm, yaşadım. Yabancılaşan duygularımız 
burada biraz gelişti. Bu anlamda buna layık olmamanın hiç bir ge-
rekçesi yoktur. Tek neden benim kişiliğimdir. Onun aşılması için de 
gereken güç verilmiştir. Önderliğin,“Özgürlüğe kavuşabilmek ken-
dinden, geriliklerinden taviz vermekle mümkün“ şeklinde bir belir-
lemesi var.  Bunun üzerine de çok düşündüm. Bu yaşama layık ola-
rak yaşayacağıma dair güven ve inancım sonsuzdur. Gücümün son 
kırıntısına kadar Kadın Kurtuluş İdeolojisi çerçevesinde kaygısız, 
hesapsız yürüyeceğime dair güven verebilirim.  



Erkeğin dönüşüm sorunları 

 342 

Belirttiğim çerçevede, başta Savunmalardan aldığım güçle ve 
Akademide  somut olarak yaşadığım ve yine kendime somut ölçü 
olarak aldığım esaslar üzerinden yürüyeceğime dair söz veriyorum... 

 
Bawer Agiri Ark: Duygular çok karmaşık. Belirli bir süre eği-

tim aldık ama özelde yaşam boyutu ile bir çok şey kazandık. Bu ze-
min benim göremediğim, hissedemediğim bir çok şeyi anlattı bana. 
Çıkarttığım sonuçlardan biri hissedilenlerin biraz daha dışarıya yan-
sıtılması gerektiğiydi. Arkadaşlar bunun inancını da yaşattı. Çok zor-
landım. Bunlar geçmişimle bağlantılıydı. Ama gerçeği ve çözümü 
biraz daha yalın ve sade hali ile burada görebildim. Bu erkeğin dün-
yasında da bir çok şeyi kırıyor. Erkeği dönüşüme zorlayan nokta da 
biraz bu oluyor. Bir çok şeyi tartıştık bu sürede, yoğunlaştık. Aldı-
ğımız bir çok şey var. Kadın eksenli bir yaşam için mücadelenin ge-
rekliliğini bu ortam bana çok yoğun hissettirdi. Bunun kararlılığını 
taşıyorum.  

Geçmişimden ve de bugünümden aldıklarımı çözümlediğim ve 
anladığım kadarıyla doğru bir mücadeleye kanalize edeceğime dair 
söz veriyorum... 

 
Kerim Ark: Bir çok kez söz vermek için arkadaşların huzuruna 

çıktım. Her ne kadar uzun süredir Partide olsam da kişiliğim üzerine 
yoğunlaşma ilk kez bu kadar yoğun yaşandı. Kişiliğimi burada 
tanıdığimı söyleyebilirim. Neyim, ne yaptım ve nasıl yürüdüm, biraz 
bunu bilince çıkardım.  İkincisi Önderlik Gerçeği ve Savunmalar 
çerçevesinde yoğunlaşmayı bu denli güçlü geçirdim. Savunmanın 
kendisi zaten kadın ideolojisi oluyor. Şimdiye kadar Önderlik gerçe-
ğini tam olarak anlamamıştım. Aslında  Önderlik gerçeğinin,  kadın 
gerçekliği ile eş olduğunu anladım burada. Kadına şimdiye kadar 
farklı yaklaşıyorduk. Kadının gücü nedir bunu gördüm, anladım. 
Böyle bir Akademi ve bu kadar sade bir yaşamı ilk kez görüyorum. 
Hem genel arkadaşların çabası, hem yönetimin çabası bendeki deği-
şim isteminin gelişmesinde çok etkili oldu. Paylaşılması gereken bir 
çok şey vardı. Bu yeterince sağlanamadı. Fakat bundan sonra bunu 
nasıl yapabileceğimi anladım. Hangi çalışmada nasıl yapabilirim 
bunu gördüm.  Buradan aldıklarımla  kendimi güçlü görüyorum. 
Bende önemli bir yenilenme oldu. Ne kadar tecrübemiz olsa da, ön-
ceden tanımamız olsa da bu büyük bir yenilenme ve önemli bir 
adımdı benim için. Önceden yaşanan geriliklerimi bundan sonra terk 
etme ve bunlarla savaşma, yeniye doğru adım atma benim açımdan 
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esastır. Yeni yaşamı ve çalışmayı yürütebilmek için başta Savunma 
ve kadın eksenli yaşamı esas alarak, buradaki çalışmanın siyasal ve 
yaşam gücünü Savunmalarla birleştirerek geriliklerimi aşacağıma 
dair  söz veriyorum...  

 
Devrim Ark:  Benim heyecanım 2 kasım 2002’de buraya giri-

şimle başladı. Bunun nedeni de böylesi tarihi adımların önemli ve 
heyecan verici olmasıdır. Zorlukları olsa da önemli olan coşku yara-
tıyor. Gelirken ciddi yanılgılarla geldim. Deyim yerindeyse Akade-
miye kafa üstü bir dalış oldu. Tabii kendi gerçekliğimizle çıplak kar-
şılaşmak ciddi zorlanma ve sıkıntılara neden de oldu. Bu zeminde 
birey olarak kendini sorgulamanın, her boyutta bir çıkış yapmanın, 
Önderliğe ve halka layık olmanın imkan ve koşulları sonuna kadar 
var. Duyguları her yönüyle tazeleme ve neden yaşandığını sorgulama 
gelişti. Bugüne kadar Önderlik diyorduk ama bu eğitimle  Önderliği 
ve kadını tanımadığımızı bir kez daha gördüm. Burada görmüş oldu-
ğumuz eğitimle yeni dönem çalışmalarına yönelirken tüm gücümü 
harekete sokarak erkek egemenlikli zihniyete karşı mücadele edece-
ğime dair söz veriyorum... 

 
Dilovan Ark:  Belki tüm yaşadıklarımızı yaşama yansıtamadık. 

Bir erkek için en zor olan doğmu hissetmeyi başarmaktır. Ben bunu 
burada çok yoğun olarak yaşadım. Gerçekte doğuş nedir buna anlam 
verildi. Öyle çok rahat erkek gerçeği ile savaşım verilmedi. Çünkü 
sonuna kadar öyle yaşanması gerektiğine inandırılmıştık. İki his bir 
arada yaşanıyordu. Yeniden doğuş hissi daha güçlüydü ve şu anda da 
onun en yoğun halini yaşıyorum. Akademide yenden yaşama ve 
kendine güven gelişti. Ilk kez  Önderlikle yoldaşlığın ne kadar derin-
likli olduğunu anladım. İlk kez bazı özelliklerimden bu ortamda nef-
ret ettim. Bu benim için oldukça anlamlı. Yaşam ölçülerini yeniden 
yaratmam gerektiğini anladım.  Buradan aldığım güçle mücadele 
edeceğime dair kesin karar aldım.  Yaşam amacım burada tanıştığım 
gerçeklik üzerinden, doğuş gerçekliğini esas alarak  olacak. Önder-
likle arkadaşlık, Akademiden geçiyor. Bunu da burada çok iyi anla-
dım. Bu zemin birlikte yaşamayı, birbirini sevmeyi, emek vererek 
amaçlı yaşamı öğretti. Bundan önce kişiliğimde somutlaşan anlayış-
lardan dolayı yaşam çok dar geliyordu. İlk kez üzerimdeki kabuk 
çatlamaya başlıyor; bu nedenle de oldukça mutluyum. Özgürlüğü 
tanıma ve sevme Akademi zemininde gün be gün artıyor. Bu bilinçle 
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mücadele edeceğim. Buradan aldığım güç ve savunmalardan aldığım 
ışık ile pratiğe yöneleceğime dair söz veriyorum... 

