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BAŞKAN APO'NUN 
PJA 5. KONGRESİ'NE SUNDUĞU 

POLİTİK RAPOR 
 
Toplumsal gerçeklikten kaçmak zannedildiğinden daha zordur. 

Özellikle bireyi olunan soy toplumu için bu böyledir. Yedi yaş 
civarında anayla girilen toplumsal yarış süreci halk tabiriyle yet-
mişine kadar öyle gider. Ananın toplumsallaşmanın esas gücü 
olduğu bilimsel olarak da tespit edilen bir doğrudur. Kişiliğim açıs-
ından ilk suçum ananın bu hakkını kuşkulu bulmam ve kendi to-
plumsallığıma en erkenden kendimin karar vermesidir. Evrenimiz 
hakkında son bilimsel tespitlere göre en azından yirmi milyar yıllık 
bir zamanın çok özgün bir yaratımı olan insan toplumunu anasız ve 
efendisiz olarak yalnız yaşamaya cüret etmem başlı başına incelen-
mesi gereken bir konudur. Anamın büyük uyarılarını, boğma dene-
melerini ciddiye alsaydım yaşadığım trajedilerin yolu açılmay-
abilirdi. Ama annem bin yılların tanrıça kültünün belki de tüken-
mekte olan en çözümsüz son kalıntı simgesiydi. Çocuk halimle bu 
simgeden korkmamak kadar pek sevgi ihtiyacını da duymamakta 
kendimi özgür hissetmekten çekinmedim. Fakat yaşamamın tek şar-
tının onun namus ve onuru olduğunu, bunu korumamdan geçtiğini 
de bir an için de olsa unutmadım. Onurunu koruyacaktım. Ama 
kendimce doğru bulduğum biçimde. Bu dersten sonra anam benim 
için artık yoktu. O tanrıça artığı ilgimden silinirken, benim için ne 
duyduğunu hiç sorgulama gereğini duymadım. Zalimce bir ayrılış 
ama bu bir gerçekti. Kehanetleri mi desem, bedduaları mı desem 
söyledikleri ağırlaşan trajik anlarda hep hatırlanır oldu. En değme 
bilgenin tespit edemeyeceği doğrulardı bunlar. Bir büyük doğrusu 
“arkadaşlarına çok güveniyorsun, ama çok yalnız kalacaksın” 
biçimindeydi. Fakat benim doğrum da arkadaşlarımla toplumsallığı 
ben kuracaktım. 

Yaşam öykümün kuruluşu böyle başlar. İsteseydi de anamın 
bana vereceği bir toplumu yoktu. Çoktan dağıtılmıştı. Onun yapmak 
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istediği bir yaşam tutamağıydı. Kendisi elde edemeyip, bana ver-
mek istiyordu. Babanın hikayesi değişikte olsa benzeriydi. Oldum 
olası aile gerçekliğimi klan kültünün kalıntısına kendini dayatan, 
güçten düşmüş, dağılmış atalardan kalma bir kültürün en iddiasız 
mirası biçiminde değerlendirdim. Köy toplumu ve ilkokulla ba-
şlayan resmi devlet toplumunu hiç sıcak bulmadım. Pek bir şey de 
anlayamadım. Görünüşte Türkiye’nin en eski ve tanınmış Siyasal 
Bilgiler okulunun son sınıfına kadar üstün başarıyla tırmanmıştım. 
Sonuç öğrenme yeteneğinin ölümcül bir darbe yemesiydi. Daha 
sonra seçtiğim devrim okulu, yaşamı daha da öğüten bir acımasız 
değirmen çarkıydı. Dağ tutkumu baştan esas alsaydım trajediyi 
belki yırtardım. Ama buna da arkadaş kurtarma, yaratma endişesi 
asla fırsat vermedi. Uygarlığımızın son temsilcisi Avrupa’nın hem 
doğu, hem batı kapısına kendimi attığımda buz gibi sermaye-kar 
hesapları ortamında kendimi cascavlak bulacaktım. Bu noktada ar-
tık beni hiçbir güç yürütmüyordu. Belki de kapılacak bir rüzgarım 
bile yoktu. Olması da artık ilgimi çekmiyordu. Bu süreçte bazı 
yoldaşlarım kendilerini cayır cayır yaktılar. Çok sayıda yiğit de-
likanlı ve kızlar her şeylerini adamaya hazırdılar. Bunlar asla inkara 
gelmez. Çok büyük direnişler sergilediler. İnanılmaz bir bağlılık 
gösterdiler. Ama tüm bunlar yalnızlığımı şiddetlendirmekten öteye 
sonuç vermiyordu. 

El birliğiyle tüm kıtaların efendi güçleri sözümona komployla 
beni İmralı adasına derdest ettiklerinde aklıma gelen bir efsane de; 
Yunan tanrısı Zeus’un yarı-tanrılardan Prometeus'u Kafkas 
dağlarında kayalıklara bağlayıp her gün ciğerini kartallara yedirip 
yenileyen gerçeğini hatırlamak oldu. Hani insanlık için tanrılardan 
ateşi, özgürlüğü çalan Prometeus. Sanki efsane şahsımda gerçeğe 
dönüşüyordu. 

Bu kısa hayat öyküsüyle AİHM Genel Kuruluna savunma aras-
ında ne tür bir ilişki var diye bir soru akla gelebilir. Bu savunmayla 
bu ilişkiyi açığa çıkarmak istiyorum. Sermaye-kar ilişkisinin en 
değme büyücüden daha büyücü, en zalim tanrı-hükümdardan daha 
acımasız olduğunu bu vesileyle kanıtlamak da önemli bir hedefim-
dir. Hiçbir yüzyıl 20. yüzyıl kadar acımasız ve kanlı geçmemiştir. 
Ben bu yüzyılın çocuğuydum ve onu çözmem gerekir. Ama batı 
uygarlığının inanılmaz ideolojik ağırlığının yarattığı toz duman 
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içinde bu gerçekliği anlaşılır bir çözümlemeye tabi tutmak zor bir 
iştir. Büyücünün ağından çıkmak o kadar kolay değildir.  

Ortadoğu son 200 yüzyıldır Avrupa uygarlığının denetim 
çarkındadır. Günümüzde yaşanan ise tam bir kaos ve günlük tra-
jedilerdir. Yargılayanlar her zaman efendiler olmuştur. Kararları 
hep tek yanlı olmuştur. Hukuk ellerinde, görünüşte adalet terazis-
inde hak ölçüp dağıtır. Dağıtılan aslında  alınan değer ve kar kar-
şılığında ceza olmuştur. 

İmralı yargılanma sürecini çok elverişsiz koşullarda da olsa bir 
demokratik barış arayışı ve çağrısı olarak değerlendirmemi doğru 
buluyorum. Bu aşamanın niteliksel bir dönüşüm değeri vardı. Hi-
yerarşik ve devletçi toplum arayışlarını ilkesel olarak terk etme 
gereğinin hem bilinç hem çabada yoğunlaştığı bir süreçti. Zor 
dönemlerin öğretici dersini edindiğim kanısındayım. Kaba bir 
direnişçilik kadar, alçakça kendini koyu veriş bizzat direndiğim ta-
vırlar oldu.  

AHİM savunmamın temel amacı Avrupa ve Ortadoğu uygarlık-
larını kıyaslamak ve olası gelişmeleri -özellikle Kürtleri- demok-
ratik seçenekli kılmaktı. PKK’nin Güney Irak Kürdistanı'na çekil-
mesi de bu yaklaşımın bir gereğiydi. Gelişmeler, ABD işgali bu 
tavrın doğruluğunu da açığa çıkarmıştır. Dünya çapında tartışılan 
Ortadoğu’ya yaklaşımlar bu savunmada kapsamlı konulmuştur. 
Önemini her geçen gün daha iyi ortaya koymaktadır. Batı uygar-
lığına ne kuru bir ilkel düşmanlık ne de alışa gelen teslimiyetçi bir 
yaklaşım söz konusudur. Duruşun özgün, yaratıcı ve sentezci değeri 
özenle sergilenmeye çalışılmıştır. 

Atina mahkemesine yönelik savunmam da daha somut bir me-
selenin nasıl ele alınması gerektiğini, oligarşilerin halkları ne hale 
soktuğunu ustalıkla sergilemektedir. Tarihsel sorunlara halklar açıs-
ından bakmanın zorunluluğu bir kez daha tüm önemiyle ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. 

Bu son savunmam da daha öncekilerle tamamlayıcı nitelikte 
olacaktır.  

Batı uygarlığının demokratik ve insan hakları seçeneği de bun-
dan farklı bir yaklaşıma şans tanımayacaktır. Ama yine de savunma 
hakkını kullanmak, ahlaki, siyasi ve hukuki bir görevdir. 6 yıldır 
süren bu savunma savaşımımın daha önceki ideolojik-pratik savun-
malarımın hem anlamca hem de yapılandırmalarının çok üstünde 
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olduğuna inanmaktayım. Başkalarını ölümüne yargılamak isteyenler 
kendini de yargılayabilmelidir. Başkalarını savunmak isteyenler 
önce kendilerini savunmayı bilmelidir. Başkalarını özgür kılmak 
isteyenler de önce kendilerini özgür kılmayı bilmelidir. Böylece hiç 
özgür doğmamış çocuklarımızın belki de özgür doğma hakları bir 
gerçeklik haline gelebilecektir. 

 
TOPLUMSAL GERÇEKLİK VE BİREY 
Toplumsallık insan türünün varlık koşuludur. Kendinden önceki 

primat (insana en yakın familya) türünden kopup insanlaşması, to-
plumsallaşma düzeyiyle at başı gittiği sosyal bilimin en yakın bir 
gerçeğidir. Yalnız birey ve toplum halindeki yaşam birbirinden ne 
kadar soyutlanırsa soyutlansın teorik olarak ispatlanamaz bir ol-
gudur. Yalnız birey yoktur. Toplumu yıkılmış birey olabilir ama en 
azından bu birey bile yıkılmış toplumunun anılarıyla birlikte ayak-
tadır. O anılarla yeni toplumsallaşması da anlıktır. İnsan türünün 
güç kazanması tamamen toplumsal düzeyiyle kurduğu ilişkiye 
bağlıdır. Bireyi zayıf kılmanın, köleleştirmenin en vahşi tarzı ona 
dayatılan yalnızlık düzeyidir. Yaşadığı tecrittir. Sürüler halindeki 
köle, köylü serfler, şehirli işçiler yine bir toplumdurlar. Zaman 
zaman isyan ederek kendilerini hatırlarlar. Diğer yandan yalnızlık 
en yaman  öğreticidir. Tarihte tüm ünlü bilge ve peygamberlerin 
inziva sürecide bu gerçeği yansıtır. 

Bireysellik son derece çelişkili bir kavramdır. Diğer bir yüzü 
toplum aleyhine adeta zincirinden boşalmışçasına serbest kılınma-
sıdır. Toplumun zora dayanmayan kurallı yaşamına ahlak diyoruz. 
Bireysellik bu ahlakı zorlar. Daha doğrusu Avrupa uygarlığındaki 
bireycilik ahlakın zayıf kılınmasıyla birlikte gelişir. Doğu uygar-
lığında toplumun başatlığı esas iken batı uygarlığında başat olan 
bireydir. Bireyin bu tanımından iki farklı sonuç çıkar. Hakim 
sömürücü birey imparatorluk katına yükselirken, sömürülen 
mahkum birey en derin köleliği yaşar. Kapitalist sistemin tüm to-
plum düzeyinde yaydığı genelleşmiş derinleşmiş köleliğinden 20. 
yüzyılın vahşi yüzünün çıkması tesadüf değildir. Temel moral de-
ğerlerini yitirmiş, bu kadar yaygın efendili bir düzenin kar, kazanç 
hırsından ötürü yapamayacağı çılgınlık yoktur. 

Topluma bu denli hükmeden bir sistemin doğaya karşı getirdiği 
yıkım asla gözardı edilemez. Ekolojik ve feminist bir yaklaşım kay-
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bedilen doğal toplumsal yaşamla bizi  tanıştıracak güce sahiptir. 
Halkların politik seçeneği olan demokrasiyi doğru tanımlayıp 
çözüm gücünü ortaya koymak en yakıcı konuların başında gel-
mektedir. Küreselleşmenin yeni dalgası tam bir fetişizm haline 
getirdiği metaların serbest piyasasını tek seçenek olarak allayıp pul-
layıp sunarken aslında en eski hırsızı, gaspçıyı sunduğunu bilerek 
ekolojik ve demokratik seçeneğimizi daha da açımlayıp yeni yaşam 
bayrağımız olarak dalgalandıracağız. Böylece tarihte özgürlük ve 
eşitlik ideallerini daha güncel ve yaşanır kılarken bu uğurda atılmış 
tek bir adımın boşa gitmediğini kanıtlamış olacağız. Nasıl ki doğada 
var olan bir şey hiç yok olmazsa toplum için var olmuş bir değer de 
yok olup gitmez. 

 
DOĞAL TOPLUM 
Toplumla doğa arasındaki ilişki sosyal bilimin gittikçe yo-

ğunlaştığı bir alandır. Genel  anlamda çevrenin toplum üzerindeki 
etkisi açık olmasına karşın bilimsel incelemesi ve felsefeye konu 
teşkil etmesi yenidir. Toplumsal sistemin çevre üzerinde felaket 
boyutlarında etkisinin ortaya çıkmasıyla bu ilgi gelişmiştir. Sorunun 
kaynağı araştırıldığında doğaya tehlikeli biçimde ters düşmüş hakim 
toplumsal sistem karşımıza çıkmaktadır. Binlerce yıl süren toplum 
içi çelişkilerin kaynağında doğal çevreyle yabancılaşmanın yattığı; 
ne kadar iç toplumsal çelişki ve savaşlar gelişmişse o kadar da do-
ğayla ters düşüldüğü gittikçe artan bilimsel bir netlikle ortaya çık-
maktadır. Günümüzün parolası doğaya hakim olmak, kaynaklarını 
amansızca ele geçirmek ve sömürmektir. Doğanın vahşetinden 
bahsedilir. Kesinlikle doğru değildir. Kendi cinsine, türüne karşı 
vahşileşen insanın doğaya karşı da en tehlikeli vahşi konumuna 
düştüğü yaşanılan çevre sorunlarından bellidir. Hiçbir tür insan ka-
dar bitki ve hayvan türlerini yok etmemiştir. Mevcut hızla yok etme 
işini sürdürürse geriye nesli tükenen bir dinazor türüne dönüşmek-
ten kurtulamayacak bir insan sorunuyla karşı karşıyayız. Nüfus artış 
hızı ve hızla gelişen ve kötü kullanılan teknolojisiyle insanın 
mevcut yıkıcılığı durdurulamazsa insan yaşamı sürdürülemez bir 
aşamaya çok da uzun olmayan bir sürede gelip dayanacaktır. Bu 
gerçeklik toplumun iç yapısında da artan savaşlar, en tehlikeli 
politik yönetim biçimleri, artan işsizlik moralden yoksun bir to-
plum, robotlaşmış bir insanlık olarak dinazorlaşacaktır. Toplumun 
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bu yönlü gelişiminin nedenleri doğru konmadıkça geleneksel 
medeniyet, sınıf ve ulus savaşlarının doğru teorik izahları ve çözüm 
yolları bulunamaz. Sosyolojinin günümüz sorunlarına “din” kadar 
bile yanıtlar geliştirememesi sosyal bilimin, dolayısıyla tüm bilim-
sel yapının sorgulanmasını zorunlu kılmaktadır. Madem bilim bu 
kadar gelişmişse neden bu kadar çılgınlık? Yalnız 20. yüzyılın kanlı 
bilançosunu tüm insanlık tarihiyle karşılaştırırsak kat be kat üstün 
olduğu bilinen bir husustur.  

Doğal toplumdaki insan kendisini birlikte olduğu klan üyeleri-
yle bir bütün olarak yaşatmak kuralına “olmazsa olmaz” kabilinden 
bağlıdır. Klanın bir üyesi diğerinden ayrıcalıklı bir yaşamı düşüne-
mez. Klan dışında yaşamı düşünemez. Avcılık yapabilir, hatta 
yamyamlık da yapabilir. Ama tüm bunlar klanı yaşatmak içindir. 
Klanda yaşam kuralı “Ya hep ya hiç” kuralıdır. Tüm toplumsal veri-
ler klanların bu özelliğini vurgulamaktadır. Bir kütle ve şahsiyettir. 
Bireylerin ondan ayrı bir şahsiyeti ve hükmü düşünülmüyor. Klanın 
önemi insanın ilk ve temel var olma tarzında yatar. İmtiyazsız, 
sınıfsız, hiyerarşisi olmayan, sömürü tanımayan toplum biçimidir. 
Milyonlarca yıl sürmüştür. Bundan şu sonuç çıkar; insan türünün 
toplum olarak gelişimi uzun süre hakimiyet ilişkilerine değil, dayan-
ışma ilkesine dayanır. Doğayı bağrında büyüdüğü bir “ana” olarak 
hafızasına yerleştirir. Kendi aralarında ve doğayla bütünlük esastır. 
Klan bilincinin sembolü totemdir. Totem belki de ilk soyut kavram-
laştırma düzenidir. Totem dini olarak da değerlendirilen bu düzen 
ilk kutsallığı, tabu sistemini de oluşturmaktadır.  

Din inancının gücüde bu kaynaktan gelmektedir. Din ilk to-
plumsal bilinç formu oluyor. Ahlakla bütünlüklüdür. Bilinçten 
giderek katı bir inanca dönüşüyor. Artık toplum bilinci din for-
munun geliştirilmesi biçiminde olacaktır. Din bu özelliğiyle toplu-
mun ilk temel hafızası, köklü geleneği ve ahlakın kaynağıdır. Klan 
toplumu pratiğiyle ne kadar bilinç geliştirse bunu hep toteme, 
dolayısıyla kendi yeteneğine bağlamış oluyor. Simgesel olarak to-
tem, gerçeğinde ise insan topluluğunun giderek başarılı olması 
sürekli kutlamayı da beraberinde getiriyor. Kutlama kutsalın, kutsal-
lık ise toplumun gücü oluyor. Toplumla oluşan gücün kutsallığı 
kendini daha açık olarak büyücülükte gösterir. Büyücülük toplumun 
güçlenme denemesidir. Mevcut bilinç düzeyi ancak büyücülük 
biçiminde pratikleşebilir. Büyücülük bilimin de anasıdır. Sürekli 
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doğayı gözetleyen, onda yaşam bulan doğumu tanıyan kadın bu to-
plum tarzının bilgesidir. Büyücülerin daha çok kadın olması bu 
gerçeğin ifadesidir. Doğal toplumda olup biteni yaşam pratiği gereği 
en iyi bilen kadındır. Bu dönemden kalma tüm yontularda kadın izi 
görülmektedir. Klan kadın ana etrafında oluşan bir birliktir. Doğur-
ması, çocuk bakımı onu en iyi toplayıcı ve besleyici konumuna zor-
lamaktadır. Çocuk sadece anayı tanımaktadır. Erkeğin henüz mülk 
olarak kadın üzerinde bir etkisi yoktur. Kadının hangi erkekten gebe 
kaldığı bilinmediği gibi çocukların hangi kadından olduğu bellidir. 
Bu doğal zorunluluk kadına dayalı bir toplumsallığın gücünü de 
ortaya koymaktadır. Bu dönemde kavramlaştırılan kelimelerin ek-
seriyetle dişil karakterde olması bu gerçeğin  diğer bir kanıtıdır. 
Erkeğin daha sonra gelişecek savaşçılığı ve hakimiyeti de bu 
dönemdeki güçlü hayvanları avlama özelliğinden kaynaklanır. 
Fiziki özellikleri erkeği uzakta av aramaya, klanı tehlikelerden 
korumaya daha çok zorlamaktadır. Belirleyici olmayan bu roller 
erkeğin neden silik kaldığını da açıklamaktadır. Klan içinde özel 
ilişkiler gelişmemiştir. Toplayıcılık ve avcılıkla elde edilen 
hepsinindir. Çocuklar tüm klanındır. Ne erkek, ne kadın daha 
özelleşmemiştir. Bu toplum tarzına ilkel komünal denilmesi de bu 
temel özelliklerinden dolayıdır. 

Sonuç olarak klan formu, biçimi; toplumun doğuşu, ilk hafızası, 
temel bilinç ve inanç kavramlarının gelişme zeminidir. Ondan 
geriye kalan sağlıklı bir toplumun doğal çevreye ve kadın gücüne 
dayalı olması gerçeğidir. İnsanlığın varolma tarzının kendi içinde 
sömürüsüz ve baskısız güçlü bir dayanışmayla gerçekleştiğidir. İn-
sanlık bir anlamda bu temel değerlerin bileşkesidir. Milyonlarca yıl 
süren bu toplumsal deneyimin yitip gittiğini sanmak saçmadır. 
Doğada hiçbir şey yok olmadığı gibi toplumsal varoluş tarzında bu 
eğilim daha çok gücünü sürdürür. 

Klan değerlerinin gelişimi yeni sentezler içinde de sürmektedir. 
Günümüzde eşitlik ve özgürlük kavramları halen en temel kavram-
lar değerinde olmalarını klan yaşam gerçeğine borçludurlar. Eşitlik 
ve özgürlük bilinç halinde kavramlaşmadan doğal haliyle klanın 
yaşam tarzında gizlidir. Eşitlik ve özgürlük yitirildiğinde toplumsal 
hafızada gizli yaşayan bu kavramlar kendilerini gittikçe artan bir 
tempoda dile getirip yeniden ve üst düzeyde gelişmiş bir toplumun 
temel ilkeleri olarak dayatacaklardır. Toplum hiyerarşik ve devlet 
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kurumuna doğru evrim gösterdikçe eşitlik ve özgürlük bu kurumları 
amansızca takip edecektir. Takip eden esasta (özde) klan toplu-
munun kendisidir. 

 
HİYERARŞİK VE DEVLETÇİ TOPLUM/ KÖLE 

TOPLUMUNUN DOĞUŞU 
İnsan toplumunun zaman bölünmesi esas alınan ölçülere göre 

çeşitli biçimlerde yapılabilir. Temel zihniyet biçimleri ölçü alınırsa 
kabaca mitolojik, metafizik ve pozitif bilim çağı önemli bir bölün-
medir. Sınıf ölçüleri temel alınırsa ilkel komünal, köleci, feodal, 
kapitalizm ve sosyalizm ve sonrası ayrımı da çokça geliştirilmiştir. 
Temel kültürel medeniyetler ayrımı da tarihte yoğunca işlenmiştir. 

Fakat benim esas almayı daha uygun bulduğum temel dönemsel 
ayrımın ölçüsü; felsefi-bilimsel değeri ağır basan niteliktedir. 
Evrenin genel işleyiş ilkesini esas almaktadır. Özde değişimi, çe-
şitliliği oluşturan yaratıcı bir hareketlenme halidir. Örneğin evreni 
varlık-yokluk ikilemiyle başlatmak mümkündür. Varlıkla yokluğun 
karşı karşıya gelişi yeni bir oluşumdur. Hareketin kendisidir. Varlık 
yokluk olmadan açılamaz, hareketlenemez. Özde oluş varlığın yok-
luğa karşı direnmesidir. Varlık yokluğu, yokluk varlığı bitirmeye 
çalışırken sonuçta üçüncü bir eğilim, bir nevi sentez olarak oluşum 
halindeki evren ortaya çıkmaktadır.  

Yine aynılıkla çeşitlilik ikilemi de benzer sonuçlar yaratmakta-
dır. Aynılık ancak çeşitlilik ile varlığını kanıtlayabilir. Çeşitlilik 
olmadan aynılık bir nevi yokluk, olmamaktır. Hangi olguya yak-
laşırsak aynı durumu görürüz. Daha anlaşılır bir ayrım canlılık ve 
cansız durum ikilemidir. Genel canlı evrenden farklı olarak dünya 
gezegenimizde hareketin zengin gelişimi ile bir eşikte nitelikçe far-
klı bir madde ortamından kendi kendini metabolizma ile üretebilen, 
geliştiren canlı bir ortam doğmaktadır. Burada evrenin sınır tanıma-
yan gelişim gerçeği halen bilimce tam çözümlenememiş olağanüstü 
bir sıçramayı temsil etmektedir. Canlılık olgusunun tam izahı 
giderek bilimin en temel konusu olacaktır.  

Canlılar içinde insandaki zeka (beyin) durumu da daha da ilginç 
bir hal almaktadır. İnsanın kendisi en yetkin kendini düşünen doğa 
olarak tanımlanabilir. Daha da önemli olan doğa kendini neden 
düşünme ihtiyacı duymaktadır. Maddenin düşünme yeteneğinin asıl 
kaynağı nereye kadar uzanmaktadır. Bu soruları sorarken kastımız 
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yeni bir tanrı arama problemi yaratmak değildir. Daha çok evren, 
varlık, doğa denen olguların kaba gözlemlerimiz ile izah edilmenin 
çok ötesinde kavramlar olarak çözümlenmeye ihtiyaç gösterdiğidir. 
Çok zengin üretken, çeşitli, gelişimde sınır tanımayan bir evren 
anlayışı (paradigma) ile karşı karşıyayız.  

Bu kavramsal açıklamayı şunun için yapıyorum. İnsanlık du-
rumu, varlığı da bir olgudur. Genel bir soyutlama yaparsak ba-
şlangıçtan sona kadar bir olgu olarak varlık sürdürecektir. Kar-
şımıza çıkan önemli soru bu olgunun tez, anti-tez ve sentezini nasıl 
kurmalıyız sorusudur. Eğer anlam gücü en yüksek varlık olarak in-
sanı ve toplumunu tanımlarsak bu olgudaki  temel ikilemi ve sonul 
sentezi tespit etmek en bilimsel bir kavramlaşmaya ulaşmak 
anlamına gelir. Madem insanız, insanla bu kadar ilgileniyoruz, o 
halde bu varlığın temel diyalektiği (diyalektik=ikilinin tartışması) 
nasıl seyretmekte ve hangi olası senteze doğru ilerlemekte veya 
dönüşmektedir. Sosyal bilimlerin başlangıç itibarı ile ve öncelikli 
olarak bu kavramsallaştırmayı çözerek yapması gerekir.  

Klan tarzı toplumsal örgütlenmenin zaman ve mekanda yayıl-
ması giderek çeşitlilik ve hacim kazanması doğası gereğidir. Kadın 
ana etrafında giderek büyüyen ve kimliğini yetkinleştiren toplulukta 
erkek boyutunda rahatsızlıkların geliştiğini eldeki verilerden tespit 
etmekteyiz. Kadın-ananın etrafında biriken çocukların ve kadının 
kendine yardımcı olma anlamında daha çok yüz verdiği erkekler 
diğer erkeklerin kıskançlığına ve öfkesine yol açmaktadır. Daha 
önemlisi ana-kadın evcil düzeni geliştirmektedir. Yiyecek, giyecek 
ve diğer araçsal donanımları bu evcil düzenden toplamaktadır. 
Gözlemleri ile büyücü kadın durumuna da gelerek bilgelik kazan-
maktadır. Bu evcil düzene ne kadar çok çocuk ve dost (yakın) erkek 
bağlarsa o kadar güçlü bir ana kadın olmaktadır. Dizginlenemez bir 
kadın kültünün gelişmesi söz konusudur. Eldeki kanıtlar; daha yay-
gın tanrıça dinsel düzeni, dildeki dişil öğeler, yontular ana-kadını 
yükselen gücünün açık göstergeleridir. Erkeklerin önemli bir kısmı 
doğal olarak bu düzenin uzağındadır. Ana kadının yararlı bulmadık-
ları ve yaşlılar ağırlıklı olarak bu sistemin dışında kalabiliyorlar 
başlangıçta çok zayıf olan bu çelişki giderek gelişir. Avın gelişmesi 
erkeğin savaş gücünü ortaya çıkarırken bilgisini de arttırıyor. Dışta-
lanan yaşlılar bu temelde erkek egemen bir ideolojiye doğru gelişim 
gösterirler. Özellikle “Şamanizm” dini bu olguyu çarpıcı olarak kar-
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şımıza çıkarmaktadır. Şamanlar daha çok erkek rahiplerin protipini 
temsil etmektedir. Kadınlara karşı çok sistemli olarak karış bir 
hareket, ev düzeni geliştirmek istiyorlar. Daha önce ana kadının 
gelişmiş evcil düzeni karşısında basit kulübeler yarı-vahşi gibi barı-
nan erkek Şamanizm ile karşı bir ev düzeni oluşturabiliyor. 
Şamanlarla yaşlı ve tecrübeli erkeklerin ittifakı önemli bir geliş-
medir. Aralarına aldıkları bazı genç erkekler üzerinde kurdukları 
ideolojik güç ile topluluk içindeki konumları gederek güçleniyor. 
Erkeğin güç kazanmasının niteliği daha çok önem kazanmaktadır. 
Hem avcılık hem dışa karşı klanı savunma askeri nitelikte ve 
öldürmeye, yaralamaya dayalıdır. Savaş kültürünün başlangıcıdır. 
Ölüm-kalım söz konusu olduğunda otorite ve hiyerarşiye bağlı ol-
mayı gerektirmektedir. En yetenekli kişi sözü, otoritesi en yüksek 
kişi konumuna geliyor. Ana-kadın kültü karşısında üstünlüğünü 
geliştiren farklı kültürün başlangıcı söz konusudur. Sınıflı toplum-
dan önceki bu otorite ve hiyerarşi gelişimi tarihin en önemli dönüm 
noktalarından birini teşkil etmektedir. Ana-kadın kültürü ile nite-
likçe farklıdır. Bu kültürde ağırlıklı olan toplayıcılık ve daha son-
raki bitki üretimi, savaşı gerektirmeyen barışçıl bir faaliyettir. Erkek 
ağırlıklı av ise savaş kültürüne sert, otoriteye dayanan bir faaliyettir. 
Sonuç ataerkil otoritenin kök salmasıdır. 

Ataerkil toplumun hiyerarşik ve otoriter yapısı esastır. Hiyerar-
şik kavramı, şamanın kutsal otoritesi ile birleşen otoritenin yönetim 
anlayışının ilk örneğini anlamlandırmaktadır. Giderek toplumun 
üstünde yükselecek bu otorite kurumu sınıfsallaşma yönlü gelişme-
ler yoğunlaştıkça devlet otoritesine dönüşecektir. Hiyerarşik otorite 
daha çok kişiseldir. Kurumlaşmamıştır. Dolayısıyla devlet kurum-
laşması kadar toplumda hakimiyeti yoktur. Uyum yarı yarıya 
gönüllüdür. Bağlılık toplumun menfaatleri ile belirlenmektedir. 
Fakat başlayan süreç devleti doğurmaya açıktır. İlkel komünal to-
plum bu sürece uzun süre direnir. Elinde ürün biriktiren ancak bunu 
topluluk üyeleri ile paylaşırsa otoritesine saygı ve bağlılık gösterilir. 
Biriktirmeye büyük bir suç gözü ile bakılır. En iyi kişi birikimlerini 
dağıtın kişidir. Halen kabile toplumlarında yaygın olan “cömertlik” 
anlayışı kaynağını tarihin bu güçlü geleneğinde bulmaktadır. Bay-
ramlar bile bir nevi fazlayı dağıtım törenleri olarak başlamıştır. To-
pluluk biriktirmeyi daha başlangıçta kendi üzerlerinde en önemli 
tehdit olarak görmekte ve ona karşı direnmeyi ahlak ve din anlayış-
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ının temeli haline getirmektedir. Tüm dinsel-ahlaksal öğretilerde bu 
geleneğin izlerini güçlü bir biçimde görmek zor değildir. Toplum 
hiyerarşiye ancak yararlılığı, cömertliliği bir şeyler kazandırdığında 
onay vermektedir. Bu yönlü hiyerarşi olumlu ve yararlı bir rol oy-
namaktadır. Ana-kadına dayalı hiyerarşinin bu niteliği halen tüm 
toplumlarda büyük bir saygı ve otorite olarak kabul gören “ana” 
kavramının da tarihsel temelidir. Çünkü ana en zor şartlarda hem 
doğuran hem besleyen başat öğedir. Bu temelde oluşan kültür ve 
hiyerarşi, otorite elbette büyük bağlılık görecektir. Toplumsal var-
lığın temelini oluşturması günümüze kadar “ana” kavramının 
gücünün gerçek izahıdır. Sanıldığı gibi soyut bir biyolojik doğu-
ruculuk özelliğinden ileri gelmemektedir. “ana, tanrıça ana” en 
önemli toplumsal olgu ve kavram olarak anlaşılmalıdır. Devlet ol-
gusuna tamamen kapalı onu doğurtmayan tüm özelliklerini bağrında 
taşımaktadır. Bu tanımlama çerçevesinde doğal toplumu insan var-
lığının başlangıç tezi olarak değerlendirmek gerçekçidir. İnsanlık 
varolmayı bu teze dayanarak başlatmıştır. Ondan öncesi hayvansı 
yaşamdır. Sonrası ise ona karşıtlık temelinde gelişen hiyerarşik ve 
devletçi toplum biçiminde ki gelişimdir. Zaten bu dönemi anti-tez 
karakteri doğal toplumu sürekli bastırması, geriletmesinden kaynak-
lanmaktadır. Tez olarak doğal toplum; hem insan yerleşiminin tüm 
alanlarında geçerli olduğu gibi süre olarak da başat olarak neolitik 
dönemin sonlarına (yaklaşık M.Ö 4000) kadar etkin bir toplumsal 
sistemdir. Bastırılmış olarak da günümüze kadar tüm toplumsal 
gözeneklerde varlığını sürdürmektedir. Temel toplumsal kavram-
larda da bu süreklilik açıktır. Aile, kabile, ana, kardeşlik, özgürlük, 
eşitlik, arkadaşlık, cömertlik, dayanışma, bayramlar, yiğitlik, kutsal-
lık vb. birçok olgu ve kavramlar bu toplumsal sistemden kalmadır. 
Buna karşıt hiyerarşik ve devletçi toplum bu sistemi en çok ger-
ileten, bastıran özelliğini en çok sürdüren özelliktedir. Anti-tez 
konumunu bu özelliğinden almaktadır.  İki toplumsal sistemin iç 
içeliği de diyalektiğin temel yasalarına son derece uygundur. Bu-
rada dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir husus diyalektik 
kavrayışımızın tez ve anti-tezin birbirini yok etme biçiminde değil 
“bastırma ve geriletme” karakterinde gelişmesidir. Toplumsal sis-
temler tüm doğada olduğu gibi tez, anti-tez haline geldiklerinde bir-
birlerini birlikte taşırlar. Aralarındaki mücadele şüphesiz önemli 
gelişmelere yol açar. Hiçbir zaman tez eski halinde kalmaz ama 
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anti-tezde bir kadri mutlak olarak kendi öncülünü yemez. Ondan 
beslenerek ancak kendini geliştirir.  

Doğal toplumdan zorunlu olarak hiyerarşik ve devletçi toplu-
mun gelişmesi diye bir kanun yoktur. Belki bu yönlü bir eğilim ola-
bilir. Eğilimin zorunlu, kesintisiz ve sonuna kadar olması tamamen 
yanlış bir varsayımdır. İleriki bölümde zaman zaman açıklayacağım 
gibi sınıflı toplumun ilerlemeler için zorunlu olduğu biçimindeki 
Marksist tespit yapılan (ezilen ve sömürülenler adına) en büyük 
yanlışlıklardan biridir. Bu sosyalizmi peşinen sınıf hakimiyetine 
terk etmektedir. Bu yanlış, marksizmin yaklaşık 150 yıllık tarihinde 
bir kapitalizm yedeği haline getirilmiş olmasının en temel nedenidir. 
Devleti, sınıfları ve zoru toplumsal gelişmenin, ilerlemenin kaçınıl-
maz evreleri olarak görmek organik, doğal toplumun günümüze 
kadar muazzam direnmesini küçümsemek, hatta yok saymaktadır. 
Tarihi kendiliğinden tahakküm güçlerine hediye etmektedir. 
Sınıfların varlığını kader olarak görmek, belki de farkında olmadan 
hakim sınıfların ideologluğuna alet olmaktır. Bu yönü ile ezilen ve 
sömürülenler adına en tehlikeli bir rolü oynamaktır. Tarih bu tür 
ideolojik ve politik akımların adeta istilası altında bırakılmıştır. 

Hiyerarşi ve sınıfsallık gelişim gösterebilmiştir. Ama bu 
gelişim bir zorunluluk değil, hiyerarşiyi ona dayalı devletleşmeyi 
büyük zorbalık ve aldatmalarla yürüten güçler ile sağlanmıştır. 
Bunlar karşısında esas doğal toplum güçleri bitmez tükenmez bir 
direnme göstermiş ve sürekli sınırlandırılmış, en dar alan ve aralık-
lara sıkıştırmışlardır. Bazı alan ve aralıklara hiç sokmamışlardır. 
Tüm toplumu sınıf ve devlet hiyerarşilerinden ibaret görmek hakim 
sistemin en temel politikası ve propagandası ile sağlanmıştır.  

Hiyerarşik toplumun ilk kurbanı ana-kadının evcil düzeni oldu. 
Kadın belki de toplum, sistemde ezilen kesimlerin başında gel-
mektedir. Tarih öncesinde yaygın olarak yaşanan bu sürecin sosyal 
bilimlerde yer bulamaması da çok köklü erkek egemen toplumun 
yerleşik değerlerinden ileri gelmektedir. Kadının hiyerarşik topluma 
adım adım çekilmesi, tüm güçlü toplumsal özelliklerin yitirmesi 
toplumda gerçekleşen en temel karşı devrimdir. Günümüzde yoksul 
emekçi bir ailede kadın durumu incelendiğinde bile halen bu baskı 
ve aldatmacanın boyutlarını dehşet ile karşılamamak mümkün 
değildir. En basit nedenler ile namus ve aşk cinayetlerinin erkeğin 
tekelinde olması olup-bitenin ufak bir göstergesidir. Bu süreci bi-
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yolojik farklara bağlamak en temel bir yanlışlık olacaktır. Toplum-
sal ilişkilerde biyolojinin rolü veya yasaları geçerli olamaz. Olsa 
olsa eril ve dişil özelliklerin karşılıklı ilişkileri değerlendirile bilinir 
ki buda tüm türler için geçerli bir husustur. Ana-kadın kültü esas 
olarak toplumsal nedenler ile tahakküm altına alınmıştır. Uygulanan 
baskı ve ideoloji tamamen bu nedenledir. Cinsel güdü ile, psikoloji 
ile izah etmeye çalışmak vahim bir saptırmadır. 

Avcılıkta güçlenen ve çevresinde bir grup örgütleyen güçlü 
adam, bu gücünü iyice fark ettikten ve kabul ettirdikten sonra ana-
kadının evcil düzenini yavaş yavaş kontrolüne almıştır. Bu süreç ilk 
site devletlerin kuruluşuna kadar devam etmiştir. En şahane açıkla-
masını Sümer şehir devletlerinde görmekteyiz. Yazılı tabletler bu 
gerçekliği çok çarpıcı şiirsel bir dille anlatmaktadır. Sümer şehir 
devletini başlatan uruk tanrıçası İnanna destanı çok çarpıcıdır. 
Halen kadın kültü ile ataerkil kültün dengede olduğu bir dönemi 
yansıtan bu destan çok çetin geçen bir sürecin anısını dile getir-
mektedir. Uruk tanrıçası olarak eridu tanrısı olan “Enki” nin saray-
ına gidip oradan daha öncesinde kendisine ait olan 104 “me” sini 
çeşitli yöntemler ile ele geçirmesi ve uruka kaçırması bu dönemi 
izah etmede kilit bir role sahiptir. “Me” lerle kast edilen temel uy-
garlık buluşlarıdır. İnanna bu buluşların ana-tanrıça kadına ait 
olduğunu bunda erkek tanrı “Enki” nin rolü olmadığını ve kendisin-
den zorla ve kurnazlıkla çaldığını ısrarla vurgulamaktadır. 
İnanna’nın tüm çabası bu ana-tanrıça kültünü tekrar ele geçirmektir. 
MÖ 3000’lerde bu destanların söylendiği tahmin edilebilir. Halen 
ana-kadının gücünün dengede olduğu bir dönemdir. Bu tarihlerden 
sonra adım adım gerileyen bu kült ve kültür o kadar acımasızlığa 
tabi tutulur ki kadın daha sonra kendisini dönemin uygarlık merkezi 
(bugünün Newyork'u) Nippur’da “musakkatin” denilen genel evde 
bulur. Bir yanda Sümer rahibi zigguratta kendisine bir harem 
kurarken halk içinde genel ev oluşturulur. MÖ 2000’lerde yazılan 
Enuma Eniş destanında tanrıça Diamat artık korkunç bir cadıdır ve 
paramparça edilmesi gereken kadını temsil etmektedir. Korkunç bir 
söylem gerçekleştirilen mahkumiyeti yansıtmaktadır. Daha son-
rasını tek tanrılı dinler ve burjuva toplum sisteminin bir kafese tık-
tığı tatlı sesli ve süslü püslü kadın tamamlamaktadır. Tarihsel, to-
plumsal sistemler de kadının içine sokulduğu statünün yoğun bir 
ideolojinin propagandasına tabi tutulması o kadar ilerlemiştir ki ar-
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tık bizzat kadın zihni bile buna kader diyebilmekte ve gereklerini 
yerine getirmeyi kaderin gereği saymaktadır. Tek tanrılı dinler tanrı 
emri saymaktadır. Yunan felsefesi kadını zayıflık etkeni olarak 
göstermektedir. Kaba bir madde yığını, erkeğin sürdüğü tarlası gibi 
her türlü alçaltıcı yaklaşım layık görülmektedir. 

Hiyerarşik sistemle başlayan kadının içine alındığı statü çözüm-
lenmeden ne devlet ne de dayandığı sınıflı toplum yapıları izah edi-
lemez. En temel yanılgılardan da bu nedenle kurtulunamaz. Kadın 
bir cins olarak değil bir insan olarak doğal toplumdan koparılıp en 
kapsamlı köleliğe mahkum edilmektedir. Tüm diğer kölelikler kadın 
köleliğine bağlı olarak gelişmektedir. Dolayısıyla kadın köleliği 
çözümlenmeden diğer kölelikler çözümlenemez. Kadın köleliği 
aşılmadan diğer kölelikler aşılamaz. Doğal toplumun bilge kadını 
ana tanrıça kültünü binlerce yıl yaşamıştır. Her zaman yüceltilen 
değer ana tanrıçadır. O zaman en uzun süreli ve kapsamlı toplum 
kültürü nasıl bastırıldı ve günümüzün süslü püslü kafes bülbülüne 
dönüştürüldü. Erkekler bu bülbüle bayılabilirle ama bir tutsaktır. En 
uzun süreli ve derinlikli bu tutsaklık aşılmadan hiçbir toplumsal 
sistem eşitlik ve özgürlükten bahsedemez. Kadının özgürlük ve eşit-
lik düzeyini toplumun bu yönlü düzeyini belirlediği yargısı 
doğrudur. Daha doğru dürüst bir kadın tarihi yazılmamıştır. Kadının 
hiçbir sosyal bilimde yeri gerçekçi olarak konulmamıştır. Kadına en 
saygılıyım diyen bile bunu ancak kadın tutkularına alet olduğu 
oranda geçerli bir hüküm olarak belirler. Kadın, cinselliği dışında 
bir insan dostu olarak günümüzde bile hiçbir erkek tarafından kabul 
edilemez. Dostluk erkekler arasında geçerlidir. Kadından dost de-
mek ikinci gün cinsel skandal demektir. Bu yönlü  yaklaşmayı aşan 
bir erkeği bulmak veya yaratmak en temel özgürlük adımlarından 
biri olarak değerlendirilmelidir. Bu konuyu çözümlemeye ilerle-
dikçe daha da derinleştirmeye çalışacağım. 

Hiyerarşik toplumda tecrübeli yaşlıların gençler üzerinde kur-
duğu baskı ve bağımlılaştırmadan da önemle bahsetmek gerekir. 
Jerontokrasi diye literatüre geçen bu konu bir gerçektir. Tecrübe 
yaşlıyı bir yandan güçlü kılarken diğer yandan yaşlılık onu gittikçe 
zayıf, güçsüz kılmaktadır. Bu özellikleri yaşlıları; gençleri hiz-
metlerine almaya zorlamaktadır. Zihinlerini doldurarak bu işlemi 
geliştirmektedirler. Tüm hareketlerini kendilerine bağlamaktadırlar. 
Ataerkillik bu olgudan da büyük güç almaktadır. Onların fiziki 
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güçlerini kullanarak dilediklerini yaptıra bilmektedirler. Gençlik 
üzerindeki bu bağımlaştırma günümüze kadar derinleşerek devam 
etmiştir. Tecrübe ve ideolojinin üstünlüğü kolayca kırılamaz. Gen-
çliğin özgürlük istemi; kaynağını bu tarihsel olgudan almaktadır. 
Yaşlı bilgelerden günümüz bilim adamı ve kurumlarına kadar gen-
çliğe stratejik, hassas denilen bilgilerin en can alıcı kısmı verilmez. 
Verilenler daha çok onu uyuşturan ve bağımlılığını kalıcılaştıran 
bilgilerdir. Bilgiler verildiğinde uygulama araçları verilmez. Sürekli 
bir oyalama değişmez bir yönetim taktiğidir. Kadın üzerinde kuru-
lan strateji ve taktiklerle, ideolojik ve politik propaganda ve baskı 
sistemleri gençler için de geçerlidir. Gençliğin her zaman özgürlük 
istemesi fiziki yaş sınırından değil bu özgül toplumsal baskı duru-
mundan ileri gelmektedir. Ayyaş, toy, delikanlı kavramları gençliği 
küçük düşürmek için uydurulan temel propaganda sözcükleridir. 
Yine hemen cinsel güdüye bağlamak, serkeşliğe çekmek, ezbere, 
katı doğmalara bağlamak gençlik enerjisinin sisteme yönelmesini 
engellemek ve düzeni sağlamakla bağlantılıdır. Özgürlüğe yürüyen 
bir gençliği tutmak zordur. Sistemlerin başına en başta bela olan 
kesimdir. Tarih boyunca bu çok iyi bilindiği için eğitim adı altında 
gençlik kurban edilmekten tutalım akla hayale gelmez uygulamalara 
tabi tutulmuştur. Hiyerarşik toplumun yükselişinde kadından sonra 
gençliğin bu duruma düşürülmesi belirleyici rol oynar. Gençliği 
kontrole alan düzenin kendini en güçlü hisseden düzen sayması bo-
şuna değildir. Daha sonraki devletçi toplum sistemlerinin tümü gen-
çliğe benzer bir uygulamayı dayatacaklarıdır. Zihni böyle yıkanan 
gençlik her işe koşturulabilir. Savaş dahil en zor işi meslek edine-
bilir. En önde tüm zor işlere sürülür. Özcesi yaşlıların zaaf ve 
gücünden kaynaklanan gençliği bağımlılaştırma ve güdümleme 
ilişkisi hızından ve yoğunluğundan hiç kaybetmeden hakim sistem-
lerin en güçlü sürdürücüleri kılınmışlardır. Tekrar vurgulamalıyım 
gençlik fiziki bir olay değil toplumsal bir olaydır. Tıpkı kadınlığın 
fiziksel değil toplumsal bir olgu olması gibi. Bu iki olay üzerindeki 
çarpıtmaları kaynağına inerek açığa çıkartmak sosyal en bilimin 
temel görevidir. Bu kapsama çocukları da almak gerekir. Zaten 
kadını ve gençliği tutsak kılan çocukları da dolaylı olarak dilediği 
sistem altına almış sayılır. Çocuklara hiyerarşik ve devletçi toplu-
mun yaklaşımının çok çarpık yönlerini açığa çıkarmak büyük önem 
taşımaktadır. Çocukların anadan ötürü doğru temelde eğitilmemeleri 
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sonraki tüm toplumsal gidişatı çarpık ve yalancı kılar. Çocuklar üz-
erinde de muazzam bir baskı ve yalanlamaya dayalı eğitim sistemi 
kurulur. Çok çeşitli yöntemlerle sistemin daha beşikten bağımlıları 
haline getirilmeye çalışılır. Yedisinde neyse yetmişinde de o olur 
deyişi bu gerçeği dile getirmektedir. Çocuklara doğal toplumun 
özgür yaklaşımı hep bir hayal olarak bırakılır. Ve bu hayallerini 
yaşamalarına  hiç izin verilmez. Çocukları doğal hayallerine göre 
yaşatmak en soylu görevlerden biridir.  

Bir kez daha vurgulanmalı ataerkil ilişkinin güç kazanmasına 
bir zorunluluk gözüyle bakılamaz. Ayrıca sanki bir kanun gereği-
ymiş gibi saf bir çıkış değildir. Sınıflaşma ve devletleşmeye giden 
yolda temel bir aşamayı teşkil etmesi üzerinde önemle durmayı 
gerektiriyor. Kadın-ana etrafındaki ilişkinin bir güç, otorite ilişkis-
inden ziyade organik dayanışma tarzında olması doğal toplumun 
özüne uygundur. Bir sapmayı teşkil etmez. Devlet otoritesine ka-
palıdır. Organik oluşumdan ötürü zor ve yalana dayanma ihtiyacı 
duymaz. Bu nokta şamanizmin neden ağırlıklı olarak bir erkek dini 
olduğunu da açıklar. Şamanizme yakından bakıldığında yanıltma ve 
güç gösterisi ağır basan bir meslek olduğu hemen anlaşılır. Doğal 
toplumun saflığı üzerine yayılacak kurnazca otorite için güç ve mi-
toloji özenle hazırlanır. Şaman artık rahipleşme, din adamı olma 
yolundadır. Yaşlı atayla ilişkiler ittifaka yönelir. Tam hakimiyet için 
güçlü avcının adamlarına ihtiyaçları vardır. Gücüne ve av yetenek-
lerine en çok güvenen grup ilk askeri çekirdeğe dönüşme 
eğilimindedir. Bu üçlünün elinde giderek değer ve yetenekler 
birikmektedir. Kadın-ananın etrafı kurnazlıkla yavaş yavaş 
boşaltılır. Evcil düzen gittikçe kontrol altına alınır. Önce kadın 
erkeklerin etkileyici gücü, söz geçireni iken yavaş yavaş yeni otorit-
enin hükmüne girer. İlk güçlü otoritenin kadın üzerinde kurulması 
rastlantı değildir. Kadın organik toplumun gücü ve sözcüsüdür. O 
aşılmadan ataerkillik zafer kazanamaz. Daha ötesine devlet kuru-
muna geçilemez. Ana-kadın gücünün aşılması stratejik bir anlama 
sahiptir. Eldeki veriler Sümer kanıtlanmasında da gözlemlendiği 
gibi sürecin çok çetin geçtiği anlaşılmaktadır. Tek tanrılı dinlerde 
yansıtılan lilit-havva kadın figürü de sürecin özelliklerini oldukça 
çarpıcı yansıtmaktadır. Lilit boyun eğmez kadın iken, havva teslim 
kadını yansıtmaktadır. Öyle ki erkeğin kaburga kemiğinden 
yaratıldığı iddiası ne kadar bağımlı kılındığının da ölçüsü olmakta-
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dır. Diğer yandan Lilit şahsında kadına edilen lanet, iftira, cadılık, 
şeytanın arkadaşı benzeri tüm küfürler büyük çekişmenin varlığını 
kanıtlamaktadır. Bin yılların bu yönlü kültürünü, düşünce ve inan-
çlarını ele vermektedir. Kadının toplumsal alt edilişi çözümlen-
meden daha sonraki erkek egemen toplum kültüründeki temel özel-
likler doğru anlaşılamaz. Erkekliğin toplumsal kuruluşu akla bile 
getirilemez.  Erkeğin toplumsal kuruluşu anlaşılmadan da devlet 
kurumu çözümlenemez. Devletle bağlantı “savaş” ve “iktidar” 
kültürü doğru tanımlanamaz. Konu üzerinde yoğunca durmamızın 
nedeni daha sonraki tüm sınıflaşmaların sonucu olarak gelişen 
korkunç tanrı-kişilikler ve her türlü sınır, sömürü ve can almalarına 
gerçek bir açıklık kazandırmaktır. İnsanlığın lanetine -siyasal ikti-
dar, devlet- kutsal paradigmasıyla bakılırsa insanlık zihniyetinin en 
kirli karşı-devrimi gerçekleşmiş olacaktır. Gelişen de bu olmuştur. 
Buna ilerlemenin zorunlu etkeni denilmesi-Marksizm de dahil- karşı 
devrimlerin en tehlikelisidir. Tarihin bu açıdan kesinlikle eleştiri 
süzgecinden geçirilip doğrultulması sağlanmadıkça yapılacak her 
devrim kısa sürede karşı devrime dönüşmekten kurtulamayacaktır. 

Önce kadının, onunla birlikte gençlerin ve çocukların doğal to-
plum dünyasının yıkılması, üzerlerine güce ve yalana (mitoloji) 
dayalı bir hiyerarşinin kurulması yeni toplumun hakim biçimi haline 
gelirken bu süreçle iç içe diğer bir köklü karşı-devrim gelişir. Do-
ğayla ters düşme, tahribe yönelme süreci. Avcı, savaşçı tarzı olma-
dan toplumun yaşayıp gelişemeyeceği doğru bir varsayım değildir. 
Etle beslenmeyen hayvan türleri, etle beslenenlerden birlerce kez 
daha fazladır. Çok az sayıda tür etle beslenir. Doğaya derinliğine 
bakıldığında hayvansal yaşam için öncelikle zengin bir bitki örtüsü 
oluşmaktadır. Hayvansal gelişme bitkisel gelişmenin bir sonucudur. 
Diyalektik ilişki böyledir. Çünkü ilk hayvanın yiyecek bir hayvanı 
yoktur. O bitkiyle beslenecektir. Etle beslenmeye bir sapma gözüyle 
bakmak gerekir. Eğer tüm hayvanlar birbirini yeseydi canlı hayvan 
türü hiç oluşmazdı. Evrim kuralına da aykırı bir gelişmedir. 
Doğanın esaslı eğilimlerinden her zaman sapmalar çıkar. Ama sap-
maları esas haline sokarsak hangi türe ilişkinse o türün soyu kurur. 
Bu olgunu en çarpıcı ifadesi toplumsal olmamak kaydıyla çift cin-
sellik yaşayanlardaki durumdur. Herkes çift cinsel, dolayısıyla ho-
moseks ilişkisinde olursa insan soyu kendiliğinden kurur. Bu kısa 
izah bile avcı ve savaşçılığa dayalı toplumsal gelişmenin çarpık-
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lığını gayet iyi dile getirmektedir. Sadece maddi açıdan değil, 
öldürme kültürünün manevi sonuçları çok daha ağırdır. Hayvanları 
ve hemcinslerini öldürmeyi bir yaşam tarzı-zorunlu savunma dış-
ında- olarak kültürleştiren bir topluluk artık savaş makinesini gel-
iştirmek için her türlü alet ve kurumsal düzeni geliştirmeyi temel 
alacaktır. Devlet en temel güç kurumu olarak hazırlanırken savaş 
okları, mızrakları ve baltaları en değerli araçlar olarak icat edilip 
geliştirilecektir. Doğal ana-toplumdan çıkan ataerkil toplumun tari-
hin en tehlikeli sapması olarak gelişmesi, günümüze kadar ki tarihin 
korkunç öldürme ve sömürme biçimlerinin de özüdür. Bu gelişme 
bir kader ve ilerlemenin zorunlu koşulu olması şurada kalsın tam bir 
sapma halidir. Aslanın krallığına benzer bir gelişme oluyor. Yine 
yılan-fare diyalektiğine benziyor. Daha şimdiden devlet teorilerine 
“yılan-fare” teorisi demek doğruya daha yakın bir değerlendirmedir. 
Çoğu erkeğin soyadı Aslandır. Öyle olmak çok özlenir bir husustur. 
Soruyorum “kimi yemek için” !  

Avcılık ve savaş kültürünün varacağı durak askeri örgütlen-
medir. Askeri örgütlenme doğal, etnik toplumun dağılması oranında 
gelişir. Kadın-ana etrafındaki örgütlenme soy, gen, akraba ön ilişk-
isini geliştirirken, askeri örgütlenme bu ilişkiden kopmuş güçlü 
erkekleri esas alır. Artık bu gücün karşısında hiçbir doğal toplum 
biçiminin karşı duramayacağı açıktır. Toplumsal ilişkilere toplumsal 
zor-buna medeni ilişki de denilmektedir- girmiştir. Belirleyen güç 
zorun sahipleridir. Böylelikle özel mülkiyetin de yolu açılmaktadır. 
Mülkiyetin temelinde zorun yatması anlaşılır bir husustur. Zorla ve 
kanla eler geçirme benlik duygusunu aşırı güçlendirir. İlişkilere 
hükmetme olmadan zor aracı geliştirilip uygulanamaz. Hükmetme 
ise sahip olmayla bağlantılıdır. Hükmetmenin içeriğinde sahip olma 
bir diyalektik ilişkidir. Sahiplikte tüm mülk düzenlerinin öznesidir. 
Artık topluluğa, kadına, çocuğa, gençlere verimli av ve toplayıcılık 
alanlarına mülk gözüyle bakma dönemi açılmaktadır. Güçlü erkek 
bütün ihtişamıyla ilk çıkışını yapmaktadır. Tanrı-kral olmaya az 
kalmıştır. Şaman-rahip artık bu yeni sürecin mitolojisini oluşturmak 
için iş başındadır. Yapılması gereken iş bu yeni oluşumu muhteşem 
bir gelişme olarak hükmedilen insanın zihnine yerleştirmektir. Meş-
ruiyet savaşı en az çıplak zor kadar hünerli çaba gerektirmektedir. 
İnsanın zihnine öyle bir inanç yerleştirilmeli ki mutlak bir kanun 
değerinde olsun. Bütün sosyolojik veriler “hükmeden tanrı” 
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kavramına bu süreçte erişildiğini göstermektedir. Doğal topluma 
eşlik eden “totem” inancında hükmetme ilişkisi yoktur. Klanın sim-
gesi olarak tabusaldır. Kutsaldır. Klan yaşamı nasılsa simgesel 
kavramsallaştırılması da öyle yansıtılmaktadır. Klan örgütlenmesin 
hayatı ve kurallarına sımsıkı bağlanmadan yaşam düşünülmemekte-
dir. Dolayısıyla varlığının en yüksek en yüce yansıması olarak to-
tem dokunulmaz ve kutsal sayılacaktır. Hürmet edilecektir. Saygı 
gösterilecektir. Nesne olarak en yararlı eşya ve hayvan ve bitkiler-
den seçilecektir. Doğada klana yaşamsallık veren nesne ne ise ona 
inanılacak ve simgesi sayılacaktı. Böylelikle doğal toplumun dini de 
doğayla bütünlük arz etmektedir. Bir korku kaynağı değil, 
güçlendirme unsurudur. Kişilik ve güç kazandırmaktadır. 

Ataerkil zihniyetin yaşadığı bu karşı-devrim belki de tarihin 
yaşadığı en büyük çarpıtma, saptırma girişimidir. İnsan, toplum 
zihninde öylesine kök salmıştır ki halen bu etkinin aşılmasının ke-
narından bile geçemiyoruz. Halen Sümer rahipleri bize hükmediyor. 
İcat ettikleri devlet kurumları ve meşruiyet ifadesi olarak kurgu-
ladıkları tanrılar göz açtırmamasına bizi yönetmekteler. Temel 
görüş açılarımıza, paradigmalarımıza hakim olmaktadırlar.  

M.Ö.4000’lerde ataerkil otoritenin gelişmesini hızlandırdığı 
gözlemlenmektedir. Yeni toplumdaki askeri maiyetler güç kazanmış 
olup, yoğun kabile çatışmaları, imha ve boyun eğdirmelerin izlerini 
yoğunca görüyoruz. İzlerini yoğunca görüyoruz. Aşiretlerin halen 
varlığını sürdürmesi bu dönemin ne denli çetin geçtiğine tanıklık 
etmektedir. Ataerkillik oraya yayılıp sınıflaşma ve devletleşmeyi 
doğurmaktadır. M.Ö. 3000’ler site devletin tarihte ilk doğuşuna 
tanıklık etmektedir. En parlak örneği Uruk sitesidir. Gılgameş de-
stanı özünde Uruk sitesinin kuruluş destanıdır. Denebilir ki tarihin 
en büyük devrimi bu site kültürünün çerçevesinde yaşanmıştır. 
İnanna-Enki kurgusu kadın-ana toplumuyla, ataerkil toplumun 
çekişmesini görkemli bir şiir diliyle yansıtmaktadır. Gılgameş de-
stanı kahramanlık çağının her toplumda görülen örneğinin şahane 
ve ilk orijinal yapısını dile getirmektedir. İlk şehir-barbar çatışma-
sını da burada görmekteyiz. Kadın hala yenilmiş olmaktan uzaktır. 
Ama güçlü erkek, askeri maiyeti ile artık toplum üzerinde hüküm-
ranlığa adım adım alıştırılmaktadır. İdeolojik kurgusuyla, dinsel 
kurumlarıyla ve ilk hanedanlık ve saraylarıyla uygar toplumun 
şafağı atmaktadır. 
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DEVLETÇİ TOPLUM-KÖLE TOPLUMUN OLUŞUMU 
Hiyerarşik toplum doğal toplumla sınıf temeline dayalı devletçi 

toplum arasında ara halkayı oluşturmaktadır. Otoritenin şahsi 
niteliği, askeri maiyetin kişiyle sınırlı olması dönemin tipik özel-
liğidir. Otoritenin kurumlaşması niteliksel bir dönüşümü ifade eder. 
Devlet esas olarak kurumlaşarak süreklilik kazanan otoritedir. Tari-
hte belki de en tehlikeli araç devlet kurumu iken hala en az anlaşılan 
olgu özelliğini de korumaktadır. Bunda içerdiği kültür ve ifa ettiği 
çıkarların çeşitliliği esaslı rol oynamaktadır. Hakkında söylenen ve 
yazılan her şey devleti daha da sırlaştırmakta ve anlam 
güçsüzlüğüne katkı yapmaktadır. Devleti sadece bir zor aracı olarak 
görmek ne kadar yanılgıysa, kutsal bir otorite olarak kavramsal-
laştırmak da o denli olup-biteni gizlemeye hizmet etmektedir. Dev-
let tahlilleri sosyal bilimin halen altında çıkamadığı en temel 
konusunu teşkil etmektedir. Kapsamlı devlet çözümlemesine ulaş-
madan hiçbir sosyal olgu ve soruna çözümleyici yaklaşmak müm-
kün değildir. 

Sümer örneği yakından incelendiğinde devlet toplumun da daha 
başlangıçtan itibaren iki işlevin iç içe geçtiği görülmektedir. Birin-
cisi baskı, otorite aracı olarak devlet, ikincisi tüm siteyi besleyen 
kamusal üretim düzeni olarak devlet. Bu çifte niteliği devletin temel 
çelişkisi olarak insanları hep meşgul edecektir. Ne onunla olunur, ne 
olunmaz. Baskı, tahakküm aracı olarak tahammülü en güç kurum-
dur. Fakat kamusal güvenlik ve üretim aracı olarak vazgeçilmez bir 
araçtır. Burada temel sorun daha başlangıcından beri kamusal -
toplumun ortak yararı- güvenlik ve üretimin baskı ve otoriteyi 
gerektirip gerektirmediğidir. Devlet olmadan toplumun ortak 
güvenlik ve üretimi mümkün değil mi? Mümkünse o zaman zor 
aygıtı olarak devlete gerek yoktur. Sorunun can alıcı noktası bura-
sıdır. Devlet adeta iyi bir yiyeceğin içine bir miktar uyuşturucu ko-
yarak büyük çıkar aracına dönüştürülmüş bir kurum haline 
getirilmiştir.  

Baştan beri bela, gereksiz, hiç zorunlu olmayan, giderek tam bir 
soyguncu çeteye dönüşen bir araçtır. Bu yönüyle devletin doğduğu 
ilk günden itibaren kesilip atılması, teşhir ve tecrit edilmesi gereken 
toplumsal bir ur olarak değerlendirilmesi en doğru tanımdır. To-
plumun ortak güvenlik ve üretim aracı olarak değerlendirilmesi, 
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klasik anlamda devlet denilmeyecek bir toplumsal araç olarak 
tanımlanması daha doğru bir yaklaşımdır. Bu tarz toplumsal 
oluşuma “demokrasi” demek daha uygun ve gerçekçi olacaktır. 

Demokrasinin protipini doğal toplumdaki yararlı hiyerarşide 
görmek mümkündür. Birikime ve mülkiyete dayanmayan toplulu-
ğun ortak güvenliğini, yönetimini sağlayan gerek ana-kadın, gerek 
yaşlı-tecrübeli erkek son derece gerekli ve yararlı temel öğelerdir. 
Topluluğun bu öğelere gönüllü saygınlığı yüksektir. Fakat bu durum 
istismar edilip gönüllü bağımlılık otoriteye, yararlılık çıkara 
dönüşünce toplum üzerinde her zaman gereksiz zor aygıtı ortaya 
çıkmaktadır. Zor aygıtının kendini ortak güvenlik ve kollektif üre-
tim yöntemleriyle gizlemesi, tüm sömürücü ve baskıcı sistemlerin 
özünü teşkil etmektedir. İcat edilen en uğursuz oluşum budur. Bu 
öylesine bir icattır ki daha sonra geliştirilecek tüm kölelik biçimleri, 
korkutucu mitolojik ve dinsel formları, sistemli imhaları ve ta-
lanları, yakıp-yok etmeleri beraberinde getirecektir. 

Marksizm bu sürecin doğuşunu izah ederken eski geri topulu-
mun bağrından ileri bir toplumun doğuşu biçiminde “zor”a ebelik 
rolü vermektedir. Hepimizin paylaştığı bu yaklaşım tüm devlet-
devrim, demokrasi anlayışımızı ve örgüt-eylem uygulamalarımızı 
kökünden sakatlamaktadır. Bir özeleştiri cümlesi olarak bu yak-
laşımı aşmak sanırım şimdiye kadar bu kapsamda hiçbir özgürlük 
ve eşitlik akımına nasip olmamıştır. Halklar, ezilenler adına kurgu-
lana her ekol, tarikat, kurulan devletler, siyasal hareketler bu sakat 
anlayış nedeniyle tam tersi sonuçlara yol açmaktan kurtulamamış-
lardır. 

Konuyla bağlantılı ikinci önemli husus; duygusal zekayla 
analitik zeka arasındaki kopuşun büyük ve tehlikeli bir sıçramayı 
gerçekleştirmesidir. Duygusal zeka tüm canlılara mahsus olan 
zekadır. Bir anlamda doğal süreçlere özgü olan öznellik, zihin du-
rumudur. Duygusal zeka evrim zincirinin insan türüne doğru 
gelişiminde analitik zekaya doğru bir eğilim belirir. Analitik zekada 
daha hızlı seçim dolayısıyla değişim yapma yeteneği yüksektir. 
Fakat sapmacı yönü de benzer bir oranı teşkil etmektedir. Duygusal 
zeka basit olmasına rağmen içgüdülere has bir kesinliğe sahiptir. 
Şartlı reflekslerin şartsız reflekslere dönüşümü anlamına gelir. 
Güdüler öğrenmenin en basit biçimleri olmasına karşın çok istikrarlı 
yapılardır. Yüz binlerce yıl yaşanan deneyimlerin ürünüdürler. Bu 



 28 

nedenle kolay kolay yanılmazlardır. Diğer bir özellikleri yaşamla 
çok sıkı ilişki içinde olmalarıdır. Yaşamı tehdit eden veya 
ilgilendiren iç ve dış koşullara anın da tepki verirler. Fakat bu 
yönleri hızla analitik zeka rolünü oynamalarına ket vurmaktadır. 
Yine de yaşam için geçerli olan esas olarak duygusal zekadır. 
Yorumlamaz, yaşatır. Yorumlama ne kadar çok gelişmişse sapma 
oranı da o denli artar. Analitik zeka ise daha çok yorumlayarak 
duygusal zekaya yeni yönler, davranış biçimleri biçmeye çalışır. 
Daha çok gelişkin insan türüne aittir. Zaten insan türünün toplumsal 
tarz da yaşaması da analitik zekanın gelişim seviyesiyle bağlan-
tılıdır. Hızlı toplumsal gelişmeyi sağlayan analitik zekadır.  Fakat 
duygu boyutundan yoksun olduğu için serbest kaldığında çok teh-
likeli olur. Özellikle iktidar ve savaş kültürüne alışıldıktan sonra 
analitik zeka korkunçlaşır. En çarpıcı ifadesini yakın çağların imha 
savaşlarında göstermiştir. Adeta bir makine düzeninde çalıştığı için 
acı, korku, sevgi gibi duygulardan yoksunluğu, empati ve sempatiyi 
tanımaması bu imhacı özelliğini çok tehlikeli kılmaktadır. Buna 
karşın duygusal zekayla uyum içinde çalıştığında en sağlıklı, 
çözümleme yeteneği yüksek birey ve toplulukların oluşumunda be-
lirleyici rol oynamaktadır. 

Köleci devlet toplumunda gelişen bu iki zeka arasındaki büyük 
kopuştur. Belki de üst boyut da ilk defa doğal topluma egemen olan 
duygusal zekadan koparak sadece baskı ve sömürü sanatında yo-
ğunlaşan bir sınıf zekası, aklıyla karşı karşıya gelmekteyiz. Bu çok 
tehlikeli sonuçlar doğuracak bir gelişmedir. Neolitik toplumda 
sağlanan artı-ürüne dayanarak gelişen köleci üretimin daha bol artı-
ürünü bu sınıfsal oluşumun maddi temelidir. Sadece üretimi 
yöneterek büyük oranda ürünlere el koymaktadır. O zaman geriye 
bu tarz üretimi savunmak için yeni zihniyet durumunu yaratmaya 
sıra geliyor. Yeni hükmeden tanrılı mitolojiler bu zihniyet arayışının 
sonucudur. Köklü bir analitik zeka süreci söz konusudur. Kulları 
yönetecek kuralları bulmak, ölümsüz tanrı buyrukları gibi göster-
mek bu zeka tarzının üzerinde en çok çalıştığı konudur. Sümer ve 
Mısır rahiplerinin büyüklüğü bu konunun insanlık tarihindeki büyük 
öneminden ileri gelmektedir. Doğal toplumdan ve yaşamdan kopan 
zekaları muazzam bir mitolojik kurgusal sistem yaratmıştır. Kullara 
bunları inandırmak için daha da büyüleyici okul sistemleri, tapınak-
lar, heykeller yaratmışlardır. Doğal toplumun tehlikeli olmayan ru-
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hçu dinleri yerine hükmeden tanrı ağırlıklı dinleri geçinerek boyun 
eğmelerini sürekli geliştirmişlerdir. Korku duygusunu saptırarak bu 
yeni tanrılardan neden korkmaları gerektiğini, dediklerine tam uyar-
larsa mükafatlarını nasıl göreceklerini özenle anlatmışlardır. İlk 
defa cennet ve cehennem içerikli ütopyalar icat etmişlerdir. Aslında 
yeni efendiler sınıfına tam uyum için ideolojik   sistem geliştiril-
mektedir. Düşünce tarzının mitolojik olması dönemin ruhuna uy-
gundur. Canlıcılık (animizm) dini aslında özgürlükçü-eşitlikçidir. 
Mitolojik ağırlıklı yeni din ise bir sınıf dini, eşitsizlik ve kölelik 
dinidir. Mutlak boyun eğmeyi, tanrıları -efendileri- esas almayı em-
retmektedir. 

İnsanlık tarihinden gerçekleşen bu zihniyet karşı-devrimi 
gerçekten analitik zekanın en büyük çıkışlarından biridir. Sınıfsal 
aklın gelişmesidir. Artık tarih, edebiyat, sanat, hukuk, politika bu 
sınıf zihniyetiyle yeniden üretilecektir. Sümer ve Mısır mitolojisin-
den bu sürecin en güçlü ve orijinal halini görmekteyiz. Egemen 
sömürgen sınıf ideolojisi artık bir üst toplum, devletçi toplum olma 
yoluna girmiştir. Bu yönlü atılacak her adım tüm toplum adına atı-
lacak, ona mal edilecektir. Doğal toplumdan kalma ana-tanrı ideolo-
jisi giderek sömürülerek, içeriğinden boşaltılıp asimile edilerek 
erkek-tanrılar düzeninin hizmetine koşturulacaktır. Tıpkı kadının 
erkeğin hizmetine -genel ve özel fahişeliğe başlangıç- koşturulması 
gibi. Doğal tüm toplumun eşit-özgür üyeleri yeni kul sınıfına 
dönüşecektir. Gerçekleşen  BÜYÜK TOPLUM YALAN’ının tüm 
insanlık zihninde kök salarak güçlü kurumlara kavuşturulmasıdır. 
Her tür mitoloji, destan, tapınak ve okullarıyla. 

Tarihin en köklü zihniyet dönüşümü olarak Sümer toplumunda 
gerçekleşen karşı-devrim; başta Ortadoğu toplumunu olmak üzere 
insanlığın paradigmasını -doğaya evrene temel bakış- kökünden 
değiştirmiştir. Doğal toplum, canlı doğa-evren anlayışı renkli ve 
üretkendir. Doğayı bir öcü, zalim olarak görmez. Bir ana gibi görür. 
Sümer dilinde özgürlük sözcüğü olan “Amargi” aynı zamanda 
anaya dönüş anlamına gelmektedir. Bu sözcük bile gerçekleşen 
karşı-devrimci zihniyetin niteliğini çok iyi açığa vurmaktadır.  

Doğal toplumla birlikte büyük kaybeden bir kesim de kadınlar 
olmaktadır. Sümer mitolojileri kaybeden kadının ağıtları gibidir. 
İnanna kültü hem daha önceki dönemlerin kadın eksenli toplumun-
dan izler taşımakta hem de erkek egemen topluma karşı büyük bir 
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mücadelenin verildiğini yansıtmaktadır. İlk site tanrılarının önemli 
bir kısmı kadın kökenli iken giderek tümü yerlerini erkek kimlikli 
tanrılara bırakır. Kadın düşüşünün hazırlandığı kurumların başında 
yine tapınaklar gelmektedir. Başlangıçta ana-tanrıça inanna adına 
yaygın kadın rahibelerin yönetimindeki tapınaklar adım adım ele 
geçirilerek sonunda geneleve dönüştürülür. Doğal toplumun ana-
kadın etrafındaki evcil düzeni farklı bir kurumdur. Kadının sahibi 
olmadığı gibi, ana-kadının kendisi çocuklarının ve dilediği erkeğin 
yöneticisidir. Klasik anlamda karılık-kocalık kurumu gelişmemiştir. 
Devlet kurumu temelinde erkek egemen toplumun şekillenmesiyle 
erkek yönetimindeki ataerkil aile yaygınlaşır. Aile kurumu nitelik 
değiştirerek günümüze kadar sürecek ilk şekillenmesini kazanır. 
Kadının sahibi erkek olduğu gibi çocuklar da onundur. Kadın 
giderek güçten düşürülüp kendisi mal haline getirilmektedir. İçine 
girilen aile özünde bir kafestir. Erkek yönetimindeki aile kadar der-
inliğine ve sürekli kazanmış başka tür bir köleliğin bulunmadığı 
önde gelen sosyologların ortak bir tespitidir. Toplumun kölelik 
düzeyini çözümleyebilmek kesinlikle kadının  kölelik düzeyinin çok 
yönlü çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür. Kadın da gerçekle-
şen yalnız zihni ve fiili bağımlılık değildir. Tüm duyguları, fiziki 
hareketleri, ses düzeni, giyim-kuşamı, kölelik tarzıyla bağıntılı kıl-
ınmıştır. Burnuna, kulağına el ve ayak bileklerine halkalar 
takılmıştır. Bunlar kölelik zincirinin simgeleridir. Ortaçağlarda 
bekaret kemeri de takılır. Tek taraflı bir namus ahlak anlayışı 
gerçekleştirilir. İdeolojik olarak hiçleştirilir. Elindeki tüm değerler 
alınıp kendisi mal durumuna getirilir. Başlık parasına (değerine) 
bağlanır. Kaynağını köklü bir biçimde Sümer toplumundan alan 
kadın köleliği el atılmamış bir konudur. Hiyerarşik toplumda ba-
şlayan bağlanma, rahip tapınağından geçirilip, erkeğin kulübesi 
içine tıkılarak en ağır statüye sokularak tamamlanır. O dönemden 
beri geliştirilen hep bu statü olmuştur. Bütün duygu ve davranışları-
yla -düşünce gücü asgariye indirilerek- erkeğine nasıl hizmet ede-
ceği edebiyatın, eğitimin, ahlakın temel konusudur. Erkek köle daha 
çok artı-ürün sağlayarak, kaba gücü kullanılarak statü kazanmıştır. 
Ekonomik içerikli bir kölelik ağır basar. Kadın  ise tüm beden, ruh 
ve düşüncesiyle köleleştirilir. Erkek köleyi serbest bıraksan özgür 
bir insan olabilir. Ama bir kadını serbest bıraksan daha beteri bir 
köleliğe konu olur. Bu gerçeklik bile derinliğine işlenmiş köleliği 
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yansıtmaktadır. Dikkatli bir gözlemci kadına baktığında her şeyiyle 
nasıl amansızca erkeğin her istediğine göre şekillendirildiğini fark 
etmekte güçlük çekmez. Ses düzeninden yürüyüşüne; bakışından 
oturuşuna kadar “ben bitirildim” der gibidir. Kadın kölelik çözüm-
lemelerinin geliştirilmeyişinin en önemli nedeni erkeğin bu konu-
daki obur iştahı, diktatörce tatmin ruhudur. Toplumdaki tanrı-kralın 
evdeki protipi kadının efendisi olarak erkektir. O bir koca değil 
sadece “tanrı-koca”dır. Bu nitelik özünde hiçbir şey kaybetmeden 
günümüze kadar etkisini sürdürmüştür. 

Sınıflı uygarlığın temel toplum sistemi olarak kölecilik döne-
minde insanlık şüphesiz gelişmesine devam etmiştir. Her şeyi be-
lirleyen köleci sistem değildir. Şehir devrimini köleciliğin eseri 
olarak göremeyiz. Kölecilik ve devlet olmadan da şehir gelişebilir. 
Devletleşmemiş şehir varlığına bolca rastlanmaktadır.  

Analitik düşünce şehir oluşumuyla oldukça bağlantılıysa da bu 
düşünce biçimini sınıf çıkarları temelinde çarpıtan yine köleci dev-
let toplumudur. Yoksa analitik düşünceyi  geliştiren kölecilik 
değildir. Köleci sistemin yaptığı bu düşünce tarzıyla kocaman bir 
yalan dünyası imal ederek insan zihnine bir kabus gibi çökmesidir. 
İnsanlığın ortak bir kültürü olan bilim ve sanatların gelişimini 
köleciliğe ve diğer sınıflı toplum formlarına bağlamak olsa olsa ik-
tidar-bilme olgusuna bağlanabilir. Bilim ve sanat üstündeki devlet 
egemenliğiyle izah edilebilir. Özgürlük ve eşitlik ideolojisi ve hare-
ketleri adına bu tür değerlendirmelerin yapılması bilinçli değilse, 
iktidar bloğuna farkında olmadan bağlılığın bir sonucudur.  

 
FEODAL DEVLETÇİ TOPLUM-OLGUNLAŞMAMIŞ 

KÖLELİK TOPLUMU 
 
“POLİTİKA VE ASKERLİK SANATI” adı altında yapılan as-

lında sistemli insan öldürme, bastırma ve her tür sömürü işlerinde 
kullanma sanatıdır. Bu sanatın meşrutiyet temelini hazırlarken baş-
vurulan temel sanatlar; mitoloji, destanlar, kısmen kutsal kitapların 
içeriği, heykel, resim ve müzik başta olmak üzere çeşitli etkinlikler-
dir. Şüphesiz bu sanatların doğuşu köleci sınıfın yaratımı değildir. 
Ama çıkarlarına adapte etmede büyük maharet gösterdikleri de çok 
iyi bilinen bir gerçektir. İnsan zihniyetini temelden dönüştürme sa-
natı. Hem de insanlığın büyük emekleriyle binlerce yılda oluşturdu-
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ğu bu temel maddi ve manevi yaşam araçlarını kullanarak. Köleci 
sistemin olumlu yaratıcı katkısı değil, saptırması, çarpıklaştırması 
söz konusudur.  

Dinlerin ve etnisitenin  -kabile, aşiret ve kavim gerçeği-   büyük 
hareketlerini çözmeden tarihi yorumlamak hem yöntem hem içerik 
olarak ciddi yanlışlara ve göz ardılara yol açar. 

Aydınlatılması gereken diğer bir tarihsel toplumsal sorun; 
geçmişin aşılmasından neyin anlaşılması gerektiğine ilişkindir.  

Üst toplum altını bağrında taşır. Fakat tersi doğru değildir. Alt 
toplum üstünü içermez. Çünkü yeni olgu yoktur. Dolayısıyla feodal 
toplum, köleci sistemin dıştan ve içten gelen saldırılar sonucunda 
yeni yüklenimler alarak gelişmesi ile şekillenmektedir. Bağrında bir 
çok köleci sistem değerini barındırmaktadır. Eski biçimleri ile 
olduğu gibi değil, yeni değerler ile kurulan sentez sonucu oluşan 
yeni formlar olarak yaşamaktadırlar. Ortadan kalkma değil şekil 
değiştirerek varolmaya devam etmektedirler.  

Doğal topluma karşı zihniyet dönüşümü derinleşerek feodal to-
plum sisteminde de devam etmektedir. Analitik zeka yolu ile büyük 
açılımlar sağlanmıştır. Hem dini hem felsefi düşünce biçimi yeni 
toplumun hakim zihniyetini oluşturmaktadır. Her iki düşünce biçimi 
eski toplumun dönüşen unsurlarında tekrar hakimiyete geçmektedir. 
Nasıl ki Sümer toplumu neolitik toplumun değerlerini kendi yeni 
sisteminde sentezlemişse, feodal toplumda hem eski sistemin iç 
yapılarında ki, hem dış çevrelerindeki ezilen sınıflarla, direnen et-
nisitenin  manevi değerlerini sentezlemiştir. Bu süreçte pratik akış 
belirleyicidir. Pratik bir anlam da zamanın bir güç gibi oluşturucu 
varlığıdır. Zaman oluşan pratiktir. Zihniyet mitolojik özelliklerini 
dini ve felsefi kavramlar ile yenilemektedir. Yükselen imparatorluk 
gücü zayıf ve güçsüz çok tanrı yerine evrensel gücü temsil eden en 
büyük tanrıya doğru bir evrim biçiminde yansıtılmaktadır. Maddi 
hayatta olup-bitenler zihniyette de karşılığını bulmaktadır. Birbirini 
karşılıklı güçlendirme vardır. Dinlerde çok tanrılığın yerini tek tan-
rıya bırakması bu süreçle ilgilidir. Binlerce yıllık devlet pratiği artık 
tanrı-kral kavramını aşındırmıştır.  

Feodal zihniyetin diğer bir çok konuda kavram yenilemeleri, 
dogmaları eski mitoloji ve Yunan, Zerdüşt felsefe ve ahlakı ile iç 
içedir. Üçünün eklektizmidir. Cennet-cehennem tasvirlerinden, 
evren anlayışına, iyi-kötü amelden melek-cin kurgularına, ibadet 
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biçimlerinden hukuk kurallarına kadar temel kaynakları Sümer mi-
tolojisi, Grek felsefesi ve Zerdüşt özgürlük ahlakıdır. 

Feodal devlet toplumunun siyasi askeri kurumlaşması da benzer 
bir olgunluk sürecini temsil edecektir. Devlet kendinden son derece 
emindir. Tanrının yeryüzündeki en kutsal varlığıdır. Askerleri de 
Allah’ın savaşçılarıdır. Kutsallık maskesi iyice oturtulmaktadır. Bir-
inci kuvvet politik, ikincisi dini temsilci, üçüncüsü asker, 
dördüncüsü bürokrasidir. Devletin temel kurumları iyice oturmuş-
tur.  

Toplumun yönetilişi korkunç bir SİMGELER SİSTEMİ’YLE 
sağlanmaktadır. Görünür yönetimle simgesel yönetim arasında sıkı 
bir ilişki vardır. Yönetimin simgesel yani ile somut yanı arasındaki 
bağı çözmeden sağlıklı bir toplum kavrayışına ulaşılamaz. Köleci 
sistemden daha derinlikli gizlenmiş bir boyun eğdirmecilik düzeni 
vardır. Yumuşatma sistemin derinleşmesi anlamına da gelmektedir. 
Toplumun temel paradigması; öncesi ve sonrası olmayan bir kulluk 
sistemidir.  

Olgunluk döneminin kulluk sisteminin gözünde dünya her an 
günah işlenecek bir yerdir. Yaşamdan kaçınmak gerekir. Ne kadar 
yaşamak istersen o kadar günaha girersin. Her şeyinle ölüme hazır-
lanmak en mükemmel yaşam biçimidir. Bu yaklaşım doğaya hiç 
yaklaşılmaması gereken bir ölü maddesi gibi görürken peşinen 
yaratıcılığı imkansızlaştırmıştır. Canlı doğa anlayışı kullar için 
düşünülemez. Aslında bu sistematiğin doğuşunda dehşetli baskı ve 
sömürü izleri vardır.  