 
Agit Ark:  Parçalanan kişiliğimizi ve zincirli olan zihniyetimizi 

burada aştık. Akademi bizde hem zihniyeti aşmaya dönük hem de 
ideolojinin gücüne güven anlamında bir inanç geliştirdi. Hem çok 
güzeldi hem de çok zorlu geçti. Ben amacıma ulaştım. Bayan ve er-
kek arkadaşlardan güç aldım. Erkek egemenlikli zihniyeti biraz da 
olsa burada tanıdım. Akademi, ölüm aşamasındaki çocuğu ölümden 
kurtardı. Hislerimi böylesi bir günde ifade etmek oldukça zor. Ölü 
kişiliğe karşı, Özgür Kadın Partisinin çizgisinde mücadele verece-
ğim. Bu süreçte en büyük iradeyi burada gördüm. Başta buradan al-
dığım güçle, yeni kişilikle, özgürlük çizgisi temelinde yürüyeceğime; 
geriliklere karşı savaşacağıma dair söz veriyorum... 

 
Piro Ark:  Yaşanan bir duygu yoğunluğu vardı. Buraya gelen-

lerden en yanılgılı olanlardan biri bendim. Önceden kendisini kadına 
yakın hisseden, taraftar olarak gösteren bir konum vardı. Bunun en 
büyük yanılma olduğu Önderlik gerçeği karşısında yalın olarak açığa 
çıkıyor, belli oluyor. Bayan arkadaşların bu yönlü eleştiri de geldi. 
Bunlar üzerinde epey yoğunlaşıldı ve yapılan tercihin yerinde olduğu 
anlaşıldı. Hatta bu tercih çok içten de yapıldı. Gelirken çok zorlanma 
olsa da bu çok isabetli bir tercihti. Önceden her şeyin bizden uzak 
olduğunu düşünüyordum. Ama burada özellikle kadının erkeği ya-
şama katma yönünde verdiği çabayı görmek, bunu yaşamak zorlukla-
rına rağmen mutluluk verdi. Iradeli  bir duruşu açığa çıkardı. Diğer 
taraftan Önderlik belirlemeleriyle eleştiri-özeleştiri gerçeğine daha 
fazla anlam verme gerçekleşti. Özekllikle yaşamda tanık olduğumuz 
kollektif hareket tarzı,  birbiriyle paylaşma düzeyi ve birbirini sevme 
noktaları önemliydi. Kadın özellikle zora karşı direndikçe yapıyor ve 
buna erkeği de katıyor. Biz burada bunu gördük. Bu bizi hem kamçı-
ladı hem de zora karşı kendimizi yatırmayı beraberinde getirdi. Er-
kek dünyasını biraz daha iyi çözdük. İnsan bu duygu yoğunluğunu ve 
düşünceyi güller bahçesine benzetiyor. Eskiyi inkar etmeden, bir 
geleneği devam ettirerek yeni bir doğuşu sağlamanın burada pers-
pektifi, bakış açısı verildi. Artık bundan sonra onun pratikleşmesi 
olacaktır. Anı anına müdahale olmazsa, parçaları birleştiremezsen, 
yine bir yerde açık veriyorsun. Özellikle Önderliğin son gelen sa-
vunmaları ile bunu çok daha derinlikli anladık ve yaşadık. Anlamada 
ve hissetmede derinlik sağlanıldı ve bir rotaya kavuşuldu. Bu temel-
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de özgür insanlık savunmalarının ışığında pratikte bir duruş sahibi 
olacağıma dair söz veriyorum... 

 
Hebun Ark:  İnsan bir çok duyguyu iç içe yaşıyor. En çok da 

burukluğu yaşıyor. Bu söz, artık çıkacağımız anlamını taşıyor. Daha 
önce de duygu anlamında kendimi çok ifade edemiyordum. Bu or-
tamda en azından bunu yakaladım. Anlamlandırabildim. Kısaca bir 
çok zorlanmasıyla, güzelliğiyle, olumsuz yönüyle; her bir arkadaşın 
bakışındaki umutla, acaba kaygısıyla  birlikte  kendi açımdan belki 
de hayatımın en güzel, en mutlu anlarını burada geçirdiğimi söyleye-
bilirim. Mücadele yeni başlıyor. Ve bu ortamın verdiği en önemli şey 
soyut olan özgürlük, zafer ve aşk tanımının Zilan gerçeğiyle nasıl 
somutlaştığını göstermesi oldu. Unutulmamak için unutmamak gere-
kiyor ve ben de bu noktada iddialı ve kararlıyım. Bu temelde başta 
sistem gerçekliğine karşı olmak üzere, gittiğim her yerde yaşanmaz 
kılınmış yaşamı, yaşanılır kılmak için mücadele vereceğime dair söz 
veriyorum... 

 
Cemal Ark: İfadesi zor olan bir anı yaşıyoruz. Daha önceden 

yaptığımız bir tiyatro içerisinde kullandığımız bir ritim vardı. Aka-
demiye bir gurup arkadaşla geldiğimizde bana o arkadaş; “o ritimin 
sesini şu anda duyuyorum” dedi. Ritim heyecanlı bir kalp atışını an-
latıyordu. Belki de bu anı anlatmaya yarayacak bir ifade de bu olu-
yor. Yani şu anda benim de içinde bir parça olduğum, özgürlük iddi-
asında olanların ve bu uğurda yoğun çaba verenlerin karşısında bir 
sözleşmenin sözünü vermek; bunun iddia ve kararlılığını ortaya ko-
yabilmek gerçekten zor. Akademinin ilk süreçlerinde -özellikle orta-
larına kadar- kendi gerçekliğimle yüzleşme, bunu doğru tanımlama, 
yine kendimle doğru bir mücadelenin başlangıcını yapabilme olmadı. 
Hep arıyordum ama bulamıyordum. Uçlaşmamak bana yetiyordu. 
Ancak her zaman kendini farklı biçimlere koyan erkek gerçekliği ile 
kendini izah ettiğimi gördüm. Devrenin ortalarından itibaren kaçma-
ya çalıştığım gerçekler, bir bir önüme çıkıyordu. Dışa  yansıtmasam 
da içte derin sancılar çekiyordum. Çünkü gelinen aşamada istenilen 
ve yapılması gereken bir şeyler vardı. Yani seni, yoldaş olmaya ka-
bul eden bir ortam vardı. Tercih senindi. Gücü yaratmak zemini ve-
rilmişti. Gerisini yapmak senin elindeydi. Bu noktada yoğun gidip 
gelmeler yaşadım.  Sorun  gidip-gelip kararda düğümleniyordu. Be-
nim için kilit nokta karardı. Kararı vermenin zemini, manevi-vicdani 
boyutda tüm cömertliği ile sunulmuştu. Bundan sonrası bana aitti. 
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Burada yaşamı anlamlı kılarak yaşama benim için temel perspektif 
oldu. Özgürlüğü bu gerçeklik içerisinde göreceğim ve Önderlik, ka-
dın, örgüt diyalektiği gibi üç temel noktayı esas alacağım. Bunların 
bir parçasını koparmak zarar verecek ve yaşamda sapma, hata ve 
suçlara götürecektir. Ben ilke düzeyinde bunları esas alacağımı belir-
tebilirim.  