Kadının kafesteki durumunda sadece sesin ve süsün geliştiril-
mesi anlamında değişiklikler vardır. Köleliğin inanılmaz boyutlarda 
derinleştirilip gizlenmesi söz konusudur. Ortaçağın kadını cinsiyetçi 
toplumun ikinci büyük kültürel kırılmasına uğratılmıştır. Birinci 
büyük kültürel kırılmayı köleci devletin doğuş aşamasında tanrıça 
İnanna – İştar- kültüründe gözlemlerken olgunlaşan sistemin kadına 
yönelik kültürel kırılmasını Musa’nın ablası Mariam, Hz. İsa’nın 
annesi Meryem ve Hz Muhammed’in eşi Ayşe örneğinde çarpıcı bir 
biçimde gözlemleyebiliriz. Artık hiçbir tanrıçalık izi kalmadığı gibi 
şeytana en yakın bir yer düşünülmektedir. En ufak bir itirazı onu 
şeytanın kendisi yapabilir. Ruhunu her an şeytana satabilir. Erkeği 
baştan çıkarabilir. Cadılıktaki durumu cayır cayır yakılmasını 
gerektirmektedir. Kız çocuklarının canlı gömülmeleri, cinsel baştan 
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çıkarmalar, kalabalığın taşlayarak öldürmesine kadar gidebilen bir 
katliam kültürü söz konusudur. Toplumda en derinleşmiş kölelik 
durumu bin yıllardan beri süzüle süzüle altından kalkılamaz boyut-
lara varmıştır. Sistemin kölelik düzeyi gerçekten kadın çözümlene-
meden anlaşılamaz. Her tarafına bağlanan halkalar, başlık paraları, 
süslenme eşyaları kölelik kültürünü yansıtmaktadır. Dili adeta kopa-
rılmış gibi düşüncesiz kılınmıştır. Kuru bir ana erkeklerin diledikleri 
biçimde kullanabilecekleri bir tarladır. Çoktan özne olmaktan çık-
mış nesne haline gelmiştir. Doğal toplumun tanrıçalığından eser 
kalmamıştır. Çocukların gençlerin bilge yöneticisi kadın, erkeklerin 
etrafında döndüğü kadından eser bile kalmamıştır. 

Çocuk ve gençlerin durumu da daha çok kadına benzemektedir. 
Genel kulluk düzeni doğal çocuğun daha yedi yaşına basmadan ru-
hunu adeta kesmiştir. Delikanlılık çağı sistemin olağanüstü eğitici 
yöntemleriyle dört dörtlük bir uydu kişilik üretmektedir. Tüm 
davranışları önceden ayarlanmıştır. Kelimeler düzeyinde bile özgür-
lük düşünülemez.  

 
KAPİTALİST DEVLET VE TOPLUM-UYGARLIĞIN KRİZİ 

 
Kapitalizmin batı Avrupa'da neden başarıya ulaştığına dair çok 

sayıda teori vardır. Benim kanımca en temel neden dogmatizmin 
Ortadoğuda ki kadar kök salmamasıdır. Buna fırsat bulmamasıdır. 
Engizisyon üç kesimi cezalandırdı. Bunlar heretikler (mezhep sap-
kınları),  simyacılar (bilimin öncüleri), cadılar (bilge kadın artık-
ları)ıydı üçünün varlığı dogmatizmin pan zehiriydi. Binlercesi yakı-
lan küllerinden Rönesans zihniyeti doğacaktır. Zihniyet devrim-
lerinin en büyüklerinden olan bu süreçten kapitalist toplum sis-
teminin doğuşu kader değildi. Kesinlik içermiyordu. Fakat nasıl 
oldu da bu devrimden yararlanarak hakim sistem olabildi? 

Bu çerçevede 15.yüzyıldan itibaren büyük bir hız ve derinlik 
kazanan Rönesans zihniyet devrimi ile kapitalist toplum ilişkisini 
değerlendirmek daha açıklayıcı olacaktır. Batı Avrupa toplumun-
daki iki özellik Rönesans zihniyetinin doğuşunda etkili olmuştur. 
Devlet kültürünün zayıflığı ve doğal toplum zihniyetinin taze anıları 
yaratıcı özgür düşünce için elverişli koşulları oluşturmuştur. Hristi-
yanlığın katı dogmaları bu koşulları durduramamaktadır.  
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Coğrafi keşiflerin sağladığı yeni dünya gözlemlerinin katkıları 
da önemlidir. İki yönlü bu gelişmeler yani devlet kültürünün zay-
ıflığı ve doğal toplum anılarıyla; İslam ve hristiyanlğın olumlu 
mirası  -Musevilik daha kök bir kültür olarak etkilidir- Grek – Roma 
kültürü ve coğrafi keşiflerin sentezi Rönesans zihniyetini doğur-
maktadır. Rönesansı insanlık tarihinin üçüncü büyük anlama gücü 
olarak değerlendirebiliriz.  

Rönesans zihniyetinin en önemli özellikleri Ortaçağ’ın yok et-
tiği insan ruhunu tekrar kazanma, alabildiğine kötülenen dünyaya, 
doğaya dönüş, doğmalardan kopuş ve insan aklına güveniştir. Bilme 
tekeli daha Sümer Rahiplerinden beri devlet tekeline alınarak 
güçlenmenin en temel araçlarından biri kılınmıştır. Sadece artı-
ürünler, gelişkin üretim araçları değil, en faydalı bilgi ve taşıyan 
sahipleri de hemen devlet kurumuna taşınır. Yeni bilimin özgür alan 
yaratmasına olanak tanımaz. Özgür bilim alanı yeni bir toplum de-
mektir.  

Zihniyet devriminin bireyi özgürleştirmesi devlet kulluğunun 
çözülmesidir. Ayrı mezhep görünümünde de gerçekleşse yıkılan 
feodal devletin meşrutiyetidir. 18. yy’daki gelişme rönesansın kitle 
temelinin genişlemesidir. Zihniyet devrimi, bir avuç insanın yeni 
düşünce, umut ve ruhu olmaktan çıkmış kitlesel bir taban kazan-
mıştır. 

Devrim tanımlamalarını yeniden gözden geçirmek kriz 
süreçlerini demokratik eğilim lehine çözmek açısından önem taşı-
maktadır. Avrupa devrimlerini genel olarak “Burjuva devrimleri” 
olarak değerlendirmek Marksizmin dar sınıf yaklaşımının bir 
ürünüdür. Proletercilik yapalım diye adeta burjuvaziye sunulmuş bir 
hediyedir. Bu devrimler de rol oynayanlar kendilerini burjuva sını-
fının temsilcisi olarak ilan etmemişlerdir. Katılan kitleler 
çoğunlukla yoksul ve özgürlük-eşitlik taleplerini öne çıkarıyorlardı. 
Daha önceki Rönesans, reformasyon ve aydınlanma hareketinin 
burjuva sınıfının esas aldığını iddia etmek büyük abartmadır.  

Yazılan tüm ütopyalar kapitalizme zıttı. O halde nasıl oldu da 
bu düşünürler ve militanlar burjuva sayıldı? Devrimlerde burjuva 
devrimleri oldu? Süreç içinde yeni sınıf olarak her hakim olmak 
isteyen gücün yaptığını yaparak, iktidarı ya tamamen ya kısmen ele 
geçirerek bunu başardığını biliyoruz. 
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Devrimlerin tümü halkların eseridir. Zaman zaman halkların ey-
lemine eski veya hiyerarşik-devletçi güçlerde katılır. Özellikle 
devrimin zafer günlerinde çok akıllı ve girişkendirler. Ezilenlerin 
taleplerini istismar etmede ustadırlar. Bütün devrimlerde ister 
başarılı olsun olmasın benzer çabalar hiç eksik olmaz.  

Sadece ne halkların çabası boşa gitmiştir, ne de iktidar sorunu 
çözümlenmiştir diyeceğiz. Bu savunmanın esas amacı bu 
kördüğümü kırmaktır. Çıkarılması gereken en önemli bir ders de 
tahakküm ideolojisinin delinmesi en sert toplumsal zırh olduğunu 
bilmektir. 

Kapitalizmin iktidar yapısına taşıdığı yeniliklerin başında ku-
rumsal niteliğinin derinliği gelmektedir. Kişiye bağlanmış iktidar-
dan iktidara bağlanmış kişiler, partiler hatta toplumlar sistemine 
geçilmiştir. İktidarın görünmez, soyut niteliği geliştirilmiştir. Bunda 
ideoloji politika ve ekonomi katlı işlevlere sahiptir. Ulus kavramın-
dan türetilen milliyetçilikle tüm bir ulus iktidarın kendisine ait ol-
duğuna inandırılmıştır. Özünde hiçbir zaman iktidar ulusun olamaz.  

Sistemin toplumsal özelliklerini en çok kadında da çözümleme-
nin öğretici değeri yüksektir. Kadın adeta tüm sistemin bir özeti 
olarak görülmeli ve öyle çözümlenmelidir. Kapitalist toplum nasıl 
tüm eski istismarcı toplumların devamı ve zirvesi ise kadında tüm 
bu sistemlerin köleleştirici etkisinin zirvesini yaşar. En eski ve en 
yoğunlaşmış hiyerarşik ve devletçi toplumun baskı ve sömürü cen-
deresinde biçimlenen kadını anlamadan toplumu doğru tanımlaya-
mayız. Etnik, ulus ve sınıf köleliğinin doğru anlaşılmasının yolu 
kadın tanımından geçer. Sosyal bilimin adeta mızrak çuvala sığ-
mazken azıcık bilim konusu yapmaya çalıştığı kadın konusundaki 
incelemeler 20. yüzyılın son çeyreğine mahsustur. Feminist hareket, 
çevre, savaş ve iktidarların korkunç yıkımı tarih ve egemenliğin 
cinsiyetçi karakterini düşündürtmeye başlamıştır. Bu husus bile en 
objektif olması gereken sosyal bilimlerde dahil tüm bilimsel yapının 
cinsiyetçi karakterini gösterir. Bilim cinsiyetçidir. 

Pozitif olarak kadını yorumlamayı sonraki bölüme bırakırken 
kapitalizmin geleneksel köleliğe ne getirdiğine bakalım. En başta 
özgürlük getirmesinin sistemin özüne ters olduğunu iyi belirlemeli-
yiz. Gelenekleri yırttığı için kadının etrafındaki zincirlerde 
parçalanmıştır iddiası aldatıcı yanı yüksek bir çarpıtmadır. 
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Tahakkümcü sistemlerin özgürlükle ilişkisi; nasıl daha kaba ve 
ince yöntemlerle sürdürülebilir biçimindedir. Adına çok aşk, destanı 
düzülen kadınla en kaba ve çirkin köleliğe maruz kalan kadın aynı-
dır. Kafese-erkek hakimiyetindeki ev-alınan kanarya misalidir. 
Belki sevimlidir ama tutsaktır. Kuş bırakıldığında nasıl arkasına 
bakmadan uçar giderse eğer kadın biraz bilinçlenir ve gideceği 
özgür bir yeri olduğunu bilirse kaçamayacağı ev, saray, zenginlik, 
güç ve insan kişiliği yoktur. Hepsinden kaçma potansiyeli vardır. 
Hiçbir varlık kadın kadar tutsaklığa -özgür gelişmenin objektif ve 
sübjektif koşullarını bastırma ve yok etme- mahkum edilmemiştir. 
Tüm toplumsal tahlillerin tutmaması plan ve programların 
yürümemesin, insanlık dışı gelişmelerin ortaya çıkmasının da 
kadının kölelik düzeyiyle bağlantısı vardır. Bu nedenle kadın 
çözümü, özgürlüğü ve eşitliği sağlanmadan hiçbir toplumsal ol-
gunun yetkin çözümü ve özgür- eşitliği sağlanamaz. 

Kapitalizmin, sisteme eklemesi ile  ortaya çıkan kadın 
görünümünü, metalaştırma düzeyinde görmek gerçeğe daha çok 
yaklaştırabilir. Klasik kölecilikte kadının pazarlarda en çok alınıp 
satıldığını iyi biliyoruz. Bu durum cariyeler biçiminde feodal köle-
likte de yaygınca sürdürülmüştür. Burada satılan bütün olarak kad-
ındır. Başlık, siyasi rant; bu işlemin aile içine kadar yansımış biçim-
leridir. Kapitalizmde ise kasap misali gövde parçalara ayrılarak her 
kısmına fiyat biçme gibi unsurlar eklenmiştir. Saçından topuklara; 
göğsünden kalçalara, göbekten cinsel organına, omuzdan dizlere, 
belden baldıra, gözden dudaklara yanaktan boyuna parçalanıp değer 
biçilmeyen hiçbir yeri kalmamış gibidir. Ne yazık ki ruhu var mı 
yok mu varsa ne eder sorucu akla getirilmez. Beyince de o ezeli 
“eksik akıllı” dır. Özel ve genel evlerin zevk veren metasıdır. Çocuk 
makinesidir. En zor işlev olan çocuk doğurma emekten sayılmaz. 
Çok zor bir iş olan çocuk büyütmenin hiçbir ücreti yoktur. Tüm 
önemli ekonomik, sosyal, siyasal, askeri kurumlar da yeri numune-
lik değerindedir. Reklamların vazgeçilmez malzemesidir. Cinsiyeti 
en çok metalaştırılıp piyasaya sunulan yegane varlıktır. En çok 
sövgü ve dövgü konusu yapılandır. Aşk yalanına en çok alet 
edilendir. Her şeyine karışılandır. Kadınca konuşması için özgün bir 
dil-deyim, ses düzeni biçimlendirilen kimliktir. İnsanca arkadaşlık 
yapılamayan insandır. En değme erkeğin bile yanında saldırı duy-
gusundan vazgeçemediği insandır. Her erkeğin üzerinde kendini 
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imparator sandığı nesnedir kadın artık. Tanım daha da zenginleştir-
ilebilir. İşin ilginç yanı bu kadar olumsuz özellikleri ile bezenen bir 
kimliğe karşı erkek egemen toplumun onunla rahat yaşayabileceğini 
sanmasıdır. Demek ki çok uysallaşmış bir köle sayılmaktadır. 
Aslında onurlu bir erkek insan için bu kadar olumsuzluğa örgülenen 
bir olguyla ortaklaşa yaşamak müthiş zor ve alçaltıcıdır. Her ne ka-
dar Eflatun kadını devlet ve toplumdan tümü ile dıştaladığı için 
eleştirilse de yaklaşımında bu alçaltıcı özellikler etkindir. Bir çok 
filozofta olan bu hususu doğru okumak gerekiyor. Örneğin 
Nietzsche’de bu özelliklerle ortak yaşamak kişiyi kesinlikle bozar. 
O halde neden kadın düşkünlüğü toplumlarda çok güçlüdür. Çünkü 
bu toplumlar düşürülmüştür de ondan. Erkek düşürülmüştür de on-
dan. Köleliğin geçişken özelliğinden ileri gelmektedir. Bu kadar 
yararlı bir köle, köleliğe alıştırılan insanlar için elbette en çok 
aranan ortak olacaktır. Dolayısı ile batırılan kadın batırılan toplum-
dur. Düşürülen erkektir. Böyle başa böyle tarak. Özcesi kadınlık 
olgusu yetkince aydınlatılmadan, doğal toplumun özgür ana kad-
ınlığı ile sınıflı uygarlığın özgür bilinçli kadınlığı 
bütünleştirilmeden  dengeli ortak yaşam arkadaşı yaratılamaz. 
Bunun eş benzeri erkeklik de yeniden oluşturulmadan bu birliktelik 
sağlanamaz. 

Toplumsal alandaki kapitalizmin oluşturma yönetme tarzını bir 
çok olguda özellikle erkekte, ailede, işte, memuriyette yine eğitim, 
sağlık, hukuk ve benzeri bir çok alanda gözlemleyebiliriz. Aile için 
kısa bir tanımlama yaparsak hiyerarşik ve devletçi toplumun temel 
kurumu olan bu ocak, sistemin hücresi en küçük molekülüdür. Te-
pedeki imparatorun ailedeki yansıması “küçük imparator”dur. To-
plumdaki köleliğin yansıdığı esas tezgahtır. Ailedeki kölelik to-
plumsal köleliğin temel güvencesidir. Sistem adeta her gün, her saat 
ailede yeniden üretilmektedir. En ağır yükünü de aile çekmektedir. 
Aile hiyerarşik ve devletçi toplumun uysal eşeğidir. Sürekli binile-
bilir, kendini taşıtabilirsin. Genelde dağılan kapitalist sistemin en 
çarpıcı izdüşümünü ailede yansıtması aralarındaki bu sıkı bağlantı-
dan dolayıdır.  

 
TOPLUMDA KOMÜNAL VE DEMOKRATİK 

DEĞERLERİN TARİHSEL ÖZÜ 
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Sosyal bilimin en temel eksikliklerinden biri; tarih boyunca 
doğalında diyalektik bir ikilemi yaşaması gereken hiyerarşik ve 
devlet bağlamlı toplumların diğer ucunu-partneri göstermemesidir. 
Sanki tarih çelişkisiz, hakim toplumsal sistemin çizgisel gelişimin-
den ibarettir. Her olgusal gelişmede gözlemlendiği gibi tarih 
boyunca hiyerarşik ve devletli toplumda  zıddı rolünde olan doğal 
toplumsal değerlerle çelişki halinde gelişir. Onunla beslenerek 
büyür, gelişir, çeşitlenir.  Doğal toplumun gücünü küçümsememek 
gerekir. Ana kök hücre rolündedir. Nasıl ki kök hücreden diğer tüm 
doku hücreleri doğarsa doğal toplumdan da dokusu niteliğindeki 
kurumları doğar. Yine nasıl dokulardan organ ve sistemler doğarsa 
doğal toplumun ilkel kurumlarından –ilkel hiyerarşik kurumlar- da 
diğer gelişmiş organlar ve toplumsal sistemleri doğar. Doğal toplum 
bastırılabilir, geriletilip kıstırılır, ama asla yok edilemez. Çünkü o 
zaman toplum olmaktan çıkılır. Doğal toplum hiçbir zaman bitmedi. 
Zıtların beslemesine rağmen tükenmedi. Kendini hep var edebildi. 
Etnisite, köle ve serflerin dayanakları olarak, işçi sınıflaşmasının 
aşılması, yeni toplumun yükseldiği zemin olarak çöldeki ve orman-
daki göçeber toplum olarak, özgür köylü ve ana varlıklı aile olarak, 
tüm tahriplere rağmen toplumun yaşayan ahlakı olarak varlığını hiç 
eksik etmedi. Sanıldığının aksine toplumun ilerletici motoru sadece 
dar sınıf mücadelesi değil, komünal toplumsal değerlerin büyük 
direnmesidir. Sınıf mücadelesini inkar etmek doğru olmaz. O 
sadece tarihin dinamiklerinden biridir. Başat rol oynayan hep gezgin 
orman, dağ, çöl göçeberidir. Form olarak yaşadıkları etnisite-kabile, 
aşiret, halk- hareketleridir. Etnisitenin binlerce yıldır her tür aman-
sız saldırılara ve doğal zorluklara dayanarak ayakta kalma gücüdür. 
Yarattıkları direnme kültürü, destanları, dilleri, saf soylu insani de-
ğerleri, ahlaklarıdır. 

Öncelikle yanıtlanması gereken başta gelen soru; teorik 
çerçevemizin nasıl olması gerektiğine ilişkindir. Teoriden en başta 
beklenen, topluma hakim paradigmayı değiştirmesi veya 
farklılaştırmasıdır. Diğer deyişle yerleşik zihniyet normları aşılma-
dan yenilik ve farklılıkların yolu açılamaz. Başka zihniyetlerin 
güdümünden kurtulunamaz. Devletli toplum tarihi boyunca sonuçta 
devlet iktidarıyla çatışmaya götürmüş tüm zihniyet ve iktidar sa-
vaşlarının alternatiflerini yaratmamış olmalarının temel nedeni 
aynıdır. İktidara karşı iktidar hesabının yapılması aslında bir kader 
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değildir. İktidar formu amaçlanmadan da özgürlük ve eşitlik prob-
lemine yanıtlar bulunabilirdi.  

Demokratik ve ekolojik toplum olarak kavramsallaştırmaya çal-
ıştığım sistem anlayışımı, temel olarak devlet iktidarı dışında oluş-
turmayı teorik yaklaşımımın özü olarak koyuyorum. Sadece kapital-
ist sistemin iktidar anlayışı dışında değil, tüm devletli toplumlardaki 
klasik hiyerarşik devlet iktidarlarının dışında çözüm aramak, teorik 
perspektifimin özüdür. Sanıldığının aksine bu yaklaşımın ütopik 
değil, son derece toplumsal gerçekliğe bağlı bir teorik yaklaşım 
olduğunu mücadelemin en önemli kazanımı olarak görüyorum. 
Tarihi siyasal iktidarın etrafındaki önemli olayların kroniği olarak 
kavramanın tarihsel temelimiz olamayacağı açıktır. Ancak sistemin 
bütünlüklü kavranması ve ders alınmasında değeri olabilir. Esas 
almamız gereken tarih; hiyerarşik ve sınıflı toplumsal gelişmede zıt 
kutbu yaşayanların tarihidir. Tarihimiz; doğal toplumdan başlayıp 
hiyerarşiye ve siyasal iktidara karşı duran etnisite, sınıf, cinsiyet 
mahkumlarının her tür düşünce ve eylemlerine dayanarak anlam 
bulabilir. Halkların sosyal ve etnik gerçeklik olarak tarihi gereken 
ağırlıkta yazılmamıştır. Gerçek tarihi yazdırmama ve anormal çar-
pıtma, insan  zihnini teslim almanın en etkin yoludur. Tarih bilin-
cinden kopan toplumlar, anlamını, kimliğini yitirme gibi imha 
süreçlerinden daha olumsuz koşullarda yaşamak zorunda kalırlar. 
Böylesi koşullara alıştırılan toplumlara her türlü yükü bindirmek 
son derece kolaylaşır.  

Teorimizin tarihsel temelini böyle tanımlarken diğer önemli 
boyutunun toplumdaki bilme gücünün en üst sınırını kapsaması 
gereğidir. Doğru tarih anlayışımızı; bilmenin en üst sınırlarıyla 
bütünleştiremezsek geleceğe ilişkin anlama gücümüzü ve yapılanma 
tarzımızı yetkince belirleyemeyiz.  

Demokratik ve ekolojik toplum sistemine ilişkin teorik 
çerçevenin böyle konulması ilk adımdır. İçini ne kadar doldurur ve 
pratiğini geliştirirsek gelişecek olan sistem o kadar daha özgür ve 
eşit olacaktır. Öngörülebilir ki bu yönlü gelişen bir sistem; ne 
eskinin hiyerarşik ve klasik devletçi sistemidir ne de yenik, ezilip 
sömürülen toplumun köleci sistemidir. Doğayla sürdürülebilir di-
yalektik ilişkiyi kurmuş, kendi içinde tahakküme dayanmayan, ortak 
yararı doğrudan demokrasiyle belirleyen ahlaki bir sistemdir. 
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Toplumsal varlığın oluşumundaki komünal nitelik; biçime değil 
öze ilişkin bir husustur. Toplumun ancak komünal tarzda varlığını 
sürdürebileceğini kanıtlar. Komünal niteliğin yitirilmesi toplum 
olmaktan çıkmakla özdeştir. Komünal değerlerin aleyhindeki her 
gelişme toplumdan bir takım değerlerin kaybı anlamına da gelir. O 
halde komün halindeki yaşamı temel yaşam biçimi olarak değer-
lendirmek gerçekçidir. İnsan türü varlığını bu yaşam biçimi olma-
dan sürdüremez. Komünali çözmeden, iktidarı çözemezsin. Hiyerar-
şik ve devlet iktidarının yükseldiği zemin komünalitedir. Hiyerarşi, 
kavram olarak kutsalın yönetimidir. Bilge yaşlının otorite kazanma-
sıdır. Doğuş aşamasında işlevi olumludur. Gençlere yol göstermek, 
komün-klanı sevk-idare etmek gelişmenin ileri bir aşamasıdır. 
Bilgenin bu işten yararı ise yaşlılığın sıkıntılarını kolay aşmaktır. 
Çevresine toplanan gençlerden yetenekli olanlar tecrübesinden 
yararlanarak daha da başarılı olabileceklerini kavramaktadırlar. Dini 
yorumculuğun ilk örneği olarak Şaman da yakın bir müttefik ola-
bilir. Şamanın giderek din alanındaki sözcü olması rahipliğe 
dönüşümü anlamına gelir. Erkek gençlerin av ustalığı bir şefin etraf-
ında onları askeri bir maiyetin protipi haline getirir. Rahip-Şef-Bilge 
ittifakı yükselen hiyerarşiyi ifade eder. Henüz devlet kurumsallığına 
ulaşılamamıştır. İlişkiler kişiseldir. Evcil-ana etrafındaki güç 
giderek dağılmaktadır. Komünal toplumun yaratıcı gücü ana, bu 
yeni üçlü ittifaka karşı büyük mücadele verir.  

Mitolojiden öğrendiklerimizi dinlerden özellikle tek tanrılı 
olanlarından da çıkarabiliriz. Musa’nın Hz. İbrahim geleneğindeki 
katkısı kadını kesinlikle zapturapt altına almasıdır. Hz. İbrahim’de 
kadın henüz tam alçaltılmamıştır. İbrahim-Sara ikilemi eşit güce 
yakındır. Musa-Mariyam ikileminde ise bacısı rolündeki Mariyam 
acılı bir yenilgiye mahkum edilmiştir. Gücünün son kalıntılarını da 
kaybetmektedir. Hz. Davut ve Süleyman’da ise, kadın tek taraflı bir 
arzu nesnesidir. Herhangi bir otoritesi gözükmemektedir. Kadın 
yükselen krallıkların keyif-zevk nesnesidir. Soy sürdürme aracıdır. 
Ara sıra Ester, Dalila gibi şahsiyetler çıksa da istismar aracı olmak-
tan öteye rol oynamazlar. Hz. İsa-Meryem ikileminde Meryemin 
ağzından tek bir kelime duymuyoruz. Adeta dili kesilmiştir. 
Günümüz kadınına gelişte dev bir adımdır Hristiyanlık. Hz. Mu-
hammed-Ayşe de ise bir trajedi vardır. Çocuk Ayşe yükselen feodal 
İslam otoritesi karşısında büyük bir şikayetçidir. Tarihçiler “yarabbi 
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beni kadın olarak doğuracağına taş parçası yapsaydın daha iyi 
olurdu” diye yakındığını naklederler. İktidar oyununda peygamberin 
en sevgili eşi de olsa hiçbir sonuç alamayacağının öfkesiyle 
söylenmiş bir bedduadır bu söz. 

Hiyerarşinin ataerkil toplumu esasta anaerkil güçle çatışmasın-
dan güç aldığı halen yaşanan etnisite toplumlarında da bolca 
gözlenmektedir. Kadının bu yenilgi üzerine toplumsal formunda 
büyük kırılmalar görülmektedir. Eskiden kendisi seçici iken artık 
mal gibi alınmaktadır. Erkeği etrafında örgütleyen fakat otoritesini 
kaptırmamak için uzun süre direnen kadından, geriye iradesini 
yitirmiş, erkek tercihine razı edilmiş bir kadın figürü, kimliği kalm-
ıştır. Bu sürecin kolay geçmediğine ilişkin diğer bir örneği, ana-
tanrıçayla evlenen kral adayı erkeklerin kutsal evliliklerin her 
yıldönümünde kutsal bir törenle kurban edilmesinde görmekteyiz. 
Birçok toplumda anısına rastladığımız bu törenler, kadının 
otoritesini kaybetmemek için uzun süre direndiğini simgelemekte-
dir. Kurban törenleri simgesel olarak erkeğin otorite kazanıp, kadına 
hükmetmesini engellemeyi düzenlemektedir. Marduk-Diamat 
çatışması M.Ö 2000’lerde Sümer toplumunda, bu sürecin kadın 
aleyhine sonuçlandığını yansıtmaktadır. Uygarlık sürecinde M.Ö 
2000’ler sonrası Ortadoğu kökenli tüm toplumlarında buna benzer 
örneklere rastlamaktayız. 

Hiyerarşi toplum başlangıçta gelişmede olumlu rol oynasa da 
giderek ya dağılma ya da devletleşmeyle sonuçlanmak durumun-
dadır. Devletle ilkel komünal toplum arasındaki geçiş aşamasıdır. 
Fakat gücünü toplumsallaşmasından almaktadır. Uzun süre der-
inliğine ve yüz yüze yaşanması bu otorite biçimini özellikle etnik 
gruplarda zirveye vardırmıştır. Kadınların, gençlerin, etnisitenin 
diğer üyelerinin boyun eğdirilmesini esas sağlayan hiyerarşik-
ataerkil toplumdur. En önemlisi bu otoritenin sağlanma tarzıdır. 
Yasayla değil ahlakla yürütülmektedir. Bu güç zorla değil, toplum-
sal varlığın sürdürülmesinde hayati rolünden ötürü gönüllüce 
yürütülmektedir. Din ilkel toplumun teorisiyken, ahlak pratiği 
oluyor. Toplumun yönetilmesinde bu iki kurum devletleşme 
aşamasına kadar yeterli olmaktadır. Toplumun töre, gelenek ve 
inançla yürütülmesi dönemi de denilebilir. Hala güçlü olan to-
plumda şahsilik değil, komünlik özelliğidir. Komüniteye bağlılık en 
çok onun dini ve ahlaki yapısına uyumla sağlanmaktadır. Uymama 
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toplum da kargaşa ve kriz demektir. Bu da dağılma ve imhadır. 
Dolayısıyla din ve ahlak bu dönemde çok güçlü inanç ve uygulama-
lardır. 

15. yy’la başlatılan Rönesans -yeniden doğuş- hareketi ise 
aslında babası da annesi de doğulu binlerce yıllık sülalenin son 
çocuğudur. Onu sanki Avrupa'nın Ademle-Havasından doğmuş gibi 
sanmak büyük bir yanılgıdır. Belki de Doğunun sürgün çocuğudur. 
Rönesansın en doğru tanımı zihniyet devrimi olarak yapılanıdır. 
Devrim birkaç alanda köklüdür. Birincisi dinsel düşüncenin tan-
rısallık adına adeta hiçleştirdiği birey, yeniden doğmuştur.  

Doğaya dogmatizmden kopmuş bakış tarzı ile yaklaşmanın 
önemli bir sonucu da bilimsel yöntemin gelişmesidir. Metafizik 
kurgusal yöntemin doğal gerçeklikten kopardığı insan zihni yöntem 
değişikliği ile yeniden doğaya yönelmeyi bilmiştir. Felsefi yak-
laşım; doğaya umutla yaklaşım anlamına gelirken, yönetme de bu 
umudun gerçeğe dönüşmesi demektir. Rönesans’la gerçekleşen 
bilimsel yöntem arayışları yeni felsefe ekollerinin gelişiminde de rol 
oynamışlardır. Felsefe ile bilimin birbirine yakınlığı ve bağlantısı 
daha verimli bilimsel bir sürecin gelişmesi kadar, bilimle bağlantısı 
yapılan gelişkin felsefi yapıların ortaya çıkmasına da yol açmıştır.  

Rönesans’ın temeli de diyebileceğimiz ve tanrıdan tamamen 
kopmuş bu düşünce ve duyuş tarzı en büyük paradigma değişimidir. 
Gerçekleşen zihniyet devrimini sıradan görmemek gerekir. En zor 
gerçekleşen devrim türüdür. Dinsel dogmatizmden kurtulmak ve öz 
duygu-düşünce gücü ile yaşama anlam vermek batı uygarlığının en 
önemli kazanımıdır. İkinci büyük değişim dindeki reformdur. Doğal 
toplum anlayışına aşırı ters düşen Hıristiyanlık dogmatizmine tepki 
kaçınılmazdı.  

Rönesans’la doğan üçüncü bir gelişme insan merkezli yaşam 
biçimidir. İnsan her şeyiyle tanrının olmalıdır anlayışı köleci zihni-
yetin değişik bir formudur. Tanrı – Kral kültünden tek tanrılı dinlere 
sızmış mitolojik düşünce formu olarak bireyi yaşamdan adeta sil-
miştir.  

Hümanizm, bireysellik ve reformasyon insanı yaşamın 
merkezine çekmekle toplumsal varoluş tarzındaki sapmaya ciddi bir 
karşı koyuş gerçekleştirmiştir. Rönesans bu yönüyle tarihte en temel 
zihniyet aşamalarından biridir. Rönesans’ı tarihin en önemli zihni-
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yeti devrimlerinden biri olarak değerlendirmeyle birlikte daha da 
önemli olan sorun, hangi toplumsal sistemle bağlantılı olduğudur.  

Sonrasında gelişen kapitalizmin özellikle bilim ve sanata el atışı  
vahim sonuçlar doğurur. Genelde bilim-sanat devlet iktidarının bir 
aleti kılınmıştır. Kapitalizmle birlikte iktidar-bilme işi, bilim 
devriminin gücüyle görülmemiş boyutlara varmıştır. Bilim ve 
sanatın tekelleştirilmesi korkunç bir egemenlik ve sömürü gücüne 
yol açar. Bireyi istediği gibi şekillendirme, yararlanma imkanını 
verir. Sadece zihniyet yapısını, temel paradigmaları kendi özel dün-
yasına göre dönüştürmekle kalmaz, “At gözlü ve tekne yürekli ya-
par”. Bu göz ve yürekle insanlar en sığ, menfaatçi, egoist, neme 
lazımcı, zalim, duygusuz, soyut robotumsu varlıklar haline getirilir.  

En vahim durumda yaşayan kesimlerden kadın, çocuk ve ihti-
yarların durumu daha da acımasız bir hal alır. Hiyerarşinin kuru-
luşundan beri egemen erkeğin doymak bilmez iştahı ve duyar-
sızlığıyla, kaba gücü altında ezim ezim inleyen kadın, kapitalist sis-
tem altında bir kat daha zincirlerle örülür. Erkeğin hakkında en çok 
yalan uydurduğu varlık kadındır. Söylenir ki, cinsiyet üzerine en 
kapsamlı çalışma yürüten Freud’un bile ölürken ağzından çıkan son 
sözler “kadın ne demek” yönlüdür. Bu durum olağan değildir. 
Kadın etrafındaki korkunç erkek egemenlik ideolojisini yarattığı bir 
durumdur. Kadını hiç tanımak istemeyen erkek egemen bu duru-
munu örtbas etmek için önemli silahlarından biri olan sahte “aşk” 
edebiyatına başvurur. Egemen erkek için aşk=yalanın gizlenmesi; 
örtük saygısızlık, bilincin körlüğü, kör içgüdünün alan ve süreklilik 
kazanmasıdır. Kadının bunu yutacak duruma getirilmesi baskı 
altında çaresizliğin derinliği ile ilintilidir. O denli maddi ve manevi 
yaşam koşullarında koparılmıştır ki, erkeğin en aşağılık sözlerini, 
saldırılarını, doğal hak olarak kabul etmek zavallılığındadır.  Kişi 
olarak şahsen ben kadının geliştirilmiş “statü” altında yaşamayı na-
sıl kendisine yedirdiğini hep şaşarım. Fakat şunu sezdiğimi açıkça 
itiraf etmeliyim. Kasaplar hayvanı kesime alırken hayvan aslında 
kesileceğini fark eder ve tir tir titrer. Kadının erkek karşısındaki 
duruşu bana hep bu titremeyi hatırlatır. Erkek kadının karşısında 
titremedikçe rahat olmaz. Egemen olmanın baş koşulu budur. Kasap 
bir defa keser o tüm ömrü keser. İfşa edilmesi gereken gerçek 
budur. Bunu aşk şarkılarıyla gizlemek aşağılık bir harekettir. Uygar-
lık altında en değersiz nesne ve kavram aşka dair söylenenlerdir. Bir 
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erkeğin hiç başaramadığı, başarmak istemediği bir kadına olağanca 
doğallığı içinde yaklaşabilme gücüdür.  Ben şahsen böylesi bir tavrı 
gösterebilecek erkeği gerçek kahraman olarak değerlendirmek du-
rumundayım. Sorun basit zaaf, biyolojik cinsiyet farkından doğ-
muyor. Hiyerarşik devletli toplumun ilk katmanlaşma nesnesi 
olarak kadının en alta yerleştirmesinden kaynaklanır. En derin to-
plum sorunu olması toplumda yerleştirilmiş statünün özelliklerinden 
ileri geliyor. Sosyolojinin çok sınırlı ve geç olarak konuya ilgi duy-
ması kapitalizmin kriz süreciyle ilgilidir. Her şey açığa çıkarken 
kadın olgusunun da kendini gittikçe tüm yönleriyle göstermesi bek-
lenebilir. Kapitalist sistemin kadınlık olgusuna eklediği baskı-
sömürü unsurları daha kapsamlı anlaşılmayı gerektirir. Kadın adeta 
sözde en değerli metadır. Hiçbir sistem kadını bu denli metalaşmaya 
tabi tutmamıştır. İlk ve ortaçağlarda genel köleliğin bir parçası 
olarak kadın köleliği, cariyeliğin de sistem açısından bir fark yoktur. 
Kadına özgü bir kölelik veya metalık bir durum söz konusu değildir. 
Erkek haremlilikler de vardır. Hadımlaştırılmış erkeklerde vardır. İç 
oğlanları vardır. Sistemin cinsiyet anlayışında asıl en büyük farkı 
kapitalizm koyar. Adeta metalaştırılmamış tek organı yoktur. 
Sözüm ona buna edebiyat, roman aracılığıyla sanat süsü vererek 
yapar. Ama bu sanatın temel işlevi sistemin dayanılmaz yükünün 
çekilmesinde kadının azami pay sahibi kılınmasıdır. Her çalışmaya 
bir ücret biçilirken en ağır iş olan hamilelik, çocuk büyütme, evin 
her türlü işi ücretsizdir. Erkeğin seks kölesi olmanın da bir ücreti 
yoktur. Genelevde bile olan ücret kadar bir çok özel evde değer 
kadına gösterilmez. Evlilik namusu, onuru denilen şey esasta 
“küçük imparatorun” bütün kâhrının çekilmesidir. Nasıl ki büyük 
imparator onuru saydığı devlet mülküne bir şey olduğunda bunu 
savaş nedeni sayarsa; küçük imparatorda onuru saydığı mal olarak 
kadına bir şey yapılırsa bunu büyük namus meselesi, dolaysıyla 
kavga nedeni sayar. Daha da ilginç olan kadının ruh  olarak tama-
men boşaltılması, biçimsel olarak da aşırı kadınsı, süslü-sesli bir 
“kafeste kuş” haline getirilmesidir. Ses ve makyaj düzeni; doğal 
kadını çok dışında öz kimliğinin ezici biçimde inkarına dayanan, 
kişiliğini öldüren bir durum arz eder. Kadıncılık kadının özel olarak 
kişiliksizleştirilmesidir. Bir erkek icadı ve dayatmasıdır. Böyle 
olduğu halde sanki kadının doğal duruşu buymuş gibi suçlamaktan 
geri kalmaz. Tüm reklam, teşhir malzemesi olarak kullanılmasından 
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bizzat sistem sorumlu olduğu halde, bu da kadının doğal özüne 
yakıştırılır. Kadın onura kapitalizmle en dip noktasına oturmuştur. 
Kadının kimliğinde dibe vuran aynı zamanda komünal toplum de-
ğerleridir. Sistemin mantığı hem buna muhtaç hem de oldukça be-
cerilidir. 

Pornoyla her tür kutsallığından soyutlanan kadın cinsi; kapital-
izme  başlangıçtaki primata indirgenmiş olur. Kadının uygarlık 
tarihi boyunca toplumdan  silinmesi hiyerarşik ve sınıfsal gelişmeye 
bağlı olduğu, kadar erkeğin egemen erkek toplumu yüceltmesine de 
bağlıdır. Yine kadın toplumda ne kadar etkinliğini yitirmemişse 
komünal değerlerden de o denli uzaklaşmış olur. Kadının doğası 
komünal toplum değerlerine daha yakındır. Zekası doğanın özellik-
lerine karış daha duyarlı ve gerçekçi olduğundan duygusal zeka ön  
plandadır. Analitik zeka daha çok kurgusal olduğundan yaşamla 
bağları sınırlıdır. Erkeğin analitik zeka gelişkinliği  toplumsal 
konumundaki hileli baskılı karakter unsurlarıyla ilişkilidir. 

Çocuklar dünyası üzerindeki sistem ağırlığı geneli yansıtır. Ha-
yal dünyasında yaşayan çocuklar sistemin buz gibi hesaplar dünyas-
ına  kökünden zıttır. Çocuk ve kapitalizm bağdaşmaz , ihtiyarlar 
yaşlanmış çocuk gibidir. Eskinin saygı gören kutsal bilgesi kapital-
ist üretim için bir yük durumundadır, gereksiz bir nesnedir. Çocuk-
lar büyüyerek yararlı kılınabilir. İhtiyarlar ise öleceklerinden bir  
değer ifade etmezler. İhtiyarın şahsında toplum; yüceliğinden, kut-
sallığından iyice soyutlanır. Yaşlılar evine bırakıldığında, sistemin 
zalimliği  kadar anlamsızlığı çirkin suratını tüm yönleriyle gösterir. 
İhtiyarlık sorun bile birçok yönüyle sistemin toplum için gerek-
sizliğini rahatlıkla kanıtlayabilecek soru işaretleriyle doludur. 

Kapitalizmin metropolün de herşeye doymuş insanlarına kar-
şılık çevre insanı her yönüyle yoksunluk ve açlık içindedir. Sistemin 
aşırı kar özelliği  şişman insanla zayıf, nerdeyse kemikleri çıkmış 
insan arasındaki diyalektik ilişkiyi iyice somutlaştırır. Toplumun iç 
bünyesind ki çelişkileri daha fazla gelişme potansiyeli kalmamış 
gibidir. Ya aşırı tekrar, ya da bazı kurumlarında dökülmeler krizin 
kalıcılığını ve kaos durumunu içine girildiğinin kesin kanıtı gibidir. 
Tüm doğal olaylar zincirinde görüldüğü gibi halkanın kırılacağı ana 
girilmiştir. Eski yasallık geçersizleşmektedir. Yapılar işlev yitimin-
den anlamsızdır. Yeni anlam yasaları ve gerekli kıldıkları yapıların 
kurma zamanına gelinmiş sayılır. 
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Toplumsal ekoloji sorunu uygarlıkla başlar. Doğal toplum bir 
yanıyla ekolojik toplumdur. Toplumu içten kesen güç, doğayla 
anlamlı bağı da keser. İçten kesilme olmadan olağan dışı bir ekolo-
jik sorun doğmaz. Anormal olan tüm  doğal süreçlerde yaşanan 
anlamlılığın uygarlık toplumunda yitimidir. Sanki çocuk ana 
memesinden kesilmiş gibi hal doğar. Duygusal zekanın büyüley-
iciliği yavaş yavaş silinir. Vicdan ve doğanın dilinden sıkça uzakla-
şan analitik zeka kurguladığı yapay dünyasında gittikçe çevreyle 
olan çelişkisini geliştirir. Yaşamın doğayla bağı puslanır. Bunun 
yerine soyut fikirler, tanrılar geçer. Yaratıcı doğa yerini yaratıcı 
tanrıya bırakır. Ana şefkati olarak anlaşılması gereken doğa; zalim 
doğa damgasını yer. Artık dilsiz doğaya ve zalim doğaya yüklen-
mek insan kahramanlığı haline gelecektir. Hayvan ve bitkilerini her 
tür dengesiz imhası, toprak, su ve havasının kirletilmesi sanki insan 
toplumunun en temel hakkıymış gibi alışkanlık kazanır. Doğal çevre 
artık ölü, umut vermeyen geçici bir yaşam alanı olarak körleştirilir. 
Canlı doğanın sınırsız umut kaynağı doğa kör, anlayışsız, kaba 
madde yığınından başka bir şey değildir. 

Sisteme karşıt düşünceler içinde gittikçe yükselen akım Mark-
sizmdi. Marksist çizgideki gelişmeler için söylenebilecek temel 
husus teori ve pratiğinin kapitalizmin içinde erimekten kurtu-
lamadığıdır. Erime üç yoldan olmuştur. Sosyal-demokrat, reel-
sosyalizm ve ulusal kurtuluş. Bu üç yoldan veya olgudan kapitaliz-
min hiç değişmediği söylenemez. Önemli değişmeler yaşanmıştır. 
Oldukça liberal değişmeler görülmüştür. Fakat sistem varlığını bu 
yollar sayesinde daha da uzatmayı başarmıştır. Bunu karşı-
devrimlerle izah etmek doyurucu olmaz. Konu daha derinliklidir. 
Benimsenen sosyalizm anlayışındaki temel niteliklerle bağlantılıdır. 

Hataların veya yanlışlığın temelinde kapitalist-işçi ayrımı yat-
maktadır. Kapitalist-işçi ayrımı, bir köleci Roma malikanesindeki 
efendi- köle ayrımından öz olarak farklı değildir. Serf-ağa ilişkisi 
içinde benzetme geçerlidir. Bir aile içinde - ataerkil- erkeğin ör-
gütleniş biçim ve dayanaklarıyla, bağlı kadının örgütleniş ve 
dayanaklarını karşı karşıya getirdiğimiz de çatışmanın galibi baştan 
bellidir. İstisnalar hariç tutulursa belli bir kavganın galibi olarak 
erkek, kavganın sonunda hırpalanmış kadından daha güçlenmiş 
olarak varlık sürdürür. Daha fazla kadın erkeğin olmuştur. Çelişki 
yine vardır. Ama dönüştüğü kadarıyla erkek egemen sistem içinde 
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bir adım daha erimiştir. Örneği tüm toplumsal sisteme yaygınlaştıra 
biliriz. Sınıflı toplum uygarlığı hatta daha öncesinin hiyerarşik to-
plumu içinde kadının erkeğin bin bir bağla egemenliği altında bu-
lunduğu koşullarda, bir teori ve pratik biçim uyarlayıp kadından 
kurtuluş beklemek hayalcilikten öteye “daha çok dövül, daha çok 
bağlan” demekten öteye anlam ifade etmez. Kadın karılaşmayı ka-
bul ettiği andan itibaren zaten kaybetmeye yatırılmıştır. Kasabın 
elindeki kuzu didinip de ne kadar kurtulabilir. Kuzunun yaşama 
şansı kasabın insafına, çıkarına bağlıdır. Süt, yün koyunu da kılın-
abilir. Kesilebilirde. 

Marksist yaklaşımın daha temelli yetersizlikleri vardır. Uygar-
lığı bir bütün olarak çözümlememiştir. Engelsin denemesi çok sınır-
lıdır. Sınıflı toplumla doğal kollektif toplum arasındaki temelli 
çelişkiyi çoktan aşılmış ve geri biçim olarak saymaktadır. Halbuki 
kapsamlı tarihsel tanımlamamızda gösterdi ki komünal demokratik 
duruşla hiyerarşik ve devletçi duruş arasında sürekli  ve kapsamlı 
bir mücadele vardır.  

Marksist kuramın siyasal devrim ve sonrasına ilişkin tezleri ise 
daha vahim olarak hiyerarşim ve devletçi karakter taşır. Savaş, pro-
leterya diktatörlüğü, devletçilik kavram olarak neredeyse kutsal-
laştırılır. Halbu ki devlet-iktidar, savaş-ordu sınıflı toplum uygar-
lığının ürünü olup mutlak anlamda egemen sömürücü kesimin vaz 
geçilmez yaşam aygıtlarıdır. Bu araçları proleteryanın eline vermek 
demek daha başından kendini onlara benzetmeye karar vermek de-
mektir.  

Marksizme yöneltilecek diğer bir eleştiri konjektürle ilgilidir. 
Marks dönemindeki kapitalizmin olgunluk aşamasıdır. Marksın ve 
Engelsin bundan çıkardığı sonuç kapitalizmin kaçınılmazlığıdır. 
Kapitalizm sosyalizmin önünü açan adeta bir buldozer rolündedir. 
Daha da genelleştirirsek, sınıflı toplum uygarlığını kaçınılmaz bir 
ilerleme olarak görmekte ve idealize ettikleri sistemlerinin kurul-
ması için bu aşamaların gereğine iman etmiş bulunmaktadırlar. 
Köklü bir yanlışlık olarak yaklaşılması gerektiğini daha önce 
açmıştık. Sınıflar ve yönetimin egemenlik aracı olarak devletin 
zorunlu güvenlik-toplumca vazgeçilmez- kamusal yönetim dışın-
daki tüm varlıkları, oluşum ve kurumlaşmaları sadece gereksiz 
değil, tutucu ve engel konumundadırlar. Devlet-parti özdeşliği 
doğar. Parti içte ve dışta tümüyle anti-demokratik bir kuruma 
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dönüşür. Sistem içindeki savaş ve barış politikaları artık kapitaliz-
min değirmenine su taşımaktan öteye gidemez. Ancak daha da 
çoğaltabileceğimiz bu tür temel hata ve yanlışlıklar yetmiş yıl geçse 
de doğal sonucuna, kapitalizmi üretmek ve güçlendirmekten öteye 
köklü değişikliklere olanak tanımazlar.  

Şüphesiz Marksizm yine de eşitlik–özgürlük mücadelesinde 
büyük ve tarihi bir deneyimdir. Toplumsal mücadelede zengin bir 
katkıdır. Toplum bilimine ekonomi ve sınıf ağırlığını taşımıştır. 
Burjuvaziyi ulusal kurtuluş, insan hakları, sosyal devlet konularında 
daha yumuşak biçimlere zorlamıştır. Demokrasiye çok dar taktiksel 
yaklaşım, ekolojiyi ve kadın özgürlüğünü kapitalizmden farklı 
göremeyişi, temel yaşam paradigması olarak da burjuva kalıplarını 
aşamaması sistemle daha kolay eklemlenmesine yol açmıştır.  

İkinci dünya savaşı sonrası “anti-faşist” zafer havası fazla sür-
medi. 1968 devrimci perspektifleri ve gençlik hareketleri önemli 
paradigma değişikliklerine yol açtı. Sisteme bir bütün olarak nefret 
gelişti. Reel sosyalizm, ulusal kurtuluş ve sosyal-demokrasinin bek-
lentilerine cevap veremeyeceği anlaşılmıştı. Vaat edilen dünya esk-
isinden  daha iyi değildi. Denilebilir ki 1970’ler; 1848 devriminden 
beri Marksizmle bağlanmış bir çok entelektüel akımın gücünü 
yitirmesiyle, yeni sol ekoloji, kadın hareketi başta olmak üzere bir 
çok yeni akımla  tanışma dönemi oldu. Kapitalizm kadar reel so-
syalizm ve versiyonlarına duyulan derin güvenin sarsılmasıyla ve 
1950’ler sonrasının ikinci büyük bilimsel devrimiyle sosyal bilim ve 
kültürel alandaki yeni gelişmeler de beraberinde feminizme, ekolo-
jiye, etnolojiye geniş açılımlar getirdi.  

1989’da reel sosyalizmin çözülüşü sanıldığının aksine kapital-
izmin lehine değil aleyhine bir gelişme oldu. Sistemin en temel hal-
kalarından birinin kopması anlamına geliyordu. Soğuk savaşla 
kendi kitlesini tutan, reel sosyalizm ve ulusal kurtuluş devletleriyle 
de dünyanın diğer halk yığınlarını adeta oyalayan sistem çökmüştü. 

 
DEMOKRATİK VE EKOLOJİK TOPLUM İÇİN  

BİR TASLAK (PROJE) DÜŞÜNCESİ 
Dünya toplum sistemi 1989’da reel sosyalizmin bünyesel ne-

denlerle büyümesi sonucu değişim için gerekli olan KAOS aralığına 
girmiş bulunmaktadır.  
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Eğer kapitalizm 1848 devrimleri sonucunda mezheplere bölün-
meseydi, belkide daha erken Kaos’a girebilirdi. Özellikle 20. Yüz 
Yılı üç mezheple aştı. Reel sosyalizm, sosyal- demokrasi ve ulusal 
kurtuluş mezhepleri sistemin en azından yüz yıl  gecikmeli bir 
Kaos’a girmesine yardımcı oldu.  

Kaos aralığı olgular dünyasında yeni biçim, tür, yapılanma 
benzeri değişimler için gerekli olan karmaşayı ifade eder. Evrensel 
olan bu yapılanış kuralı toplumlar içinde geçerlidir. Eski yapının 
dağılması, yeni yapılar için zorunludur. Fakat dağılma, karmaşa 
kendi başına yapılanma yerine konamaz. Halkların devlet kurumun-
dan kopuşu giderek derinleşmektedir.  

Zihniyet devriminin belirleyici önem kazandığı süreç yaşan-
maktadır. Zihniyet savaşımı moral değerlerle birlikte olmalıdır. 
Moral ahlak zihniyetle birlikte kazanılmadıkça, sonuç alma kuşkulu 
ve geçici olur. Sistemin muazzam ahlaksızlaştırıcı gerçeği göz 
önüne alınarak topluma gerekli ve yeterli etik ve ahlaki davranışlar, 
kişilikler ve kurumlar da temsilini bulmalıdır. Kaosa, etik ve ahlak-
tan yoksun bir karşılaşma birey ve toplumun yutulmasıyla 
sonuçlanabilir. Ahlak toplumsal geleneği asla gözardı etmeden 
onunla uyumlu yeni toplum etiğini eklemelidir. Kaos sürecinde ha-
kim sistem tarafından artık demagojik bir araç durumuna sokulan 
siyaset kurum ve araçlarına karşı, toplumun yeniden yapılanması 
için gerekli politikalar ve araçlarına özel bir önem vermek gerekir. 
Demokratik ve ekolojik toplumun gerçekleştirilmesinde rol oynay-
abilecek politik kurumlar olarak partiler, seçimler, meclisler, yerel 
yönetimler sorunu içerik ve biçimde araçsal çözümünü bulmalıdır. 
Politik örgütlenme ve eylemliliğin demokratik, komünal ve çevresel 
toplumla bağı yetkin ve yeterli olmalıdır. Kaos sürecine karşı bu 
genel yaklaşımları somutlaştırmak gereği vardır. Sistemin ve halkın 
kaostan çıkışları almaşık –saçaklar- hallerde olabilir. Ufak müda-
haleler önemli sonuçlara götürebilir. Kaostan çıkış süreci uzun veya 
kısa  -10’lardan az, 50’lerden çok olmaması gerekir- olabilir.  

 
KRİZDEN ÇIKIŞ SİSTEMİ OLARAK DEMOKRASİ 

Tarih bir anlamıyla geçmişten ders almak içinse önümüzdeki 
güncel kriz-kaos durumundan halkların lehine kalıcı, köklü ve ilkeli 
çözüm üretmeliyiz. Hiçbir görev bundan daha anlamlı, hiçbir çaba 
bundan daha kutsal olamaz. Kaybettiren temel noktanın halkların 
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komünal ve demokratik duruşunu esas almamaktan geçtiği kanısın-
dayım. Ne kadar toplum analizleri yapılsa, strateji ve taktikler oluş-
turulup örgüt ve eylemler konulsa da, hatta zaferler kazanılsa da 
varılacak nokta yine sistemle en kötüsünden buluşmadır.  

20. yüzyılın bu büyük deneyiminden -Büyük Ekim Devrimi- 
çıkarılabilecek ders; kapitalizme karşı kalıcı, ilkeli çözümlerin an-
cak halkların demokratik duruşlarını kapsamlı demokratik sistem-
lere dönüştürmekle sağlanabileceğidir. Demokratikleşmeyi ve de-
mokrasiyi devletleşme hastalığından kurtarmadıkça da demokratik 
sisteme erişilemez.  

Demokratik gelenekler evrenseldir. Onlar da zincirin halkaları 
gibidir. Bizi geçmişin en eski zamanına ve mekanın en kuytu 
alanlarına bağlarlar. Yalnız değiliz. Tarih ve alanlar her sistemden 
çok bizim olması gereken demokrasiyledir. Bize düşen öncelikli 
görev; bilme sürecindeki kaybı önlemek, politik aracı doğru seçmek 
ve toplumsal ahlaka dönmektir. Bütün bu anlatılanlar “bilmeye” 
ilişkindir. Politik araç en çok üzerinde durmamız gereken konudur. 
Ona özcesi DEVLET OLMAYAN DEMOKRASİ diyoruz.  

Demokrasilerle özgürlük ve eşitlik arasındaki ilişki de son de-
rece anlaşılırdır. Birbirlerinin alternatifi değildirler. Demokrasi ne 
kadar gelişirse özgürlükler de o kadar gelişir. Özgürlükler geliştikçe 
eşitlik doğar. Demokrasi özgürlük ve eşitliğin boy verdiği gerçek 
vahadır.  

Demokrasi kavramının toplumsal içeriğine özenle yaklaşmak 
gerekir. Kavramın içinde sınıf, cinsiyet, etnik, dinsel, entelektüel 
mesleki vb ayrımlar yapılmaz. Yine bireysel ve grupsal katılım ola-
bilir. Demokratlık için birey yurttaşlığı esas alınamayacağı gibi, 
grupsal tabanların yer alması da engellenemez. Bireysel ve grupsal 
güç avantaj teşkil etmez. Bireylerin birbirine karşı olduğu gibi gru-
pların da benzer güç ideaları anlamlı değildir. Esas gözetilecek ilke; 
kamusul yararlılık ile – toplumun her konuda genel ortak çıkarı – 
bireysel insiyatifin birbirine karşı engelleyici konum almamasıdır. 
Bireysellikle kamusallığın optimal -en verimli- noktasında bileşimi 
sağlamaktır. Özünde bireyselliğin beslediği komünal özellikle, 
gücünü toplumun komünal değerlerinden alan dengeli, inisiyatifli, 
yaratıcı bireyi oluşturmaktır. Ağırlık yalnız komünal özelliğe ver-
ilirse orada demokrasi totaliterizme kayabilir. Buna karşın her şey 
bireysellik için mubah görülürse bu da bir yandan anarşizme, diğer 
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yandan bireyin toplum aleyhine aşırı güçlenmesine yol açar. 
Sonuçta iki eğilim de toplum üzerinde diktatörlüğe, keyfi yönetime, 
yozlaşmaya götürür. Demokrasi çok bilinçli ve yürekten, toplumun 
çıkarlarıyla, bireylerin esenliğine aşık kişiliklere şiddetle ihtiyaç 
duyar. Partilerden çok toplumu canlı, dinamik tutan, halkı de-
mokrasi konusunda sürekli eğiten, uyanık olmaya teşvik eden de-
mokratlar olmadan sadece kurum ve ilkelerle demokrasi yürütüle-
mez. Dinamik bir olgu olarak demokrasi sürekli sulamayı (eğitimi) 
isteyen bitki gibidir. Aşık evlatları tarafından beslenmezse kurumak 
yozlaşarak başka  anti-demokratik gelişmede alet olabilir. 

Demokratik toplum mücadelesinde gençlik kategorisine daha 
özgün yaklaşmak gerekir. Gençliğin eğitimi büyük çaba ve sabır 
isteyen bir iştir. Bunun karşılığında dinamizmi ile destanlar ya-
zabilecek ataklığa sahiptir. Amaç ve yöntem iyi kavradığında 
başaramayacağı bir iş yoktur. Amaç ve yöntemli yaşamı temel 
disiplin olarak görüp, seferber olduğunda, sabır ve inadı eksik et-
mediğinde tarihsel davalara en önemli katkıyı gerçekleştirebilirler. 
Demokratik gençlik hareketinde böylesi nitelikler kazanmış kad-
rolar öncülüğünde gelişecek bir hamle genel demokratik toplum 
mücadelesinde başarının güvencesidir. Gençliğin dinamizminden 
yoksun bir toplum hareketinin başarı şansı sınırlıdır. Yaşlıların te-
crübesi, gençliğin dinamizmi tarihin her aşamasında kendini hisset-
tiren bir olgudur. İkisinin bağını sağlam kuranların yürüyüşünde 
başarı oranı her zaman yüksek olmuştur. Kapitalist sistemin sonul 
krizi olan kaotik durumu kavramak gençlik için çıkış yapma şartı-
dır. Bununla birlikte demokratik, cins özgürlüğü ve ekolojik toplum 
değerlerini özümsemiş olmak, tarihsel başarı imkanını ona verecek, 
bir yandan kendini doğru yapılandırırken özlenen toplumu da yapı-
landırmada gerçek rolün sahibi kılacaktır. Her şey gençliğin tarihsel 
toplumsal  hamleye yeniden doğru ve yetkin katılmasıyla belirlene-
cektir. 

Demokratik örgütlenmenin temel biçimleri olarak en üst 
düzeyde bir kongreyle, tabanda yerel komünler, kooperatifler, sivil 
toplum örgütleri, insan hakları ve belediye örgütlenmeleri başta ge-
lenler olarak sıralanabilir. Geniş ve konularına bağlı olarak çok say-
ıda örgütlenmelere gerek vardır. Demokrasiler en örgütlü toplumu 
gerektirir. Örgütler toplumsal taleplerin dile getirilmeleri için 
vazgeçilmezdir. Örgütlenemeyen toplum demokratikleşemez. Si-
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yasal, toplumsal, ekonomik, kültürel, tüm alanların kendilerine özgü 
örgütlenmeleri yaratmaları esastır. Partiler temel siyasal örgütler 
olarak demokrasilerin vazgeçilmezidir. Sivil toplum örgütlenmeleri 
sosyal alandaki başta gelen örgütlenme biçimidir. Hukuksal alanda 
insan hakları, barolar ve vakıflar önem taşır. Ekonomik alanın esas 
örgütlenmesi ise kooperatifler, çalışma grupları ve birçok kamusal 
amaçlı ulaşım, ticari-mali ve sinai nitelikte olabilir. Sağlık ve eğitim 
halkın en çok çözümlenmesi gereken kamusal kurumlarıdır. Sanat 
ve sporun teşkilatlanması da halkın genel eğitimi açısından 
vazgeçilmez alanlardır. Köy düzeyinde muhtarlık, ihtiyar heyetleri 
devlet aracı olmaktan çok demokratik araçlar olarak örgütlenmek 
gerekir. Her köy için bir “halk kültür evi” zorunludur. Şehirlerde 
aynı biçimlerden ayrı olarak komünler en taban örgütler olarak 
anlam bulmalıdır. Yine şehir meclisleri vazgeçilmez bir kurumdur. 
Şehirler arası belediye birlikleri bölgesel çaplı olarak anlamlıdır.  

Tüm bu kurumlar ve örgütlenmeler kendilerini en yüksek karar 
organı olarak “Genel Halk Kongresinde” temsil edebilmelidir. 
Genel Halk Kongreleri özgünlüğü olan her halkın temel sorunlarına 
çözüm için vazgeçilmez bir örgütlenme modelidir. Halk kongreleri 
olmadan halk demokrasilerinden bahsedilemez. Halk kongrelerini 
ne devlete alternatif ne de devletin bir kuruluşu gibi görmek gerekir. 
Halkın devleti olmadığı gibi var olan devletin yerini tutmak gibi bir 
hedefi olamaz. Halk demokrasisinde ise iktidar-devlet bir hedef 
olarak alınamaz. Devlet olmayı hedefleyen demokrasi kendi eliyle 
varlığına son vermiş olur.  

Örgüt çokluğu kadar örgüt içi demokraside en az genel demok-
ratik kriterler kadar vazgeçilmezdir. Örgütlerin demokratik oluşum 
ve yönetimleri esastır. Örgütleri demokratik olmayan halkların de-
mokrasileri de olamaz. Dolayısıyla halkın yoğun denetiminde olan 
sürekli seçimle -en az yılda bir- yenilenen örgüt demokrasileri genel 
demokrasilerin en sağlam güvencesidir. 

Demokrasilerin eylem tarzını kavramadan işleyişi geçerli kıl-
mak güçtür. Eylemsiz demokrasi sessiz insan gibidir. Eylem de-
mokrasinin dilidir. Halkın her hareketliliği, örgütlerin her faaliyeti 
bir eylemdir. Basitten karmaşığa doğru gösteri, toplantı, yürüyüş, 
seçim, miting, protesto, grev şartları doğduğunda yasal direnme ve 
ayaklanmalara kadar eylemler dizisi yerinde ve zamanında ser-
gilenmeden demokrasiler yürütülemez. Eyleme geçmeyi başarama-
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yan bir halk ve örgüt demokratikleşemez. Eylemlerin örgütlerle 
mümkün olduğu, örgütsüz eylemliliğin boş ve başarısız kalacağı 
açıktır. Halklar ne kadar örgütlüyse o kadar eylemli olurlar.  

Demokrasiler için diğer önemli bir eylem sorunu  meşru sa-
vunma durumunda nasıl davranılacağına ilişkindir. Meşru savunma 
ancak işgal koşullarında anlam kazanır. Bir halkın üzerinde işgalci, 
sömürgeci veya daha değişik baskıcı bir sistem kurulduğunda işgal 
var demektir. İşgali tek başına yabancı bir güç yapabildiği gibi 
bazen yarı-yarıya yerli işbirlikçilerle birlikte de yapabilir. Bu du-
rumda savunma görevi ortaya çıkar. Hedef işgali kaldırmak, de-
mokrasiyi kurmaktır. Fakat yabancı olgu devrede olduğundan sa-
vunmaya meşru ulusal demokratik demek daha doğru bir yaklaşım-
dır. Bu koşullarda yine ayaklanma ve savaş koşulları doğmuştur. 
Yine de klasik ulusal kurtuluş savaşı esas alınmaz. Ulusal boyut 
olsa bile çağın özellikleri gereği geniş demokratik bütünlükler 
uğruna savunma savaşı demek daha uygundur. Bu tür ayaklanma ve 
savaşlar şehir ve kırsal alanda ya tek, ya birlikte gelişebilir. Ulusal 
nitelikte bile olsa tepede ortak hareket eden işgalci ve işbirlikçiler-
ine karşı halkların da işbirliği içinde demokratik bütünlük için sa-
vaşmaları en doğrusudur. Bu durumlarda diğer barışçıl eylem 
biçimleri de sonuna kadar uygulanmak durumundadır. Meşru sa-
vunmayı daha çok halkın demokratikleşmesini desteklemek, gel-
iştirmek ve korumak amacıyla örgütlemek ve yürütmek esas ol-
malıdır. Hedef olarak baskıcı, savaşçı klikleri alırken, demokratik 
çözüm muhataplarının varlığını da unutmamalıdır. Tüm devleti 
ilgili ulusu karşısına almak doğru bir strateji olmaz. Taktik olarak 
her yabancıyı işgalci ulus insan ve kurumlarını hedef almak da do-
ğru olamaz. Hedefleri en dar ve sonuç alıcı kılmak, halkın demok-
ratik çözüm olanaklarını artırmak, varoluşunu korumak esas ol-
malıdır. Meşru savunma hareketi ve örgütlülüğünün işgal ve 
çözümsüzlükten sorumlu güçleri yürüttükleri haksız savaşın 
sürdürülmezliği konusunda ikna edinceye ve demokratik çözüm 
yoluna çekinceye kadar yoğunlaştırılarak sürdürülmesi mevcut 
krizden çıkmanın temel aracı olabilir. 

Olağanüstü durumların dışında normal koşullarda halkların öz 
savunma sorunu da göz ardı edilemez. Kriz koşullarında genel 
güvenlik dışında özgüvenlik daha çok önem kazanır. Devletin klasik 
güvenlik ölçütleri bir çok yönü ile halkın güvenlik ihtiyacına cevap 
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veremez. Devlet iktidarının oligarşik ve diktacı güçlerin eline 
geçmesi  sınırlı hukuk güvencesini de ortadan kaldırır.  

Halk savunma güçlerini; devlet karşıtı veya alternatifi bir 
kuvvet olmaktan ziyade devletin sağlamadığı, yetersiz kaldığı hatta 
nedeni olduğu temel güvenlik ihtiyacını karşılama güçleri olarak 
değerlendirmek daha doğrudur. Halk savunma birlikleri klasik ger-
illa veya ulusal kurtuluş ordusu değildir. Halk kurtuluş gerillası 
veya ulusal kurtuluş ordusu ağırlıklı olarak iktidar ve devlet hede-
flidir. İktidar sorununu çözmek isterler. Halk savunma birliklerinin 
özel bir devlet ve iktidar hedefi – objektif zorunluluklar dışında – 
olamaz. Esas görevleri;  halkın yasal, anayasal haklarının çiğnen-
mesi doğduğunda ve yargı görevini yapmadığında korumaya çalış-
mak, demokratikleşme çabalarına güvence olmak, saldırılar karşıs-
ında direnmesine öncülük etmek, kültürel ve çevresel varlığını 
korumak gibi özetlenebilir. 

Kent ve kırsal alanlarda uygun birlikler halinde örgütlenebilir. 
Bir nevi halk koruma milisleri de denebilir. Yerel emniyet 
güçlerinin yerine getiremediği görevlerde rol oynayabilir. Kriz ko-
şullarının sürekli toplumsal yapıları çözmesi, artan kargaşa ortamı 
öz savunmayı halkların varlığı ve özyönetimleri açısından hayati bir 
konu haline getirir. Krizden demokratik çözüm yollarıyla çıkış 
aranırken bu süreçle ayrılmaz bir bütünlük içinde artan güvensizlik 
ortamından da halk savunma güçleri ile çıkış yapılabilir. 

 
TOPLUMSAL CİNSİYETÇİLİĞİN ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ 

Demokratikleşmenin özünü teşkil etmekle birlikte kendi başına 
ele alınması gereken olguların başında; kadın ve etrafında oluşan 
ilişki ve çelişkiler düzeni gelmektedir. Komünal ve demokratik du-
ruş dengeleri sosyal bilimlerin alanına ne kadar geç ve yetersiz gir-
mişse ondan daha fazlasını kadın olgusuna yaklaşımda görmekteyiz. 
Sanki kadının yaşadıkları doğallığın gerekleriymiş gibi bir anlayış 
tüm bilimsel yaklaşımlar da ahlaki ve siyasi tutumlar da ön var-
sayım olarak kabul görür. Daha hazin olanı kadının kendisi de bu 
paradigmayı doğal kabul etmeye alışmıştır. Binlerce yıllık halklara 
dayatılan statülerin doğallığı, kutsallığı, birkaç kat fazlalığıyla 
kadının tüm zihniyet ve davranışlarına da adeta kazınmıştır. Halklar 
kadınlaştırıldığı oranda, kadın da halklaştırılmıştır. Hitler “Halklar 
kadın gibidir” derken bu gerçeği kast eder. Kadın olgusuna daha 
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derinlikli yaklaşıldığında, biyolojik bir cins olmanın ötesinde adeta 
bir soy, sınıf , ulus muamelesi gördüğü anlaşılacaktır. Ama en çok 
ezilen soy, sınıf veya ulus olarak. Hiçbir soy, sınıf veya ulusun kad-
ınlık kadar sistemli bir köleliğe tabi tutulmadığını iyi bilmek gere-
kir. Kadınlığın kölelik tarihi daha yazılmamıştır. Özgürlük tarihi ise 
yazılmayı bekliyor. Kadın köleliğinin derinliği kadar karanlıkta bı-
rakılması toplumda yükselen hiyerarşik ve devletçi iktidarla yakın-
dan bağlantılıdır. Kadının köleliğe alıştırılmasıyla hiyerarşiler -
ayrıcalıklı kutsal yönetimler- kurulmuş, toplumun diğer kesim-
lerinin kölelik yolu açılmıştır. Erkeklerin köle olması kadının köle-
liğinden sonradır.Cins köleliğinin sınıf ve ulus köleliğinden farklı 
yönleri de vardır. Meşrulaştırılması ince ve yoğun baskılarla birlikte 
duygu yüklü yalanlarla sağlanır. Biyolojik farklılığı sanki köleliği 
için gerekçeymiş gibi kullanılır. Yaptığı tüm işler değeri olmayan “ 
kadınca işler “ diye hafife alınır. Toplumun kamusal alanında bu-
lunması dinen yasak, ahlaken ayıp olarak sunulur. Giderek tüm 
önemli toplumsal etkinliklerden uzaklaştırılır. Si-
yasal,toplumsal,ekonomik etkinliklerin hakim gücü erkeğin eline 
geçtikçe kadının zayıflığı daha da kurumlaşır. “Zayıf cins” bir inanç 
olarak paylaştırılır. 

Tüm maddi ve manevi güç olanakları erkeğin elinde biriktikten 
sonra kadın artık erkek eline bakan ,bazen yalvaran, bazen tüm onu-
runu çiğneyerek kaderine razı olan ve sıkça yaşama küserek derin 
bir sessizliğe bürünen bir varlık haline gelir. Bir anlam da yaşayan 
ölü demek de mümkündür. Bir kaç benzetmeyle olguyu daha da 
belirgin kılabiliriz. Birinci benzetme kafeste kuştur. Kuş bazen 
kanarya gibi süslü kılınır. Bazen bülbül gibi güzel sesli kılınır.  
Herkes kendine göre bir kuşa benzetir. Çokça serçe denilir. Diğer 
benzetme dipsiz bir kuyuya bırakılan kedi gibi sürekli miyavla-
tıldığıdır. Yiyecek artıklarıyla beslenerek sahibi için iyice ehlileştir-
ilebilir. Belki biraz kaba görülebilir ama köleliğin derinliğini ya-
kalamak için bilimsel, edebi çok yönlü çabaların gereği açıktır. 
Muazzam cinsiyetçi bir toplum oluşturulmuştur. Gerçek kabalık 
şuradadır ki ;erkeğin tek taraflı kadın tecavüzü bir kahramanlık gibi 
görülürken erkek bundan son derece keyif ve gurur alırken kadın 
taşlanarak öldürülmekten, geneleve kapatılmaya, toplum içine bir 
daha çıkmamaya kadar her tür acımasızlıklarla karşı karşıyadır. 
Yine en kabasından erkek cinsel organıyla gururlanırken, kadın için 



 57 

cinsiyet organları bir utanç kaynağıdır. En basit fiziki farklılıkları 
bile kadın aleyhine kullanılmaktan çekinilmemiştir. Kadın olmanın 
kendisi bir utanç konusu haline getirilmiştir. Sözde kutsal bir duygu 
olan aşkta bile kadının yaşadığı gözü kara bir erkek dayatmasıdır. 
Kız çocuklar her zaman hor görülmüştür. Sorulması gereken soru 
neden bu kadar derin bir kölelik? Cevabı kesinlikle iktidar olgusu 
ile bağlantılıdır. İktidarın doğası kölelik ister. Eğer iktidar sistemi 
erkeğin elindeyse sadece insan türünün bir kısmı değil, bir cinsin 
tümü bu iktidara göre şekillenmelidir. İktidar sahipleri devlet sınır-
larını nasıl hane sınırları gibi görüp her uygulamayı bu sınırlar da-
hilinde bir hak olarak görürlerse, onun mikro modeli olan ailede de 
erkek iktidarının sahibi olarak her uygulamaya –gerekli görürse 
öldürme dahil- kendini hak sahibi görür. Evdeki kadın o kadar eski 
ve derinlikli bir mülktür ki sınırsız bir mülkiyet duygusuyla erkek 
“kadın benimdir” der. Kadın için -evlilik bağı adı altında bağlı bu-
lunulan- erkek üzerinde en ufak bir hak iddiasında bulunulamaz. 
Ama erkeğin kadın ve çocuklar üzerindeki hak sahipliği sınırsızdır. 
Mülkiyetin en temel kaynağı yine ailede, kadın üzerindeki kölece 
tasarrufta aranmalıdır. Mülkiyetin kaynağında köleleştirilmiş kadın 
yatar. Kadın üzerine yayılmış kölelik ve mülkiyet dalga dalga tüm 
toplumsal düzeye yayılır. Böylelikle de toplum ve bireyin zihniyet 
ve davranış yapısına mülkiyetçi ve köleci her duygu ve düşünceyi 
yerleştir. Toplum her tür hiyerarşik ve devletçi yapılanmalara uygun 
hale getirilir. Bu ise uygarlık denen sınıflı her tür yapılanmanın ra-
hatça ve meşruiyet kazanmış olarak sürdürülmesi demektir. Böylece 
kaybeden sadece kadın olmuyor. Bir avuç hiyerarşik ve devletçi güç 
dışında tüm toplum oluyor. 

Kadın için özel kriz dönemleri pek önemli değildir. Zaten 
sürekli bir krizi yaşamaktadır. Kadın demek krizli bir kimlik de-
mektir. Günümüzde yaşanan kapitalist sistem kaosunda tek umut 
vaat eden kadın olgusunun sınırlı da olsa aydınlatılmış olmasıdır. 
Feminizm yetersiz de olsa kadınlık gerçeğini son çeyrek yüzyılda 
oldukça görünür kılmıştır. Kaosta her olgunun değişme şansı yük-
sek bir aydınlanmayla daha da arttığı için özgürlük lehinde atılacak 
adımlar niteliksel sıçramalara yol açabilir. Güncel krizden kadın 
özgürlüğü büyük kazanarak çıkabilir. 

Kadın özgürlüğü olgu tanımlamasına uygun olarak kapsam 
bulmak durumundadır. Genel toplumsal özgürlük ve eşitlik kadın 
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için de direkt özgürlük ve eşitlik olmayabilir. Özgün çaba ve ör-
gütlülük esastır. Yine genel demokratikleşme hareketi kadın için 
olanaklar açabilir. Fakat kendiliğinden demokrasi getirmez. Kadının 
bizzat kendi demokratik amaç,örgüt ve çabasını sergilemesi gerekir. 
Kadına içerilmiş bulunan köleliği karşılayacak bir özgürlük 
tanımına öncelikle ihtiyaç vardır. Kapitalist sistemin muazzam 
vizyon geliştirme ve sanallığı gerçeğin yerine koyma gücü o denli 
gelişmiştir ki kadını en çok alçaltan bir etkinliği (örneğin pornografi 
) bile özgürlükle özdeşleştirebilir. 

Feministlerin çabalarında birçok önemli öge varsa da hala batı 
merkezli demokrasilerin ufkunu aşmaktan uzaktır. Temelinde kapi-
talizmin oluşturduğu yaşam biçimini değil aşma, tam kavramasını 
bile sağladığı söylenemez. Durum Lenin’in sosyalist devrim anlay-
ışını çağrıştırıyor. Onca büyük çabaya rağmen ve kazanılan bir çok 
mevzi savaşına karşın sonuç kapitalizme soldan en değerli katkıyı 
sunmaktan kurtulamamıştır. Feminizmin başına da benzer sonuçlar 
gelebilir. Güçlü örgütsel temelden yoksunluk, felsefesini tam gel-
iştirememe, kadın militanlığına ilişkin zorluklar iddiasını zayıflat-
maktadır. Kadınlar cephesinin “reel sosyalizmini” bile sağlamay-
abilir. Fakat soruna dikkat çekmek açısından ciddi bir adım olarak 
değerlendirmek en doğrusudur. 

Şüphesiz her cinsiyet türünün olduğu gibi kadının da bir doğası 
vardır. Toplumsallıktan öte biyolojik cins olarak kadının daha 
merkezi öğe olduğunu, biyoloji bilimi her geçen gün artan kanıtlarla 
desteklemektedir. Özcesi kadın fiziği erkeği kapsamakla birlikte , 
erkek fiziği  kadını kapsayamamaktadır. Kutsal kitapların tersine 
kadın erkekten değil, erkeğin kadından türediği anlaşılmaktadır. 
Kadının kromozomları erkekten fazladır. Kadın için dezavantaj 
olarak düşünülen aylık kanamalar bile kadının doğayla daha nazik 
bağının göstergesi olarak anlaşılmalıdır. Rahim kanaması bitmemiş, 
devam eden  doğal bir yaşam akıntısı olarak görülmelidir. Yaşamın 
kök damarı bitmemiş,  devam etmek iradesinin bir göstergesi olarak 
anlaşılmalıdır. Kadın hastalıkları denilen hususlar aslında yaşam 
olgularıdır. Kadının yaşam merkezini temsil etmesinden kaynak-
lanmaktadır. Yaşamın karmaşık sorunları kadının rahminde, karn-
ında cereyan etmektedir. Kendinden doğan çocuk ve göbek bağı 
yaşam zincirinin son halkası gibidir. Bu gerçeklik karşısında erkek 
sanki kadının bir eki, bir uzantısı gibi görülmektedir. Bu olguyu 
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doğrulayan bir hususta erkekteki aşırı ve anlamsız kıskançlık duy-
gusudur. Kadın doğası kendine karşı daha güvenli dururken erkek 
adeta yerinde duramaz. Kadın etrafında dönen bir bela gibidir. Tüm 
bu gözlemler kadın fiziğinin zaaf yüklü değil , daha merkezi 
olduğunu kanıtlıyor. Bu nedenle kadın öncelikle erkek egemen 
kültürün dayattığı “eksikli, hastalıklı” tanımını derhal ret etmelidir. 
Tersinin doğru olabileceğini erkeğe hissettirebilmelidir. Kadın 
fiziğine ilişkin kendine güvenmeli derken bu önemli gerçeği kast 
ediyoruz. 

Bu fiziksel oluşumun doğal sonucu kadındaki duygusal zekanın 
daha güçlü olmasıdır. Duygusal zeka yaşamdan kopmayan zekadır. 
Empati ve sempatiyi güçlü taşıyan zekadır. Kadında analitik zeka 
geliştiğinde bile güçlü duygusal zekasından dolayı daha dengeli, 
yaşamla bağlantılı ve tahripkar olmaktan uzak durmaya daha ye-
teneklidir. Erkek kadın kadar yaşamın ne olduğunu anlamaz 
.Yaşamın kendisi olan (aryen dil grubundan olan  Kürtçe'de Jîn 
yaşam demektir. Aynı zamanda kadın anlamına gelir.) kadın yaşa-
mın bütün yönlerini riyakarlıktan uzak saf ve yalın haliyle görme 
yeteneğidir. Bu yeteneği güçlüdür. Bunu şahsi yaşamımızda da çok 
iyi bilmekteyiz. 

Entrikacı, yozlaştırıcı, fahişe vs sıfatlı kadın gerçeğinin acıma-
sız sorumlusu erkektir. Hiçbir kadın kendi halinde kaldıkça entri-
kacılık, fahişelik yapma gereği duymaz. Fiziği biyolojik varlığı 
buna uygun da değildir. Entrikacılığın ve fahişeliğin gerçek yaratı-
cısı erkektir. Bilinen ilk genelevi Sümer başkenti Nippurda 
M.Ö.2500’lerde “musakkatin” adıyla açanın erkek iktidarı olduğu 
biliyoruz. Buna rağmen utanmadan sanki fahişelik kadın yaratımı-
ymış gibi bir yaklaşımı sürekli canlı tutar. Kendi eserini, doğurduğu 
suçluluğu kadına mal ederek sahte bir namus anlayışı geliştirerek 
olmadık lanetlenme ve dayağı, katliamı kadından eksik etmez. Bu 
ilave tanımlamadan çıkarabileceğimiz  sonuç erkeğin öncelikle 
ideolojik saldırısına karşı yetkin durmadır. Erkek egemen ideolojiye 
karşı kadın özgürlük ideolojisiyle, feminizmi ve kaynaklandığı 
kapitalizmi aşarak silahlanıp mücadele edilmelidir. Erkek egemen 
iktidarcı  zihniyete karşı, kadının özgürlükçü doğasal zihniyetini 
yetkin kılıp öncelikle ideolojik alanda kazanmayı iyi bilmek, tam 
sağlamak gerekir. Unutmamak gerekir ki geleneksel kadınsı tes-
limiyet fiziki değil toplumsaldır. İçerilmiş kölelikten gelir. O halde 
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öncelikle ideolojik alanda teslimiyet düşünce ve duygularını yen-
mek gerekir. 

Kadın özgürlüğü politik alana yönelirken savaşımın en çetin 
yanıyla karşı karşıya olduğunu  bilmelidir. Politik alanda kazanmayı 
bilmeden hiçbir kazanım kalıcı olamaz. Politik alanda kazanmak 
demek, kadının devletleşmesi hareketi değildir. Tersine devletçi ve 
hiyerarşik  yapılarla  mücadele; devlet odaklı olmayan demokratik, 
ve cins özgürlüğü ve ekolojik toplumu hedef alan siyasal oluşumları 
yaratmak demektir. Hiyerarşi ve devletçilik en çok kadın doğasıyla 
uyuşmazdır. Dolayısıyla anti-hiyerarşik ve devlet dışı siyasal 
oluşumlar uğruna kadın özgürlük hareketi öncü rol oynamak duru-
mundadır. Köleliğinin politik alanda yıkılması özünde bu alanda 
kazanmayı bilmesiyle mümkündür. Bu alan mücadelesi kapsamlı 
demokratik kadın örgütlenmesi ve mücadelesini gerektirir. Her tür 
sivil toplum, insan hakları, yerel yönetimler demokratik 
mücadelenin örgütlenip geliştirileceği alanlardır. Tıpkı sosyalizm de 
olduğu gibi kadın özgürlüğü ve eşikliğine giden yol en kapsamlı ve 
başarılı demokratik mücadeleden geçer. Demokrasiyi kazanmayan 
kadın hareketi özgürlüğü ve eşitliği kazanamaz. 

Sosyal alanda özgürlük açısından en önemli sorun aile ve ev-
lilik gerçeğidir. Dipsiz bir kuyu gibi durum arz ederler. Kadın için 
kurtuluş gibi gelen bu kurumlar mevcut toplum zihniyetiyle bir kaf-
esten diğerine geçmekten başka anlam içermez. Üstelik diri gen-
çliğini de bir kasap zihniyetine terk etmek zorunda kalarak. Aileyi 
üst toplumun -iktidar toplumu- halk içindeki yansıması, ajan ku-
rumu olarak görmek gerekir. Erkek toplumdaki iktidarın aile 
içindeki temsilcisi, yoğunlaşmış ifadesidir. Evlenirken aslında köle-
leşiliyor. Evlilik kadar köleleştiren başka kurum tasavvur etmek 
zordur. Gerçek anlamda en kapsamlı kölelikler bu kurumla kurulur 
ve ailede kökleşerek sürer. Genel anlamda eş olarak beraberlikler-
den ortak yaşamdan bahsetmiyoruz. Bu herkesin özgür ve eşitlik 
anlayışına göre anlam kazanabilecek bir husustur. Yerleşmiş klasik 
anlamıyla evlilik ve aileden bahsediyoruz. Kadın aleyhine kesin 
mülkleşme, tüm siyasal, zihni, sosyal, ekonomik alandan çekilme, 
bir daha kolay kolay kendine gelememe anlamını taşır. Radikal bir 
sorgulamadan geçirilerek demokratik, özgür cins eşitliğini hede-
fleyen ortak yaşama esasları sağlanmadan bireysel, güdüsel sıkıntı-
lardan ve geleneksel aile anlayışından kaynaklanan evlilikler, 
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ilişkiler, özgür yaşam yolunda  en tehlikeli sapmalar olarak rol oy-
nayabilir. İhtiyaç bu tür birlikler de değil, zihniyet, demokratik ve 
politik alanı çözerek cinsiyet özgürlüğünü tam sağlama ve buna 
uygun ortak yaşam iradelerini gerçekleştirmektir. 