Burdan aldığım güçle ve tüm özgürlük perspektifleriyle, kadın 
kurtuluş ideolojisi ile yaşama iddiasını göstereceğime dair söz veri-
yorum... 

 
Kani Ark: Gördüğümüz eğitim ifadesini pratikte bulacaktır. Kı-

saca aldıklarımız ne kadar eksik olsa da öz olarak, zihniyet ve ahlaki 
boyutta bir şeyler yakalandı ve içinden çıktığımız sisteme yönelik 
yoğunlaşma ve derinlik kazanma oldu. Bu zihniyet nasıl değişecek, 
özgür kişilik nasıl yaratılacak noktalarında arayışlar var. Yine insan 
ilişkileri nasıl olmalı, cins ayrımı olmadan bir yaşam nasıl olmalı 
yönünde arayışlarımız gelişti. Ne kadar dillendiremesek de yaşadı-
ğımızı ve aldıklarımızı pratik olarak yerine getireceğiz. Yine üçlü 
zihniyet devrimini de gerçekleştireceğiz. Kısaca bunu söylüyorum. 
Bu esaslar üzerinden söz veriyorum... 

 
Mordem Ark: Bu proje, dünyada eşi olmayan bir çalışma. Do-

layısıyla bize özel bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluğu şu anda 
çok yoğun hissediyoruz. Burası bizim için ayna gibi oldu. Kendi ger-
çekliğimizi çok açık gördük. Erkek egemenlikli sistemin çirkin ger-
çekliğini ve o sistemdeki yerimizi daha iyi gördük. Biz zorlandık, 
arkadaşları da zorladık. Bunun nedenini daha iyi anladık. Tabii sade-
ce bununla da kalmayıp mücadelenin nasıl olacağı noktasında netleş-
tik. Sadece sistemi eleştirmek değil, alternatifi kendimizde yaratma-
mız gerektiğini anladık. Bunun çabası içine girdik. Tabii zayıf yanla-
rı kaldı. İlerde   mücadele gerçeği içerisinde bunu tamamlama çabası 
devam edecektir. Bu temelde kadın eksenli ideolojiye bağlı kalaca-
ğıma, Önderlik savunmaları ışığında hareket edeceğime dair söz ve-
riyorum... 

 
Amed Ark: Asıl kişilik veya irade kazanmanın PJA ortamıyla 

olduğu ve bundan sonra da devam edeceği bizler açısından bilince 
çıkarılmıştır. Bunun çok sancılı olduğu, birey olarak çok zorlu za-
manlar yaşadığım da bir gerçek. Ne kadar zor da olsa, aslında emeğe 
dayalı bir yaklaşım ve maneviyatın yaşandığı bizim tarafımızdan da 
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anlaşıldı. O noktalarda ikna olundu. Burada bilince çıkarılan toplum-
sal gerçekliğe paralel gelişeceğimizdir. Bunu kadın ortamında somut 
olarak da yaşadık. Yine öte yandan bazı bayanların dahi farkına va-
ramadıkları kadın dünyasında yaratılan manevi güç beni çok etkiledi. 
Hatta buraya gelmeden önce bu anlamda çok zorlandım, erkek siya-
set ortamında çok çatışmalar yaşadım ve bu manevi anlamda benim 
için bir çöküşü  yaratmıştı. Bu ortamda bunun bilince çıkması daha 
somuttu. Kadın en tehlikeli şeylere bile el atıp, emek harcayarak bu-
nu değiştirme gücünü kendinde açığa çıkarmıştır. Yaratılan yaşam 
önemlidir. Bilgi anlamında ne kadar bilsek de alınan sonuçlar burada 
açığa çıkan manevi güçle kıyaslanamaz. Bu bilgi birikimi duygularla 
birleşmezse kesinlikle sonuç almaz. Maneviyatta da belli bir yeni-
lenmeyi yaşadığımı belirtebilirim. Buradan alınan güce maddi-
manevi olarak bağlı kalacağımı belirtebilirim. Yaşam bundan sonra 
daha zorlu olacak, özellikle erkek için bu böyle. Ve buna da hazır 
olduğumu belirtebilirim. Buradan aldığımız güçle Önderlik savun-
maları esasında yürüyeceğime dair söz veriyorum... 

 
Azad Ark: Önderlik; “kendi gerçeğini bilmeyen, dostunu düş-

manını bilmeyen, kendi değerlerine karşı ihanet içindedir” diyor. 
Yani bu benim için çok anlamlıydı. Burada kaldığımız süre içince 
bunu çeşitli boyutlarla yaşadık.  Burada kendimizde var olan insani 
öze, kendi cinsimize, kadına ve doğaya ne kadar yabancı olduğumu-
zu gördük. Tabii bütün bunların temelinde kendini anlamama, tanı-
mama vardı. Partide geçen 10 yıllık zamana rağmen doğru bir örgüt 
anlayışı, yine Önderliği anlama gelişmedi. Kendimi burada tanıdığım 
oranda; insanın kendisini anlamadan Önderlik gerçeğini anlayama-
yacağını belirtebilirim. Onu anlamadan da özgürleşilemiyor; varolan 
verili sistem ve zihniyetle mücadele edilemiyor. Aslında arayışlarda 
gözümüz kör. Dolayısıyla göremiyor ve ulaşamıyoruz. Ama burada 
yakalanılan yoğunlaşmaya paralel kendimizi tanıma, anlam verme; 
bununla birlikte sistemi, yine kadını anlama ve bundan hareketle dost 
ve düşmanı netleştirme sonucuna ulaştım. Tabii bu herşey demek 
değildir. Bu sınırsız yoğunlaşma ve derinleşmenin gerekçesi olacak-
tır. Daha önce herşeye karşı kendimize göre bir yaklaşımımız vardı.  
Sevgi, emek, aşk vb. kavramlara kendimize göre anlamlar yüklüyor-
duk. Burada bunların ne kadar sistemi ifade ettiğini de gördük. As-
lında bir çok şeyde kendimizi aldattık.  Sevgi, paylaşım, yoldaşlık 
vb.  öyle yüzeysel ele alınabilecek  kavramlar değiller. İdeolojik, 
toplumsal, siyasal, felsefik boyutları olan kavramlardır. Bunu anlama 
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da gerçekleşti. Bunlar, bundan sonra bana mücadele perspektifi vere-
cektir. Burada çok farklı hisleri yaşadık, ben birey olarak bunları tüm 
zorlanmalarıma rağmen yaşadım. Buradan ayrılırken kendini buraya 
ait görme duygusunu yaşıyorum. Kadın özgürlük ideolojisinin, özgür 
kadına dayalı bir yaşamın türkü tadında, şiir tadında bir yaşam oldu-
ğunu görüyorum. Tabii bu bana yaşam umudu, mücadele azmi verdi. 
Bir burukluk yaşıyorum. Burada zamanı daha iyi değerlendirebilir-
dim. Yeterli paylaşamadım.  Bu, Akademi yapısına ve erkek arka-
daşlara bir özeleştirimdir. Pratikte bunu gidereceğimin de sözünü 
verebilirim. Sonuçta Önderliğe yaklaşım kadına yaklaşım ve kendi-
mize yaklaşımla çok bağlantılı. O anlamda buradan aldığım güçle 
yaşama, zorluklara yükleneceğimi belirtebilirim. Buradaki yoğun-
laşma düzeyini, insana verilen değeri ve emeği kendime temel yapa-
rak Önderliğin Savunmaları ışığında yürüyeceğime söz veriyorum... 
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“BERİTANLAŞAN KADINLA YENİDEN DOĞUŞ” DEVRESİ 
VE ŞEHİT ŞERİF EĞİTİM DEVRESİ’NİN KAPANIŞ 

KONUŞMASI 
 
‘Beritanlaşan Kadınla Yeniden Doğuş Eğitim Devresi’ ve ‘Şehit 

Şerif Eğitim Devresi’ bugün sonuçlandırılıyor. Akademi devresi yak-
laşık olarak 3 aydır devam ediyordu. Devremiz ağırlıklı olarak yo-
ğunlaştırma ve derinleştirmeye yönelikti. Şehit Şerif Eğitim Devresi 
de yaklaşık olarak 8 ay devam etti. Her iki devre de süreçle bağlantılı 
olarak yüksek bir tempoda ve oldukça derinlikli geçti. Belki bazı 
yönleri eksik de kaldı, ama yine de önemliydi, bir avantajdı. Hem 
Akademi eğitimiyle hem de erkek arkadaşların devresiyle birlikte 
niteliksel anlamda farklı bir düzeye ulaşıldı. Bu noktada bu devreler 
akademinin üç yılının tamamlanması anlamına geliyor. Bu üç yılda 
önemli bir tartışma düzeyi, bunun kişiliğe indirgeme boyutu, tarihi 
incelemede bir yoğunlaşma ve mücadele yaşandı. Ama biz bundan 
sonra yeni bir aşamaya yönelmeyi önemli buluyor ve bunun gerekti-
ğini düşünüyoruz. Bu açıdan bu iki devre 3 yıllık birikimi yeni bir 
hamlesel döneme sıçratmada önemli bir misyona sahip. Süreçle  bağ-
lantılı olarak yaptığımız bu kapanış bizim için aynı zamanda yeni bir 
başlangıç anlamına da geliyor. Bu nedenle büyük bir heyecan yaşı-
yoruz. Burada hazır olan arkadaşlar bu gerçekliği çok yakıcı olarak 
hissetmeliler. Siyasal açıdan belirsizliklerle dolu, oldukça yüksek 
tempolu olduğumuz karışık bir dönemde devreler başladı. Fakat en 
önemlisi devrenin 4 Nisan’ın etkisiyle başlamış olması. Bu nedenle 
devrenin adı da ‘Yeniden Doğuş’ oldu. Süreç, isim ve bileşimle bağ-
lantılı olarak devrenin amacını da belirledik. Bu nedenle devre baş-
ladığında güçlü bir iddiaya sahiptik ve önümüze büyük hedefler koy-
duk. Bu hedefleri gerçekleştirme iddiamız halen devam ediyor. Bu-
nunla bağlantılı olarak siyasal süreci ele alacak olursak: arkadaşlar 
da biliyorlar, ABD’nin Irak’a müdahalesi ardından önemli değişik-
likler yaşandı. Irak’ta rejimin düşüşü, bizler açısından önemli zemin-
ler yarattı. Ancak bunu yeterli görmemek lazım. Bizim asıl mücade-
lemiz bundan sonra başlıyor. Biz 30 yıl bu rejimleri yıkabilmek için 
uğraştık. Halk mücadelesi bu rejimlere karşı yürütülüyor. Bu anlam-
da bu sistemi yıkan asıl güç halktı. Önderlik de savunmalarında sis-
temin yıkılması için dış güçlerin yardımının gerektiğini, ancak yaşa-
nılacak değişim ve dönüşümde aktif ve dinamik gücün Ortadoğu 
halklarının kendisi olması gerektiğini gayet açık belirtiyor. Böylesine 
kritik, herkesin çok farklı emellerinin olduğu bir süreçte bizler de 
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yeni bir devre başlattık. Bizim amacımız Ortadoğu için en fazla ge-
rekli olan zihniyet devrimini ve rönesansı gerçekleştirmektir. Bu 
noktadan hareketle devrede eğitime katılan arkadaşların gelmesi ge-
reken düzey de bu rönesansı gerçekleştirebilecek düzeyde olmalıdır. 
Devrenin başlangıcında da arkadaşların kendilerini rönesans gücü 
olarak hesaplamaları gerektiğini söylemiştik. Bu devrenin en büyük 
görevi buydu. Sistemin düşmesinin nedenini, halkın geri kalmışlık 
düzeyini, rönesansın önündeki engelleri araştırdık burada. AİHM 
savunmalarından sonra kadının, halkın ve çocukların ihtiyaçları üze-
rine daha da derinleştik. Ortadoğu üçlü zihniyet devrimini kısa süre-
de gerçekleştirme gerçekliği ile karşı karşıya. Ancak Ortadoğu hep 
dış güçlerin müdahalesi ile karşılaşıyor ve hep bir trajedi yaşanıyor. 
Bizler artık bu trajediyi sonuçlandırmak istiyoruz. Bu nedenle, sis-
temin çöküşünü halkların lehine çevirebilmek için zihniyet devrimi 
ve Ortadoğu Rönesansı kaçınılmaz olmaktadır. Ortadoğu Rönesansı 
eşittir, Kadın Rönesansıdır. Bugün Ortadoğu açısından tüm sorunla-
rın çözüldüğünü, Saddam’ın ve rejiminin yıkılmasıyla tüm acıların 
sona erdiğini iddia edemeyiz. Aksine eğer rolümüzü doğru oynaya-
mazsak, kurtuluştan da, demokrasi ve özgürlüğe yakın olduğumuz-
dan da bahsedemeyiz. Bu 3 ayda yaşananlarla bazı şeyler netleşti. 
Devre başlamadan önce süreç net değil diyorduk. Bir rejim boşluğu 
vardı. Önderlik bunu iyi değerlendirdi. Güçlü mevziler kazanıldı. Şu 
anda halk üzerinde KDP ve YNK’nin bizim kadar otoritesi  yok. Or-
tadoğu’da artık yeni bir gerçeklik var. Amerika ilk elden demokrasi-
yi yaratma peşinde. Halkla iyi anlaşacak. Karşısında çok ciddi an-
lamda direnecek bir güç de yok. Yani kısaca bu süreçte bir çok şey 
netleşti. Bizler de netleşen noktaları tespit etmeliyiz. ABD Irak’a çok 
rahat bir giriş yaptı, sistemi askeri müdahale ile yıkmak belki çok 
rahattı ancak, Ortadoğu’da yeni bir sistem yaratmak ve özgürleştir-
mek oldukça zorlu bir iştir. Amerika günlük olarak anlıyor bunu. Biz 
önceden de söyledik: Amerika’nın girişi halkların mücadelesi için 
oldukça güçlü ve geniş bir zemin açıyor. Özgürleşme olanağını su-
nuyor. Amerika belki askeri anlamda güçlü, ama demokratik gelişim 
seyri esas alınmazsa başarıya ulaşamayacağı net olarak ortaya çıkar. 
Eğer bu sahada tutunmak istiyorsa, Kürtleri esas almak zorunda. Ta-
bii bu noktada Amerikanın istediği Kürt tipi biz, yani tercihini özgür-
lükten yana yapanlar değil. Ama sonuçta Ortadoğu’da demokrasiden 
anlayan ve katkı sunabilecek olan tek güç de biziz. Amerika bu nok-
tada hangi tip  Kürde onay verecek bu ortaya çıkacaktır. Bu Ameri-
ka’nın sorunudur. Kürtler ve genelde de Ortadoğu; özgürlük, demok-
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rasi ve eşitlik ilkeleri, çizgisi üzerinden yürümelidir. İran, Irak, Suri-
ye ya da Türkiye sistemleri yüzyılın gerekliliklerini anlayamadılar ya 
da çıkarlarını eski statükoda gördüler; bu nedenle dönüşüme karşı 
çok güçlü bir direniş içerisindeler. Amerika belki Türkiye’yi işgal 
etmiyor, ancak Türkiye zaten uzunca bir süredir işgal edilmiş du-
rumda ve Türkiye’yi Irak gibi ilahi işgal etmesine de gerek yok. ‘80 
yıllık zihniyet kökünden sallanmaya başladı bile. İran ve Suriye de 
böyle. Bugüne kadar Kürtleri egemenliği altında tutmaya dönük olan 
politikalar üzerinden kurulan ilişkiler, gelinen aşamada çözülme zo-
runluluğu ile karşı karşıya. Kürtler ve onun şahsında Ortadoğu ve 
insanlık için ise çözüm yolu açılmıştır. Kürtler biraz da kilit rolü 
görmektedir. Bu şans doğru kullanılırsa demokrasinin tüm insanlığın 
hizmetine girmesinde çok önemli bir etkisi olacak. Bu nedenle bizler 
de görevlerimizi daha somut ele almalıyız. Bu şans değerlendirilmek 
zorundadır, bunu yapmayandan daha lanetli bir insan gerçeği de 
olamaz. Mahmurlu halktan birçok kişi geldi. Halkın düzeyini görmek 
umut yaratıyor. Örgütümüz günden güne daha fazla güçleniyor ve 
inisiyatif kazanıyor. Gücümüzün temelini bu halktan alıyoruz. Ame-
rika veya Türkiye gibi temelimizi farklı yerlerden almıyoruz. Ancak 
bazen içimizde halka yönelik, halk iyi direnir, iyi eylem yapar ama 
halkın demokrasiyi geliştirme yeteneği yoktur gibi yanılgılı yakla-
şımlar çıkabiliyor. Halk bunu 3-4 yıllık duruşu ve katılımı ile boşa 
çıkarttı.  