Günümüz dünyasının  en çok ağızlar da sakız edilen aşk konusu 
tarihin en rezil, içeriksiz dönemini yaşamaktadır. Tarihin hiçbir 
döneminde aşk bu denli ayağa düşmedi. Anlık aşklardan tutalım,  
açık cinayet yaklaşımlarına kadar en yavan ve tehlikeli ilişki 
tarzlarına bile aşk deniliyor. Bundan daha iyi kapitalist sistemin 
yaşam anlayışını sergileyecek ilişki düşünülemez.  Dönemimizin 
aşkları hakim sistemin insan ve topluma dayattığı zihniyetin en kut-
sal alanda bile ne hallere düştüğünün açık bir itirafıdır. Aşkı 
canlandırmak en zor devrimci görevlerden biridir. Büyük emek, 
zihniyet aydınlığı, insanlık sevgisi ister. Aşkın en önemli şartların-
dan biri çağın bilgeliği sınırlarında seyretmeyi gerektirir. İkincisi 
sistemin çılgınlıklarına karşı büyük duruşu dayatır. Üçüncüsü kurtu-
luşsuz, özgürlüksüz birbirlerinin yüzüne bile bakılamayacağını bir 
ahlaki tutum olarak benimsemeyi gerektirir. Dördüncüyü cinsel 
güdüyü üç hususun gereklerine tutsak etmeyi gerektirir. Yani cinsel 
güdü bilgeliğe, özgürlük ahlakına ve politik-askeri mücadele 
gerçekliğine bağlanmadan atılacak her adımın aşkın inkarı olduğunu 
bilmeyi gerektirir. Bir kuş kadar bile özgür yuva kurma olanağı 
olamayanların aşktan, ilişkiden, evliliklerden bahsetmeleri aslında 
sosyal düzen köleliğine teslimiyet ve özgürlük mücadelesinin soylu-
laştırıcı değerini bilmediklerini gösterir. Eğer çağımızın aşk 
gerçeğinden bahsedilecekse bu herhalde Leyla Mecnunları çok 
geride bırakan, nice tasavvuf ehlini aşan, bilim adamı titizliğini 
gerektiren, güncel kaostan toplumsal özgürlüğe kol açan; yiğitliği, 
fedakarlığı, başarıyı yakalamakla kanıtlayan kişilikleri  kazanmakla 
mümkündür. 

Kadının ekonomik, sosyal eşitlik sorunları da öncelikle politik 
iktidarın çözümlenmesiyle, demokratikleşme de başarıyla cevap 
bulabilir. Demokratik siyaset yapılmadan, özgürlükte ilerleme ol-
madan kuru hukuki bir eşitliğin fazla anlam kazanamayacağı açık-
tır. 

Kadına yaklaşımı bir kültürel devrim gibi ele almak en 
doğrusudur. Mevcut kültürle ne kadar iyi niyetli de olunsa, 
çaba da harcansa olgudaki sorun ve ilişki yapısından ötürü 
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anlamlı özgürlükçü bir çözüm sağlanamaz. En radikal özgür-
lükçü kimlik; kadına yaklaşımla veya bir bütün olarak kadın-
erkek ilişkilerindeki düzeni kavrayıp aşmakla mümkündür. Bir 
yandan baş bağlamayı gelenekle, pornoyu çağdaşlıkla karıştı-
rarak zırnık kadar yol alınamayacağını iyi bilmek gerekir. 
Alandaki kölelik derinliği kadar özgürlük derinliğini de 
kavrayıp iradeleştirmek gereği vardır.Kadın özgürlüğünde, 
dolayısıyla kendini özgürleştirmede mesafe alamayanların 
hiçbir toplumsal ve siyasal özgürlük alanında çözümleyici ve 
dönüştürücü olamayacaklarını anlamaları gerekir. Erkek ege-
men-köle kadın ikilemini aşamayan hiçbir özgürlük çabasının 
gerçek bir özgür kimlik sağlamayacağını da en temel özgürlük 
kriteri olarak almak gerekir. Kadın üzerindeki mülkiyet ve 
iktidar ilişkisi yıkılmadan, özgür kadın-erkek ilişkisi gerçek-
leştirilemez. 

Yüzyılımızı da özgür kadın iradesinin yükseleceği bir to-
plumsal zaman olarak görmek gerçekçidir. Kadınlar için belki de 
yüzyıl gerekebilecek kalıcı kurumlar düşünüp oluşturmak gere-
kir. Kadın Özgürlük Partilerine ihtiyaç olabilir. Özgürlüğün te-
mel ideolojik ve politik ilkelerini sağlayıp pratikleşmesini 
yürütmek, denetlemek bu partilerin hem gerekçeleri hem temel 
görevleri olmalıdır. Kadın kitleleri için özellikle kentlerde 
düşünülen sığınma evleri değil özgürlük alanları oluşturmak 
gerekir. En uygun bir biçimde Özgür Kadın Kültür Parkları ola-
bilir. Ailelerin kız çocuklarını eğitemedikleri, düzen okullarının 
da bilinen yapıları nedenleriyle Özgür Kadın Kültür parkları 
ihtiyaç duyulan, uygun kız çocuk ve kadınlar için temelinde 
eğitim, üretim ve hizmet  birimlerini kapsayacak alanlar olarak 
çağdaş kadın tapınakları rolünü de oynayabilir. 

Kadınsız yaşanamaz denilir. Ama mevcut kadınla da 
yaşanamaz. Gırtlağına kadar köleliğe batmış bir kadınlı-erkekli 
ilişki herhalde en çok batıran ilişkidir. O halde kapitalist sistemin 
sonul  kaos’undan gerçek aşklardan   beklenen büyük gücü, 
özgür kadın etrafında yaratarak çıkış yapmak, aşka gönül vermiş 
ve baş koymuş gerçek kahramanların en  soylu ve kutsal işlerin-
den olsa gerek! 
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TOPLUMSAL EKOLOJİYE DÖNÜŞ 
Toplumsal sistem krizi ile birlikte gittikçe derinleşen ekolojik  

krizin kökenlerini uygarlığın başlangıcında aramak en gerçekçi 
yoldur. Toplum içinde tahakkümden kaynaklanan insana yaban-
cılaşma geliştikçe doğayla yabancılaşmayı da beraberinde getirdiği, 
bir  iç içeliği yaşadıkları bilinmelidir. Toplum özünde ekolojik bir 
olgudur. Ekoloji ile kast edilen ise toplum oluşumunun dayandığı 
fiziki ve biyolojik doğadır. Bundan çıkarılabilecek en başta gelen 
sonuç, insan türünün rasgele yaşayamayacağı, evrim zincirinin 
gereklerine bağlı kaldıkça kendini idame ettirebileceği gerçeğidir. 
Dayandığı evrim haklarını tahrip etmesi halinde biyolojik bütünün 
kaybolacağı ve bundan dolayı da türün kendini sürdürememe teh-
likesiyle karşılaşması kaçınılmazdır. Uygarlığın, sorunu doğurması-
nın en temel nedeni dayandığı zorbalık ve cehalet - daha doğrusu 
yalancı olma zorunluluğu- gerçeğidir. Hiyerarşi ve devlet oluşurken 
sadece baskıya, zora dayanmakla varlıklarını kalıcı kılamazlar. Olup 
bitenin gerçek hikayesini gizlemek için riyakarlık, yalan kaçınıl-
mazdır. Zihniyetin bu tarz oluşumu doğada yabancılaşmasının da 
temelini oluşturmaktadır. Toplumu var eden komünal bağı inkar 
ettiği ve yerine bir sapma olarak gelişen hiyerarşik ve devlet 
güçlerini esas aldıkça zihniyet durumu; doğayla yaşam arasındaki 
bağın unutulmasına, önemsiz kılınmasına açık hale gelecektir. Uy-
garlığın dayandığı bu zemin üzerindeki her yükseliş, daha fazla 
doğadan kopma, çevreyi tahrip olarak yansı bulacaktır.  

Rönesans özünde doğayla kopan zihniyet bağının yeniden ku-
rulmasıdır. Zihniyet devrimini doğanın canlılığı, üretkenliği, kutsal-
lığı üzerinde geliştirdi. Ne varsa doğada var inancını esas aldı. 
Sanatla doğanının güzelliklerini daha iyi yansıttı. Bilimsel yak-
laşımla doğa sınırlarının kapısını araladı. İnsanı temel alarak tüm 
gerçekliğiyle tanınmasını bilime ve sanatın görevlerinden saydı. 
Yeniçağı bu zihniyet değişikliği doğurdu. Sanıldığının aksine kapi-
talist toplum bu sürecin doğal sonucu olmayıp saptırıcı ve geriletici 
bir rol oynadı. Geliştirilen insan sömürü yöntemlerini, doğanın 
istismarıyla birlikte yürüttü. İnsana hakimiyet doğaya hakimiyetle 
bütünleşti.  

Ekolojinin kendisi de bir bilimdir. Toplumun çevreyle ilişkisini 
inceleyen bir bilim. Yeni olmasına rağmen gittikçe tüm bilimlerle iç 
içe toplumla doğa çelişkisinin aşılmasını sağlama da öncü rol oy-
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nayacaktır. Sınırlı olarak gelişen çevre bilinci ekolojiyle devrimsel 
bir sıçrama yapacaktır. İlkel komünal toplumda doğayla bağ çocuk-
ana bağı gibiydi. Canlı olarak algılıyor, ona karşı olmamak, ondan 
ceza almamak dinin temel kuralı haline getirilmiştir. Doğa dini ilkel 
komünal toplumun dinidir. Toplumun oluşumunda doğal bir anor-
mallik ve çelişki yoktur. Felsefenin kendisi insanı “kendi farkına 
varan doğa” olarak tanımlar. İnsan özünde en gelişmiş doğa 
parçasıdır.  

Doğal çevreyle bütünlük sadece ekonomik, sosyal içerikli 
değildir. Felsefi olarak da doğa, kavranması vazgeçilmez bir tut-
kudur. Aslında bu karşılıklıdır. Doğa insanlaşarak büyük merakını, 
yaratım gücünü kanıtlarken, insan da doğayı -Sümerlerin özgürlüğü 
(amargi) anaya (doğaya) dönüş olarak anlamaları düşündürücüdür- 
kavrayarak kendi farkına varmaktadır. İkisi arasında aşık-aşık olu-
nan ilişkisi vardır. Bu büyük bir aşk serüvenidir. Bozmak ayırmak 
herhalde dini tabirle en büyük günahtır. Çünkü ondan daha değerli 
bir anlam gücü yaratılamaz. Konuyla ilintililik anlamında kadın 
kanamasını doğayla hem ayrı düşüşün hem de ondan gelişin bir iş-
areti olarak yorumlamamızın çarpıcı anlamı bir kez daha kendini 
hissettiriyor. Kadının doğallığı, doğaya yakınlığından ileri gel-
mektedir. Sırlı çekiciliği de anlamını bu gerçeklikte bulur.  

Doğayla bütünleştirmeyen hiçbir toplum sisteminin rasyonel-
liği, ahlakiliği savunulamaz. Doğal çevreyle en çok çeliştiren sis-
temin rasyonelite ve ahlaki olarak da aşılması bu nedenledir. Kapi-
talist toplum sisteminin yaşadığı kaosla çevre felaketi arasındaki 
ilişki kısa tanımlamadan da anlaşıldığı gibi diyalektikdir. Ancak 
sistemden çıkış doğayla olan köklü çelişkileri aştırabilir. Yalnız 
başına çevrecilik hareketleriyle çözümleyici olunamayacağı 
çelişkinin karakterinden ileri gelmektedir. Diğer yandan ekolojik bir 
toplum ahlaki dönüşüm de gerektirir. Kapitalizmin anti-ahlakiliği 
ancak ekolojik yaklaşımla aşılabilir. Ahlak-vicdan ilişkisi empatik 
ve sempatik bir ruhsallığı gerektirir. Bu ise yetkin bir ekolojik 
donanımla anlam bulduğunda değer taşır. Ekoloji doğayla dostluk-
tur. Doğal dine inanıştır. Bu yönüyle doğal organik toplumla 
yeniden ve uyanmış bilinçle bütünleşmeyi ifade eder. 

Ekolojik yaşamın pratik sorunları da oldukça günceldir. Doğal 
çevre felaketlerini durdurmak için kurulmuş çok sayıda örgütlen-
meyi derinleştirmek, demokratik toplumunu ayrılmaz bir parçası 
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kılmak yine feminist ve özgürlükçü kadın hareketiyle dayanışma 
içinde olmak eylemlilik görevleridir. Çevreye ilişkin bilinçlenme ve 
örgütlenmeyi yoğunlaştırmak, demokratikleşmenin en temel faali-
yetlerinden birisidir. Bir dönemlerin yoğun sınıf ve ulus bilinci gibi 
yoğun demokrasi ve çevre bilinci kampanyaları düzenlemek duru-
mundayız. Hayvan haklarından tutalım, ormanları korumaya ve 
hızla doğayı yeniden ormanlaştırmaya doğru bir eylemlilik toplum-
sal eylemliliğin vazgeçilmez bir parçası olmalıdır. Biyolojik duyar-
lılığı olmayanın toplumsal duyarlılığı sakattır. Gerçek ve anlamlı 
olan duyarlılık ikisi  arasındaki bağı görmekten geçer. Önümüzdeki 
dönemler çıplak hale getirilmiş, doğanın büyük bir orman ve diğer 
bitki örtüsüne ve hayvanlarına kavuşması için verilmesi gereken 
büyük mücadelelere tanık olacaktır. Tanık olmalıdır. Adeta or-
manlaştırma şansını vermek gerekecektir. En büyük yurtseverlik 
ağaçlandırmak ve ormanlaştırmaktan geçer sloganı herhalde en de-
ğerli sloganlardan biri olacaktır. Hayvanları sevip korumayanın in-
sanları koruyup sevemeyeceği daha iyi anlaşılacaktır. Hayvan ve 
bitkilerin insana emanet olduğu kavrandıkça insanın değeri bir kat 
daha artacaktır.  

Ekolojik bilinçten yoksun bir toplumsal bilinçlilik reel sosyal-
izm olgusunda da görüldüğü gibi çözülmek ve yozlaşmaktan kurtu-
lamaz. Ekolojik bilinç  temel ideolojik bir bilinçtir. Felsefeyle ah-
lakın sınırları arasındaki köprü gibidir. Çağdaş krizden kurtarıcı 
politika ancak ekolojik olduğunda doğru bir toplumsal sistemliliğe 
götürebilir. Kadın özgürlük probleminde olduğu gibi ekolojik 
sorunların çözümünde de bu denli gecikmiş ve yanlışlıklarla dolu 
yaşamın altında ataerkil-devletçi iktidar anlayışının temel bir rolü 
vardır. Ekolojiyi ve feminizmi geliştirdikçe ataerkil-devletçi sis-
temin tüm dengeleri bozulmaktadır. Gerçek bir demokrasi ve so-
syalizm mücadelesi ancak kadın özgürlüğü ve çevrenin kurtuluşuna 
amaçlandığında bütünlük kazanabilir. Ancak böylesine bütünleşmiş 
bir yeni toplumsal sistem mücadelesi güncel kaostan çıkışın en 
anlamlı biçimlerinden biri olabilir. 

Buna karşın halkların tarih boyunca sergiledikleri daha çok 
komünal ve demokratik duruş tarzı, kendini kaosu aşabilecek teorik 
ve taktik yenilemelerle güçlendirmek durumundadır. Eski dönem-
lerin reel sosyalizmi doğuran, “Sol” anlayışlarla daha yakın dönem-
lerdeki “yeni sol”, “ekoloji” ve “feminist” hareketleri ve porto-
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allegra toplantıları  kaosu kavrayıp aşacak yetenekten uzaktırlar. Bu 
hareketleri de yadsımadan küresel bir “demokratik cinsiyet özgür-
lüğü ve ekolojik toplum” için genel teorik perspektiflerle yerel 
özgün taktikler üzerinde yoğun bir tartışma ve çözüm tarzlarına şid-
detle ihtiyaç vardır. Bunu yaparken, eskinin ya “devletleri yıkarak 
yada ele geçirerek” iktidar ve çözüm olmaya odaklı teorik ve taktik 
yaklaşımlara “elveda” demek temel koşullardan başta gelenidir.  

Her şey küresel kapitalizmin yeni aşamasında halklar ve onu 
teşkil eden tüm grupların öz kimliğine ve kültürüne dayalı bilinç ve 
iradelerini ortaya çıkarıp yerel ve ulus ötesi çözümleri araştırmak, 
örgütlemek ve eyleme geçirmekten geçer. Yerel yönetimlerin temel 
organları olarak demokratik belediyecilik hareketinden: köy ve ma-
halle komünlüğüne, kooperatiflerden, geniş sivil toplum örgütlen-
melerine, insan haklarından çocuk, hayvan haklarına, kadın özgür-
lüğünden, ekolojik ve gençliğin öncü örgütlenmesine kadar geniş 
bir toplumsal ağ halindeki demokratik toplum örgütlenmesini gel-
iştirmek vazgeçilmezdir. Bu tip demokratik toplumun ideolojik, 
teorik ve yönetsel koordinatörü olarak demokratik siyaset odaklı 
siyasi partilerin oluşturulması da hayatidir. Demokratik parti ve itti-
faklar geliştirilmeden demokratik toplumun oluşturulması beyhud-
edir. Demokratik toplum ve siyaset odaklarının en üst ifadesi olarak 
“halk kongreleriyle” taçlanma her halk grubu için kaçınılmaz temel 
bir görevdir. Devlet alternatifi olmayan ama ona teslimiyeti de 
reddeden, gerektiğinde ilkeli bir uzlaşmaya açık “halk kongreleri” 
günümüzün kaosunu aşarken temel alınması gereken demokratik 
organların başında gelmektedir. Halk kongreleri esas olarak demok-
ratik toplumun siyasi,öz savunma, yasal, sosyal, ahlaki, ekonomik, 
bilimsel ve sanatsal ihtiyaçlarına uygun kurum, kural ve denetim 
görevlerini yerine getirmekle işlevsel kılınabilir. 

Halkların temel sloganları özgür ulus ve vatan, demokrasinin en 
kapsamlı uygulanmasından geçen sosyalizm -yani hukuki olmayan, 
eşitsizlerin eşitliğine dayanan bir eşitlik anlayışı - dinsel inançlara 
özgürlük ve devlet olmayan demokratik kongreler olarak sıra-
lanabilir. Küresel kapitalizmin elindeki dev ekonomik askeri ve 
bilimsel imkanlar gözünde bulundurularak demokratik her tür yasal 
eylemlilik, yasalar eşit uygulanmadığında ve zorbalık rejimi esas 
alındığında örgütlü ayaklanmalar ve öz savunmaya dayalı gerilla 
savaşları karşı koyma yöntemleri olarak değerlendirilebilir. Kapital-
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ist toplum ahlakın yadsınması temelinde oluştuğundan, demokratik 
cinsiyet özgürlüklü ve ekolojik toplumu inşa ederken teorik-etik ve 
pratik-ahlak olarak hareket etmek vazgeçilmez bir ilke ve tutumdur. 

Kaos toplumunu aşarken bilim ve sanat en çok dayanacağımız 
zihniyet temelleridir. Üniversitelerden ilkokullara kadar dayatılan 
resmi eğitimler öz ve biçim olarak bireye, topluma ve çevreye ya-
bancılaşmış devlet ve hiyerarşi güdümlü insan oluşturmayı esas 
aldığından bu tip eğitim ve öğretimin tuzaklarını, aldatmacalarını 
aşıp; insanı ve toplumu tarihsel gerçekleri ile tanıştıran, anı özgür 
kılarak geleceğe taşıyan yeni bir bilim ve sanat anlayışı –
paradigması- öncelikli olarak ve bir zihniyet devrimi esprisi içinde 
özümsenip yaşamsal kılınmalıdır. Yeni tip sosyal bilim akademileri, 
okulları ihtiyaçlar ölçüsünde yaygınlaştırılmalıdır. 

Kapitalizmin küresel kaos imparatorluğuna karşı bu temelde 
“halkların küresel demokratik uygarlığına” yönelmek geçmiş 
direnme geleneklerine saygı kadar geleceğin her zamankinden daha 
demokratik özgür ve eşit dünyasına götürebilir.  

                                       
ORTADOĞU UYGARLIĞINDA KAOS VE OLASI 

ÇÖZÜMLER 
En az devlet sorunu kadar ağırlaşan bir sorun da aile ve kadın 

etrafından şekillenen toplumsal zihniyet ve davranışlardır. Üstte 
devlet altta aile, cennet ve cehennem ikilemi gibi bir diyalektik bü-
tünlük oluştururlar. Devlet, mikro modelini ailede gerçekleştiren, 
büyüyen aile talepleri de makro modelini devlet olarak tasarımlar. 
Her aile ideal çözümünü devletleşmede bulur. Devlet despotunun 
ailedeki yansıması ‘küçük despot’ olarak ‘aile reisi’ erkektir. Büyük 
devlet despotu ne kadar etkili, yetkili, keyfi tutumlarla aleme nizam 
vermeye çalışırken, küçük reis de birkaç kadın ve çocuk üzerinde 
aynı mutlak nizamiyat işleriyle uğraşır. 
     Ortadoğu uygarlığında aileyi devletin mikro modeli olarak çöz-
meden yetkin bir toplumsal  çözümlemeyi yapmak çok eksik bıra-
kır. Günümüz Ortadoğu toplumunda kadın sorunu en az devlet so-
runu kadar ağırlaşmışsa, bunun altında yine devletin tarihi kadar 
uzun ve karmaşık bir kadın kölelik tarihi yatar. Kadın–aile–erkek 
Bermuda üçgenini haritada iyi göstermeden, yanından geçen her 
toplumsal çözüm gemisini batırması işten bile değildir. Bermuda 
üçgeni toplumsal okyanusta Ortadoğu’daki mikro devlet olarak ai-
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ledir. Hiyerarşi ve devlet yükselirken, kendi izdüşümlerini de mut-
laka aile kurumunda yansıtmadan edemezler. Ailede yankı bulama-
yan bir hiyerarşi ve devlet, yaşama şansını güçlü kılamaz ve sürdü-
remez. Ortadoğu uygarlığında bu diyalektik ikilem özenle dokunur 
ve hiç ihmal edilemez.  

En eski tutsaklığa alınmış cins, soy ve sınıf olarak kadını ele 
alıp sınırlı da olsa sosyolojik bir çözümlemeye tabi tutmadan, aile 
ve erkeği, dolaysıyla başka bir yönden devleti ve toplumu kavrama-
da büyük eksiklikler olacağından, kısaca bir kadın kölelik tarihini 
tasarımlamak gerekir. Kadın tanımını önceki bölümde vermeye ça-
lıştığımızdan tekrarlamayacağım. Fakat yine de kadını biyolojik 
olarak toplumsallığa girdiğinde eksik, kusurlu bir cins olarak değer-
lendirmek tamamen ideolojiktir -ve erkek egemen zihniyet tasarı-
mıdır- demeyi hiç ihmal etmemek gerekir. Bilakis kadının biyolojik 
ve toplumsal bir varlık olarak daha yetkin olduğunun bilimsel ola-
rak kanıtlanan bir gerçeklik olduğunu da hiç göz ardı etmemek ge-
rekir. 

Evcil-ana kültürünün merkezi Ortadoğu’dur. Eldeki veriler bu 
kültürün M.Ö 1500’lerden beri gelişim halinde olduğunu göster-
mektedir. Toros-Zağros dağ silsilesinin iç eteklerindeki bitki ve 
hayvan varlığı evcileşme için gerekli temel olanakları sunmaktadır. 
İklim ve toprak yapısının buğdaygiller ve koyun-keçi gibi küçük baş 
hayvanların yetişmesine uygun olması bunda temel rol oynar. 

Kadının çocuk doğurma ve büyütme ihtiyacı ancak yerleşik ko-
şullarda daha rahat gerçekleşebilir. Uygun bir iklim, bitki ve hayvan 
varlığı bu ihtiyaçla birleşince evcileşmenin temel koşulları doğmak-
tadır. Toplayıcılık sanatı, birçok bitki ve ağaç meyvesi, yiyecek ih-
tiyacını giderebilmektedir. Dağ koyunu ve keçisinin evcilleşmesi 
yün, süt ve etleriyle ihtiyaç gidermeyi daha da zenginleştirmektedir. 
Verimli bitki ve ağaçların tarlamsı alanda yetiştirilmesi verimin kat 
kat artmasına yol açtığı deneyle görülmektedir. Hayvanları hemen 
öldürmek yerine beslemek, süt ve yün ürünleriyle kıtlıklarda aç 
kalmamak açısından uygun düşmektedir. Ana-kadın etrafında bü-
yüttüğü çocuklarıyla evcil düzeni geliştirmek için her iki konuda da 
güçlü deneyimlere sahiptir. Mağaradan çıkıp uygun ürün yetiştir-
mek ve hayvan besleme alanlarında ev kurmak belki basittir, ama 
tarihin aya çıkış gibi bir dev adım rolü oynayacaktır. Küçük kulübe-
lerin köyleşmesi zor olmayacaktır.  



 69 

Sümer kaynakları bu kültürün ilk şehir sitelerin kurulduğunda 
da etkili olduğunu, varlığını güçlü bir biçimde sürdürdüğünü gös-
termektedir. Tanrıça İnanna -Uruk tanrıçası- etrafındaki mitolojik 
örüntü hayli öğreticidir. Özellikle erkeğin egemenlik tırmanışı kar-
şısındaki direnişi günümüzde bile en değme feminist hareketlere taş 
çıkartacak niteliktedir. Kadının hangi uygarlığa sahip olduğu Tanrı 
Enki’ye –Sümerlerde yükselen pederşahi erkeği temsil eden figür- 
karşı güçlü bir biçimde savunmaktadır. Kendisinin 104 ‘me’ye –
dönemin uygarlık icat ve kavramları- sahip olduğunu, Enki’nin bun-
ları hileyle kendisinden çaldığını, geri vermesi gerektiğini şiirsel bir 
dille anlatmaktadır. M.Ö 3000’lere kadar gidebilen bu mitolojik 
anlatım, aslında Sümer uygarlığının ardındaki kadın rolünü çarpıcı 
bir biçimde göstermektedir. Ayrıca İnanna köken olarak eski dağ 
tanrıçası Ninhursag’a bağlanmaktadır. Ninhursag etimolojik olarak 
–Nin=tanrıça, kur=dağ, sag=bölge-dağ bölgesinin tanrıçası anlamı-
na gelmektedir. Aşağı Mezopotamya için dağ deyince Zağroslar ve 
uzantıları akla geldiğine göre, tanrıça kültürünün dağlık alandan 
indiğini açıklamaktadır.  

M.Ö 4000-2000 arasında dünya uygarlık merkezi olarak Sü-
merlerde kadın-ana kültürü hala etkilidir. Erkekle başa baş bir ağır-
lığa sahiptir. Dönemle ilgili tüm mitolojik belgelerde bu ağırlık yan-
sımıştır. Tanrıça tapınakları yaygındır. Kadın etrafında henüz bir 
ayıplama kültürü geliştirilmemiştir. Özellikle cinsellik tanrısal bir 
eylem olarak anlatılmaktadır. Ayıplanma şurada kalsın, en değme 
erotik öykülerinde bile rastlanamayacak edebi bir anlatım söz konu-
sudur. Cinsellikle ilgili her eylem, davranış yaşamın değerlenmesi, 
güzelliği olarak anlam bulmaktadır. Kadın cinselliği olağanüstü bir 
saygı ve çekicilik olarak anlam bulmaktadır. Daha sonra gerçekleş-
tirilecek büyük karşıdevrimci yaşam tarzındaki kadınla ilgili hiçbir 
ayıplama henüz yoktur. Kadın bedeni  sürekli övgü konusudur. Kut-
sal evlilik töreni bile çarpıtılmış da olsa –erkeğin çirkinleştirme ey-
lemi- bu dönemden kalmadır. Kürdistan’da halen söylenen Memê 
Alan, Mem u Zin  ve Dervişê Avdi destanlarındaki tema ve içerikle 
ilgili birçok husus kadının güçlü konumunu yansıtmaktadır. Denebi-
lir ki, bu destanların ilk orijinleri M.Ö 4000’lere kadar çıkarılabilir.  

İnanna mitolojik örgüsünde hem çoban-erkek, hem çiftçi-erkek 
bir yardımcı olarak yansımaktadır. Çoban Dumuzi –bu terim tüm 
erkek yükselişinin ilk orijinidir- ve çiftçi Enkumdi, İnanna karşısın-
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da saygı ve bağlılıkta yarış halindeler. Baş yardımcıları olmak için 
yapmadıkları iş yoktur. İnanna hala bariz bir öncülük konumunda-
dır. Erkek çiftçi ve çoban olarak egemen olmaktan çok uzaktır. Sü-
merlerin diğer ünlü bir destanı olan Babil Destanında (Ennuma Eliş) 
durumun tersine çevrildiğini görmekteyiz. Olağanüstü güç kazanan 
erkeği temsil eden tanrı Marduk’la güçten düşmüş anayı temsil eden 
Tiamat ikilemi hayli öğreticidir. Kadın-ana, tanrıça ana hakkında 
korkunç bir karalama, ayıplama kültürü işlenmektedir. Kadını er-
demsiz, yararsız, zararlı, korkunç göstermek için  mitolojik kalıplar 
alabildiğine zorlanmaktadır. M.Ö 2000’lerden itibaren bu kültürün 
yaygınlaştığını görmekteyiz. Toplumsal statüde kadın aleyhinde 
büyük bir değişiklik gerçekleştirilmiştir. Ataerkil toplum egemenli-
ğini destanlaştırabilecek güçtedir. Erkekle ilgili her şey yüceltilmek-
te ve kahramanlaştırılmaktayken, kadınla ilgili her şey küçültülmek-
te, ayıplanmakta ve değersiz kılınmaktadır.  

Tarihte belki de toplum yaşamı üzerinde en büyük bir değişime 
yol açacak bir cinsel kırılma yaşanmıştır. Ortadoğu kültüründe ka-
dınla ilgili bu ilk değişime birinci büyük cinsel kırılma karşıdevrimi 
diyebiliriz. Karşıdevrim diyoruz. Zira toplumun olumlu gelişmesi 
üzerinde katkısı yoktur. Tersine ataerkil toplumun kaskatı egemen-
liğini getirerek kadını dışlamakla muazzam bir yaşam fakirleşmesi-
ne yol açmıştır. Çift sesli toplum yerine, tek sesli erkek toplumuna 
yol açmıştır. Ortadoğu uygarlığındaki bu kırılma belki de baş aşağı 
gidişin ilk adımıdır. Sonuçları her geçen dönem daha da karatıcı 
olmuştur. Tek boyutlu aşırı erkeksi toplum kültürüne geçilmiştir. 
Kadının bir dönemler harikalar yaratan ve son derece insancıl, canlı 
duygusal zekâsı kaybolurken; dogmatizme teslim olmuş, doğadan 
kopmuş, savaşı en yüce erdem sayan, oluk oluk insan kanı dökmek-
ten zevk alan, kadına ve köleleştirilmiş erkeğe her keyfi muameleyi 
hak sayan zalim bir kültürün lanet -kendileri tersini söyler- analitik 
zekâsı doğmuştur. Bu zekâ veya düşünce türünün canlı doğa, insan-
cıl üretime odaklı eşitlikçi kadın zekâsının tersi bir yapısı vardır.  

Toplumda erkek egemen yapının yükselişinden sonra yaratıcı-
lıkta ciddi bir duraklamanın ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. M.Ö 
6000-4000 arasındaki dönemde –ana-kadın dönemi- binlerce buluş 
gerçekleşmişken, M.Ö 2000’lerden beri ciddiye alınabilecek çok az 
sayıda icadın gerçekleştiği görülmüştür. Bunun yanında savaşçı–
iktidar kültürünün büyük yaygınlık gösterdiği, fethetmenin en yüce 
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meslek -krallar mesleği- sayıldığı, devletlerin temel amaçlarının 
fetih olduğu bir yapılanma ortaya çıkmıştır. Özcesi kadının dışlan-
ması fetihçi–savaşçı erkek yapılı otoritelere büyük değer vermeyle 
iç içe yürümüştür. Devlet kurumu tam bir erkek icadı olarak anlam 
kazanırken, talan, ganimet amaçlı savaşlar adeta bir üretim tarzı 
haline gelmiştir. Kadının üretime dayalı toplumsal etkinliği yerine 
erkeğin savaşa ve ganimetlere dayalı toplumsal etkinliği geçmiştir. 
Kadının tutsaklığıyla savaşçı toplum kültürü arasında yakın bir iliş-
ki vardır. Savaş üretmez, el koyar, talan eder. Her ne kadar zorun 
rolü bazı özgü koşullarda –özgürlüğün önünü açma, işgal ve istila-
ya, sömürgeciliğe karşı koyma- toplumsal gelişmede belirleyici olsa 
da, ekseriyetle yıkıcı ve olumsuzdur. Toplumda içselleşmiş şiddet 
kültürü de savaşlarla beslenir. Devletler arasında savaş kılıcı, aile 
içinde erkek eli egemenlik timsalidir. Hem alt, hem üst toplum kılıç 
ve elin kıskacındadır. Tahakküm kültürüne sürekli övgü düzülür. En 
büyük şahsiyetler döktükleri haksız kanlarla övünmeyi, gururlan-
mayı en güçlü erdem sayarlar. Özellikle Babil ve Asur kralları insan 
kellelerinden harman yapmak, kale ve duvar örmek gibi örnekleri 
en büyük şan ve şereften sayarlar. Bugün halen yaygın olan toplum-
sal şiddet kültürü ve devlet terörü kaynağını bu kültürden almakta-
dır.  

Tek tanrılı dinler tarihinde kadın etrafında, ikinci büyük cinsel 
kırılma kültürü gelişme kaydeder. Mitolojik dönem kırılmasındaki 
kültür bu sefer tanrı emri olarak kanun haline gelir. Kadına yönelik 
uygulamalar tanrının kutsal emrine bağlanır. Hz. İbrahim’le Sara ve 
Hacer arasındaki ilişki figürü yeni dinin erkek üstünlüğünü onay-
landığını göstermektedir. Ataerkillilik iyice oturmuştur. Cariyelik 
kurumu oluşmuştur. Çok kadınla evlilik onay görmektedir. Hz. Mu-
sa’nın bacısı Mariam’la arasındaki sert ilişki kadının mirastaki pa-
yının da kaldırıldığını göstermektedir. Hz. Musa’nın toplumu tam 
bir erkek toplumudur. Kadınlara hiçbir görev verilmemektedir. Za-
ten Mariam’la kavga da bu nedenledir. “Kadın hamurlu elleriyle 
erkek işine karışmamalıdır” deyimi o günden kalmıştır.  

M.Ö 1000’lerin sonunda ve öncesinde yükselen İbrani Krallı-
ğında Davut ve Süleyman’la artık geniş haremlilik kültürüne geçil-
diğini görmekteyiz. Kadınlar hediye edilmektedir. Kadının sesi so-
luğunun kesildiği yeni bir döneme girilmiştir. Kadın üstündeki ta-
sarruf herhangi bir mal üzerindekinden farksızdır. Yeni din devle-
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tinde yaşanan bu durum aileye de yansıtılacaktır. Ataerkil kültürle 
dinsel devlet kültürünün çifte egemenliği altındaki kadının rolünden 
bahsetmek mümkün değildir. En iyi kadın erkeğine, ataerkilliğe en 
iyi uyum gösteren kadındır. Kadına yönelik karalamalara din de alet 
edilmiştir. Her şeyden önce O (Havva) Adem’i baştan çıkararak 
cennetten kovulmasına yol açan ilk günahkâr kadındır. Adem’in 
tanrısına –ataerkillik figürü- boyun eğmeyen Lilit, şeytanı- Adem’e 
secde etmeyen, kulluğu reddeden insan figürü –esas almakta, onun 
arkadaşı olmaktadır. Mitolojik karalama örnek alınarak dinsel kara-
lamaya dönüştürülmüştür. Sümerlerde kadının erkeğin kaburgasın-
dan yaratıldığı şeklindeki iddiası Kutsal Kitaba da alınmıştır. Sayı-
ları binlere varan peygamberlerden tek bir kadın yoktur. Kadın cin-
selliği büyük bir günah olarak değerlendirilmekte, sürekli karalana-
rak, hor görülerek töresel bir ilke haline getirilmektedir. Sümer ve 
Mısır toplumlarında görkemli bir yeri olan kadın ayıbın, günahın, 
baştan çıkarmanın nesnesidir artık.   

Hz. İsa dönemine geldiğimizde, karşımıza çıkan Meryem figürü 
her ne kadar oğul tanrının anası ise de kendisinin tanrısallıkla alaka-
sı kalmamıştır. Tanrıça ananın tanrıça unvanı yerine çok sessiz, gö-
zü yaşlı bir anaya bırakmıştır. Düşüş devam etmektedir. Tanrının –
kadına egemen erkeğin- üfürmesiyle hamile kalmak hayli çelişkili 
bir kavramdır. Hıristiyanlıktaki Baba-Oğul-Kutsal Ruh üçlemesi 
aslında çok tanrılı dinlerle tek tanrılı dinin bir sentezini ifade etmek-
tedir. Bu dönemde çok yaygın olan ve Hıristiyanlıkla yoğun ilişkide 
olan gnostik -tanrı bilen- ve paganistik –puta tapan- inançlılarla katı 
İbrani inancı olan tek tanrıcılık arasında yoğun bir çatışma vardır. 
Sonuçta bu üç eğilimin uzlaşması üç tanrılı –sayıların hayli azaldığı 
görülmektedir. Hz. Muhammed zamanında da böyle bir üçlü var-
dır.- bir din olarak şekillenmiştir. İlginç olan, en azından Meryem’in 
de tanrı olması gerekirken, Kutsal Ruhun aleti olarak görülmesidir. 
Bu olgu tanrısallığın adamakıllı erkekleştiğini göstermektedir. Sü-
mer ve Mısırlılarda tanrı ve tanrıçalar neredeyse yarı yarıyadır. 
Babil döneminde bile halen ana tanrıçanın sesi gürdür.  

Hz. İsa’yla ve Meryem’le gerçekleşen, artık kadına düşen, gözü 
yaşlı, sakin bir kadın ve ana olmaktır. O hiçbir zaman tanrısallıktan 
dem vurmayacaktır. Evinde özellikle değer kazanan –tanrı oğul- 
erkek çocuklarına çok iyi bakacaktır. Evinin kadını olmak dışında 
herhangi bir toplumsal rolü yoktur. Kamusal alan tümüyle kadına 
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kapalıdır. Hıristiyanlıktaki azizeler –kadın bakire- pratiği, aslında 
kadının büyük günahlarından kurtulmak için inzivaya çekilmiş hali-
dir. Sınırlı da olsa olumlu bir gelişmeye yol açtığı söylenebilir. Azi-
zelik en azından cinsel kavramlardan ve ayıplanmalardan kurtuluşu 
ifade etmektedir. Evdeki cehennemi yaşama tercih edilmesinin 
maddi ve manevi nedenleri güçlüdür. Tarihsel bir pratik olduğundan 
kuşku yoktur. Bir nevi ilk yoksul kadınlar partisi de denilebilir. 
Tanrıça tapınak kültürünün çok silik de olsa kadın manastır kültürü 
biçiminde canlanmasını da ifade eder. Azizeler pratiğinin Avrupa 
uygarlık tarihindeki yeri önemlidir. Tek eşli evlilik büyük oranda 
azizeler pratiğinden de esinlenmiştir. Kadının çok zor koşullar al-
tında da olsa, bakirelik gibi cinselliğini bir tehlike kaynağı da saysa, 
yine de kadının yükselmesine katkıda bulunduğu belirtilebilir. 
Olumsuz yönü ise Avrupa uygarlığındaki Katolik evliliğe –hiç bo-
şanmama- tepki olarak gelişen kadının cinsel bir meta olarak değer-
lendirilmesidir. Tabii yükselen kapitalizmin sayesinde. 

Hz. Muhammed ve İslamiyet’le kadının kazandığı yeni statü çöl 
kabile kültüründeki ataerkillik unsuruna göre belli bir olumluluk 
taşısa da, özünde İbrani kültürünü esas almıştır. İyice şekillenmiş 
kadın statüsü Davut ve Süleyman’da neyse, Hz. Muhammed’de de 
odur. Yine siyasi amaçlı çok sayıda evlilik ve bol cariyeli yaşam 
meşru sayılmaktadır. Evlilik dört kadınla sınırlanmışsa da özünde 
aynıdır. “Kadın tarlanızdır, dilediğiniz gibi işleyebilirsiniz” anlayışı 
mülkleşmiş kadını veri olarak almaktadır. Hz. Muhammed’in aşk 
anlayışı da ilginçtir. 50’li yaşlarında dokuz yaşındaki Ayşe ile aşk 
yaşaması Hz. Muhammed’de kadın ilgisinin yüksekliğini göster-
mektedir. İlk eşi Hatice’yi sürekli övmesi kadına verdiği bir önem-
dir. Genelde kadına karşı duyarlıdır. Fakat haremliği, cariyeliği ku-
rum olarak bırakması daha sonraki devlet tabakası içinde çok olum-
suz kullanılacaktır. 

Hz. Ayşe, Hz. Muhammed’in ölümünden sonra halifeler ara-
sındaki iktidar savaşına karıştığında kaybedecektir. Kadınlığın de-
ğerini büyük bir acıyla öğrenecek ve “Yarab, beni kadın doğuraca-
ğına, taş parçası kılsaydın” diyecektir. Kadına iktidarda yer olmadı-
ğı, daha Musa-Mariam ilişkisinde belirlenmiştir. Feodal Ortaçağ 
Ortadoğu’sunda kadın statüsünde herhangi olumlu bir gelişme ol-
mamıştır. Tarihsel kalıplar yürürlüktedir. Leyla ile Mecnun arasında 
simgeleştirilen aşk ilişkisinde hayırlı bir sonuç çıkmaz. Feodalizm-
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de aşka yer yoktur. Ataerkillikle devlet yarışması altındaki ailede 
kadın en kişiliksiz bir dönemi yaşamıştır. İktidar sahiplerinin arzula-
rının mutlak esiri durumundadır. İktidarlarını güçlendirmede tama-
men bir araç rolündedir. Genelde toplumdan soyutlanmıştır. Henüz 
göçebelik koşullarında yaşayan topluluklarda ilkel komünal düzen-
den kalma izler kadında saygınlık taşırken, şehir kadınında en derin 
bir kadın köleliği yaşanmaktadır.  

Tahakküm ve mülkiyet düzenin altında kadının yerini tanımla-
mak giderek güçleşmektedir. Binlerce yıllık bir uygulamanın verisi 
olarak kadın günümüzde tam bir enkaz halini yaşamaktadır. Kapita-
list sistemin ayartıcı etkisi bile tam yansımış olmaktan uzaktır. Or-
tadoğu toplumunda gericiliğin merkezindeki asıl öğedir. Her alanda 
yenilmiş Ortadoğu erkeği, bu yenilginin bütün yansımalarını kadın-
dan çıkarmaktadır. Dışarıda ne kadar hakarete uğrasa, bunun karşı-
lığını bilerek ya da kendiliğinden kadından çıkarmaktadır. Toplu-
munu savunamama, çıkış bulamamanın öfkesiyle dolmuş erkek, 
ailede bir deli gibi çocuk ve kadına yönelmekte, şiddetini boşalt-
maktadır. ‘Namus cinayetleri’ olgusu, aslında bütün toplumsal alan-
da namusunu çiğneten erkeğin, tersinden olarak bunu öfkesini ka-
dında giderme eylemidir. Sembolik ama çok bitik ve basit bir göste-
riyle namus davasını hallettiğini düşünmektedir. Bir nevi psikotera-
pi uygulamaktadır. Sorunun altında kaybedilmiş bir tarih ve toplum-
sal dava yatmaktadır. Bu tarihsel toplumsal davayla yüzleşmedikçe 
ve üzerine düşeni yapmadıkça namus kirlenmesinden asla kurtula-
mayacağını bu ‘erkeğe’ anlatmak, kabul ettirmek temel sorunlardan 
birisidir. Asıl namusun kadının cinsel organının bakireliğinden de-
ğil, tarihsel ve toplumsal bakireliğin sağlanmaktan geçtiğini mutla-
ka öğretmek ve uygulamak gerekir. 

Günümüz Ortadoğu ailesinde yaşanan sorunların devlette yaşa-
nanlar kadar önem taşımasının bu kısa tarihsel anlatımla daha iyi 
açığa çıktığı kanısındayım. İki yönlü baskı, problemi daha da şid-
detlendirmektedir. Tarihten gelen ataerkil ve devlet toplumunun 
yansımalarıyla Batı uygarlığından yansıyan modern kalıplar bir sen-
tez değil, bir kördüğüm yaratmaktadır. Devlette yaratılan tıkanıklık 
ailede daha da düğümlenmektedir. Çok çocuklu ve eşli bağlar eko-
nomik olarak aileyi sürdüremez bir durumda bırakmaktadır. Büyü-
yen çocuklarla genç nüfus iş bulamamakta, bu da aileyi işlevsiz 
kılmaktadır. Ekonomiye ve devlete ayarlı aile, iki yandan da eski 
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tarz bağlarla yürünemeyeceği bir çıkmaza saplanmıştır. Ne Batı 
tarzı aile, ne de Doğu tarzı aile yaşanmaktadır. Ailede erozyon bu 
koşullarda gerçekleşmektedir. Daha hızlı çözülen toplumsal bağlara 
nazaran ailenin hala gücünü koruması, tek toplumsal sığınak olma-
sından ötürüdür. Aileyi kesinlikle küçümsememek gerekir. Yaptı-
ğımız eleştiriler kökten reddini gerektirmemektedir. Yeniden anlam 
ve yapılanma gereğini ortaya koymaktadır.  

Kadından daha ağır olarak erkek sorununu gündemleştirmek  
önemlidir. Erkekteki egemenlik, iktidar kavramının çözümlenmesi, 
kadın köleliğinden daha az önemli değildir. Belki de daha zordur. 
Dönüşüme yanaşmayan kadın değil, daha çok erkektir. Egemen er-
kek figürünü terk etmesi, sanki devletini kaybetmiş hükümdar gibi 
bir duyguya, yitikliğe kendini uğramış hissetmektedir. Aslında 
egemenliğin bu en kof biçiminin onu da özgürlükten yoksun bırak-
tığını, tam bir tutucu kıldığını göstermek gerekir. 

Önce devlet sorunu, sonra aile sorunu demek doğru bir yakla-
şım değildir. Diyalektik bir bağ içindeki bu iki olgu birlikte ele alı-
nıp çözümlenmeyi gerektirir. Reel sosyalizmde önce devleti hal 
edelim sonra sıra topluma gelir denmesinin yol açtığı sonuçlar orta-
dadır. Hiçbir ciddi toplumsal sorun bir tanesine öncelik tanınarak 
çözümlenemez. Bütünsellik içinde bakmak, her soruna diğeriyle 
ilişkisi içinde anlam vermek, çözüme giderken de aynı yöntemle 
yaklaşım göstermek daha doğru bir yöntemdir. Zihniyeti çözmeden 
devleti, devleti çözmeden aileyi, kadını çözmeden erkeği çözmek ne 
kadar eksikse, tersini yapmadan çözüm peşinde koşmak da o denli 
eksik kalacaktır.  

Ortadoğu uygarlığında şiddet kültürünü çözümlemek daha da 
büyük önem taşır. Denilebilir ki, Ortadoğu toplumunda şiddetin 
girmediği ve belirlemediği tek bir gözenek, kurum yok gibidir. 
Genel olarak da siyasal, toplumsal, hatta ekonomik yapılanmada 
şiddetin belirleyici rol oynadığı bir görüş olarak ileri sürülür. İktidar 
ve şiddetin ikiz kardeş oldukları belirtilir. Ama hiçbir yerde Orta-
doğu toplumunun hem alt hem üstyapısında oynadığı rol kadar be-
lirgin değildir. Şiddetin etkisinde kalmadan biçimlenmiş bir kuruma 
zor rastlanır. Hiçbir olgu iktidar ve şiddetin gerçek kaynakları kadar 
yanlış gösterilmemiş ve gizlenmemiştir. Mitoloji, din, felsefe ve en 
son sözde sosyal–bilimin de en çok çarpıttığı ve gizlediği olgu, şid-
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det’in en insanlık dışı, ama tahakkümcü ve sömürücü sosyal asalak-
ların en vahşi eylemi olduğudur.  

Toplumun şiddetle besleme geleneği en alt birim olarak ailede 
daha da nefes aldırmaz düzeydedir. Özellikle kadın üzerinde gö-
rünmez bir savaş halidir. Şiddetten titremeyen tek bir kadın hücresi 
yoktur gibidir. Çocukların durumu da aynıdır. Temel eğitim yönte-
mi şiddettir. Şiddetle terbiye edilmiş çocuktan büyüdükten sonra 
aynısının bekleneceği açıktır. Şiddete dayalı egemenlikten gurur 
duyulur, haz sağlanır. İktidar ve şiddete dayalı güçlülük duygusu-
nun en tehlikeli toplumsal hastalık olarak değerlendirilmesi gerekir-
ken, en yüce ve keyifli duygunun kendisi olarak ilan edilir. Lanet-
lenmesi gereken bir olgu, en çok yüceltilen bir erdem olarak sunu-
lur.  

Günümüzde de istisnasız tüm Ortadoğu toplumunun kurumları 
şiddetsiz düşünülemezler. Devlet şiddetinden aile içi şiddete, 
devrimci örgüt şiddetinden faşist, dinci milliyetçi şiddete kadar her 
türü temel problem çözme aracı olarak devreye sokulur. Diyalog, laf 
ebeliği olarak anlaşılır. Söz gücüne pek anlam verilmez.  

Ortadoğu toplumunu şiddetten arındırmak çok kapsamlı ve 
eğitimle oldukça bağlantılı bir sorundur. Anlam gücüne güvenmek, 
şiddeti ancak zorunlu ve sonuç alıcı koşullarda uygulamak başarılı 
olmak için esastır. Sadece savaş, devrim ve karşıdevrim şiddeti 
değil, her alana ilişkin şiddetin kapsamını doğru değerlendirmek, 
ona karşı çıkarken doğru ve sonuç alıcı karşı şiddeti hazırlamak, 
uygulamak büyük ustalık ister. Binlerce yıllık şiddet geleneği ile 
kavrulmuş bir toplumu adeta yeniden diriltirken, çok zorunlu ebelik 
rolü dışında şiddete güvenmemek, anlam, diyalog ve örgütlenme 
gücüne daha çok yer vermek kaostan çıkıştan çözümleyici yöntem 
olarak düşünülmeli ve uygulanmalıdır.  

 
ORTADOĞU’DA GÜNCEL DURUM ve OLASI 

GELİŞMELER 
Ortadoğu uygarlığında kadın olgusu tüm toplumsal sorunların 

çözümünde odak durumundadır. Kısa tarihsel gelişmesini tekrarla-
maksızın önümüzdeki dönem için temel sloganımız bu sefer için 
üçüncü büyük cinsel kırılmayı erkek aleyhine gerçekleştirmek ol-
malıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmadan hiçbir özgürlük ve 
eşitlik talebi anlam bulamaz ve gerçekleşemez. Demokratikleşme-
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nin en kalıcı ve kapsamlı unsuru yine kadın özgürlüğüdür. Kadını 
önce mallaştıran, günümüzde ise her şeyiyle korkunç metalaştıran 
sistemin en zayıf yanı kadın sorunudur. Bir dönemlerin işçi sınıfı 
denilen olgu rolünü en iyisinden kadın soyu yapmak durumundadır. 
Sınıfsallıktan önce kadın soyluluk çözümlenmelidir ki, sınıfsallık ve 
ulusallık daha iyi kavranıp çözümlenebilsin. Gerçek bir kadın öz-
gürlüğü, üzerindeki koca, baba, aşık, kardeş, dost vb. köleleştirici 
duygu ve iradelerin kaldırılmasıyla mümkündür. En iyi aşk en tehli-
keli mülkiyettir. Kadına yönelik erkek egemen dünyasının ürettiği 
tüm düşünce, din, bilim ve sanat kalıplarını çok sıkı bir eleştiriden 
geçirmeden özgür kadın kimliği açığa çıkamaz. Kadın öncelikle 
kendinin olmalı ki, mal olmaktan çıksın. Mal, mülkiyet haline düş-
müş kadın, erdemli erkek olmayı da önler. Böylesi kadınla düşüp 
kalkmak özgür erkeğin önündeki engeldir de. Böylesine düşürülmüş 
kadın, tersten de olsa düşürülmüş erkektir.  

Toplumların özgürlük düzeyinin kadın özgürlük düzeyine bağ-
lılığı doğru bir belirlemedir. Konuya estetik açıdan baktığımızda, 
özgür olmayanın estetiğinin de olamayacağıdır. Dolayısıyla estetik 
olmayan bir yaşam ancak primat sınırlarında gerçekleşir. Kadın ol-
gusuna bir sanat olgusu olarak bakmak daha gerçekçi ve yaşamsal-
dır. Ne mal mülk, ne işçi-köylü gibi. Kadını doğanın en işleyen du-
yarlı parçası olarak görmek, belirli bir kutsallığı taşıdığını fark et-
mek, erkek egemen diliyle hitap etmemek, kadının sırlarla yüklü 
dilini anlamak estetik bir yaşam açısından çok önemlidir. En kötü 
toplumsal pratik kadına dayatılan erkek egemenliği, onun hodkâm-
lığıdır. Hiçbir şey çaresiz duruma bırakılmış kadın üzerindeki hoy-
rat erkek tavrı kadar kaderci olamaz. Bana göre en güçlü, olgun, 
duyarlı, eşit ve özgürlükten anlayan, dolayısıyla demokrat erkek ve 
onlara dayalı toplum, kadına karşı tanımladığımız ölçülere bağlı 
olmak ve gereklerini yaratmayı bilmekle gerçekleşir. Kölelikte en 
derinleşmiş toplum kadını en çok küçümseyen toplumdur. Yaşa-
maktan en anlamayan toplum da kadınla rasgele yaşamayı kabul 
eden toplumdur. Yine en kötü, duyarsız, heyecan ve anlamdan uzak 
yaşam da köle kadınla gerçekleştirilen yaşamdır. Tüm bu tanımla-
maların ışığında Ortadoğu toplumuna baktığımızda neden geri, an-
lamsız, zalim, çirkin ve anlayışsız bir yaşamın hüküm sürdüğünü 
daha iyi anlamış oluruz. Kadınlarına karşı bu kadar basit, estetikten 
yoksun, değersiz, mal ve hatta baştan savrulması gereken bir dert 
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olarak yaklaşım gösteren bir erkek toplumunun iflah olamayacağı, 
barıştan yoksun ve çirkin yaşayacağı çok açıktır. Böylesi erkek top-
lumları yaşam kutsiyetini, anavatan yüceliğini, gerçek erdemi, an-
lamlı canlı bir doğa yaklaşımını yaratamazlar. Yaratamayınca da 
bahane olarak sık sık ‘şeytan kadını’ gösterirler. Şeytan ve eksik 
denilen kadın, aslında kaybetmiş erkek toplumun en aşağılık bir 
yalanıdır. Erkek egemen ideolojiye, ahlaka ve toplumsal güç ve bi-
reylere karşı güçlü bir savaşım verilmeden özgür yaşam kazanıla-
maz. Gerçek bir demokratik toplum yaratılamaz. Dolayısıyla eşitlik 
olarak sosyalizm de gerçekleştirilemez. Halkların politik seçeneği 
sadece demokratik değil, demokratik ve cinsiyet özgürlüklü top-
lumdur.  

Somut olarak kadın özgürlük mücadelesi kendi öz partisini 
kurmaktan kitlesel kadın hareketine, tüm sivil toplum örgütlenmesi-
ne, demokratik siyaset yapılanmalarına kadar iç içe yürütülmek du-
rumundadır. Erkek egemenliğinin ve toplumunun elinden ne kadar 
kurtulur ve bağımsız inisiyatifiyle hareket edip güç kazanırsa, kadın 
o denli özgür kişilik, kimlik sahibi olabilir. Erkenden baş bağlama 
en zalim bir köleliktir. Hiç başını –aklını- bağlamama en soylu dav-
ranıştır. Çarşaftan, türbandan tutalım pornoya kadar erkek eliyle 
kadına dayatılan uygulamaların alçaklığı hiçbir sınıf ve ulus kötülü-
ğü kadar olamaz. Dolayısıyla kadının öfkesine özgürlük, bilincine 
ve hareketine destek vermek en yüce yoldaşlık ve insanlık değeridir. 
Ortadoğu en güçlü tanrıça kültü kadar en derin kadın köleliğinin 
yaşandığı, uygarlığa tanıdık bölgedir. Üçüncü büyük cinsel kırılma-
yı sağlayarak, kadın lehine büyük bir yürüyüşe de tarihine yaraşır 
biçimde yer vermek durumundadır. Büyük düşüşlerin kalkışı da 
büyük olur. Bu temelde adeta yeni bir tanrıça dininin müminleri gibi 
yaklaşırsak, hak edilmiş kutsal analığa ve aşk kadınlığına ulaşabili-
riz.   

Ortadoğu’nun alternatif toplumunda ekonomi, sınıf ve sosyal-
leşmenin nasıl olması gerektiğini fazla anlamlı bulmuyorum. Daha 
çok çözümlenmesi gereken konular ele alınanlardır. İşçiliği-işsizliği 
ve köylülüğü tanımak değil, tanımamak gerçek devrimciliktir. Bu 
sınıfsallıkları ağa ve patronun kulları olarak düşünmek gerçeğe daha 
iyi yaklaştırır. Özgürlük, işçiyi ve köylülüğü ekonomik olmasa bile, 
zihniyet ve demokratik politikada aştığı oranda gerçekleşir. Zorun-
luluktan ötürü işçi ve köylü olunur. Özgürlük zorunluluğun aşılması 
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ise, o zaman işçi ve köylü olmayı aşacaksın. Gerçek sınıf mücadele-
si bu zihniyetle ve demokratik tarzla yürüdüğünde, eşitlik olarak 
sosyalizm de o zaman gerçek anlamını bulur.  

Tarih de Ortadoğu’da ekolojinin -çevrebiliminin- iyice 
öldüğünün de tarihidir. Sınıflı toplum uygarlığı doğaya yabancılaş-
tığında, çevrenin kalıcı tahribatı da gün gün, ay ay, yıl yıl, yüzyıl 
yüzyıl, bin yıl bin yıl gelişip durdu. Bütün ormanları ve toprakları 
neredeyse çöle dönüştü. O orman ve topraklar ki, insanlığın en 
verimli atardamarını oluşturdu. Üzerindeki bitki ve hayvanlarla uy-
garlığın yolunu açan en temel alanlardı. İnsan insana kulluğu dayat-
tığında, doğaya da tahribatı, acımasız baltasını dayattı. Cennet haya-
lini yaratan alanları çöle çevirdi. Orman kalmayınca toprak, toprak 
kalmayınca bitki, hayvan ve insan kalmadı. Aç kaldı, susuz kaldı; 
kalamadı. Sonuçta en zengin topraklar, en yoksul göçülen topraklar 
haline geldi. Bir dönemlerin dört yönden akın edilen toprakları, 
dünyanın dört yanına kaçınılan topraklara, bozkırlara ve çöllere 
dönüştü. Ortadoğu’da ekolojinin tarihi de kadının tarihi gibi yazıl-
mamıştır. Nasıl özgür kadın için kadın tarihini bilmek gerekiyorsa, 
ekolojik toplum için de ekolojinin tarihini bilmek gerekir. Çevre 
bilinci ve eylemine dayanmayan bir demokrasi ve cinsiyet özgür-
lükçü bir toplum halkların gerçek seçeneği olmaz.  

En kabasından büyük bir ormanlaştırma ve erozyona karşı ye-
niden topraklandırma hareketine dayanmayan bir demokrasi ve cin-
siyet özgürlükçü hareketin diğer erkek tahakkümlü dünyadan farkı 
olamaz. Ekolojik hareket kuracağımız yeni toplumun olmazsa ol-
mazlarındandır. Ekoloji sadece ekonomi değildir. Bir zihniyet, kay-
bettirilmiş canlı ve kutsal doğa anlayışına yeniden dönüştür. Cıvıl 
cıvıl, bizimle konuşan, bizimle varolan, bizi var eden bir doğa bilin-
ci olmadan, ölüm gibi kara toprak cansız ve kutsallığını yitirmiş bir 
doğada yaşam büyük oranda değerden düşmüş yaşamdır. Çevre bi-
linci sadece kirli su ve hava için olamaz. Tümüyle doğa ile olma, 
parsel parsel olmuş doğadan bütünleşmiş doğaya dönüştür. Bu da 
demokratik ve sosyalist topluma varıştır. Bu denli iç içelik söz ko-
nusudur. İnsanı üreten evrim zincirine saygıdır. İlkel komünal top-
lumun kendiliğinden sağladığı doğal toplumu bilim ve teknoloji ile 
günümüzde daha bilinçli yaratabiliriz. Belki Ortadoğu’nun kanlı 
sorunları karşısında ekolojik sorunlar fantezi gibi gelebilir. Ama 
unutmamak gerekir ki, bu kanlı, açlıklı ve işsizlikli sorunlara ekolo-
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jiye ihanet edilerek gelindi. Hekimliğe dayanmadan nasıl sağlıklı bir 
tedaviden bahsedilemezse, ekolojiye dayanmadan da sağlıklı bir 
toplumluluktan bahsedilemez. Dolayısıyla demokratik ve özgür cin-
siyetli toplum kurulamaz.  

 Özetle Ortadoğu halklarının demokratik uygarlığa geçiş çağın-
da belli başlı üç seçeneği bulunmaktadır. 

Birincisi, varolan statükonun –kurulu düzen- olduğu gibi devam 
etmesidir. 20. yüzyılın denge sisteminden yararlanarak varlığını 
sürdüren düzenin sonuna gelinmiştir. Reel sosyalizmin çözülüşüyle 
hem hızlanan hem de tek kutupluluğun ağırlık kazanmasına yol 
açan güncel kriz durumu ABD’nin hegemonyası altında kaos impa-
ratorluğuyla aşılmaya çalışılmaktadır. Üçüncü büyük küreselleşme 
hamlesi bu döneme denk gelmektedir. Bilim ve teknolojik devrimle 
çığ gibi büyüyen arz fazlalığı yoksul kitle engeline takılmaktadır. 
Küreselleşme bu çelişkiyi çözmeden amacına ulaşamaz. En temel 
engel olarak ulus-devletin statükocu yapısı görülmektedir. Bu yapı-
ların bireyselleşme, liberalleşme ve demokratikleşme temelinde 
aşılarak yeniden yapılanması giderek ağırlık kazanmaktadır. Halk 
yığınları için hem olumlu hem olumsuz yanları olan bu gelişme, 
demokratik uyanışı ve hareketlendirmeyi hızlandırmada objektif bir 
etken olarak görülebilir. Dolayısıyla hem sistemin hegemonik gücü, 
hem de alttan halkların artan uyanış ve hareketliliği statükoyu git-
tikçe sürdürülemez kılmaktadır. Çözümsüzlüğü bir yaşam tarzı ha-
line getirmeye çalışan, zorlanınca yüzüne makyaj çalan ve zaman 
zaman provokasyonlarla ömrünü uzatmaya çalışan statüko gittikçe 
tecrit olmaktadır. Eskiden olduğu gibi arkasında ABD ve Rusya’ya 
dayalı sistemlerin desteğini bulamadığı için daha da hırçınlaşan dü-
zen, adeta patinaj yaparak zaman öldürmektedir.  

Eskinin sahte sağ ve solcu demagojilerini kullanarak da sonuç 
alması mümkün görünmemektedir. Ne faşizm ne totalitarizmle dev-
letin ve toplumun kontrolü eskisi gibi destek bulabilir. Halkların 
gün geçtikçe desteğini yitiren statükocu ulus-devletin giderek çö-
zülmesi, üst tabakasının yeni hegemonik yapıyla bütünleşmesi, alt-
taki halk yığınlarının ise demokratik düzen arayışları bu zoraki se-
çeneği devre dışı bırakacaktır. Ortadoğu’da güncel olarak yoğun 
yaşanan bu süreç, gittikçe ağırlaşan sorunların çözümüne tam gö-
türmese de, engel konumundan çıkartması mümkündür. Özellikle 
Mısır başta olmak üzere tüm Arap devletleri, Pakistan, Türkiye ve 
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İran statüko ile değişim arasında bocalayıp durmaktadırlar. Önlerin-
deki sürece ilişkin net kararlarını verememektedirler. Fakat üstten 
ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesinin, alttan hakların demokratik, 
cinsiyet özgürlükçü ve ekolojik toplum projesinin yoğunlaşan etkisi 
altında değişim sürecine girmeleri güçlü bir olasılıktır.  

İkinci seçenek, pratik yanı ağır basan sınırlı karma demokratik 
düzen seçeneğidir. Emperyalizmin geçmişte tek taraflı iradesi ile 
yapılandırdığı düzen kurma çağı geçmiştir. Yeni hegemonik güç 
olarak ABD’nin benzer tek taraflı iradesi ile düzen kurup sürdürme-
si zor bir olasılıktır. Buna karşın çeşitli ulusal toplulukların yakın 
çağda kurdukları ulus-devlet düzenleri de sorun çözme yeteneklerini 
kaybettikleri gibi, hem içte hem dışta sorunların kaynağına dönüş-
müş bulunmaktadır. Sistemler arası denge döneminde bir arada tam 
bağımsız duruşlar gittikçe zorlaşmaktadır.  

Çağ karşılıklı bağımlılığı öne çıkarmaktadır. Üçüncü büyük kü-
reselleşme hamlesi bu süreci hızlandırmaktadır. Uluslararası dönem 
yerini  şirketler arası döneme bırakmaktadır. Ulus-devlet şirket-
devlete dönüşmektedir. Ulusal sermaye yerini şirketler arası serma-
yeye bırakmaktadır. Diğer yandan yerel kültürler büyük canlılık 
göstermektedir. Yerellik yükselen bir değer olmaktadır. Dönem bu 
etkenler altında küresellik ve yerelliğin öne geçtiği çağ olarak ta-
nımlanabilir. Bu olguya denk gelen siyasi sistem ise, ne eskinin ge-
lişmiş ulus burjuva demokrasileri ve faşizm, ne de geri ulusların reel 
sosyalizm ve ulusal kurtuluş totalitarizmleri olabilir; iç içe iki düze-
nin bir arada yaşamasına dayanan karma nitelikli demokrasiler ola-
bilir. Ulusal ve yerel ölçekli toplumsal grupların demokratik ittifak-
ları en geçerli yöntem olmaktadır. Sağ ve solun eski tek partili kendi 
iç ve devlet yönetimleri yerini çok partili, demokratik etkili yöne-
timlere bırakmaktadır. Böylelikle temsil kabiliyeti bulan her grup 
küresel sistemle daha yakından temas edebilmekte, akışkanlık art-
makta, arz fazlası emilmektedir. Dünya genelinde yaşanan bu süreç 
Ortadoğu ülkeleri için gittikçe daha çok olasılık haline gelmektedir. 
En eski statükolu yapıların aşılma zorunluluğu bu seçeneği güncel 
kılmaktadır. ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi bu önemli ihtiyaçtan 
kaynaklanmaktadır. Ortadoğu halklarının ise tek başına öz demok-
rasilerini geliştirebilecek bilinç ve örgütlülükte olamayışları, irade-
lerinin oldukça parçalanmış olması, yeni uyanma ve harekete geçme 
durumları tek taraflı bir demokratik seçenek oluşturmalarını güçleş-
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tirmektedir. Geleceğe yönelik ütopya olarak bırakmaktadır. Buna 
rağmen ilkeli uzlaşma için kendi iç demokrasilerini özenle ve yetkin 
olarak geliştirmelerini ertelenemez ve vazgeçilmez kılmaktadır. 
Kaos aralığının özgür ve yaratımcı özellikleri geçiş çağının önemini 
artırmakta ve  karma demokrasilerde halkların başat duruma geçme-
sine fırsat tanımaktadır.  

Üçüncü seçeneğimiz daha çok geleceğe yönelik bir ütopya ola-
rak halkların devlet odaklı olmayan, ahlaka öncelik tanıyan demok-
ratik, cinsiyet özgürlükçü ve ekolojik toplumudur. Ütopya yanının 
ağır basması günümüzde hiç yaşanmayacağı anlamına gelmez. Bi-
lakis mütevazı adımlarla bu soylu davanın yürütülmesi her zaman 
ve her yerde güncel görevdir. Bazı dönem ve yerlerde az ve çok 
yoğunlukta yaşanabilir. Halkların ve çeşitli özgür toplulukların iç 
demokrasilerini geliştirerek, toplumsal cinsiyet özgürlüğünü sağla-
yarak ve ekolojik toplumun ihtiyaçlarını karşılayarak yaşamayı öğ-
renmeleri her geçen gün bizleri bu toplum ve demokrasisine daha da 
yakınlaştıracaktır. Devlete dayanmadan kendilerini yönetemeyen 
halk toplulukları, arzuladıkları özgürlük ve eşitliği asla gerçekleşti-
remezler. Devletten beklenen demokrasi ve sosyalizm gerçekte de-
mokrasinin ve sosyalizmin inkârıdır. Tarihte yüzlerce kez denenen 
bu yöntem her zaman tahakkümcü ve istismarcı güçlerin güçlenme-
sine yol açmıştır. Devlet odaklı olmayan demokrasilerde halk toplu-
lukları kendi öz savunmalarını da kendileri sağlamak durumundadır. 
Halk savunma milisleri gerekli olan her yerde, köyde, kentte, dağda, 
çölde, başta halkın demokrasisi olmak üzere korunması gereken 
bütün değerlerini gaspçılara, zorbalara ve hırsızlara karşı koruması-
nı bilmelidir. Ekonomik olarak komün, kooperatif ve diğer çeşitli 
çalışma gruplarıyla metalaşmaya dayanmayan, halk sağlığına uy-
gun, çevreye zarar vermeyen bir ekonomi geliştirmek mümkündür. 
Sömürü düzenlerinin yapısalcı bir özelliği olan işsizlik, halkın de-
mokratik ve ekolojik toplumunda sorun olamaz. Hukuk yerine ahla-
kın esasta rol oynadığı, yaratıcı bir eğitimle yaşam tutkusu gelişkin 
olan, kendi içinde savaşı tanımayan, kardeşçe ve dostça ilişkilerin 
egemen olduğu bu toplum eşitlikle yüklü sosyalizme geçişin en 
doğru yoludur. Ortadoğu halklarının tarihte uzun süre yaşadıkları 
komünal toplum ve eşitliğe yakın etnik düzenleri günümüzün bilim 
ve teknolojik olanaklarıyla birleştirilirse, daha gelişkin demokratik, 
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cinsiyet özgürlükçü ve ekolojik toplumunu yaşamak en soylu değer 
olarak anlam bulacaktır.  

 
PKK’DE YENİDEN YAPILANMA SORUNLARI 

2000 başlarında PKK’nin ağırlıklı olarak iç nedenlerden ötürü 
tıkandığı, mevcut yapısıyla sürdürülmesinin sorunlara çözüm değil, 
çözümsüzlük üreteceğini belirterek mirasını başka bir ad ve yapı-
lanma içinde sürdürmesini daha doğru olacağını belirtmiştik. Sa-
vunmalarda yeni durum değerlendirmeleri, çağ ve tarih yorumları 
geliştirerek olası yeni yapılanmaların içeriğini ve biçimini ay-
dınlatmaya çalıştık. Önce KADEK daha sonra KONGRA-GEL 
deneyimlerine bu anlayış temelinde gidilmeye çalışıldı. Tutuk 
evinde çok sınırlı olarak aldığımız bilgilendirmeler temelinde öze-
leştirilerin samimici yapıldığı, dolayısıyla yeni yapılandırmalara 
gidilebileceğini uygun görmüştük. Bu arada 1998’den beri tek tara-
flı yürütmeye çalıştığımız ateşkesin kalıcı ve anlamlı olabilmesi için 
İmralı sürecinde alabildiğine duyarlık davrandık. Dolaylı da olsa 
soruşturmaların bir devamı niteliğinde bazı diyalog ve mektuplaş-
malarla sorumlulukların yerine getirilmesine ilişkin öneriler de bu-
lunduk. 11 Eylül sürecine kadar çözüm yolunda umutlu olmaya çal-
ıştık. Fakat ABD’nin yeni “anti-terörizm” hamlesi sanıyorum T.C 
yöneticilerinde bir fırsat olarak görülüp imha temelli bir yaklaşıma 
yol açtı. Dolaylı diyalog süreci kapandı. Bu arada Türkiye de 2002 
Kasım seçimleri gündeme girdi. Hareketin yeni yönünü belirmeden 
önce seçim sonuçlarının beklenmesini uygun gördük. Tek başına 
iktidar olma şansını yakalayan AKP hükümetine Kürt sorununu di-
yalog yoluyla çözümü için yeni başbakana bir mektup yolladım. 
Cevabın niteliğine göre yolumuzu belirleyecektik. En azından yap-
ının benden beklentililerine net cevabımı verecektim. Süre çeşitli 
defalar uzatılmasına rağmen cevap gelmedi. En son içine girdiğim 
“demokrasi ve barış uzlaşması” deklârasyonun süresinin 1 Eylül 
2003 de sona erdiğini duyurdum. Artık KADEK kendi yolunu 
kendisin belirleyecekti. Yeni hamle olarak kendileri 1 Kasım 2003 
göstermişlerdi. Bu arada hareketin KNK (Kürdistan Ulusal Kon-
gresi) ve KADEK olarak iki başlı olması yerine KONGRA-GEL 
olarak tek başlı olmasının daha doğru olacağını önererek resmi ku-
ruluşun KONGRA-GEL olarak ilanını uygun gördüm. Kabul gördü. 
2003 sonlarında bu yapı altında hareket etmelerini resmi bir kongre 
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ile onayladılar. Fakat beklenen yeni hamle yerine yapının iki 
bölündüğü haberleri yayıldı. Açık ki bu yönlü bir gelişme beklemi-
yordum. Yapı ve kadro unsurlarının daha önce tanıdığımdan dolayı 
durumlarını yorumlamakta güçlük çekmedim. PKK’nin resmen ku-
ruluşundan beri merkezi kadrolar beklenen yenilenme ve gelişmeyi 
sağlamaktan uzaktılar. Gelişmeleri için en zor koşullarda teorik ve 
pratik olarak çok yönlü desteklerimizi eksik etmedik. Ortadoğu’daki 
eğitim süreci ile ve yeni olanak koşullarla, tecrübe kazanmış 
halleriyle sıçrama yapmasını beklerken yine işleri kendi açık olma-
yan niyetlerine taktırmaktan geri durmadılar. 15 Ağustos 84 benzeri 
hamleleri hem geciktirme hem düşündüğümüzün ötesinde hayat 
geçirmeleri rahatsızlığımı sürekli artırdı. 1981’den beri çok sayıda 
konferans, kongre ve eğitim toplantılarıyla, eğitici konuşmalarla 
çizginin gereklerine göre kendilerini pratiğe yönlendirmek is-
temedim. Sert eleştiriler yaptım. Fakat daha çok onlar beni kendi 
tarzlarına zorlama yolunu seçtiler. Önceki bölünmelerde yaptığım 
değerlendirmelerde ortaya koyduğum tutumları ısrarla sürdürdüler. 
Bu tutumun PKK tasfiyesi ile nasıl sonuçlandığı özetle belirttiğim 
gibidir. 2000 başlarındaki özeleştirilerinde samimi olmadıkları içine 
girdikleri bölünme tarzlarından bellidir. Tarihe, topluma, yoldaşlığa, 
şehitlere, ahlaka ve can alıcı siyasi gelişmelere asla uymayan çok 
sorumsuz, tasfiyecilikten de öteye çirkince- ve haince demeye dilim 
varmıyor- bir dalaşmayı yeni hamle olarak halkın, savaşçıların 
gündemine dayattılar. 2003 sonları ve 2004 başlarında basına yan-
sıdığı kadarıyla –avukatların beklenen izahları her nedense bana 
zamanında yapmadılar- bu çirkin hareket benden habersiz ola-
bildiğine körüklenerek yayılmıştı. Bu arada dışarıyla uzun süreler 
halinde ilişkilerimin kesik olduğunu, kaldığını da belirtmeliyim. 
Yaşadığım kapsamlı bir tecrit içinde tecrit durumuydu, çok sınırlı 
bazı bilgilerden çıkardığım kadarıyla şahsıma yönelik derinliğine 
bazı hesapların yapıldığına ilişkindir. Hesapların temelinde gelişme-
ler üzerinde kontrol gücümün pek olmadığı sağ çıkmamın zor 
olduğu, dolayısıyla devre dışı sayarak kendilerince – belki iyi ni-
yetlerince!- tedbir adı altında çeteciliğin gerilla da yaptığınızı bu 
sefer tüm siyasi, askeri, ideolojik ve kitlesel zemin üzerinde kendil-
eri – taraf demeye dilim varmıyor- tamamlamaya çalışmışlar.  

Bu sürece katılan arkadaşların niyetlerini ve gerçek konumlarını 
bilecek durumda değilim. Pek önemli de görmüyorum. Benim 
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açımdan açık olan bu arkadaşların kendilerini tarihi, toplumsal, 
ideolojik, siyasal, örgütsel ve eylemsel hattın üstünde gördükleridir. 
Ne eskiden ne yeniden varolan oluşumlara özden katılmadıkları 
gerekli entelektüel ve irade gücünü ortaya koymadıklarıdır. Aşkla 
halkın kutsal demokratik, özgürlük ve eşitlik davasına katılmadık-
larıdır. Ya kendilerini koy verip, objektif bir yenilgiye terk ettikleri, 
ya da son derece ben merkezli bir tavırla gelişmeleri şahsi tutum-
larına bağlamaya, kurban etmeye çalıştıklarıdır. Hareketin olanak-
larından yararlanıp kişiliklerini beslemek istedikleridir. En önemlisi 
benim gerek Türkiye sınırlarında, gerek ortadoğuda ve en son İmralı 
sürecinde ortaya koyduğum çabalarım gerçek değerini anlayıp ona 
göre bir tavrın sahibi olamadıklarıdır. Gerçek bir yoldaşlık yapmayı 
beceremedikleridir. Partileşmenin kendini fedakarca çalışmalara 
vermek olduğunu anlamadıklarıdır. Gerçek siyaset, örgüt ve fikir 
dünyasını tanımadıklarıdır. Kadın ve kadın özgürlüğünün değerini 
takdir edemedikleridir. Benim olağanüstü duyarlılığımı, en son zaaf 
sayıp kendilerini bu tarz ortaya koymalarının başka izah tarafı var 
mıdır? En son ortaya koydukları tavır partiselliği de aşıp, halkın 
demokratikleşme çabalarına da uzanınca isyan etmemek mümkün 
mü? Halk potansiyelimiz her yer de olduğu gibi Türkiye ortamında 
% 10’dan aşağı olmadığı bilindiği halde dayattıkları tavırlarla 
sürekli % 5’lerde süründürmeleri nicelikten çok niteliksel bir yak-
laşımın sorunudur. Demokratikleşmeyi hiç anlamak istemedikleri 
kanıtlanıyor. Partileşmeyi, savaşı anlamak istemedikleri gibi bin bir 
emekle toplanan halkı öğle uydurma dıştan dayatmalarla vazgeçme 
durumuna bıraktıklarını anlamak bile istemiyorlar. Son belediye 
seçimlerinde sergiledikleri tavrı en değme provokatör başaramazdı. 
Küçük “despotçuklar” olmak belli ki epey kişiliklerine işlemiş sonra 
anladım ki benim hukuki savunma ihtiyaçlarını bile 6 yıldır bir ta-
rafa bırakıp, halkın demokratikleşme çabalarına yapmak istediğim 
katkılardan bile bazı şerefsizler rahatsız olmuş. Osman Öcalan’a 
karşı bir iki ciltlik eleştiri ve yargılama çabam biliniyor. Anam vefat 
edinceye kadar bir telefonla hatır sormayı bile halkın davasına zarar 
verir diye ihmal ettim. Yani ailecilik konusunda Kürtlerde benden 
daha hassas davranan olmadığı çok iyi bilinir. Ama gel gör ki ben 
de dahil olmak üzere son dönemde tam bir karalama operasyonuna 
girmişler. Tabi ki bu normal bir davranış olmanın ötesinde çok 
anlam yüklü bir tavırdır. Devletin bile kendini haklı görmediği ve 
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yapmaktan uzak durduğu kaba tavırları bazı alçakların sergilemesi 
anlaşılır gibi değildir. Ailenin birkaç hasta kalan üyelerine bile terör 
anlamına gelebilecek tavırların sergilendiği görülmüştür. Bununla 
neyi kurtarmak istediklerin anlayamadım. Eğer güçlenmekse mesele 
bunun bizle ilişkisi bellidir. Kaldı ki bunların önder olmalarını 
değil, olamamalarını kendilerine yakıştıramadık. Peki neyin inti-
kamını almak istiyorlar? Bir insandan isteyip de elde edemedikleri 
neydi?  

Bir hareketin içinde aptal, ahmak, alçak, komplocu, hain provo-
katör olabilir. Tıpkı yiğit, bilge, şerefli, dürüst, candan bağlı olanlar 
gibi. Fakat bu son ortaya çıkan biçimi hiç anlayamadım. Siyasi 
çeteciliğe benzetiyorum. Kendileri ile sınırlı kalsa neyse. Yarın ask-
eri siyasi ideolojik konulara uzanırsa en tehlikeli sonuçları doğurur. 
Ebu Cehil’den daha cahil olduklarını anlamayacak kadar ahmaktır-
lar aynı zamanda. İnsan kendi şeref ve onurunu her şeylerini bu ka-
dar besleyen bir değere nasıl böyle yaklaşabilir? Bu hususları isim-
lendirerek uzatmak istemiyorum. Son ortaya çıkan durum hizip, 
sapma, kaçma vs konularını aşıyor. Başka durumlar üzerinde dur-
mak gerekir. Osman’ı çok söz konusu –teşhir- edip gerçek durumu 
örtbas ediyorlar. Osman bana göre mayınlı sahaya sürülmüş bir eşek 
rolünü oynamaktadır. Yaptıkları kendini en kötü tarzda bir kullanım 
aracı kılmaktan öteye bir anlam taşımaz. Fakat söylemeden geçe-
meyeceğim Cemil ve Duranlar’ın sürekli en gereksiz insanları ka-
çırtıp bir çok dürüst öğenin ya intihar, ya kaçtı, ya emir dinlemedi 
deyip yakalayıp cezalandırmaları nasıl izah edilebilecek? Sürekli 
böl, kaçırt, öldürt nereye kadar? ortaya çıkardıkları bazı isimlerin 
adını ve yaptıklarını söylemek istemiyorum. Neye mal olduklarını 
bilmiyorlar mı?  

Bu üç arkadaşın iyi niyetlerini, kendilerine göre fedakarlıklarını 
tartışmıyorum ama bir halkın binlerce değerin adına yaptıklarının 
neye mal olduklarını vicdanlıca anlamayacaklar mı? Bu durumlara 
siyaset, örgüt ölçüleri tahammül edebilir mi? Eğer santim kadar bir 
mücadele, savaş sorunları varsa bunun kaldırabilir mi?  Burada 
sorumluluk payının hiç aramıyorum. Siyasette akıl denen şey bu 
durumları ortaya çıkartmamaktadır. Önderlik denen olay olağanüstü 
öngörüyle bu tarz çıkışları değil, bağır bağır bağırmak ortaya çı-
karmasını bilmektir. Söz vermenin sonucu bu olabilir mi? siyasal, 
örgütsel, eylemsel konularda sürekli özeleştiri veren bu durumlara 
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yol açabilir mi? Burada kimde ne kadar haklılık var sorusunu 
araştırmıyorum eğer bir insan provokatör, alçak, bitmiş biri değilse 
kendi tutumuyla bu tür gelişmelere ne alet olur ve ne fırsat verir. 
Hareketimizin, halkımızın ve adına çaba harcadığımız tüm değerler 
iminizin bu durumlara asla layık olmadıkları ve onlar adına buna 
asla fırsat vermeyeceğini benim de tarihe, halka, yoldaşlara ver-
diğim sözün bir gereği olduğunu yoldaş, dost, düşman herkese bir 
daha hatırlatmak isterim.  

Bu gelişmeler karşısında benden beklenen ve içinde bulun-
duğum koşullar gereği ancak kendi sınır çizgilerimi çekmek olacak-
tır. Bu çizgilerin başında 20 yılı aşkındır kendi tarz partileşme savaş 
ve kitle çizgisini yürüten arkadaşlara karşı kendi parti, örgüt, eylem 
ve kitlesellilik çizgimi belirlemek olacaktır. Benim gibi birisinden 
kendilerine teslim olmam beklenemez. Devletin bile cesaret 
edemediğine bunlar nasıl cesaret edebilir. En az devlet kadar ciddi 
olmayı bilmeleri gerekir. Beni düşman bile alsalar bunun gerek-
tirdiği ciddiyeti göstermeleri gerekir. Hele iddia ettikleri gibi arka-
daş, yoldaş olmak istiyorlarsa artık bu geldikleri yaştan sonra bunun 
asgari gereklerine uyum gücü göstermeleri gerekir. Ben kendilerini 
kongre gerçekliğimiz içinde bir eğilim olarak kabul etmeye çandan 
hazırım. Eğer onlarda da biraz candanlık varsa en azından kongre 
görevlerine layık olma temelinde adımlara sahip olmayı mutlaka 
becermeleri gerekir. Halkımızın ezici bir uyanmış kesimi son nefe-
sime kadar benden bir şeyler istiyor. Bunu yerine getirmeye yar-
dımcı olamıyorlarsa engel olmamalarını istiyorum.  

Sonuç olarak kendilerini bir taraf olarak görenlerin kendilerini 
bir eğilim olarak örgütlenme haklarını saygıyla karşılıyorum. 
İdeolojik, siyasi, askeri, sosyal, yaşam konularında kendilerini dile 
getirip pratik sahibi olabilirler. Hatta partileşebilirler. Fakat bunun 
asgari gereği Kongre disiplinine uymalarıdır. Kongre iradesini aşan 
tavırlara girmemeye bunun gerekli kıldığı disiplini yaşama, görev-
lere sahip çıkmalarıdır. Tabi ben de sorumluluğum gereği kendi 
yolumda yürüme hakkına sahibim. Düşünce ve irade özgürlüğümün 
bana bahşettiği hak ve görevleri yerine getirmek onurlu insan ol-
manın da başta gelen gereğidir. Bu hakkımı PKK' yi –uzun süredir 
olgunlaştırdığım düşünsel temeller üzerinde- yeniden yapılandırıl-
ması temelinde kullanmayı esas görev bileceğim. Mevcut eğilim-
lerin kendilerini daha tanımaları belki yeniden birleşme koşulları 
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doğduğunda değerlendirmek için yeniden yapılandırma en uygun 
yoldur. Adıma binlerce şahadet gerçekleşmiş, milyonlar ayakta ve 
binlerce yoldaş beklenti halindeyken yapabileceğim en doğru tavrın 
bu olduğuna inanıyorum. Arkadaşlardan ricam sorunlar karşısında 
yersiz duygusallıklara kapılmamaları, bilakis başlangıçta da belirt-
tiğim gibi sadece bilgece değil, gerçek bir siyasi, askeri, örgüt kiş-
iliği olarak halkına, insanlığa layık olmayı bilmeleridir. Hiçbir şey 
geç sayılmaz. Yeter ki anın tarihi görevlerine yaraşır bir sahiplen-
meyi başaralım. Büyük doğrularda büyük tavrın sahibi olarak birlik 
ve başarı her zaman kırık duruşlardan ve küçük tavırlı binlerce kiş-
ilikten kaynaklanan tesadüfi kazanımlar dan daha değerlidir. Eski 
çeteciler de dahil düştükleri durumlardan ötürü kendilerinden çok 
kendimin ne kadar üzüldüğümü bilmeleri gerekir. Toplumsal 
gerçekliğimiz ne kadar lanetlik özelliklerini dayatıyorsa da insana 
güven esastır. Kaldı ki gerçekten bu kadar süredir kendini en zor 
koşullara dayandıran arkadaşlarım kendilerini tanıyor ve saygı du-
yuyorlarsa bunun siyasi, örgütsel ve eylemsel tarzını tutturamama-
ları düşünülemez. Kendilerine daha uzun sürelerde büyük başarı-
ların sahibi olmalarını diliyor, doğru yolda desteğimizin yanlarında 
olacağını belirtiyorum.  

 
PKK ‘DE YENİDEN YAPILANMA GÖREVLERİ VE KOMA 

GEL DÖNEMİ 
PKK adına geliştirdiğimiz değerlendirmeler, eleştiri- özeleştiri-

ler ve yeniden yapılanma sorunlarına ilişkin yaklaşımlar görevler 
konusunda bizleri aydınlatıcı ve uyarıcı kılmaktadır. Demokratik 
çözüme ilişkin değerlendirmeler ise Koma Gel konusunu daha iyi 
anlamamıza imkan sunmaktadır.  

PKK adına yeniden yapılanmaya giderken , eski yapılanmanın 
neden işlevsiz kaldığını çok iyi bilmek ve göz önüne getirmek gere-
kir. Eski yapılanmanın üç temel noktada temel eleştirisini yaptık. 
Birincisi parti kavramının , devlet kavramının bir uzantısı ve ulaştı-
ranı olarak esas alınmasıydı. Devlet odaklı parti olmanın demok-
ratikleşme özgürlük ve eşitliğin öz ve biçimsel gelişmesiyle di-
yalektik bir çelişki içinde olmasıydı. PKK ‘nin kendini bu anlayış-
tan tam anlamıyla kurtaramamıştı. İkinci özeleştiri konusu iktidara 
bakıştı. İktidar olmaya göre şekillenmiş bir partinin toplumsal de-
mokratikleşmeyi hep gerileteceği , işletmeyeceği hususuydu. Buna 
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göre yetişmiş kadrolar halka dayanmak yerine ya bizzat otorite ol-
maya ya da otoritelere dayanmaya ağırlık verirler. Onlara hep çekici 
gelen iktidarın rantlarına dayalı   cazibeli yaşamdır. Bu yaklaşımın 
üç önemli devrimci akımı kapitalizmin mezheplerine 
dönüştürdüğünü vurguladık. Reel-sosyalizmin, sosyal- demokrasi 
ve ulusal kurtuluş akımının demokrasi yerine erkenden iktidarı esas 
almaları önce yozlaşmalarına sonra da kapitalist sistemin birer 
yedeğine dönüşmelerine yol açmıştı. Üçüncü özeleştiri , savaş 
konusunda yapılmıştı. Savaş doğasını tanımadan, ne çeşit olursa 
olsun kutsal bir araç gibi yaklaşılmıştı. Halbuki hayati zorunlu sa-
vunmalar dışında her savaş bir cinayeti. Tarih de tüm sömürücü 
iktidarların temelinde savaşlar vardı. Toplumsal kural ve kurum-
laşmalar savaşa endeksliydi. Savaşta başarmak tüm hakların temeli 
sayılmaktaydı. Bu anlayışın da Sosyalist  ve demokratik olamay-
acağı açıktı. Sosyalist bir parti demek ki ne devlet odaklı  ne iktidar 
amaçlı ne de hepsinin temelinde yatan tayin edici unsur olarak sa-
vaşa endeksli olabilirdi.  Kendini yeniden tanımlamadan , yeniden 
bir yapılanmaya gitmesinin tekrar önemli yanlışlık ve hatalara 
düşürülebileceği önemle belirtilmişti. O halde parti tanımlamamız 
bu öz eleştirilerin karşılığını esas almalıdır. Devlet odaklı  olmayan, 
iktidar ve savaşın yeni toplumsal dönüşümü merkezine koymayan 
bir tanımlama gerekir. Son sınıflı toplum sistemi olan kapitalizmin 
temelinde de iktidar ve savaş olduğuna göre kapitalizmi aşmayı he-
defleyen bir partinin iktidarı ve savaşı da toplumun temelinden dış-
laması gerekir. Bu ancak toplumun komünal var oluş ve demokratik 
duruşunu demokratik, özgür ve eşitçi bir topluma dönüştürmeyle 
gerçekleşebilir. Bu unsurlar göz önüne getirildiğinde parti 
tanımımız demokratik , özgür ve eşitçi topluma doğru dönüşmeyi 
esas alan bir programla bu programdan çıkarı olan tüm toplumsal 
kesimleri ortak bir stratejiye bağlayan, başta sivil toplum örgütlen-
mesi olmak üzere – çevrece, feminist, kültürel - geniş bir örgütlen-
meye ve eylem biçimlerine dayanan , meşru savunmayı ihmal et-
meyen bir taktiği esas alan toplumsal hareketin kurmay örgütüdür.  

Parti tanımımızın içeriğine yön veren temel bakış açısı olarak 
teorimize vereceğimiz adda bu bağlamda olmak kaydıyla yene 
eskiden olduğu gibi “bilimsel Sosyalizm'' olabilir veya sosyal-
bilimin en kapsamlı genellemesi olarak felsefe, toplumun özgürlük 
bilinci olarak ahlak ve dönüştürme iradesi demek olan politika 
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üçlüsünün ortak ifadesi olarak “demokratik sosyalizm“ de denile-
bilir. Mühim olan ad değil içerik tanımlamasıdır. Parti teorisiz ola-
maz, zihniyetsiz beden düşünülemeyeceği gibi parti düşünülemez. 
Teorinin bilimsel gelişmenin en üst genellemesini kapsaması kadar, 
ahlakı ve toplumu dönüştürme iradesi olarak politikayı bir sanat 
olarak kavramayı içermek durumundadır. Partinin zihniyeti sosyal 
bilimi, ahlakı ve politikayı birlikte sürekli kullanarak toplumsal 
dönüşümü kendi kendine yürüyen bir olgu haline getirinceye kadar, 
kapitalist sistem altında yaşadıkça gereklidir. Zihniyet partinin 
anlam gücüdür. Parti zihniyetinin sosyal – bilimi çok iyi kavraması 
gereği açıktır. Tüm bilimsel gelişmeyi kapsayan, bilimlerin en son 
tamlıyanı olarak sosyal bilim dönüştürülmek istenen toplumun ay-
dınlatıcı gücüdür. Eskiden mitolojik, dinsel ve felsefi ekollerle ay-
dınlatılmaya çalışılan toplumsal olgu uzun yürüyüşünde sınırlı da 
olsa sosyal-bilim bir izaha kavuşmaya yaşlaşmıştır. Toplumu bilim-
sel kavramak büyük bir güç verir. Bu anlamda sosyolojiyi sınırlı da 
olsa kavramak toplumsal dönüşümün en güçlü yanıdır. Fakat yet-
mez. Şu hususu iyi bilmek gerekir ki insanlık tarihindeki tüm mi-
tolojik, dinsel, felsefi ve bilimsel çalışmalar son tahlilide toplumsal 
kaynaklı ve toplumun gerçeğini, sorunları ve çözümlerini  ay-
dınlatmak ve gereklerini yerine getirmek için inşa edilmişlerdir. 
Toplumdan ayrı bir varlıkları yoktur. Toplumu anlamadan ne bireyi 
ne eşya ve doğayı hakkıyla kavramak mümkündür. Toplumun baş-
ına gelen insansal felaketlerin temelinde - savaş ve iktidarlar, devlet 
- cehalet ve zorbalık yatmaktadır. Ancak toplumu kavradıkça bu 
cehalet ve zorbalık kurumlarını aşabiliriz. Devlet, iktidar ve savaş 
analitik zekanın sapık ürünleri olduğu halde aşınmaları da ancak 
analitik  ve duygusal zekanın el ele vermesi ile mümkün olacaktır. 
Devlet, iktidar ve savaş – dolayısıyla barış -  meselesiyle uğraşanlar 
toplum kavramını mutlaka yetkin ve yeterli kılmaya öncelik ver-
melidir.  

Ahlak da parti zihniyetini ayrılmaz bir parçası olmak durumun-
dadır. Ahlak aslında toplumsal özgürlüğün gelenekselleşmiş 
biçimidir. Son tahlil de bilinçtir. Ahlakı kalmamış toplumun özgür-
lüğü de bitmiş demektir. Ahlaksız toplum bitmiş toplumdur. O 
halde toplumu dönüştürmek çabalarında ahlakı esas almak, ahlaksız 
olmamak vazgeçilmez bir ilkedir. Ahlaka yer vermeyen sosyal 
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akımların kalıcı olmaları beklenemez. Toplumu dönüştürme karar-
lılığı olanların özgürlük ahlakla bağlarını yitirmemeleri gerekir.  

Zihniyetin politik irade ile ilişkisi eylemsellikle ilgilidir. 
Kavramak ahlakilik ancak eylemsellikle bütünleştiğinde değer taşır. 
Çözüm gücüne kavuşur. Politikasız ahlakilik ve bilimsellik aldat-
macalarla doludur. Kesinlikle egemen tahakkümcü güçlerin adına 
teslim olma kendini satmadır. İktidar, bilmenin, resmi ahlakın bir 
parçası haline gelmedir. Bilim adamı ve bir çok bilgesel tutumun 
etkisi , hatta amaçlarına ters toplumun aleyhinde rol oynamaları bu 
bağlantıyı ihmal etmelerinden gelmektedir.  Çağımızda daha da 
yaygınlaşan sadece ahlakla , bilimle veya politikayla ilgilenmek tüm 
felaketlerin kapısını açık tutuna tehlikeli bir yaklaşımdır. Belki de 
en çok gerekli olan günümüzde bu kopukluğu giderecek bir tutumu 
etkin kılmaktır ki bunun da en açık ifadesi yetkin bir parti zihni-
yetine ulaşmaktır. Bu anlamda yaptığımız parti zihniyeti tanımla-
ması büyük önem taşımaktadır. Zihniyetin bu tarzını esas alıp uygu-
lanır kılmadıkça Reel Sosyalizm  sosyal – demokrat ve ulusal kurtu-
luşçuların içine düştüğü çıkmazlardan , sistemin yedek gücü haline 
gelmekten kurtulamayız. Dolayısıyla yeniden yapılanmaya ged-
erken parti tanımının zihniyet öğesine birincil önem veriyoruz. Parti 
bu yönüyle zihniyet yapısıyla ne kadar güçlüyse programını yetkin 
strateji ve taktiklerle o denli güçlü ve doğruya yakın yürütebilir. 
Aksu halde en kazanılmış adımları tekrar kaybetmekten kurtulamaz. 
Hatta başarılmış devrimlerden sonra kurulmuş yapılanmaların 
yıkılmalarını önleyemez. Sovyet sosyalizmi bu yönleriyle de öğreti-
cidir. Mesele sadece teori ve pratik birlikteliği değildir. Nasıl, hangi 
içerikte bir teori, bir parti zihniyetine dayanarak  parti yürütüyoruz 
sorusu önemlidir. İçeriği  net ve amaca göre tanımlanmamış bir te-
ori ve parti zihniyeti sonuçta yol açacağı pratikleri hatalı , yanlış 
gelişmelerin etkenine dönüşmüş olur. Bu nedenle teori- pratik bir-
likteliğin sağlam döşenmelidir. 

Teorik sağlamlık kendini programa yansıttığında anlamlı ola-
bilir. Bir parti için program toplumsal dönüşümün temel kriterlerini 
ifade eder. Program oluşturamayan, oluşturup da özümseyemeyen  
bir topluluğa parti demek zordur. 

Program üzerinde net anlaşılan, bağlı kalınan uygulama değeri 
olan toplumsal akidelerdir. Yani ilke haline geliştirilmiş düşünce ve 
inanç değerleridir. İlkelerine en çok bağlı olmayı bilenler, bunu tüm 
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yaşamlarında yaşatmayı başaranlardır. İlkesiz, programsız olmak, 
hedefsiz, her esen rüzgara kapılan, kendi kişisel zaaf ve hırslarına 
kapılmak anlamına da gelir. O halde kendini büyük çabalarla ed-
inilmiş bir teorik, ahlaki ve politik zihniyete dayandıran daha somut 
toplumsal dönüşüm ilkeleri olarak programa bağlayanlar partileş-
mede en önemli bir adımı atmış sayılırlar. Bu iki adımı atama-
yanların partileşmesi sakattır. Veya sempatizanlıktan öteye gitmez. 
Partileşme çok ciddi bir iştir. Belki de onlarca yıl iç yoğunlaşmayı, 
nefesini terbiye etmeyi ve erdem, yetenek kazanmayı gerektirir. 
Örneğin dinler ve mezhepler tarihinde (40) yıl bir mağarada kendini 
terbiye eden azizi ve azizelere rastlamaktayız. Her üç büyük dinde, 
Budacılıkta bu yönlü tarihi örneklere bolca rastlanmaktadır. Parti 
zihniyeti ve programına bu tarihsel bakış açısıyla yaklaşılmalıdır. 

PKK tarihinde de büyük zihniyet ve ilkesel bağlılık abideleri 
vardır. Haki, Mazlum, Kemal, Mehmet Hayri, Ferhat, Mahsum, 
Taylan Özgür, Barzan Öztürk, Zilan, Beritan, Bermal ve adlarını 
yazamayacağımız kadar uzun listeler halinde büyük partili olmayı 
başarmış yoldaşlık örnekleri vardır. Bunların hepsi okunması gere-
ken bir kitap kadar anlam ifade ederler. Buna karşın hain, dönek, 
yoz, gevşek, sefil, ufuksuz, günübirlikçi birçok öğeye de rastlamak 
mümkündür. Yine hamalvari çalışıp büyük zihniyet ve programsal 
değerden yoksun olanlar da çok sayıda bulunmaktadır. 

Programlar değişmez veya yenilmez ilke ve görüşler değildir. 
Değişim sürekli olduğundan önemli dönemsel süreçlerde program 
değişikliğine gitmek daha doğru bir yaklaşımdır. Değişmemesi 
gereken toplumun temel ihtiyaçlarına sürekli ve yoğun bir ilgiyle 
çözüm bulabilme çabaları olarak yeniden partileşme gücünü canlı 
tutabilmektir. Son neticesine kadar bu inanç ve çabalarla yaşamayı 
bilmek ve başarmaktır. PKK’de program değişikliğine giderken bu 
çerçeveyi hatırlayıp göz önünde bulundurmak önemlidir. Bazı-
larının sandığı gibi yeniden yapılanmak ne tasfiyecilik ne kendini 
basit bir dernek seviyesine indirgemek anlamına gelir. PKK’de 
yeniden yapılanmaya hükmedecek zihniyet dünyamızın temel 
güçlerinden teorik görüşlerimiz (theoria=tanrısal görüş bakış 
anlamına gelir. Dünyaya bakış açısı, paradigması olarak ta tanım-
lanabilir) konusunda savunmalarımızın birçok bölümünde açınıl-
maya çalıştık, evren, doğa,fizik, kimya, biyoloji, insan ve toplumu 
konusunda vardığımız sistematik görüşler olarak teorimizin özellik-
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lerinden insan düşüncesine kadar teorik yaklaşımlarımız en azından 
tanımlanma düzeyinde aydınlatılmıştır. Teorik olmayanlar parti 
hareketine kolay kolay önderlik edemez. Teorik güçlenmeyi ne ka-
dar sağlarsak, pratik çözümleyicilik de o oranda gelişir. Yapılanma 
başarılır. 

Program üzerinde durmaya ihtiyaç vardır. Devam edelim, 
çağımızda parti programları alışa geldi üzere dört ana bilimde 
oluşur. Siyasal, sosyal, ekonomik ve bireysel haklar düzlemi olarak 
siyasal düzlemde devlet ve rejim sorunları irdelenerek yerine 
konulmak istenen siyasal düzenlemeler ilkeler düzeyinde belirlenir. 
Şimdiye kadar ki çözümlerimizinde anlaşıldığı üzere yeni partileş-
memizin Türkiye ve Kürdistan somutuna ilişkin siyasi yaklaşımları 
çözümlenmeye çalışılmıştır. Devlet ve siyasete ilişkin sosyolojik bir 
yaklaşım geliştirilmiştir. Devletin oligarşik ve anti-demokratik özel-
liklerine dikkat çekilmiştir. Demokrasi söylem düzeyinde ve ol-
masına karşın öze ilişkin adım atılmamıştır. Kürt sorununda bu 
husus kanıtlanmaktadır. Siyasal alan demokratikleşmiş olmaktan 
uzaktır. Özellikle tüm partiler siyasal alanda devletin propaganda ve 
ajitasyon kolu olarak çalışmaktadır. Toplumun demokratikleşme 
özlemi güçlü olmasına karşın devletçi geleneğin ağır etkisi yüzünde 
kendini sivil toplum, insan haklarına, çevre ve kadın özgürlüğüne 
doğru demokratikleştirememektedir. Ordunun yenilenme çabalarına 
karşın geleneksel etkisi siyasal sistem üzerinde halen belirleyici 
olacak kadar güçlüdür.  

O halde programımızın siyasi alandaki isteminin başında dev-
letin gerçek demokrasiye laftan öte duyarlı olmasını sağlayacak bir 
reform düzenlemesi şarttır. Eski PKK programında devlet tümüyle 
dıştalanmış sayılmaktaydı. Yani varlığının tümüyle kaldırılması, 
yerine düşünülen ise pek belirgin olmamakla birlikte bir Kürt dev-
letine benzer oluşumlardı. Bu görüşün uygulanmasının zor ol-
masında ötürü değil, ilkesel olarak devletçi olmamamızın dünya 
görüşüşümüzle uyuşmadığı için Türk devleti kalksın, yerine Kürt 
devleti gelsin gibi kaba bir yaklaşımı doğru bulmuyoruz. İkinci 
husus “devlet hiç olmasın” görüşü de gerçekçi olmayıp daha çok 
Nihilizme eski anarşizme çağrı yapmaktadır.  

Programın bu en önemli maddesini “Kürdistan’da halkın kendi 
öz demokratik yönetimi + genel kamu otoritesi olarak devlet” olarak 
özetleyebiliriz. Statüsü böyle belirlenmiş bir Kürdistan hem demok-
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ratik hem özgür ve eşitliğe yakın bir konum kazanmış demektir. 
Devletsiz demokrasi demek kendini mevcut tarihsel dönemde 
kandırmak ve maceraperest kılmak demektir. Sınırları belirlenmiş 
ve küçülerek üzerinde uzlaşılmış bir devlet varlığına ihtiyaç vardır. 
Kısacası önümüzdeki dönemde Kürdistan’da iyice tanımlanmış ve 
üzerinde uzlaşılmış, “Demokrasi + genel kamu otoritesi olarak 
Türkiye, İran, Irak ve Suriye devleti” formülü temel bir program 
maddesi olarak öngörülebilir. Bir program maddesi derken tek 
maddelik demiyoruz. Gerekirse üç-beş maddeye ayrıştırılabilir.  

Kürdistan’ın demokratikleştirilmesi yasal bir sorunun ötesinde 
kapsamlı bir toplumsal projedir. Halkın kimliğini  ve kaderini belir-
lemesini inkar eden kesimlere karşı ve onların dışındaki toplumsal 
kesimlerin kendi ekonomik, sosyal, siyasal iradelerini oluşturma, 
kurumlaştırma, yönetme ve denetlemelerini içerir. Sürekli işleyen  
bir süreçtir. Seçimler sadece bu idare edenin belirlenmesi için baş-
vurulan araçlarından biridir. Esas olarak halkın işlevsel örgütlen-
mesini eylemini gerektirir. Yerel köy ve kent komünlerini, kent me-
clislerini, belediyelerini ve genel halk kongresine kadar uzanan de-
mokratik bir süreçtir. Dinamik bir siyasal yaşamı ifade eder. Koşul-
lara göre komşu halklarla ortaklaşa bir demokrasi olarak örgütlene-
bileceği gibi buna imkan verilmezse kendi öz demokratik sistemi 
olarak da oluşturulabilir.  

Siyasetin demokratikleştirilmesi de siyaset alanına ilişkin 
önemli bir görevdir. Demokratik siyaset demokratik partileri gerek-
tirir. Devlet odaklı olmayan, toplumsal talepleri esas alan partiler ve 
yan kuruluşları olmadıkça siyasal yaşamın demokratikleştirilmesi 
beklenemez. Türkiye’de parti yapılanmaları devletin propaganda 
kolu ve devlete konduklarında rant dağıtmayı amaçlayan araçlar 
olmaktan öteye anlam ifade etmezler. Toplumsal sorunlara odaklı 
partilere giriş buna uygun bir yasal statü siyasal reformun önemli 
bir parçasıdır. Kürdistan adına parti kurulması halen yasaklı bir 
konudur. Devlet partisi dışındakilere fazla şans tanınmaz. Açık ki 
bu statünün değişmesi gerekir. Kürdistan adına partili koalisyonlar 
demokratikleşmenin özü ile ilgilidir. Yeter ki ayrılıkçı ve şiddet 
aracına başvurmasınlar.  

Siyasal alanda özgür medyanın da varlığına ihtiyaç duyulur. 
Özgür medya olmadan devletin demokratik duyarlılığı ve siyasal 
alanını demokratikleşmesi sağlanamaz. Bireysel haklar olarak değil 
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kamusal haklar olarak Kürdistan’da bir medyatik düzenlemeye ihti-
yaç vardır. Dil ayrıcalığı olmamalıdır.  

Feodal kurumların demokrasi önünde engel ettikleri bilin-
mektedir. Ortaçağ kalıntısı ağalık, şeyhlik, aşiretçilik ve tarikatçılık 
uygun yöntemlerle demokratik dönüşüme zorlanmalıdır. Asalak ve 
zihni uyuşturan, özgür ahlakın önünde engel teşkil eden bu kurum-
lar, klasik devlet kurumları kadar demokratikleşmeyi engellerler. 
Tüm bu hususlar uygun maddeler halinde siyasal alanda program 
ilkeleri olarak düşünülebilir. Siyasal alana ilişkin teorik yaklaşımı 
ve uygun madde düzenlemesine bu çerçevede geliştirmek hakim 
sistem gerçeği ile halkın gerçekliği açısından gerçekçidir ve uygu-
lanma pratikleşme şansına sahiptir.  

Sosyal alana ilişkin programatik düzenlemenin özünü aile, 
kadın, sağlık, eğitim, ahlak, din ve sanatsal etkinliklerinin önündeki 
sorunlar ve çözüm görevleri oluşturur. Siyasal ve ekonomik alana 
ayrılmaz bir bütünlük oluşturan sosyal alan bölümlenmesi açısından 
ayrı bir bölüm olarak düzenlenebilir. Esas belirleyici alan olarak 
düşünülmesi gerekmekle birlikte siyasi alandaki tahakküm ve eko-
nomik istismar nedeniyle sosyal alan büyük bir sıkışmayı yaşamak-
tadır. Neredeyse hastalıklı bir gövdeye dönüşmüştür. Sosyal alanı 
giderek güçlendirmek ve savunma programı temel işlevlerinden 
sayılmalıdır. Ağırlık ekonomi ve siyasetten sosyal alana taşırıl-
malıdır.  

Devlet sistemlerinde toplumun kontrol edilmesinde sıkça denen 
ekonomik olanakları toplumun elinden çekip, tekrar toplumun 
bağlanması karşılığında topluma azar azar sunulması yönteminin ter 
edilmesi toplumsal düzeyine özgürleşmesinde temel bir noktadır. 
Toplumun ekonomi ile terbiye edilmesinden vazgeçilmelidir. Kürt 
toplumundan yoğun denene bu yöntem halkımızı tam bir DİLENCİ 
durumuna düşürmüştür. Toplumsal alanda öncellikle bu tuzağın 
kaldırılması gerekir. Toplumun ekonomik kaynakları üzerinde dev-
letin değil toplumun hakkı kabul edilmelidir.  

Aile kurumunda kadın-erkek ve çocuklar sistemin en çok tı-
kanan unsurlarıdır. Sistem adeta ailevi bir cüruf, tüm düzen çelişkil-
erinin boğduğu bir kuruma dönüştürmüştür. Evlilik, karı-koca ve 
çocuklar eskinin feodal ilişkilerini henüz aşamamışken kapitalizmin 
insafsız ilişkileri ile kuşatılmış olarak tam bir hapishane hayatı 
yaşamaktadır. Kürdistan’da aile kutsal sayılmasına rağmen özellikle 
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özgürleşme düzeyinden yoksunluk ekonomik olanaksızlık, eğitim-
sizlik ve sağlık sorunları sonucu tam bir cendereye sıkışmıştır. 
Kadın ve çocukların durumu tam bir felakettir. Namus cinayetleri 
denen olgu aslında genel yaşamın içine düştüğü durumun simgesel 
ifadesidir. Toplumun bitirilen namusu kadının başında patlatılmak-
tadır. İflas etmiş erkeklik bunun hıncını kadından çıkarmaktadır. 
Mevcut koşullarda toplumun genel demokratikleşmesi ile ancak aile 
bulanımı çözüm yoluna girebilir. Anadilde eğitim ve yayın kimlik 
bozulmasını kısmen giderebilir. Özel ekonomik destek, yoksul 
aileleri geçici olarak kurtarabilir. Kürdistan’da devlet ile işbirlikçi 
sınırlı bir kesim dışında bir ÖTEKİ insanlık vardır ki kimse onları 
ne yazıya, ne söze dökememektedir. Ötekilerin kimlik, özgürlük ve 
eşitlik sorunları çözülmeden en kirli bir savaştan arındırıldığını 
söylemek mümkün değildir. Kürt toplumunda, ailesinde, kadın, 
erkek ve çocuklarında yaşanan tek taraflı trajik bir savaştır. Program 
bu konuya özgün yaklaşmayı ve yaratıcı çözümleri sağlamayı hedef 
almalıdır.  

Eğitim hem resmi hem anadil de özgür kılınmaktadır. Devlet 
yardım etmese de halkın öz imkanlarıyla dil ve kültürüne ilişkin 
eğitim kurumlarının oluşturmayı engellememelidir. Sağlık kamusal 
bir görev olarak devlet tarafından ve sivil toplumca karşılanabil-
melidir. Toplumun özgür satan hareketleri ile beslenmesine özgür-
lük tanınmalıdır. Ahlaklı bir toplum olunmadan hiçbir iş başarıla-
maz. Özgür bir ahlak edinmek toplumun bilinçlenmesine bağlıdır. 
Dolayısıyla toplumun yaygın bilinçlenmesine engel konul-
mamalıdır. Özgür toplum, ahlaklı toplumdur. Bu özdeşlik toplum 
içinde ki tüm çalışmalarda yansıma bulmalıdır. Dinin toplum hayat-
ındaki yeri tartışılarak ayak bağı unsurlarından temizlenmesi, buna 
karşın toplumun en eski geleneğini vicdanını oluşturduğundan 
gerekli reformdan geçirilerek çağdaşa bilim ve felsefe ile uyum-
laştırılmalıdır. Din, felsefe, dilin hatta mitolojinin ortak bir dilene 
varmak günümüz birey bunalımından çıkışın temel etkenlerinin baş-
ında gelmektedir. Din daha çok yeni özgürlük ahlakında rol alırken, 
bilim toplum bağlantısını kendisi açısından yeniden yorumlayarak 
topluma sunmayı görev saymalıdır.  

Programın toplumsal alana ilişkin en temel tespiti ona kaybet-
tirilen ağırlığını yeniden kazandırmak olmalıdır. Devlet ve ekono-
miyi elinde tutan dar bir azınlık binlerce yılın büyük acı ve ça-
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balarını yaşayarak günümüze gelen toplum üzerindeki kemirici, 
soyucu yaklaşımlarını terk edip ona, gerekli saygı ve itibarı yeniden 
iade etmeyi temel sosyal politika olarak kabul etmelidir. Toplumu 
hem devlet azınlığına hem birey çapulculuğuna, hırsızlığına ve 
saldırılarına karşı korumak programın sosyal alana ilişkin en temel 
görevi olarak anlaşılmalıdır. Kadının özgürlük düzeyi; toplumun 
özgürlük düzeyi ise genel demokratik düzeyi ve ona duyarlı sosyal 
devleti belirler.  

Kadın özgürlüğünü ayrı bir program maddesi olarak düzenle-
mek konunun merkeziliğinden ötürü gereklidir. Kadın sorununa 
ilişkin yaptığımız çözümlemeler toplumsal dönüşümün temel ni-
rengi noktasını oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Reel sosyalizmin 
kaybettiği noktalarda biri iktidar ve savaş sorunu ise ikincisi kadın 
sorunudur. Kadın ve iktidar bir biri ile oldukça çelişkili iki olgudur. 
Kadın ilk ezilen sınıf, cins ve ulustur. Özgürlüğü ve eşitliği tarihsel 
ve toplumsal gelişme içinde değerlendirilip teorisi kurulmadıkça 
sağlam bir pratik gelişmesi de olamaz.  

Kürt toplumundaki kadında neolitik dönemden kalma izler 
halen etkisini sürdürmektedir. Bununla birlikte tüm uygarlık 
süreçlerinin kahrını çekmiştir. Direngen bir yapıya sahiptir. Çağın 
ihanetine uğradığı da açıktır. Bu özellikler feminizmin evrensel ça-
balarıyla birleştirildiğinde ayrı bir kadın partisi toplumsal özgürlük, 
eşitlik ve demokrasi mücadelesinde büyük bir rol oynayabilir. PAJK 
bu role uygun olarak kurulmuştur. Her ne kadar hakim erkeklik 
anlayışında kolay kurtulamadıysa da özgürlükte ısrar vazgeçilmez 
bir öneme sahiptir. Kadın dünyasının özgürleştirilmesi bizzat 
kadının duygusal zeka ile, analitik zekayı birlikte işleterek sağla-
ması en iyisi olacaktır. Kadın açısından mitoloji, felsefe, din ve 
bilim yeniden gözden geçirilip özgün ve özgür kadın zekasıyla 
yorumlanıp pratikleştirilmelidir. Teori ve pratiğe kadın zekasıyla 
yaklaşmak doğaya daha yakın, barışçıl, özgürlükçü ve eşitlikçi bir 
dünyaya ve güzellik yüklü bir yaşamaya daha anlamlıca götürebilir.  

Kürdistan’da PAJK’da ısrar ve gelişme tanrıça erdemlerine, 
melek saflığına Afrodit güzelliğine taşıyabilir. Böylesi bir kadın 
sentezinin çözemeyeceği bir erkek kültürü çekemeyeceği bir yaşam 
gücü yürütemeyeceği bir eylem olamaz. Tarihte, mitolojide tanrıça 
kutsallığına denk bir kadın erdemine –uygarlık tarihi boyunca 
sürekli derinleştirilen bir kölecilik kültürü olarak karılaşmaya ve 
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despot erkekliğe karşı- geliştirmedikçe yaşamda soyluluk, özgürlük 
ve eşitlik, sağlanamaz. Bu değerler sağlanmadan yaşam yitip bir 
değer olmaktan kurtulamaz. Program kadın sorunun bu çerçevede 
maddeler halinde düzenlemelidir.  

Programın ekonomik alana ilişkin yaklaşımın temelinde meta-
laşma ve kara dayalı ekonomiden kullanım değerine ve paylaşmaya 
dayalı ekonomiye geçiş olmalıdır. Karın şahlandırdığı ekonomi 
sadece toplumu değil, doğayı da tahrip etmiştir. Yaşanmaz bir 
çevreye doğru yol alınmaktadır. Burjuva ekonomi politiği durduru-
lamazsa varacağı yer gerçek bir cehennemdir. Tarihin hiçbir döne-
minde hiçbir toplumsal sınıf bu denli kar, değer kazanmamıştır. To-
plumun yozlaşmasının en başta gelen nedeni ekonominin vardığı 
finans düzeyidir. Finansın sürüklediği sanayi ve ticaret ise sürekli 
metalaşma ve onun en çok kar getiren lüzumsuz biçimlerini pi-
yasaya sunduğundan toplumun alamadığı, tüketmediği sözde bir 
bollukla birlikte korkunç boyutları varmış bir yoksulluk ve açlık 
sınırı altında bir öteki insan oluşmasına götürmüştür. İnsanlık bu 
ekonomik politik ile daha fazla yaşayamaz. Sosyalizmin asıl rolü, 
burada karşımıza çıkar. O da; yavaş yavaş meta toplumundan kul-
lanım değeri için üretim yapan topluma; karı esas alan üretimden, 
paylaşımı esas alan üretime geçişle tanımlanabilir. Sosyalizmin 
ekonomi politiği budur. Program ekonomik ilkesini bu ekonomi 
politikaya dayandırmalıdır. Bu ekonomi politikası uygulandığında 
işsizlik, bolluk içinde yoksulluk, aşırı üretimin yanında açlık, kar ile 
birlikte çevre tahribi bir kader olmaktan çıkar.  

Ekolojik toplum özünde sosyalist bir toplumdur. Uygarlık ile 
birlikte doğadan, çevreden kopan, yabancılaşan, tahakkümcü to-
plumdan ancak sosyalist topluma geçildiğinde ekolojik denge ve 
toplumu anlam kazanır. Kapitalist sistem altında çevrenin kurtuluşu 
bir yanıtlamacadır. Ekolojik dengeyi görülmemiş ölçüde bozan sis-
temin kendisidir. Sistemin etkisizleşmesi ve sosyalist toplum sis-
teminin gelişmesi ölçüsünde çevre sorunu köklü çözümüne kavuşur. 
Bu demek değildir ki şimdiden çevre için bir şey yapılmaz. Tersine 
çevre mücadelesini daha aktif kılmak için genel toplumsal dönüşüm 
mücadelesi ile iç içe yürütülmesinin gereğini vurgular.  

Bireysel haklar, insan hakları olarak programda yer bulabil-
melidir. Bireyin düşünme, söz, irade özgürlüğü her koşul altında 
korunmalıdır. Hiçbir ülke devlet ve toplum çıkarı adına bireyi özgür 
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düşünme söz söyleme ve iradesini ortaya koyma hakkından yoksun 
bırakamaz. Toplumsallıkla bireysellik arasındaki optimal noktayı 
yakalamak temel bir amaç olmalıdır. Birey özürlüğünden geçmeyen 
bir toplumsal özgürlük, toplumsal özgürlüğe dayanmayan bireysel 
özgürlük en sonunda  kaybetmeye mahkumdur. Temel insan hakları 
toplum olma hakkında saldırmadan, onunla ancak varolabileceğini 
bilerek aşırı bireyci, toplum dışı, sorumsuz eğilimlere kapılmadan 
değer kazanabilir.  

Programda demokrasiyle sosyalizm arasındaki ilişkinin net 
vurgulanması gerekir. Sosyalizm genel olarak eşitlik sözcüğü ile 
tanımlanır. Yolu ise mülkiyetin kolektifleşmesinden geçer diye bir 
anlayışla özdeşti. Demokrasi ve özgürlük ile bağı kurulamadı. Ku-
rulsunda nasıl hangi sistemle olması önemli değildir söylemine ka-
dar vardı, sonuçta devlet kapitalizmi olarak yozlaştı. Hem teorik, 
hem deneysel gelişmeler demokrasi tam uygulanmadan özgürlükler 
yaşanmadan sosyalizme varılamayacağını göstermiştir. Devlet eli-
yle sosyalizm kurulamaz. Eşitlik tahakkümsüzlük olarak özgürlükle 
birleştiğinde ancak sosyalizm olarak kavramlaşabilir. Zorakiliğe 
dayanan eşitlik sosyalizm olamaz. O halde en geniş demokratik uy-
gulamayla yaşanan özgürlükler altında sağlanan eşitlikçi toplum 
sosyalisttir. 

Eskinin uluslar arası dayanışmayı değil ulus üstü bir yaklaşımı 
esas almalıdır. İnternational değil suprenational (ulus üstü, ulus 
ötesi) olmalıdır. İnsanlar din, ulus, sınıf kimlini aşmış bir dayanış-
mayı yakalayabilmelidir. Hem emeğin hem hümanizmin dayanış-
ması bu temelde daha anlamlı olabilir. Programın enternasyonalizm 
ile ilişkisi bölge ve dünya boyutlu olarak belirtilebilir. Kürdistan 
somutu etle-tırnak gibi Ortadoğu tarih, coğrafya ve halklarıyla iç 
içeliği yaşar. Yeni facialara yol açmamanın en uygun yolu Kürt 
sorununun imha, inkar ve küllendirme, dilencileştirme konumuna 
düşürmeden tutarlı, içtenlikli bir barış ve demokratikleşme reformu 
ile çözüme cesaret etmedir. Bunun genel formülü de Türkiye somu-
tunda çözümlediğimiz; genel güvenlik ve kamusal alan ortaklığı 
olarak devlet + Kürdistan’da demokrasi formülünün Ortadoğu çap-
ında genelleştirilmesidir. Kendini somutta Ortadoğu’da demokratik-
leşme + devletin demokrasiye duyarlılığı = Kürdistan'a özgürlüktür. 
Özgür Kürdistan daha çok demokratik Kürdistan’dır. Dünya 
genelinde Porto-Allegre toplantılarını yerel demokrasilerin ulus üstü 
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platformuna, dünya halklarının devlet odaklı olmayan Küresel De-
mokrasi Kongresine dönüştürmektir. Sonuç olarak Demokratik 
Kürdistan > Demokratik Ortadoğu Federasyonu > Küresel De-
mokrasi Kongresi önümüzdeki dönemin surnational sloganı olabilir.  

Sonuç olarak programın taslak düşüncesi ve dayandığı teorik 
sistem ana hatlarıyla verilmiştir. Devletçi ve milliyetçi etkilerden 
arınmış demokratik özgür ve eşitliğe doğru bir toplumsal dönüşümü 
esas alan program anlayışı ön görülmektedir. Liberal bir program 
olmamakla birlikte bireysel inisiyatife gerçekçi bir rol tanımaktadır. 
İktidar yerine demokratik otoriteyi, toplumsal denetim yerine özgür-
lüğü, liberal, metaya ve kara dayalı piyasa yerine, kullanım değeri 
ve paylaşımcılığı toplumun optimal buluşmasını temel çizgi haline 
getiren bir program söz konusudur. Açık ki bu düşünceler taslak 
öneriler olup, üzerinde tartışılmak, değiştirilmek, eklemek için 
sunulmuştur.  

a) PKK’nin yeniden yapılanmasında program özü oluştururken 
biçimini de örgütlenme belirler. Teori nasıl programı belirliyorsa, 
programda örgütlenmeyi belirler. Örgütlenme bünyenin kemik 
yapısı gibidir. Kemiksiz bünye nasıl bir et yığınına dönüşürse ör-
gütsüz partide iradesini işletemeyen kof bir yığın olmaktan kurtu-
lamaz. Nasıl ki ancak iki hidrojen bir oksijen bir su molekülü oluş-
turuyorsa, uygun kadro örgütlenmesi de toplumun üzerinde yükse-
leceği, şekilleneceği temel ve iskeleyi oluşturur. O halde ör-
gütlenme meselesini iki ana bölüm halinde ele almak daha uygun 
düşer. Kadro örgütlenmesi ve kitle örgütlenmesi olarak.  

Tarih boyunca partilere benzeyen her oluşumun inançlı ve 
iradeli bir kadrosu olmuştur. Kadrosu olmayan birçok oluşumun 
tarihin derinliklerinde unutulması kaçınılmazdır. Davalar partiler, 
güçlü kadrolarıyla temsil edildiklerinde ciddiye alınırlar. Kadro 
sıkça vurguladığımız gibi parti zihniyetine ve program esaslarını en 
iyi özümseyen ve tam bir coşku seli halinde pratiğe aktarmayan çal-
ışan militanları ifade eder. Dönüşümün kurmay ekibidir. Teori ile 
pratik bağı kurabilen, kitlesel örgütlenmeyle etkinliği buluşturup 
yönetebilen özellikleri taşımak durumundadır. Ayrıca toplumsal 
ahlakı ve politikacılığın yaratıcılığını sanatkar düzeyde şahsında  
birleştiren kimliktir. Bu tanımlaya dayanarak, PKK tarihine yeniden 
örgütlenmesine baktığımızda birçok olumlu ve olumsuz öğeyi iç içe 
görmekteyiz. Eğer PKK bugün hala yaşıyorsa bu en başta gerçekle-
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şen soylu ve birer insanlık abidesi olan kadrolarına bağlı olduğu 
gibi tam başarıya gidememesinde de ağır sorun yaşayan kadroları 
yüzünden olmuştur. Hem başarı, hem başarısızlık kadrodan kaynak-
lanmaktadır. Kadroların şahsında muazzam bir toplumsal çelişki 
yumağı açığa çıkarılmıştır. Açığa çıkarıldıkları oranda yıkılan 
olduğu gibi güçlenen de olmuştur. Bir kadro trajedisi, kahramanlığı 
ve ihaneti hep iç içe yaşanmıştır. Tüm eğitici ve pratikleştirici ça-
balarımıza karşın çizgiyi sürükleyebilecek kadrolara bir türlü ulaşı-
lamamıştır. PKK’leşme süreçlerindeki tıkanmalar bu kadro yeter-
sizliğinin ürünüdür. Önümüzdeki yapılanmanın yine en temel 
sorunu yeterince güçlü kadrolar olabilme sorunudur.  

Bu sorunun çözümü programın başarıyla hayata geçmesine yol 
açabilir. Aksi halde yeni tıkanmalar doğacaktır. Kadro olmak bir 
aşk, bir tutku işidir. Kendini amaçlarına sınırsız inanç, kararlılık ve 
aydınlıkla yatırma demektir. Bu nitelikleri olmayan bir heves, kari-
yer tutkusu ile önü tutmak isteyen kişilikler hep olumsuz sonuçları 
yol açarlar. Kadrolaşma bir heves olmanın ötesinde teorik bir 
öngörü programa derinliğine bağlılık ve parti binasını kurmaktan bir 
tutku insanını gerektirir. Yeni dönemde kadro örgütlenmesi 
giderken bu niteliklerin esas alınması tabidir. Her ciddi sosyal, eko-
nomik, siyasal örgütlenme benzer kadro anlayışına liderlik sanatına, 
sahip olmak ister. Başarısında bunun payını arar.  

PKK’nin yeniden yapılanma kararlılığına ulaşırken önümüzdeki 
ağır sorunları esas aldığımızı daha önceki kısımlarda vurguladık. En 
değerli yoldaşları şehit verip geri kalanları fedakarana çalışırken 
fırsatçı kariyerist, çeteci birçok unsur değerleri için için kemirdiler. 
Toplumsal gerçeklik adete parti içinde yeniden yaşam bulmuştur. 
Tarihin en kritik anını yaşadığımız halde kendi bireysel hırslarını, 
iktidar heveslerini dayatmaktan utanmayan öğeler, eksik olmadı. 
Yine yığınla iş dururken sıradan bir işçi üretkenliğinin bile çok dış-
ında tembel yaşayıp geçinenler az olmamıştır. Tepeden konmacı 
anlayışlarla mevkiler tutulmaya çalışıldı. Parti mirası üzerinde bir 
iktidar sorunu yaratılmaya çalışıldı. Çocukça ama tehlikeli yak-
laşımlardı bunlar.  

Parti adına bazı düzenlemeleri yaparken kendi esenliğimizi 
büyük tehlike içinde bırakıp kadroları korumaya çalıştığımızı yeter-
ince sorumlulukla anlamadılar. Halbuki yaşayacağımız trajedilerini 
bilincinde yoldaşlık yapılmaya çalışıldı. Yoğun eleştirilerle sorum-
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luluğu davet edildiler. Binlerce şehit yoldaşın anasına büyük 
sorunlar altında yaşayan halkın beklentilerine layık olmalarına 
sürekli vurgu yapılmasına, aksi halde tarihin kendilerini af etmeye-
ceğini vurgulamamıza rağmen yaratıcılıkla başarı tarzını bir türlü 
yakalamadılar. En olumsuzu da parti mirası üzerinde İmralı süreci 
ile birlikte girilen iktidarcılık oyunu oldu.  

Bir yandan kendini yakan arkadaşlar, kan ağlayan halkımız di-
ğer yanda özüyle ve biçimiyle geleneklerimize layık olmayan ikti-
dar grupçulukları büyük bir çelişkiydi. Bunu yeniden partileşme 
zemininde çözmek en doğru tutum olacaktı. Bu temelde kadro 
sorununa yaklaşırken şüphesiz, iktidar dengeleri hesapları yapılmaz. 
Kendilerini gruplaştıranlara ricayla gelin partileşelim denilmeye-
ceğine göre en doğrusu kendi teorik, programatik  anlayışımızı or-
taya koyup en yüce inanç ve ayırt edici bilinçle varım diyenlere 
mirasımıza sahip çıkmak, özümüzü yeniden biçimlendirmekti. 

Mirasımız içinde nicel ve nitel olarak defalarca partiyi besleye-
cek kadro adaylarına sahip olduğumuz bilinmektedir. Bunlarda 
gönüllüce bir araya gelmeyi, tam bir düşünce ve irade özgürlüğü 
içinde partileşmeye gidebilmeyi görev belledik. On iki kişilik 
yeniden yapılanma için hazırlık komitesi oluşturmaya bir adım ileri 
atmaya çalıştık sorun hızlı atamalarla çözümlenecek cinsten 
değildir. Geçmişte yapılanları tekrarlamak hiç değildir. Geçmişi 
telafi edecek geleceği kazanacak, yaşanılan anın gerekli kıldığı yet-
kinliği gösterecek hiçbir yetersizliği bahane göstermeyen dirayetli 
kadroyla çalışmak esas olmalıdır. Bu nitelikli kadro adaylarıyla ye-
terince deneyimli başarıyla atlattıktan sonra asil üyeler olarak kalıcı 
çalışabilecekleri anlaşılırdır. Taraf ve grup durumuna düşmüş 
olanlara gelince köklü bir değerlendirme eleştire-özeleştiri ve pratik 
çaba içinde haklarında bir sonuca gidilebilecektir. Eski hesaplarla 
bir araya partileşmeye gelinemeyeceği anlaşılmalıdır. Burada iyi 
niyet değil, kriterler belirleyicidir. Fakat bu tür gruplarla tüm bağlar 
koparılmıyor. KONGRE-GEL çatısı altında çalışmaya devam edile-
cektir. Demokratik bir partinin, her şeyden önce demokrasiyi kendi 
içinde yaşatması böylece kanıtlanabilecektir.  

Kadro örgütlenmesi için fazla sayının yararlı ve gerekli ola-
cağını sanmıyorum. 300-500 arası bir kadro niceliğinin programını 
yürütme ve kitlelerini seferber etmeye her alanda temsil gücü ol-
maya yeterli olacağı kanısındayım.  
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Kadronun mekanik şemalara göre örgütlenme yerine işlevsel bir 
örgütlenmeyi tercih etmesi tabidir. Sırf alan ve görev doldurmak 
için değil, bekleyen görevleri başarmak için atama yapılabilir. Ölçü 
bekleyen ve başarıyla üstesinden gelinebilecek görev ve kad-
rolarıdır. Gerektiğinde bir gerektiğinde düzüne ile temsiller, ko-
miteler tesis edilebilir. Ama kolektivizm gerekli bir özellik 
olduğunda çifte temsil her zaman tercihe şayandır. Klasik merkez 
komite, polit büro ve kol örgütlenmeler yerine bahsedilen işlevsellik 
daha uygundur. Şekil sorunlarına takılmak yerine öze uygun çözüm-
ler tercih edilmelidir. Çözüm yeteneklerini kendilerinde görüp 
öneriye bizzat yapmalar uygun olabileceği gibi atamayla da görev-
lendirmeler olabilir. Ama zorlama uygun olmaz. 

Önümüzdeki ayları zorunlu ihtiyaç duyulan alanlara yeterince 
görevlendirme yapılabilir. Altı ayı geçmeyen süreler içinde yüze 
(100) yakın kadro örgütlenmesi rahatlıkla mümkündür. Gerek-
tiğinde daha azı ve çoğunu görevlendirmek de olasıdır. Kolektivizm 
ve bireysel inisiyatif içi içe kullanılmalıdır. Çalışma tarzındaki hız 
gözden geçirme ve sonucu gitmek için gerekli azmi sergileme bi-
linen hususlardır. Teori, program hakimiyeti kadar çalışma tarzı ve 
temposu gereklidir. Tüm kitle savunma birlikleri, legal ve illegal 
alanlarda çalışma bilinen “terörist” yafta nedeniyle özgün, yaratıcı 
olmayı gerektirir. Uslüp, yaşam tarzı etrafa coşku ve çekim gücü 
yaymalıdır. İtici, kaçırtan üslup, en az provokasyon kadar tehlike-
lidir.  

Özetli kadro politikası ve asgari örgütlenmesiyle işlerin pratiğin 
üzerine gitme doğru olan tavıdır. Gönüllük kadar tam bir disiplin 
örneği halinde çalışmak esastır. Kahramanlıklar mirası içinde de 
ayağı kakmış özgürlüğü tutkuyla bekleyen bir halkla yürünmekte-
dir. Büyük bir tecrübe iyice çözümlenmiş bir pratik sonrasında yeni 
görevlerin üzerine gitmek heyecan verici olduğu kadar başarısızlığa 
tahammülü olmayan bir tutumu, çalışma üretkenliğini de şart kılar. 
Görevlerdeki başarı verilmiş sözler kadar, kişiliğin gerçek özünü de 
ortaya koyan en sağlam ölçüttür.  

Partinin çekirdek örgütlenmesiyle bağlantılı bir sorun tüzük 
konusuna ilişkindir. Genel şema bilinmektedir. Düzenli aralıklarla 
kongre, kongrelerde seçilmiş bir başkan ve merkez veya parti me-
clisi merkezin kendi içinden seçtiği dar bir yürütme kurulu, genel 
sekreterlik ve yardımcıları, merkezi kurullar, aşağıya doğru bölge-
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sel, yerel, komünsel komiteler ve alt birimler kitlevi kol örgütlen-
meleri seksiyon örgütlenmesi (parçalara ve ülkelere ilişkin olabilir) 
gibi bölümler ihtiva edebilir. Bu model hakkında lehte veya aleyhte 
değerlendirme yapabilecek durumda değilim. Fakat eskiden hep 
devletleşme tarzının bir yolu olarak kullanıldığını otoriterliğini daha 
çok geliştirdiğini demokratik yanı pek işletmediğini yaşanan te-
crübelerden bilmekteyiz. İlah bu model bu sonuçları doğurur di-
yemeyiz. Belirleyici olan teori ve program olduğu, eğer tüzük kendi 
başına bir araç olarak değil programı uygulamasında bir işleyiş aracı 
olduğunu bilir ve öyle davranırsa demokratikleşmeye de rahatlıkla 
götürebilir. Bu da kadroların özüyle ilgili bir husustur. Teori, pro-
gram, kadro, tüzük ve işleyiş, bir bütündür.  

Kürdistan somutunda her parça için bir seksiyon örgütlenmesi 
gerekebilir. Her parçanın partisi ne tam bağımsız ne tam merkeze 
bağımlı olmalıdır. Yarı bağımlılık olarak seksiyon tarzı uygun 
düşebilir. Merkezi kuruşlarından basın-yayın kurulu, bilim ve sanat 
akademik kurulu, hukuk ve disiplin kurulu vb. örnek gösterilebilir. 
Kitle kol örgütlenmeleri olarak özgür kadın birlikleri, demokratik 
gençlik birliği, sendikal kooperatifler, göçmenler, çiftçiler, esnaf, 
işadamları vb. gibileri düşünülebilir.  

Kurulların işleyişinde daha dar yönetmelikler, kolektivizme, bi-
reysel inisiyatif sağlıklı bir işleyiş için gerekli hususlardır. İç işleyiş 
kuralları olarak tüzük konusunda başka modeller üzerinde de duru-
labilir. Burada sadece dikkati çekmek için öneri kabilinde bazı 
düşünceleri ifade etmek istedik. 

Kadro politikasında biraz daha özgünce yaklaşım gerektiren 
PAJK konusunda birkaç hususa deyinmeyi önemli bulmaktayım. 
PAJK’ın bir çekirdek kadrosunun olması gerektiğine inanıyorum. 
Kadın sorunu sanıldığından daha fazla tüm demokratikleşme, 
özgürlük ve eşitlik hatta ekolojik sorunların çözümünde kilit bir role 
sahiptir. Kadının tümünü birden özgürleştiremeyeceğimize göre 
bunun öncelikle dar bir kadro üzerinde gerçekleştirilmesi gerektiği 
açıktır. Kendini özgürleştirmeyen bir PAJK çekirdeği beklide dün-
yanın en sorunlu kadın ve erkekleri nasıl özgürleştirebilir. Benim bu 
konuya ilişkin diyalog ve birçok çözüm çabam bilinmektedir. O 
yönlü daha derinleştiğimi ve kanılarımı pekiştirdiğimi belirtmeli-
yim.  
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Uygarlık tarihi boyunca ilk köle sınıf, cins ve ulus olarak bir 
kadın gerçekliği ile karşı karşıyayız. Özel ve genel eve kapatılma bu 
köleliğin uygulama biçimleridir. Baskı biyolojik kaynaklı değil so-
syal kaynaklıdır. Karılık-kocalık uygarlıktaki biçimleriyle kadın 
aleyhinde ve genelde tüm toplum aleyhinde işletilen bir kurumdur. 
Siyasal imparatorun eve yansıtılmış figürü kocadır. Koca kadın kar-
şısında hep küçük despotu oynar. Bunun bireysel niyetle alakası 
yoktur. Uygarlıksal bir veri olarak anlaşılmalıdır.  

Kadın özgürlüğünü tarım devrimiyle büyük aşama kaydeden 
evcil-ana (tanrıça ana) kültüründen başlatmak daha doğru olabilir. 
Tanrıça-Melek-Afrodit üçlemesini mitolojik bir tasavvur olarak bu 
nedenle seçtim. Basit-kız imajını yıkmadan kadının büyüklüğünü, 
saygınlığını ve güzelliğini yakalayamayız. Uygarlık ölçütleri erkek-
sel tanrısal kaynaklı olup kadını tüm kutsal tanrısal, melek ve güzel-
lik ölçütlerinden düşürmüştür.  

Ne kadar eski ve yerleşik de olsa çok sıkı bir namus anlayışı 
olarak hepinizin arasında (kadın-erkek ayrımı yapmadan) geçerliliği 
de olsa devrimci estetik yaşam anlayışım, bu tip karılaşma ve ko-
calık kültürüyle bağdaşmaz.  

Analık anlayışımı da açıklamaya çalışmıştım. Bana göre kadın 
halen doğayla erkekten daha fazla duyarlıdır. Erkek bir nevi kadın 
uzantısıdır. Sanıldığı gibi merkez değildir. Bilimsel veriler bu 
yönlüdür. Kadına dayatılan muazzam baskı ve sömürü gerçeği onu 
inanılmaz ölçülerde gerçek görünümünü gizlemeye, farklı kılmaya 
götürmüştür. Kadına yakıştırılan moda, erkek söylemi bu süreci  
din, felsefe hatta bilim ve sanat adına inanılmaz anlatım açıklama ve 
uslüplara götürmüştür. Bu öylesine zalim ve soysuzca bir yaklaşım-
dır ki kadını en inanmadığı hususlara bile tapınmaya götürmüştür. 
Gerçek bir özgürlük ve güç dengecisi olarak benim uygarlık 
oyununa katılmam onay vermem beklenmemelidir. Erkek tanrılar 
dünyasından hoşlanmadığım gibi iç yüzünü de iyi kavramışım. Bu 
dünyanın tanrısallığını katılmayacağımda bilinmelidir. Devlet 
olarak din, politika, sanat, bilim olarak kendini yansıtan tanrısallık-
lar sadece benim açımdan çözümlendiklerinde ilgi taşırlar. Kadın 
tanrısallığın ilginç ve çekici bulmakla birlikte yiğitlik ve gerçek-
leştirilmesi zor bir olgu olduğunun da farkındayım. Ama daha ba-
rışçıl, güzel, duyarlı  böylelikle yaşanmaya değer bir ömrün kadın 
özgürlüğüne, onun mümkün kılan gücüne dayanmadan yaşay-
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acağına inanmıyorum. Tersine kadın köleliğine dolaylı bir erkek-
silik ta çocuk yaşlarımda olduğu gibi hala bana iğrenç geliyor. Bu 
iğrençliği onaylamam beklenmemelidir.  

Gerisini aşk dediğimiz olgu belirleyebilir. Kadın kadro politi-
kamıza aşkı dayattığım her halde yavaş yavaş anlaşılıyor. Bu yak-
laşım cinsiyet boyutunun ötesinde ciddi bir kültürel, siyasi özgürlük 
ve eşitlik kavramıyla iç içe geliştirilmeye çalışılmıştır. Kadının 
kölelik kültüründen kurtulmasıyla, erkeğin egemenlik ağırlıklı 
kültüründen kurtulmayı içeren siyasal alanda demokratik denge 
altında özgür ve eşit duruşla sağlanan bir aşk tanımını gerekli kıl-
maktadır. Yüzeysel, cinsel tutkulu egemen erkeklikle kadınsı köle-
lik arasında gelişen fahiş ilişkiye red eden bir yaklaşımdır. Genelde 
sınıflı uygarlığın özelde kapitalist sistem atlandı yaşanılması çok 
güç-erkek arasında olması gereken tanrısallığı anlamayı gerektir-
mektedir. Tanrısallıktan kastımız 20 milyar yıllık (son bilimsel ver-
ilere göre) evrensel ölçünün insanın duygusal ve analitik zekasına 
kendini fark eden, büyük heyecan veren anlamsallık gücüdür. Kendi 
farkına varan doğadır. Kadın erkekten daha fazla bu evrenselliğe 
yakın doğuştadır. Bilimsel veriler bunu gösteriyor. Kadın evrensel 
ve tanrısaldır derken bu anlamı kastediyorum. Zaman zaman 
sanatın, siyasetin, bilimin, devrimlerin dünyasında kendini hisset-
tiren bu anlam kadın–erkek ilişkilerine yansıdığında ilişkinin tan-
rısallığından bahsedilebilir. Öyle olması gerekiyor. Dinler bunu fark 
etmekle beraber erkek ağırlıklı ideolojik toplumsal kimlikler 
olduğundan kadını dışlamakla aslında iddia ettikleri tanrısallığı da 
büyük zarar vermişlerdir. Bizim çabamız bu tanrısallığı her iki cins 
arasında dengeli demokratik, özgür ve eşitçi bir biçimde açığa çı-
karmaktadır.  

Peki günümüzdeki hakim ilişki türü bu tanımla uyuşuyor mu? 
Tersine elinde Roma baltası gibi öldürücü aletlerle ve daha ağırı 
sahtekar sevgili sözcükleriyle ilişki ve beden kadın katliamları 
yaşanmıyor mu. Erkeğin domuz tarzı gerçekleşmiyor mu? 
Günümüzün meşrulaştırılmaya çalışılan kadın-erkek ilişkisi belki de 
köleliğin en maskeli iğrenç biçimlerinin başında gelmektedir.  

Kadın çekirdeği önemli. İdeolojik derinliği, özgür kadın kim-
liğini kendi şahıslarına yedirecekler. Bu güç yetenek meselesi. 
Pratikleşme sorunları var. Kendilerine geliştirecekler. Eğer zaafları 
olanlar varsa çekilebilirler. Ama bağlı olanlar da var onlar çizgiler-
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inde yoğunlaşırlar. Tabi hiyerarşik merkezi yapı bunlara engel. Sen 
5000 yıllık erkek egemenliğini yıkmaya çalışıyorsun. Her gün 
erkeğin yeni bir canavarımsı yönü ortaya çıkıyor. O yüzden erkeği 
her gün yeniden yeniden öldürmeleri gerekiyor.  Parti şeyleri zaten 
var. Kitle örgütleri mutlaka olmalı. Hem komitelere girebilirler. 
Hem de ayrı kitle örgütleri olur. Özgür kadınlar birliği isminde. Bu 
kendi içinde merkezileşir. Kadın eksenli demokrasi geliştirilmeli. 
Demokratik özerk bölgelerde ekonomik demokratik çalışma 
yürütsünler. Üç köy bile olsa onu demokratikleştirebilirlerse anlam-
lıdır. Mahmur kampı olur. Orada on bin insanımız var. üç bin çocuk 
var demokratik bir model olur. Film çevirsinler, gazete çıkarsınlar, 
sanatla, eğitimle uğraşsınlar. Daha önce Diyarbakır için özgür kadın 
parkı önermiştim. Bu her il için olmalıdır. Her ile bir özgür kadın 
parkı, şehir ormanı, üçüncü önerim de her köye bir  köy ormanı ol-
malıdır. Seçilmek isteyenler halkın önünde şimdiden bu vaatte bu-
lunmalıdır. Özgür kadın parkını biraz açmak istiyorum. Aslında bu 
bir yaşam alanı, eğilim alanı olmalıdır. Uygun adaylar alınır. Kim-
sesiz kadınlar da alınır. Lokantasını da açabilirler. Muazzam bir 
eğitim hizmet yeri olur. Aslında bir tür sevgi aşılama merkezi olur. 
Savunmam dünya çapında kadın savunmasıdır. Genelevden çıkan 
kadın da özgürleşebilir. Diyarbakır’da altı bin kadın şey olduğunu 
söylüyorlar. Bunların hepsini kazanabiliriz. Doğru yola girerler. 
Çirkin kadın yoktur. Güzelleştirilmesi gereken kadınlar vardır. 
Böyle bir evlilikte sevgi ve saygı değer bulmaz. Kadınla böyle dost 
olunmaz. 

Ortadoğu’da kadın sorunu böyle çözülür. İntiharların, ci-
nayetlerin önüne de böyle geçilir. Buna kadının modern tapınağı 
diyorum. Her belediye özgür kadın vaadi olarak halka bunu sun-
malı. Yine her vilayetin kendine özgü projeleri de olsun. Kendi tan-
rıça, melek ve Afrodit düzenlerini kursunlar. Çok büyürler. Bunu 
kurduklarında kazarmış demektir. Kongre içinde siyasal komite 
içinde olabilirler. Güçlü kadınlar Kongra Gel içinde bütün komitel-
erde yer almalı.  

Zaten öz savunmaları olur. Bizimkilerde akademinin girişine 
“kendini savunmayı bil” diye yazarlar. Güzel bir yazı ile yazarlar. 
İnanmayanlar halk savunma birliklerine giremez. Birbirlerini alıp 
kaçacaklarına bayanlar ayrı savunma şeylerini yaparlar. “Star ismi 
olabilir, Ş. Beritan Özgür Kadın Savunma Akademisi” olabilir. 
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Kendi savunmalarını kendileri alır. Tehdit ve saldırılar her taraftan 
gelebilir, kendi tedbirlerini alsınlar. HPG nicel ve nitel olarak 
kendilerini güçlendirsinler. Her alana girebilirler, Botan’da yo-
ğunlaşabilirler. Hareketli bir yıl önümüzde durduğuna göre bunu 
yapabilirler. İşler ciddidir. Çok inançlı kararlı  olanlar içeriye gir-
meli. 

Eğitimi ele alsınlar, demokratik, kültürel çalışmalara el atsınlar. 
Sıkıntı çekmemeleri gerekir. Kadın hareketi hatta cezaevindekilerde 
dahil kendilerine bağlı sivil toplum örgütleri olmalı bunların toplu-
mun hizmetine sunmalıdırlar. 

PAJK'la ciddi bir proje geliştirmek istiyorum. Bir grup kadın 
yoğunlaşabilir mi? Onları üçe  ayırıyorum. Mitolojik bir söylemle 
anlatacağım. Birincisi tanrıçalık yolunda olan kadınlar. İkincisi me-
lekleşen ya da melek olma yolunda kadınlar. Üçüncüsü baştan çıka-
rılması gereken kadınlar. Bunu mitolojik söylemle belirtiyorum. Her 
gruptan on ile yüz arası, toplam azami üç yüze yakın gruplar olur. 
Bu gruplar oluşursa onlarla ilgilenirim. Her üç grupta önemli. Birbi-
rimizle uğraşırız. Onlar mı beni yoldan çıkarır ben mi onları tanrıça-
lık yoluna sokarım bakacağız. Herkes yerini burada görür, melek-
leşme yoluna mı girerler, beni baştan çıkarabilirler mi? Göreceğiz. 
Giden kızlar da şimdi mahçuplardır herhalde. 

Tanrıça kendini evrenselliğini bilince çıkaran demokratik güç 
dengesinde yerine tam oturan, özgür ve eşitliği toplumsal ilişkiler-
inde yürüten kadını ifade etmektedir. Bu kadın karşısında erkeğin 
karılaştırmaya, üzerinde egemenlik kurmaya cesaret edemeyeceği, 
sadece saygı ve sevgisini izhar edebileceği, kadından zoraki sevgi, 
saygı hele hele cinsiyetçi ilişki beklemeyeceği açıktır. Ancak kend-
ini demokratik denge gücüyle birlikte eşit ve özgür kıldığında kar-
şısındaki benzer ölçü sahibi kadından sevgi ve saygı beklemesi 
gerektiği temel AHLAK ilkemiz olarak anlaşılmalıdır. Bu ahlaki 
ilkeye uyulduğunda belki aşk dediğimiz olgu yaşanabilir. Buda de-
mokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesinin kahramanlığıyla gelişe-
bilecek bir olaydır. Başka tür her yaklaşım aşka ihanettir. Aşka 
ihanet edildiğinde ise yaratıcılık ve başarı gerçekleşemez. PKK 
saflarında gerçek bir aşk başarı ile kendini kanıtlayan bir kahra-
manlıkla mümkündür. Peki gerçekleşen bir çok kadın-erkekli kaçışa 
ne ad verebiliriz. Açıkça bitmiş Kürt kimliğinin kendini kanıtlaması 
olarak değerlendirebiliriz. Birçok arkadaşımızın 40-50 yaşlarında 
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hem basit, kölelik içeren ilişkileri yaşaması hem aşk çizgisinde 
düşünce ve pratik sahibi olamamaları acıklı bir trajedidir. Hatta ko-
medi-trajedinin iç içeliğidir. Bazıları çıldırmış gibidir. Bazıları 
kadın-erkek olarak bir araya geldiklerinde tatmin oluyorlar bazıları 
rüyalarında… Bazıları da evlenmeyi bir siyasi konu olarak dayatıy-
orlar. Bazıları güdülerine engel konulduğu için bütün devrimci 
görevlerine karşı objektif bir protestoyu sergilediler. Özcesi geçerli 
düzen beklentilerine dayattılar. Bu arkadaşları anlıyorum. Ama biz 
kadın ve erkekler olarak yaşamın en ateşli imtihanlarından geçerken 
birbirimize eşitlik ve özgürlük sözü verdik. Bu sözün ancak özgür 
bir ülke, demokratik bir toplumda gerçekleşebileceğine and içtik. 
Andımıza ve kararlılığımıza bağlı olmak için tüm çabaları sergile-
diğimi inkar edemezsiniz.  

Gerçek yiğitlik bu tanımlar içinde anlam bulabilir. Böylelerinin 
aşk ilgilerine, eğilimine saygı duyulur. Kendini ateşe atan yiğit 
kızlarımız ve erkeklerimiz bizim için aynı zamanda aşka ihanet et-
meye karşı bir uyarıdır. Onlar ülkemiz ve halkımız içinde aşkın kut-
sal kurallarına uymanın hem ülkeleri, hem uygulayıcıları hem 
gerçek kahramanlarıdır. Bizler en azından bu kahramanlara karşı 
saygı gücümüzü gösterebilmeliyiz. Bu ölçülerin çok zor olduğunu 
biliyorum. Ama cayır cayır yanmaktan daha zor olan ne olabilir ki! 
Aşk en yaman savaştıran gerçeğimizdir. PAJK içinde bu yönlü ol-
mak isteyenler çıkabilir. Ben bunun işaretlerini gördüğüm içen bu 
değerlendirmeleri yapıyorum. En azından böylesi çıkışların büyük 
yaşam sahibi olmak isteyenlerin önünde engel olmamalıyız. Kendil-
erine tartışsınlar, eğitsinler, lanetli tarihten özgürlük tarihine sıçras-
ınlar. Aşklı sevgi ve saygılı yaşam kurullarının geliştirsinler. Her 
türlü örgütlenme ve pratiklerini kararlaştırsınlar. Kongrelerinden 
günlük toplantılarına kadar düzenlerini kursunlar. Gerçek bir aşk 
gücüne ulaşsınlar. Bundan daha değerli bir şey olabilir mi? Bu güce 
ulaşmış bir PAJK’ın çözemeyeceği bir sorun, yürütemeyeceği bir 
göreve düşünülemez.  

Belki içimizdekilerde dahil birçok kimse Kürt ve Kürdistan 
gerçekliğinde bu tür aşk anlayışları yaşanmaz diyebilir. Ben bunun 
halk tarihimize yakışmadığını belirteyim. Destan geleneklerimiz 
benim tanımlamalarıma uygun düşmektedir. Yanı başımızda 
Botan’da Süphan ve Sincar dağlarında yaşanan Meme Alan, Mem u 
Zin, Dervişi Avdi destanları tanrısallığa oldukça yakındırlar. Aşk 
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destanlarının güncelleştirilmesi zor olabilir. Kaldı ki ben ve şehit 
yoldaşlarımız aşk yolunun işçiliğini kahramanca yerine getirmişiz-
dir. Eğer sözde canı aşk isteyenler hala bu çabaların değerlerini 
anlamışlarsa ya kör ya fesat yada alçak ve haindirler. Aşk için biz-
den daha ne beklenebilir? 

Devrimci görevlere hiç başarıya koşmayacaksın sonra canım 
ilişki istiyor diyeceksin, bunun utanmazca yaklaşım olduğu açıktır. 
Kürdistan’da aşk holiwood ve yeşilçam filmlerinde yaşananlara 
benzemez. Bilgelik kadar zafer tanrı ve tanrıçalıklarını gerektirir. 
Kuşlar bile yabancı eli değmemiş yerlerde yuva yapar. Gırtlağına 
kadar işgal edilmiş yer ve yüreklerde aşk yuva yapabilir mi? Yanına 
sığınacağın her güç önce aşıklara bilmem ne yapacaktır? Benim 
yaşadığım deneyim şunu gösterdi.  

Devrimci görevlere ihanet etmeden bir düzen kadınıyla 
yaşamaya çalışmak mümkün değildir. Saflarımızda basit evlilikler 
olabilir. Ben bunu kölece ve fiziki varlığını sürdürmek için ilişki 
olarak yorumlarım. Bu arkadaşlara hain dememenin şartı devrimci 
görevlerde başarı performansını yakalamaktır. Yoksa devrimci 
görevleri ilişkisinin hizmetine koşturursa, gelişecek olan ihanettir. 
Kürt tarihi büyük oranda bu ilişki tarzıyla ihanete batmıştır. Diğer 
bir eleştiri; basit evlilik, aşkın kaybı, pahasına gerçekleşir. Ben hala 
aşkın savaşımı vermekten yanayım. Bunun yaşı sınırı, olamaz. Vur-
guladığım gibi kim ki aşkı cinsel tutkuya indirgerse ona ihanet et-
miş olacaktır. Bizim mücadele koşullarımızda aşk görevlerde başarı 
için şart olan umut, tutku, irade, anlayış gücü, güzellik arayışı, ce-
saret, fedakarlık barıştı savaşta, onurlu bir sona kadar gerekli olan 
inançtır. Aşkında savaşı olan yurtseverlik, özgürlük ve onurlu barış 
savaşımı PAJK gerçekliğinde başarı için gerekli olan gücü bulacak. 
Özgürleşen kadında özgürleşen erkek yaratılacaktır.  

Kadınların adaletine güvenmek gerekir. Erkekler genellikle 
kadın boş bırakıldığında her kötülüğe açık varlıklar haline gelebile-
ceğinden kuşku duyarlar. Bu kuşkunun altında bin yılların baskı ve 
zulmü olduğu açıktır. Benim kanılarım hakim erkekliğin bu yak-
laşımını tersini savunur. Kadın doğasında adalet, özgürlük ve eşitlik 
çok yaygın yaşanan olgusal gelişmelerdir. Daha doğrusu kadın to-
plumsallığının özü adalete, özgürlüğü ve eşitliğe dayalıdır.  

Yine son derece barışçıldır. Anlamlı yaşamın ancak bu temel 
kavramlarla gelişebileceğinin tamamen farkındadır. Güzellik 
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kavramında da duyarlı ve üstündür. Seçimlerinde savaşla baskıyı, 
eşitsizliği, dayatması yine doğasına, toplumsallaştırma tarzına ter-
stir. Bütün bu hususların anlaşılabilmesi kadının özgür hareket im-
kanlarına bağlıdır. Ne kadar özgür hareket ederse, o denli güzel, 
adil, eşit tercihler geliştirebilecektir. Dolayısıyla toplumda güzellik, 
adalet, eşitlik kavramlarının yaşamsallaştırılması sıkı sıkıya kadının 
özgürleştirilmesinden geçmektedir. Kendine güvenen bir erkekliğin 
kadının bu tarz özgürleşmesine engel değil, büyük öz verili deste-
ğini gerekli kıldığını bilmesi gerekir. Benim kadım demek yerine 
özgürleşmese gereken kadın demeye öncelik vermesi gerekir. Bu 
durumda aşk olgusunun koşullarını belirlemek mümkündür. Önce-
likle kadının seçim hakkını tam kullanabilmesi için özgürlükte ve 
eşitlikte erkekle denk güce erişmesi birinci koşuldur. Bunun için de 
toplumda demokratikleşmenin tam sağlanması diğer bir öncül ko-
şuldur. İkincisi erkeğin binlerce yıldır kadın aleyhine edindiği ege-
menlik ölçütlerini kendinde ve erkek egemen toplumda aşması, 
böylelikle kadınla denk güce ulaşmayı kabullenmesi gerekir. Açık 
ki, bu koşullar uğruna yürütülecek demokratik özgürlük ve eşitli 
mücadelesi bireyi aşk olgusuna daha yakınlaştıracaktır. Bu da önce-
likle verili düzen aşklarının inkarından geçmektedir.  

b) Örgütlenmede parti kadar, belki de daha fazla gerekli olan 
bir kurum Koma Gel (Halk Kongresidir) halkın temel örgütlenme 
çatısı olarak halk kongresi Kürdistan somutunda kendine özgü bir 
tanımı gerektirir. Çeşitli yönleriyle tanımlamaya çalışırsak; Halk 
kongresi her şeyden önce parti gerçekliğinden farklı bir anlama sa-
hiptir. Partilerin ideolojik yanı ağır basarken, kongrenin siyasi yanı 
öncelik taşır. Uyanmış, hak talebinde bulunan ve özgürlük 
yürüyüşünde olan halkın kimlik ifadesidir. İdeolojisi, sınıfı, cinsi-
yeti, milliyeti, düşünce ve inancı ne olursa olsun ülkeye özgürlük, 
halka demokrasi isteyen her kesin ortak karar ve denetim organıdır. 
Parlâmento değildir. Klasik yasalar çıkaran organ olmamakla bir-
likte halkın özgürlük ve eşitlik içinde bir yaşama sahip olabilmesi 
için her kararın denetiminin gücüdür. Hem yasal hem siyasal bir 
organdır. Halkın devlet odaklı olmayan en yüce organıdır. Devlet 
organı olmamakla birlikte devlet alternatifi bir organ da değildir. 
Çağımızın tüm toplumsal sorunlarının çözümünde demokratik 
ölçütleri temel alan kurumların başında gelmektedir. Devletin 
çözüm gücü olmak yerine daha da ağırlaştırdığı ekonomik, sosyal, 
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siyasal, hukuksal, ekolojik, medyatik, öz savunma alanlarında 
gerekli kararları almak ve uygulamasını denetlemekte görevli olup 
içte ve dışta halk adına en yüksek muhatap gücüdür.  

Kürdistan halkı tüm parçalarda ve ülke dışında Kongre 
çözümüne seferber olmak durumundadır. Tanımı yapılan çerçevede 
KONGRA-GEL’in son ortaya çıkan grup karşısında olağan üstü 
kongresini toplaması söz konusudur. Kongre mevcut iç ve dış gel-
işmeleri kapsamlı değerlendirecektir. Ekonomik, sosyal, siyasal, 
hukuksal, ekolojik, medyatik ve öz savunmaya ilişkin gerekli karar-
lar alınacaktır.  

Bir yürütme konseyi görevlendirilecektir. Bölünme, parçalan-
mayı beklemek boş bir hayaldir. Artık her Kürdistan parçasında 
kongre çözümü için var gücüyle çalışılacaktır. Kapatılan (barajlar 
ulusal parlâmentolar ve yasaklanan siyasal partiler yerine yerel de-
mokratik yönetimler seferber edilecektir. Her köye ve mahallede 
özyönetim birimleri seçilip sorumlu kılınacaktır.  

Halkın tüm yaşamına demokratik çözümlerle aydınlanma 
sağlanacaktır. Uzun vadeli çözüm yolları gösterilecektir. Kongrenin 
karar gücü uygun koşullar ve olanaklar altında hayata geçirilecektir. 
Halkın öz eğitimi elden geldiğince yürütülecektir. Devlet dilen-
ciliğine terk edilmeyecektir. Açlık sınırında halkın avlama 
oyunlarına şans vermeyecektir. İnsan hakları ve kültürel özgürlük-
lere saldırılar olduğunda kendini savunacaktır. Yeni köy boşaltma-
ları engel olunacak eskiler tekrar yerleşime açılacaktır. Bu tür 
dayanışmayla açlığa karşı önlem alınacaktır. Her bakımdan yen ör-
gütlenmeler geliştirilecektir. Demokratik eğitim okulları her yerle-
şim alanında halkın kendi demokrasisi konusunda eğitecektir.   

Dıştan devletlerin içte tarafların işlemez kılmak istedikleri 
KONGRE-GEL gerçeği yürüyecektir. Devletleri sonraya bırakılım 
taraf diye geçinenler durumlarını tek bir şeyin kurtarabileceğini bir 
saniye bile unutmasınlar. Oda önlerindeki görevlerde başarmak 
gerçeğidir. İş ne kadar ağı, önemli ve ya basit ve önemsiz olursa 
olsun hukuksal olarak kabul edilmek başarılmak içindir. Ben şunu 
iddia ediyorum bu duruma yol açanlar acaba devrimci onurlarını 
kurtarmak için yaptıklarımızı bir gün için bile olsa değerini takdir 
edebilecek mertliğe sahipler mi? Ben iki santimlik hava deliğinden 
zorla nefes alıp halkımızın onur savaşında hiçte küçümsenmeyecek 
değerler için yaşamaya çalışırken, birliği esenliği zor bela bünyemi, 
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irademi dağıtmamaya “en değme kişinin üç gün sonra yaşamına son 
verecek gerçeklikler karşısındayız” çalışırken, bu arkadaşlar acaba 
kendi onurlarını nasıl kurtarabileceklerini olgunca, başarılı bir ça-
bayla kanıtlayabilecekler mi?  

Bunun için düşündük, önerdik, KONGRA-GEL tipi bir kurum-
laşmayla gerçek bir yenilenmeyi başarabilir ve onurlarını kurtara-
bilirler diye inanmış beklemiştim. Bir şeyi daha hatırlatmalıyım: Bu 
tip sözde iktidar savaşları en pis ölümleri beraberinde getirir. Hiç 
heveslenmesinler. Dağ gibi görevler önlerindeyken insan bir anını 
bile bu “Bizans oyunlarına verebilir mi? Bura da bir kez daha haklı 
haksız ayrımı” hatta ajan provokatör, darbe söylemi ile izaha ka-
çmayalım. Öyle olsa bile yöntem bir halkın kaderini böyle işlemez 
kılmak olamaz. Yüzlerce örneğini ben yaşadım. Ama anın görev-
lerini tek leke düşürmedim. Hiç kimse kazanamayacağı savaşa bile 
bile girmez. Taraflarımız sadece kendilerine değil, herkese, tüm 
halkımıza kaybettirecek savaşa bile bile girerken neyi umdular? Bir 
taraf kazansa bile ihanetten daha bu kazanımlarını kime, nasıl 
pazarlayabileceklerini düşündüler? 

İşin daha da tuhafı benim adıma “benim” anlaşılması zor bir te-
crit içinde tecride alınmama cesaret edilmesidir. Bu kimlikler kend-
ini tanımalı ve izahı doğru yapmalılar. İnsan her gün sütünü emdiği 
anasını nasıl süt vermez duruma getirmek ister? 

Ben anamla kavga öykümü anlattım. Anlaşılır, tarihi nedenleri 
vardır. Ya bu arkadaşların nedenleri nedir? Ne dost, ne düşman 
benim değersiz duruma düştüğüme dair bir şey söylememiştir. Ya 
bu kimlikler kime neye dayanarak değersizleştiğini öyle olmamı 
istemiş olabilirler? Bu sorulara cevap vermek gelişimleri için çok 
gereklidir.  

Bu durumu yaşayanlar, bilerek veya bilmeyerek benzer konuma 
düşebilecekleri hatırlatıyorum. Halkın onur davasına katılmak şere-
fli, gönüllü, iddialı insan ister. Bu yetenekleri yoksa baştan katıl-
masınlar. Mevkileri tutmasınlar. Mevkiciliğin demokrasi düşmanlığı 
olduğun hiç unutmasınlar makamsız da durmasınlar. Çünkü oda 
çoktan iddiasızlık demokrasiye uygun davranılmadığında mı inkar 
edecekler. Bazı gelişmeleri takip ettim. Uygulanan yöntemleri 
padişahlar bile uygulamaz. Hazır halkın iradesini kırmak nasıl izah 
edilebilir. Demokrasiye bu denli kapalılıkla halen içimizde nasıl 
yaşayabiliyorlar. Artık demokrasiyi anlamaları gerekir. Türkiye’nin 
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en büyük kalantorları bile demagoji ile despotizim ile başaramamı-
şken daha tüyü bile çıkmamış delikanlılıkla neyi becerebilirsiniz? 
Bu satırları zorlanarak yazıyorum. Bu yorumlardan kurtulmak istiy-
orum.  

Eminim ki bu arkadaşlar benim yerimde olsalardı benim gibi 
kırk kez tasfiye etmiş olurlardı, ben yine onlarla beraber yürümeyi 
devam ediyorum. Ama benimle oynamayın demeyi ekleyerek, çok 
korkunç  perişan olursunuz.  

Kongrenin nicel ve niteliğine ilişkin fazla belirleme yapacak 
durumda değilim. Belirttiklerime ilaveten kongre başkanlığının yıl-
lık seçilmesi, iki yıl üst üste seçimin üstünden en az iki yıl geçtikten 
sonra yeniden aday olunabileceğini önemli bir demokratik tüzük 
hükmü olarak önerimi tekrarlıyorum. Tüm uzmanlık ve ideolojik 
olmayan halk örgütlenmelerinde bu demokratik kuralın önemli 
olduğunu belirtiyorum. Bir  yıl olmasa bile iki dönemde demek 
mümkündür. Fakat parti ve uzmanlık isteyen kuruluşlarda süre kısıt-
laması kişinin konumuna bağlıdır.  

Nisan ayında birkaç haftalık aylık kongre genel toplantıları 
tarihi geleneklere de uygundur. Bu öneriyi de tekrarlıyorum. Şimdi 
veya ileride bir kongre kente belirlenebilir. Bu kongrenin gücünü ve 
ciddiyetini gösterir. Yürütme, disiplin kurulu ve başkanını kon-
grenin seçmesi uygulanan genel bir husus yürütmeye gerçekten 
ölçülerin ve kararlılıkları yeterli olanların seçimine dikkat edilir.  

Yürütmenin yedi komite halinde çalışmasını önermiştim. 
Üyeleri hem içinden hem dışından seçebilir. Ayrıca kongre toplantı-
larda olmadığı dönemlerde de çalışan yedi komiteye karşılık yedi 
karar hazırlık komisyonlarının kendi içinde seçebilir. Bunlar 
araştırmalara dayalı karar ve denetime katkılar bulunur. Öneri hazır-
lar. Her komiteye bağlı özelliklere göre büro, okul, birlik tarzı ör-
gütlenmeler, bağlanabilir. Aşağıya doğru büro, okul ve birliklere 
bağlı bölgesel, yerel, mahalle ve köy esaslarına göre birimler oluştu-
rulabilir. Mahalle ve köy komünlerine her demokrasi de temel ihti-
yaç vardır. Kongre bu tarz örgütlenme şemalarıyla uzanmadığı, ör-
gütlenmediği etkilemediği tek bir halk kitlesi bırakmaz. Duruma 
göre legal legal olmayan yollar denenir. Legalite esas olmalıdır. 
Parti iradesini ancak kongre örgütlenmesi vasıtasıyla kitleselleştir-
ilebilir. Savunma birlikleri kongrenin kararlarına bağlı geliştiren ve 
koruyan birlikler olarak da tanımlanabilir. Legal partilerle ilişkiler 
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sempatizan düzeyinde olabilir. Yasal kuruluşları emirle yürütmek 
doğru olmaz. Üstlenmesini ve üye dağılımını görev esasların ve 
güvenliğe göre sağlar ve dağıtır. Bütün bu hususular pratiğin ihtiya-
çlarına göre genişçe açımlayıp tartışarak sağlam değerlendirmek ve 
kararla donatılıp güçlendirilebilir.  