Bununla bağlantılı olarak kadronun omuzlarına düşen görev de 
artık değişti. Belki daha önce vasat bir duruşla da katılabiliyorduk 
ama şimdiden sonra özellikle de bu devreden, yaşanan yoğunlaşma 
düzeyinden sonra gidilen her sahada, yürüyüşümüz bu gerçekliklerin 
hepsine cevap olabilecek düzeyde olmalıdır. Bundan sonra bizler 
açısından  süreç öncülük mücadelesini yürütme sürecidir. Bu müca-
delenin bir çok alandaki yürütülüş tarzı bu devrede de yansımalarını 
buldu. Farklı farklı sahalardan gelen arkadaşlar ve halktan insanları-
mız oldu. Arkadaşlar gelişmelerin yansımasını kendi gözleri ile gör-
müş oldular. Belki son 3-4 yıldır kadın sürece öncülük yapıyor, an-
cak gelinen aşamada istenen bundan çok daha öte bir şey. Bugünden 
sonra öncülük sözde kalmamalı. Türkiye’de yürütülen kampanyayı 
bütün arkadaşlar izledi; eğer kadın kendini örgütler ve çaba harcarsa, 
değil sadece Kuzey, tüm Ortadoğu’da belirttiğimiz öncülük rolünü 
salt sözle değil pratiki olarak da oynayabilir.  

Diğer tüm güçleri de kendisi ile beraber harekete geçirebilir. 
Türkiye’ deki kadın hareketliliğini bir örnek olarak ele alıp, aynı şeyi 
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Irak’ta da çok rahat hayata geçirebiliriz. Ortaya çıkan kadın öncülük 
düzeyini burada görülen eğitim düzeyinden kopuk ele alamayız. Ka-
dın öncülüğünde gelinen aşama bizim buradaki eğitim çalışmamızı 
da zenginleştirdi. Bugüne kadar yoğun olarak kitleselleşme, pratik 
öncülük yaratma sorunumuz vardı, ancak bu kampanyalarla adım 
adım kitleselleşmeyi de başardık. Ankara’da 10000 kadının yürüme-
si, kimliklerini açık dile getirmeleri ve bunun Gülbahar arkadaş şah-
sında gelişen zor uygulamalarından sonra olması, Ankara gibi inkar 
ve imha siyasetinin merkezi olarak ele alınan bir şehirde yürüyüşün 
yapılması bizler açısından oldukça önemliydi. İstanbul da polis açık 
olarak “önce kadınları vurun” dedi. Bugünden sonra sürece doğru 
katılım açısından yaşanan bu gerçekliği doğru kavramak ve mücade-
le etmek gerekiyor. Burada yakalanılan düzey kitleselleşme nokta-
sında daha da güçlendirilmeli. Pratik sahaya geçtiğimizde bunlar esas 
olmalı. Bu eğitim, sürecin sıcaklığı ile de bağlantılı olarak daha da 
güçlü geçti ve çalışmaların yansımaları devreye coşku kattı. Salt teo-
ride kalan bir devre olmadı. Hem erkek arkadaşların, hem de bayan 
arkadaşların devresi bir çok devreye nazaran çok daha somut geçti 
diyebiliriz. Bu somutluğu arkadaşlardan isteyeceğiz. Sadece siyasal 
anlamda değil pratik politika anlamında da bu böyle olmalı. Bundan 
sonra en fazla geliştirmemiz gereken şey istenilen ya da teorisini 
sunduğumuz modeli somutlaştırmaktır. Burası paylaşım, ilişki ve 
yaşam tarzımız açısından model olarak görülüyor. Bu, ne kadar umut 
edilene ya da istenilene cevap oluyor önemli tabii. Yürüttüğümüz 
çalışmalar bu süreç çalışmalarına bir ön adımdı aslında. Açılım bu 
devrede başlatıldı. Dışardan gelen belgeler ve özelde de bültenler 
aracılığı ile toplumdaki kadının yaşadığı zorlanma devreye yansıdı. 
Gelişme ve gerilikler arkadaşlarla paylaşıldı. Son 3 ay hem eğitimde 
hem yaşamda erkek ve bayan arkadaşların paylaşımlarını daha fazla 
geliştirdikleri bir süreç oldu. özellikle ‘Erkeği Öldürme’ dersi arka-
daşlar tarafından oldukça sorgulayıcı ve kapsamlı bulunmuştu. Belki 
bu kavram Önderlik tarafından ‘96’da gündemimize konuldu, ancak 
ilk defa bu devrede bu kadar açık olarak ele alındı. Bu bir ilkti. Sade-
ce teorik tartışma anlamında değil, daha da önemlisi aynı ortamda 
bazı tabuları, önyargıları kırma ve birbirini anlama yönünde verilen 
çaba çok önemliydi. Tabii erkek arkadaşların PJA’ya gelişi sadece 
onların kendilerini eğitmeleri değil, aynı zamanda bizim de kendimi-
zi eğitmemiz anlamına geliyor. Bu anlamda yaşamdaki ve eğitimdeki 
diyaloglar karşılıklı birbirini eğitmeye dönüktü. Belki şu ana kadar 
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paylaşım, tartışma anlamında gelinen düzey yeterli değil; ancak 
amaca ulaşmada bir başlangıç düzeyi yakalanmıştır.  

Diğer yönden, ‘Erkeği Öldürme’ dersiyle birlikte en etkili görü-
len dersler ‘Politik Rapor’, ‘Meşru Savunma’ ve tüm bu dersleri ta-
mamlayan Atina Savunmaları olarak açığa çıktı. Erkek-bayan kendi 
içimizdeki yoğunlaşmalar açısından bu üç ders önemli mesafe kat 
ettirdi. Bu derslerde yer yer daralmalar, bazen ise yeni bir şeyi keş-
fetmenin hazzı yaşandı. Ancak şuan bizler için esas olan bu yoğun-
laşmalara denk çözümler üretebilmek. Bu devrenin başarısı çıkanla-
rın başarısına bağlıdır. Bu nokta devrenin de kişiliklerimizin de te-
minatıdır aynı zamanda. Arkadaşlar yürüyüşü bu temeller üzerinden 
güçlendirmeliler. Artık gelişmenin anahtarı ele alınmalıdır. Sahip 
olduğumuz siyasi, ideolojik, pratik veya örgütlülük gücünü artık pra-
tiğe geçirmeliyiz. Bu güç tabu, korku ve dogmaların etkisinden kur-
tulmalıdır. Bu anlamda yaşadığımız eksiklikleri giderme, ideolojik 
ve siyasal yoğunlaşmaları kişiliklerimizde somutlaştırma yönünden 
en büyük gücü Atina Savunmalarından aldık. Gerçekten üst düzeyde 
bir yoğunlaşma vardı savunma tartışmalarında.  İnanıyorum ki, arka-
daşlar savunma tartışmalarda bizi esir eden, tutsak alan şeylerin her 
şeyden önce zihniyetlerimiz olduğunu gördüler. Savunmalarla birlik-
te bizim için değişimin dönüşümün ne kadar gerekli olduğu çok ya-
kıcı şekilde açığa çıktı. Bundan sonra her arkadaş için niteliksel bir 
dönüşüm gerekiyor. Önderlik hem zihniyet devrimini hem değişimin 
yönünü dile getiriyor ama aynı zamanda “Kürt Demokratik Kurum-
lar Projesi” adıyla çok somut bir proje ortaya koyuyor.  Artık “net 
değiliz, zihniyet devrimi nasıl olacak, vicdan ve ahlak devrimi nasıl 
olacak?.. ” şeklinde yaşanan muğlaklıkların önünü alıyor bu proje. 
Önderlik, önce AİHM savunmalarıyla bütün kapılarımızı kapattı ve 
bize adeta; “ya değişip-gelişerek bu özgürlüğü kabul edeceksiniz;  ya 
da artık ona karşı yok olacaksınız, başka kapınız yok” dedi. Atina 
Savunması ile de boş kalan küçük gözenekleri kapattı. Yani sen ya 
Önderliğin özgürlük havasını soluyacaksın ya da Önderliği kabul 
etmezsen havasızlıktan öleceksin. Önderlik bu kadar keskinleştiriyor, 
ama o kadar da kendi kişiliğini gerçekleştirme sahasını genişletiyor. 
Her arkadaş savunma tartışmaları ile sanırım bunu hissetti. İnanıyo-
rum ki son olarak Atina Savunmaları iddiamızı güçlendirdi. Artık 
çözüm dilini konuşturabiliriz, çünkü artık bunun kilidini biliyoruz. 
Kilit güçtür, güç ise kişinin kendisindedir. Yaratma ya da yıkma, 
kazanma ya da kaybetme hepsi kişinin elindedir. İnanıyorum ki şim-
diye kadar özgür birey yaratmanın imkanı bu kadar genişlememişti, 
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bu kadar netleşmemişti. Bu devrede elimizden geldiği kadarıyla öz-
gür birey yaratmaya çalıştık. Savunma bunu güçlendirdi. Önceleri 
çaresiz olduğumuzu, anlamadığımızı söylüyorduk. Önderlik, şimdiye 
kadar kendisine karşı kullandığımız en büyük silahın ‘anlamama si-
lahı’ olduğunu belirtiyor. Fakat bundan sonra bu kadar net, bu kadar 
somut, bu kadar geniş olan bir gerçeklik karşısında ‘anlamıyoruz’ 
diyemeyiz. Çözümsüzlük dilini bundan sonra kabul etmiyoruz. Ken-
dini çabuk tıkatan, başarısızlığı çok çabuk kabul eden zihniyeti kabul 
etmiyoruz. Çünkü savunma bunları kabul etmiyor. Şu anda yaşadı-
ğımız zaman devrimci bir zaman dilimidir. Böyle bir zamanda da 
gelişme çok hızlıdır. Tarihi adımları hissedeceksin tarihi adımlar 
atacaksın, tarihi tespitler ve tarihi işler yapacaksın. Buradan çıkan 
tüm arkadaşlar bu temelde çıkıyorlar. Tek bir arkadaş bile kendine 
sıradan yaklaşmamalı. Gerekçesiz her arkadaş buradan aldığı görevi 
tarihi görmeli. Çünkü süreç tarihidir. Bir arkadaş gidip bir somutluk 
yaratırsa inanıyorum ki binlerce arkadaşın yolunu açar. Ölçü budur, 
sürecin dili budur, savunmanın dili budur ve halkı kazanmanın, halkı 
örgütlemenin dili de budur. Ölçü yy.a göre yaratılıyor; halkın ve in-
sanlığın sorunlarına göre yaratılıyor. Binlerce kadın acı çekiyor ve 
işkence yaşıyor. Günde onlarca kadın kendisini yakıyor. Başarı, bu 
yakmaların önünü alabilmektir. Somut adım budur. Buradan aldığı-
mız özü, ilişki ve paylaşım tarzını sahalara geçirebilmeliyiz. Burada 
verilen sözler bizim sözleşmelerimizdir ve bundan sonra hepimiz bu 
sözün gereklerine göre hareket etmekle yükümlüyüz. Böyle yürüme-
yene de hesap sorulacaktır. 