Kürt sorunun çözümünde halk savunma birliklerinin (HPG), 
rolü önemini korumaktadır. Parti ve kongre örgütünde ayrı bir ör-
gütlenme olarak demokratik mücadeledeki yeri, parti ve kongre ile 
ilişkisi, savaş tarzı , aydınlatılması gereken hususlardır.  

15 Ağustos atılımının gerekli ama uygulamasının yanlışlık ve 
yetersizliklere dolu olduğu hep söylendi. Büyük kahramanlıkları 
kadar, büyük alçaklıkları da yaşadığı, kazanımları kadar kayıpları 
da olun, bu savaşım döneminin eleştiri ve özeleştirileri yoğunca 
yapıldı. Ardından bıraktığı büyük mirasın devamı olarak HPG 
şüphesiz eski tarzı olduğu gibi sürdürecek durumda değildir. Ama 
işlevsiz, rolsüz kalacakta değildir. Henüz ne kalıcı bir ateşkes nede 
barış durumu yaşandığına göre HPG’nin yaşadığı sorunların yerine 
getirilmesi gereken görevleri, nicel ve nitel konumu hep değer-
lendirmelere konu olacaktır.  

HPG'nin rolü bu biçimde tanımlanabilir: Demokratik uzlaşıya 
götürünceye kadar halkın demokratikleşmesini geliştirmek ve 
korumaktır. Demokratikleşmenin önünü açmak anti- demokratik 
devlet zoruyla işbirliği ettiği güçlerin dolaylı engellemelerini 
kaldırmaktan geçer. Savaşın kabul edilebilecek koşullarının bir di-
ğeri HPG nin bizzat varlığına yönelik saldırılara karşı savunma sa-
vaşıdır. Bunun  için gerilla savaş türünü sonuna kadar kullanmak 
durumundadır. Üslenmeden halkla ilişkilere; lojistikten  eğitime 
komutadan siyasi bağlantılara kadar gerekli her sorunu çözmek 
görevlerindendir. Öyle dönemler olur ki halkın ve tüm örgütlü 
güçlerin dayandığı en temel biçim olur. Tüm demokratik çabaların 
koruyucu ve geliştirici olmak ona düşür. Bunun için gerekli siyasi 
ve örgütsel donanımı sağlamak durumundadır. Nicel ve nitel konu-
munu yerine getirmesi gereken görevleriyle uyumlu kılmak, strateji 
ve taktiklerini belirlemek çözmesi gereken görevlerdir. Tüm parti, 
Kongre ve tehlikede olan halktan insanların güvenliğinden de 
sorumlu  kılınmaktadır. Bu zor ve önemli görevleri en iyi eğitilmiş 
askeri ve diğer güvenlik güçlerine karşı yerine getirmektedir.  
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Şimdiye kadar dolaylı da olsa devlet ve Kongre güçlerimize 
uyarı niteliğinde değinmelerim oldu.  En son Kongre kararlılığını 
boşa çıkaran tutumları görünce tarihi sorumluluk gereği PKK'nin 
yeniden yapılanması, Olağanüstü Kongreyle Kongre iradesine 
bağlılık temelinde görüş ve önerilerim oldu.  Ne pahsına olursa ol-
sun son nefeste de olsa bu yönlü görüşlerimi belirtecektim. Yetersiz 
iletişim epey öfkelendirse de elden geleni yapmaya çalıştım. En son 
bu savunmayla her konuda görüşlerimi derli toplu sunmuş bulunuy-
orum.  

  Benden beklentiler fazlasıyla anlamsızdır. Sağlığım ne kadar 
elverişsiz olursa olsun onurlu sona kadar gitme gücünü göstermeye 
çalışacağım tabidir. Ama şunu da belirtmeliyim ki gerçek yoldaşlar 
olsaydı mevcut ortamda bu biçimde davranmazlardı. Kemal Pir, 
Ferhat Kurtay’ların eylemini duyduğunda kendine şöyle söylediği 
söylenir: “Bu eylemi yapmak bize düşerdi“  bilindiği üzere ölüm 
orucuna böyle gidildi. Ben kesinlikle intiharvari eylem yanlısı 
değilim ve yanlış buluyorum Ancak Kemal Pir, Mehmet Hayri 
Durmuş, Mazlum Doğan ve Ferhat Kurtay’ların eylemini intihar 
eylemi olarak  değerlendirmiyorum. Kendilerini de ifade ettikleri 
gibi “en ufak onurlu bir yaşam imkanı bulunsaydı bunu esas ala-
cağız ve sonuna kadar onurlu yaşayacağız“ değerlendirmeleri 
gerekli yaşam ölçülerini vermektedir. İnsanlık onuru için yapılacak 
tek şey kalmıştı. O direniş eylemini de ortaya koydular, Hayri Dur-
muş‘un bu kararlılıklarını “başardık“ sözüyle değerlendirdiği bilin-
mektedir. Sloganları “insanlık onuru kazanacaktır“ biçimindeydi. 
Direniş savaşımımızın geleneği budur. Ve doğru anlaşılıp uygulan-
mak durumundadır. Cezaevinden çıkmış bir çok arkadaş da 
yanlarınızdadır. Yaşamdan ne anladıkları sorgulanmaya değer. 
Sizlerden 15 Ağustos süreci boyunca bolca yaptığınız gibi intihar-
vari eylem bekleyen yok. Kabul de edilemez. Fakat her tür demok-
ratik eylem ve öz savunma savaşı olanaklarının var olduğu, özgür 
hareket için zaman ve mekan koşullarında şikayet edilemeyeceği, 
dolayısıyla halkın ve kendinizin onuru için her seçeneğin denene-
bilecek koşul ve olanaklarının mevcut olduğu inkar edilemeyecek 
bir husustur. İkibinler sonrası özeleştirinizi ciddiye alarak sonuç 
alıcı pratiklerin sahibi olabileceğinize inanmıştık. Ortaya çıkan 
sonuç mirasımızı cenaze yerine koyup ikiye parçalamak ve beklen-
tilerimize karşılık olarak bize yollamak oldu. Onur savaşının bu 
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olamayacağı açıktır. Büyük emeklerin sonucu özgürlük vaat eden 
başta dağlarımız olmak üzere halkımızın ve özgür insanlığın  
içindesiniz. Unutmayanız ki tek birinizin bu konuma erişmesi için 
ben dağlar kadar çaba harcadım. Kendim için karşılık beklemiy-
orum. Ama halkımızın onuruyla böyle oynama anlamına gelebile-
cek tavırlarınızı da asla tasvip edemiyorum. Halkı bırakın kendi 
onurunuzu ne halde tuttuğunuzu anlamak durumundasınız. Biz , ben 
size böyle davranmanızı hak ettirecek bir yanlışlık ve yetersizlik 
içinde olmadım. Ben insanlığın onur savaşını doğru yorumlayıp 
gereklerinin takipçiliğini yapmaya devam edeceğim.  

15 Ağustos sürecine ilişkin bazı hata ve eksikliklerimi de bu 
vesileyle dile getirdiğimi sanıyorum. Bunların başında başlangıçta 
ne istediğimize dair açık olmaktır. 1980lerin başında yeterince açık 
ve çözümleyici olmadığımı kabul ediyor ve bu savunmalarla öze-
leştirisel yaklaşımımı doğru yaptığıma inanıyorum. İkinci hata ve 
yetmezlik yürütülecek eylem konusunda açık olamamaktır. Bu 
konuda da netliğe ulaşıp ilgili çevrelere yanıtımı verdiğime inanıy-
orum. İki türlü eylem söz konusudur. Bundan sonra;  

a) demokratik eylem ve çözüm olanakları, çok ısrarlı ve kap-
samlı yaklaşımlar geliştirdiğim ve esas tercihimin bu yönlü olduğu 
açıktır. Bu netliğe 1990ların başında ulaşamamak ayrıca ciddi bir 
noksanlıktı. Geç de olsa, en büyük çaba ve çilesini ben çekmişte 
olsam bu günkü tarihsel koşullarda önemli gelişmelerin arifesinde 
anlaşılır ve uygulanabilir bir demokratik eylem ve çözüm tarzını 
sunabilmiş olmam önemlidir. Demokratik mücadelede iddialı 
olduklarını söyleyen binlerce aktivist ve milyonlarca özgürlüğe 
kalkmış halk gücümüz vardır. Silahlara başvurmadan da çözülebile-
cek sorunları her tür cevabı verebilecek bir kitle ve militanlık 
gücüdür. Sözde önderlik konumunda olanların başta gelen sorumlu-
ların bu imkanı kullanmamaları tarih karşısında onları büyük 
sorumluluk altında bırakacaktır. Her tür sivil toplum ve demokratik 
örgütlenme ve milyonların hak talepleri ile yürünerek ülkeye özgür-
lük, halka demokrasi getirilebilir. Bunun için gerekli olan biraz 
zaman gerisi demokrasiyi içine sindirmiş, amacına inanmış halkıyla 
et-tırnak gibi bağ kurabilmiş bir demokratik, yasal önderliktir. 
Gerektiğinde demokratik olmayan yasallığı, demokratik hak ve 
özgürlüğe götürebilecek bir hukuk savaşçılığıdır. 
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Halen halkın umudunu ortaçağ kalıntılarına peşkeş çeken 
sözüm ona sol, sosyal- demokrat kimliğin asgari izi varsa, ulus, 
cins, din, mezhep ayrımı yapmadan asgari bir demokratlıkla 
günümüz Türkiye’si ve Kürdistan’ın da başarılamayacak bir barış, 
kardeşlik, özgürlük ve eşitlik davası olamaz.  

             b) İkinci Yol; tüm çağrı ve uyarılarımıza rağmen yanıt-
lar verilmez ve sinsice özel savaş yöntemleriyle halkımızın, halk-
larımızın tüm özgürlük eşitlik ve demokratik umutları, adımları 
bastırılmaya devam edilip devrimci cumhuriyet ilkelerine, ülkenin 
bütünlüğüne, devletin ve ulusun çağdaş ifade tarzlarına da uymayan 
tavırlar ısrarla dayatılırsa verilecek yanıt öz savunma savaşının kap-
samlı uygulanması olacaktır. Bunun tercihimiz olmadığı biliniyor. 
Ama ortada dönen bir çok oyun bu konu da son derece hazırlıklı 
olmayı ve her an gerektiğinde öz savunmacı direniş savaşını gel-
iştirmekten çekinmemeyi gerekli kılmakta ve dayatmaktadır.  Açık 
ki bunun tarzında  ve yönetiminde istesem de sorumlu tutulamam. 
Ne önleyebilirim , ne de yapmayın diyebilirim. Tarihsel sorumluluk 
devletlerin ve halk savunma güçlerinindir. Karşılıklı strateji ve tak-
tiklerini kendileri belirler. Dar geniş uygulamalar kendi güç ve ye-
teneklerindedir. Herkes birbirini iyi tanımalı ve ona göre adım at-
malıdır. Şunları söylemekten kendimi alıkoyamam; karşılıklı bir 
ateşkes önceden kapsamlı maddeler halinde ilan edilebilir. Olası bir 
savaşta yine uyulması gereken savaş kuralları önceden bir dek-
lârasyon gibi ilan edilip uluslar arası ilgili çevrelerin dikkatine sunu-
lur. Ateşkes belgesi de sunulabilir. Böylesi bir durum doğarsa Kürd-
istan koşullarında esas itibariyle iki güç var olma ve yok etme du-
rumlarına düşecektir. Devlet güçleri ve Kongre güçleri . Aradakil-
erin hızla tasfiyesi gündeme gelebilir. Bunlara yönelik de çağrılar 
yapılabilir. Hiç olmazsa boşuna siviller, ilgisizler, çocuk, yaşlı ve 
kadınlar zarar görmesinler. Tarafların savaş kurlarına uymaları daha 
insani bir yola kapıyı açık tutabilir. Ateşkese getirebilir. Demokratik 
uzlaşıya yol açabilir. Açık ki yaşamak için lojistik ve insan gerek-
lidir. Gerillanın esas dayanağı dağ ve halktır. Savaşlar dağda , şe-
hirde ve köylerde gelişebilir. El koymalar,yol tutmalar her tarafça 
denenecektir. Askerliğe almak ve vergiye bağlamak her zaman 
yapıla gelen uygulamalardır. Herkes yaşamak için hedeflerini nasıl 
belirleyebileceğini anlamak ve uygulamak durumundadır. Bu 
hususları daha fazla açmayı gereksiz buluyorum. Temennim hiç 
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gündeme girmemesidir. Olası bir senaryoyu uyarıcı olabilir diye 
taraflara belirtmek istiyorum. Belki daha kötüsü de olabilir. Son 
Filistin-İsrail ve Irak trajedileri göz önüne getirildiğinde boş 
konuşmadığımız anlaşılacaktır. Bana düzenlenen komployu çözüm-
lemenin bir gereği olarak bu hususları belirtmeyi görev sayıyorum. 
Türkiye’ yle ülkenin demokratik kültürünü ve devletin demokrasiye 
özde bağlılığı ile çözülemeyecek sorunların olmadığını inanarak 
belirtiyorum. İnancımın gerekleri çok sınırlı da olsa  bana daha 
anlamlı gelen halklarımızın tarihsel beraberliğini çağdaş demok-
ratik, özgürlük ve eşitlik ilkeleri ile güç vermektir. Bunun için her 
özveriye açık olduğum tartışılamaz. Tek bir insanımızın ne bir 
damla kanı ne de acı anının olmaması üzerinde en çok titrediğim 
husustur. Ama tüm bunlar anlamını gayet kapsamlı çözüp açık-
ladığım insani, toplumsal ve halksal kimliğimden ayrı tutamay-
acağımda o denli açık bir husustur. Zaten bu hususların dışında 
yaşamda ne anlaşılacak bir yan olabilir, ne de onun olanağına ulaşı-
labilir.  

DOĞRU TANIMLANMAK İSTEYEN BİR KİMLİK 
  Bu savunmamda kimliğimi yeniden tanımlamamak önemli bir 

eksiklik olurdu. Daha önceki tanımlamayı tekrarlamak yerine ta-
mamlayıcı nitelikte eklemeler yapacağım.  

Bu bölümüme hazırlandığımda zihnimi meşgul eden kimlik 
Enkidu‘ydu. İlk yazılı destan ve destanımız olan Gılgameş ‘deki 
Enkidu’yu  anlamaya çalışırken sonunda onun devlete ve şehire 
koşan herkes olduğunu fark ettim. Uruk sitesi tarihte bilenen ve 
öyküsü yazılı olan ülk şehir ve şehir devletidir. Ünlü kahraman Gıl-
gameş (Kürtçe Gılgameş eşittir büyük camus anlamına gelmektedir. 
Destanın Proto - Kürt  kaynaklardan epeyce beslendiğini tahmin 
etmek mümkündür.) Uruk’un çok tanınan yarı-tanrı krallarındandır. 
Belki de Uruk’un kurucusudur. Destandan anlaşıldığı kadarıyla 
Uruk sitesi sık sık yabani kabilelerle hayvanların saldırısına uğ-
ramaktadır. Bir yandan şehir tarihin ilk görkemli surlarıyla tahkim 
edilirken, diğer yandan güçlü savaşlarla  savunulmaya çalışılmakta-
dır. Güçlü savaşların yabanıl toplumdan seçilmesi tarih boyunca sık 
rastladığımız bir olgudur. Kral Gılgameş de güçlü savaşlarını 
bugünkü Irak’ın Kuzeyindeki dağlık ormanlık bölgedeki kabile in-
sanlarından derlemeye çalışmaktadır. Yöntemi daha da ilginçtir. 
Uruk sitesi yeni bir yaşamı keşfetmiştir. Şehir yaşamının şatafatı 
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son derece çekicidir. Çekici kılan en önemli unsurların başında 
kadın fahişeliği gelmektedir. Daha doğrusu kutsal ana–tanrıçadan 
geriye yavaş yavaş özel ve geneleve kapatılan kadın üzerinde keyifli 
bir yaşam erkekler için hayli çekicidir. Yeni kölesi ona sınırsız 
zevkli yaşam olanakları sunmaktadır. Uruk tanrıçası İnanana’nın 
(daha önce dağdaki adı Ninhursag eşittir dağ bölgesinin tanrıçasıdır. 
Neolitik uygarlığı geliştiren evcil – anayı temsil etmektedir. Ana 
etrafında yücelen toplumun tanrısal simge olarak kimlik kazanma-
sıdır.) ilk erkek  kurnaz tanrı olan Enki ile mücadelesi boşuna 
değildir. Herhalde en çok direndiği bir konuda özel ve genelevde bir 
cinsel meta olarak sunulmasıdır. Bu yüzden tanrıçalık üzerine 
büyük savaş verir. Destandan Enkidu’ yu  Uruk’a bağlayan temel 
etken olarak şehrin tanınmış zevk kadını gösterilmektedir. İnandırıcı 
bir yaklaşımdır. Yabani Enkidu’yu suyun başında avlayan da aynı 
kadındır. Enkidu şehir kadınına bağlandıkça artık Gılgameş’in iyi 
bir asker - komutanı olmuştur. Gılgameş - Enkidu serüveninin daha 
sonrası destanda ilk örnek olarak ölümsüz bir biçimde işlenmiştir.  

İlkokula ve şehire ilk gidişlerimi Enkidu öyküsü ile karşılaştır-
ınca destanın aslında beni de anlattığını kavramakta gecikmedim. 
Bu konuda bir anımı da hatırlamakta yarar var. Çocukları komşu 
büyük köy Cibin’e ilkokula  gitmek için teşvik ederken bunlardan 
biri de Şevket  adındaki bir çocuktu. İlk gerilla eylemini yaptığım 
Cumo’nun küçük kardeşiydi. Anası köyün yoksul ve iptidai kad-
ınlarının başında gelmekteydi. Fakat Şevket’in okula gittiği gün 
yaptığı değerlendirme en değeme profesöre taş çıkartır cinsteydi. 
Şöyle demişti; halen aklımda “Şevkete me biye hükümete eşittir 
Şevket’im hükümet olmuş“. Ben bu sözün anlamını ancak bu son 
savunmamda daha iyi çözdüm.  

Hepimiz birer Enkidu olarak şehir’e, devlete koşturulmuş kişil-
erdik artık. Ana-toplumdan kopuyorduk. Köy giderek bize hor geli-
yordu. Şehrin üstünlüğü karşısında köyümüz silindikçe siliniyordu. 
Anamız önemini yitirdikçe yitiriyordu. Kabile, aile bağlarımızı 
küçümsemeye başlamıştık. Şehir ve ondaki devlet bizi mıknatıs gibi 
çekiyordu. Artık etkisinden kurtulmak kolay olmayacaktı. Şehir ve  
ondaki devlet kendi başına objektif olarak korkunç bir propaganda 
aracıdır. Şehrin her şeyi harikulâde sunulmuş gibiydi. İyi giysiler ve 
sürmeler içindeki fahişeyi red etmek mümkün olamazdı. Her şeyiyle 
kendi üstünlüğü için kullanırken köycağazımız bir yetim gibi 
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arkamızda kalakalmıştı. En sıradan devlet memuru yeni ilahımızdı. 
Her sözü , giysisi yeni tanrısallıktı. Etki öyle hazırlanmıştı. Birde 
Kürde “ kuyruklu“ lakabı takılmıştı. Artık ondan bir an önce kur-
tulmak için formül eşittir şehirleşmek –devletleşmek – Türkleş-
mekti.  Sadece köyümüze, ailemize değil Kürtlüğümüze de hor 
bakmaya başladık. Adeta ayağımızdaki bir pranga gibi geliyordu. 
Bütün dünyamız bu üçlü içinde geçecekti. Ne kadar şehirleşir, dev-
letleşir ve Türkleşirsen o kadar adam olacaksın. Yeni toplum töre-
miz budur. Dinimiz, irfanımız bu temelde anlam kazanacaktı. 
Yeniden bu üçlü etrafında toplumsallaşıyorduk.  

Buradan çıkardığım sonuç sınıflaşma ve uluslaşmadan önce şe-
hirleşme, devletleşme öncelik taşımaktadır. Devlet ve şehir içinde 
oluşan kişilik sosyolojide henüz çözümlenmemiştir. Kırsal ve 
komünal bir kişilikle şehirsel ve devletsel kişilik aralarında çok 
büyük farklar bulunan sosyolojik olgulardır. Bu olguları çözümle-
meden tutarlı bir sınıf sosyalizm ve demokrasi çözümlemesi çok 
eksik kalacaktır. Şehir ve devleti damgasını vurduğu toplumla kırsal 
ve komünal toplum arasında da köklü farklar, çelişkiler vardır. Şehir 
ve devletin damgasını vurduğu toplum ne kadar devletçi, otoriter ise 
kırsal toplum o denli komünal (eşitlikçi) ve demokratiktir 
(özgürdür) tarihteki en önemli çelişki bu anlamda şehir-devletçi 
toplumuyla kırsal komünal toplum arasındadır. Asıl mücadele şehir-
devletçi otoriterizm ile kırsal komünal demokrasi arasındadır. Bu 
olguyu da çok sonra fark edecektim.  

Şehir ve devlete doğru yolculuğumuz askeri ve siyasi okul tut-
kumuzla daha da pekişti. Otorite otoriteyi çeker. Siyasi ve askeri 
otoriteye yürüyerek değil, koşarak varmalıydık. Engeller çıkınca da 
büyük üzüntü duyuyordum. Askeri okula gidemeyince kendimi 
büyük şanssız sayacaktım. Bu süreçte şehirli kadın çekiciliği de ayrı 
ama aynı doğrultuda çekici bir güçtü. Devrimciliğimiz bu koşullar 
altında en iyi devletçilik olarak anlam kazanacaktı. Sosyalizm dev-
letin en pürüzsüz hali olarak anlaşılıyordu. Onunla en iyi kalkı-
nacaktık. O yeni, modern uçuş aracımızı gibi bir şeydi. İsyan-
cılığımız ise geçmişe özlem ve yeniye  tepki olarak algılanıyordu. 
Kürtlük ise kendini hep dışa vurmak isteyen bir problem olarak 
hissedilmekteydi.  

Devletçiliğimiz Ortadoğu'da daha da ulaşılır bir olgu olarak 
kendini gösterince adam akıllı bu araçla amaçlarımıza yürüye-
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ceğimize inanır gibi olduk. Pek güven vermese de devlete dayan-
manın imkanları devrimci amaçlarımızla birleşince yol almamız 
hızından bir şey kaybetmedi. Açıkça belirtmeliyim ki ilk defa bu 
dönemde kişiliğimin anlam aşınmasına uğradığını hissettim. Yaşa-
mın kutsallığı gittikçe değer yitiriyordu. Anlıyordum ki devlet ile 
kazanılmıyor, kaybediliyordu. Devlet makinesine binerek varılacak 
hedeften kuşku duymaya başladım. Ama epey mesafe alındığı için 
geriye dönüpte yeni bir yola nasıl gireceğimin çözümünü yapmak-
tan da çok uzak bulunuyordum. Devlete binmiş kişiliğimin sonu 
gelirken, yeni kimlikle hangi yolu arayıp bulacağım meçhullerle 
doluydu. Güvendiğim sosyalist devlet artık gerçek olmaktan çık-
mıştı. Kapitalist devlete sığınmayı onuruma yediremiyordum. 
Suriye devleti ile ilişkimi ise baştan itibaren taktik düzeyde olması 
dayanılmasını mümkün kılıyordu. Kürdistan dağlarına hem geç 
kalmıştım, hem emeklerimin sonucunu görememiştim. Kendimi bir 
nevi ihanete uğramış gibi sayıyordum. Bu düşünce ve duygular 
altında Atina-Avrupa macerasına çıktığımda hayli zedelenmiştim. 
Devlet koşarken heyecanlıydım. Ezberciydim. Her şey rütbe almaya 
odaklanmıştı. Din, iman rütbe ve paraydı. Bu kişiliği devrimcilikle 
aşmıştım. Ama bu devrimcilik devletçi kişilikle yürüyen bir 
devrimcilikti. Daha kesin ve başında benim olduğu bir otorite çekici 
kılıyordu. Aslında benden uzak erişemeyeceğim devlet yerine bana 
yakın kendi devletime koşuyordum. Bir nevi yeni din, milliyet aray-
ışı, savaşı gibi bir şeydi. Diyarbakır uçuşum, Suriye-Lübnan 
yürüyüşüm kendi milli devlet tutkumu okşar gibiydi. Esintisi bizi 
yürütüyordu. Fakat o müthiş çabalara rağmen kişilik özüm derinden 
bir şeyler kaybettiğimi hissettiriyordu. Devletçi zihniyet beni 
benden çalmıştı. Devlete odaklanmış sosyalizm, devrimcilik genel 
de yaşanan yozlaşmayı şahsımda da göstermişti. Atina-Moskova-
Roma üçgeninde Avrupa’nın buz gibi hesap dünyasında çelişkim 
büsbütün açığa çıkacaktı. Ben bu dünyanın adamı olamazdım. Ben 
kapitalizmin hesabına giremezdim. Ben batının yaşamına alışamaz-
dım. Yolculuk bitmişti. Pek sığ ve gri bir ütopyanın sonu gelir gibi-
ydi. İhanet “geliyorum” dediğinde bile bir şeyler hissedemez olmuş-
tum. Dikkatli bir gözlemci Yunan hilesini fark edebilirdi. Ama ben 
dostluğa inanmaya devam edecektim. Etmek zorundaydım. Kiş-
iliğim son yıllarını bu dostluğa dayanarak geçtiğine göre sonuna 
kadar öyle gitmeliydi. Ben ”hıyanetim” dediğimde bile ben “sen 
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dostsun” diyecektim. Kesire olayında da böyle olmuştu. Kadın 
aslında korkunç biçimde bağırıyordu. Zerrelerine kadar öyle hisset-
tiriyordu; “ben ihanetim, yaklaşma”diyordu. Ben “sen aşık olacak 
kadar benimle olacaksın” diyordum. Aşkım, arkadaşlarım ve dost-
larım artık bir olmuş aynı ihanet şarkıların söylerken ben “aşkım, 
arkadaşlarım, dostlarım ne güzel devrimci-yurtsever şarkılar 
söylüyorlar” diyecektim. Demek zorundaydım. Yunanlı şoför Korfu 
adasında ciple beni havaalanına götürürken, beni Kenya’ya uçura-
cak uçağa bilerek çarpacaktı. Ben hala dostluğa inanmaya devam 
edecektim. Basiretin bağlanması derler ya, öyle bir şey olmuştu. 
Aslında olan ilkokula şehre, devlete koşan kişiliğimin iflasıydı. İflas 
etmeliydi. Beni ben yapan değerlerin şehir ve devlet ile ilgili olan 
her şeyi dökülmek zorundaydı. Devlet bendeki devleti bitirmeye 
karar vermişti. Bu gerçek büyük devletti. ABD, AB devletiydi. Eğer 
basit kulları olmaya niyetim yoksa, benden kurtulmaları, hem de 
karlıca satarak kurtulmaları kapitalist devletin gerçeğiydi. Bu 
gerçek büyücüden kurtulmak içinde bulunan koşullarda zordu. 
Başarabilirsen çıplak canın kurtarabilirsen bravo! Leviathan deniz-
den başını çıkarıp göstermişti. Yunan devleti leviathanların başında 
gelir. Bana göre sonuna kadar dostluk esprisi ile yürümeme 
doğruydu. Kişiliğimden geriye kalan en önemli yanım buydu. 
Bununla oynamayacaktım. İhanet onlara kalsın, dostluk benim ol-
sundu. Kenya’ya gidişim aslında mitolojideki (yunan mitolojisi) 
Tartanos’a (cehennem kuyusu) atılmaktı. Zeusun çağdaş piçleri bu 
günahı işlemekten çekinmeyeceklerdi. Afrikaların sevimli zencileri 
Tartanos’ta görevlerini iyi yapıyorlardı. Düşle gerçek arası denilen 
noktadaydım. Cehennemden İmralı kayalığına Prometeus  gibi 
bağlandığımda tam yarı-insan ama diğer yarısının ne olacağı bilin-
meyen biri konumundaydım. Enkidu müthiş savaşmış ama kötü 
ölmüştü. Hegel “devlet cisimleşmiş tanrıdır” der. Bütün dünya tan-
rılarının üstüne üşüşmeleri gerçekten yarı-insan yarı-tanrı pro-
meteus soyuna beni tam bağlamış gibiydi. Yüreği günde bin defa 
yenilse de onu yenileme gücü gösterecektim. Beynimi her gün kar-
galar gagalasa da çalışır kılacaktım. Şehir ve devlet toplumu 
midesinde beni epey çiğnemiş ama geriye kusmuştu. Ben de midel-
erini parçalayamamıştım. Sonuçta şehirsel-devletsel toplumla kırsal 
komünal çağdaş deyişle ekolojik-sosyalist toplum yan yana. Uy-
durma bir barış ile değil de diyalektik bir ikilem halinde nasıl bir 
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arada yaşayabilirler. Bu sorun üzerinde yoğunlaştım. Savunmam da 
ciddiyetle incelenmesi gereken bazı sonuçları yansıtmaya çalıştım. 
Amansız bir yaşamın ve hilesiz bir düşüncenin ürünleri olduğu için 
incelenmeye ve büyük dersler çıkarılmaya değer.  

Kişiliğimdeki arkadaşlık anlayışı anamla aramızdaki çelişkiler-
den biriydi. O bu anlayışla kendimi aldattığımı söylüyordu. Sanırım 
büyük arkadaşlık arayışımı, arkadaş tutkunluğumu dikkat çekici 
bulmuştu. Mevcut toplumsal değerlen ile pek uyuşur görmüyordu. 
Yalnız kalabileceğimi, arkadaşlarımın çıkarlarını kollayacaklarını 
fark ediyordu. Bu gerçeği de çok geç fark ettim. Sorun en iyileri en 
bağlıları da olsa arkadaşlarla ne yapılabilir, nereye kadar gidile-
bilirdi? Bana göre yapılamayacak bir iş varılamayacak bir hedef 
yoktu. Köklü arkadaşlık bağlılığı yine Gılgameş-Enkidu ikiliğini 
anımsattı. Tarihte hep bu tarz bir ikilik vardır. Beklide evrensel 
düalizmin bir gereğidir. Büyük yürümek isteyenler büyük arka-
daşlık isterler. Köyde daha çocuk yaşta bu arayıştaydım. Hasan 
Bindal bu arayışın ürünüydü. Lanetli çete bunu nasıl fark etti de 
komploya dahil etti. Halen benim için çözülmesi gereken bir sorun-
dur. Ama eğer komplo arkadaşımla denediği oyunu tam sürseydi, 
daha o dönemde vurabilirlerdi. Demek ki arkadaşım büyük bir 
arkadaştı. Kemal Pir’de büyük arkadaşlardandır. Onun kadar duyarlı 
yaşayan başka birini bulabilmek çok zordur. Ne kadar yüceltilse, 
yaşama yansıtılsa bile azdır. Halen tam kavranıp yaşamsal kılın-
dığını sanmıyorum. Önemleri kendilerini değil, arkadaşını yaşama-
ları ve yaşatmalarıydı. Demek ki arkadaşlarım yaratabiliyordum. 
Binlerce örneği var olmaya devam etti. Ama büyük istismarcılar 
çıktı. Soylu arkadaşlık bağlarımızı alçakça kullanıldığı, bunun 
sanıldığından yaygın olduğu gelişmelerden anlaşılacaktı. Ben hep 
arkadaşlarımın büyüklüğüne inanmıştım. Hep öyle rol oynayacak-
ların düşünmüştüm. Bu hem kendine aşırı güvenmenin, hem kendini 
hiçe saymanın bir sonucuydu da. Sınıflı toplumun, şehir ve devlet 
koşusunun bireyi hangi kılıklara sokabileceğini çözemezdim. Kendi 
oluşum tarzımı genellemek kolay geliyordu. Herkesi kendi gibi 
sanmak. Beklide onlara onlardan daha yakın durarak birlikteliği 
sağlamak istiyordum. Müthiş bir birlikçiydim. Burada aşırıya git-
tiğim ve anamın haklı çıktığını zoruma gitse de kabul etmek duru-
mundaydım. Dünyanın kanunları değişik işliyordu. Bunu anlamalı-
ydım. Sonuç dogmatizme düşmeydi. İşler iyi gitmediği halde mut-
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laka ilkelere iyiye gideceği inancı dogmatizm sınırlarına çoktan 
varmıştı. Ak-Kara ikilemine de götürüyordu bu zihniyet. Ya 
mükemmel iyilik, ya sonsuz kötülük. Biraz da geleneksel Zerdüşt 
inancının tortusu olsa gerek.  

 Bu köklü anlayış bir yanıyla örgütledi. İnsan bağladı. Diğer 
yanıyla yanılttı. Gerçekleri olduğu gibi görmemi engelledi. 
PKK’nin tıkanmasında da bu anlayışımın etkisini de görmek gere-
kir. Ak-kara ikilemini fazla üretken bir diyalektik yaklaşım değildir. 
Yüzeysel mekanik bir düşünce tarzına götürür. Sonuçta bende 
yüzeysel, mekanik-düşünce tarzına düşerek renkli, canlı daha çok 
işlevsel olabilme tarzımın uzağına düştüm. Yüzeysel diyalektik 
aslında diyalektik dogmatizmdir. Reel sosyalizmde yaygın olan bu 
idealizm türü benimde yakama yapışmıştı. PKK’deki korkunç 
büyüklük, kahramanlık, iyilik, doğruluk ve güzellikle yüklü değer-
lerle zıtları bu nedenle bir ikilem kurmuştu. Diyalektik ikilemin bu 
türünden genellikle düzenin kof kimlikleri yararlanır. Gerçekten 
PKK’lileşmemiş olanlar kendini öyle sanarak tüm erdemlerini 
hoyratça kullanacaklardı. İki keçi güdemeyecekler örgüt lideri, ger-
illa komutanı oldular. Kasıtlı bir gelişme değildi. Başlangıçtaki iyi 
niyetli, arkadaşlar her şeyin en iyisini, en başarılı tarzda yaparlar 
anlayışı neden teşkil etmiştim. Bu anlayışla daha başarılı olunamay-
acağı anlaşılmıştı. Ama yeni bir örgüt anlayışına nasıl ulaşılacağı da 
çözümlenememişti. 

Sorun daha derinlerde yatmaktadır. Gücüm ölçüsünde 
1980’lerin başından beri Kürt toplumsal gerçekliğini çözümleyerek 
bireyi çözmek ve dönüşüme uğratmak için büyük çaba harcadım. 
Ama karşımda ben çözdükçe “inadım inat” diyen bir ısrarcı kişilik 
vardı. Kendilerinden vazgeçmiyorlardı. Tepeden tırnağa ihanet, on-
ursuzluk, düşkünlük, laçkalık, bitik, yenilmiş, beş para etmez kiş-
ilikte olsalar kendilerine yaman sevdalıydılar. Bu insanlık gerçeği-
ydi. Fakat tersinden, bitmiş haliyle bir insanlık. Kendimi adeta un 
gibi öğüttüm, ekmek yapıp yedirdim. Yinede insafa gelmiyorlardı. 
Kendi yaşam ve sözüm ona “savaş” tarzlarında ısrarlıydılar. Aslında 
elinden bir şey gelmiyordu. Bıraksın bir atım barutluk rezervleri 
vardı. En değme militanın geçinenin ömrü bir yılı geçemezdi. Ben-
imde inadım inattı. İlla “arkadaşları” yaşatacaktım. Her şeyi bir ta-
rafa bırakıp bu insan molozlarını yaşatma savaşına giriştim. Hem de 
en iyi malzeme diye kendimi aldatarak. Anamın isyan ettiği nokta 
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buydu. Kendimi aldattığımı erken yaşlarımda fark etmişti. Kemal 
Pir ve Haki Karer bozulmamış iki Karadeniz çocuğu olarak benim 
arkadaşlık tarzıma adeta bayılarak bağlanmışlardı. Bana en ufak bir 
zorluk gelmesin diye en erkenden dilini, töresini bilmedikleri Kürd-
istan’a hepimizden önce yürümüşlerdi. Fakat ihanete uğramış to-
plumun çocuklarında aynı ruh hassasiyetini beklemek pek doğru 
olmayacaktı. Hiç birisi gönüllü ve yürekle beyni birleştirerek 
yürümüyordu. Adeta “namus belasına” takılmışlardı. Veya kendi 
doğrularınca yürüyerek onuru kurtardıklarını sanıyorlardı. Beş para 
etmez bir namusçuluk, onurculuk anlayışıydı inat ettikleri. Hepsine 
aile ve devletin sunamayacağı değerleri sunmaya çalıştım. Onur-
larını “gerçekte” kurtaracak her şeyi sundum. Tam da bu nokta da 
gerçek onurun gereklerine göre çalışmamayı yine büyük bir sorun 
olarak önüme koydular. Birinci PKK’leşme hamlesini başarıyla 
önlerine koydum. İyi birer partili olabilirlerdi. Tenezzül etmediler. 
Bu sefer ikinci büyük PKK’leşme hamlesini hem de Kürdistan 
dağlarında tüm parçalarında dışta, köyde kette önlerine koydum. Bu 
sefer olanaklardan başları döndü. Anlamak bile istemediler.  

Ortadoğu’da, Suriye’de bir gün bile rahat bir yemek ve uyku 
uyumadım. Onbinleri aşan sayıda oğul-kızları besledim. Özgür 
kalmaları için, onurları kırılmasında büyüsünler diye en dayanılmaz 
dayatmaları ben üstlendim. Sonradan anladım ki bu eşi görülmemiş 
fedakarlığımı bile yanlış yorumlayacaklar. Nasıl krallar gibi 
yaşadığım biçiminde bir illüzyona kapılanı az olmayacaktı. Halen 
hatırlarım. Kendine güvenerek iyi konuşmaya çalışan Duran Kalkan 
bir ilişkinin TIP arayışına aniden çıktı. Birkaç dakikalık ilişki, 
konuşma tarzı olduğumuz yerde ki ilişkilere son verdirilebilir cin-
steydi. Güya tam devrimciler gibi konuşuyordu. Sonraki pratiğinde 
izledim. Objektif olarak ne kadar özverili de olsa baştan sona bir 
tasfiyeciliği yaşıyor, yaşatıyordu. Farkında bile değildi. Şahsında 
Türk solunun kendini nasıl tasfiye ettiğini anlamak mümkündü. 
Duran bizde en iyilerden sayılır. Ya diğerleri. Bıraksan karınlarını 
doyurmaları mümkün değildi. Hele elde silah yaşamaları mucizelere 
bağlıydı. Yinede kahırlarına katılacaktı. Anama inat arkadaşlarımın 
iyiliğini kanıtlayacaktım.  

Bu olgunun daha derinliklerini bakıldığında binyılların kaskatı 
kıldığı despotik toplumun kişiliğini görmek mümkündü. Kul kişiliği 
altaysa köle üstteyse despot kesilecekti. Bu kişiliği koşturmak çöz-
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mek için harcadığım çabaların önemli bir kısmı da ters tepecekti. 
Komutanlıktan anladıkları çingene paşası misali “önce babasını as-
mak” biçimindeydi. En çok becerdikleri iş birbirini tasfiye etmek, 
boşa çıkarmak oluyordu. Ya kasıtlı ya bile bile ihmal etmekten 
yüzlerce dünya güzeli yoldaşın kaybına yol açtıklarını iyi biliyorum. 
Öyle bir zihniyet ve aşağılık, manda derili yürek ki yoldaştan kur-
tulmak için onu gözünü kıpmadan ölüm seferine çıkarmak sıradan 
işler haline gelmişti. İçten bu tür komplo kişiliği en son benim tasfi-
yeme kadar işi azıttılar. Bunlardan Şahin Baliç, Mehmet Şener ve 
Cengiz Hazır denen üçlü büyük ihtimalle 1990 başında kime bağlı 
oldukları halen anlaşılmayan ilişkiler içinde benim tasfiyem için 
prova niteliğinde çocukluk arkadaşım, köylüm Hasan Bindal’ı çok 
alçakça kaza süsü vererek katlettikten sonra bir şebeke oluştur-
muşlardı. Sanmıyorum hepsi bilinçli ajan olsunlar. Büyük ihtimalle 
örgütü ele geçirme ve çingene paşalığı yapmak için komplo 
yöntemlerini azıya almışlardı. Aslında daha sonra anlayacaktım ki 
ülkede yaygınca kullandıkları bir yöntemdi. Sanıldığının aksine 
Türk ordusu gerillayı yenmedi. Bu alçaklıklar içten işlemez duruma 
getirdi. Fazla araştırmam olmadığı için isimlerini yazmak is-
temediğim en değme yiğitlik timsali arkadaşlarımdan (Mahsum 
Korkmaz’dan başlayan) yüzlercesini böyle şehit verdik. En şöhretli 
olan birisi de Şemdin Sakık’tı kulluk sistemiyle yetinmeyip çingene 
paşalığını en iyi uygulayanlardan oldu. Merkezimizin en dürüst 
elemanlarından çok şey beklenen Cemil Bayık sözde hesap sora-
cağına Mehmet Şener, Cengiz Hazır, Şemdin Sakıkların yanında 
kaçmasına bile engel olabilecek yeteneği gösteremiyordu. Aslında 
benim varlığım olmazsa hepsini birkaç darbe ile bitireceklerdi. 
Bunu da fark edemiyorlardı. Eşeği dövemeyen ,semerini döver mis-
ali ellerindeki zavallılardan acımasız hesap soracaklardı. Örgütü, 
gerillayı yerle bir eden gözü karalara alan açık bırakılırken, adap-
tasyon yaşayan gencecik çocukları cezalandırmayı disiplin gereği 
saymalar az görülür işler değildi. Bir Saime Aşkın vardı. Grubu-
muzu Urfa’da öğretmenken ilk katılanlardandı. Fedakardı. Dışarı 
çıktı. Eğitildi. Duran ve Ali Haydar’ların sorumlu olduğu ilk ülke 
içi kamp pratiğinde ölümle cezalandırıldığını duyduğumda şaşır-
mıştım. Söylenen bütün “askeri disiplini alt üst ediyor, her şeyi boşa 
çıkarıyor, dolayısıyla cezalandırılması ka çınılmaz oldu.” biçiminde 
bir ifadeydi. Söyleme güvenmek zorundaydım. Bu da disiplin 
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gereğiydi. Ama kalbimin bir köşesine yerleştirdiğim bir olaydı. 
Bana göre suçu ne kadar ağırda olsa öyle tasfiye edilecek birsi 
değildi. Ama bir şey yapamıyordum. Dogmatizm (reel sosyalist 
anlamda) benim yüreğimi de dondurmuştu. Devletçi sosyalizm 
Rusya’da en değerli yoldaşlarını da böyle katletmişti. (Buharin, Zi-
novyev vb) Milyonlarca köylü vurulmuş alt üst edilmişti. Bunun 
sosyalizm değil, Rusya tarzı vahşi bir kapitalizm olduğu sonra açığa 
çıkacaktı. Aslında büyük umutlar yaratan büyük Ekim Devriminin 
ihanete uğramış haliydi. Bir çok büyük devrimde olduğu gibi 
ihanetler sahiplerine çoğunlukla kâr kalırdı. Muhammedilerden tut, 
İsevilere kadar tarih bu örneklerle doludur. Fakat kader olarak 
bakılmaması gereğini bu savunmamda yüksek bir teorik perspektifle 
gösterdiğime inanıyorum. Bunu yaratan kişiliği şahsıma varana dek 
çözdüğü sanıyorum. Bir nebzede olsa teselli edecek bir çaba.  

PKK’nin kendi kendine yaptığının bir tasfiye olduğu açıktı. 
Çağdaş tarihimizin bütün büyük kahramanlıklarını, cesaret ve feda-
karlıklarını, acı ve kayıplarını göstermesine rağmen lanetli geçmiş 
ve kapitalist sistemin büyücüleri soylu yücelişe, özgürlüğe kolay 
imkan vermiyordu. Son iki yüzyılın ulusal ve sosyal kurtuluş 
yöntemlerini denememize rağmen kazanımlar sınırlıydı. Onurlu bir 
barış gerçekleşmemişti. Denemek istediğim yöntem en azından 
1975’lerin ki kadar heyecan uyandıran “demokratik çözüm ve ba-
rış” hamlesiydi. Muhatapların yüksek anlayış gösterip katkı 
sunacaklarını beklemiştim. Fakat beni tam yenilmiş saydıklarından 
ciddiye alamadılar. Hatta alçaltıcı bir çaba gibi değerlendirdiler. Ne 
acı ki örgüt kalıntılarımız içinde de böyle bakanlar az değildi. Bazı-
ları açıktan beni “burjuvaziye teslim olmakla” suçluyordu. Diğer 
çoğu arkadaşım kerhen bu noktaya geldiğimi sanıp, kendini kendine 
göre yeni döneme hazırlıyordu. Yine ne acı ki mirasımız üzerimizde 
yeni dönem hesapları diyebileceğimiz çabaların az olmadığı yavaş 
yavaş ortaya çıkacaktı. Mirasın ne olduğunu anlamayanlar soysuz 
birer miras yedi gibi sözüm ona mirasa konma tutumlarını farkında 
bile olmadan sergilediklerini bilmiyorlardı. Her grubu yaşatacak bir 
şey elde edilebilirdi. Bunu sezdim.  

Kendi kendini tasfiye etmiş PKK mirası üzerinde tavsiye et-
tiğim model bahsedilen demokratik özdeki bir oluşumdu. KADEK  
ve sonrası olan KONGRA-GEL’e böyle gelindi. İmralı sürecindeki 
bütün savunmalarımı içtenlikle demokrasinin teori ve pratiği üz-
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erinde geliştirmek istemiştim. Yüzeyselde olsa özü böyleydi. Bu 
yaklaşım kişiliklerdeki kölelik ve despotizm kalıntılarını çözdüre-
bilirdi. Halk içinde yürütülecek anlamlı bir demokratik hamle hem 
siyasi çözüme, hem barışa katkı sunabilirdi. İyi bir fırsat olarak 
dönem böyle değerlendirilebilirdi. ABD’nin bilinen 11 Eylül son-
rası hamlesi T.C.’den beklenebilecek adımları durdururken KADEK 
adı altında tek çözümleyici, geliştirici hareket edilemediği anlaşılıy-
ordu. Demokrasi ve barış savaşının sıcak askeri savaşlardan zor 
olduğunu anlamıyorlardı. Barışın savaştan da daha zor ve ihtimam 
isteyen bir çaba gerektirdiğini, muazzam bir demokratik örgüt ve 
eylemlilikle ancak yürüyebileceğini anlayıp. Uygulamaktan uzaktı-
lar. Türkiye’de hayal dünyasında yaşayan başbakan B.Ecevit önder-
liğindeki DSP, ANAP, MHP hükümeti alaşağı olurken Ak parti ad-
ındaki koalisyon tarihi boşluktan iyi yararlanarak hükümetin yolunu 
tutacaktı. Sol, sosyal-demokratlar ne olup-bittiğini bile yorum-
lamaktan uzaktılar. KADEK, KONGRA-GEL’inde pek farklı bir 
konumda olmadığı, daha da vahimi zor bela yürütülmek istenen 
bazı demokratik çabalar üzerine hesap kurduklarını görecektim. 
Derken Osman Öcalan’la Cemil Bayık önderlikli iki muhalif grupla 
KONGRA-GEL’in daha ilk adımların atmadan kendi kendini işle-
mez duruma getirdiğini ağır tecrit koşullarında zor bela öğrenecek-
tim. Bir hareket içinde gruplaşmalar ancak işleri somut olarak gel-
iştirebildiği oranda meşrudur. Aksi halde iyi niyet ne olursa olsun 
bozguncu, fesat hareketi olarak değerlendirilmekten kurtulamaz. 
PKK içinde bu son gruplaşmalar da dahil genel olarak mücadeleyi 
tıkatıp, tasfiyeye yol açtıkları için gayri meşrudurlar. Tarihimiz bu 
gerçeği kanıtlamıştır. T.C. bünyesinde ortaçağ kalıntıları tartışmalı 
bir demokrasicilik oyunuyla hamle yaparken,. PKK’ninde ortaçağ 
kalıntıları sayılabilecek zihniyet yapısında “demokrasicilik 
oyununa” da gerek görmeden paşa keyiflerince sözde iktidara 
oynuyorlardı. Her iki cephe içinde demokratik olması şurada kalsın 
genel ortamın çok gerisinde bazı eğilimleri, geri kişilik tutkularını 
“demokratik çabalarımızı” boşa çıkarırcasına dayatmaları söz 
konusudur. Açıkça yerel seçim oyunlarını gördükten sonra (her iki 
cephe açısından) kendimi tecavüze uğramış sandım. Ve direnmem 
gerektiğini ortaya koydum. Demokratik hamlemle oyun oynanama-
yacağını, en azından onurumu kurtarıncaya kadar bu yönlü oyunları 
pervasızca oynayanları boşa çıkarmam gerektiğini tutum belirledim. 
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Bu savunmaya yönelirken AB’ninde bu oyun içinde kaldığını göre-
rek topyekün bir cevap vermenin kaçınılmaz olduğunu anladım. 
ABD’nin Irak savaşı da eklenince tarihi bir “demokratik savunma” 
geliştirmem hayli önem kazanmıştı.  

Halk Kongresi modeli oldukça çözümleyiciydi. Devlet 
sorununu demokratikleşme ile aşmaya çalışırken halkın özgürlük ve 
eşitlik problemlerine demokratikleşme altında en uygun biçimde 
açılımları sağlamak durumundaydı. Aynı zamanda kişilik problem-
lerini de sıkı bir demokrasi pratiği içinde eğiterek çözebilirdi. Çağ-
daş devrimlerin içine düştüğü çıkmazları aşmanın yolu olarak da 
demokratik halk kongreler yönteminden daha uygunu düşünüle-
mezdi. Basit gibi görünebilir ama gerçek demokratlık tarihte ve 
günümüzde en değerli erdem olarak tanımlanabilirdi. Sorunları gel-
işmiş tekniklerle kitlesel imhaya yol açacak savaşlarla çözmek yer-
ine yüksek eğitici yanıyla demokrasi barış içinde ve farklılıkların 
hepsine bir şeyler kazandırarak en insani çözüme yol açabilir. Çok 
sert değil, kan dökülmüyor veya askeri güç dengesine yanıt vermi-
yor diye eleştirmenin fazla ahlaki dolayısıyla insani değeri yoktur.  

Kürdistan sorununda derinlikli demokratik çabalar basit gibi 
görünen adımlarla da olsa uzun vade de daha kalıcı ve kesin çözüm-
leri halk adına sağlayabilir. Devletleri anlamsız zor uygulamalardan 
vazgeçirebilirdi. Ortadoğunun da çok muhtaç olduğu demokratik-
leşme hamlesine en güçlü katkı yapılabilirdi. Savunmamda bunun 
tarihsel temelini daha önce sunmuştum. Ayrıca kendini öz savunma 
temelinde kalıcı bir barışa kadar silahla da savunabilirdi. Meşru sa-
vunma hatlarını gerektiğinde her alanda ve anti-demokratik uygu-
lamalara karşı kullanabilirlerdi. Bunun için gerekli nicel ve nitel 
güçlenmeyi sağlayabilirlerdi. Dar, otoriter devlet odaklı parti 
kültürünü aşıp, halkın demokratik eyleminin gerekli kıldığı nitelik-
leri kazanarak kişilik dönüşümlerini demokratik toplumsallaşmayla 
iç içe sağlayabilirlerdi. Bunun imkanları teorik ve pratik olarak 
sunulmuş, tarzı, şeması ellerine tutuşturulmuştu. Özünü kavramış ve 
demokratik aşktan nasiplerini almış olsalardı her eylemcinin başara-
cak işleri olacaktı. Beklenen gelişme olmayınca zıttı olması diyalek-
tik gereğidir. Politika kritik anlarda boşluk kaldıramazdı. İşbirlikçi 
Kürtlük ABD ile ittifakına dayanıp önemli adımlar atarken, halk 
adına başarı sağlaması gerekenler tarihsel yetersizliklerini, apolitik, 
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dar grupçu, bireysel ufuklu bakış ve niyetlerini sorun haline getire-
ceklerdi.  

Köycülük sahte bir iktidarcılık oyununa giriştiğinin farkında 
değildi. Tarihi adımlara güç getiremeyenler hep aile içi kavgalara 
yönelirler. Tonlarca biriken sorunları olumlu dışa yönelik geliş-
melerle sağlamaları gerekirken aile mirasından kime ne düşüyor 
hesabı kritik anlarda yapıla gelirdi. Benim tehlikeli durumum bu 
hesapları daha da önemli kılıyordu. Gerçek bir siyasi, askeri or-
dulaşmayı sağlayamayanlar kendi ahbap-çavuş gruplarını oluştur-
maya bel bağlarlar. Ellerinde konuşulacak çok malzeme ve yetenek 
birleşmiştir. Umurunda mı onca tarihi emek. Acı ve kan. Halkın 
inanılmaz boyutlarda açlıkla terbiye edilmesi. Binlerce yoldaşın 
zindan mahkumluğu bunlar önemli görülmüyor. Sağa-sola yalpa 
yapılarak neden ilerlenmediğine bahane yaratılıyordu. KONGRA-
GEL’in ilk sürecini böyle tasfiye etmek mümkündür. Yıllarca tarihi 
görevlerini başarıyla yerine getiremeyenler için anlaşılır bir durum 
ama PKK’nin mirasının bu tarzı kaldıramayacağını yorumlaya-
mamaları, içinde bulundukları gerçeği bir kez daha hatırlatacaktı. 
Uyarılarımı bu gerçekler altında yaptım. Ben baştan beri iktidar, 
otorite olgusundan hoşlanmazdım. Ama iyi iş yapma düzeninde de 
çok hassastım. Halkın bazı yüce işlerin takip etmem her koşul 
altında bir iman, inanç meselesiydi. Sık sık şu uyarıları yaptığım 
çok olmuştur. Benim adımla anıldıkça Kürt halkının da korunacak 
bazı değerleri olacaktır. Dikkat etmeyenler fena kayaya çarpıldık-
larını er geç anlayacaklardı. İçte ve dışta fena bir kayaya çarpıldık-
larını yavaş yavaş anlamanın zamanıdır.  

Osman Öcalan ve Cemil Bayık etrafında grup var mı yok mu 
pek ciddiye aldığım bir konu değildir. Hatta güçlü grupları olsa da 
önce beni tasfiye etselerdi diye duacı olurdum. Keşke güçlü iktidar 
grupları olsa. Hasım bellediklerine bir vurup bana da üç vursalardı 
yine bravo derdim. Ama varsa eğer bu gruplarının hepsinin bilerek 
veya bilmeyerek bir tasfiye, kaçış grubu olması kaçınılmazdı. Birisi 
az, diğerinin çok olması o kadar önemli değildi. Böylesi süreçlere 
yol açmanın kendisi bir gerilemedir kayıptır. Zamandan, enerjiden, 
onurdan kayıp, beni daha çok ilgilendiren konu ister Osman Öcalan 
soyadındaki kelimede olsun, ister diğer grubun bana kadar yansıyan 
tavırlarında olsun görünüşte birbiriyle uğraşırken özünde benimle 
uğraştıklarının farkında değillerdi. Daha doğrusu benzer birçok 
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örnekte yaşadığımız gibi bana karşı tepkilerini iki sahte grup,pratik , 
iş yaratarak  gösteriyorlardı. Mevcut aşamada direkt karşı çıkma 
mümkün değildi. Ancak kaçmakla mümkündü. Bu da çıkarlarına 
düşmüyordu. Bana karşı mücadele dolaylı ve hırsla yürütülecekti. 
Çünkü yıllarca kursaklarında bana kusacak çok şey birikmişti. Bir 
yolunu bulup boşaltmaları gerekiyordu. Basit köylü hesabıdır. 
Anladığımda yanılmadığımı kabul etmeleri gerekir. Yok eğer 
dürüstlük var ise o zaman tarihi görevlere her tür iç – dış kışkırtma-
lara , oyunlara karşı sahip çıkmaları  tek kanıtları olacaktır. Hırs ve 
öfkeleri soylu ise bunu bütün halkın ve yoldaşların beklediği  görev  
başarılarında göstermeleri her halde  “ben dürüstüm “ diyen her 
yoldaşın öncelikli tutumu olacaktır. Bu hakkı tanıdığımızı bir kez 
daha belirterek olup – bitenlerin  derinliğini taraflar anlamazlarsa da  
ben anlatayım.   

 Benim için grupların özde aynı olduğu, biçim farklılıklarını 
pek önem taşımadığını yine belirterek kısa bazı yorumlar yapmalı-
yım. Eğer çok ciddi bilgi noksanlığından ötürü hatalı yorumlama-
larım varsa zaten sürekli özeleştirsel yaşayan birisi için bunları te-
lafi etmek , arkadaşların itibarına toz kondurmamak yapamay-
acağım bir iş değildir. 

Görünüşte birbirlerine karşı özünde doğru Önderlik gerçeğine 
tepkiyi yansıtan gruplaşmaların, sapmaların üzerinde oldukça yo-
ğunlaştım. Hareketimin tarihinde yaşanan toplumsal gerçekliğimiz-
deki birlik olamama, öz yönetimlerini kuramama, başı boş, bir-
birlerine karşı sürekli kışkırtılmış olmayla özdeştir. Bu kültürden 
beslenmektedir. Bireyciliğini , çıkarcılığını  konuşturmak 
isteyenlerin başvuracakları ilk yöntem dar grup kurmaktır. Yapılan 
bir parça üzerinde etkili olmaktır. Örgütlenme tarihimizin başarısı 
bu kültürel etkinliğin aşılması ile bağlantılıdır. Ayrıca toplumu-
muzda  boş konuşmalar, ilkel kaprisler, politik olamama bu tavırlar 
da yansır. Objektif temeli üzerinde çok durulabilir. Bu konuda kap-
samlı çözümlemeler yapmıştım.  

 Birçok unsur da halen hatırlıyorum şu iddialar geliştirilmişti. 
PKK bizden yaşamımızı çalıyor. Gerek cezaevinde gerek dışarıda 
birçok tasfiyeci girişim bu tür iddialar ileri sürüyordu. Gayet tabi 
halkını kurtarmak, ülkesini özgürleştirmek isteyen bir önderlik bi-
reyci ve dar toplumcu amaçlar yerine yüceltici, özgürleştirici ama-
çlar uğruna mensuplarını yaşamını da canını da doğru bir temelde 
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kullanmak durumundadır. Başka tür örgüt ve önderlik olunamaz. 
Sosyal yaşam edebiyatları da bunun bir aracısıdır. Gerektiğinde 
askeri ve siyasi yaşayamayanların sosyal yaşamlarını düzenle-
melerinin mümkün olmadığını, olsa da yabancılaştırılmış bir yaşam 
olduğunu anlamak gerekir. Eğer gerçek kahramanlık, özgürlük on-
uru ile değerlendireceksek mücadelesini asgari düzeyde başarıya 
götüremeyenlerin sosyal yaşamı, ailesi, eşi ve çocuklarının olup 
olmaması da  anlam taşımaz. Tutarlı mücadelecilerin bu gerçekleri 
hiç unutmaması , aksi halde kendini başka türlü tanımlamaları gere-
kir. 

 Önderlik temsilimin ailecilik kokmaması için çok büyük çaba 
harcadığım bilinmektedir. Osman Öcalanın bilinen bazı eğilimlerine 
en kapsamlı eleştiri ve pratikleri de ben yaptım. Buna rağmen en 
ufak bir eksikliğimi veya Osman bahanesine sığınıp örgüt içinde ve 
dışında “Öcalanizmden“ kurtulma çabalarının yaygınlaştırılmak 
istenmesi hayli ilginçtir. Bir gazetede birileri “Kemalizmle Öca-
lanizmden kurtulmadan sol gelişmez“ deniyordu. Bunu diyenlerin 
en aşağılık bireycilikler içinde yaşadıkları bilinmektedir. Çok sers-
eri ve  gafildirler. Benim bir günlük yaşamımı yaşamaya güç getir-
seler tüm mirasımı bu sahtekarlara vermeye hazırım. Bunlar biz 
olmazsak yaşam hakkından da yoksun kalacaklarını bilmeyecek 
kadar  gafil ve alçaklardır. 

 Osman Öcalanın uzun süredir yetmezlikleri ve hareketle bir-
likte beni de zor duruma düşürdüğü bilinmektedir. Süreci 
1980lerden beri bir türlü kaldıramıyordu. Duygusal kalıp, teoride 
derinleşemiyordu. El yordamı ile  yapmak istedikleri  sonuç ver-
mekten uzaktı. Yüzeysel ve yanılmaya en uygun tavırlara gidilmesi 
kolaydı. 1992 güneyli güçlerin ihanet savaşında yaşadıkları bir çare-
sizlikti. İçine girdiği eğilim eğer tedbir alınmasa idi Talabaninin bir 
kullanım malzemesi olmayla sonuçlanacaktı. Ama objektif olarak 
cemil ve cemali n gruplarını da imhadan kurtarmıştı. Tavrım her 
şeyi kaybetmektense kurtarılabilecek değerlere sahip çıkma 
biçiminde oldu. Osmanın yargılama sonuçları biliniyor. Ailecilik 
sorununu bu vesile ile zun uzun açmaya çalışmıştım. Yeniden gel-
işme sürecine girmişti. Dar politikayı bilmekle birlikte teorik der-
inlik olmadığından  tehlikeli durumlara yol açma ihtimali vardı. 
Kişiliğinden bu beklenirdi. Akıllı bir merkez iyi değerlendirirse 
epey yararlı olabilirdi . bunun için oldukça politik ve tedbirli olmak 



 134 

gerekirdi. Bilmiyorum  son içine girdiği ABD ile ilişkiler  eskinin 
Talabani ilişkilerine benziyor. Hata yapmaya müsait bir alandı. An-
cak kontrollü olarak bu ilişkiler de kullanılabilirdi. Tüm yetkilerin 
verilmesi sakıncalı idi. Ben olsaydım böyle yapardım. Kedine baş-
ına ABD ile bu denli ilişkilere girdiğini sanmıyorum. Dolaylı ve 
direkt iştiraklerin olması kaçınılmazdır. İkinci ilişkisi  “çağdaş 
yaşam, evlilik, politika yapmak, güneyi esas alma vs.“  biçiminde 
yansıdı. Bu eğilimi tanıyorum. Kötü niyetli olmasa da tıpkı 1992'de 
olduğu gibi sonuç almaktan uzaktı. Nitekim öyle olduğu da TC ve 
ABD'nin tavırlarından anlaşılıyor. Ben 1992'de diplomatik sürece 
inanmamıştım. 1993'de Özal eğilim gösterdiğinde “çocuk hatası 
yapıyor“ biçiminde değerlendirdim. Başına gelenler biliniyor. İm-
ralının geliştirilemeyen diyalogun , Irakta nasıl geliştirileceğini 
merak ediyorum. Yine de fırsat varsa değerlendirmesine karşı 
değilim. İran, Suriye, ABD, YNK, KDP güçleri ile diplomatik si-
yasi ilişkiler teslimiyet anlamına gelmeyecekse, sığıntı durumuna 
düşülmeyecekse her zaman denenmesi politika gereğidir. Fakat 
bunun temel şartı ülke içinde sağlam dayanılabilir mevzi ve çalış-
malara sahip olmakları. Bu çerçevede görü ve tavrımı bilerlerken 
çağdaş yaşam ve evlilik konuları da üzercide daha çok durulmayı 
gerektiriyor. Mesele basit bir sosyal, biyolojik sınırlarda kalsaydı 
değinmeyecektim. Ciddi siyasal eylemsel yanlar sonuçlar taşımak-
tadır. Beni de kişisel olarak yakından ilgilendirmektedir. 

Sanki ben sosyal yaşam ve kadın konusunda yetersiz ve hatalı 
bir konumdaymışım gibi bir hava sezdim. Son derece cahilane ve 
olup – biten büyük mücadeleyi görememe tehlikesini, kendini sevi-
yesiz dayatmaya dile getiren bir yaklaşımdır. Bu savunmaya 
girişirken yedi yaşından itibaren etrafımda bir sosyalite savaşına 
girdiğimi (tam hakkı ile değerlendirememek  ne kadar büyük bir 
bilgisizlik veya tepkiselliktir.) diğer ortaya çıkabilecek anlayışları 
cevaplamak için hatırlatmaya çalıştım. Yedi yaşından itibaren ana-
sının sosyalite hakkına karşı mücadele etme gücünü gösteren birine 
karşı “çağdaş sosyaliteli yaşamdan“ bahsetmek bana karşı bir sa-
vaştır. Sadece sosyal değil, siyasi boyutları da olan bir savaştır. 
Daha aydınlatıcı olunması için Kesire örneğini bu nedenle daha 
uzun açımlamaya çalıştım. Ben ve kadın “Apo ve kadın“ meselesini 
anlamamak değil yalnız PKK için çağımız için bir kayıptır. 
Çağımızın en büyük kadın savaşını veren birisiyim. Bu konuda 
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kendime çok büyük bir güvenim vardır. Sanmıyorum kadın etraf-
ında toplumsal – siyasal – askersel – ilişkileri benim kadar derinlikli 
çözen başka biri olsun. İster sosyoloji, ister aşık, ister asker veya 
siyasetçi olarak. Çok yiğit erkek ve kız arkadaşlarımın ilk aşklarına 
sevgilerine takoz koyduğumu  engelleme yaptığımı bunun için akıl 
almaz pratik tavırlar ve teorik açılımlar sağladığımı belirtmek du-
rumundayım. Diğer bölümlerde kapsalıca işlediğim için tamamlay-
ıcı olsun diye belirtiyorum. Anamdan, onunda arkasında tüm Kürt 
ve diğer halklar geleneğinden gelen  “namus“ savaşının Ortadoğu 
özgülünde özellikle kaba ve basit cinsel içiriğinden çıkarıp toplu-
mun, siyasetin ve savaşın içinde nasıl anlam kazandığını yetkince 
gösterdim. Sonuç kadın ilk ezilen sömürülen sınıf, cins ve milleti-
dir. Kadının cins, sınıf ve millet olarak özgürlüğünden geçmeyen 
hiçbir demokratik, sosyalist mücadelenin amacına ulaşmayacağıdır. 
Kürt toplumunda kadın ve eşitliğe dayanan teorik ve pratik olarak 
bu gelişmeyi sağlayan bir ilişkiye dayanmayan hiçbir evlilik, cinsel-
lik aşk ilişkisinin değeri yoktur. Sıkıl samda tekrarlamaktan çekin-
mediğim “özel ve genel ev fahişeliğinden“ öteye bir değer taşımaz. 
Kadına karşı verilen söz  yapılan arkadaşlık bende çok derin bir 
felsefi, tarihi, toplumsal anlama ve yurtseverlik, özgürlük, eşitlik 
için pratik bir çabayı içermektedir. Aşkın gerçek teorisi kadar büyük 
savaşını da yürüttüğümü fark edememek ne acıdır. 

 Ben saflarımızda ortamın aşka açık bırakılmasını özgürlüğü, 
savaşı, eşitliği, demokrasinin vazgeçilmez bir gereği saymaktayım. 
Aşka açık olmayan bir ortamda demokrasi, özgürlük, eşitlik ve yurt-
severlik gelişemez. Kadının büyük şahlanışı olmadan halkların on-
ursal hiçbir davası kazanılamaz. Hareketimin içinde kadın özgür-
lüğü en temel değerlerin başında gelmektedir. Kaldı ki kadın hare-
keti dünya çapında yeni gelişmeler yaşayan sosyal devrimlerin en 
temel yanlarından biridir. Kadın devrimi devrimde devrimdir. 
Özgürleşen kadını anlamak tarihi , toplumu yaşamı yeniden 
anlamaktır. Kadını dinsel – feodal gericiliğin ve kapitalizmin aşırı 
metalaştıran nesnesi olmaktan çıkarmak temel görevlerdendir. Yine 
feodalizm ve kapitalizmin hakim değer yargıları ile yükle egemen 
erkek ahlakında, evliliğinden kurtulmak temel görevdir. Fazla açma 
gereği duymuyorum. PAJK gerçeği ile rolünü oynamak durumun-
dadır. Son değerlendirmemde kadına ilişkin mitolojik söylemli tan-
rıçalaşma, melekleşme ve Afroditleşme özünde 5000 yıllık egemen 
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erkek kültürüne karşı başkaldırıyı ifade ediyor. Bu kültür kadını 
korkunç bir duruma düşürmüştür. Mülkiyet içerikli evlilik en büyük 
tehditlerden biridir. Kadının özgürlüğünü sağlamadan hiçbir konuda 
anlamlı ve değerli yaşamaya değer özgür yaşam alanını geliştire-
meyiz. Kadının büyük savaşımı olacaktır. Bu savaş olmadan yurt-
severlik, eşitlik gelişemez, aşk sanıldığının aksine tam bir sosyolo-
jik teori ve pratik gerektirir. İki bireyin basit tutkularına indirgene-
mez. Aşk büyük yiğitlik zafer ve sevgi ister. Zaferi olmayanın aşkı 
olamaz. Aşkın yüzü daima özgürlüğün zafer kazanan savaşına 
dönüktür. Benim peşimde koştuğum aşka emekçiliği böyle tanım-
lanabilir. 

 Tabi bireylerin iki cinsten oluştuğunu biliyoruz. Ama savaş 
meydanındayız. Fatihler her şeyimizi aldıkları için bizim kad-
ınlarımız diyebileceğimiz  kadınlarımız yoktur. Olan kadınlar düşük 
kalite halinde metalaştırılan eşya kadındır. Bu kadınmarma özgür-
lük savaşçıların ilişkisi özüne terstir. Bu tip erkeklerle de özgürlük 
peşindeki kadının ilişkisi daha da terstir. Eflatundan beri söylenen 
mühim olan idealarla kendini sürdürmektir. Fiziksel varlığını 
sürdürme ise cinsel iç güdüye dayanır. Cinsel iç güdüyü tanıyorum. 
Halkımıza kendini sürdürmesi için  bırakılan tek alandır. O da başa 
büyük bela olmuş durumdadır. Mühim olan ideal soy sürdürmedir. 
O da büyük toplumsal, felsefi savaşlardan geçmektedir. Sonuç 
olarak devrimsel aşkı geliştiremeyen  Türkiye de de çok tartışlılan  
türbanlı kadın tarzını deneyebilir. Siyasi, askeri alana taşırılmadan 
kendi evinde kalabilecek bir kadınla görevlerine ihanet etmeme te-
melinde kul evliliklerine izin verilebilir. Ama tekrarlıyorum. Bu 
evlilikler düzen evliliğiolup siyasi ve askeri alana bulaştırılamaz. 
Aksi halde  feodal ve kapitalist yaşamın köleleştirici etkisine ortam 
ardına kadar açılmış olur. Düzen ordularında bile bu yaşanmaz. 
Bizde yaşanan olgu çok daha önemli olarak tarihseldir. Benim bir 
grup kadın yoldaş için önerdiğim tanrıçalaşma – melekleşme – 
Afroditleşme kavramı Ortadoğu'nun kadına yönelik korkunç köle-
leştirici kültürüne karşı savaş içindir. Tarihin bu döneminde bu tür 
soy kadınlara ihtiyaç vardır. Kaldı ki yüzlercesi en büyük kahra-
manlık tavırları ile, şahadetlerinde bu gereği kanıtladılar. Onların 
anısı çok büyük anlam ifade eder. Halen çok sayıda yiğit kad-
ınlarımızın olduğu kanısındayım. Büyük cesaret, adalet ve aşk kiş-
ilikleri yeni yeni ortaya çıkıyor. Duygusal ve analitik zekanın seçkin 
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örneklerini vererek kişiliklerini yeniden yaratıyorlar. Bu çok 
anlamlı tarihsel bin dönüm noktasıdır. Ben bile bu özde olan kad-
ınlara sahip olma, hele hele düzen anlayışı ile karılaştırmaya cesaret 
edemedim, edemem. Kadınların güçlenmesi için ne yapsak azdır. 
Onlar zaten kolektif aşkı temsil ediyorlar. Gurur duyulacak  nitelikli 
çok yoldaş var. Ben bu aşamada özelleşmiş sevginin pek hayırlı 
olacağını sanmıyorum. Barış koşulların da özgür evlilikler şüphesiz 
olacaktır. Ama mevcut koşullar özellikle savaş alanlarında özgür 
evliliklerin ne kadar zor olduğu ben de dahil bazı arkadaşların ev-
lilik pratiklerinde ortaya çıkmıştır. 

 Bu konuda Osmanın İran asıllı kadınla evliliğinin iç yüzünü 
bilmiyorum. Siyasi anlamı da olabilir. Basit bir tutku evliliği  de 
olabilir. Fakat bunu çağdaş yaşamın gereği diye yapıda yay-
gınlaştırması çok tehlikeli bir eğilimdir. Buna cesaret etmesi bile 
tehlikelidir. Geçmişte Türk solunda bazı gruplar bu yöntemlerle 
örgütlerini adeta bitirdiler. Tekrar söylüyorum, siyasi mesele yap-
madan köylü kentli küçük – burjuva evlilik sahibi olanlar ve yeni 
kurmak isteyenler görevlerine hakkıyla bağlı olmak kaydıyla sınırlı 
olarak örgüt tarafından izinle bu ilişki içine girebilir. Keyfi bireysel 
kararla olamaz. Dönem sadece fiziki soy sürme değil, öncelikle zi-
hni, siyasi, yurtsever ideallerimizin zafere koşması dönemidir. 
Bunun asgari koşulları sağlanmadan. Karı-koca, çocuklar, aşk  
sadece başa beladır. Sonuna kadar aşka saygılıyım. Ama ona 
götüren felsefe eylem olamadan da sonuna karda kendini kandır-
maya hayır. Bu kavramlar çerçevesinde pratik gelişmelerin daha da 
özgürleştirip özlediğimiz gerçek sevgi ve aşkın yolunu açacağına  
inanıyorum. 

Hala kadın özgürlüğünü anlamamışlar. Beritan çizgisini boşuna 
söylemedim, yaşamını çizgileştirmeliyiz. Beritan direnişi bir tarzdır 
bizde. Arkadaş teslim olmadı kendini uçurumdan attı. 9 tane kız 
vardı, bir govend bağlayıp bombayla şehit oldular. Sırf ele geçme-
mek için bunları yaptılar. Bunların hepsi bizim için kahramanlardır.  
Bizim çok soylu direnişçi kadınlarımız var. Kendi yakanları da ay-
rıca anıyorum buradan. Bu bir intihar değil, bir özgürlük çizgisidir. 
Sosyal reform çizgisi falan değil. Sosyal reformcular bunu anla-
mazlar. Bu kadının büyük onuru, büyük direnişidir. Bu, önem-
lidir.Çağdaş olmak isteyenler gitsin çağdaş olsun. Avrupa'ya mı 
bilmem nereye gidiyorlarsa gitsinler. Bu tanrıça şeyini bir kültür 
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olarak söylüyorum. Magazin diliyle söylemiyorum. Bu kültür 
canlandırılacak. Erkek anlamak bile istemiyor. Başka türlü özgür 
yaşam olmaz. Ortadoğu’nun kördüğümünün çözülmesini, kadın 
Özgürlüğü sağlayacaktır. Benim beş bin yıllık bir formülüm vardı. 
Neolitikten günümüze, tanrıça kültürünü gündemleştiriyoruz. Buna 
cinsiyet devrimi diyorum. Kadının büyük özgürlük hareketini 
yaşamsallaştırsınlar. Kadınlar sağlam dursunlar. Hiçbir endişeleri 
olmasın. Sonuna kadar kendilerine güvensinler. Ortadoğu’yu bu 
çözecek. 

Çağdaş yaşam, güneye dayalı mültecileşme anlamlı görüşler 
değildir. Olağanüstü dönemdeki yaşama devrimci yaşam denir. 
Mültecileşme yaklaşımları her bakımdan tehlikelidir. Sıradan 
çocuk, yaşlı ve bazı kadınlar için muhacirini yaşamdan bahsedile-
bilir. Mahmur kampı muhacir olarak tanımlanabilir. Ama Irak Kürt-
leri içinde erime ne özele ne genele hizmet edebilir. Suriye’de bizde 
mülteciliği kabul etseydik yaşadıklarımız başa gelmezdi. Bu 
hususların konuşulup konuşulmadığını bilmiyorum. Ama benzeri 
konularda görüş ve uygulamalarımız bilinmektedir. Osman Öcalan 
ve beraberindeki grubun KONGA-GEL’in disiplinine uymaları 
kendileri için tek onurlu yoldur. Hareketin soy değerlerini sattıracak 
tavırlara yönelmelerinin sonuçları biliniyor. Başarıya kendilerini 
yatırmaları her bakımdan yaşamsaldır. Herhangi bir güce sığınmak 
kadar intiharvari çıkışlarda kabul edilecek tavırlar olamaz. Bu konu-
larda tam bilgilenme halinde daha doğru değerlendirmeler müm-
kündür.  

Cemil, Duran ve Rıza gilin ne derece gruplaştıkların bilemiy-
oruz. Rıza’nın Avrupa faaliyetleri pek yaratıcı olmadı gibi yansıdı. 
DEHAP’a müdahale olup-olmadığını bilmemekle beraber yansıma-
ların sonucu demokratikleşmeye katkı sunmamıştır. Darbe iddiasını 
ciddiye almamakla birlikte objektif durum uzun süredir dıştan da 
grup havası vermektedir. Sonuçta iki başlılık çok verimsiz ve yıp-
ratıcı olmuştur. Kendi haline bırakılsaydı acaba nereye varırdı? 
Kongre komitelerinde ve yürütmede kolektif yoğunluk sağlansaydı, 
temel görevlere hakkı verilseydi herhalde kritik bir dönemde bekle-
nen en doğru tavırdı. Dönemin böyle kullanılması çok geri bir adım 
teşkil etmiştir. Halkı, bizleri olumsuz etkilemiştir. Eleştiri-özeleştiri 
sözüne layık davranılmamıştır. Herhalde kongrede olup-bitenleri 
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doğru değerlendirilmesi eleştiri-özeleştiri yapılarak tutarlılık örneği 
gösterilecektir.  

Benim bu konudaki tutumum bilinmektedir. PKK’yi yeninden 
yapılandırma en doğru tavırdı. PKK’yi işlemez kılan, yenileştir-
meyen tavırların aşılması aslında yeniden doğuş anlamına gelir. 
Tarihi dönemler tarihi görevler anlamına gelir. Buna hakkını ver-
enler her zaman halkının ve insanlığın onur defterinde hak ettikleri 
yeri alırlar.  

Yaşam öykümde son dönemin doğru anlaşılması önemlidir. 
Genelde yaşamımın doğru yorumlanmaması arkadaşların büyük 
hata yapmasına fırsatları değerlendirmemesine, çarçur etmelerine 
yol açıyor. Bu sığ durumlar ne pahasına olursa olsun terk edil-
melidir. Çünkü kişiye hiçbir katkı sunmuyor. Tekrar Kemal Pir yak-
laşımını hatırlatırım. Özellikle zindan çıkışlı arkadaşların Kemal 
Pir’in anısını yaşatmaları öncelikli görevleridir. Tabi bu diğer tüm 
arkadaşlarının simgesi olarak değerlendiriliyor. Binlerce böyle soy 
değer var. Bunların onda birine layık olanların üstesinden gele-
meyecek bir görevleri olamaz. Özgür ortamda olan arkadaşların 
anlamlı başarılardan başka hiçbir çaba kurtaramaz. Büyük düşün-
mek ve en soylu tavırları sergilemek, sonuç alıcı başarıları sağlamak 
zamanıdır.  

15 Ağustos sürecini hazırlarken gösterdiğim çabanın bir benze-
rini barışın hazırlanması içinde gösterdiğimi biliyorsunuz. Barış en 
az savaş kadar teorik birikim, dayanma gücü ister. Kesinlikle basite 
alınacak bir çalışma değildir. Zorlukları savaştan daha fazladır. 
Hareketimize olduğu kadar devletlere de dengeli yaklaşıma büyük 
özen gösterdim. Suriye’de olup-bitenden herhalde ders çıkarıyor-
sunuz. Nefes nefese, kuyumcu titizliğiyle oluşturduğumuz ilişkiler 
ne hale geldi. Avrupa çalışmaları içinde aynı şey söylenebilir. Hatta 
Türkiye’deki demokratik barış çabaları içinde. Kaybetmek sanki 
kadermiş gibi bir tutumun sergilenmesi aslında eski hastalıklı kiş-
iliklerin sonucudur. Biz başlarken sıfır kilometredeydik. Sizlere ise 
yarı yarıya başarılmış bir pistin ortasında koşu bayrağını verdik. 
Verdiğiniz cevap “ayağımız takıldı, düştük” olmaktan öteye anlam 
ifade etmiyor. Mesele kahırlı yaşam değildir. İdraksiz insanların 
kahrı bir anlam ifade etmez. Önemli olan kahırlı yaşamın soy 
başarılarıdır. Bu olmadıktan sonra saçı ağarmışsınız neye yarar. 
Size yakışa mutlaka bir yolunu bulup emeğinizin karşılığı olması 
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hakkınızı rakiplerinizden, dostlarınızdan hatta arkadaşlarınızdan 
almaktır. Benim sihirli havamdan kurtulup özgürlük alanlarında 
başarılı bir çıkış hepinizden en yaraşanı ve beklenen tavırdır.  

Açık belirtmeliyim ki T.C ile en elverişli koşullarda, sınırsız 
güvenle barış çabalarıma arka çıkmanız yoldaşça bir yaklaşımdı. 
Ama içinde bulunduğum koşullar, devletin bana göre atması gere-
ken tarihi adımı atmaması büyük bir kayıp anlamına gelir. Devlet 11 
Eylülden beri ketum davranıyor. Sanırım güney Kürdistan’daki gel-
işmeler şok etkisi yarattı. Halen sonu kestiremiyor. ABD ile her şeyi 
halletme politikasından kopamıyor. İnanılmaz ölçüde ABD’ye bir 
bağlılık var. 1950’den beri her şeyi ABD üzerinden yürütmüşler. 
ABD yeşil ışık yakmış kapkara bir faşizm uygulanmış. Şimdiler 
karanın yerini yeşil olan renk alıp ne olduğu tam belli olmayan bir 
düzen kuruluyor. Türkiye’nin yeni dengelere doğru gitmesi ka-
çınılmazdır. Kürt sorununu çözmeden bu dengeleri lehinde kurması 
I. Dünya savaşı sonrasından daha zordur. Tüm gücünü “PKK 
teröristliğine” vermesi tıpkı güney Kürdistan politikası gibi ters 
sonuçsuz vermesi güçlü olasılıktır. Bildiğiniz gibi büyük bir ol-
gunlukla Türkiye’nin Ortadoğu kaosundan güçlenerek çıkmasının 
tek yolu olan Kürt sorunun demokratik çözümünü ısrarla dayatma-
mız zayıflık olarak anlaşıldı veya taktik yaklaşım olarak değer-
lendirildi. Bölünmeye de ABD’ye bel bağlandı. Askeri yolun kutsal 
yol olduğu anlayışı bir türlü terk edilmiyor. ABD ile nasıl üzerinize 
geleceğini bilemiyorum. Benim üzerime nasıl gelindiği biliniyor 
herhalde gerekli sonuçları çıkarmaya devam ediyorsunuz. Ben ABD 
ile ilişki olmasın demiyorum. Ama Osman’a mal edilen ilişkinin de 
anlamlı olmadığı açığa çıkmıştır. Kongre sonrası muhtemelen tek 
ses olarak gerekli kararlarınızla birlikte sorumluluklarını hatırlatma 
temelinde ilişkilenirsiniz. T.C. bu yolu seçiyor tam bu noktada 
kendi durumumu sizler ile yeniden paylaşmak isterim. Maalesef 
peşinen belirteyim ki eğer böyle giderse önümüzdeki dönem sizleri 
15 Ağustos sonrasını kat kat aşan savaşlar beklemektedir. Önlemek 
için benim duyarlılığım yetmiyor. Benden herhangi bir rol istenmi-
yor. Belkide sizleri yerle bir edecek bir savaş planı vardır. Yani dev-
let savaşı dayatmak istemiş olabilir. AKP iktidarının havası Tansu 
Çiller hükümetinden daha iyi değildir. En kötü bir vurdumduy-
mazlık sergileniyor. Başbakan “kendinize Kürt demezseniz Kürt 
sorunu olmaz“ demektedir. Siirt’teki provokasyonlar tahammül 
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edilir gibi değil. MHP’nin yapamadığı her şeyi yaptılar. Bir avuç 
ilkel Kürt milliyetçisi hainle ne yapmak istedikleri sorgulamaya 
değer.  

Önemli olan doğru görev anlayışıdır. En ufak bir ölüm tered-
düdüm yoktur. Ölüm eğer vaktinde olmazsa acıdır. Vaktindeki 
ölümler değerlidir. Bunu fedailiğe hazırım anlamında söylemiy-
orum. Bir çok alçak benim yıllarca dayanamayacağımı sandı. Bazı 
çevreler siyasi çıkar için uzun süre akıbetimi bekledi. Kim bilir dev-
lete ne hallere düşeceğimi test etmeye çalıştı. Eski MGK sekreteri 
Tuncer Kılınç “ona telafisi olamayan bir sistem uyguluyoruz. Bir 
defa değil her gün öldürüyoruz.”biçiminde bir değerlendirmede bu-
lundu. Ama dayandım. Gerekirse altı (6) yıl daha dayanırım. Fakat 
bu o kadar önemli değildir. İyi bir dayanma gerçekleştirilmiştir. 
Sadece süre açısından değil anlam ve içerik açısından da iyi 
dayanılmıştır. Ben sorumlu davranmayı olağanüstü bilen biriyim. 
Üstüme düşen olursa yine yaparım. Ama bundan fazlası gerçekten 
mümkün değildir.  