Türkiye içinde de yaşanan en somut zorlanma birbirini seveme-
me, çekememe yönünde yaşanıyor. Bu oldukça somut olarak açığa 
çıkıyor. Arkadaşlar buraya gelip ortamdan etkileniyorlar, ama salt 
etkilenmekle yetinmek, bunu tarz, ölçü haline getirmemek olmaz. 
Birbirini sevme, anlama ve paylaşım Türkiye çalışmaları için de te-
mel ölçümüz olacaktır. Bu Mahmur için de, HPG için de, bayan ar-
kadaşları için de, erkek arkadaşlar içinde geçerli. Örneğin, Şehit Şe-
rif arkadaşın adını almak öyle kolay değil. Heval Şerif en zorlu or-
tamlarda yoldaşlık sevgisini ispatlamıştır. En zorlu ve riskli anda 
Berçem arkadaşı kurtararak şehit düşmüştür. Zor koşul sadece savaş 
koşulları değildir, kaldı ki bir çok arkadaş buna benzer fedakarlık da 
yapmıştır ama neden bu süreçte bu fedakarlığı gösteremiyoruz? Bir 
yandan bu derece sevgi, ama yaşamda da birbirini yeterince anla-
mama, birbirine karşı tahammül gösterememe durumu birbirine ta-
mamen ters.     
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Atina savunmasında da Önderlik dostluğun yoldaşlıktan çok da-
ha önce geldiğini belirtiyor. Neden Önderlik bugün İmralı’da? Bize 
olan sevgisinden dolayı. “Sizin yaşamanız için ben günde en az 500 
defa Prometeus gibi acı çekiyorum” diyor Önderlik. Bu bir slogan 
değil. Önderlik bizler için bunu yaşıyorsa, o zaman biz de bir parça 
bu acıyı paylaşalım. Biz  Önderliğin esaret altında olduğunu bir an 
olsun unutmamalıyız İnsan bunu unutunca direkt çalışmaya da yan-
sıyor. Emek, sevgi ve paylaşım da buna bağlı olarak gelişiyor. Eğer 
bir kadro günlük olarak Önderliğin içinde bulunduğu durumu anım-
samıyorsa, inanıyorum ki yanındaki arkadaşını da çok önemsemez, 
anlamaz. Şu bir gerçek eğer mangada birlikte yaşadığım arkadaşı 
anlamak istiyorsam öncelikle Önderliği anlamam gerekiyor. Önder-
liği hissetmeden buradaki arkadaşımı hissetmem ve anlamam ola-
naksız. Önderlik en son, “bana bağlılığınız kendinize bağlılığınızdır” 
dedi. Bu, aynı zamanda arkadaşına da bağlılıktır. Bu anlamda harca-
nacak emek halkı ve yoldaşı sevmek anlamını taşımaktadır. Görevle-
rimiz süreçle birlikte oldukça netleşti. Özelde KADEK, PJA ve esas-
ta da Kürt öncülüğü netleşti. En yeni gelen, en eğitim görmemiş ar-
kadaş dahi bunu tahlil edebilir. Ama sadece bunu dillendirmek değil, 
pratikleştirmek gerekiyor. Arkadaşlar bu devreden bunun iddiasıyla 
çıkmalılar. Buradan çıkış bu görevin bir kısmını omuzlamak anlamı-
na geliyor. Bu noktada devreden çıkan her arkadaş birey olmanın 
gücünü, mutluluğunu ve heyecanını da yaşamalıdır.  