Hepinizle ilgili bende gelişen bir kanıyı paylaşmak isterim. 
Kadro politikamda uzun vadeli yaşamınıza öncelik tanıdım. 
Önünüze çıkacak koşulların size eğiteceğine çok güvendim. Bu 
güvenimin pek gerçekçi çıkmadığını biliyorsunuz. Fazlasıyla 
sorumsuz davranıldı. Ne beni uygulayabildiniz ne kendinizi. Bunda 
benim rolüm hep belirleyici oldu. Çoğunuzun yaşı epey ilerledi. 
Bana göre sahip olduğunuz yeteneği hayata geçirmediniz. Nedenini 
kendinize sormalısınız. Bunda benim aşırı desteğimi, bir çok değeri 
hazır sunmamın payı da büyük rol oynadı. Fakat tehlike sizlerin 
kendinizi; hem çok ucuz kaybetmeniz, hem de yanı başınızdaki çok 
değerli başta gençler, yoldaşlar olmak üzere bir çok değeri imhaya, 
yozlaşmaya, verimsizliğe terk etmenizdir. Yaşamak uğruna har-
canan çabalara layık biçimde sahip çıkmayışınız bende hep öfke 
yaratmıştır. Kendinizi ucuz yaşatmak ve kaybetmek başta olmaz 
üzere, şüphesiz hem sizlere hem halka çağdaş, özgür yaşam yolunda 
büyük bir disiplin uygulamak istedim. bu gerekliydi. Ama açık-
lamakta zorlandığım tepkileriniz çok tutucu. Geriletici olmuştur. 
Aslında dört dörtlük ideolojik, politik birlik beklemiyorum. En az-
ından onurunu kurtaracak bir pratiğe sahip olmanızı çok bekledim. 
Başta merkezi düzey olmak üzere nasıl tepki verdiğinizi biliyor-
sunuz. Gençlerde söz verdikleri gibi kendilerini yaşatmayı ve 
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başarılı kılmayı beceremediler. Beni asıl işlemez duruma getirenin 
bu durum olduğunu da biliyorsunuz. Bunu sezer sezmez dağlık sa-
haya gelmeliydim. Bilseydim böyle çıkacağınızı kesinlikle 
1980’lerin başında herkesten önce ben ülkede olurdum. Özellikle 
1990’ların başında gerçekler epey açığa çıkmıştı. O zaman gelmeli-
ydim. Bu dönemde gelmeyişimi büyük bir kayıp gözüyle bakıy-
orum. Ama tüm bunların nedeni arkadaşlar diye bellediğim sizleri 
korumak, süreklileştirmekti. Artık istesem de eskisi gibi sizleri 
yaşatmanın, çekip çevirmenin anlamı yoktur. Eğer gerçekten, biraz 
da Kemal Pir’lerin zihniyetiyle bir onur anlayışınız varsa biriken 
büyük tecrübe ve anlayış gücünüzle karşınızdaki büyük anlayış-
sızlık, haksızlık ve çözümsüzlük dayatan unsur ve yapılara karşı 
tarihi hesaplaşmayı yapmakta özgürsünüz demem gerekiyor. Bu 
hem hakkınız hem görevinizdir. Karşılıklı haklarımızı helal etmek 
durumundayız. Ama yine de savaş ve barışta esas olan özgür yaşam 
hakkının elde edilmesidir. Anlamsız “öl ve öldür” politikamız ola-
maz ancak çok tarihi görevler karşısında ölme ve öldürmenin 
anlamı olabilir. Kemal Pir’in deyişiyle bu biçim ölüm ve öldürme 
bile onurlu yaşamı çok sevdiğiniz ve hak etmeniz içindir.  

Bazılarınız yiğit savaşkan olabilir. Onları frenledim. Bazılarınız 
çok kolay ölebilirdi. Bunları da engelledim. Hiç başarı şansı olma-
yan çabaları da engelledim. İstediğim bir çok şeyi de sizler 
engellediniz. Velhasıl ne size ne bana yaraşan işler pek başarılmadı. 
Çoğunuzun saçları ağardı. Büyük tecrübeleriniz var. Bana göre 
büyük bir onur meselesi yapsanız büyük başarma imkanınız vardır. 
En azından mültecileşme tehlikesini yırtabilirsiniz. Her halde on 
binleri aşan şahadetlerden sonra bırakıp soysuzlaşacak değilsiniz. 
Ben istesem bile her tür soysuzlaşmayı lanetleyip bir parçada olsa 
ülkemizde özgür yaşamakta ısrarlı olacaksınız. Bu tip kararlar 
bende olsam dıştan dayatma ile olmaz. Özgür iradeniz ve azminiz 
ile olur. Bunu tahmin ettiğim için savunmamda da çekinmeden 
Kürdistan’ın tüm parçalarında “bir devlet +bir demokrasi” for-
mülünü geliştirdim. Bu hamlenin bir çok yenilik taşıdığını fark ede-
cek ve ona göre taktik stratejilerinizi geliştirebilecek durumdasınız. 
Yeni döneme ilişkin düşüncelerimi böyle özetleyip sundum. 
Sizlerin ve ilgili devletlerin tavrını bilmiyorum. Mühim olan benden 
olası beklentileri çok kapsamlı cevaplandırmış olmamdır. En olgun 
yaklaşımları sunduğumdan hiç kuşkum yok. Teslim olmamak kadar 
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bazılarınız savaşta da sıçrama yapabilir. Hep aptalları oynayacak 
değilsiniz. Büyük tecrübe ve dayanma gücünüzü kullanmayı bilir-
seniz 300 kişilik bir gerillayla her ülkeyle baş edebilirsiniz. Bunu 
uzun uzun düşünmeli ve ilgili devletlere anlatmalısınız. Kapsamlı 
bir savaştan önce karşılıklı ateşkesten, savaş kurallarını belirlemeye, 
yerel yönetim statülerini oluşturup kendinize bağlamaya, karşılıklı 
misilleme, tutuklamalara kadar her şeyinizin savaş ve barış kuralları 
halinde hazırlayıp birbirinize sunmalı halka da ilan etmelisiniz. 15 
Ağustos'ta olmayan buydu. Demokratik eylem süreciyle sorunların 
hallini çok isterdim. Ama ortada demokrasiye, çalışma tarzına sahip 
değer pek yok. İş yine dağlara binecek. Tarih ve ilahlar bir kez daha 
bunu istiyor diyeceğim ama kaderciliğe kaçar. Hemen mi ölürsünüz, 
öldürürsünüz onu da bilemem. Tarih öyle bir noktada ki ya demok-
ratik- barışçık adım, ya da kapsamlı demokratik-savaşçıl adım 
olarak karar vermekle yüz yüzedir. ABD’ye İran’a da uyarı yapa-
bilirsiniz. Büyük devletlerdir. Belki bir yol önerebilirler. Ama ıs-
rarla savaşı dayatırlarsa bunu kaldıracak güçte olduğunuza inanarak 
sonuç alıcı hamlenizi peş peşe sergileyebileceksiniz.  

Sonuç olarak önümüzdeki dönemde Ortadoğu kaosunda üç 
seçenek ve karmaşık biçimleri başat olmaya çalışacaktır.  

Birincisi fetihçi devlet geleneğinin statükocu Kürdistan politi-
kalarıdır. Kurulu sistem yeni dönemin ister içten, ister dıştan kay-
naklansın değiştirici etkilerine karşı direnecektir. Kürtleri yadsıma 
olmadıysa  basit kırıntılarla oyalamak isteyecektir. Esas politika ise 
başından sopayı eksik etmemek olacaktır. Muhtemelen Arap, İran 
ve Türk statükocuları kendi aralarında bir ittifakı daha da geliştir-
mek isteyeceklerdir. Buna karşın ABD, AB ve İsrail ilkel Kürt mil-
liyetçiliğini tüm Kürdistan parçalarında destekleyip federe statüde 
ısrar edecektir. Kıbrıs bu yaklaşımın provasıdır. Sıra Filistin  ve 
Kürdistan gelecektir. Giderek tüm Ortadoğuya bu yönlü model otur-
tulmayla çalışılacaktır. Statükocu bölgesel devletler buna karşın 
direnirken diğer yandan geleneksel güçlerini kullanarak işbirlikçi 
kürt milislerini daha da silahlandırabilirler. TC nin Barzani, Tala-
baniye uyguladığı politikaları yaygınlaştırma ihtimali vardır. AK 
parti de rol tanınan aksinde nakşicilik  maskesi altındaki kuzey 
Kürdistanda ki ilkel kürt milliyetçiliğidir. Cüneyt Zapsu , Melikfırat 
, Hüseyin Çelik , Zeki Ergezen, Mücahit Can , Mustafa Zeydan , 
Siverekli İzol vb. bu gözle bakmak gerekir. Örtülü yarı – feodal yarı 
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– komprador burjuva kürt ilkel milliyetçisi kesileceklerdir. Zaten 
yerel seçimlerde ortaya çıktı. Bingöl de “İdris-i Bitlisi  burada Ya-
vuz nerede“ sloganını atanlar aslında gelişmeyi özetlemiş oluyorlar. 
Muhtemelen dışarıda özellikle ABD de de yeni islami kürt figürler 
olarak ortadoğunun geneli için hazırlanmaktadır. Fethullah Gülen 
Türkler için neyse, Cüneyt Zapsu ve Melik Fırat ta Kürtler için 
aynıdır. İslami- kürt sentezini temsil ediyorlar. Ortadoğudaki hiz-
bullahın batı yanlısı biçimine oynamaktadırlar. Ülkücülerin kürt 
biçimini temsil etmektedirler. TC büyük oranda iki nakşi tarikat 
kolunun etkisine girmiştir. Başbakan R.T. Erdoğan’ın “ Kürt adı 
kullanılması olmazsa kürt meselesi olmaz “ demesi tıpkı türban ve 
benzeri konulardaki takiye politikalarını çağrıştırmaktadır. 

İkinci olası gelişmeye karşılık yeni politika ve statüler devreye 
girebilir. İlkel Kürt milliyetçiliği derinleşecek  Ortadoğu kaosundan 
ayrı devlet eğilimini güçlendirerek çıkmak isteyebilirler. Iraktaki 
Federe Kürt Devletine İran Türkiye ve Suriye Kürtlerini de katmak 
gündeme gelebilir. Bu durumda ABD, AB ve İsrail ile ittifaklar 
daha da derinleşip kapsamına PKK'yi de almak isteyebilirler. 
Aslında KONGRA_GEL vesilesi ile baş gösteren gruplaşmanın 
özünde bu istemi görmek mümkündür. 1991’de de denenmek is-
tenmişti. Fakat PKK kendini çok yönlü sistematik bir güç haline 
getirmeden, kişisel gruplarla katılım  erimeye yol açacağından tasfi-
yecilik olarak sonuçlanmaktan kurtulamaz. Kürt milliyetçi dalga 
yükselecektir. Birkaç tane İsrail–Filistin, Irak, Kıbrıs, Çeçen ve 
Kosova türü gelişme ortaya çıkabilecektir. Buna karşın Türkiye , 
İran ve Suriye ortak politikalar halinde tavır koymaya çalışacaktır. 
PKK ise özellikle yeniden yapılanma temelinde demokratik ve 
özgür Kürdistan çizgisini korumak durumundadır. Halkın demok-
ratik otoritesinin yükselmesine çalışırken çizgisinin derin utkulu 
sağlam teorik, programatik, stratejik ve taktik esaslarını özenle 
koruyacaktır. Bir devlet + bir demokrasi formülünde ısrarlı ve 
yaratıcı davranacaktır.  

Üçüncü olası politik seçenek demokratik çözüm ve barış 
seçeneğidir. Yeniden yapılanma temelinde PKK ve KOMA_GEL 
bu sürecin başat gücü konumundadır. Fetihçi devlet gelenekli 
politikalarla, ABD destekli ilkel milliyetçi kürt politikaların çözüm-
süzlüğü derinleştirmesi ile demokratik çözüm ve barış seçeneği 
gelişim sağlayabilir. Bunun için özellikle Türkiye de sağ milliyetçi-
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dinci politikaların yerine demokratik sol politikaların bir umut 
olarak doğup gelişmesi önem taşmaktadır. Politikanın boşluk tanı-
mayacağı bir  daha açığa çıktı. Hem Türkiye hem tüm kürdistan 
parçalarında yürütülecek sıkı bir demokratikleşme çalışması demok-
ratik otorite teşkili bu çizgiyi hayal olmaktan çıkarıp gerçeğe 
dönüştürebilir. Aslında çağdaş eğilim bu yönlüdür. Ama Türkiye ve 
Kürdistan'da bu çizgiyi kavram ve uygulama olarak özümseyip ide-
ali kılacak kadro, önderlik ve yaratıcı çalışmadan yoksunluk yaşan-
maktadır. Yoksa başarılı olma Ortadoğu genelinde tarihe bir 
öncülüğe taşıyabilir. Benim hep bahsettiğim; tarihi toplumsal temeli 
demokratik  federasyona uygun olan, hatta onu zorlayan Ortadoğu 
kültürü, coğrafyası ve demografik yapısı, bu çizgiyi en şanslı politik 
seçenek kılmaktadır.  

 Demokratik  seçenek için bir model oluşturması beklenen 
“demokratik güçler birliğinde“ pratikte bazı ciddi tutarsızlıklar 
olduğu sonraki gelişmelerden anlaşılmıştır. SHP’nin muhtemelen 
ÖDP’nin DEHAP’a yaklaşımları bir kısım DEHAP lılarla birlikte 
tasfiyeci nitelikte olmuştur. Özellikle halkın sahip çıktığı ve slo-
ganlaştırdığı A. Öcalan’dan duyulan rahatsızlık ve tecrit çabaları bu 
gerçeği görünün kılmıştır. objektif olarak CHP ve Deniz Baykalvari 
bir yaklaşım olduğu açıktır. Halkın buna tepkisi oy yüzdesinde or-
taya çıkmıştır. Demokratik güçler birliğinin şansı CHP’nin aşırı 
devletçi etkisini aşmak ve teoride olduğu kadar pratikte de toplum 
odaklı bir seçenek olmayı inandırıcı biçimde kanıtlamalarına 
bağlıdır. Anti-Apoculuğu direkt veya dolayı sürdürmeleri dağılma-
larını beraberinde getirecektir. Kürt halkının devlet odaklı olmayan 
demokratik gerçekliği son derece örgütlü ve bilinçli olduğu partis-
inden temel politikalarından vazgeçmeyeceğini “birlikçi güçler“ iyi 
anlamalıdır. 

  Bu üç seçeneğin karmaşık biçimler halinde gündemleşmesi 
pratikte daha çok mümkündür. Seçenekler ak-kara ayrımı taşı-
mazlar. Hep iç içe  bazen biri, bazen diğeri başat rol oynayabilir. 
Dinamik, değişken bir yapı halinde gerçekleşirler. Statüko ve ilkel 
milliyetçiliğin uzun vadeli çözü şansı sınırlı olduğundan gelecekte 
en çok tartışılıp gündemleşecek olan Kürdistan da demokratik 
çözüm ve barış seçeneği yeniden yapılanmış PKK ve KOMA-GEL 
önderliğinde tüm Ortadoğu halklarının da umudu  olarak gelişmek 
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ve başarılı olmak durumundadır. Her şey bu çizginin derinliğine 
özümsenip yaratıcı yaklaşımlarla pratikleşmesine bağlıdır. 

ÖZET 
Bireysel ve örgütsel yaşamımı üç döneme ayırmak mümkündür. 

Birinci dönem anamla kendi toplumsallığımı kendim kurabilmeli-
yim iddiasıyla başlayıp, önce aileye ve köye karşı gösterilen tep-
kiden sonra ilkokula gitmeyle başlamıştır. İlkokula başlamak dev-
letleşmeye ilginin ilk ciddi adımıdır. Kişilik komünal toplumdan 
devletçi topluma doğru bir dönüşümün adımını atar. Şehirleşmeyle 
birlikte yürür. Şehir değerleri kırsal komünal değerlere göre üstün 
sayılır. Orta-lise memurluk ve üniversite son sınıfına kadar okumak 
devlet adamlığı için ön hazırlıktır. Herkeste bu yaşlarda kati bir şe-
kilde şehir-devlet kişiliği hakim olur. Geri bırakılmışlık ve ezilen 
milliyet konumu devlete tepkiye dönüşür. Sol sempatizanlık aslında 
adil, eşitçi ve daha kalkınmacı devlet arayışından başka bir anlama 
gelmez. Kişilik bu dönemde ezici biçimde geleneksel toplumun 
bağlarından kopartılmıştır. Analı komünal, kırsal ve soy toplumu 
büyük oranda inkara uğramış, bunun yerine kendinde geçmişini 
inkar eden, küçük gören devlet ve şehir büyüklüğüne gözü kara 
resmi düzene koşan oldukça marjinal bir kişilik oluşmuştur. 
Oldukça trajik bir kişilik katliamı yaşanmıştır. Eski toplumu, ana 
babasını, kardeşlerini, komşularını köyünü, akrabalarını, yaşlıları, 
çocukları, kadınları, soyunu, sınıfını hor gören bu yeni “ne oldum 
delisi” kişilik tüm az gelişmiş ülkelerde bir afet halini almıştır. 
İçerikten yoksun bir modernizmle insanın temel toplumsal değerler-
ine karşı derin bir yabancılaşmayı yaşar. Kapitalist sistemin ezici 
üstünlüğü altında gelişen bu kişilik sahte bir tepki ile solculuk yap-
tığında bile marjinaldir. Toplumdan kopukluğu derinleşerek devam 
etmektedir.  Okul, şehirde işçilik ve devlet memuriyeti bu kişiliği 
tarihten ve gelenekten koparıp “teneke“ bir kişilik haline getirmiştir. 
Duyarsız, inkarcı, maaşa bağlanmış, şehir fahişeliğine takılmış bu 
kişilikten kaynaklı her şey kapitalizmin ve ona engel toplumun de-
ğerleri karşısında iflas etmek durumundadır. Reel Sosyalizm, so-
syal- demokrasi ve ulusal kurtuluşun gerçek bir toplumsal 
dönüşümün sağlamlayamaması bu kişilikle yakından bağlantılıdır. 
Çağımızın her tür sapmacı, faşist totaliter ideoloji ve pratiklerinin 
sosyal temeli bu kişilik oluşumuna dayanmaktadır. Fransız devrimi 
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ile sıçrama yapan bu kişilik 1990’larda eski cazibesini yitirerek tek-
rar bir normalizasyon sürecine girmesiyle sonuçlanmıştır.  

İkinci dönem bu sefer burjuva toplum ve devletinden kopup 
kendi çağdaş toplumsal ve siyasal sistemini kurma amacına yönelik 
bağımsız bir ideolojik grup kurma denemesiyle başlar. İlk toplum-
sallaşma çocuklarla, dinsel dualar ilk okula gitmeler temelinde oluş-
turulmaya karşın, ikinci toplumsallaşma üniversite öğrencileriyle 
sol ve ulusal ideoloji temeli üzerinde geliştirilir. Kapitalizmin yay-
dığı değerlere hakim ulus şovenizmine karşı her ne kadar kendi öz 
toplumunu yeniden arama çabası varsa da mevcut sol ve ulusalcı 
cereyanlar kapitalist yaşamı normlarını aşacak güçte olmadıkların-
dan bu çabalar gerçek hedefine ulaşmaktan uzaktır. I.PKK’leşme 
aşaması da diyebileceğimiz bu süreç 1970’lerin fırtına dünyasında 
aslında savrulmuş bir yaprak misali savrulur durumdadır. Gelenek-
sel dünyadan koptuğu kadar, kapitalizmin öz değerleriyle de 
bütünleşilmemiştir. Tipik mezhepleşen, marjinalleşen süreç yaşan-
maktadır. Benzer biçimde kurulupta hızla biten sayısız gruplaşma 
vardır. Karşı çıkılan devlet karşısında file karınca misali bir çekişme 
başlamıştır. Teorik ve pratik arayışlarla toplum ve ilke yeniden keş-
fedilmek istenecektir. Aslında dünya genelinde yaşanan sol moda 
takip edilmektedir. Eski topluma bir aşı atılıyor. Ya tutarsa gibi bir 
havada başarı beklenmektedir. Kendimize özgü artık bir fikrimiz 
var. Grubumuz sayısal olarak da gelişiyor. Kendimizi farklı bir şey 
saymaya başlıyoruz. Aşının tutma ihtimali yüksektir. Kozasından 
çıkan kurtçuk misali yurtdışına adım atılınca özgüven ve delikanlı 
kesilme dönemine adam akıllı girildiği kabul edilecektir. Ütopya 
gerçekleşmeye dair umut vermektedir. Grupsal destekten kitlesel 
halk desteğine ulaşma güveni daha da pekiştirecektir. Silahların 
gücü ile tanışılmıştır. Çağdaş ulusal hareketlerin gerilla grubu 
eğitilmiş ve silahlanmış olarak ülkenin erişilmesi güç doruklarına 
ulaşılmıştır. Geriye yeni tarihi hamleye sıra gelmiştir.  

Yaşamımın 1972-1984 yıllarını kapsayan bu dönemin ilk 
bölümü çok çeşitli açılardan değerlendirmelere konu olabilir. Yok-
sul Kürt halkının çağa uyanış hamlesi de denebilir. İlk isyan, kör 
kadere ilk kurşunda denebilir. Namus ve onurun haykırış olarak da 
değerlendirilebilir. Hz.Davudun Golyata karşı ilk başarılı eylemi 
olarak ta anlam kazanabilir. Düşünce özgürlüğüne cesaret etmenin 
ilk adımlardan biride sayılabilir. Binyılların köklü kölelik norm-
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larından kopma hamlesi de olabilir. Anlamlı, başarısı biraz şans 
biraz da emek, inanç isteyen adeta ikinci doğuş, yeniden paradigma 
kazanma olarak da tanımlanabilecek bir dönemdir.  

Yaşamımdaki ikinci dönemin ikinci bölümü 15 Ağustos 1984 - 
15 Şubat 1999 yılların kapsar. Onbeş yıllık bu süreç ikinci PKK 
hamlesi olarak silahlı mücadelenin ağırlık teşkil ettiği müthiş bir 
süreçtir. Ortadoğu tarihinde Babek, Hariciler, Karmatiler, Hasan 
Sabah gruplarına benzetilebilir. Birinci bölümde İsevilik ağır 
basarken ikinci bölümde Musevilik ve Muhemedilik karşı bir ağırlık 
söz konusudur. Zor yürüyen muhacirin grubu “vaat edilmiş toprak-
lara ulaştırma görevi” büyük çaba ve yetenek istemektedir. 
Ulaştırma Hz. Musayı çağrıştırırken, savaş eylemleri Medine’deki 
Hz. Muhammed'inkini andırmaktadır. Öyle ruhsal bir iman, inanç 
atmosferi hakimdir. Kendini inanca adama tam mümincedir. Bilim-
sel sosyalizm iman gücünü kazanmış olarak yürütülmektedir. Savaş 
tam kutsal bir eylemdir. İnsan birey giderek hiçleşirken amaç her 
şeyleşir. Tarihin tipik bir iktidar hastalığına tutulduğunu fark etmek 
bile çok güçtür. Yılların devlet ve şehir ortamında bombardımana 
tutulmuş zayıf kırsal kişilik iktidara yapışmaktan başka yetenek zor 
tanır. Veya hep tek boyutla kalmaktan bir türlü kurtulamaz. Kapital-
izmin müthiş yanlızlaşırdığı kişilik kendi malı bir sistematiğe 
bağlandığında tersi bir eğilimle bu sefer müthiş bir toplumsallığı 
yaşayabilir. En tipik özellik en kutsal eylemdir inancıyla her şeyin 
feda edilmesidir. Aslında en kutsal değer yaşamdır demek gere-
kirken, tersine “amaç her şeydir, yaşam hiçbir şeydir” inancıyla fa-
natizm derecesinde bir kişilik öne çıkıyordu. Dogmatizmin bu 
türünde kadercilik, bazı ilkelere bağlılık bir nevi dinselleşme olarak 
ta tanımlanabilir. Kazanılan paradigma yalın ve soyuttur. Analitik 
zeka şahlanırken, duygusal zeka boğuntuya getirilmiştir. Ölmek ve 
öldürmek tamamen teknik bir mesele indirgenmiştir. Son tahlilde 
kapitalizmin kâra dayalı çalışma aşkı ideolojik yörünge altında 
yürütülmüş olmaktadır. Çağın genel karakterine uyulmuştur. Ayrı 
bir mezhepleşme biçiminde olsa da içinde yüzülen, yaşanılan kapi-
talizmin dünyasıdır. Kapitalist eğilimin en soyut düzeyde reel-
sosyalist ve ulusalcı genellemelerle birikimini sağlıyor. Siyasal ve 
askeri oluşumu için çılgınca koşturuluyordu. Çağa başka tür ulaşı-
lamazdı. Tabi bu tür koşturma dingonun ahırında yapılmıyordu. 
Sistemin sahipleri vardı. Kendi kurallarınca egemen dünyalarının 
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gereğini yapacaklardı. 15 Şubat 1999 günü benim için kapitalist 
dünyanın Azrailleşmiş gücünün binbir hile ile boğazıma sarılış günü 
olarak ta değerlendirilebilir. Yaşamımın bu döneminde bazı stratejik 
hatalardan bahsetmek gerekir. 1982’de ya gerçekten silahlı gruba 
önderlik edecek bir kadroyu yaratabilmeliydim öyle ülkeye yollan-
malıydı. Kemal Pir’lerin 1980’de değil, 1982’de daha geniş grupla 
güney ve doğu Kürdistan üzeri ülkeye yollansaydı daha doğru ve 
açılım sağlayıcı olabilirdi. Başta Duran Kalkan, Ali Haydar ve 
Mehmet Karasungur’un alanda görevli olmaları stratejik hata 
düzeyinde yetmezliklere yol açmıştır. Ortadoğuda ki sürecin bir 
kopyasını hem de geride tekrarlamaları bu stratejik hatanın te-
melidir. KDP kuyrukçuluğu, halka yabancılaşma, arkadaşlara layık 
olamama, fuzuli işlerle uğraşma, halledilmiş çalışmaları yenileme, 
KDP, YNK çatışmalarına anlamsız karışma, önlerindeki potansiyeli. 
İran-Irak savaşının yol açtığı durumu görememe bu stratejik yet-
mezliklerin devamı olarak kendini göstermiştir. Tarihi an’a cevap 
verilmemesi, buna denk çalışma tarzı sergilenmemesi, anlamsız 
keyfi yorumlama, çabalara stratejik darbe vurma biçiminde sonuç 
vermiştir. İyi niyet ve çaba bu konumda sadece cehennemin yoluna 
döşenmiş iyi niyet taşları rolündedir.  

Ortaya çıkan çeteleşme eğilimleri erkenden tespit edememe ve 
yeterince tavır koyamama ikinci önemli stratejik yetmezliktir. Bu 
rolü güvenilir arkadaşlara bırakmak dogmatizmin diğer bir sonu-
cudur. O kadar soylu değeri çarçur ederlerken mutlaka fark edebil-
meli ve dur diyebilmeliydim. PKK’nin bütün soylu çabalarına en 
büyük darbeyi bu yönlü gelişmeler vurmuştur. Adeta canavarlaşmış 
bazı kişiliklerin inanılmaz nitelik arz etmelerinin izahı güçtür. 
Büyük emeklerle hazırlanan yapının bu öğelere kolay teslim olması 
daha da anlaşılmaz konudur. Bendeki müthiş arkadaşlık anlayışı hep 
en iyisini yaparlar, en dürüstüdürler, ellerinden gelmeyecek iş yok-
tur, çağdaş havarilerdir biçimindeki dogmatizme varan inanış bu 
gelişmelerde etkili olmuştur. Geç uyandık. Tam uyandığımızda 
veya fark ettiğimizde stratejik olarak hem zaman hem büyük ça-
baların ürünü başta genç savaşçılar, halk maddi manevi bir çok de-
ğer kaybedilmişti.   

1992-1993 derslerini daha derinliğine çıkarmalıydım. Irak-
Kuveyt krizi ile 1991’de ülkedeki gruplarla olmak daha doğru ola-
caktı. 1982’lerde yapmadığım işi, atmadığım adımı bu sefer yapma 
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ve atma biçiminde olmalıydı. Ortadoğu çalışmalarını ikinci plana 
bırakmak gerekirdi. Fakat aynı yaklaşım, yoğun takviyeler altından 
başarıyla kalkılacağına beni inandırmıştı. Binlerce nitelikli kadro 
içinden mutlaka sürece cevap verenlerin çıkacağı hep beklenmişti. 
Fakat hareketin bağrındaki çetecilik ve sorumsuz merkezi yaklaşım 
tüm katkıları boşa çıkarıyordu. Tarih göz göre göre başarısızlığa 
götürülüyordu. Disiplin ve fedakârlıkla fazla değer kurtarılamaz, 
görevler başarılamazdı. 1992 sonlarındaki Osman Öcalan’ın YNK 
ile boyun eğmeyi andıran uzlaşması, Murat Karayılan ve Cemil 
Bayık’ın intiharvari çabaları tesadüfen birleşerek sürecin daha 
büyük kaybını önledi. Köklü ders çıkarılması gereken nokta buydu. 
Ülke içi ihmal edilmemekle birlikte merkezi kadro yapısının köklü 
çözümüne ihtiyaç vardı. Bunu Suriye üzerinde yeni okullar açmayla 
telafi etme ve aşırı tekrarlama çalışmaları beni oldukça tıkadı. Ça-
baların anlamı pek kalmamıştı. Bizzat müdahaleyi yapma da geç 
kalmıştım. O kadar değer kaybından sonra yönelmeyi kendime 
yediremiyordum. Tıkanmayı askeri değil, siyasi yollardan açma 
deneyimi daha anlamlı geliyordu. Askeri yönelim toptan intihara 
götürebilirdi. Siyasi çalışma ise daha potansiyelli hareketi mümkün 
kılabilirdi. Yapıda tek düzelik sürdü. Aynı tarz çalışmalar 
KONGRE-GEL dönemine kadar yansıdı. Son iç bunalımların 
kökeni aslında ülkeye gidiş ve orada üsleniş, çalışma tarzı ve temel 
taktik anlayışların bir devamından ibarettir. Özeleştiriler anlamlı 
yapılmamıştı. Eski kişilik ve çalışma tarzında ısrar vardı. Buda her 
zaman ve her yerde anlamsız kayıplara yerine getirilemeyen görev-
lere, acılara ve sonuçta tasfiyelere yol açmaktan öteye gidemezdi.  

İkinci yaşam dönemi; devlet odaklı olduğundan ama daha 
henüz yitirilmemiş komünal demokratik duruş özelliklerinden ötürü 
çelişkiliydi. Sonucu bu çelişkilerin boğuşması belirleyecekti. 15 
Şubat 1999 aynı zamanda devlet odaklı yürüyüşe ölüm darbesi in-
dirmişti. Eğer devlet odaklı particilik devletçilik bir hastalıksa o 
halde 15 Şubat 1999’da tüm kapitalist dünya devletlerinin bana vur-
duğu darbe aynı zamanda üçüncü doğuşum için bir ilaç bir ebelik 
rolünü oynayacaktı.  

Üçüncü yaşam dönemi eğer adına ve özüne yaşam denilebile-
cekse 15 Şubat 1999’tan sonuna kadar gidilebilecek aşama olarak 
ayrıştırılabilir. Belirgin niteliği genelde devlet odaklı özelde kapital-
ist modern yaşamda kopuşla başlamasıdır. Tekrar yaban yaşama 
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koşmuyorum. Onbin yıl öncesine gidecek değilim. Ama insanlığın 
bazı temel değerlerinin o yıllarda gizli olduğu da kesindir. Uygar-
lığın binbir hile ve zorbalıkla kestiği o dönem insanlığı bilimsel-
teknik seviyeyle bütünleştirilmedikçe insanın gerçek kurtuluşu, 
özgürlüğü mümkün olamazdı.  

Uygarlık ve devlet odaklı yaşamdan kopmak gerileme değildir. 
Tersine doğadan ölümcül kopuşa, kan ve yalana dayalı şişirilmiş 
iktidar kişiliğinden vazgeçme beklide en temelli sağlığa kavuşma 
imkanıdır. Hastalıklı toplumdan sağlıklı topluma; sık boğaz, obez, 
çevreden kopmuş bir nevi kanserleşme olan aşırı şehirleşmiş to-
plumdan ekolojik topluma, tepeden tırnağa otoriter ve totaliter dev-
letli toplumdan, komünal demokratik ve özgür-eşit topluma doğru 
bir yöneliş söz konusudur. Avcı kültürüyle hayvan katliamına, uy-
garlığın insan katliamına, kapitalizmin doğa felaketine yol açan zin-
cirleme halkasından kurtulma yeni bir insanlığa kapıyı aralayabilir. 
Hayvanlarla dost, doğayla barışmış , kadınlarla dengeli güç yapısına 
dayanan barışçıl, özgür- eşit aşklı yaşam, bilim ve tekniğin gücünü 
savaş ve iktidarın oyuncağı olmaktan çıkarmış ahlaklı politik bir 
kişili, beni; en azından  ENKİDU’yu şehre ve devlete bağlıyan 
çekim gücü kadar çekiyor, anlamlı kılıyor. Tek kişilik tutukevinin 
yarattığı bir özlemden kesinlikle bahsetmiyorum. Büyük bir düşün-
sel, ruhsal paradigmadan bahsediyorum. Kategorik yaklaşımdan, 
büyük güce tapınmadan, cağın tüm uygarlıkların kan lekeleri altında 
parıldayan yıldızlı yaşamlarından gerçekten hem bıktım hem nefret 
ediyorum.  

Çocukken genlerime işlemiş avcı kültüründen ötürü başlarını 
gözümü kırpmadan kestiğim, kopardığım, kurnazca avladığım 
kuşlardan, vurduğum hayvanlardan özür dilemekle başlamak istiy-
orum yeni yaşam dönemime en büyük saadetin kaşaneli köşklerde 
değil yeşil çevreli kulübemsi mekanda yaşandığına inanıyorum. 
Doğaya tüm renkleri sesleri ve anlamları içinde dinleyerek, bütünle-
şerek yaşamın erdemine ulaşılacağına inanıyorum. Gerçek iler-
lemenin dev kentlerden ve iktidar otoritelerinden geçmediğine, ter-
sine bunların en büyük hastalık kaynağı olduğuna; buna karşın eski 
köyü de yeni kenti de aşmış, ekolojik yerleşimi bilimin ve tekniğin 
en son verileri ile karşılayan bir mekansal yaşamın gerçek devrim 
olduğuna inanıyorum. Aradaki kocaman uygarlık yapılarının in-
sanlığın mezarı olduğuna inanıyorum. Bir gelecek yürüyüşü ola-
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caksa bu gerçekler temelinde olursa anlamlı ve yürümeye değer 
olduğuna inanıyorum.  

Hiyerarşik devletçi sınıf uygarlığından kopmak en büyük öz 
eleştirimidir. Bunu başaracağıma inanıyorum. İnsanlığın çocuklu-
ğuna, emekçilerin, halkların unutturulmuş tarihine, kadınların, 
çocukların ve çocuk ihtiyarların ütopyalarındaki özgür- eşit dünya-
larına katılmayı , başarıyı orada sağlamayı daha çok istiyorum.  

Bunların hepsi ütopya. Ama bazen ütopyalar mezardan beter 
yapılar içindeki yaşamın tem kurtarıcı esinidir. Günümüzdeki 
mezarlardan beter yapılardan tabi ki öncelikle ütopyayla çıkış yapı-
lacaktır. Durumum hiçbir insana benzemiyor. Benzemesini de is-
temiyorum. Daha iyi anladığıma, hissettiğime göre iyi yoldayım. 
Anlamın ve hissin yaşattığı bir insan en güçlü insandır.  Büyüklere 
benzeme günahını bir daha işlemeyeceğim kesindir. Zaten benze-
meyi ne çok istedim ne de becerdim. İnsanlığın geçmişi daha 
gerçektir. Ona saygılı olacağım ve yaşamı orada arayıp bulacak ve 
yeniden başlatacağım. Gelecek bu çabaların işleyiş halinden başka 
bir şey değildir. 

Hep kendimi  mi düşünüyorum. Değil. Savunmam tüm insanlık 
için bir şeyler öğretebilir. Yeniden yapılanmış PKK bütün soylu 
arkadaşlarımı anlam gücü ve iradesi olan yoldaşlarımı birleştirebilir.  
Koma-Gel tüm Kürdistan halkını ve dostlarını demokratik bir çatı 
olarak toparlayabilir. Yaşamımıza ülke ve toplumumuza rast gele 
saldıracaklara karşı HPG iyi bir savunma savaşı verebilir. Anlayış-
sız, zalim ve haksızdan hesap sorabilir. En soylua kadınlarımız tüm 
zamanların tanrıca olgunluğu, anlayışlılığı, melek saflığı ve azizliği 
ve Afrodit güzelliğini kimliğinde bütünleştiren PAJK'da birleşebilir. 

Bu savunmayla temel insanlık anlayış ve idealimi uygarlığın 
son temsilcisi olarak hayli gururlu ve kendinden emin AB nin yargı 
organı AİHM sunarken olumlu beklentilerden ziyade sistemin kar 
büyücülüğüne alet olmaktan öteye bir rol oynamayacağından ötürü 
üzüntülerimi belirtebilirim.  

PJA da kongresini yakında yapacak herhalde. Son savunma-
larımı da onlara rapor gibi sunuyorum. Kadınlarla ilgili kısım ayrı 
bir broşür olarak kongreye sunulsun. Kadınlar Cilo dağının Irak 
tarafında meşru savunmalarını alabilirler. 

Bu temelde bir sevgi Önderliğe sevgidir. Bu beni sevsinler 
anlamına gelmiyor. Aslında bununla siz kendinizi seviyorsunuz. 
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Ülkenizi seviyorsunuz, halkınızı seviyorsunuz. Özgürlüğü, kültürü, 
güzelliği temsil ediyor Önderlik Kurumu. Bu kurumsal bir şeydir. 
Bu canavarları durdurmak için bu iki ilkeyi getiriyorum.  Bu tür 
sevgileri olmayanları örgüte almasınlar. Bir ihanet ilkesi, bir de 
böyle sevgi ilkesi.   

Ben hiçbirinizin büyük bir günahı olduğunu sanmıyorum. İnan-
cımı koruyorum. Duygusal analitik zekanıza halkın ve bölgenin 
ihtiyacı var. Bunlara layık olmaya çalışın. Kendinize güvenin, ku-
surlarınız olmakla birlikte aşacağınıza inanıyorum. 

Kızlara şunu söylüyorum: Bu ihanet, bu aşağılık erkek şeyi 
sizin sırtınızdan geliştirilmeye çalışılıyor. Yaptırmasınlar, bunun 
önüne geçebilirsiniz. Özgürlük, ekmek ve sudan daha değerlidir. 
Kadın özgürleşmesini Ortadoğu’da zeka, savunma, güzellik te-
melinde baharla birlikte bir güneş gibi yaratacağınıza inanıyorum. 
Bu heyecanla selam ve saygılarımı yolluyorum. 

 
Tek Kişilik Tutukevi/ Mudanya/ Bursa 

Abdullah ÖCALAN 
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PKK’NİN YENİDEN İNŞAASINA İLİŞKİN 
Bir toplumun, bir örgütün, bir insanın, yaşamın onun önüne koy-

duğu değişim ihtiyaçları karşısında özgürlük tutkusuna dayanan bir 
kararlılıkla hareket etmesi en değerli yaşam gücüdür. Tüm eşitliksiz 
düzenlerin Ortadoğu, Kürdistan toplumu ve kadın başta olmak üzere, 
insanlık için katmerlenmiş etkileri karşısında köktenci çözümlere 
yönelmek ise, bu yaşam gücüne en özgürlükçü özü kazandırır. Ön-
derliğimizin yaşam çizgisi bu gücün en yaratıcı bir biçimde ortaya 
çıkışı biçiminde gelişmiştir. Egemenlikli sistemlerin bugün gelinen 
aşamasında; herkese demokrasi, eşitlik, özgürlük koşulları oluştur-
manın objektif zeminin oluşmuş olduğu bir çağ dönümünde,  kadına 
ve halklara dayalı çözümleri somutlaştırmak bu yaratıcılığın zirvesini 
ifade etmektedir. Öte yandan, PKK mücadelesinin ortaya çıkardığı 
büyük değerlerin büyütülerek geleceğe taşınması yanında, öz amaçlı-
lığıyla çelişen devlet odaklı bir parti olarak ortaya çıkmanın yarattığı 
çok ciddi yanlışlıklar ve yetmezliklerle oluşan tahribatlar,sapmalar 
ve özden uzaklaşmanın aşılması ise çözümü kendinden başlatmanın 
gereğidir. Aksi halde kendine ters düşen ve yaşam dışı kalan bir nok-
tada seyretmek kaçınılmazdır.  

Bu temelde, hem değişen çelişkiler doğrultusunda çağın kazandı-
ğı karakter ve hem de Önderliğimizin tarihin ve toplumun oluşum ve 
gelişim diyalektiği, özgür bir gelecek yaratmanın paradigması, mü-
cadele stratejisi  ve onun araçları konusunda ortaya koyduğu yeni 
çerçeve, bizi çok köklü bir değişim- dönüşümü yapmakla yüz yüze 
getiriyor. Mücadelemizin başlangıcından bu yana, Önderliğin birçok 
açıdan en alta itilmiş ulusal-toplumsal gerçekliğimizi, çok kapsamlı 
ve köklü bir mücadele perspektifi, pratiğiyle aşmaya, güçlendirmeye, 
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özgürlükçü bir zihniyetle yeniden yaratılmasına verdiği emek bilini-
yor. Ancak bunun karşısında mücadele tarihimiz boyunca yaşanan, 
anlamayan, direniş gösteren, başka çizgileri dayatan gerçeklikler ve 
bu temelde yaşanan iç siyasal sorunlarımız hep oldu. Bunların her 
mücadele açısından anlaşılır ve kaçınılmaz olduğu açık. Ama  bizim 
toplumsal- ulusal gerçeğimize bağlı olarak yaşadığımız iç ideolo-
jik,siyasal,örgütsel, yaşamsal sorunlar kendi içinde çok özgün bir 
gerçeğe de sahip. Önderlik gerçeğinin, toplumsal, ulusal gerçeğimi-
zin tarihsel kökeninden gelen değerler birikimi ve bu gerçekliğin çok 
köklü çelişkilerinin çözümü dışında anlamlı yaşam olanağının kal-
mayışıyla bağı, amansız ve çok iç içe geçen bir mücadeleyi her bo-
yutta süreklileştirdi. Komplo, bu karmaşık mücadelenin daha değişik 
boyut ve biçimlerde gelişmesine yol açtı. Öncelikle, komplonun Ön-
derlik şahsında mücadelemizi bitirmeye dönük çok kapsamlı boyut 
ve etkileri bilinmektedir. Buna  rağmen, Önderliğimizin tıkanan ve 
tekrarı aşamayan mücadele  gerçeğimizin dışında da kalarak, çok 
köklü bir yoğunlaşma, çözümleme gücünü ‘ya özgürce yaşam ya hiç’ 
anlayışı temelinde  kendisinde bir sıçramayla geliştirdiği yeni para-
digma, her tür olumlu olumsuz gelişime gerekli cevapları fazlasıyla 
vermiştir. ‘Uçurumun kenarında kanatlanmak’ olarak tanımladığı bu  
özgürlükçü duruşla geliştirdiği Demokratik Uygarlık Manifestosu, 
Atina Savunması ve Bir Halkı Savunmak adlı savunmalarıyla felsefi, 
ideolojik, siyasi, örgütsel çizgisinde köklü bir paradigma değişimini 
ortaya koymuştur. Büyük bir zihinsel, ruhsal dönüşümü kendi kişili-
ğinde sergileyerek tarihe, topluma, doğaya, insana ve tüm olay ve 
olgulara bilimsel olduğu kadar, tarihin önyargılarını ve çağın sığlığı-
nı, yabancılaşmasını aşan bir derin duygululukla yaklaşarak insanlı-
ğın öz değerlerine dair çok güçlü bir sentezleme geliştirmiştir. Bu-
nunla tarihin oluşumuna etki eden tüm olguların ele alınışında reel 
sosyalist ve burjuva liberal vb. yaklaşımların etkilerini çözümleye-
rek, esasta toplumsal mücadelelerin tarihsel gerçeğine son derece 
aydınlatıcı bir ışık tutmuştur. Hiyerarşi, devlet, iktidar, demokrasi, 
zihniyet-ideoloji vb. olguları tarihsel, yaşamsal anlamlarına en yakın 
tanımlara kavuşturarak, özellikle eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik 
bir sosyalizm anlayışının 19. ve 20. Yüzyılın reel sosyalist, sosyal 
demokrat ve ulusal kurtuluşçu partilerinin devletçi gerçeğinin yarat-
tığı karşıtına dönüşmeyi kapsamlı çözümlemiştir.  Toplumsal müca-
deleleri devletçi zihniyetten kurtarmanın özgür yaşam ve özgür bire-
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yin gelişimi temelinde tüm yönleriyle devlet dışı sosyalitenin vücut 
bulmasının temel şartı olduğunu göstererek, halklar, kadın ve tüm 
ezilenler için gerçek kurtuluşun yolunu daha fazla aydınlatmıştır. 
Kadının özgürlük sorunu, toplumsal cinsiyetçiliğin özgürleştirilmesi 
perspektifinden hareketle çok daha kapsamlı bir tarihsel- toplumsal 
çözümleme çerçevesine oturtularak, özellikle, ideolojik olarak erke-
ğin egemen iktidarcı zihniyetine karşı kadının özgürlükçü doğasal 
zihniyetinin yetkin kılınarak kadına içerilmiş köleliği aşma amaçlılı-
ğı vurgulanmıştır. Siyasal olarak ise, kadının doğasıyla uyuşmayan 
hiyerarşik, devletçi gerçeğe karşı anti- hiyerarşik ve devlet dışı olu-
şumları yaratmak üzere öncü rol oynayarak demokrasi mücadelesini 
özgürlük- eşitlik amacının gerçekleşmesinin ön koşulu olarak belir-
lemektedir. Sosyal alan en kapsamlı özgürlük ihtiyacının söz konusu 
olduğu zemin olarak, başta aile gerçeğinin ağır köleleştiriciliği, aşk-
sevgi ilişkilerinde yaşanan içeriksizleşme, sahteleşme, derin yanılgı 
ve tüketiciliğini aşmak  üzere ve sosyal yaşamın  tüm boyutlarında 
en köklü çözümlerin perspektifini ortaya koymuştur. Bu temelde 
demokratik- ekolojik toplum anlayışını başta cinsiyet devrimi olmak 
üzere, doğa karşısında ve toplumda hiyerarşik ve devletçi zihniye-
tin,sistemlerin yarattığı tüm dengesizleştirici, kimliksizleştirici, yıkı-
cı,baskıcı vb. gerçekliğin aşılarak demokratik, özgürlükçü değerlerin 
yükseldiği karşılıklı bağımlılık ve özgünlük diyalektiğinde bir yaşam 
yaratma  olarak ifade etmiştir. 

Bu kadar köklü bir zihniyet ve sistem çözümlemesinin kendi mü-
cadele gerçeğimizin çözümlenmesi ihtiyacıyla doğrudan bağlantılı 
olduğu açıktır. Bu anlamda Kürdistan ve PKK  tarihinin yeni para-
digmanın bakış açısıyla yeniden değerlendirilerek başarıları kadar, 
hata ve yetmezlikleri de güçlü bir dönüşüm perspektifiyle çözüm-
lenmiştir. Mücadelemizin temel doğrultusunda bir halkı kendi kimli-
ğine kavuşturmak, Ortadoğu’da tüm halkların demokratik, özgürlük-
çü, barışçı mücadelesini sahiplenmek ve mücadelesini bu eksene 
oturtmak, devlet dışı sosyalitenin kendi demokratik, özgürlükçü sis-
temini üretmesi konusunda kararlı ve bilinçli bir halk gücünü yarat-
mak, kadını özgürlük mücadelesinde kendi öz bilinci ve öz iradesiyle 
yer alan, aktifleşen etkili bir mücadele ve dönüşüm gücü haline ge-
tirmek ve tüm bunların binlerce öncü kadrosunu yetiştirmek vb. çok 
kalıcı değerleri kimsenin yok etmeyi başaramayacağı derinlik ve ka-
lıcılıkta ortaya çıkarmıştır. Ancak öte yandan, devlet odaklı bir parti-
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leşmeyle, iktidar olma hedefine göre şekillenen örgüt ve kadro ger-
çeği ve sadece savaşa endeksli olmaktan kaynağını alan yanlışlar ve 
yetmezlikler baştan beri sürekli karmaşıklaşarak ortaya çıkmıştır. 
Esasta,  demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü gelişimle öz ve biçimde 
köklü bir çelişkiyi ifade eden bu gerçeklik, gelişimi önemli ölçüde 
tıkamış ve PKK’yi kendi özüne ters düşürmüştür. Merkezden başla-
yarak, kadroda da biçimini alan ve öncülüğü temel işlevinden, ka-
zanması gereken öz ve biçimden alıkoyan, hatta despotçuluğa varan 
bir kendi karşıtına dönüşme yaşanmıştır. Bir yandan çeteciliğin bi-
çimleri gelişirken, diğer yandan memur kısırlığını aşmayan duruşlar 
derinleşmiş, içine girdiği mücadelenin yakıcılığı karşısında en anla-
maz ve geriliğin en basit biçimlerinde ısrar eden yaklaşımlarla tablo 
tamlanmıştır.  Örgüt içinde ve halka karşı erken iktidar hastalığının 
her tür yozlaşan, rantçı, baskıcı biçimi uygulanmıştır ve bunların 
yarattığı tahribatlar mücadelemizdeki başarısızlıkların temel nedeni 
olduğu gibi, insanda, değerlerimizde açtığı yaraları iyileştirmek çok 
zaman alacaktır. 

Uluslar arası komplo öncesi, Önderliğimizin her ne kadar eski pa-
radigmayı temelde çözümlememişte olsa, ortaya çıkan sonuçları ön-
lemek ve gidermek için çok yoğun bir mücadele veriyor olması çok 
önemliydi. Mevcut olanın, yaşananın kabul edilmezliği karşısında 
yıllarca nefes nefese ve özveriyle verilen mücadele 95’lere kadar 
PKK’de önemli bir özü korudu. Bu konuda yaşadığı yoğun arayışlı-
lık kadın hareketi başta olmak üzere bir çok açıdan mücadele gücü 
oluşturuyordu. Kadın hareketinin, Önderlik tarafından en genelde 
insanlığın özgürlük sorununun kadına dayalı tarihsel- toplumsal ne-
denlerine bağlı olarak çözüm mücadelesindeki öncü rolde görülme-
siyle, mücadelemizde de   temel bir dönüşüm gücü olarak geliştiril-
mek istenmesi, bir çıkış arayışı olarak son derece  anlamlıydı. Müca-
dele saflarına genel ulusal duyarlılıklarla katılmış olan kadının ise, 
ideolojik derinliği, cins bilinci olmadığı gibi, siyasal tecrübeye hiç 
sahip değildi. Bu anlamda yaşamın en karmaşık mücadelelerinde 
kendisini tanıyıp tanımlamamış olmasıyla erkek taklitçiliği, erken 
iktidar olma hastalığı, kaba redçilik gibi bir dizi anlayış temelinde,  
gerçekte erkek eksenli düşünme, yaşama gerçeğini ifade eden kadın, 
özgürlük siyasetini doğru ve yeterli bir şekilde üretememiştir. Elbette 
ki kadın, başta Önderliğimizin eğitimi ve yol ğöstericiliğinde ve ge-
nelde mücadele içerisinde bulunuşuyla çok önemli bir yaşam tecrü-
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besi, bilinci, dirayeti kazanma, kadın kişiliğinin verili gerçeğini so-
mutta tanıma ve dönüştürme gücü kazanma, ideolojik,siyasi, örgüt-
sel, sosyal, kültürel formasyon oluşturma gibi önemli gelişimler ya-
şamıştır. Buna bağlı olarak belli bir mücadelenin sahibi olmuş ve 
temel değerlerin korunmasında çaba ve emek sahibi de olmuştur. 
Ancak buna rağmen, oynaması gereken rolü yerine yeterince getire-
memiş, erkek egemen gerçekliğin kışkırtılmış geriliğinin saldırılarına 
karşı, Önderliğe dayanarak savunma geliştirme pozisyonunda kal-
mıştır. Esasta kendisine biçilen rolü doğru ve yeterli düzeyde anlaya-
cak ideolojik, siyasal, örgütsel  gücü gösterememiştir.  

Elbette ki, Önderlik gerçeğinden gelen her özgürlükçü, çözümle-
yici yaklaşım  karşısında, klasik devletçi zihniyet ve örgüt sisteminin 
ürettiği hastalıkların ciddi bir direniş ve boşa çıkarma çabası gelişti 
ve komploya zemin hazırlayan iç nedenler böyle oluştu. 6. Kongreye 
gelindiğinde Önderliğin istifa etmekten söz edeceği bir örgüt gerçeği 
ortaya çıktı. Çünkü inkar ve imha siyaseti altında kimliksizleştirilmiş 
bir toplumsal yapının bireylerinin güç, silah, iktidar gerçeği karşısın-
da siyasal bilinç yetersizliği ve demokrasiyi tanımamaktan kaynağını 
alan despotlaşan, yozlaşan, rantçılaşan, vb. gerçeği, başta yönetim 
gerçeği olmak üzere, bunun üzerinden kadroya yansıyarak mücade-
lemizi tanınmaz  hale getirmişti. 

Uluslar arası komplo sonrası süreçte, tüm bu gerçeklik, Önderli-
ğin esaret konumu karşısında kendisini derinleştirdi. Halkın ve parti 
militanlarının büyük bir fedai ruhla karşı durmaya çalıştığı  komplo 
sürecinde, örgütü dıştan ve içten dağıtma çabalarına karşı tedbir ve 
mücadele öncelikle esas alınmalıydı. Ancak bunu kendi iktidarlaş-
masına vesile yapan bireylerin örgüt yönetimini kendisinde mutlak-
laştıran, tasarrufa alan, dengelerle, uzlaşmayla muğlaklaştıran vb. 
yaklaşımları ortaklaşmış, örgütsel birlik adına çizgiye sağdan ve sol-
dan yaklaşan anlayışlar kendilerini daha fazla kurumlaştırmışlardır. 
Örgütü kendisi dışında tanımlamayan, görmeyen, işletmeyen, örgüt 
açıklığı ve objektivizmini son derece zayıflatan, kadroyu kendisine 
tabi olma düzeyine göre ele alarak dışlayan veya öne çıkaran, en kü-
çük eleştiriyi örgüt karşıtlığı olarak göstererek korku ve hesapçılık 
yaratan, bu  anlamda  kişiliksizlik, ilkesizlik ve samimiyetsizliği, 
bireysel politikacılığı üreten gerçeklik bu kurumlaşmanın ortak tarzı 
olarak gelişmiştir. Bu tarzla birlikte klasik devletçi parti gerçeğinin 
hiyerarşik yapılanması, meclisi, kadroyu işlevsizleştirerek, en geniş 
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karar zeminlerini dahi biçimselleştirerek, despotik uygulamalara yö-
neltilmiştir. Böylece bireyde ciddi bir güven kırılması, katılımsızlık, 
maneviyat zayıflaması, iddiasızlık, mücadelesizlik, değer erozyonu 
vb. gelişmiş ve örgüt bu yolla son derece zayıflatılmıştır. Komplo 
sonrası süreçte tüm bu uygulamalar ve tarz kadın hareketine yakla-
şımda öncelikle ve özellikle somutlaşmış, iktidar alternatifi olarak 
görülerek en erkenden iradesizleştirmek esas alınmıştır. Kadın hare-
ketinin kendi içinde yaşadığı yanılgı ve yetmezlikler olmakla birlik-
te, bunlar bastırma ve geriletme için zemin olarak görülerek 
yönelinmiştir. Bu durumun tespitini yapabilen Kadın Hareketi, buna 
karşı kendi dogmatik, ideolojik, siyasal, örgütsel olarak yanılgılı ve 
yetmez gerçeğini çözümleyemeyen ve bu anlamda kendisine uygula-
nanları aşacak gücü gösteremeyerek, yönetim gerçeğinde hareketi 
tasfiye eden yaklaşımlarıyla  kendisini güçten düşürmüştür. Bunun 
üzerinden yeniden toparlanmaya çalışan kadın hareketini kurulan 
sistemin bir parçası haline getirmenin yoğun çabasına girilmiştir. Sol 
ve sağ çizgilerin ortak ve ayrı ayrı  uyguladıkları kendi yöntemleriyle 
kadın hareketini, olmazsa içindeki bireyleri kendi zeminine çek-
me,denetime alma, özünden boşaltma yaklaşımları sürekli derinleşti-
rilmiştir. Erkeğin yoğun baskı ve çabaları kadar, kadının kendi siya-
setini, erkek ekseninden ve etkilerinden kurtaramayan, cins mücade-
lesini en aza indiren, örgütü, erkekle ve kadın içinde kurulan denge-
lerle daraltan, parçalayan, kadının öz değerleri ve yaşam tarzında 
ilerleme, derinleşme ihtiyacının yakıcılığına rağmen, bunların 
varolan düzeyinin de gerisine düşerek, kadrosunu, örgüt ortamını son 
derece zayıflatan, işlevsizleştiren ve böylece  kendi doğrultusunu ve 
bütünlüğünü koruyamayan duruşu, kadını erkeğin sistemine dahil 
etmiştir. Sistem içileşmek, kadın hareketinin, Önderlikten, onun 
oluşturduğu değerler sisteminden uzaklaşmayla mücadelesini engel-
lediği gibi, böyle bir baş aşağı gidişi kendi zemininde de ağır bir şe-
kilde yaşamakla yüz yüze bırakmıştır. Yönetim gerçeğine bağlı ola-
rak gelişen bu durumla, kadın gücünün çok önemli bir kesiminde her 
şeye rağmen korunan, savunmalarla belli bir derinlik kazanan özgür-
lük esaslarımıza dair duruşu örgütsüz, işlevsiz, dolayısıyla iradeleş-
meyen ve değişik tepkilenmelerle hedefte belirsizleşen vb. bir ger-
çekliğe neden olmuştur. Öte yandan söz konusu yönetim gerçeği, 
ciddi bir savrulmayı yaşayan kesimleri doğruya çekecek gücü  kendi-
sinde ortaya çıkaramadığı gibi, özellikle sağ çizginin tasfiyeci, boz-
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guncu, inkarcı yaklaşımlarını bu kesimlere yöneltmesi önlenememiş, 
bu zeminde çok ciddi kayıplar bir çok biçimde yaşanmıştır. Tüm 
bunlarla birlikte, bu dönemde inkar edilemeyecek bir açılım ve iler-
leme bir çok konuda ortaya çıkmıştır. Bu gün hala kendi sorunlarını, 
en ağır sonuçlarına rağmen, ele alma gücü ve cesaretini gösteren bir 
hareket söz konusuysa ve kendi çözümlerini geliştirme iddiasını ko-
ruyorsa; bu kadın hareketinde gelişimin hep bir kanaldan ilerlediğini, 
bunun Önderlik gerçeği ve kadının özgürlük bağlılıkları tarafından 
kesintisizleştirildiğini ifade etmektedir.   

   Kendi diyalektik gelişimini  büyük sıçrayışlarla ilerleten  Ön-
derliğimiz,  Atina savunmasıyla, çok kapsamlı ve derin içeriği ya-
nında,  tüm bu yaşananlara da güçlü bir çözümü ortaya koydu. Bu 
nedenle önemli bir iç tartışma ve umut geliştirdi. Ancak; son örgüt-
lenme zemini 95- 96’lara kadar uzanan sağ çizginin, yeni paradig-
mayı özünden boşaltıp kendi anlayışını meşrulaştırmak üzere kulla-
narak geliştirdiği inkarcı, dağıtıcı,teslimiyetçi pratik ve daha fazla 
gelenekçi- statükocu, merkeziyetçi,dogmatik sol çizginin Önderlik 
karşısında kendinde ısrarla gelişen pratiği, Kongra Gel ile somutlaş-
ması gereken gelişimi baltaladı. Sağ çizginin kongrede ve onun yö-
netiminde etkinliği ele geçirme yönelimi, sol çizginin karşı etkinlik 
mücadelesi, Önderliği, örgüt yapısını, halkı ciddi bir darboğaza sü-
rükledi. En ciddi dönüşüm, gelişim süreci iktidar çatışmasına kurban 
edilmek istenirken,  Önderliğin, militanların ve halkın bunun çözü-
müne ilişkin ortaya koyduğu yaklaşıma girmemekte ısrar gelişti. 
Çizgilerin uzlaşmalarının   tamamlandığı ve esasta Önderliğe karşı, 
ama birbirleri üzerinden yürüttükleri iktidar çatışmaları gelişirken,  
sistem içileşen kadın duruşları çeşitli biçimlerde pozisyon almışlar-
dır. En temelde  yönetim gerçeğinden yansıyan bu durumlarda, bir 
yandan sağ çizgi ile birlikte hareket  eden kişiler olmuş, diğer yandan 
dengeci anlayış üzerinden aynı çizginin etkinlik alanına girilmiş, öte 
yandan genelde kadında sol zihniyetin daha etkin olmasına da bağlı 
olarak sol çizgi duruşu sergileme bir kesimde belirginlik kazanmıştır. 
Sosyal katliam olarak pratikleşen sosyal reform anlayışıyla en geri 
ilişki biçimlerine yönelme bazı yönetimlerden başlamak üzere özgür-
lük çizgisine dayatıldı. Böylece kadının Önderlik çizgisinde en güçlü 
şekilde ortaya çıkması gereken duruşu yitirilerek, mücadelesiz, doğ-
rultusuz, iddiasız, parçalı bir durum yaşandı. Denilebilir ki, kadının 
bu durumu çizgi mücadelesini en zayıf kılan etken olmuştur. 
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  Bu noktada yeniden köklü bir sorgulama ve çizgi temelinde ye-
niden bir oluşum sürecine girme kaçınılmaz olmuştur. Gerçekte Ön-
derlik, gelişimi Kongre Gel oluşumu temelinde somutlaştırmanın 
çabasını sürdürmek istese de, buna cevap oluşturulamaması yeniden 
inşayı, ayrı bir ideolojik yenilenme, gerçekleşme ve üretim zemini 
oluşturma temelinde ‘bir tedbir, hatta bir gereklilik’ olarak gündeme 
getirdi. Bu anlamda, yeniden inşa salt bir ideolojik doğrultuyu koru-
ma değil, bir ideolojik açılım ve kendini bu temelde yeniden oluş-
turma olarak öngörülmüştür. Bu doğrultuda Önderlik çizgisiyle ya-
şanan çatışma ve ayrışmalar, Önderliğin yaptığı müdahale konusun-
da yaşanan süreç bilinmektedir. Yeniden İnşa Komitesinin çalışma 
ve yoğunlaşma kapsamını daraltarak da olsa, ortaya çıkan somut du-
rumların çözümlenmesi ve birlik çabasına kilitlenerek yürüttüğü ça-
lışmalar, kadroların ve halkın çözümü destekleyen tutumları çok teh-
likeli sonuçları önlemiş ve Kongre Gel 2. Olağanüstü Kongresinin 
gerçekleşmesi önemli bir başarı olarak ortaya çıkmıştır. Önderliği-
mizin son savunmasıyla en temel tarihsel, toplumsal olgulara çok 
güçlü tanımlar getirdiği kadar, mücadele gerçekliğimiz ve son aşa-
mada yaşananlar konusunda da ortaya koyduğu çerçeve netleştirici, 
yapıcı, doğru temellerde birleştirici özelliğiyle bu sürecin  gelişimine 
asıl yön veren etken olmuştur. En son Kongre Gel Kongresi sonrası 
sağ teslimiyetçi- inkarcı çizgi mensuplarından bir grubun ihanete 
yönelmeleri lanetli bir gerçeklik olarak gelişse de, esası belirleyecek 
durumda değildir. Asıl olarak gelişimin yönünü belirleyecek olan, 
Kongre Gel’in pratikleşebilmesi ve yeniden inşa sürecinin sağlıklı ve 
kendi özüne denk bir içerikte gelişebilmesidir. Buna rağmen, yeni-
den inşa temelinde çizgide netleşme ve doğrultu kazanma sorununu, 
sağ ve sol çizgilerin son pratiği veya salt bazı bireylerde ortaya çıkan 
pratiklerde, kısa dönemli sorunlar sınırında ele almak bir yanılgı ola-
caktır. Buna bağlı olarak ideolojik yeniden kararlaşmayı da bazı eski 
yönetici arkadaşların  özeleştiri süreçlerinde tanımlamak, ama tüm 
örgüt yapısının kendisini yeniden ve çok köklü bir şekilde ideolojik 
olarak yapılandıracağı, böylece PKK’nin yeniden oluşumunda de-
mokratik- özgürlükçü katılımını en güçlü şekilde göstererek tarihsel 
rolünü oynayacağı bir süreç olarak tanıma kavuşturmamak veya bu 
öngörüyle çalışma yürütmemek eski zihniyetle hareket etmek olacak-
tır. Bunun yeniden inşaya doğru bir katılım olmayacağı ve yeniden 
inşayı somutlaştırmayacağı açıktır. Yeniden inşanın başarısının her 
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kadronun kendisini inanç ve kararlılıkla bu sürece katmasına bağlı 
olduğu ve savunmalarla yeniden inşayı birbirinden tamamen bağım-
sız olgular olarak ele alma yanılgısına düşmeden, yeniden inşanın  
savunmaların doğru ve yeterli pratikleşmesi için mutlak yaşanması 
gerekli bir süreç olarak hayati önemini bilince çıkarmak gerekmek-
tedir. Böyle bir süreç, kaçınılmazca her bireyin kendi kişilik ve pra-
tiğini mücadele gerçeğimiz içinde çözümlemesini, bunun için ciddi 
bir sorgulamayı başlatmasını, ama  yeni paradigma temelinde felsefi, 
ideolojik, siyasal bilincini yeniden oluşturma, bu temelde bir yaşam 
biçimi ve duruşunu yaratma olarak vücut bulmalıdır. Bununla birlik-
te gelişmesi mümkün olan PKK, toplumsal dönüşümü kendi kendine 
yürüyen bir olgu haline getirinceye kadar, bilimlerin en son tamlaya-
nı olarak sosyal bilimi, toplumun özgür bilinci olarak ahlakı, eylem 
üretme olarak politikayı  parti zihniyetinin temel bileşenleri olarak 
Demokratik Sosyalizm Çizgisinde hayata geçirebilir.  

Mücadelemizin en kritik günlerinde öncülükte ortaya çıkan,  öz-
gürlük çizgisini erkek eksenli  yürütülen politikalara kurban eden, 
mücadelede iddiasızlaşarak, parçalı ve dağınık duran bir pratikle 
kendisinden beklenen rolü oynamamış olan PJA’olarak,  3. Meclis 
Toplantısıyla başlattığı eleştiri özeleştiri sürecini kongremizde derin-
leştirmiş olması ve bu temelde PKK’nin yeniden inşasındaki belirle-
yici rolünü en güçlü şekilde oynaması hayatidir.  Yeniden inşanın en 
temel dinamiği olarak kadının, Önderlik çizgisini esas alarak süreci 
karşılaması özgürlük çizgisi karşısındaki tutarlılığını da belirleyecek-
tir. Nitekim, yeniden inşa süreci Önderlik çizgisinde tüm boyutların-
da bir ideolojik özümseme sürecidir ve bunun esasına kadının özgür-
lük sorunun çözümü , bunun ilkeleri oturmaktadır. Toplumsal dönü-
şüm temeline toplumsal cinsiyetçi yaklaşımları eşit ve özgür kılmayı 
oturtan Önderliğimiz, beş bin yıllık erkek egemenlikli devlet zihniye-
tinin toplumlarda içinden çıkılamayacak sorunlara ve tahribatlara yol 
açtığı ve bundan da en çok etkilenenin kadın olması dolayısıyla, dö-
nüşümün esasına kadını koymayı esas almıştır. Ekolojik-Demokratik 
bir topluma uygun düzenlemelere gidilerek özgür bir toplum yarat-
manın programı geliştirilmek ve uygulanmak durumundadır. Top-
lumda yaşanan ikilemler, doğa tahribatları, cinsiyetçi yaklaşımlar 
ekolojik bir toplum geliştirmekle çözüme kavuşturacaktır.Bu neden-
le, kadın hareketi ancak, özgürlük çizgisinde doğrultusuna kavuşarak 
ve derinleşmeyi başararak PKK’nin inşasında gerçek rolünü oynaya-



 163 

caktır. Kadın Hareketinin yeniden yapılanmasının aynı özde gelişe-
ceği  gerçeğinden  hareketle her kadın militanın savunmaların zihni-
yetine girmek üzere kendisini yeniden katılıma karar verir gibi her 
boyutta gözden geçiren, yeniden tanımlayan duruşuyla PKK’nin olu-
şum esaslarını bilince çıkarması ve katılımını buna dayandırması 
gerekmektedir. Bireylerin böyle bir katılımının gelişmesiyle beraber 
PKK’nin örgüt olarak somutlaşmasına bağlı olarak kadın  militanla-
rın yeterli sayıda bu oluşumda yer alması son derece önemlidir. Bu 
temelde kadın, kongremizle birlikte PAJK’ı bir kadro partisi ola-
rak,YJA Star’ı meşru savunma gücü olarak, Özgür Kadın Birliklerini 
siyasal-kitle örgütlenmeleri olarak  örgütlerken,  Yeni PKK oluşu-
munu da aynı ciddiyet ve yoğunlukla ele alması ve katılım sağlamayı 
esas almaktadır. Kadının aktif ve kendi özgürlükçü doğasal zihniyeti 
temelinde katılmadığı bir PKK’nin kendi esas doğrultusunda oluşa-
mayacağı açıktır. İdeolojik esaslara dayalı olarak böyle bir gerçeğin 
varlığı, kadının bu rolünün bilinci ve pratikleşmesinin önemini orta-
ya koymaktadır. Bunun için köklü bir tartışma-yoğunlaşma  süreci-
nin inşa komitesiyle ortak bir perspektiften ve kurucu öğe olma ger-
çeğine göre geliştirilmesi önceliklidir.  

Bir Halkı Savunmak savunmasında programı ve tüzük esasları, 
kadro ölçüleri kapsamlı ve net konulmuş olan PKK’nin, demokratik 
ve özgürlükçü özüne denk bir kadrosunu oluşturma, örgütsel yapısını 
somutlaştırma süreci başlamıştır. Bir kadro partisinin, öz tercihlerini 
demokratik sosyalizm çizgisinde oluşturmuş ve pratikte de bununla 
tutarlı bireylerin katılımını esas alarak kendisini anlamlıca oluştura-
bileceği bilinmektedir. Kadronun kendisinde felsefi, ideolojik, siya-
sal, sosyal, kültürel bir donanımı esas alan, bu temelde kendisine 
düzey kazandıran yaklaşımda olması gereklidir. Böyle kadrolardan 
oluşturulacak partinin, mücadelemizin ortaya çıkardığı hiçbir örgüt-
sel oluşumun üzerinde, onlara şu veya bu biçimde hükmeden, kap-
samına almaya çalışan bir yaklaşımla yapılanmaması da önemlidir. 
Her örgütümüz, mücadelemizle ilgili ayrı misyonları yerine getirmek 
üzere oluşmaktadır. Ortaklaşan ve iç içe geçen boyutlar karmaşık bir 
durum yaratmakla birlikte her örgütlenmemizin misyonuna göre po-
zisyon alması ve geçmişteki salt parti örgütüyle her şeyi yürütme 
alışkanlık ve mantığının aşılmasıyla yeni biçim ve pozisyonlar netle-
şecektir. Bu sorun esasında yeni zihniyeti edinme, oturtma ve buna 
uygun mücadele araç ve yöntemlerinin oluşturulması sorunudur. Bu 
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bakımdan, anlayışta çözülmesi esastır. Değişik roller üstlenecek ve 
işlev sahibi yüzlerce örgütle yürütülmesi gereken bir mücadele yak-
laşımı stratejimiz açısından gündemdedir ve bunun somutlaşarak her 
mücadele sahamızda demokratik oluşumlu koordinasyonlarla ortak 
ve eşgüdümlü hareketinin sağlanması  yaşamsal kılınmalıdır. Zira 
KONGRE Gel, bu ortak iradeleşmenin en genel zeminidir. Bu an-
lamda PKK, tüm mücadele zeminlerinde ideolojik derinleştirme, 
yayılma, doğrultu kazandırma misyonunu kadrolarının bu doğrultu-
daki çalışma, yaşam tarzı, etkinliği, yeterliliğiyle ortaya koyacak bir 
örgüt olarak gelişebilmelidir. Bunun dışında özel bir statü veya belir-
leyicilik konumu yeni PKK’nin demokratik-özgürlükçü özüne aykırı 
olacaktır. Bunun somutlaştırılmasının bir zaman dilimi içinde çalış-
maları yürütülürken,  bir özgürlük örgütünde en katı hiyerarşiyi, 
merkeziyetçiliği, geleneksel örüntüleri, militan yapısına karar, güven 
ve paylaşımda kapalılığı, irade kırmayı vb. birçok olguyu dayatan 
kastlaşan yönetim gerçeğinden başlayarak, mücadele tarihimizin an-
layış ve pratik sorunları, ortaya çıkardığı değerler birikiminin  güçlü 
bir çözümlemesi –eleştirisi-özeleştirisi  her alanda kadroyla  yapılıp, 
yeni paradigmayla ortaya çıkan çizgi çerçevesinin bilince çıkarılması 
temel faaliyet olarak sistemlileştirilmelidir.  

            PKK; kurulduğunda yeni bir anlayış, yeni bir çözüm yolu, 
yeni bir kimlik ve dönemin sorunlarına müdahaleyi ifade etmişti. Bu 
anlamda, otuz yıllık ideolojik, siyasi, örgütsel, askeri, sosyal, kültürel 
mücadelesiyle PKK’nin halk nezdinde yarattığı değerler azımsanma-
yacak kadar çok ve silinemeyecek kadar derinlere işlemiştir. Ancak 
diyalektiksel dönüşüm ve değişimin gereği olarak tarihsel, toplumsal, 
siyasal gelişmelerin dünden farklı olduğunu göz önüne bulundurarak, 
yeni adımların atılmasının zorunluluğunu daha iyi kavramak, şüphe-
siz yaratılan onca değerlerle birlikte, başlangıçtan bu yana içine dü-
şülen yanılgılar ve yanlışlıkları doğru ve yeteli düzeyde bilince çı-
karmakla gelişebilecektir. Dönemin koşulları gereği topluma ve hak-
ların, kadının mücadele gerçeğine, devlete ve iktidara, ekolojiye, 
demokrasiye, meşru savunma anlayışına bakış, bugün ulaşılan düzey 
kadar net olmayıp, daha çok reel sosyalizm ve ulusal kurtuluş mantı-
ğın bir sonucu olarak devlete yakınlaşma, devlet olma eğilimli, dev-
leti temsil etme iradesi taşıma gibi anlayışlar partinin temeline otur-
tulmuştu. Devlet temelli bir partileşmenin özgürlüğe, sosyalizme, 
demokrasiye götürmesi mümkün olamamaktadır. Bunun için de böy-
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lesi bir ideal ve anlayış köklü çözümlenerek, devleti fetişleştirmeden 
ve  var olan gücünü küçümsemeden  devletçi zihniyet aşılabilir. Yıl-
ların birikmiş sorunları devletin kurumlaşmasıyla daha da derinleş-
mişse ve eşitlik, özgürlük getirmesi olanaksız ise, o halde devlet, 
özgürlüğe ve eşitliğe gitmenin bir aracı olamaz. Bir örgüt ve hareket-
te devlete ulaşma veya devlet kurma iddiası ağır basıyorsa bunu da 
iktidar anlayışında ve iktidara yaklaşımında aramak gerekmektedir. 
Çünkü iktidar, Önderliğimizin deyimiyle “dönemsel devlettir; devle-
tin dönem, sınıf ve tabakalarıyla içinin doldurulmasıdır.”  Reel sos-
yalizmin tarihi boyunca, iktidara gelme paradigmasını geliştirme 
çabasının, 20. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkmış,kendi özgün 
gelişimiyle birlikte, reel sosyalizm ve ulusal kurtuluş hareketlerinden 
etkilenerek gelişmiş olan PKK hareketi içinde de gelişmiş olması 
doğal bir sonuç olmuştur. Fetişleşmiş bir ulus anlayışı, bu konuda 
dogmatizmi aşamama ve üç aşamalı uzun erimli dişi diş bir savaş 
yaklaşımıyla bir her şeyi yeniden feth etmeyi hedeflemek devletçi 
yaklaşımla da iç içe geçmiş bir temel hata olarak yaşandı. Ulus olgu-
suna yaklaşımda devleti değil demokrasiyi, eşit, özgür temellerde 
yaşayabilen bir ulusal topluluğu hedeflemek daha anlamlı sonuçları 
ortaya çıkaracaktı ve bu gün bu temelde bir geçmiş çözümlemesini 
zihniyet yapılarımız ve alışkanlıklarımız, buna bağlı yönelimlerimiz 
açısından irdelemek ve demokratik, özgürlükçü bir anlayışla milli-
yetçiliği, meşru savunma anlayışını aşan fetihçi savaş anlayışını, 
ulus-devlet zihniyetini aşmak gerekmektedir. İktidar ve partiye yak-
laşım gibi savaşa yaklaşımın  yeni yapılanma döneminde köklü ele 
alınması gereken önemli bir konu olarak başvurulduğu hallerde han-
gi sonuçları doğurduğu gerçeğini de iyi kavramak önemlidir. Eski 
yapılanma gerçeğinde savaş kutsanmış ve savaş doğası bilinmeden, 
tanımlanmadan  en temel bir araç gibi yaklaşılmıştır. Doğru ve yeter-
li bir meşru savunma anlayışını demokrasinin ve özgürlüğün müca-
delesinde vazgeçilmezliğinin bilinci ve buna uygun örgütlenme ile 
temel bir husus olmaktadır. Belirtilen her üç olgunun da özeleştirisini 
Savunmaların merkezine oturtan Önderliğimiz, “Devlet odaklı olma-
yan iktidar ve savaşın, yeni toplumsal dönüşümü merkeze koyarak  
tanımlanması gerekir” derken, kendini tüm bu konularda tanımlama-
dan, özeleştirisel ve eleştirisel yaklaşım gerçekleşmeden yeniden bir 
yapılanmaya gitmenin tekrar önemli yanlışlık ve hatalara düşürece-
ğini önemle vurgulamaktadır. 



 166 

Geçmişin kazanım ve kayıplarını irdeleyerek ulaşılacak yeni bir 
parti hamlesi yeniliklerle dolu olmak durumundadır. Geçmiş inkar 
edilmeden, fakat çözümleyerek doğru bir tarzda ele almak ve buna 
göre yeni partinin nasılına karşılık bulmak gerekmektedir. Özelde 
Kürdistan ve Ortadoğu coğrafyasının, genelde de tüm insanlığın ya-
şadığı kaos aralığından çıkmasının temel kriterleri vardır. PKK’nin 
yeniden inşasına gidilirken bu kriterler göz önünde bulundurulmak 
ve sorunları çözmede cevap olunabilecek bir yapılanma oluşabilme-
lidir.  Yeni yapılanma tartışmalarını yürütürken eski yapılanmanın 
neden geçersiz kaldığını iyi irdelemek partiyi başarıya ulaştırabilir. 
Partinin, devletin bir uzantısı olduğunu ve devlet zihniyetli bir parti-
nin demokratlaşamayacağı gerçeğini iyi bilmek gerekmektedir. İkti-
dara bakış gibi devlete bakışta da egemenlikli sistemin yarattığı  zih-
niyet kalıplarının aşılmadığı her noktada  toplumsal demokrasi geri-
letilir ve işletilemez. Kadroların bu konudaki anlayış düzeyi ve prati-
ği belirleyici önemdedir. Çünkü yönetim gerçeğinde de ortaya çıka-
cak her tür devlet zihniyetli, iktidar amaçlı yaklaşım ve anlayışlarıyla 
mücadelenin en temel gücü kadrolardır ve kendisinde doğru zihniyeti 
oturtmadan bu konuda başarılı olması mümkün değildir. Ayrıca halk-
la en yaygın zeminlerde çalışacağından  gerçek demokrasiyi, özgür-
lüğü mümkün kılacak olan kitlelerin iradi gelişimine doğru yön ver-
mek, katkı sunmak kadroların sorumluluğundadır. Bu nedenle kadro-
ların güç olma eğilimi, iktidarı ele alış tarzları örgüsel yapıda, müca-
delemizin tüm zeminlerinde demokratik- özgürlükçü gelişimi önemli 
ölçüde zayıflatacaktır. Bu temelde demokratik- özgürlükçü bir örgüt 
yapısı oluşturabilmek mücadelenin sonuçlarını belirleyecektir. Böyle 
bir yapılanmayı kendi zemininde başaramamış bir örgütün kendi 
amaçlarıyla çelişmek kadar, verebileceği zararlar yeteri kadar açıktır. 
Bu nedenle  kendi amaçları temizliğinde bir örgütün niteliği, bireyin 
ve topluluğun iradi gelişimini, komünal yaşam duruş içinde özel var-
lığı, insanları değil işleri yönetmeyi, yetenek ve katılım gücüne sü-
rekli yaşamsallaşma zemini sunabilmeyi, en geniş karar zeminleriyle 
mekanizma oluşturmayı, iş ve rol paylaşımını alt- üst hiyerarşisinin 
yerine geçirmeyi içerdiği oranda bu cevabı oluşturacaktır. Demokra-
tik- özgürlükçü mücadelelerin  böyle işleyen örgütleri üreteceği ise 
doğası gereğidir.   

Sonuç olarak; yeniden inşa sürecinin temeline Önderliğimizin sa-
vunmalarını koyarak yeni bir program ve tüzüğe kavuşmak,  kendini 
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doğru tanımlamalara kavuşturmakla mümkün olacağından; demokra-
tik- ekolojik bir toplum kurabilmenin araçlarını geliştirmek, kadının 
toplumsal sorunlarını çözmek ve özgür kimlik ve yaşamı somutlaş-
tırmayı esas olmak ve yeni paradigmanın ışığında yürümek en temel 
görev olarak önümüzdedir. Bu temelde gelişecek olan yeniden inşa 
sürecini kadın olarak sahiplenmek,  özgürlük temelli tarihsel, top-
lumsal amaçlarımız ve bununla ilgili sorumluluklarımız açısından 
son derece önemlidir. Kongremizin oluşturduğu anlayış, bilinç ve 
kararlılıkla bu sürece aktif, başarılı bir katılım genel ve güncel mis-
yonumuzun esası olmaktadır. 

                                                                                                               
 

Devrimci Selam ve Saygılar 
PJA 5. Kongre Delegeleri 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÜRDİSTAN KADIN ÖZGÜRLÜK PARTİSİ  PROGRAMI 
 
GİRİŞ 
Özgürlük, beş bin yıl boyunca insanlığın ve özelde  biz kadınların 

sürekli aradığı, uğruna bedeller ödediği, can verdiği bir istem, eğilim, 
özlem oldu. 20. yy son çeyreğinde yaratılan kadın özgürlük hareketi 
olarak bu sistemi ilk sınıflı toplum aşamasına kadar götürüp irdeleye-
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rek eşitlikçi, komünal doğal topluma ve ilişkilerine ulaşmanın esası 
olan Ekolojik Demokratik Toplum Paradigması ile özgürlük sorun-
sallığının cevabını programlaştırdık. Bunu pratikleştirmenin projele-
rini oluşturduk.  

Uygarlığın beşiği Ortadoğu’da bu beşiğin yaratıcılarından olan 
Kürt kadınları olarak, neolitikten bu yana bütün bedellerine ve ağır 
yitirtilişlere rağmen kendimizde korumayı başardığımız özümüzle, 
sömürüye, talana, her türlü baskı ve asimilasyona karşı gizlice 
direnen özgürlük özlemlerimizle en anlamlı buluşmayı otuz yıllık 
özgürlük mücadelemizle yarattık. Özgürlük mücadelemiz, tüm de-
ğerlerimizi demokratik-ekolojik uygarlık çağına taşımanın ve bunu 
tüm dünya kadınlarıyla birlikte büyütmenin iddiasını ortaya koymak-
tadır.  

Zorlu, sancılı, ama bir o kadar da köklü gelişen mücadele tarihi-
miz boyunca, nicel ve nitel anlamda büyümeyi gerçekleştirdik. Kitle-
selleşen bir hareket haline geldik ve sadece Kürt kadınına değil, Or-
tadoğu ve dünya kadınlarıyla birlikte yürüme istemini an be an 
yaşamsallaştırmaya çalışan bir harekete dönüştük. Kadın özgürlük 
mücadelesini salt bir cins sorunu olarak değil, sömürünün, mülk-
leştirilmenin geliştiği sınıflı topluma geçişin ilk halkası olarak tüm 
insanlığın sorunlarının temel çelişki merkezi olarak tespit ettik ve 
çözümün mücadelesini buradan başlatmayı ideolojik formasyonumuz 
kıldık. Ataerkil sistem karşısındaki mücadelemiz, bu formasyona 
denk  pratikleşmeyi sağlamak üzere yürüttüğümüz iç mücadeleyle iç 
içe gelişmektedir. Bu mücadeleyle yaratılan değerler ve bedel öd-
eyen soylu kadınlarla özgürlüğün ne kadar yaşanabilir olduğuna 
cevaplar aradık. Kürt kadınları olarak, şimdiye kadar mücadeleyle 
yarattığımız değerleri, bu programla evrenselleştirme iddiasına ulaş-
tık.  

Yine çağımızın temel özelliklerini değerlendirebilme gücümüzle, 
kendimizde yarattığımız özgürlükçü çağdaş demokratik ölçülerle, 
iflas eden hiyerarşik egemen toplum paradigmaları yerine; Önder-
liğimizin ortaya koyduğu özgür, eşit, adil, doğal bir toplum anlayış-
ına dayalı yeni paradigma ekseninde kimliğimizi yeniden tanımladık. 
Bu kimliğe ait özgür zihniyeti ve vicdanı yaratmayı devrimci 
mücadelemizin birincil koşulu olarak gördük. Tüm bunlar 
çerçevesinde kendimizi yeni ve kapsamlı bir programa kavuşturarak, 
yeni başlayan kadın çağına doğru evrilirken, Kürt kadınının öncülük 
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misyonuyla kendimizi örgütledik. Bu programı başta Ortadoğu kad-
ınları olmak üzere tüm dünya kadınlarına sunarak, tüm kadınların 
ortak mücadelesini geliştirecek özgürlük araçlarını hep birlikte 
yaratmayı hedefliyoruz.  Bundan sonra, yıllardır kadınlar olarak 
yaşadığımız, insanlığa yaşatılan tüm acıları, haksızlıkları ve 
ihanetleri kadın yüreğimizin adil muhakemesinde sorgulayacak, 
yaşam alternatifini yaratma iddiamızla yükleneceğiz. Doğayla 
bütünlüklü, toplumla ilkeli bir yaşam yaratmayı ve demokratik eko-
lojik topluma ulaşmayı hedefimiz bileceğiz. Bunun da mücadele ve 
örgütlülükten geçtiğini bilerek Kürdistan Kadın Özgürlük Partisi’ni 
yeniden yapılandıracağız. Kadının özgür örgütlenmesinin yaşanılır 
bir dünya yaratmak için vazgeçilmez ilke olduğunu bileceğiz.  