Erkek arkadaşların eğitimleri açısından ise: her ne kadar bazı 
zorlanmalar olsa da gerçekten güçlü bir eğitim süreci geçirildi. Bizler 
çalışmanın ideolojik anlamda güçlü geçeceğine inanıyorduk, ama 2 
yıl içinde bu kadar güçleneceğini de ummuyorduk. Şimdi iyi ki baş-
ladık diyoruz. Hem zihinsel açından, hem örgütleme hem de yanlış 
bazı yaklaşımları engelleme açısından oldukça önemliydi. Aslında 3-
4 yıl önce atmamız gereken bu adımı Önderliği zamanında anlaya-
madığımızdan dolayı gerçekleştiremedik ve bu nedenle de bir çok 
şey kaybettik. Bir çok gereksiz ön yargımız vardı. Ancak şu an, iddi-
amız oldukça güçlendi. Bunu dışla daha fazla paylaşmalıyız. Önder-
lik, Atina Savunmalarında erkek egemenlikli zihniyeti derinlikli açı-
yor. Sınıf esaslı örgütlemenin yanlışlığının özeleştirisini veriyor ve 
kadına,  halka dayanan bir örgütlenme olmalıydı diyor. Bu özeleşti-
riyi biz günde 1000 defa vermeliyiz. Belki istemlerimiz güçlü ama 
bu isteğe paralel bir ele alış olmalıdır. Bu çalışmayı neden yapıyoruz 
ve başarı düzeyi neye göre belirlenecek, bunu bir kez daha ele alma-
lıyız. Bu çalışma özgürlük devriminin derinleştirilmesinde ve bu 
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devrimin tamamlanmasında en temel ayaktır. Özelde erkek arka-
daşların, ama aynı zamanda yürütülen genel eğitim çalışmaları 
toplumsal genin yenilenmesi anlamına geliyor. Bizim yaptığımız 
bilimsel- tekniksel devrimi topluma indirgeme, toplumsal devrimi 
gerçekleştirme anlamına da geliyor. Belki ahlaki olarak gen kopya-
lamayı doğru bulmuyoruz ama bizim burada yaptığımız geni değiş-
tirme oluyor. Yeniden yaratma oluyor. Bunu yaparken gelenek 
inkarı değil, ama yenilenme biçiminde yaklaşılıyor. Bu anlamda zor 
ve derinlik isteyen bir çalışma. Gerçekten de karşılıklı emek istiyor. 
Bu çalışma Önderliğin çokça vurguladığı zihniyet krizini aşmada 
önemli bir rol taşıyor. Çünkü bilindiği üzere bu krizin nedeni erkek 
egemenlikli zihniyette, onun pragmatist yaklaşımlarında, tek renkli-
liğinde yatıyor. Bu noktada genelde Akademi, ama özelde de erkek 
arkadaşların eğitimi bunu aşma ve sorgulamada önemli bir rolü sa-
hipleniyor. Bu noktada PJA kadar erkek arkadaşların iddia düzeyi de 
çok önemli oluyor. Yıllarca yaşadığımız sorunlar oldu. 5-6 yıl önce 
bile ‘egemen’ kelimesini kullanmamız tepki topluyordu. Bunu hep 
tek taraflı ele alıyorlardı. Bu nedenle ‘99 dan 3. Kongre’ye kadar bir 
çok sorun yaşadık. O dönem biz ne kadar doğru anlamıştık, bu farklı 
bir sorun, ama erkek arkadaşların yaklaşımı da bunu derinleştirdi. 
Özgürlük sorununu kendi sorunları olarak değil, hep kadının sorunu 
olarak ele aldılar. Çünkü kendilerini sistemin içinde şekillenen bir 
gerçeklik olarak görmüyorlardı. Bu noktada da özgürlüğe ihtiyaç 
duymuyorlardı. Belki teoride vardı, ama buna inanma yoktu. Zihni-
yet değişimi, gelinen aşama göz önüne alındığında geçmişe nazaran 
10 kat daha çabuk olacak diyebiliriz. Önderlik hep, “eğer erkekleri 
eğitmezseniz tek bacaklı bir insan olursunuz, o zaman da koşamazsı-
nız” diyordu. Şu an iki bacaklı olduğumuzu söyleyebiliriz. Eğer bu 
iki bacağı da iyi kullanırsak koşu maratonunu kazanırız. Bu nedenle 
bu çalışmanın anlamı farklı. Tabii yanlış yaklaşımlar bugünden sonra 
belki çok daha yoğun olacak. Erkekte egemen, bayanda da gelenek-
sel yaklaşımlar ortaya çıkacak. Bu çalışmanın gelişimi önünde en 
büyük engel ise geleneksel kadın olacaktır. Nasıl ki genel mücadele-
de bizi en fazla zorlayan, tehlikelere sokan yaklaşım işbirlikçilikse, 
bugün de Kadın Özgürlük Mücadelesinde en büyük engel geleneksel 
kadın tiplemesi oluyor. Yanlış ve tasarrufçu yaklaşımlar olabiliyor. 
Asıl olan, birbirimizi kabul ve red ölçülerimizdir. Erkek arkadaşlar 
aralarında tartışmışlar; geleneksel kadın denilince, salt köylü kadını-
nı anlıyorlarmış. Ama küçük burjuva kadını da geleneksellik yaşıyor. 
Bu noktada tekrarlıyorum, süreç açısından çalışma önündeki en bü-
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yük engel ya da tehlike geleneksel kadın oluyor. Geleneksel kadınlık 
da kendi içinde bir sistemdir. Bunu aşmak da o kadar basit değil tabii 
ki. Bu nedenle özellikle erkek arkadaşlar pratiğe gittiklerinde bu 
noktaları bir birinden ayırt etmeliler. Birbirimize nasıl yaklaştığımızı 
anlamak ve yanlışsa doğruya çekmek çok önemli. Çıktığımız pratik 
sahada kabul edilmeme durumumuz varsa, bunun nedenini doğru 
anlamalıyız. Bu anlamda gözlemin objektifliği önemli. Her şey bir-
den bire olmaz.  

Yine bu çalışmayı boşa çıkaran bazı yaklaşımlar ve eğilimler ya-
şanıyor içimizde. Belki önceden de vardı, ama özelde Önderliğin 
esareti ve stratejik değişimden sonra daha çok açığa çıktı. “Strateji 
değişti, o zaman yaşam felsefesi de değişmeli” gibi bir yaklaşım ol-
du. Bu eğilimi en yoğun Dr. Süleyman vb. gösterdi. “PKK her konu-
da adım atıyor, neden kadın konusunda da bunu yapmıyor?” diyor-
lardı. 4. Kongre’de de biz sosyal reform çizgisini yargıladık. “Bu, 
bize hakarettir; biz zaten sosyal reform yapan bir devrim hareketiyiz” 
dedik. Önderliğin bu konulardaki yaklaşımı her zaman için stratejikti 
ve Önderlik bu konuyu her zaman toplumsal bir sorun, bir özgürlük 
sorunu olarak ele aldı. Bizim de yaklaşımımız budur. Yapmak istedi-
ğimiz şey en büyük sosyal devrimdir.  

Sonuç olarak, buradan alınan eğitim Önderliğin de Savunmala-
rında belirttiği üzere; ‘zamanı anlamlandırma’, yani ‘anlam zamanı’ 
üzerinden yaşamsallaştırılmalıdır. Önderlik; “ne kadar anladıysan o 
kadar yaşamışsındır” diyor. Belki sen bugün yaşıyorsun, ama anlama 
gücün sana yüz yıl öncesini de, Önderlikte olduğu gibi yüz yıl sonra-
sını da yaşattırabilir. Önderlik diyor ki; “ben ilk insanların yaşadığı 
mutluluk ve acıyı yaşıyorum”. Bu, bizler için de böyle olmalı. Ya-
şamı bizler için zorlaştıran da güzelleştiren de bizim yaşama verdi-
ğimiz anlamdır, zihniyetimizdir. Eğer gerçek anlamda “yaşadık” de-
mek istiyorsak, o zaman Önderliği çok iyi anlamak gerekiyor. Dev-
remizi Nisan’da ‘Yeniden Doğuş’ olarak başlattık ve çok kutsal bir 
ayda, Temmuz ayında da  sonuçlandırıyoruz. Mazlum arkadaşın da 
dediği gibi; “insanlığın özgürlüğü için mücadele edebilirsin, ancak 
şunu da çok iyi bilmelisin ki, sen o özgürlüğü hiç görmeyeceksin. 
Ama yine de çalışacaksın”. Gerçekten bu, insanlığın görebileceği en 
büyük yüceliği, kişilikte gerçekleştirme oluyor. Önderliğin de hep 
belirttiği gibi bizler mücadelemizi bu arkadaşların mirası üzerinden 
büyüttük. 15 Ağustos da bu felsefe üzerinden gelişti. Bu devre ‘yeni-
den doğuşla’ başladı; Zilan ve Gulan arkadaşlar şahsında somutlaşan 
‘fedai ruh’, ‘yoldaş sevgisi’  felsefesinin izinde yürüme; yani özgür-



Erkeğin dönüşüm sorunları 

 358 

lük kimliği olmadan yaşamayı kabul etmeme kararlılığı’ ile de son-
landırıyoruz. Önderlik son dört yıldır sürekli; “ya özgür yaşam ya da 
ölüm” olarak yaşam ilkesini belirtiyor. Yani özgürlük olmadan asla 
yaşam olamaz. Önderlik, ‘öldürebilirsiniz, ama özgürlüğümü ala-
mazsınız’ diyor. Biz de bu kararlılıkla, ideolojik kimlik esasları üze-
rinden, PKK ve PJA kimliği üzerinden devremizi kararlaştırıyoruz. 
Nereye gidilirse gidilsin, her arkadaşın anlam zamanı ilkesine bağlı 
kalacağına inanıyoruz. Bu şekliyle devremizi tamamlıyoruz. 

 
Yaşasın Başkan APO!     
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