 
A-DEMOKRATİK UYGARLIK ÇAĞI 

M.Ö 20.000’lerden itibaren ana-kadın etrafında birleşen eşitlikçi, 
adil paylaşıma dayalı doğal toplumun (neolitik) yerini M.Ö 
3000’lerden itibaren devlete ve sınıflaşmaya dayalı hiyerarşik ataer-
kil toplum alalı, tarih sayfalarında adımızı ve tanımımızı yalnızca ya 
kaybedişlerimize ya da direnişlerimize dair cümlelerde bulur olduk. 
Yaratılan değerler başkalarının hanelerine yazılmış, yaradanları ise 
karalanmış tanımlanır. Değerlerimiz üzerinden bir uygarlık yaratılır-
ken, bu tarihin sayfalarına cadılar, şeytanlar olarak işlendi adımız. 
Bugün özgürlük mücadelesine inanan kadınlar olarak, tarihi yeniden 
yazarken görüyoruz ki, doğal toplum insan varlığının başlangıç tezi-
dir. İnsanı insan yapan, uygarlıklar yaratan bütün değerlerin ilki do-
ğal toplum etrafında Toros-Zagros dağ silsilesi ve uzantısı olan ova-
lık alanlarda yaratılmıştır. Komünal değerler etrafında örülen yaşam, 
hiçbir biçimde devlete ve sınıflaşmaya dayalı hiyerarşiye yol açma-
yacak karakterde ve kültür yapısındadır. Hiyerarşi ve sınıfsallığın 
gelişim gösterebilmesi ise, uygarlığın egemen güçlerinin yalanların-
da dile geldiği gibi tarihsel gelişmenin kaçınılmaz sonucu değil, bü-
yük zorbalık ve aldatmalarla sağlanmıştır.  

En saf haliyle köleci devletleri Sümer  ve Mısır toplumunda gör-
mekteyiz. Sümer ve Mısır köleci devlet formu toplumsal gelişmenin 
zihniyet, sosyal ve ekonomik kurumlaşma tarzlarına köklü değişik-
likler kodlamıştır. Sınıflı uygarlığın en temel zihniyet kalıpları bura-
da mayalanmış ve en son kapitalist uygarlıkta son biçimini almıştır. 
Adı ister köleci, ister feodal, ister kapitalist çağ olsun; dini, ister mi-



 170 

toloji, ister tek tanrı, ister para olsun değişmeyen tek şey, kurbanın 
adı kadın olmuştur. Ve bugün korkunç bir kaosla karşı karşıya gelen 
bu sistemin çelişkileri, insanlığı ya büyük bir bitiş ya da büyük bir 
çıkışla yüz yüze getirmiştir.  

Her baskıcı ve sömürücü toplumsal sistemde olduğu gibi, kapita-
lizmin doğuşu da devletsiz olmamıştır. Kapitalist iktidarın emperya-
list  ve ulusal-sınıfsal baskı sistemi dünyanın tümünü katlayacak bü-
yüklüğe tarihte ilk defa ulaşır. İşgal edilmedik yer kalmamıştır. Ulu-
sal, sınıfsal, etnik, dini, cinsi temelde tahakküm, eritme ve hatta je-
nosit tarihte en yaygın aşamaya ulaşır. Kapitalist toplum, nasıl tüm 
eski istismarcı toplumların devamı ve zirvesi ise kadın da tüm bu 
sistemlerin köleleştirici etkisinin zirvesini yaşar. Bu sistemde doğay-
la çelişkiler hiçbir dönemde olmadığı kadar hayati sınırlara ulaşmış-
tır. Yani Sümerlerle başlayan yalancı düzen, bugün onun en son ver-
siyonu ABD önderliğinde büyük bir krizle karşı karşıyadır. Yaşanan 
büyük bir kaos aralığıdır. Kapitalizmin krizinden hangi sistemin çı-
kabileceği en çok tartışılan sorundur. Tarih, sanıldığı gibi hiçbir za-
man salt egemenlerin tek taraflı iradeleriyle yaratılmamıştır. Bastırıl-
sa da, inkar edilse de doğal toplum güçleri her zaman kendi zıddın-
dan da beslenerek kendi varlığını bir biçimde korumuş, yaşatmış, 
çağların değişiminde rol oynamış, değerler yaratmış ve bugüne kadar 
yarattığı değerlerle ayakta kalmıştır. Sistem krizinin dayandığı çeliş-
kilerin temel niteliği, çözümün ancak doğal toplum güçlerinin, yani 
kadının, halkların ve doğanın lehine bir dönüşümle mümkün olabile-
ceğine işaret etmektedir. Halklar lehine biriken değerler ve irade, 
değişimin demokratik uygarlıktan yana olacağına dair kanıtlardır. 
Tarihin bu aşamasında önemli olan, bu iradeyi doğru bir tarih bilinci 
ve gelecek ütopyasıyla örgütlemek, mücadele gücüne dönüştürmek-
tir.  

Uygarlık tarihi boyunca değişerek süreklileşen ve çağımızda gün-
cel biçimiyle üç boyutlu olarak ortaya çıkan temel çelişkilerden bi-
rincisi; ulus devletin şoven sahipleriyle uluslar üstü mali sermayenin 
kozmopolit temsilcileri arasındaki çelişkidir. İkincisi; tüm bu güçler-
le halklar ve başta da kadın arasındaki çelişkidir. Üçüncüsü; ekolojik 
düzenin bozulmasıyla ortaya çıkan çelişkidir. Çelişkinin çözümü için 
bir yandan sistemin hakim güçlerinin kendi merkezlerinden başlattık-
ları reformlar, bir yandan eskinin bağımlı ve yeni sömürgelerinde 
yaşanan demokratik halk hareketleri insanlığı yeni bir uygarlık sis-
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temine zorlamaktadır. Değişim, her iki irade açısından da kaçınılmaz 
bir zorunluluk olarak kendisini dayatmaktadır. Kaosun da değişimin 
de merkezindeki güç ve coğrafya, Ortadoğu ve kadındır. 11 Eylül ile 
başlayan Ortadoğu müdahalesi de sistem bunalımının nedenleri ve 
çözümlerinin burada kilitlendiğinin kanıtıdır. Fakat ABD önderliğin-
deki sistem henüz bir çözüm üretebilmiş değildir. Ve halkların irade-
sine dayanmayan bir çözümün mümkün olmayacağı her geçen gün 
biraz daha anlaşılmaktadır. O halde Batı’nın ebeliğinden de faydala-
narak, kendi doğumunu yapacak güç Ortadoğu halklarına aittir. 
Önümüzde bizleri bekleyen, kapitalizmin tek taraflı iradi döneminin 
geçtiği, halkların, şovenizmi  ve savaşla yüklü milliyetçiliği aşarak 
demokratikleşmesini ve barışını dayattığı, kültürel ve yerel gerçekli-
ği ile buluştuğu bir dönem olasılığı daha güçlüdür. Bunun tek başına 
değil hakim sistemin devlet merkezli ama küçültülmüş yapılanmala-
rıyla ilkelere dayalı ortaklaşa yürütülmesi de bu olasılık dahilindedir. 
Uygarlık, egemen sistemin sınıf, cins, etnik ve kültürel tahakkümlü 
yapısı yerine, halkların komünal demokratik değerlerini tanıyan cins 
özgürlüğüne açılmış, etnik-ulusal baskıyı aşmış, kültürel dayanışma-
yı esas alan tarihi bir aşama olarak “küresel demokratik uygarlığa” 
dönüşebilir.  

En genel tanımıyla demokratik uygarlık çağı, sınıflı uygarlık sis-
teminin derinleşen bunalımından yeni uygarlıksal çıkışın belirginleş-
tiği geçiş aşamasıdır. Yeniyle eskinin iç içe olduğu, hem sınıflı hem 
sınıfsız öğeleri içinde barındıran ama bunların karma tonlarını son-
suz biçimde ve özgür olarak belirleyen, yaşamsal kılan, bunların ba-
rışçıl dönüşümünü öngören bir sistemdir. Klasik devlet ve kapalı 
toplumu aşarak, birinci ve ikinci alan olan devlet ve toplum arasında 
sivil toplumun etkinlik kazanmasıyla demokratik yönetim ve yaşam 
tarzını öne çıkartır. İdeolojik, siyasal, sosyal, etnik, cinsi, ırki farklı-
lıklar ile özgünlükler toplumun zenginliğini oluşturur.  

Demokratik uygarlık çağı, halkların olduğu kadar, daha da belir-
leyici olarak kadınların yeniden doğuş çağıdır. Toplumun tüm alt ve 
üst kurumlarında özgürleşme, aydınlanma ve adalet kadınla özgürce 
yeniden doğuşla mümkün olacaktır. Kadın, her şeyden önce toplumu 
savaşın yerine barışın daha değerli olduğuna ve mutlaka yüceltilmesi 
gerektiğine ikna eder. Bu üstünlüğü kazanan kadın, her düzeyde ka-
zanan toplumu ve bireyi ifade eder.  
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PAJK, Demokratik Uygarlık Anlayışını Demokratik Ekolojik 
Cinsiyet Devrimine Dayandırır;  

 Partimiz, Kadın Kurtuluş İdeolojisi ekseninde yürüttüğü özgür-
lük mücadelesi ile Demokratik-Ekolojik Topluma ulaşmayı hedefle-
mektedir. Demokratik-Ekolojik Toplumun yaratılmasında üç temel 
devrimi kendisine ana eksen yapar; demokratik devrim, ekolojik 
devrim ve cinsiyet devrimi. Bunun için ataerkil sistemden kaynaklı 
tüm zihniyet yapılarını aşmak için zihniyet ve vicdan devrimini 
mücadelenin vazgeçilmez koşulu sayar. Bu, tüm toplumun birbiriyle 
yeniden özgür temelde sözleşmesiyle gerçekleşecektir. Bu sözleş-
menin ana halkası cinslerin karşılıklı sözleşmesine dayanacaktır. 
Çünkü tarihten bugüne kadar yapılan sözleşmelerin hiçbirinde kadın 
kendi iradesine dayalı somut bir sözleşmeyle toplumda yer al-
mamıştır. İnsanlık tarihi boyunca bu hak hiçbir zaman kadına ve kad-
ınla birlikte halklara verilmediği gibi tek taraflı bir sözleşme te-
melinde yaşamın tüm sahalarından tecrit edilmiştir. Toplumsal 
sözleşme, tek taraflı ayrımcılığın ilk ve sürekli uygulandığı kadının, 
tarihteki yerini yeniden kendi iradesiyle alışının mücadele biçimi 
olmaktadır. Kadını uygarlığın dışına iten, geçmişini inkar ederek 
marjinalleştiren erkek egemenlikli anlayış, kendi çıkarları temelinde 
siyasal, kültürel, sosyal tüm sahalarda ölçülerini kurumsallaştırarak, 
kendi sistemini oluşturmuştur. Günümüzde ataerkil mantık, aile, 
bilim-teknik, eğitim, hukuk, inanç,  ahlak vb. kurumlaşmalar 
yoluyla, toplumu her gün yeniden kendi çıkarları doğrultusunda sis-
temine motive etmeye çalışmaktadır. Bu kurumlaşmalar sistemin 
denetiminde günlük üretim merkezleri rolünde kullanılmaktadırlar. 
Bu  sistem gerçeği salt kadına değil, topluma ve çevreye de büyük 
tahribatlar vermiştir. Bu sistemin yarattığı dengesizlikler kadının 
yeniden yaşama çekilmesi ve kadın eksenli bir düşünce sistemi ile 
aşılabilecektir. Kürdistan Kadın Özgürlük Partisi olarak, Kadın Kur-
tuluş İdeolojisi ekseninde yürüttüğümüz mücadele bu inanca dayan-
maktadır. Partimiz Kürdistan’dan başlayarak verdiği mücadele ve 
örgütlenme düzeyiyle erkek egemenlikli sisteme alternatif olmanın 
yolunu, kadın kurtuluş ideolojisi ile göstermektedir. Kadının To-
plumsal Sözleşmesi, beş bin yıllık uygarlık tarihi boyunca  yaşamın 
dışına itilen kadının, yeniden insanlığın özgür ve eşit geleceği için, 
erkekle ilişki düzeninin özgürleştirilmesinden başlayarak, yaşamın 
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her alanına özgürlük ölçüleri temelinde kendini taşırması, bir 
anlamda toplumla özgürce  yeniden sözleşme  olacaktır.  

Toplumsal sözleşme, yeni toplum ahlakının özgürlükçü, demok-
ratik normlar etrafında yeniden örülmesini içermektedir. Ahlak; iy-
iliğine, güzelliğine ve doğruluğuna inanılan, en derin gönül ve 
vicdan bağıyla takip edilen, yasalarla zorunlu olmayan, ama en güçlü 
yasadan daha güçlü ve gereklerine göre yaşanılan toplumsal davran-
ışı ifade eder. Buna toplumun manevi kurumlaşması demek de 
mümkündür. Erkek egemenlikli sistemin birey, kadın, aile ve toplum 
üzerinde kurumlaştırdığı ahlak anlayışına karşı, demokratik-ekolojik 
ilkelerle donanmış bilimsel ahlak anlayışını, yeni çağın ahlak yapısı 
olarak geliştirmeyi esas almaktadır. Egemen zihniyetten kaynaklı 
ahlak anlayışı, yaşamın her sahasında kadının, sistemin gereklerine 
uyarlanmış bir statüye sıkıştırılmasına dayanmaktadır. Topluma içer-
tilmiş geleneksel namus anlayışı bu ahlak anlayışının bariz yansıma-
sıdır. Kadın bu ahlak anlayışını reddeder ve demokratik toplum ah-
lakını kendi kimliğinin özgür tanımlanması üzerinden yeniden oluş-
turur. Partimiz,  kadın kurtuluş ideolojisinin ilkelerini aynı zamanda 
demokratik-ekolojik ahlakın ilkeleri sayar. Bu temelde mücadele 
eder. 

 
Kadın Özgürlük Mücadelesi Bir Önderlik Yaratımıdır 
Partimiz, insanlığın özgürlük arayışını en temelde kadının özgür-

leşerek kurtuluşuna ve bunun tarihsel, felsefik, sosyolojik, ideolojik 
ve siyasal dialektik bağını bilimsel temellere oturtan Abdullah Öca-
lan’ı Kadın Kurtuluş ideolojisinin mimarı ve Önderi  olarak kabul 
etmektedir. Ekolojik-demokratik toplum paradigmasını kadınla 
yeniden özgür temellerde sözleşmeye dayandıran, hem yaşamında 
hem de tüm mücadele zeminlerinde bunu güçlü bir pratikle ortaya 
çıkaran Önderliğimizin, demokratik uygarlık paradigması pro-
gramımızın dayandığı temel kaynak olmaktadır. 

Tarih boyunca kemikleşmiş bir hususu yıkıp, çözüme kavuştur-
mayı bir amaç edinen Başkan APO bunu şöyle tanımlamaktadır: 
“Sanki kadının yaşadıkları doğallığın gerekleriymiş gibi bir anlayış 
tüm bilimsel yaklaşımlarda, ahlaki ve siyasi tutumlarda ön varsayım 
olarak kabul görür. Daha hazin olanı kadının kendisi de bu paradig-
mayı doğal kabul etmeye alışmıştır. Sorulması gereken soru neden 
bu kadar derin bir kölelik? Cevabı kesinlikle iktidar olgusuyla 
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bağlantılıdır. Mülkiyetin en temel kaynağı yine ailede kadın üz-
erindeki kölece tasarrufta aranmalıdır. Kadın üzerine yayılmış köle-
lik ve mülkiyet dalga dalga tüm toplumsal düzeye yayılır. Böylelikle 
de toplum ve bireyin zihniyet ve davranış yapısını mülkiyetçi ve 
köleci her duygu ve düşünceyi yerleştirir. Toplum her tür hiyerarşik 
ve devletçi yapılanmalara uygun hale getirilir. Doğal toplumdan 
zorunlu olarak hiyerarşik devletçi toplumun gelişmesi diye bir kanun 
yoktur. Belki bu yönlü bir eğilim olabilir. Eğilimin zorunlu, 
kesintisiz ve sonuna kadar olması tamamen yanlış bir varsayımdır. 
Kadının hiyerarşik topluma adım adım çekilmesi tüm güçlü toplum-
sal özellikleri yitirmesi toplumda gerçekleşen en temel karşı devrim-
dir. Hiyerarşik sistemle başlayan kadının içine alındığı statü çözüm-
lenmeden ne devlet ne de dayandığı sınıflı toplum yapıları izah 
edilebilir. Kadın köleliği çözümlenmeden ve aşılmadan diğer köle-
likler çözümlenemez, aşılamaz. Bunun için genel toplumsal özgürlük 
ve eşitlik kadın için de direkt özgürlük ve eşitlik olmayabilir. Özgün 
çaba ve örgütlülük esastır. Yine genel demokratikleşme hareketi 
kadın için olanaklar açabilir. Fakat kendiliğinden demokrasi getir-
mez. Kadının bizzat kendi demokratik amaç, örgüt ve çabasını ser-
gilemesi gerekir.”   

Kendisini kadın özgürlük mücadelesinin sınırsız bir emekçisi 
olarak tanımlayan Başkan APO, sürekli bir yaşam arayışı içerisinde 
olduğu için “kadınla yaşam nasıl olmalı?” sorusu üzerine kapsamlı 
yoğunlaşmış ve yaşamı kadınla bu temelde özgürce paylaşmayı 
gerçek formasyonu ve kimliği kılmıştır. Bunun pratiğini gerek kendi 
yaşamında, gerek kadın özgürlük hareketinin yaratılıp, büyütülmesi-
yle ortaya koymuştur. Özgürlük özlemiyle Önderliğe koşan kadın da 
büyük kahramanlıklarla bu çabalara cevap olmaya çalışmıştır. 
Gerçekte kadın özgürlük mücadelesi nasıl yaşamalı sorusunun 
yaratılma tarihidir. Önderliğin ortaya çıkışı ve gelişimi, sadece Kürt 
ve Ortadoğu özgünlüğünde değil, dünya genelinde önemli geliş-
melere öncülük etmesi “nasıl yaşamalı”ya yarattığı cevabın büyük-
lüğündedir. Bu soru etrafında beş bin yıllık egemen sisteme karşı 
amansız, çok zorlu bir mücadeleyi kadınla göze almıştır.. Bunun kar-
şısında Önderliğe karşı geliştirilen uluslararası komplo şahsında 
kadın ve halklar kapitalist-emperyalist sistem tarafından bölgesel 
hegomonik politikaların kurbanı olarak tümüyle bir yok oluş ve tari-
hten silinmeyle yüz yüze getirilmek istenmiştir. Önderliğimiz ise 
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yüksek tarih bilinci ve özgür yaşam duyarlılığı temelinde sergilediği 
tutumla, komplonun amaçlarını boşa çıkarmış ve demokratik-
ekolojik toplum paradigmasıyla halkların özgür yaşam tercihinin  
gücünü  ortaya çıkarmıştır. 

Önderliğimize uygulanan tecrit, izolasyon ve günlük yaşamının 
her dakikasının en temel insan hakları hiçe sayılarak kontrol altında 
tutulması Önderliği ciddi sağlık sorunlarıyla yüz yüze bıraktığı gibi 
ciddi bir yaşam güvenliği sorunuyla da karşı karşıya getirmiştir Bu 
bakımdan Başkan APO’nun yaşam koşullarının düzeltilerek özgür-
lüğe kavuşturulması Ortadoğu’da barışın sağlanması, demokratik-
leşme ve Kürt sorunun çözümü açısından olduğu kadar, kadın ve 
insanlığın kurtuluşu açısından da başta gelen önemli bir görevdir. 
Bütün bunlar yeni bir kuruluşu gerçekleştirirken Başkan APO’yu 
doğru anlamamızı ve özgürlüğü için etkin mücadele etmemizi gerek-
tirmektedir. Önderlik, tutarlı olmanın ilk şartı olarak kişinin kendi 
kaderini kendisinin belirlemesi ilkesini koymaktadır. Önderliği doğru 
anlamanın bu ilkenin uygulanmasından geçtiği bilinciyle bağımsız 
irademizi güçlendirmeyi ve Önderlik çizgisini bu iradeyle sahiplen-
meyi Önderliğe doğru bağlılığın gereği biliyoruz. Bu konuda geçen 
süreçlerde yaşadığımız yetersizlik ve yanılgıları sorgulayarak aşmayı 
yeniden yapılanmanın ön koşulu sayıyoruz.  

Önderliğimizin demokratik uygarlık paradigması ekseninde de-
mokratik ekolojik toplum modelimizi aşağıdaki biçimiyle formüle 
ediyoruz. 

 
B-DEMOKRATİK EKOLOJİK TOPLUM 

1-Devlet ve Siyasetin Demokratikleştirilmesi 
Demokratik-ekolojik toplum perspektifinin temel ayaklarından 

biri olan demokrasiyi yaşamsal kılmak, devlete ve devletçi zihniyete 
dayalı her türlü tahakkümcü hiyerarşik yapının ve rejimlerin aşılma-
sını gerekli kılar. Devletin bir zor aracı konumundan çıkarılarak, bir 
iş ve rol koordinasyonu haline getirilmesi ve bu temelde değiştirilip 
dönüştürülmesi ve küçültülerek toplumun ve bireyin hizmetine so-
kulması ertelenemez bir görevdir. Bunun için halkların öz kimliğiyle, 
bilinç ve özgür iradeleriyle devreye girmeleri aciliyetini korumakta-
dır. Toplumun demokratikleştirilmesi, kendi çıkarlarının farkına 
varması, bunu talep etmesi ve siyasi kurumlara taşırması; bastırılmış 
iradeden kurtularak, aktif, örgütleyen, yürüten ve denetleyen bir 
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mekanizmaya kavuşması gereklidir. Bir uygarlık söylemi olarak dile 
geldiği gibi devlet, ne toplumu yaşatan ve yücelten toplumsal var 
olma biçimidir; ne de onun doğuşu bir zorunluluk olarak tarihin te-
melinde yatmaktadır. 

Hiyerarşik devletçi toplumun ilk kurbanı, ana kadın etrafında 
örülen doğal toplum olmuştur. Doğal toplumun etrafında birleştiği 
güç, kadın olduğu için kadının gücünün egemenlik altına alınması 
doğal toplum güçleri üzerinden yükseltilecek iktidarın ilk koşuludur. 
Bu nedenle ataerkil tarih boyunca erkeğin yükselen iktidarı, kadının 
sosyal, hatta biyolojik varlığı üzerindeki iktidarıyla özde-
şleştirilmiştir. Devlet bir anlamda doğal toplumun ana gücü olan 
kadının sosyal, kültürel, fiziksel varlığı üzerinden yükselen egemen 
erkek iktidarını temsil eder. Bu nedenle devletin ve toplumun de-
mokratikleştirilmesi için mücadele eden kadın, politik alana 
yönelirken, savaşımın en çetin yanıyla karşı karşıya olduğunu bil-
melidir. Politik alanda kazanmayı bilmeden hiçbir kazanım kalıcı 
kılmak mümkün değildir. Politik alanda kazanmak demek, kadının 
devletleşmesi hareketi değildir. Tersine devletçi ve hiyerarşik yapı-
larla mücadele etmek, devlet odaklı olmayan, demokratik, cins 
özgürlüğü ve ekolojik toplumu hedef alan siyasal oluşumları yarat-
mak demektir. Hiyerarşi ve devletçilik en çok kadın doğasıyla uyuş-
mazdır. Dolayısıyla anti hiyerarşik ve devlet dışı siyasal oluşumlar 
uğruna kadın özgürlük hareketi öncü rol oynamak durumundadır.  

Devlet, komünal yaşam ürünlerine baskı ve zorla el koyan, zora 
dayalı varlığını kamusal idare ve genel güvenlik bahanesiyle kamufle 
eden bir promosyon aracından öte bir şey değildir. Dar anlamda sa-
vaş ve iktidar da, devlet içinde kendini iyice kamufle etmiş bu gele-
neğin temel tutkusu, akıl ve iradesidir. Bu anlamda politika ve asker-
lik sanatını genel idare ve güvenlik olgusundan ayırt etmek demok-
ratik- ekolojik toplumun temel şartıdır. Kamusal idare ve genel 
güvenlik, şehrin demokratik meclisleri tarafından sağlanmalıdır. Sa-
vaşçı- iktidar zihniyetiyle baş etmenin en etkili yolu halkların ve 
kadının öz yönetimini ve demokratik duruş tarzını açığa çıkartmak-
tan geçmektedir. Bu da devlet odaklı olmayan bir yaşam anlayışında  
yoğunlaşma ve pratikleşme ile olur. Sivil toplumun aktifleşmesi, 
devlet  ile  toplum arasında üçüncü alan rolünü oynayarak gittikçe 
siyasetin tüm alanlarını kapsamasıyla devlet  küçülecek,  işlevsizle-
şecek ve  aşılacaktır. 
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Egemen erkek zihniyetinin bir icadı olan devletin bu tarz aşıla-
masında kadının üçüncü alan esprisiyle yaygın örgütlenmesi ve 
mücadelesi belirleyici olacaktır. Her tür sivil toplum, insan hakları, 
yerel yönetimler yine özgür kadın birlikleri espirisine dayalı ör-
gütlenmeler kadının demokratik mücadelesinin örgütlenip geliştirile-
ceği alanlardır. Küresel sistem bunalımına karşı küresel bir demok-
ratik-ekolojik hareket, insanlık için gittikçe aciliyet kazanmaktadır. 
Partimiz  bu ihtiyaca cevap verme iddiasındadır. Bunu yaparken de-
mokratik sosyalizm bilinciyle mücadele biçimi olarak, Reel Sosyal-
izmin yaptığı gibi devletle çarpışan, devlete koşan değil, devletten 
uzak durmayı, gerekiyorsa demokratik-ekolojik toplum çabalarında 
sınırlı bir uzlaşmadan öteye gitmemeyi esas alır.  

Yeni demokratik-ekolojik anlayış  kesin sınıf, ulus, devlet kate-
gorilerinden hareket etmez .Ulusal düzeydeki katı siyasal sınırlara 
dayalı devletler ve bunların oluşturduğu uluslararası kuruluşlar to-
plumların ekonomik, siyasal ve kültürel gelişimi önünde engel oluş-
turmaktadır. Dolayısıyla, demokratik uygarlık sistemini temsil ede-
cek daha gelişmiş  demokratik ulus ötesi kuruluşlara ihtiyaç vardır. 
Bunun için demokratik değişim yönünde gerçekleşecek güçlü siyasal 
reformlarla ulusal ve küresel düzeyde siyasal yapının dönüşmesinin 
sağlanması, böylelikle demokratik-ekolojik topluma uyumlu hale 
getirilmesi kaçınılmazdır.  

2-Demokratik- Ekolojik Toplum Ve Özgür Birey İlişkisi 
 Demokratik- ekolojik toplum, toplum ile doğa arasındaki diya-

lektik oluşum bağının tanımına, insanın toplumsal var oluş tarzının 
tanımına ve birey-toplum ilişkisinin doğru tanımına oturmak duru-
mundadır. Partimiz mücadelesini bu tanımların, özgürlük bilinciyle 
yeniden yapılmasına ve yaşamsallaştırılmasına dayandırmaktadır. Bu 
temelde doğanın temel diyalektiğinden sapmayı ifade eden hiyerarşik 
zihniyete dayalı yapılanmaları aşarak, Demokratik-Ekolojik To-
pluma ulaşmayı hedefler. Ve  Demokratik- Ekolojik Toplum anlayış-
ını aşağıda belirtilen biçimiyle formüle eder;  

Bilimsel olarak net görülmektedir ki, insan cenini tüm biyolojik 
gelişim evrelerini tekrarlayarak büyümektedir. Dolayısıyla insanın, 
doğanın bir özeti olduğu bilimsel bir yargıdır. Daha sonrasını to-
plumsal evrim tamamlamaktadır. İnsanın oluştuğu tüm materyallerin 
canlılık, sezgisellik, özgürlük özellikleri olmasaydı, tüm bu özellik-
lerin toplu ifadesi olarak insan canlılığı, sezgisi ve özgürlüğü de gel-
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işmeyecekti. Bu tespit cansız madde anlayışımızı çürütmektedir. Bu 
bilimsel veriden hareketle kadın, insan merkezli “cansız doğa” anlay-
ışını terk ederek, doğayla insanın varoluş tarzı arasındaki bağı di-
yalektik bir bakış açısıyla ele alır. Evrenin yetkin kavranışını insanın 
yetkin kavranışında görür. Bütün bilmelerin temeline “kendini bil” 
ilkesini koyar. 

Doğayla bütünleştirilmeyen hiçbir toplumsal sistemin rasyonel-
liği, ahlakiliği savunulamaz. Kapitalist toplum sisteminin yaşadığı 
kaosla çevre felaketi arasında bu anlamda diyalektik bir bağ vardır. 
Ancak sistemden çıkış, çevreyle olan köklü çelişkileri aştırabilir. 
Yalnız başına çevrecilik hareketleriyle çözümleyici olunamayacağı 
çelişkinin karakterinden ileri gelmektedir. Diğer yandan ekolojik bir 
toplum, ahlaki dönüşüm de gerektirir. Kapitalizmin anti ahlakiliği 
ancak ekolojik yaklaşımla aşılabilir. Ekoloji doğayla dostluktur, 
doğal dine inanıştır. Bu yönüyle doğal organik toplumla yeniden ve 
uyanmış bilinçle bütünleşmeyi ifade eder.  

Ekolojik yaşamın pratik sorunları da oldukça günceldir. Doğal 
çevre felaketlerini durdurmak için kurulmuş çok sayıda örgütlenmeyi 
derinleştirmek, aktifleştirmek demokratik toplumun ayrılmaz bir 
parçası kılmak önemli görevlerdir. Çevreye ilişkin bilinçlenme ve 
örgütlenmeyi geliştirmek demokratikleşmenin en temel faaliyetlerin-
den birisidir. Hayvan haklarından tutalım ormanları korumaya ve 
hızla doğayı yeniden ormanlaştırmaya doğru bir eylemlilik, toplum-
sal eylemliliğin vazgeçilmez bir parçası olmalıdır. Biyolojik duyar-
lılığı olmayanın toplumsal duyarlılığı da sakattır. Gerçek ve anlamlı 
olan duyarlılık ikisi arasındaki bağı görmekten geçer. Önümüzdeki 
dönemler çıplak hale getirilmiş doğanın büyük bir orman ve diğer 
bitki örtüsüne ve hayvanlarına kavuşması için verilmesi gereken 
büyük mücadelelere tanık olacaktır. “En büyük yurtseverlik ağa-
çlandırmak ve ormanlaştırmaktan geçer” belirlemesi bizim için 
esastır. Hayvanları sevip korumayanın, insanları da sevip koruyama-
yacağı aşikardır. Hayvan ve bitkilerin insanlara emanet olduğu 
kavrandıkça insanın değeri bir kat daha artacaktır.  

 Partimiz,  demokratik uygarlık çağını ekolojik topluma 
dayandırırken, günümüzün çevrebilim anlayışı kapsamında beş temel 
sorun olarak ele alınan nüfus artışı, gıda kaynaklarının yetersizliği ve 
dengesiz dağılımı, endüstrileşme, doğal kaynakların tükenişi ve kir-
lenme sorunları karşısında alternatif çözümler sunmayı esas alır. 
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Nükleer ve biyolojik silahlanma için ayrılan bütçelerin kaldırılarak 
ekosistemin korunması için hazırlanan projelere destek sunar. Dün-
yamızda gittikçe yok olmaya yüz tutan türlerin korunmaya alın-
masından yana olur. Toplumun doğal çevre ile bütünlüğünü bozan 
doğayı tahrip eden mimari yerine, doğal çevre ile uyumlu mimariyi 
benimser. Çevrenin ağaçlandırılmasını en verimli toplumsal üretim 
olarak teşvik eder ve uygulanmasına öncülük eder. Bunları yaparken 
doğa ile toplum arasındaki farklılıkları ve bağlılıkları gözeten ekolo-
jik bilinci esas alır. Doğaya ve insana şuursuz varlıklar gibi yaklaş-
maz. Doğanın ve toplumun aklını doğru çözümleyebilmek tükenmek 
bilmeyen bir çözüm gücüne ulaşmayı getirecektir.  

Toplumda  farklı etnik toplulukların varlığı ve özgür birey, 
çoğulcu demokrasinin gereğidir. Birbirine benzeyen birey ve toplu-
luk anlayışı demokrasiler için ne gerekli ne de güvencedir. 
Farklılığın korunarak yeni bileşimlere erişilmesi demokrasilerin ay-
rıcalığıdır. Topluluk ahlakından kopmamış birey, bireyin yaratı-
cılığını sınırlandırmayan toplum, birey ve toplum arasında kurulacak 
optimal denge demokratik ekolojik toplumun temelidir. Bireyin 
düşünme, söz, irade özgürlüğü her koşul altında korunmalıdır. Hiçbir 
ülke, devlet ve toplum çıkarı adına bireyi özgür düşünme, söz 
söyleme ve iradesini koyma hakkından yoksun bırakamaz. Bu te-
melde bireysel haklar insan hakları çerçevesinde ele alınır ve 
mücadelesi yürütülür. 

* Çağdaş demokrasinin kadın özgürlüğü ve temel insan hakları 
üzerinde yükseleceği şüphesizdir. Sınıflı toplum uygarlığı boyunca 
yaşam dışına itilen kadının özgürleşmesi, toplumsal ve bireysel 
özgürlüğün her bakımdan gelişmesine öncülük ederek, özgürlüğün 
yaşanılır hale gelmesine yol açacaktır. Bu temelde kadın mücadelesi 
evrensel bir kapsama sahiptir. İdeolojik-politik güce kavuşan kadın, 
insanlık sorunlarını omuzlayabilecek, çözebilecek ve yeni özgür 
yaşamı yaratabilecek düzeydedir.  

* Partimiz,  çağdaş demokrasinin gelişiminde diğer dinamik bir 
güç olan gençliğe “gençliğin coşkusundan hayatın hiçbir döneminde 
vazgeçilmez” ilkesinden hareketle yaklaşır. Gençliğin yaratıcı 
doğasını baskı altında tutan, enerjisini dar grup veya sınıf çıkar-
larının hizmetinde kullanan şoven, ilkel-milliyetçi, dini kimlikli 
rantçı anlayışlarla; Yine tecrübeyi ve bilgiyi kendi tekeline alarak 
gençliğin enerjisi üzerinde tahakküm kuran hiyerarşik zihniyetle 
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mücadele etmeyi Demokratik-Ekolojik Toplum mücadelesinin temel 
gereklerinden sayar.  

* Partimiz, erkek egemenlikli sistemin ihmal ettiği çocuk ha-
yallerine en az akıllı bilgelerin düşünceleri kadar anlamlı, yaşlıların 
tecrübelerine ise sürekli saygılı yaklaşır. Çocukluk hayallerine ihanet 
etmediği sürece hiçbir çocuğun kötü bir büyük olmayacağı ilkesin-
den hareketle, çocuğun özgür ve bağımsız gelişimini sağlayacak 
eğitim, aile ve yaşam  sistemini  yaratmayı; Yine çocuk ticareti, 
çocuğun cinsel metalaştırılması ve ucuz iş gücü olarak  kullanıl-
masına karşı mücadele etmeyi Demokratik-Ekolojik Toplum anlayış-
ının gereği sayar. Yaşlılığı salt fiziksel bir olgu gibi gören, toplumsal 
üretimin dışına iten anlayışla mücadele eder. Onlarda biriken bilgece 
deneyimi toplum yaşamının her sahasına ve gelecek kuşaklara akıta-
cak  katılım zeminlerinin oluşturulmasını, Demokratik-Ekolojik To-
plumun temel esaslarından sayar.    

* Farklı cinsel yönelimleri hoşgörü ile karşılar. Öteki muamelesi 
yapan, dıştalayan geleneksel yargı ve yasal düzenlemelere karşı; yine 
olguyu siyasallaştıran, kimliksizleştiren, toplumsal yaşamdan 
koparan tasarrufçu anlayışlara  karşı  mücadele eder. 
     * Engelli olmayı bir kusur ve işlevsizlik olarak gören egemen 
erkek zihniyetinden kaynaklı anlayışlara karşı mücadele eder. Bu 
kesimin gücüne ve yeteneğine göre toplumsal üretime katılabilecek-
leri bir sistemi öngörür.  

Doğayla denge ve uyum içinde insanın birbiriyle eşitlik 
ve özgürlüğe dayalı ilişki düzenini kapsayan böylesi bir to-
plumsal sistemin barışçıl olacağı kuşku götürmezdir.  

 
3-Cinsiyet Devrimi 
Çağın en temel çelişkisi, cinsler arası dengesiz ilişkiden doğan 

cins çelişkisidir. Bu çelişki,  hem uygarlığın en eski çelişkisi olarak 
el atılmamış bir alan olması dolayısıyla, hem de çelişkinin aldığı 
boyut ve toplumu etkileme düzeyi ile çözümü dayatmaktadır. 
Yaşanan birçok sorun, cinslerin kendilerine, birbirlerine olan yaban-
cılaşmadan kaynaklanmaktadır. Kapsamına girmeyen hiçbir toplum-
sal sorun yoktur. Bu çelişki çözüldüğünde kadın-erkek ilişkileri 
düzenlenecek, böylelikle toplum düzenlenecektir.   

Sınıflı toplumlara geçişle birlikte toplumsal statüde kadın aley-
hine büyük bir değişiklik gerçekleştirilmiştir. Erkekle  ilgili her şey 
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yüceltilmekte ve kahramanlaştırılmaktayken, kadınla ilgili her şey 
küçültülmekte, ayıplanmakta ve değersiz kılınmaktadır. Erkeğin tek 
taraflı hakimiyetini kurumlaştıran bu statüleşme, tarihte toplum 
yaşamı üzerinde büyük bir değişime neden olan bir cinsel kırılmaya 
yol açmıştır. Ortadoğu kültüründe kadınla ilgili bu ilk cinsel kırılma 
bir karşı devrim niteliğindedir. Zira toplumun olumlu gelişmesi üz-
erinde katkısı yoktur. Tersine ataerkil toplumun kaskatı egemenliğini 
getirerek kadını dışlamakla muazzam bir yaşam fakirleşmesine yol 
açmıştır. Çift sesli toplum yerine, tek sesli erkek toplumuna yol 
açmıştır. Ortadoğu uygarlığındaki bu kırılma belki de baş aşağı 
gidişin ilk adımıdır. Sonuçları her geçen dönem daha da karartıcı 
olmuştur. Tek boyutlu aşırı erkeksi toplum kültürüne geçilmiştir. 
Kadının bir dönemler harikalar yaratan ve son derece insancıl, canlı 
duygusal zekâsı kaybolurken; dogmatizme teslim olmuş, doğadan 
kopmuş, savaşı en yüce erdem sayan, oluk oluk insan kanı dökmek-
ten zevk alan, kadına ve köleleştirilmiş erkeğe her türlü keyfi 
muameleyi hak sayan zalim bir kültürün analitik zekâsı doğmuştur. 
Bu zekâ veya düşünce türünün canlı doğa ve komünal üretime odaklı 
eşitlikçi kadın zekâsının tersi bir yapısı vardır.  

İkinci büyük cinsel kırılma kültürü  ise, tek tanrılı dinler tarihinde 
gelişme kaydetmiştir. Bu dönemde  kadına yönelik uygulamalar tan-
rının kutsal emrine bağlanmıştır. Kadın üstündeki tasarruf herhangi 
bir mal üzerindekinden farksızdır. Yeni din devletinde yaşanan bu 
durum ailede de yansımasını bulmuştur. Ataerkil kültürle dinsel dev-
let kültürünün çifte egemenliği altındaki kadının rolünden bahsetmek 
mümkün değildir. Kadın cinselliği büyük bir günah olarak değer-
lendirilmiş, sürekli karalanarak, hor görülen töresel bir ilke haline 
getirilmiştir. Feodalizmde aşka yer yoktur. Ataerkillikle devlet 
yarışması altındaki ailede kadın, en kişiliksiz bir dönemi yaşamıştır. 
İktidar sahiplerinin arzularının mutlak esiri durumundadır. İktidar-
larını güçlendirmede tamamen bir araç rolündedir. Genelde toplum-
dan soyutlanmıştır. Henüz göçebelik koşullarında yaşayan topluluk-
larda ilkel komünal düzenden kalma izler kadında saygınlık taşırken, 
şehir kadınında en derin bir kölelik yaşanmaktadır.  

Kadın, Ortadoğu toplumunda gericiliğin merkezindeki asıl öğe-
dir. Her alanda yenilmiş Ortadoğu erkeği, bu yenilginin bütün 
öfkesini kadından çıkarmaktadır. ‘Namus cinayetleri’ olgusu, aslında 
bütün toplumsal alanda namusunu çiğneten erkeğin, tersinden olarak 
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bunun öfkesini kadında giderme eylemidir. Günümüz Ortadoğu 
ailesinde yaşanan sorunlar devlette yaşananlar kadar önem taşır. İki 
yönlü baskı, problemi daha da şiddetlendirmektedir. Tarihten gelen 
ataerkil ve devlet toplumunun yansımalarıyla Batı uygarlığından 
yansıyan modern kalıplar bir sentez değil, bir kördüğüm yaratmakta-
dır. Reel sosyalizmin yol açtığı sonuçlardan da görüldüğü gibi,  önce 
devlet sorunu, sonra aile sorunu demek doğru bir yaklaşım değildir. 
Diyalektik bir bağ içinde bu iki olgu birlikte ele alınıp çözümlenmeyi 
gerektirir. Hiçbir ciddi toplumsal sorun bir tanesine öncelik tanınarak 
çözümlenemez. Bütünsellik içinde bakmak, her soruna diğeriyle 
ilişkisi içinde anlam vermek, çözüme giderken de aynı yöntemle 
yaklaşım göstermek daha doğrudur. Soruna dikkat çekmek açısından 
ciddi bir adım olarak değerlendirilebilecek feminist hareketlerin ol-
guyu ele alış tarzları da incelenmeye değerdir. Feminist hareketlerin 
çabalarında sorunu gündemleştiren, tarihsel nedenlerine ışık tutan ve 
önemli kazanımlara yol açan birçok önemli öge bulunmakla birlikte 
hala Batı merkezli demokrasilerin ufkunu aşamamış olması temel 
zaafını teşkil etmektedir. Durum Lenin’in sosyalist devrim anlayışını 
çağrıştırmakta. Onca büyük çabaya rağmen ve kazanılan birçok 
mevzi savaşına karşılık Leninizm, sonuçta kapitalizme soldan en 
değerli katkıyı sunmaktan kurtulamamıştır. Feminizm başına da ben-
zer sonuçlar gelebilir. Güçlü örgütsel temelden yoksunluk felsefesini 
tam geliştirememe, kadın militanlığına ilişkin zorluklar iddiasını zay-
ıflatmaktadır Fakat kadının tarihsel mücadele mirası açısından en 
değerli çabayı da ifade etmektedir. Feminizm yetersiz de olsa kad-
ınlık gerçeğini son çeyrek yüzyılda oldukça görünür kılmıştır. Bu 
mirası kadının özgürlük mücadelesine kanalize etmek olgunun 
tarihsel, ideolojik, siyasal, sosyal çözümlenmesini daha köklü bir 
zihniyet çözümlemesine oturtulmasıyla mümkün olacaktır.  

 Erkek egemen zihniyeti çözmek  kadın özgürlüğü üzerindeki kö-
leleştirici duygu ve iradelerin kaldırılmasıyla mümkündür. Sınıflı 
toplum uygarlığında en iyi aşk en tehlikeli mülkiyettir. Kadına yöne-
lik erkek egemen dünyasının ürettiği tüm düşünce, duygu, din, bilim 
ve sanat kalıplarını çok sıkı bir eleştiriden geçirmeden özgür kadın 
kimliği açığa çıkarılamaz. Kadın öncelikle kendinin olmalı ki, mal 
olmaktan çıksın. Mal, mülkiyet haline düşmüş kadın, erdemli erkek 
olmayı da önler. Böylesi bir kadınla yaşamayı kabullenmek özgür-
leşmek isteyen erkeğin önündeki engeldir de. Böylesine düşürülmüş 
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kadın, tersten de olsa düşürülmüş erkektir. Zihniyeti çözmeden dev-
leti, devleti çözmeden aileyi, kadını çözmeden erkeği çözmek ne 
kadar eksikse, tersini yapmadan çözüm aramak da o denli eksik kala-
caktır. 

Bu nedenle tarihin bu aşamasında temel sloganımız bu sefer için 
üçüncü büyük cinsel kırılmayı erkek aleyhine gerçekleştirmek olma-
lıdır. Bu da, tek taraflı erkek iradesini ifade eden toplumsal cinsiyetin 
aşılması, kadın üzerindeki baskıcı ve eşitsiz uygulamaların kaldırıl-
ması ve egemen erkek zihniyetinin aşılması ile olacaktır. Toplumsal 
cinsiyet eşitliği sağlanmadan hiçbir özgürlük ve eşitlik talebi anlam 
bulamaz ve gerçekleşemez.  

Kadın olgusuna bir sanat olgusu olarak bakmak daha gerçekçi ve 
yaşamsaldır. Aynı zamanda kadın olgusuna yaklaşım bir kültür soru-
nudur. Kadını doğanın en işleyen duyarlı parçası olarak görmek, be-
lirli bir kutsallığı taşıdığını fark etmek, erkek egemen diliyle hitap 
etmemek, kadının sırlarla yüklü dilini anlamak estetik bir yaşam açı-
sından çok önemlidir. En kötü toplumsal pratik kadına dayatılan er-
kek egemenliğidir. En güçlü, olgun, duyarlı, eşit ve özgürlükten an-
layan, dolayısıyla demokrat erkek ve onlara dayalı toplum, kadına 
karşı tanımladığımız ölçülere bağlı olmak ve gereklerini yaratmayı 
bilmekle gerçekleşir. Kölelikte en derinleşmiş toplum kadını en çok 
küçümseyen toplumdur. Yaşamaktan en anlamayan erkek de kadınla 
rasgele yaşamayı kabul eden erkektir. Yine en kötü, duyarsız, heye-
can ve anlamdan uzak yaşam da köle kadınla gerçekleştirilen yaşam-
dır. Tüm bu tanımlamaların ışığında Ortadoğu toplumuna baktığı-
mızda neden geri, anlamsız, zalim, çirkin ve anlayışsız bir yaşamın 
hüküm sürdüğünü daha iyi anlamış oluruz. Kadınlarına karşı bu ka-
dar basit, estetikten yoksun, değersiz, mal ve hatta baştan savrulması 
gereken bir dert olarak yaklaşım gösteren bir erkek toplumunun iflah 
olamayacağı, barıştan yoksun ve çirkin yaşayacağı çok açıktır. Böy-
lesi erkek toplumları yaşam kutsiyetini, anavatan yüceliğini, gerçek 
erdemi, anlamlı canlı bir doğa yaklaşımını yaratamazlar. Yaratama-
yınca da bahane olarak sık sık ‘şeytan kadını’ gösterirler. Şeytan ve 
eksik denilen kadın, aslında kaybetmiş erkeğin en aşağılık bir yala-
nıdır. Erkek egemen ideolojiye, ahlaka ve onun toplum ve bireydeki 
yansımalarına karşı güçlü bir savaşım verilmeden özgür yaşam kaza-
nılamaz. Gerçek bir demokratik toplum yaratılamaz. Dolayısıyla eşit-
lik olarak sosyalizm de gerçekleştirilemez. Halkların politik seçeneği 
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sadece demokratik değil, demokratik ve cinsiyet özgürlüklü toplum-
dur.  

 Bu temelde özgür yaşam arayışında olan kadın ve erkek, aşkın en 
önemli şartlarından birincisinin çağın bilgeliği sınırlarında seyretmek 
olduğunu, ikincisinin sistemin çılgınlıklarına karşı büyük duruşu 
dayatmak olduğunu, üçüncüsünün kurtuluşsuz, özgürlüksüz bir-
birlerinin yüzüne bile bakılmayacağını bir ahlaki tutum olarak ben-
imsemek olduğunu bilir. Cinsel güdüyü her üç hususun gereklerine 
tutsak eder. Cinsel güdüyü bilgeliğe, özgürlük ahlakına, ve politik-
askeri mücadele gerçekliğine bağlamadan atılacak her adımı aşkın 
inkarı olarak tanımlar.        

Partimiz, Kadın kurtuluş ideolojisi ekseninde yürüttüğü 
mücadeleyle  tüm bu sorunlara çözüm üretme iddiasındadır. Bu te-
melde demokratik-ekolojik toplumun yaratılması için erkeği 
dönüştürme projesini en önemli projesi olarak sunmaktadır.  

4-Bilim ve Teknik 
Demokratik uygarlık çağı, bilimselliği, teknik gelişimi ve bilgi 

toplumunu esas almak; geleneğin dogmatikliğini yıkmak, umudun 
ütopyasını yaratmak durumundadır. Bu temelde, mitolojik, dini, fel-
sefik, bilimsel bakış açılarının diyalektik bütünselliğine dayanan 
sağlam mantık yapısını esas alır. Doğru tarih ve ekoloji bilincini 
zihniyet devriminin merkezine oturtarak,  yaratıcılığın, iyiliğin, 
güzelliğin ahlaki ve sanatsal gücüne ulaşmak durumundadır.  

Çağdaş demokrasi ve bilimsel düşünce, ideolojik alanda tekçi ve 
şiddet içeren düşünce yapısını ret etmektedir. Aydınlanmayı önleyen 
dini doğmaların ve fanatizmin aşılmasının gerektiği gibi, her türden 
ilkel-milliyetçi ve burjuva-milliyetçiliğine dayalı geri zihniyet yapı-
lanmalarının da aşılmasını gerektirmektedir. Reel-sosyalizmin kaba 
materyalizmine dayalı hayalci ve dogmatik düşünce kalıplarından 
çıkarak,  diyalektik materyalist felsefeye dayanmakla, bilimsel ve 
demokratik sosyalizmin kılavuzluğunda gelişmek durumundadır. 

Kadın özgürlük mücadelesi, temelde bilim ve tekniğin sınıflaşma 
ve sosyal eşitsizliklerin kaynağı olmaktan çıkarılmasını hedefler. 
Bilim ve tekniğin doğru ve yerinde kullanılmaları özgürleştirici bir 
rol oynayacaktır. Bilim ve tekniğin egemenlikli sistem elinde doğa, 
toplum ve kadın üzerinde tahribat yaratan, bilim ve toplum ahlakın-
dan uzak, bilgiyi sistem elinde tekelleştiren kullanım tarzına karşı 
bilim etiği temelinde mücadeleyi esas almaktadır. Demokratik uygar-



 185 

lık çağı, bilgiyi halkların hizmetine sunan, bilgi toplumunu yaratan, 
halklara demokratik ve öz yönetim gücü kazandıran öze sahiptir. 
Duygu düzeyi düşmüş veya gelişmemiş kuru mantık yerine, söz-
anlam-olgu arasındaki diyalektiği oturtur.  

Kadının silinen tarihi ve belleğini bütün yönleriyle açığa çıkart-
mak, insanlığın dünü, bugünü ve geleceğine mal etmek öncelikli ele 
alınması gereken konudur. Kadının yazılmamış kölelik tarihiyle ya-
zılmayı bekleyen özgürlük tarihini egemen zihniyetin tek taraflı yo-
rumlarından arındırarak doğru tarih bilinciyle yeniden ele alınması 
için tarihsel ve bilimsel araştırmalar yapan araştırma merkezleri oluş-
turur. Sosyal bilim merkezleri de diyebileceğimiz bu tür kuruluşlar, 
temel idrak ve irade merkezleri olarak işlev kazanırlar. Yine günü-
müzün üniversite, akademi, bilim merkezleri ve think-tank kuruluşla-
rı gibi kurumlarını, geçmişi taklit eden, geleceğe dair “dünyasını kur-
tarma” mantığının dışına taşmayan çıkarcı yaklaşımlardan arındır-
mayı, bunları bilimin gerçek merkezleri haline getirmeyi, bu çalış-
maların elit bir kesimin tekelinden çıkarılmasını ve halkın bu çalış-
malara yabancılığının aşılmasını  bilgi toplumuna ulaşmanın temel 
koşulu olarak görür. Diğer yandan tekniğin kullanımının tamamen 
bilimin ve toplumun hizmetine girmesini sağlamayı, insanlığı ve do-
ğayı tehdit eden, zarar veren mevcut politikaların aşılmasını hedefler.   

 
5-Eğitim 
PAJK’ın temel eğitim stratejisi tüm Kadınların ve toplumun de-

mokratik-ekolojik toplum bilinciyle donanması ve bu temelde to-
plumsal aydınlanmanın, zihniyet devriminin gerçekleştirilmesidir. 
Demokratik uygarlık çağının bilgi toplumunu esas aldığı gerçeğinden 
yola çıkarak, birey ve toplumun özgür gelişimine hizmet etmeyen 
eğitim sistemlerinin aşılmasını hedefler. Bu temelde doğmalara, cins, 
sınıf, kimlik ve ırk ayrımına dayalı eğitim sistemini ret eder; bireyin 
özgür gelişimine zemin sunacak, düşünsel,ruhsal ve fiziksel 
gelişimini sağlayacak, bilimsel yöntemi ve yeteneği esas alan, insanı 
eğitimin öznesi gören   eğitim anlayışını demokratik eğitim sistemi 
olarak benimser. Anadilde eğitimi temel hak ve özgürlüklerden biri 
olarak görür ve kullanılması önündeki engellere karşı mücadele eder. 
Devlet hizmetinin yetersiz kaldığı veya engel oluşturduğu yerde 
halkın öz imkanlarına dayalı projeler oluşmasını benimser ve destek-
ler.  
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Kadınların okuma-yazma düzeyinin yükseltilmesi için başta ge-
ri- geleneksel  toplumsal yargıların ve eşitsizlik içeren yasal düzen-
lenişlerin aşılması temelinde eğitimde fırsat eşitliği ilkesini benim-
ser.Yaşama ilk adımlarını atarken çocuğun  ilk eğitmeninin anne 
şahsında kadın olduğu gerçeğinden hareketle, kadının özgürlük bi-
lincinin eğitimle sürekli yükseltilmesini toplumun özgürleştirilmesi-
nin en temel koşulu sayar ve kendisini kadınların özgürlük bilincinin 
yükseltilmesinden birinci derecede sorumlu görür.Kendi bünyesinde, 
toplumun, özelde de kadının eğitim sorunlarını ideolojik, bilimsel 
temellerde çözümleyen ve çözüm üreten  akademik kurumlaşmalara 
gider.  

6-Hukuk  
Demokratik uygarlık çağı, hukukun üstünlüğü ilkesine dayanır. 

Hukuk kendi başına bir gerçeklik olmadığı gibi, bir toplumun temel 
tarihi, siyasi ve ahlaki düzeyini yansıtır. Demokrasi ve hukuk, çağdaş 
anlamda bir diğeri olmaksızın olmaz. Hukukun sadece devletten 
gelmediği, içinde oluştuğu halkın kültürünü içerdiği kadar, evrensel 
hukuk ölçülerine dayanması ve geçmişin temel hukuk normlarına da 
saygılı olması gerçek bir hukuk anlayışına yol açacaktır. Demokra-
siyi de siyasi alanın hukuku olarak tanımlarsak, hukukun 
üstünlüğüne dayanan bir toplumda her tür toplumsal sorunu ve talebi 
barış içinde ve adilce çözümlemek temel ilke olmaktadır. Demok-
ratik hukuk çözümü, herkese ve her kesime güvence vererek toplu-
mun gelişmesine en temel katkıyı yapacaktır.  

Çağdaş demokratik hukuk, sadece hukuk normlarını geliştirmekle 
yetinmez. Dinamik bir hukuk anlayışıyla,  ortaya çıkan her olayın 
çözümünü pozitif hukukla sağlamak gibi bir üstünlüğe sahiptir. 
Bununla birlikte temel anlayışı, bireyi devlet gücüne karşı üç kuşak 
haklar çerçevesinde donatarak korumaya dayanır. Kültürlerin ve az-
ınlıkların hukukun temel kapsamında korunmaya alınması da ortaya 
çıkan diğer bir gerçektir. Yine  egemenlikli sistemin tek yanlı bir 
cins, sınıf, ulus ve inanç sisteminin çıkarlarını esas alan, toplumsal 
ilişkileri bu temelde düzenleyen hukuk sistemine karşı,  kadının, tüm 
toplumsal kesimlerin, kültürlerin, inançların eşit ve özgür kimlikle 
ifadesini bulabilecekleri demokratik hukuk sistemini ön görür. Bu 
temelde kadın özgürlük mücadelesinde demokratik hukuk zemini, bir 
meşru müdafaa zeminine dönüşür. Özgür yurttaş bilinciyle haklar 
mücadelesi verilir. Yasallığa uyma kadar anti-demokratik yasallığın 
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aşılmasında da gücünü meşruluktan alır. Cins ayrımcılığı, kadına 
karşı uygulanan her türlü şiddet ve saldırı karşısında anayasal ve 
yasal haklarını savunmaktan tutalım her türlü yeni hukuksal 
düzenlemenin gelişmesi için mücadele araçlarını yaratır.  

Bu hukuk anlayışından yola çıkarak PAJK,  her türden cins, sınıf, 
ulus, ırk, inanç, kültür, yaş ayrımına dayalı eşitsiz uygulamalar 
içeren hukuk sistemlerine karşı mücadele yürütür ve kadının alter-
natif hukukunu geliştirir. Yine ekolojik dengenin  her türden 
tahribatçı yaklaşıma karşı  korunmasının yasalarla güvence altına 
alınmasını hukuk mücadelesinin kapsamında görür. Kadının alter-
natif hukukunun yaratılması için çalışmalar yürütür. Bu çalışmaları 
Hukuk Komitesi adıyla kurumlaştırır. Toplumsal sözleşme ekseninde 
geliştirilecek kadın anayasasının uluslar arası hukukta kabulünü kad-
ınların ortak hukuk mücadelesi olarak benimser.  .  

Partimiz  İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, kadına uygulanan ay-
rımcılığı ve şiddeti reddeden ve bu temelde haklarını koruma altına 
alan BM'nin kabul ettiği CEDAF sözleşmesini, Paris şartı, Kopenhag  
Kriterlerini  uluslar arası hukuk normları olarak kabul eder. Fakat 
uygulanmasında Avrupa bireyciliğine dayalı çifte standardı aşma 
mücadelesini  dünya halklarının demokratik birliğine dayalı gerçek 
bir ulus ötesi  hukukun yaratılmasının gereği sayar. 

 
7-Kültür ve Sanat 
Demokratik-Ekolojik Toplumun diğer bir özelliği de, uyarlığın 

kültür değerlerinin zenginliğine dayanmasıdır. Zengin kültürel çe-
şitliliğe sahip halklara dayatılan küresel hegemonyanın özgür kimlik 
ve kültürlerin renkliliğine olan tahammülsüz yapısına, birbirini yok 
etme ve inkara dayalı zihniyet yapısına karşıdır. Öz kültürün özüm-
senmesi temelinde küresel düzeyde bir insanlık kültürünü oluşturarak 
etnik, ulusal ve sosyal sorunları çözmeyi esas alan demokratik-
ekolojik toplum, halkların kültürel uyanış çağıdır.  

Birey ve toplum ruhunun yeniden yaratılma eylemi olan sanat, 
duygu, düşünce ve estetiğin doğru zihniyet yapısıyla bütünleşmesini 
ifade etmesi açısından önemlidir. Yeni kültürün yaratılmasında ve 
ilerici zihniyetin yaşamın tüm gerçeğine akıtılmasında somut yaşa-
mın tüm çelişkisini, doğruluğu, başarıyı ve güzelliği bağrında taşır. 
Sanat sanıldığının aksine seçkinliklerden ziyade, halkların mitolojik, 
dini, felsefik ve bilimsel tüm olgulara verdiği yanıtın dilidir. Bu 
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anlamda toplum ve halklar gerçekliğini dönüştürebilecek eleştiri 
gücü, sanat yoluyla güçlü yaratılmalıdır. Gelişecek olan zihniyet ve 
iradenin, düşünce ve ahlakın halkların dilinden sanatla ifade edilmesi 
toplumun en özgür ifadesi olacaktır. Çünkü sanat, insanın düşünce ve 
duygularının  yaşama akışının en özgür ve güzel dilidir. 

Sanatın gerekleri ile yeni kültürün yaşam bulan özelliklerinin bir-
likteliğinden doğacak  yaratıcılık, bireyin özgür ve iradeli bir duruş 
sahibi olabilmesini beraberinde getirecektir. Sanatı kendi öz kaynak-
larıyla buluşturmak, kültürel değerlerin yaşamsal kılınmasını 
sağlamak büyük sanatsal ve kültürel doğuşlara yol açacaktır. 

PAJK, Kadının ruhsal, düşünsel ve duygu dünyasındaki incelikle-
ri  sanat dilinde yaşama nakşederek, kadınla başlayan toplumsallığın 
yarattığı tüm değerleri insanlığa mal etmeyi ve geleceği bu değerler 
üzerinden sanatsal bir incelikle yaratmayı en temel ilkelerinden bilir. 
Aynı zamanda insanlığın kültür birikiminin ifadesi olan tarihi yerle-
rin korunmasına önem verir, bu yönlü çalışmaları destekler. Bunun 
yanı sıra azınlık halkların kültürleri üzerindeki her türlü baskıcı tu-
tuma karşı mücadele etmeyi esas alır. Bunun için, kültür-sanat çalış-
malarını kendi bünyesinde kurumlaştırır ve kadrosunu oluşturur. 

 
8-Basın-Yayın-Enformasyon 
Demokratik uygarlık çağında, herkesin ifade özgürlüğü tanındığı 

gibi, bilginin serbest dolaşımına ve iletişimin özgürlüğüne değer ver-
ilir. Kimliklerin, özgür düşüncenin ve duyguların en hızlı ve renkli 
yansıtılacağı bir alan da basın-yayın ve enformasyon alanıdır. Bu 
alanın özgürleştirilmesiyle her türlü özgünlüğün kendini  bütün zen-
ginlikleriyle yansıtacağı şüphesizdir.  

Bugün küresel emperyalizmin  medya patronları elinde tekele 
dönüşen bu alan,  emperyalist sermayenin dünyanın dört bir yanına 
müdahale edebilmek için kullandığı en öncelikli silah haline 
gelmiştir. Bunun yanı sıra halkların yaşam gerçeğinden çok uzak, 
sömürü sisteminin yaratmak istediği tiplemeleri topluma empoze 
etmek, bağımsız düşünmeyi engellemek için kullandığı, basın etiğin-
den uzak bir kurumlaşmaya dönüşmüştür. Kadın ise bu basın ahlak-
sızlığının en temel materyali haline getirilmiştir. Toplumun uyuştu-
rulmasında ileri düzeyde rol atfedilen pornografi, giderek kurumsal-
laşan bir sektör halini almıştır. 
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Partimiz, başta kadını ve insanı metalaştıran, güdüleri pazara su-
nan medya ve basın anlayışı karşısında basın etiğini esas alır. Erkek 
egemenlikli zihniyetin kadına  ve halklara karşı yürüttüğü bu 
medyatik savaşımın kurumlaşmalarına karşı her türlü demokratik 
mücadele yöntemini benimser. Yine hegemon kültürü yaygınlaştırma 
amacıyla oluşturulan tüm tekelci kurum ve kuruluşlar ile sansürcü, 
dogmatik zihniyetler karşısında, bilginin özgür dolaşımını ve herke-
sin kendini özgürce ifade edebildiği alternatif kurumlaşmaları ben-
imser, destekler, bunların oluşmasına öncülük eder. Herkesin doğru 
ve yeterli bilgi alma hakkı çerçevesinde basın ve ifade özgürlüğünün 
yasal güvenceye kavuşturulmasını demokratik-ekolojik toplum 
mücadelesinin temel gündemlerinden sayar. Kendi bünyesinde basın-
yayın çalışmalarını kurumsal düzeyde ele alır.  

 
9-Ekonomi 
Çağdaş demokrasinin ekonomik temeli; ulusal ve küresel eko-

nominin dengeli bir uyumu temelinde kamu ve özel mülkiyetin bir-
likte yer aldığı; rantçılığa karşı üretici sermayeye yer veren, sosyal 
adaleti her alanda gerçekleştiren, yoksulluğa ve açlığa karşı adil pay-
laşımı ve üreticiliği öngören yapıdadır. Erkek egemenlikli sistemin 
sömürücü yapısına hizmet eden ekonomik yapılanma yerine, emekçi 
halkın lehine bir ekonomik yapılanmadan yanadır. Demokratik 
planlama çerçevesinde emekçilerin çıkarlarını gözeten, adil gelir da-
ğılımını öngören, toplumsal refahı ve kalkınmayı geliştiren bir eko-
nomik sistemi esas alır. Metalaşma ve kara dayalı ekonomiden kul-
lanım değerine ve paylaşmaya dayalı ekonomiye geçişi hedefler. 

Ekonomik sistemini oluştururken, tüketici toplumu yaratan, kâr 
amaçlı ihtiyaç fazlası üretim karşısında tabii kaynakların insan ve 
doğayla en uygun ve dengeli biçimde kullanımını öngörür. Tabii 
kaynakların kullanımının yerelleştirilmesini esas alır. Gelecek kuşak-
ların kullanım hakkını tüketmeden ve bu kaynakların uyumunu 
sağlayan dengeli ve sürdürülebilir kalkınma modelini benimser. Bu 
temelde doğa ve insan kaynaklarını en uyumlu tarzda birleştiren 
çiftlikler, kooperatifler ve işletmelerin oluşturulmasını model olarak 
benimser. Toplumu devlete bağımlı olmaktan kurtaran, herkesin çal-
ışma ve yaşam güvencesini sağlayan, herkese iş bulacak kadar yeni 
iş alanları yaratan yerel ekonomik projeleri destekler. İşsizlik, yok-
sulluk, çevre tahribi, aşırı metalaşma, aşırı üretim ve kullanım değer-
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inden yoksunluk sorunları hakim kapitalist sistemden kaynaklıdır. 
Bu sorunların çözümünü  sosyalist ekonominin geliştirilmesinde 
görür. 

Kadının toplumsal yaşama özgür katılmasının önündeki en  
önemli engellerden birisi olarak, kadının toplumun ekonomik yaşa-
mına katılımdaki sınırlandırılmışlığı görür. Kadını üretimin her alan-
ında kendi yaşamını idame eden bir güç kılmayı ve toplumsal üre-
timin aktif bir elemanı haline getirmeyi hedefler. Kadın emeğine 
yönelik uygulanan ayrımcılığa son vermek için sendikalarda kadın 
temsilcilerinin arttırılmasını  ve görünmeyen emek olan ev emeğinin 
sendikalaşmasını adil-demokratik toplumun gereği sayar.  

Çocukların, gençlerin, yaşlıların, fiziksel engellilerin ekonomik-
sosyal yaşamlarını idame ettirebilecekleri ekonomik fonun yasalarla 
güvence altına alınmasını temel bir kamu hizmeti olarak görür. Aynı 
biçimde doğal çevrenin korunması, sağlık, eğitim konularını da genel 
kamusal hizmetler kapsamında ele alır ve bu hizmetler için ayrı bir 
fon oluşturulmasını benimser. 

Yine hegemon sistemin en güçlü dayanaklarından biri olan ulus-
lararası sermaye sektörünün uyguladığı  ekonomik-politik ince ayar-
lar, fırsatçı ve hazıra konan borsa sektörüne karşı, emeğe dayalı, 
emeği yücelten ve insanı insan yapan değerlerle bütünleştiren eko-
nomi-politiği esas alır. Bu temelde egemenlikli sistemin sömürü poli-
tikalarını kurumlaştıran Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Birliği 
gibi uluslararası kuruluşların aşılması ve sermayenin tek taraflı ya-
yılmasını önlemek için küresel hegemonyaya karşı küresel demokra-
si mücadelesini yürütür. Bu temelde  bir araya gelen kurumlaşmaları 
benimser.  

Partimiz, belirtilen ekonomi anlayışı temelinde alternatif ekono-
mik modeli derinleştirip, projeleştirmek üzere ekonomi komitesini 
oluşturur. 

 
10-Sağlıklı yaşam ve toplum sağlığı 
Demokratik-Ekolojik toplumda  herkesin sağlıklı ve uzun yaşama 

hakkına saygı gösterilir. Partimiz, özellikle kanserleşen toplum 
yapısı ve hastalıklı hale gelen bireyin sağlıklı yaşam koşullarına 
ulaşması için her türlü demokratik mücadele yöntemini benimser. 
Sağlıklı yaşamanın her şeyden önce  sağlıklı düşünceden geçtiği 
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bilincini topluma kazandırmaktan kendisini birinci dereceden 
sorumlu görür. 

Savaşlardan ve ekolojik dengenin bozulmasından en çok etkile-
nen kesim olan kadın ve çocuk sağlığına önem verir. Kadınların ana-
çocuk sağlığı, çocuk pedagojisi, psikolojisi konularında eğitiminin 
eğitim kurumlarının temel bir konusu olarak ele alınmasını; yine ana-
çocuk sağlığının yasal güvenceye bağlanmasının hukukun temel bir 
maddesi olarak ele alınmasını demokratik-ekolojik toplumun gereği 
sayar.Kendi bünyesinde kadın sağlığı, kadın psikolojisi konularında 
çalışmalar yürütür ve sonuçlarını topluma mal eder. 

 Organ ticareti olarak ortaya çıkan, insan sağlığını pazara sunan, 
insanı değersiz bir varlık konumuna indirgeyen tıp alanını kişisel ve 
sınıfsal çıkarlar temelinde kullanarak amacından saptıran anlayışlar 
karşısında tıp ahlakını esas alır, bunun için mücadele eder. 

Bir kamusal hizmet olarak sağlık imkanlarının devlet tarafından 
daha yeterli ve eşit imkanlarla karşılanmasını devletin bir görevi 
olarak görür. Devletin yetersiz kaldığı yerlerde, halkın öz im-
kanlarına dayalı olarak sivil toplumca sağlık imkanlarının yaratılma-
sını benimser ve destekler. 

 
11-Meşru Savunma Evrensel Bir Haktır 
Gelişen bilimsel seviye ve teknik ilerlemelerle değişime uğrayan 

sınıfsal ve toplumsal olgular, toplumsal dönüşümlerin zorla olmay-
acağını kanıtlamıştır. Diğer yandan kurulan nükleer dehşet dengesi 
ve bilimsel-teknik devrimlerin askeri yöntemleri verimsiz kılması, 
sorunlara daha çok siyasal yöntemlerle yaklaşmayı kaçınılmaz kıl-
maktadır. Bu durumda siyasal yöntemlere, barışçıl çözümlere ağırlık 
vermek çağın bir kuralı haline gelmektedir. Mevcut toplumsal 
sorunları demokratik kriterlere göre çözümlemek temel yöntem ol-
maktadır. Siyasi sınırları değiştirmeden, her türlü ulusal, etnik, dini 
ve kültürel sorunları çözmenin imkan dahiline girmesi bunda büyük 
rol oynamıştır.  

Meşru savunma ne kadar akıl-duygu gücünü esas alırsa, o kadar 
toplum ve hareket gücünü benimser. Özgürlük, amaçları kadar ara-
çların da temiz olmasını gerektirdiğinden, erkek egemenlikli sistemin 
damgasını taşıyan, meşru savunma dışında şiddete yönelen, barışı, 
birey, kadın ve halkların özgürlüğünü tehdit eden her türlü kurum-
laşmayı reddeder. Meşru savunma ne kör bir çatışmadır, ne de gücü 
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yetmeyince başka bir güç içinde erimeyi getirir. Halkların ve kadının 
ihtiyaçları temelinde hür türlü örgütlenme ve eyleme geçmeyi 
stratejik düzeyde meşru savunma mücadelesi olarak görür. Sorunları 
kaba güçle değil, mantık ve idrak gücüyle ele alır, demokrasinin 
idrak yüklü gücüne önem verir. Dolayısıyla çağdaş demokrasi zor 
kullanımını reddeder, savaş karşıtıdır. Tüm toplumsal sorunların ve 
cins sorununun çözümünde siyasal-demokratik mücadele yöntem-
lerini esas alır. Fakat hiçbir siyasal-demokratik çözüm yolu bırakma-
yan, inkar ve imha amaçlı yönelimler karşısında kendini savunmayı 
meşru savunma çizgisi olarak benimser ve uygular. Savunma hakkını 
kullanmayı evrensel hukuka dayandırarak ahlaki, siyasi ve hukuki bir 
görev olarak bilir. Bu temelde gelişen hareketlere, Özgür Yurttaş 
Hareketine destek verir, dayanışma içinde olur, her türlü katkıyı su-
nar. 

Beş bin yıllık egemen sistemin şiddet uygulamalarına (siyasal, 
sosyal, psikolojik, fiziksel ) her açıdan en çok maruz kalan toplumsal 
kesim olarak kadının,  kendini savunmak için geliştireceği her tür 
örgütlenme meşru savunma kapsamına girer. Demokratik- ekolojik 
toplum kendini her tür egemenlikli yaklaşıma karşı meşru yollarla 
savunmayı bilen bir toplum bilincine dayanır. Toplumun en savun-
masız bırakılmış ve şiddete maruz kılınmış kesimi olarak kadın cin-
sinin meşru savunma temelinde örgütlülüğü toplumun meşru savun-
masının garantisi ve ilk koşuludur. Demokratik mücadele kadının öz 
savunma gücüyle, kadın üzerinde uygulanan geleneklerden ve ataer-
kil zihniyete dayalı yasalardan kaynaklı uygulamalarla (tecavüz,  aile 
içi şiddet,  başlık parası, berdel, kadın sünneti, yasaların erkek lehine 
düzenlenişi, kültürel, siyasal, sosyal, cins kimliğine dönük inkar, 
imha ve asimilasyona dayalı  uygulamalar ) mücadele etmeyi kapsar. 

Bu temelde Partimiz,  meşru savunma çizgisinin barışçıl yollarla, 
kirlenmemiş araçlarla yürütülebilmesinin temel teminatı olarak 
kadının özgücünü açığa çıkarır ve örgütler. Kadının anlamlı yaşam-
dan yana olduğu kadar, anlamsız ölüme karşı olan barışçıl özü te-
melinde meşru savunma dışında zor kullanımına karşı çıkar. Fakat 
demokratik siyasetin barışçıl yollardan geliştirilmesinin olanaklarının 
ortadan kaldırıldığı ve imha içerikli politikaların uygulandığı ko-
şullarda kadının meşru savunma gücünü örgütler, hazır tutar, hare-
kete geçirir.  
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İnsanlığı tehdit eden nükleer silahlanma, askeri paktlar ve 
NATO’ya karşı her türlü demokratik meşru savunma hakkını kul-
lanır, bu tür uluslararası kurumların aşılması için mücadele eder. 
Yine militarizme, zorunlu askerliğe, orduların genişletilmesi ve ask-
eri harcamaların artırılmasına karşı, orduların tehdit unsuru olmaktan 
çıkarılması, orduların siyaset üzerindeki hükmünün kaldırılması için 
mücadeleyi esas alır. Dünya genelinde savaş karşıtlarıyla ortak 
mücadeleyi benimser. 

 
C-KÜRDİSTAN TOPLUMUNDA DEMOKRATİK-

EKOLOJİK DEVRİM 
Toplumsallaşmaya adım; ilk duygu, düşünce ve üretimin anay-

urdu olan Mezopotamya’da atılmıştır Mezopotamya’da yaratılan 
zenginliklerin, köleci ve feodal dönemde her fatihin beslenerek 
güçleneceği bir kaynak görünümü arz etmesi, çağlar boyunca Kürt-
lerin memleketlerinin saldırılara maruz kalmasına yol açmış, bu 
coğrafya hep yağma, talan ve savaşların yaşandığı bir coğrafya ol-
muştur. Bu durum, kapitalist gelişmeyle birlikte daha da kompleks 
özellikler kazanarak ve derinleşerek sürmüştür.  Yarattığı Neolitik 
kültürle insanlığın şafağı olan bu gerçeklik  giderek ihtiyar bir anaya 
benzemiştir. Kendi elleriyle doğurduğu, beşikte büyüttüğü evladı 
olan ve giderek büyüyen insanlık, onu tanımazlıktan gelmiştir. Kürt 
ana trajedisi budur. Tarihin en eski emekçi halkına dayatılan  ve 
hiçbir insanlık kitabında  geçmeyen  bu acımasız statü, Kürt kiş-
iliğinde ve psikolojisinde çok derin tahribatlar yaratmış, toplumsal 
gelişim seyrinde keskin kırılmalara yol açmıştır. Bu kırılmalar, Kürt 
erkeği ve kadını üzerinde farklı biçimlerde ortaya çıkarken, bir bütün 
olarak aile kurumunda somutlaşmaktadır..  

Bu durum Kürdistan’da hüküm süren iktidar olgusuyla açık-
lanabilir. Kürdistan’da iktidar ideolojiyle çok sıkı bağlantılı olmakla 
birlikte farklı bir olgu olarak özellikle tahaküm toplumlarında asıl 
belirleyendir. İktidarın kendisi de şiddetin toplumsal kurumlaşma-
sıdır. Şiddetin kamuflaj aracıdır. Kürdistan’da resmi ideoloji var olan 
devlet iktidarının toplumda geçerli kıldığı statükoyu savunma, meş-
rulaştırma aracıdır. Devlet iktidarının tek taraflı kendini onaylatmak, 
sürdürmek için zihniyet yaratımı ve uygulamasıdır. Resmi ideolojil-
erin Kürdistan’da temel iddiası Kürt denen olgunun pek olmadığı 
olsa bile önemli olmadığı, önemli olsa da açığa vurulmasının çok 
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tehlikeli olduğu biçiminde bir savlar zinciri oluşturur. Bir Türk, 
Arap, Fars iktidar sahibi kendi bünyesindeki Kürt ve Kürdistan’ı 
hangi anlı şanlı savaşlarla feth ettiğini gayet iyi anlatabilir. Resmi 
ideolojilerin diğer bir iddiası Kürt ve Kürdistan kavramlarının önem-
siz, tehlikeli hatta tarihle bağlantılı bölücülüğün gerekçesi olabile-
ceğine ilişkindir. Halbuki tarihte oldukça kanıtlandı ki Kürt ve Kürd-
istan kavramları daha ortada Arap, Fars ve Türk yok iken binlerce yıl 
önce mevcuttu. Ayrıca önemsiz olmayıp uygarlığın ana kaynakların-
dan en başta geleni olduğudur. Bölücülük ve şiddete kaynaklık ede-
bileceği iddiası ise tersini kanıtlar. Bu gerçeklik göstermektedir ki 
hakim ideolojiler, toplumun temel paradigmasını oluşturup tek taraflı 
hakim bakış açısını egemen kılmaya çalışmakla gerçeği algılamayı, 
dolayısıyla sağlıklı yaklaşımları engellemektedir. Olası toplumsal 
barışı, dayanışmayı bu gerçeklik özünden boşaltmaktadır. Tersine 
her an karşı ideaların ortaya çıkmasına ciddi neden teşkil ederek 
kavgalı ve şiddetli ortama davetiye çıkarmaktadır. Bu da sürekli 
karşı ideolojilere beraberinde karşı yapılanmalara yol açarak toplumu 
gergin ve çatışmalı halde tutmaktadır. Kürdistan’da ideolojik alanda 
gerçek bir barış ,düşünce özgürlüğünden geçmektedir.   

Kürt halkının maruz kaldığı ulusal inkar ve imha karşısında Kürt 
kadını, neolitikten gelen özünü mutlaka korumuş ve bu gerçekliği 
sayesinde egemen güçlerin Kürt halkına  yönelik saldırıları karşıs-
ında bir yurtseverlik barikatı kurmuştur. Egemen güçlerin asimilas-
yon politikaları ile kendi ulusal kültürü arasında sıkışan Kürt kadını, 
kendisine dayatılan yabancı dil ve kültürü reddederek öz kültürünü 
korumanın direncini göstermiştir. Öte yandan ulusal değerlerden 
uzaklaştırma ve yabancılaştırma politikaları karşısında sistemle 
bütünleşmede sürekli çelişkili bir durumu yaşayan Kürt kadını, to-
plumdaki feodal geleneklerin de ağır etkisi altında içe kapanıklığı 
yaşamıştır. Bu durum Kürt kadınında bağımsız düşüncenin ve özgür 
iradenin gelişmesine engel olmuştur.  

Kürt kadınına göre sistemle daha fazla iç içe yaşayan ve bunun 
karşısında güçsüz olan erkek, bu sistemde kendisine dayatılan baskı 
ve şiddeti aile ve kadın üzerinde uygulayarak ezilmişliğinin ve güç-
süzlüğünün hıncını özellikle kadından çıkarmıştır. Bu durum, kadın 
karşısında sahte egemenlik yaklaşımını, düşman gerçekliği karşısın-
da ise yenilgili ve güçsüz bir kişilik yapılanmasını geliştirirken, kı-
rılmış bir erkek gerçekliğini de açığa çıkarmıştır. Yine feodalizmin, 
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adeta klan düzeyindeki aile ilişkisinin ve aşiretçiliğin son derece ha-
kim olduğu toplumsal yapılanmada kadın en temel namus ölçüsü 
olarak ele alınmış, bu nedenle yurtseverlik ve ulusallıktan uzaklaşma 
yaşanmıştır. Bu durum, büyük bir duygusal ve beyinsel düşüş ile 
güçten düşüş anlamına gelmektedir. 

Güncel konumu itibarıyla sosyalist bir hareket olarak 1972 lerde 
doğan ve 1978 lerde resmen partileşen APOcu hareketin 30  yıllık 
mücadele ile ortaya çıkardığı gelişmelerle Kürdün baş aşağı giden 
tarihini tersine çevirmiştir. Bu durumda ise Kürt halkı, Ortadoğu’da 
siyasi olarak dört ayrı ülke sınırları içinde yaşayan, sürdürmekte ol-
duğu demokratik kurtuluş devrimi ile en dinamik kitle hareketini 
içinde barındıran halk konumundadır. Dinin ve ilkel-milliyetçiliğin 
temellerinin ulusal-demokratik  kurtuluş mücadelesi sürecinde sar-
sılmış olması, aşiretçilikle feodalizmin hızla çöküşü, Kürtlerin de-
mokratik kuruluşa öncülük etme şanslarını garantileyen olgulardır. 
Yine taşıdığı güçlü neolitik kültür ile kadın öncülüğünde çağdaş do-
ğuşu yaratma gücüne sahiptir. Tarihsel ve güncel nedenlerin bir ara-
da değerlendirilmesi, şu kesin sonucu açığa çıkarmaktadır: Ortadoğu, 
dünya sisteminin bel kemiği olduğu gibi, bölge içerisinde de Kürdis-
tan ve Kürt kadını aynı misyona sahiptir. Bu durum, siyasi ve eko-
nomik gelişmeler açısından olduğu kadar, hatta ondan daha fazla 
ideolojik, felsefi ve kültürel gelişmeler açısından geçerlidir. Bu nok-
tada tarih, Kürt halkına ve kadınına tarihin bu döneminde eşsiz bir 
rol yüklemiş bulunmaktadır. Nitekim Kürdistan somutunda son otuz 
yılda yaşanan gelişmeler karşısında erkek egemenlikli sistemin gerek 
uluslararası oligarşik temsilcilerinin, gerekse yerel otokratik, teokra-
tik ve oligarşik temsilcilerinin sınır tanımaz saldırganlığı bu gerçeği 
bir kez daha açığa çıkarmaktadır. 

 Özgür Kadın Hareketi, Apocu Hareketin ortaya çıkışıyla birlikte, 
onun bağrında kozasını örmeye başlamıştır. Hareketimiz, Apocu Ha-
reketin gelişimine paralel olarak gelişmiş ve 1987 yılında YJWK 
(Kürdistan Yurtsever Kadınlar Birliği) olarak ilk ifadesine kavuş-
muş; 1990’lı yıllarla birlikte PKK Hareketinin kitleselleşmesi ve 
gerillanın güçlenmesine paralel olarak gerillada önemli bir yer edin-
miş ve 1993 yılında Kadın Ordulaşması olarak kurumsallaşmıştır. Bu 
yıllar, Kürdistan toplumunda sosyal devrimin gerçekleşme yıllarıdır. 
Bu yapılanma 1995 yılında YAJK (Kürdistan Özgür Kadınlar Birli-
ği) ismiyle örgütlenirken, 1999 yılından itibaren partileşmiştir. Geli-
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nen aşamada çağın özelliklerine ve mücadelenin ihtiyaçlarına göre 
yeniden yapılanma sürecine girmiştir. 

PAJK kendisini, kadın kurtuluş ideolojisi temelinde örgütleyerek, 
Ortadoğu ve Kürdistan’ın  antitez olma gerçekliğini  kadının öncülük 
misyonuyla üstlenir .Ortadoğu uygarlık değerlerini Batı uygarlığının 
değerleriyle sentezleyerek, insanlığı ve kadını hak ettiği yeni 
uygarlıksal çıkışa taşımaktan sorumlu görür. Kürdistan’ın tüm parça-
larında özgürlük ve  ulusal- demokratik kurtuluş sorununun demok-
ratik-ekolojik toplum paradigması ekseninde çözümünü öngörür.  
Türkiye, Irak, İran ve Suriye’de mevcut sınırları değiştirmeden, ‘öz-
gür yurttaş, demokratik birlik’ esprisiyle  gerçekleştirilecek  demok-
ratik-ekolojik devrim halkların gerçek çözümü olacaktır. 

 
1-) Türkiye’ de ve K. Kürdistan’da Demokratik-Ekolojik Dev-

rim; 
Aynı coğrafya ve tarihi paylaşan tüm halkların kimliklerinin ink-

arına dayanarak ve asimilasyona uğratılarak oluşturulan Türk olgusu 
tarihi sosyal gerçeği saptırmanın ötesinde bir anlam taşımamaktadır. 
Aynı coğrafyada çok kimlikli yaşamayı kültürel zenginlik olarak 
kapsayan Türkiyelilik kavramı tarihi gerçeğe uygun düşmektedir. 
Kardeşçe ve demokratik birlik temelinde halkların barış içinde ortak 
yaşamın yaratılmasında temel role sahip olan toplumsal kesim olarak 
kadın, erkek iktidarının en üst düzeyde kurumlaştırılmasıyla erkek-
leştirilmiş toplumsal gerçeklik içinde köksüzleştirilerek, kimlik-
sizleştirilerek ve özüne yabancılaştırılarak bu rolünden uzak-
laştırılmıştır. Köklü tarihi nedenleri olan Kürt halkına uygulanan 
imha ve inkar siyasetine karşı yürütülen otuz yıllık ulusal demokratik 
kurtuluş mücadelesi, Kürdistan toplumunu kültürel ve sosyal 
değişime uğratmıştır. Feodal, baskıcı, geleneksel ve dini yargıların 
cenderesinde tutulan Kürt kadınında büyük gelişmeler ortaya çıkar-
mıştır.  Devrim içinde devrim olarak da nitelendirilebilecek olan bu 
gelişme henüz tamamlanmamış da olsa  demokrasi ve özgürlük 
mücadelesini öncü konumda yürüten bir rolün sahibi kılmıştır.  

Türkiye’de kurumlaşmış ve tamamen bilinç saptırması işlevi 
gören, farklılıkları ve özgünlükleri inkar ederek toplumsal şiddet ve 
çatışmanın nedenine dönüştüren milliyetçi, şovenist, mezhepçi si-
yaset, hiçbir biçimde kadının çıkarını ifade etmediği gibi toplumsal 
varlığının inkarını getirmektedir. Bu siyasetten halklar zehirlendiği 
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kadar kadınlar da payını almıştır. Bu nedenle güçlü bir özgürlük 
bilinci etrafında Kürt-Türk ve tüm halklardan kadınların mücadele 
birlikteliği yeterince sağlanabilmiş değildir. Her ne kadar sol gelenek 
içerisinde, feminist hareketlerde ve demokratik mücadele cephesinde 
yer alınmış olunsa da parçalıdır. Bu birlikteliği ortaya çıkaracak ka-
dar ortak tarihsel, kültürel alt yapı olmakla birlikte bunun cins bilinci 
temelinde açığa çıkarılıp örgütlenme sorunları mücadelenin  temel 
görevlerindendir.  

Ortadoğu’nun geneline hakim olan dini-dogmatik, feodal zihniyet 
etkisini Türkiyeli kadınlar üzerinde göstermesine rağmen, kapitalist 
sistemin feodal yapıda yol açtığı çözülme aynı zamanda uzun bir 
tarihi geçmişe sahip sosyalist mücadele geleneğinin yarattığı ay-
dınlanma, Ortadoğu’nun diğer ülkelerine nazaran Avrupa’yla içine 
girilen yoğun ilişkiler, yasaların laiklik ilkesine göre düzenlenişi  
kadına demokratik mücadele zeminini açık tutmaktadır. Kısmi de-
mokratik ortam ve kapitalist ilişkiler kadının üretime daha fazla 
katılmasını ve eğitim düzeyinin artmasını sağlayarak çelişkilerin 
bilincine vararak çözüm arayışlarının gelişmesine uygun zemin 
yaratmıştır.  

Türkiye’de demokratik-ekolojik devrim, halkların ve kadının or-
tak özgürlük ve eşitlik mücadelelerine dayanmaktadır. Özgür yurttaş 
bilinciyle demokratik birlik anlayışına dayalı Türkiyelilik üst kimliği 
şoven, ırkçı ulus anlayışını kırarak, tüm kültürlerin ortak paydası 
olacaktır. Kürt sorunu da bu çerçevede çözümlenecektir. Toplumsal 
cinsiyetçi yaklaşımların eşitlik ve özgürlük temelinde aşılması da 
toplumsal dönüşümün temeli olacaktır.Yine Türkiye’de köklü bir 
reformun sağlanması  devletin dış güvenlik ve toplumun her ke-
simine uygun görülen zorunlu kamu hizmetleri dışındaki tüm 
alanlardan çekilmesi ile sağlanacaktır. Bunun için, Türkiye de ulusal 
hukukun evrensel hukuk biçiminde reforma tabi tutulması, militarist 
güçler tarafından oluşturulan anti-demokratik anayasanın kadın hak 
ve özgürlüklerine göre düzenlenmesi,bilimin son verileri ışığında 
ekolojik anlayışa uygun hale getirilmesi, inanç özgürlüğünün laiklik 
anlayışı temelinde sağlanması, azınlık kültürlerin ifade özgürlüğünün  
çağdaş normlara göre güvence altına alınması çağdaş hukukun inşası 
için ön koşuldur. 

Bu temelde, Kürt, Türk, Çerkez, Abaza, Laz, Rum, Arnavut, 
Ermeni, Asuri-Süryani halklarının kadınları özgürlük istemi ve de-
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mokrasi mücadelesinde ortak zeminlere kavuşmalıdır. Bu ortak-
laşmanın her zamankinden daha fazla kadın kimliği, örgütlülüğü ve 
renginde gelişeceği açıktır. Varolan zemin üzerinde her anlamda 
hamlesel bir çıkış yapmak mevcut kadın kitlesinde büyük gelişme-
lere yol açacaktır. Anadolu halklarının geleceğini birlikte yaratmak 
kadın özgürlük mücadelemizin en temel gereğidir.  

Partimiz Türkiye’de demokratik-ekolojik toplum çözümünü 
öngörürken, bu temelde mücadele yürüten tüm kadın örgütleriyle, 
sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma içinde olur. 

 
2. Irak ve G. Kürdistan’da Demokratik-Ekolojik Devrim;  
Sonuçları dünya çapında büyük bir etkiye yol açan en son müda-

hale, Irak’ın tarihte bir kez daha kilit rolü oynaması gibi bir gerçeklik 
ortaya çıkarmıştır. Otokratik rejim ile milliyetçi, dar, dini-dogmatik 
ve feodal zihniyet yapıları halklar kadar hakim uygarlık sistemini de 
tehdit etmektedir. Gerçekleştirilen post-modern emperyalist-sistem 
müdahalesi, değişmemede ısrar eden bu yapıları ortadan kaldırırken, 
mevcut durum sistemin demokrasi anlayışı olasılığı kadar, halkların 
çıkarlarına uygun demokrasi anlayışının da koşullarını hazırlamıştır. 
Ortadoğu’da potansiyel demokratik dinamiklerin belki de tarihte ilk 
defa bu denli hakim  sistemle çelişki halinde  harekete geçmesi, 
değişimin halkların lehine olması ihtimalini yükseltmektedir. Fakat 
bu dinamiklerin alternatif bir güce dönüşüp dönüşmeyeceğini 
öncülüğe soyunan güçlerin niteliği belirleyecektir. İlkel-milliyetçi 
KDP ve YNK güçlerinin, bu dinamikleri emperyalist müdahale 
güçlerinin çıkarları doğrultusunda yaratmak istedikleri sisteme ente-
gre etme siyaseti bir kez daha Irak somutunda Ortadoğu halklarına 
vurulacak bir darbe olacaktır. Yine emperyalizme karşıtlık adı 
altında değişime yanaşmayan, Irak’ın kültürel yapısındaki etnik, dini, 
mezhep farklılıkları üzerinden tasarruf yaparak, bu farklılıkları 
çözümsüz çatışmaların konusu yapan rantçı zihniyet de tersinden 
aynı gerici rolü oynamaktadır. En küçük bir demokratik kıpırdamaya 
dahi izin vermeyen despot, baskıcı rejim halkları ezdiği kadar kadını 
tümden yaşam alanının dışında tutarak varlığından bile bahsedile-
meyecek biçimde kimliksizliğe, tanımsızlığa itmiştir. Feodal gele-
neklerin ağır baskısı altında yaşayan kadın, bu katlanılması zor 
gerçekliği ya kaderi olarak bellemiş ya da dayanamayarak intihar 
yolunu seçmiştir. Namus, töre yasaları çoğu kez aile meclisi kararı 
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gereği kadının öldürülmesi biçiminde uygulanmaktadır. Kadının 
derin kölelik gerçeğini tersine çevirmeye çalışan mücadelemiz, genel 
olarak Kürt kadınlarına ulaştığı ölçüde kadının özgürlük saflarına 
katılımı da gelişim kat etmiştir. Gerçek demokratik kurtuluş Irak’da 
yaşayan halkların ve kadının öz dinamiklerine ve demokratik 
birliğine dayalı Demokratik-ekolojik Irak toplumunun yaratılmasıyla 
mümkün olacaktır. Irak’ın  farklılıklara dayalı zengin kültürel yapısı 
çatışmaların gerekçesini değil, tam tersine demokrasinin alt yapısını 
oluşturmaktadır. Farklılıkların birbiriyle çatıştırılması ise içte rantçı, 
dışta egemen güçlerin oyunundan başka bir şey değildir. Demokratik 
Irak çözümü Irak’ta yaşayan Arap, Kürt,Türkmen ve Asuri-Süryani 
halklarının farklı  kültürel, inanç ve siyasal  kimliklerinin özgür 
katılımını ifade eden tek çözümdür.  

 Otokratik rejimden olumsuz olarak en çok etkilenen Iraklı kad-
ınlardır. Uzun yıllara dayanan sömürgecilikten sonra gelen dikta 
yönetimi kadının gelişimine izin vermek şurada kalsın, uzun süren 
savaşlar bölge kadınını katlanılması zor bir yaşama itmiştir.Yeniden 
yapılanma süreci toplumsal yapının kadın kurtuluş ideolojisi 
çerçevesinde demokratik temelde dönüştürülmesi açısından oldukça 
önemli bir fırsattır. Sosyal yaşamdan hukuk sistemine kadar her şey 
yeni baştan ele alınmalıdır. Kadın eksenli yeniden yapılanma Irak’ta 
demokratik bir sistemin kurulmasıyla sonuçlanacaktır. Tarihin der-
inliklerine kadar uzanan kulluk felsefesinin aşılıp  özgür bireyin 
gerçekleşmesi bu demokratik ortamda mümkün olacaktır. Zorunlu 
göçlerin, savaşların ve savaşlarda kullanılan kimyasal silahların in-
san psikolojisi, fiziği ve düşünce yapısı üzerinde yarattığı tahribat-
ların giderilmesi de yeniden yapılanmanın konuları arasındadır. 

Partimiz Irak’ta  demokratik-ekolojik toplum çözümünü 
öngörürken, bu temelde mücadele yürüten  kadın örgütleri ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla dayanışma ve ittifak içerisinde olur. 

  
3. İran ve Doğu Kürdistan’da  Demokratik –Ekolojik Dev-

rim; 
Demokrasinin sağ yorumu olarak değerlendirdiğimiz burjuva 

demokrasisinin bile özümsenmediği İran’da bölge üst tabakasının 
anti-demokratik konumu ve halkların ertelenemez demokrasi ihtiya-
çları değişimi kaçınılmaz kılmaktadır. İran teokratik rejimini 
değişime zorlayan iç dinamikler dinde reform olarak gündemleştirse 
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de İran’ın demokratikleşme sorununun dış müdahaleye yer ver-
meden, kendi iç dinamiklerine dayalı olarak çözüme kavuşturulması 
Kürtler başta olmak üzere tüm halkların ve kadınların demokratik 
mücadeleleriyle mümkün olacaktır. Mevcut  durumda reformcu 
güçlerin de halkların çıkarları doğrultusunda demokratik çözüme 
cevap olamayacakları görülmektedir. Tüm bu gerçekliklerin yanı sıra  
bölgenin tarihi sanıldığı gibi çok dinli, mezhepli, etnik ve iç içe 
geçmiş milli yapılı karakteri nedeniyle demokrasiye elverişsiz 
değildir. Tersine bu özellikler, demokrasinin zengin alt kimlikleri 
olarak  rol oynayacaklardır. İran’da demokratik değişimin temel bir 
şartı İslamın demokratik uygarlık çağının gereklerine göre reformdan 
geçirilmesidir. 

İran’da  Kürt sorununun demokratik  çözümü halkların ortak 
kültür ve tarihlerinden kaynaklı olarak  daha kolaylaştırıcı avanta-
jlara sahiptir. Sorunun çözümünde ilkel-milliyetçi, dar otonomici 
yaklaşımlardan ziyade, ‘Kürdistan Eyaleti’  kavram ve kurumlarının 
içeriğinin halklaştırılması ve ilerici bir öze kavuşturulması için 
gerekli kuruluşları gerçekleştirmek ve bu süreci anayasa ve yasalarda 
yansıtacak düzenlemeler yapmak  daha gerçekçi ve halkların çıkar-
larına olacaktır.   

İslam kimlikli rejimin katı dogmatik uygulamaları toplumun di-
ğer kesimlerinden daha fazla kadını etkilemektedir. Şeriat kuralları 
ve uygulama biçimleri kadına sosyal yaşam  ve siyaset alanında yer 
vermemektedir. Görece verilen haklar ise toplumun verili  zihniyet 
yapısı nedeniyle  fiili olarak engellenmektedir.Kadın hala çok katı 
yargılarla örülmüş bir statüde bulunmakta, bu yargılarla çeliştiğinde 
ise yakılma, recm gibi çağ dışı uygulamalara tabi tutulmaktadır. 
Buna rağmen İran’da bulunan kadın, en küçük bir reform belirtisine 
bile sarılmakta, onu desteklemekte, umudunu onda aramaktadır. 
İran’da Kürt ve Fars kadınlarının kendilerinde korudukları tarihsel 
kültür, büyük oranda asimilasyona uğratılamamış doğal öz, yaşam 
koşularının hala önemli ölçüde doğayla üretken ve canlı bir iletişim 
üzerinden oluşması itibariyle bu zemin demokratik ve cinsiyet 
devriminin geliştirilmesi için potansiyel bir durum arz etmektedir. 
İlkel milliyetçi örgütlerin bu zemindeki örgütlenmeleri belli bir etki 
yapmış olsa da tarihsel köklere bağlılıktan gelen doğal yurtseverlik 
özü önemli ölçüde bu çizgilerden bağımsız bir özgünlükle kendisini 
koruyabilmiştir. Uluslar arası komplo sürecine kadar da yaygın bir 
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kitlesel örgütlenme çalışmamız olmamasına rağmen komplo süre-
cinde Önderlik etrafında kendiliğinden gelişen kitlesel kalkış ve 
kadının kendisini yakmaya varacak düzeyde bir duyarlılıkla Başkan 
APO’yu sahiplenmesi bu gerçeğin en iyi ifadesidir. Partimiz İran’da 
demokratik çözümü kadının demokratik ve cins bilincine dayalı ör-
gütlü mücadelesine dayandırmaktadır.   

            İran’da hala kadına uygulanan şeriat yasalarının yerine 
çağdaş demokratik hukuk normlarının geçirilmesi demokratik 
dönüşümün olmazsa olmaz koşuludur. Bu da ancak  halkların ve 
kadınların demokratik mücadeleleriyle gerçekleşecektir. Partimiz bu 
eksende mücadele yürüten kadın örgütleriyle, sivil toplum kuru-
luşlarıyla dayanışma ve ittifak içinde olur. 

 
4-) Suriye ve Güneybatı Kürdistan’da Demokratik-Ekolojik 

Devrim; 
Suriye sistemi bir geçiş aşamasını yaşamaktadır. 20. yüzyılda iki 

blok arasındaki şiddetli çatışmalar sonucunda oluşturulan Ortadoğu 
statükoları gelinen aşamada ne Suriye’nin kendisine, ne de bu 
gerçeğin sahiplerine fayda vermemektedir. Güncel durumuyla 
değişimi yaşaması kaçınılmazdır. Bu anlamda bir yol ayırımındadır. 
Yönünü devlet reformlarıyla mı, yoksa sistem içi müdahaleyle mi 
belirleyeceği henüz kestirilememektedir. Bunun yanı sıra halkların 
öz dinamiklere dayalı demokrasi çözümünü geliştirmesi de 
gündemdedir. Mevcut durumda bu çıkışı sağlayacak temel güçlerden 
birisinin de kadın olduğu tartışmasızdır.  

Sistem tıkanıklığı en fazla da toplumsal yapıda ve toplumsal 
ilişkilerde kendini göstermektedir. Toplumsal olarak feodalizmin 
etkilerini yoğun yaşayan, aile ilişkileri ve güncel yaşam ile sınır-
landırılarak siyaset dışı bırakılmış bir toplum, muhafazakar ve 
çelişkileri dondurulmuş durağan bir yapı söz konusudur. Hem birey, 
hem de toplum olarak öz iradeye dayalı sosyal ve siyasal gelişim 
koşulları oldukça sınırlandırılmış durumdadır. Her şey devlet için 
mantığı esas alınmaktadır. Bireyin hak ve özgürlükleri ancak sisteme 
hizmet ettiği oranda vardır. Bu gerçeklik içerisinde sistemi ve gele-
neksel toplumu ayakta tutan aile ve kadındır.  

Sistemin ve devletin geleneksel kadın yaklaşımı topluma ve bi-
reye olan yaklaşımıyla yakından bağlantılıdır. Çoğunluğu oluşturan 
Arap kadınları BAAS rejiminin topluma dönük yaklaşımının etkisi 
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altında tutulmaktadır. Söylemde ve resmi sahalarda kadın-erkek eşit-
liği esas alınsa da bu kağıt üzerinde kalmaktadır.  

Bu mevcut gerçeklik içinde yaşayan Kürt kadınının durumu ise 
ulusal diriliş mücadelesiyle büyük değişim yaşamıştır. Genel olarak 
Kürt halkı siyasal sistemden kaynaklı sorunlar yaşarken, diğer yan-
dan toplumsal açıdan da büyük değişim ve dönüşümler yaşanmış, 
sağlanan gelişme küçümsenmeyecek derecede sosyal alanda nitelik-
sel sıçrama yaratmıştır. Bu gelişmenin Suriye’deki diğer halklardan 
kadınların geneline mal edilmesi, Kürt, Arap, Asuri-Süryani, Ermeni, 
Türkmen kadınlarının ortak mücadele zeminine taşırılması, demokra-
tik dönüşümün temel dinamiği olacaktır. Suriye’de kadını ikinci ve 
atıl konuma indirgeyen zihniyetin hem toplumsal yargılarda hem de 
yasalarda aşılması demokratik mücadelenin temel amaçlarındandır. 
PAJK, bu temelde mücadele yürüten tüm kadın örgütleriyle daya-
nışma ve ittifak içinde olur.  

Suriye’de demokratik çözüm otokratik rejimin demokratik te-
melde dönüşüme uğratılmasıyla mümkün olacaktır. Bunun için çağ-
daş demokratik normlar temelinde kadın, birey, azınlık, çevre hakla-
rını; yine farklı kültür ve azınlıkların özgür ifadesini içeren yasal, 
anayasal düzenlemelerin yapılması aciliyet arzetmektedir. Bu temel-
de Kürt sorununun mevcut sınırları değiştirmeden, “Demokratik Su-
riye Özgür Kürdistan” çatısı altında kimlik edinme, vatandaşlık hak-
kı ve demokratik katılım  temelinde çözümü esastır.  

 
5. BDT, Ermenistan  ve Avrupa'da Demokratik-Ekolojik 

Devrim 
 Kürdistan’da Demokratik-Ekolojik Toplum bölümünde izah 

edilmeye çalışılan Kürdistan tarihi gerçeğini tekrara düşmemek açı-
sından açmayacağız. Bölüm açısından bazı hatırlatmalarda bu-
lunacaksak; Kürdistan’ın dört parçasında statükocu rejimlerin Kürt 
halkına yönelik uyguladığı sömürgeleştirme, inkar ve imhaya tabi 
tutma ve asimilasyona uğratma gerçeği en fazla Kuzey Kürdistan, 
Güney Kürdistan ve Doğu Kürdistan’da etkili olmuştur.  Yürütülen 
siyasetler biçim ve yöntemde farklı olsa da özde aynıdır. Aynı çatı 
altında aynı topraklarda yaşayan ortak tarihi geçmişe ve sosyal do-
kuya sahip olan Kürtler bir halk olarak özgürce yaşam ve kendini 
ifade imkanına kavuşmamıştır. Siyasetin dışında tutulmuş, dahil 
edilse bile kendini inkar üzerinden işbirlikçilik dayatılmıştır. Kürt 
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halkının sorunları siyasi ve sosyal bir olgu olmasına rağmen rejimler 
tarafından ekonomik sorun olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Özgür 
Kürdün varlığından hep korku duyulmuş ve bu nedenle de 
bastırılmıştır. Bu bastırma Türkiye, Irak ve İran’da şiddet yöntemiyle 
yapılırken, Suriye’de daha ince yöntemlerle sistemi ayakta tutan 
yedek güç olarak ele alınmıştır. Ve yıllarca Suriye’deki Kürtler 
özgürlük mücadelesinden önce hakları için mücadele vermemiştir. 
Rejimlerin bu siyasetine karşılık Kürtler hep bir direniş mücadelesi 
vermiştir. Otuz yıllık mücadeleyle bunu köklü demokrasi ve özgür-
lük mücadelesine dönüştürmüştür. PKK’nin çıkışından önce ve sonra 
bunun bedeli olarak önemli ciddi bir nüfus yoğunluğu zorla sürgüne 
gönderilmiş, köyü, evi yakılarak göçe zorlanmış, ekonomik sorunlar 
nedeniyle yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalmıştır. Bu durum en 
çok yaşadığı yere kutsallık derecesinde bağlı ve kültürün taşıyıcısı 
olan Kürt kadınını psikolojik, sosyolojik olarak derinden etkilemiştir.  

Zorunluluklar temelinde farklı farklı tarihsel süreçlerde Ermeni-
stan, BDT ve Avrupa sahalarına yoğun göçler yaşanmıştır. Daha eski 
tarihlere dayalı BDT ve Ermenistan göçleri sonucu buralara giden 
Kürtler, dil, kültür ve geleneklerini korumuşlardır. Reel sosyalizmin 
gelişim ve çöküşü sırasında ve çöküş sonrası büyük toplumsal 
çözülmenin belki de en az etkilediği etnik topluluk Kürtler olmuştur. 
Kendi gelenekleri etrafında oluşturdukları sıkı toplumsal doku asimi-
lasyonu önemli ölçüde aza indirmiştir. Fakat yine de reel sosyalizmin 
kapalı, dogmatik zihniyet yapısının etkileri, yine özelikle reel sosyal-
izmin çöküşü sırasında yaşanan çözülmenin yarattığı etkilerle öz 
kültüründen kopma, Batı’ya özentilik, yaşam amaçlarını maddi 
tüketim sınırlarına indirgeyen tüketici bir kültürün gelişmesi, to-
plumsal yaşamdan aşırı bireyci bir mantıkla kopma eğilimi gerçeğin 
objektif tahlilini yansıtmaktadır.  

Kürt kültürünün korunmasında en önemli rol kadına aittir. Bu-
radaki Kürt kadınının kendi kültürüne bağlılığı sistem etkilerinin 
toplumsal dokuya nüfus etmesi önünde adeta bir bend gibidir. Fakat 
bu kapalılık aynı zamanda feodal yapının korunmasını da  beraber-
inde getirdiğinden buradaki Kürt kadının yaşamının da ağır feodal 
yargılar altında devam etmesine yol açmıştır.  

Mücadelemizin bu sahaya girişi çok uzun bir geçmişe sahip 
değildir. Fakat kısa zamanda büyük oranda mücadeleye bağlanış, 
gerçekleşen katılım düzeyi buradaki kitlemizin yurtsever özüyle yak-
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ından bağlantılıdır. Zemin siyasal, sosyal, örgütsel açıdan çok çeşitli 
örgütlenme biçimlerine olanak sunan avantajlara sahiptir. Bu avanta-
jlar henüz yeterince değerlendirebilmiş değildir. Buradaki yurtsever 
kadın potansiyelinin iki temel üzerinden örgütlenmesi önemlidir. 
Birincisi, bu potansiyelin özelde kadının yurtseverliği üzerinden 
Kürdistan’daki özgürlük mücadelesine kanalize edilmesi ; ikincisi ise 
mücadelemizin dayandığı demokratik ekolojik toplum paradigması 
ekseninde burada demokratik ekolojik cinsiyet devriminin gerçek-
leştirilmesi.  

 
Avrupa; 
Avrupa’ya Kürt göçü 1950’lerden sonra Türkiye’nin ağır siyasal, 

sosyal, ekonomik baskı ve bunalım koşullarında gelişmeye ba-
şlamıştır. Ağır ekonomik ve sosyal adaptasyon sorunları altında sis-
tem içinde kendi yaşamını örgütleme çabalarıyla, sistemle kültürel, 
sosyal açıdan bütünleşememe gibi ikili bir çelişkinin içinde sıkışan 
Kürtler, bu ikilemde ağırlıkta içe kapalı kalmışlardır. Kürt kadını 
erkeğe oranla sistemle iletişim ve etkileşimi en alt sınırlarda yaşamış, 
bu nedenle gerek Kürt kültürünün korunması gerekse de Kürd-
istan’daki geleneksel aile yapılanmasının korunmasında önemli bir 
rol oynamıştır. Buradaki Kürtlerin yaşamında hüküm süren gelenek-
sel, feodal değer yargılarının çözülmesi Avrupa sisteminin etkilerin-
den daha fazla mücadelemizin girişiyle birlikte olmuştur. Yoğun ülke 
özlemi Kürdistan’daki imha-inkar siyasetinin ağır bedellerine maruz 
kalan bu kitlemizin mücadeleyle erkenden büyük bir özveriyle 
bütünleşmesine yol açmıştır. Mücadeleye maddi-manevi her türlü 
desteğin yanı sıra binlere varan militan katılımı ve yüzlerce değerli 
şehadetiyle mücadelemizin en temel kitle tabanı haline gelmiştir. 
Ronahi ve Berivanlar şahsında öze dönüş, ülkeye, Önderliğe bağlılık 
en üst düzeyde sembolleşmiş, Avrupa sisteminin Kürt politikasındaki 
çifte standart, entegrasyona dayalı asimilasyoncu zihniyetine karşı en 
büyük tavır konulmuştur. Uluslar arası komployu gerçekleştiren 
önemli güçlerden biri olan Avrupa sisteminin kendi kanunlarını bile 
hiçe sayacak biçimde çifte standartlı yaklaşımına karşı Önderlik 
etrafında kenetlenerek mücadelemizin özgürlükçü tutumunu en üst 
düzeyde sergilemişlerdir.  

Avrupa’daki Kürdistanlı potansiyel açısından mücadele üç temel 
esasa dayanmaktadır: Özgür ve eşit koşullarda ülkeye dönüş; Kürd-



 205 

istan’da eşit-özgür yaşam koşulları yaratılana kadar buradaki potan-
siyelin mücadeleye kanazile edilmesi; Demokratik-ekolojik toplum 
paradigması ekseninde toplumsal dönüşümün demokratik-ekolojik 
cinsiyet devrimine oturtulmasıdır. Mücadelenin bu üç boyut üzerin-
den derinleştirilmesinde Kürt kadınının rolü temeldir. Geçen 
süreçlerde Kürt kadını, bu rolüne karşılık gelecek iradeli ve bilinçli 
katılımı sergilemiştir. TAJK (Tevgera Azadiya Jinen Kurdistan), 
YJWK (Yekitiya Jinen Welatparez a Kurdistan), YAJK (Yekitiya 
Azadiya Jınen Kurdistan) ve PJA (Partiya Jınen Azad) adı altında 
örgütlenmiştir. Gelinen aşamada özgür kadın birlikleri adıyla 
mücadelenin cinsiyet devrimi ekseninde derinleştirilmesi, Avrupa 
sisteminin demokratik mücadele ve örgütlenmeye imkan sunan ko-
şulları da daha iyi değerlendirilerek daha yaygın örgütlendirilmesi 
temel hedefimizdir. Yine kadın kurtuluş ideolojisinin evrensell-
eştirilmesi kapsamında diğer halklardan kadınlarla demokratik-
ekolojik mücadele ekseninde buluşmak, bu temelde mücadele 
yürüten örgütlerle dayanışma ve ilişki içinde olmak diğer önemli bir 
hedefimizdir.  

 
SONUÇ 
Kürt toplumundaki kadında neolitik dönemden kalma izler halen 

etkisini sürdürmektedir. Bununla birlikte tüm uygarlık süreçlerinin 
kahrını çekmiştir. Direngen bir yapıya sahiptir. Çağın ihanetine uğ-
radığı da açıktır. Bu özellikler feminizmin evrensel çabalarıyla bir-
leştirildiğinde ayrı bir kadın partisi toplumsal özgürlük, eşitlik ve 
demokrasi mücadelesinde büyük bir rol oynayacaktır. PAJK bu role 
uygun olarak kurulmuştur. Her ne kadar hakim erkeklik anlayışından 
kolay kurtulamadıysa da, özgürlükte ısrar vazgeçilmez bir öneme 
sahiptir. Kadın dünyasının özgürleştirilmesi bizzat kadının duygusal 
zeka ile analitik zekayı birlikte işleterek sağlamasıyla olacaktır. 
Kadın açısından mitoloji, felsefe, din ve bilim yeniden gözden 
geçirilip, özgün ve özgür kadın zekasıyla yorumlanıp, pratikleştiril-
melidir. Teori ve pratiğe kadın zekasıyla yaklaşmak, doğaya daha 
yakın, barışçıl, özgürlükçü ve eşitlikçi bir dünyaya ve güzellik yüklü 
bir yaşama götürecektir. Egemen erkeğin duygudan kopmuş tek yanlı 
analitik düşünce yapısının bir ürünü olan hiyerarşik zihniyet, devlet 
ve iktidar biçimleri de böylece aşılacaktır. PAJK bu inançla yeniden 
yapılanırken, başta kendisini her türden hiyerarşik ve iktidar hedefli 
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yaklaşımdan arındırır. Geçmişin bu yönlü yanılgı ve sapmalarını 
güçlü sorgular ve giderir. PAJK gücünü kadının özgür bilinci ve ör-
gütlü iradesinden alacaktır.   

Kürdistan’da PAJK’ta ısrar ve gelişme, tanrıça erdemlerine, me-
lek saflığına, Afrodit güzelliğine taşıyacaktır. Böylesi bir kadın 
sentezinin çözemeyeceği bir erkek kültürü, çekemeyeceği bir yaşam 
gücü, yürütemiyeceği bir eylem olamaz. Uygarlık tarihi boyunca 
sürekli derinleştirilen bir kölecilik kültürü olarak karılaşmaya ve 
despot erkekliğe karşı, tarihte, mitolojide tanrıça kutsallığına denk 
bir kadın erdemini geliştirmedikçe yaşamda soyluluk, özgürlük ve 
eşitlik sağlanamaz.Bu değerler sağlanmadan yaşam yitik bir değer 
olmaktan kurtulamaz.  Yaşamı özgürlük değerinde yeniden kazan-
mak için  tarihin soylu kadınları olarak, tüm zamanların tanrıça ol-
gunluğu, anlayışlılığı, melek saflığı ve azizeliği ve Afrodit güzel-
liğini kimliğinde bütünleştiren PAJK’ta birleşelim.   

 
Devrimci Selam ve Saygılar    
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TÜZÜK 

 
1.Bölüm: Genel Hükümler 
Partinin Adı: (PAJK) Partiya Azadiya Jin a  Kurdistan  
Partinin Amblemi: Kırmızı zemin üzerinde, solda güneş ışınları, 

sağda yeşil zeytin dalı, güneş ışını ve zeytin dalının buluştuğu yerde  
üstte kızıl yıldız   

Partinin Amacı:Özgürlüğün temel ideolojik ve politik ilkelerini 
sağlayıp pratikleşmesini yürütmek, denetlemek  PAJK’ın hem 
gerekçesi hem  temel görevidir. PAJK,  Kadın Kurtuluş İdeolojisi ve 
Demokratik Ekolojik Toplum paradigması ekseninde, kadro 
yetiştiren, eğitim yapan,  ekoloji, bilim, sanat, felsefe, edebiyat, 
kültür, siyaset, hukuk, meşru savunma, basın ve gerekli göreceği 
bütün toplumsal konularda çalışma yürüten, projeler oluşturan ve 
üretimini toplumsal mücadelenin tüm sahalarına kanalize ederek 
mücadele yürüten bir kadro partisi esprisiyle kendisini örgütler.  

 PAJK bu doğrultuda tarihin ve insanlığın özü, en eski ve der-
inlikli sınıflaşmanın ezilen cinsi olan kadın, kadınla birlikte toplum 
ve doğa üzerindeki erkek egemenlikli sistemin toplumsal ve ekolojik 
tahakkümünü kaldırıp, kadın eksenli kurtuluş ideolojisine dayanarak 
demokratik-ekolojik toplumu  yaratmak amacıyla demokratik, ekolo-
jik ve cinsiyet devrimini gerçekleştirmeyi amaçlar.Amaç daha kap-
samlı ve ayrıntılı olarak programda belirlenmiştir 

. 
2. Bölüm: Parti Üyeliği  
A - Üyeliğin Tanımı: PAJK' ın program ve tüzüğünü kabul eden, 

onu hayata geçirmekten kendisini sorumlu gören, belirlenen amaçlar 
ve ilkeler doğrultusunda mücadele eden, demokratik-ekolojik toplum 
paradigması temelinde, Kadın Kurtuluş İdeolojisi kapsamında zihni-
yet, vicdan ve ahlak devrimini gerçekleştirmeyi esas alan birey 
üyedir. 

B-Üyenin Görevleri:  
1- Program ve tüzükte belirlenmiş çizgi ve amaçları hayata 

geçirir. 
2- Temel mücadele stratejisi temelinde belirlenen politika ve 

genelgeleri uygular, yaşamsallaşması için mücadele eder. 
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3- Partinin disiplin ölçülerine uyar ve uygulanmasından kend-
ini sorumlu görür. 

4- Partinin çizgisi, amaç ve ilkeleri karşısındaki her türlü 
eğilim ve anlayışa karşı mücadele eder. 

5- Demokratik-ekolojik toplum paradigması ve mücadelesi 
karşısında saldırıyı içermedikçe farklılıklara hoşgörü ile yaklaşım 
gösterir. 

6- Yetkiyi iş ve rol koordinasyonu anlayışıyla hizmet, üret-
kenlik ve sorumluluk bilinciyle üstlenir. 

7-  Cins bilincini ve mücadelesini kendinde ve toplumda gel-
iştirir, kadında öncülük ve özgürlük düzeyini açığa çıkartır ve ör-
gütlü güce ulaştırır. 

8- Kadın Kurtuluş İdeolojisi ekseninde görüş ve eylem birliğini 
sağlamak  için mücadele eder. 

9- Halkların din, ulus, sınıf kimliklerini  aşan dayanışmasını 
esas alıp, ulus üstü, ulus ötesi   küresel demokratik birliğini gerçek-
leştirmek için mücadele eder. 

10- Doğayla dostluğu ve hümanizmi Demokratik Ekolojik To-
plumun anlayışının merkezine koyar ve bunu insanlığa mal etme 
mücadelesi yürütür. 

11-  Gençliğin dinamizmini  toplumsal mücadeleye kanalize 
eder. Toplumsal tecrübeyi gençliğe karşı bir tahakküm aracı olarak 
kullanan, gençliğin aydınlanmasını ve irade kazanmasını engelley-
erek enerjisini kendi tekeline alan her türlü hiyerarşik zihniyetle 
mücadele eder. 

12- Çocukların  özgür yetişme koşullarının ve haklarının to-
plumsal güvenceye bağlanması için mücadele yürütür.  

13- Yaşlılar şahsında  yaşanmışlıktan  süzülen tecrübenin to-
plumsal üretime katılabileceği bir sistemi öngörür.  Sağlık ve sosyal  
haklarının  yasal güvenceye bağlanmasını mücadele gerekçesi sayar.  

14- Zihinsel ve fiziksel engellileri toplumsal yaşamın dışına 
iten, işlevsiz insan muamelesi yapan yaklaşımlara karşı mücadele 
eder 

15- Farklı cinsel tercihleri olanlara  karşı dıştalayıcı, hor gören, 
öteki muamelesi yapan zihniyetle mücadele eder. 

16- Toplumsal sorunların barış yoluyla çözümlenmesi ve to-
plumsal dokunun şiddetten arındırılmasında aktif mücadele içinde 
olur 
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17- Her düzeyde kadın katliamı, taciz ve tecavüz karşısında 
sürekli mücadele etmeyi ilkesel bir yaklaşım olarak içselleştirir. 
Taciz ve tecavüzcü zihniyete ve her tür edimine karşı aktif mücadele 
yürütür. 

 C- Üyenin Hakları:  
         1-  Her düzeyde seçme ve seçilme , 
 2- Gerekçelerini belirterek adaylıktan çekilme, görevden istifa 

ve itiraz etme , 
 3-Her konuda düşüncesini açıklama, eleştiri yapma, görüş, öneri 

ve projesini sunma, kararların oluşmasında etkide bulunma, 
gerekçelerini belirterek üyelikten ayrılma, 

 4-Eleştiriler karşısında tutum belirleme, suçlamalara karşı kend-
ini savunma, haksız uygulamalara karşı partinin hukuk esasları 
çerçevesinde haklarını arama, 

 5--Eğitim olanaklarından yararlanma , 
 6-Partinin çalışmaları hakkında bilgi edinme, bağlı olduğu parti 

organlarındaki kişi, kurum ve olaylarla ilgili soru önergesi verip, 
açıklama isteme, 

 7-Ekolojik, demokratik ve cinsiyet devrimi temelinde toplumun 
değiştirilip, geliştirilmesinde her düzeyde çalışma ve hizmet etme 
haklarına sahiptir. 

  8-İstifası kabul edene kadar yönetici konumunda bulunan birey 
görev alanını terk etmez. 

D- Üyenin İlkeleri: 
1- Önderliğe dönük  baskı saldırı ve tecrit politikalarını meşru 

savunma gerekçesi olarak ele almayı en temel yaşam ve mücadele 
ilkesi olarak özümser. 

2- Kadın Kurtuluş İdeolojisi ekseninde demokratik-ekolojik to-
plum paradigmasını benimser. Bu çizgide mücadele yürütür, tüm 
insanlığa adım adım taşırır ve yaygınlaştırır 

3-  Önderliğe bilimsel ve özlü yaklaşım göstererek APOCU fel-
sefenin özgür insan ve kadın kimliğine ulaşmayı temel hedefi kılar. 

4- Kadının duygu yüklü zekasına  ve örgütlü gücüne güvenir. 
Bunları  kadına ait en büyük güç kaynağı görür 

5- Zihniyet devriminin gerçekleştirilmesinde kendisinin  ve to-
plumun eğitimini temel eylemi sayar.  

6- Toplumsal cinsiyeti her tür egemenlikli yargıdan arındırarak, 
demokratik-ekolojik zihniyet temelinde yeniden tanımlar.  



 210 

7- Toplumsal sorunların çözümünde ulus ve sınıf kategorilerin-
den hareket etmez. Tüm toplumsal ve ekolojik sorunların çözümünün 
merkezine cins mücadelesini koyar.        

8- Birey ve toplum ilişkilerinde  optimal dengeyi esas alır. 
9- Tüm halkların ve kadınların sınırsız birlikteliğini  ulus ötesi  

kimliğe oturtur.Egemenlerin sahte milliyetçilikleri uğruna değil, 
halkların ortak vatanı uğruna özgürlük ve hak eşitliği için her türlü 
ortak birliktelik ve eylemliliği esas alır. Dünya vatandaşlığına ulaş-
mayı yurtseverlik ölçüsü olarak belirler. 

10- Tüm zaaflarına, yetmezliklerine, yanlışlıklarına karşı tutarlı 
ve dönüştüren bir özeleştiri ile nefs savaşını kendinde sürekli kılmayı 
erdem sayar.  

11- ‘Kendini bilme tüm bilmelerin temelidir.’ İlkesinden hare-
ketle çağın bilgeliği sınırlarına ulaşmayı sürekli bir çabayla hedefler.  

12- Kadının özüyle çelişen özel mülkiyetçi, elit, tahakkümcü ve 
iktidarcı yaklaşımlar karşısında mücadele eder,  emeğe dayalı,  
katılımcı,mütevazı ve doğal yaşamı esas alır. 

13- " Esneklik özgürlüğü, özgürlük ise çeşitliliği doğurur" anlay-
ışından hareketle kadının özüne ve doğasına karşı saldırı, inkar ve 
imha yaklaşımı sergilenmedikçe farklı görüşleri saygıyla ve hoş-
görüyle karşılar. Çeşitliliklere ifade hakkı tanımayan, ben merkezci 
bir tutumla aynılığı dayatan geleneksel ve egemenlikli zihniyetle 
mücadele eder. 

14- Estetiği bir yaşam ilkesi olarak özümser. Düşünce, duygu, 
fizik, üslup ve hitapta en estetik ölçülere ulaşmayı anlamlı ve güzel 
yaşamanın gereği sayar 

15- Toplumsal sorunların çözümünde  devletçi hiyerarşik mantığı 
reddeder, çözümü demokratik toplum, özgür birey ve özgür kimlik 
esprisine dayandırır. 

16-  Bulunduğu her zeminde kadın, toplum ve doğaya yönelik 
gelişecek her türlü saldırıya karşı kendini sorumlu görür. Meşru sa-
vunma çizgisi temelinde kendini ve cinsini savunmayı bilir. 

17- Beritan, Zilan, Sema arkadaşlar şahsında sembolleşen şehit-
lerimizi ve yaratılan değerleri mücadelenin temeli olarak görür. Bu 
değerlerin korunması ve geliştirilmesini temel ilkesi bilir. 
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E- Erkek Üyenin İlkeleri 
1- Kadın Kurtuluş İdeolojisini ideolojik  kimlik olarak benim-

ser. Bu çizgide yaşar, mücadele eder ve öncülüğünde dönüşümü ka-
bul eder. 

2- Erkek egemen sistemin  yarattığı egemen erkek karakterini  
öldürerek,  Başkan APO’da somutlaşan özgür insan kişiliğine ulaş-
mak için kendisinde iç mücadeleyi sürekli kılar. Erkeği dönüştürme 
projesinin uygulanmasından kendisini sorumlu görür 

3- Kadınla özgür ilişkilenmenin kendi cinsiyle özgürlük 
ölçülerinde ilişkilenmekten geçtiği bilinciyle, cins mücadelesini 
öncelikle kendi cinsinin geriliklerini çözümleyerek ve kendi cinsiyle 
ilişkilerini bu temelde yeniden düzenleyerek geliştirir. 

4- Kadınla yüreği ve aklıyla ilişkilenir. Verili kadın-erkek 
gerçeğini aşarak,  gerçek sevgiye ve özgür birlikteliğe ulaşmak için 
mücadele eder 

5- Gelişen ve güçlenen Kadını toplumsal özgürlüğün ve 
yücelmenin temeli görür. Geleneksel kadın zihniyetiyle mücadele 
eder 

6- Kadının özgürleşmesini tüm özgürlüklerin temel ölçüsü 
olarak ele alır. Demokratik ekolojik toplum mücadelesinin 
merkezine cins çelişkisini koyar 

7- Geleneksel toplumun ahlak ve namus anlayışını reddeder. 
Demokratik ekolojik zihniyete dayalı sosyalist toplum ahlakını 
yaratmak için mücadele eder 

8- Özgürlük mücadelesinde şehitlerimiz şahsında ödenen be-
delleri ve yaratılan değerleri saygıyla sahiplenir, büyütülmesi ve ge-
leceğe mal edilmesi için mücadele eder 

 
F- Üyeliğe Alınma, Ayrılma ve Çıkarılma: 
1- Üyeliğe alınma; Kürdistan Kadın Özgürlük Partisi- PAJK’a 

üye olmak isteyen kadın aday, Parti Koordinasyonuna yazılı başvu-
ruda bulunur. Adayın üyelik başvurusunun cevabı, Parti Koordinas-
yonunun salt çoğunluğunun onayıyla, gerekçeleriyle birlikte bir ay 
içinde yazılı olarak bireye iletilir. 

   2-- Kürdistan Kadın Özgürlük Partisi PAJK’a üye olmak isteyen 
erkek aday, parti koordinasyonuna yazılı başvuruda bulunur. Koşul-
ların uygun olduğu yerlerde altı ay eğitim, altı ay pratik süreçten son-
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ra adaylık başvurusu değerlendirilerek Koordinasyonun üçte iki ço-
ğunluğuyla karara bağlanır ve üyeye bildirilir. Koşulların uygun ol-
madığı durumlarda  adayın bir yıllık pratik süreci izlendikten sonra 
aynı prosedür uygulanır. 

3- Başvurusunun reddedilmesi durumunda birey reddedilme 
gerekçesini kabul etmiyorsa gerekçeleriyle beraber yeniden başvuru 
hakkına sahiptir. Bu hakkını yazılı olarak Parti Koordinasyonuna 
sunacağı bir raporla kullanır. Tatmin edici sonucu alamadığı du-
rumda genel yargı prosedürü dahilinde Parti kongresine itiraz başvu-
rusunda bulunur.  

4--Ayrılmak isteyen birey gerekçelerini yazılı bir raporla Parti 
Koordinasyonuna sunar. Raporu bir ay içinde değerlendirilerek 
cevabı yazılı olarak verilir 

5- Üyelikten çıkarılma; Çizgi suçları ve disiplin ihlalleri duru-
munda birey veya parti organlarının disiplin kuruluna başvurusu ve 
disiplin kurulunun kararı ile gerçekleşir. Üyelikten çıkarılma kararı 
Disiplin Kurulu tarafından  üyeye yazılı olarak bildirilir. Hakkında 
üyelikten çıkarılma kararı alınan birey, karar konusunda itiraz etme 
hakkını aynı prosedür dahilinde uygular. İkinci kez karara itiraz du-
rumunda kongreye başvurur. 

  
3. Bölüm: Örgüt Yapısı 
 
A – Önderliğe İlişkin;  
1-  PAJK Abdullah Öcalan’ ı Kadın Kurtuluş İdeolojisinin mi-

marı ve önderi olarak kabul eder 
2- İdeolojik-politik mücadele perspektifini Önderlik-

ten alır.  
 3-Kongre ve konferanslarında aldığı kararları Önderliğin onayına 

sunar. 
 4- Önderliğin kadına dönük perspektiflerinin uygulanmasından 

kendini sorumlu görür ve uygulanmasını takip eder. Uygulanmaması 
durumunda sorumluluğunu üstlenir. 

 
 
B-Parti Kongresi; 
1- Partinin en yüksek karar organı Kongredir. Kongre parti 

üyelerinin en az 2/3’sinin katılımıyla iki yılda bir toplanır 
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2- Parti üyelerinden bir grup, birey veya koordinasyonun is-
temi, parti üyelerinin salt çoğunluğunun onayıyla Kongre zamanın-
dan önce veya sonra toplanabilir 

3- Kongre en fazla bir defa olmak üzere bir yıllığına ertelene-
bilir veya öne alınabilir 

4- Delegeler seçimle belirlenir 
5- Kongre,  partinin program ve tüzüğünü kabul eder veya değ-

iştirir  
6- Kongre, partinin genel politikalarını belirler ve faaliyetlerini 

değerlendirir, iki yıllık planlamasını yapar 
7- Kongre, parti koordinasyonunu ve Disiplin Kurulunu seçer 
8- Kararlarda salt çoğunluk esas alınır 
9- Seçimlerde kapalı oy, açık sayım usulü geçerlidir  
10- Kongrede yapılan seçimlerde seçim komisyonu belirlenen 

prosedürle seçimi yürütür.  
11- Kongrede alınan kararları ve politikaları hayata geçirmekten 

bütün parti üyeleri sorumludur 
 
C- Parti Konferansına ilişkin; 
1- Parti konferansı ihtiyaç duyulduğu durumlarda toplanır 
2- Konferans önemli politik değerlendirmelerin ve kararların 

gerektiği, ancak kongrenin toplanamadığı veya toplanmasına gerek 
olmadığı durumlarda toplanabilir 

3- Konferans durum, politika ve taktik değerlendirmesi yapar, 
kararlara gider ancak seçim yapamaz ve program ve tüzüğü değ-
iştiremez. 

 
D- Parti Koordinasyonu: 
1- Kongrede partinin belirlenen ideolojik ve politik hattının uygu-

lanmasını iki kongre arasında koordine eden ve denetleyen organdır. 
15 kişiden oluşur, Koordinasyona seçilen birey en fazla iki dönem 
üst üste görev yapabilir.. 

 2-Kongreye karşı sorumludur, kongreye faaliyet raporunu sunar 
3-Altı ayda bir genişletilmiş faaliyet değerlendirme toplantıları 

yapar, çalışma ve toplantı raporunu parti üyelerine sunar 
     4-İlk toplantısında dönem sözcüsünü seçer, dönem sözcüsünün 
görev süresi altı aydır, bir dönem sözcüsü iki kongre arasında üst 
üste iki kez seçilemez. 
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5-PAJK ekoloji, bilim-felsefe, kültür sanat, basın yayın, 
eğitim, hukuk, meşru savunma, ekonomi komitelerinin yanı sıra 
ihtiyaç duyduğu komiteleşmelere gider ve akademik çalışmaları 
örgütler. 
E- Disiplin Kurulu  
a) Parti içi çizgi suçları, tüzük, disiplin ihlalleri, üyelikten çı-

karılma konularındaki yargı sürecini işleten ve karar veren organdır 
b) Kongre tarafından seçilir. Aldığı kararlar yalnızca kongre ta-

rafından bozulur 
c)Kendisine intikal eden veya kendisinin gerekli gördüğü du-

rumlara ilişkin dava açar ve karara bağlar 
 d) Kendisinin ihtiyaç duyduğu veya kendisine intikal eden 

konularda inceleme yapmak üzere alt Komisyonlarını oluşturur. 
e)Kendi iç yönetmenliğini oluşturur ve buna göre hareket eder 
f) Disiplin Kurulu kararlarını üçte iki oy çokluğuyla alır.  
g) Disiplin Kurulu yargı sürecinin tek karar merciidir. Aldığı 

kararlar kesindir ve uygulanır. Ancak kararları kongreye kadar uygu-
lanmak koşuluyla itiraz başvurusu parti kongresine yapılır.  

 h)Disiplin Kurulu 11 Üyeden oluşur. Üyeleri başka bir kurumda 
yer alamaz. 

 
4. Bölüm 
 
A- Örgüt İşleyişi 
1- Partinin işleyişinde katılımcılık ve doğrudan demokrasi esas 

alınır 
2- Parti Koordinasyonundan gelen genelgeler eleştiri ve itiraz 

hakkı saklı kalmak kaydıyla uygulanır.  
3- Her  parti  üyesinin ve diğer çalışma alanlarında yer alan bi-

reylerin parti çalışmalarına ilişkin öneri ve proje sunma hakkı vardır. 
Parti Koordinasyonu sunulan öneri ve projeyi cevaplamakla yüküm-
lüdür 

4- Partinin bütün organlarında görevlendirmelerin seçimle 
yapılması esastır. Fakat ihtiyaç duyulması halinde atamayla da 
yapılır. Görevden alınma ilgili organda yer alan üyelerin 2/3 
çoğunluğuyla olur. Parti Koordinasyonu gerekli hallerde ancak görev 
dondurması yapabilir 

5- Parti açıklık ilkesini esas alır 



 215 

6- Her çalışma birimi kendi çalışma raporunu iki ayda bir bağlı 
bulundukları örgüte sunar. Parti üyeleri 6 ayda bir bağlı bulundukları 
örgüte bireysel raporlarını sunar. 

7- Her parti üyesi veya çalışma birimi herhangi bir birey, parti 
organı veya olay hakkında ilgili örgüt organına önerge sunabilir. 
Önergesi ilgili örgüt organı tarafından bir ay içerisinde yazılı 
cevaplandırılır. Gerekli durumlarda  süreyi uzatır ve bunu ilgili 
üyeye bildirir. 

8- Tüm parti organları kırk beş günde bir çalışma değer-
lendirme toplantısı yapar. Kararlar oy çoğunluyla alınır, uygulamada 
azınlıkların özgünlükleri gözetilir 

9- Toplantıya katılamayacak olanlar mazeretleriyle birlikte 
kendi raporunu zamanında toplantıya bildirir. Mazeretsiz iki kez üst 
üste toplantıya katılmayanlar disiplin ihlali yapmış olurlar 

10- Disiplin ihlali yapanlar, disiplin kuruluna yazılı olarak 
bildirilir. Disiplin Kurulunun kararına ilişkin itiraz Kongreye yapılır. 
Disiplin Kurulunun kararları parti kongresine kadar kesindir, uygu-
lanır 

11- Yargı kapsamına giren bütün durumlar Disiplin Kuruluna 
intikal eder ve orada karara bağlanır 

B)  
1- Kadın Kurtuluş İdeolojisi çerçevesinde örgütlenen PAJK, 

YJA Star, Özgür Kadın Birlikleri, Kongra Gel’de yer alan kadın 
gücünün katılacağı yıllık Kadın Özgürlük Kurultayına giderler. Ku-
rultaya yıllık raporlarını sunarlar. Kurultay kararlarını uygulamakla 
yükümlüdürler. PAJK ideolojisini kabul eden tüm birey ve kurumlar 
Kadın Özgürlük Kurultayına katılabilirler.   

C) 
 1-YJA Star, PAJK’ın meşru savunma gücüdür. PAJK, YJA 

Star’ın meşru savunma çizgisinde ideolojik, siyasal gelişiminden 
kendini sorumlu görür ve besler. YJA Star PAJK’ın ideolojik, siyasi 
perspektif ve kararlarını esas alır. Kendi iç işleyişi ve çalışmalarında 
özerktir. PAJK, YJA-Star  ile ilişkilerini oluşturulan eşgüdüm ko-
mitesi üzerinden yürütür. 

  2,-Eşgüdüm komitesi PAJK Koordinasyonu ve YJA Star yöne-
tim üyelerinden oluşur.Kadın Özgürlük Kurultayına katılır, yıllık 
raporunu sunar, kongrede kendisi hakkında alınan kararları uygular.   
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D) 
1-PAJK, Demokratik Ekolojik Toplumu amaçlayan ve bunun 

için mücadele eden, kadın kurtuluş ideolojisini benimseyen örgütleri 
tanır, destekler, gerekli ilişki ve ittifak içerisinde olur.  

2- Kongra- Gel çalışmalarında yer alan, PAJK üyesi olan her 
kadın çalışmalarda kendi tüzel kimliğiyle yer alır. Her PAJK üyesi 
belirlenen zamanlarda PAJK’ a bireysel raporunu sunar, PAJK to-
plantı ve kongrelerine katılır 

3-PAJK Kadının kurtuluşunu, toplumsal sorunlarını mücadele 
eksenine alan tüm Kadın örgütleriyle, kurumlarıyla  ve kişilerle 
dayanışma içerisinde olur.  
       4-Toplumsal ve ekolojik sorunları mücadele eksenine alan örgüt, 
kurum ve şahsiyetlerle dayanışma içerisinde olur 

5-PAJK gençliği stratejik ittifak olarak tanır ve gençlikte cins 
bilincinin gelişiminden kendini sorumlu görür.  

 
Devrimci Selam ve Saygılarımızla 

21.05.2004 
PJA 5.Kongre Hazırlık Komitesi 
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KARAR TASARILARI  

VE  

PROJELER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNDERLİĞE İLİŞKİN KARAR TASARISI 
Kürt halkı için yeniden dirilişin, tarihiyle, kültürüyle ve özgürlü-

ğüyle tanışmanın adı olan Başkan Apo, Kürt kadını açısından doğu-
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şun ve tartışmasız bugün kazanılmış olan yaşam değerlerimizin top-
lam ifadesidir. Kadın olarak geçmişle yüzleşmemizde, geleceği tasar-
lamamızda ve kimlik kazanmamızda en büyük mücadelenin sa-
hibidir. En küçük bir onurlu yaşam şansımızın bırakılmadığı ko-
şullarda özgürlüğün ekmek ve sudan daha büyük bir ihtiyaç 
olduğunu  bilincimize kazıyıp yüreğimize nakşederek yaşamın 
anlamına ulaşma yoluna girmemizi sağlayan yaşam mimarımızdır. 
Erkek egemenlikli sistemin tüm yönelimlerine ve yetersiz yoldaş-
lığımıza,  geri geleneksel yanlarımıza rağmen kadın özgürlüğünü 
giderek derinleştirmekten bir an bile geri durmayan mücadelesiyle 
sevgi ve güç kaynağımızdır. Uygarlığın kirli yüzünün yıkıntılar 
altında bıraktığı Ana Tanrıça Kültürünün, yaşam damarlarımızın so-
mutluk kazanmış güncel ifadesidir. Bin bir hile ve yalanla çarpıtı-
larak en derin köleliğin tek yaşam seçeneğimizmiş gibi lanse edildiği 
güncel gerçeklik karşısında Tanrıça analarımızın yıkıntılar altında 
bırakılan ağıtlarında saklı gerçeği bize ulaştırarak yeniden yaşamsal-
laştırmamızın yolunu gösteren tarih yazıcımız, özgürlüğe uzanan 
köprümüzdür. Bir tek insanlık şehidinin en küçük  vasiyetini yerde 
bırakmamayı bir yaşam biçimi olarak gören ve geleceğe taşıyan 
gerçeğiyle doğal insana has vicdanın çağdaşlaşan sembolüdür. İn-
sanlık mücadelelerinin yarım kalan davalarının takipçisi olmaktan bir 
an bile geri durmayan, klan toplumunun geçmişten geleceğe uzanan 
en köklü bağlarını taşıyan  gerçeğiyle somutluk kazanmış tek 
mücadele kaynağımız, bilincimiz, yaşam bağımızdır. Sürekli öze-
leştirel yaşam tarzıyla yenilenme bilincimizdir. Önderliğimizin 
yaşamı bir bütün olarak bize özgürlük mücadelesinde izlememiz 
gereken yöntemi, sahip olmamız gereken vicdan ve ahlakı göster-
mektedir. Ve  İmralı duvarlarını aşan  aydınlığı ve sevgi gücüyle gel-
iştirdiği paradigma bize inancın sınır tanımazlığını ve eylem gücünü 
kanıtlamaktadır.  

Tarihsel olarak en kritik süreçlerden birini yaşarken bir halkı sa-
vunmada gösterdiği, hiyerarşik-devletçi toplumun aydınlatılmadık  
tek kirli gerçeğini ve doğal toplumun sahiplenilmedik tek özgürlük 
ütopyasını bırakmama kararlılığıyla, dünya insanlığı ile aramızda 
bilinç ve yürek bağını kurarak evrenselleşmemizi  sağlayacak tek 
geçerli yolu göstermiştir. Kadın gerçeğini tüm geleneksel tanımlar-
dan sıyırıp aydınlatma gücüyle bu yolda yürümemizi sağlayacak 
değişim dinamiğine bizi ulaştırmıştır. Sömürünün odaklaştığı varlık 
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ve olgu olarak kadını, egemen sistem karşısında mücadele edebil-
mesi için gerekli olan maddi-manevi, felsefik, tarihsel ve güncel tüm 
imkanlara hiçbir soru işaretine yer bırakmamacasına  kavuşturmuş-
tur. 

Bu yüzden kadın, yalnızca öğrendiklerini değil, varlığını, yaşam 
anlamını, borçludur Önderliğe. Bu gerçeklik karşısında özgürleşme 
yoluna girmemizin tek yolu, Önderliği doğru anlamak ve böylesine 
yalın bir gerçekliği yaşamsal kılmaktır. Bu gerçeğin bilincine 
vardıkça ve pratikleştirdikçe özgürlüğü soluyacağımız, anlamlı ve 
onurlu  bir yaşama ulaşacağımız, tersi durumda beş bin yıllık ege-
menlikli sistemin girdabına kapılmaktan kurtulamayacağımız her 
gün biraz daha derinliğine hissettiğimiz bir gerçeklik olmaktadır. 
Mücadele tarihimiz bu gerçekliğin kanıtlarıyla doludur. Her biri bir 
özgürlük abidesi  haline gelen kadın kahramanlıklarının bugün en 
büyük güç kaynağımız olması karşısında Önderlikle yetersiz yoldaş-
lığımızın neden olduğu yıkımların bilinç ve yüreğimizde yarattığı 
zedelenme giderek bizleri yaşam olduğu sorgulanır bir gerçeklikle 
karşı karşıya bırakmaktadır. Özgürlükten ve bunun yaratımı için 
gerekli temel değerlerimizden, güç kaynaklarımızdan uzaklaşmanın 
yarattığı sancılar kadar onurlu bir yaşamdan yana çıkış yapma arayış-
larımızın da derinleştiği bir süreçten geçerken Kadın özgürlük şehit-
lerimizin özgürlük tutkularıyla donanıp Önderlikle doğru yoldaş ol-
manın mücadelesi içinde olmak varlığımızı anlamlı kılacak tek 
yoldur. Bu yola girilmeden geliştirilecek değişim arayışlarının 
tersinden sonuç vermekten kurtulamayacağını genelde mücadele 
tarihimiz özelde son beş  yıllık deneyimimizin açığa çıkardığı 
sonuçlar bize göstermiştir.   Önderliğin ‘komplo içinde komplo’ 
olarak değerlendirdiği gerçekliğimiz bizi varlık gerekçelerimizde ters 
düşen bir konuma getirmiştir. Sema ve Zilan arkadaşların ay-
dınlığında, Haziran şehitlerimizin yol göstericiliğinde gerçek-
leştirdiğimiz Kongremizin de en temel gündemini bu gerçekliğimizin 
tartışılarak özeleştirisinin verilmesi oluşturmuştur.  

 
Bu temelde en güçlü sorgulama ve özeleştiriyi Önderlikten uzaklaşma 

konusunda yaptığımız kongremizin ulaştığı sonuçlar ışığında, ileriye dönük 
alacağımız karar ve sergileyeceğimiz çabaların en  güçlülerinin de, yine 
Önderlikle buluşma temelinde olması şarttır. Her an Önderlikle nefes alma 
gerçeğini yaşamımıza, ilişkilerimize ve tüm çalışmalarımıza yansıtmak, 
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bağlılıklarımızı daha bilimsel temellere kavuşturmak,  vicdan ve ahlakı tüm 
yargılarımızın temeline yerleştirmek, verilen sözlere sahip çıkmanın  ve 
onurlu yaşamanın tek yoludur. Bu temelde; 

1- PAJK Başkan APO’ nun Demokratik Uygarlık Çizgisini ve 
bunun somut ifadesi olan, Demokratik Ekolojik Toplum paradigmasını 
benimser. Bunu evrensel çapta savunur ve yaymaya çalışır. Bu temel-
de Başkan Apo ‘nun  perspektiflerini güncel politikada esas alır. 

2- Önderliğin geliştirdiği kadın özgürlük çizgisine yak-
laşımımızda yaşanılan yanılgılı yaklaşımları, tasfiyeci  ve geri anlayış-
ları, özelde sağ, sol,  orta yolcu ve nihilist eğilimleri mahkum eder. Bu 
temelde Önderliğin geliştirdiği KKİ ‘ni ,yeni paradigmayı esas alarak 
tüm çalışma alanlarında aktif mücadele yürütür. 

3- PAJK, uluslararası komplo güçlerini, Başkan APO’nun 
yaşamı, sağlığı ve güvenliğinden sorumlu tutar. Başkan APO’nun 
özgürlüğünü barış ve diyalogun teminatı olarak görür ve bunun için 
kesintisiz mücadele yürütür.  

4- PAJK, Başkan APO’nun özgürlüğünü esas alır. Bunun için 
hedefi net, somut ve sonuç alıcı eylemlilikleri yürütür. Bu çerçevede 
yürütülen pasif eylem tarzından kurtulup aktif eylem tarzına geçerek 
sürekli mücadele eder. Önderliğe ilişkin yerel, bölgesel ve evrensel 
çapta tüm demokratik ve sivil itaatsizlik eylemlerini güçlendirir.  

5- Başkan APO’ya yönelik her türlü olumsuz yaklaşımları  to-
plumsal kaosun nedeni olarak görür ve meşru savunma gerekçesi 
sayar.Bu temelde Önderliğe uygulanan tecrit ve izolasyon durumuna 
biran önce son verilmesi ve yaşam koşullarının düzeltilmesi için 
sürekli mücadele eder. 

6-  Önderliğin “AİHM”, “Bir Halkı Savunmak” ve “Özgür İnsan 
Savunmaları” ile 30 yıllık çözümlemelerini  tüm kadro eğitimlerinde 
esas alır, halka kavratılması için çalışma yürütür ve projelendirerek 
yaşamsallaştırır. Tüm kadın yapısı her yıl 17 Hazirandan 30 Hazirana 
kadarki süreç içerisinde Önderliğe yıllık rapor yazar ve sonuçları 
Önderliğe aktarılır 

7- PAJK her ay  Önderliğe düzenli faaliyet tekmili verir. 
8- PAJK bünyesinde Ortadoğu’ya yönelik  Önderlik komitesinin 

kurulması, bu çerçevede;  
a) PAJK bünyesinde tercüme grubunun oluşturulmasını, 
b) Önderliğin kadına yönelik devlet, iktidar, tarih, sosyoloji vb. 

belirlemelerinin derlenip Kürtçe, Arapça ve Farsça olmak üzere Orta-
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doğu’da kullanılan dillere çevrilmesi ve bunların bölgedeki kadın ör-
gütlerine ulaştırılmasını, 

c) PAJK bünyesinde ‘Önderlik ve Kadın’ Internet sayfasının 
açılmasını, 

d) Önderlik ve Kadın eksenli programların TV vb. basın-yayın 
organlarında geliştirilmesini, 

9- Önderliğin “tecrit içinde tecrit edildim” belirlemesinden hare-
ketle, son altı yıllık pratiklerin kadın bünyesinde soruşturulup açığa 
çıkarılması ve belirlemenin bu temelde çözümlenip yapıya mal edil-
mesini, 

10- Daha önce Önderliğe ilişkin alınarak hayata geçirilmeyen 
kararların tekrar ele alınıp hayata geçirilmesini, 

11- Önderliğin bugüne kadar önümüze koyduğu projelerden yer-
ine getirilmeyenlerin tespit edilerek yaşamsallaştırılması zeminlerinin 
araştırılmasını ve örgütlülüğe kavuşturulmasını, 

12- Önderliğin önerdiği kitapların araştırılarak ideolojik teorik 
çalışmaları da kapsamına almak üzere ‘Abdullah Öcalan bilim akade-
mileri’ için uygun zeminlerin araştırılarak örgütlendirilmesinin hede-
flenmesini, 

13- ‘Bir Halkı Savunmak’ savunmalarının her kesime ulaştırmak 
amaçlı ‘her eve bir savunma’ vb. kampanyalar düzenlenerek bu 
konuda her alanda çalışmalar yürütülmesini,      

14- Önderliğin kadına dönük eğitim tarzının kurumlaşması için 
araştırma yapılarak ‘yaşam dersleri’ adlı bir eğitim materyalinin hazır-
lanmasını, 

15- Suriye’de Önderliğe ait kalan değerlerin korunma altına alın-
masını, 

 
 

Devrimci Selam ve Saygılar 
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3. ALAN ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN KARAR TASARISI 
20. YY’ın ikinci yarısıyla başlayan ve bugün tüm dünyayı etkisi altı-

na alan bir kriz sürecini yaşamaktayız. Kaos süreci olarak da nitelendir-
diğimiz bu gerçeklik, bir bütün olarak egemenlikli sistemin sosyal, siya-
sal, ekonomik tüm yapılanmalarında yaşanmakla birlikte ezilen kesimle-
rin de etkisi altında olduğu bir süreci ifade etmektedir. Ancak aynı süreç, 
bilimsel teknik gelişmelerin hızla yol almasıyla birlikte bu kaos sürecin-
den çıkışın olanaklarının da arttığı bir süreç olmaktadır. bu kaostan çıkı-
şın nasıl ve hangi yönde olacağını ise yürütülen mücadelelerin karakteri 
belirleyecektir.   

Bilim teknikteki sınırlı gelişmeler, ulus devlet anlayışı ve sınıflaşma-
nın sonucu olarak ortaya çıkan 19. 20. yy’ın zora dayalı mücadele yön-
temleriyle bu kriz sürecinin aşılamayacağı bugün ulaşılan önemli bir 
tespit olmaktadır. Bunda ısrar eden güçlerin bir anlamda kendi intiharla-
rını hazırladıkları bilinmektedir. Diğer yandan, sistem açısından bile, bu 
kriz sürecinin halkın dışında ya da ona ters düşülerek aşılamayacağı 
görülen bir gerçeklik olarak ortaya çıkmıştır. Bu gerçeklikten hareketle, 
hem egemen güçler açısından hem de halklar açısından kriz sürecinden 
çıkışın temel mücadele yöntemi demokratik mücadele olarak kabul 
edilmektedir. Ancak bu çıkışın sistemin kendi tarz ve yöntemine, ideolo-
jik yaklaşımına göre mi yoksa halklar lehine göre mi olacağı henüz net-
lik kazanmamıştır. Bunu netleştirecek olan, tarafların yürüttüğü demok-
ratik mücadelede esas aldıkları ilke ve yöntemler olacaktır. Bu noktada 
sistemin uyguladığı göreceli demokrasi anlayışına karşı halkların kendi 
ihtiyaçları doğrultusunda örgütleyecekleri gerçek demokrasinin esasları-
nı ve araçlarını tespit etmek önem taşımaktadır.  

Toplumsal demokrasinin, halkların kendi iradesine dayalı, kendi ter-
cihleri doğrultusunda yaşamın her alanında özgürce katılabilecekleri 
mücadele perspektifinin temel ayaklarından birisini ise tüm tahakkümcü 
anlayışlara ve onun kurumlaşmış biçimi olan devlete karşı halkın kendi 
araçlarını örgütlemesi oluşturmaktadır. Toplumların ortaklaşa yaşamı ve 
doğayla olan bütünleyici ilişkisi karşısında devletin ve devletçi düşünce 
yapısının kendisini bir baskı aracı olarak günümüze kadar nasıl örgütle-
diği bilinmektedir. Sürdürülen ortaklaşa yaşamın literatüründe yer alma-
yan iktidar, hiyerarşi, sınıf vb. kavramlar üzerinde yaşam bulan devletçi 
zihniyete karşı halkların özgürlük, eşitlik ve tamamlayıcılık ilkelerine 
dayalı yaşamı için demokratik-ekolojik mücadele vermek içinde bulun-
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duğumuz yüzyılın en yakıcı sorunu olmaya devam etmektedir. Üçüncü 
alan olarak belirlenen demokratik siyaset alanı bu mücadelenin oturduğu 
ana ekseni oluşturmaktadır. Hiyerarşik mantık etrafında örgütlenen dev-
letin toplumun bilincini köreltmesine karşılık, ekolojik mantık etrafında 
örgütlenen sivil toplum örgütlenmeleri toplumun bilinçli eylem gücü, 
demokratik siyaset araçlarıdır. Dönüşümü gerçekleştirme yeteneğinden 
yoksun ve engelleyici konumda olan klasik toplum ve devletten ayrı 
olarak bizzat tabandan örgütlenen sivil toplum örgütleri yüzyılımızın 
mücadele yöntemini oluşturmaktadır. Özellikle Ortadoğu koşullarında 
klasik toplum ve devlet mantığının hem toplumun kendi öz dinamik-
lerini  yitirdiği  hem de egemen güçlere karşı nasıl zaaflı hale getirildiği 
biliniyor. Önderliğimizin de belirttiği gibi bu gerçeklik içerisinde kadın 
ise adeta tüm bu sistemin bir özeti olmakta ve buna göre bir çözüm 
gerektirmektedir. “Kapitalist toplum nasıl tüm eski istismarcı toplum-
ların devamı ve zirvesi ise kadın da tüm bu sistemlerin köleleştirici et-
kisinin zirvesini yaşar. En eski ve en yoğunlaşmış hiyerarşik ve devletçi 
toplumun baskı ve sömürü cenderesinde biçimlenen kadını anlamadan 
toplumu doğru tanımlayamayız. Etnik, ulus ve sınıf köleliğinin doğru 
anlaşılmasının yolu kadın tanımından geçer” belirlemesinden hareketle 
yürütülecek mücadelenin cinsiyet devrimi, demokratik ve ekolojik 
devrim  eksenli gelişmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu anlamda, en başta 
Ortadoğu’da kaoslu toplum gerçeğini aşmak üçüncü alan çalışmalarının  
ve  bu alanda kadının öz örgutlemelerinin geliştirilmesi ile mümkündür. 
İnsanın ve toplumun kendi öz dinamiklerinden ve doğayla olan diyalek-
tik bütünlüğünden kopuşu ifade eden devletçi zihniyete karşı yaratılacak 
ekolojik zihniyet üçüncü alan çalışmalarının temel perspektifini oluş-
turmaktadır. Çünkü bugün kriz biçiminde derinleşen ancak esasta dev-
letli toplumun oluşumundan bu yana yaşadığımız sorunların temel kay-
nağını insanın doğa karşısına konularak kendi doğasına da yaban-
cılaştırılması oluşturmaktadır. Kendi doğasına en fazla yabancılaştırılan 
kadın ise bu mücadelede öncü güç konumundadır. Çünkü kadının 
yitirilişiyle doğasına yabancılaşan insanlık, yine kadının kazanmasıyla 
kendi özüne dönecektir. Önderligimizin belirttigi gibi: “Günümüzde 
yaşanan kapitalist sistem kaosunda tek umut vaad eden, kadın 
olgusunun sınırlı da olsa aydınlatılmış olmasıdır. (...) Güncel krizden 
kadın özgürlüğü büyük kazanarak çıkabilir.” Bunun gerçekleşebilmesi 
için kadının 3. alandaki örgütlülüğü belirleyici rol oynayacaktır..  
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Hiyerarşik zihniyetin doğa dışılığına karşı doğallığı, tahakkümüne 
karşı özgürlüğü, farklılıklarla birlikte yaşayabilmeyi ifade eden ekolojik 
zihniyetle yürüteceğimiz mücadele devrimci erdemin bir gereği olduğu 
kadar başarının da teminatı olmaktadır. Bugüne dek yürütülen 
mücadelelerin sistemi aşamamış olması, bu zihniyetin yaratılamamasın-
dan ileri gelmektedir. Bir yandan marjinalleşen feminist ve çevre hare-
ketleri diğer yandan savaş ve iktidarın korkunç yıkımı tarih ve ege-
menliğin cinsiyetçi karakterini düşündürtmeye başlamıştır. Hare-
ketimizin Toplumsal Sözleşme yoluyla başta Kürt kadınlarını olmak 
üzere tüm dünya kadınlarını amaç haline getirerek doğru bir tarih bilinci 
ve sosyolojik bakış açısıyla kendi pratiğini yeniden ele alması ve pratiğe 
yönelmesi önem taşımaktadır. Bu anlamda, değişen dünya koşullarına 
ve yaşadığımız deneyimlere göre kendimizi yeniden yapılandırma ihti-
yacı en acil görevlerimizin başında gelmektedir. Özgür Kadın Hare-
keti’nin bu misyonunu sürdürebilmesi yeniden yapılanma çerçevesinde 
mücadele araçlarını örgütlemekten geçmektedir. 

Özgür Kadın Hareketi’nin çalışmaları 5. Kongre’ye kadar PJA çatısı 
altında merkezileştirilerek yürütülmüştür. Açılım, kitleselleşme, kurum-
sallaşma ve evrenselleşme temel hedeflerimiz olmasına rağmen, geniş 
kadın kesimlerinin ihtiyacına göre faaliyetler geliştirilememiş ve bu 
doğrultuda yeterince örgütlü bir iradeye kavuşturulamamıştır. 3. alan 
çalışmalarımızda taktiksel, bürokratik ve pragmatist yaklaşımlar hakim 
olmuştur. Kadro ve çalışma sistemimizi belirleyen hiyerarşik, devletçi 
zihniyet ve genellemeci kurumlaşma mantığı farklı kadın kesimleriyle 
güçlü paylaşım ve birlikteliklerin geliştirilmesinin önünde engel olmuş-
tur. Toplumsal sorunlara çözüm yaratan bir örgütlemeyi geliştirmek 
yerine günü birlik ilişkiler ve kısa vadeli kampanya çalışmaları nedeni-
yle kadın kurtuluş ideolojisi doğrultusunda kadının öz gelişimini, bilin-
çlenmesini ve örgütlü iradesini yaratma yolunda çok sınırlı bir gelişme 
kaydedilebilmiştir. Klasik parti zihniyeti ve işleyişine dayalı şekillenen 
kitlesel çalışmalarımız ve bir dernek düzeyini aşmayan kurumsal çalış-
malarımız demokratik değişim ve dönüşümün, cinsiyet ve zihniyet 
devriminin motor gücü olmaktan uzak kalmıştır. Geçmiş pratikteki 
yanılgı ve yaklaşımları aşmak için Özgür Kadın Hareketi’nin demok-
ratik ekolojik toplum paradigmasına dayalı yeniden yapılandırılması 
gerekmektedir. Bunun için; ideolojik kimlikte derinleşmek ve toplumsal 
sözleşmeyi tabandan geliştirip yaşamsallaştırmak, örgütsel, siyasal ve 
sosyal mücadele araçlarını ve tarzını yeniden tanımlamak gerekmekte-
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dir. PJA, 5. Kongresi ile kendisini bir kadro partisi olarak örgütlerken, 
kadının toplumsal ve kitlesel örgütlenmesinin yeni bir oluşuma kavuş-
ması gerekmektedir. Bu temelde, örgütlenecek olan bu oluşumun  
PAJK’tan kadrosal, ideolojik ve siyasal perspektiflerle beslenmesini ve 
aynı zamanda demokratik ekolojik paradigma ekseninde örgütlenen tüm 
oluşumların bu örgütlenmede temsil bulmasını öngörmekteyiz. Buna 
göre; önümüzdeki süreçte PAJK olarak 3. alan çalışmalarımızı sivil to-
plum örgütlerini de kapsayan Özgür Kadın Birlikleri tarzında yeniden 
ele alarak  amaç ve araç bütünlüğünde geliştirmeyi hedefliyoruz: 

 
A- Özgür Kadın Birlikleri 
Özgür kadın birlikleri sivil alanda yeni dönem çalışmalarımızın ör-

gütlenme esprisini ifade etmektedir. Şematik bir yaklaşım yerine, özgür 
kadın birlikleri kadınların kendi ihtiyaçları doğrultusunda, tabandan, farklı 
kadın kesimlerinin öz örgütlenmelerini geliştirmekte ve bu örgütlenmeler 
arasında iş ve rol koordinasyonu sağlamaktadır. Farklı coğrafik ve to-
plumsal gerçekliklere göre başta Kürdistan olmak üzere, Türkiye, İran, 
Irak ve Suriye’de, yine Avrupa, Kafkasya, BDT’de ortak bir anlayış 
çerçevesinde, ama çeşitli örgütsel araçlarla mücadelenin geliştirilmesini 
esas almaktadır. Kadının yaşadığı sorunlara çözüm üretmek amacıyla si-
yasal, hukuksal, sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel, eğitsel, sağlık ve 
medya alanlarında örgütlenmelere giderek kadının iradesini, siyasal ve 
toplumsal etkinliğini güçlendirmeye çalışmaktadır. “Her amaç için bir 
demokratik araç” esprisinden hareketle yaşam felsefemizin uygulama 
alanını ve alternatif bir yaşamı yaratmada önemli mücadele araçlarını 
oluşturan sivil toplum örgütlerinin misyonuna denk bir şekilde yeniden 
ele alınması toplumsal değişim ve dönüşümünü başarmak açısından 
önem taşımaktadır. 

Bu temelde, geniş bir örgütlülük ağını geliştirerek, her türlü tahak-
kümcü yaklaşım ve ataerkil egemenliğinin aşılmasına dönük mücadele 
etmek ve alternatif bir sistem yaratmak özgür kadın birliklerinin görevler-
indendir. Bu görevleri başarmak için, özgür kadın birlikleri kendi içinde 
demokratik kültür ve işleyişi, katılımcılık esasını, geniş karar mekanizma-
larını ve açıklık ilkesine dayanan bir örgütleme ve yaşam biçimini gel-
iştirmeyi şart görür. Komün, mahalle, semt ve bölgelerde örgütlenir. Her 
alan kendi özgünlüğünde geniş kitlesel katılımı esas alan kongrelerle, 
kendi programı ve yönetmeliğini belirler ve çalışmaları yürütmek, güncel 
politika ve örgütlülüğü geliştirmek amacıyla yeterli sayıda temsilcilerden 
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oluşan koordinasyon, meclis vb. yönetim bileşimleri seçer. Alanlar arasın-
daki ilişki ve iletişimi eş güdüme dayalı olarak geliştirir. Ülkeler somutlu-
ğunda ve giderek uluslar üstü bir federasyonlaşmaya doğru legal bir ör-
gütlenmeye gitmek esas olmakla birlikte, anti-demokratik devletlerin ko-
şulları altında özgür kadın  birliklerinin örgütlenmesi demokratik meşru-
luk ilkesine ve meşru müdafaa hakkına dayalı bir örgütlenmeyle gel-
iştirilir. Bununla birlikte özgür kadın birliklerinin geliştirilmesinde esas 
alınması gereken ilkeler ve yaklaşımlar şunlardır: 

1-Her alanda kadınların somut ihtiyaç ve imkanları doğrultusunda, 
siyasal, hukuksal, sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel, eğitsel, sağlık ve 
medya alanlarında örgütlenmelere, özgün kurumlaşma ve komiteleş-
melere gider. 

2-Karşılıklı dayanışma, maddi ve manevi paylaşımı geliştirerek, far-
klı çalışma alanları ve kurumlaşmalarının kendi misyonuna denk çalış-
malarının yanı sıra birbirini tamamlamayı esas alır.  

3-Bağımsız iradeyi ve siyasal duruşu korumak için bağımsız eko-
nomik kaynakların gerekliliği bilinciyle her çalışma sahası ve kurumu 
aidat alır, projeler geliştirir ve farklı üretim alanları geliştirerek kendi 
ekonomik gelirini yaratır.  

4-Özgür kadın birlikleri çalışmalarında, geniş kadın kitlelerinin hem 
pratiksel hem düşünsel anlamda aktif katılımını  esas almakla birlikte 
teorik bir öngörüyle, özgür kadın birliklerinin programına derinlikli 
bağlı, kendini amaçlarına sınırsız inanç ve kararlılıkla yatıran kadrolarla 
özgür kadın birlikleri güçlendirilir. 

5- Özgür Kadın Birlikleri, farklı sivil toplum örgütlerindeki kadınlar 
arasında paylaşımı, dayanışmayı ve ilişkiyi sağlar. Feminist kadın hare-
ketleri ve demokratik-ekolojik mücadeleyi esas alan diğer kurum ve 
örgütlerle stratejik ittifak ve ortak mücadele zeminleri yaratmayı ve gel-
iştirmeyi hedefler. 

   6- Sivil toplum örgütlenmeleri verili bilimsel yaklaşımlara alter-
natif sosyolojik, bilimsel yöntemlerle kendisini donatır, yaşamsal ve 
düşünsel bütünlüğü esas alır ve başta kadın olmak üzere tüm toplumun 
bilincini bu yönlü geliştirici  rol oynar. Bu anlayış çerçevesinde yeni 
örgütlenmelere gidilir ve mevcut kurumlaşmalar kendisini bu temelde 
yeniden düzenler.  

7- Temel esprisi, ne geleneksel toplum zihniyetine hapsolmak ne de 
devletle benzeşmek ya da çarpışmaktır. Sivil toplum örgütleri her ikisine 
de mesafeli olan, bilinçli toplum kesimleri üzerinden gelişen, kendi al-
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ternatif duruşu olan ve demokratik dönüşümü esas alan bir espriyle 
hareket eder.  

8- Kendi içimizde ortaya çıkan hiyerarşik zihniyet ve bürokratik ku-
rumlaşmaları aşarak kollektivizimi ve yatay örgütlenmeyi esas alır. 
Bugüne kadar belli bir kesimle sınırlı kalan ve marjinalleşme tehlikesi 
taşıyan çalışma tarzına karşı kadınların ihtiyaçları doğrultusunda, onların 
yaşam gerçekliğini de dikkate alarak geniş kesimlerin katılımını sağlar 
ve kendisini bu temelde yeniler.  

9- Sivil toplum örgütlerinin misyonunu yerine getirebilmesi ve kaza-
nımları kalıcılaştırıp topluma mal edilebilmesi için yetkin kadro ve çalı-
şanların yetiştirilmesini öngörür. Genellemeci ve soyut kalan mücadele 
tarzını aşmak açısından uzmanlık alanlarına göre(dil, hukuk, alanların 
toplumsal normları ve tarihsel gerçekliği, gelenek ve görenek vb.) eğitim 
birimlerini oluşturur. 

Özgür Kadın Birliklerinin diğer örgütlerle olan ilişkileri; 
      Özgür Kadın Birlikleri PAJK ile eş güdümlü çalışır, ve  PAJK'ı 
ideolojik,  siyasal üretim merkezi olarak kabul eder. 

Konrge Gel'de kendini tüzel kimliği ile temsil eder. 
PAJK, YJA ve Kongre Gel'de ki kadın üyelerinin de katılımı ile 

gerçekleşen yıllık kongreye karşı sorumludur.  
 Kongre Gel'de ki sosyal komiteye bağlı kadın komitesinin ürete-

ceği projeleri destekler ve uygulama gücüne kavuşturur. 
 Oluşum sürecinde olan Özgür Kadın Birliklerinin kendini temsil 

edebileceği örgütlülüğe kavuşturana kadar çalışmalar PAJK'ın sorumlu-
luğunda yürütülür.   

Buna göre bütün çalışma alanlarında Özgür Kadın Birlik-
lerinin oluşumuna ilişkin olarak; 

 
 
TÜRKİYE - KUZEY KÜRDİSTAN 
1- bütün kadın çalışmalarının bir meclis bünyesinde örgütlendiril-

mesi. 
2- Kadın kitlesinin özgün örgütlenmesinin zeminlerinin yaratılması 

ve varolan çalışmaların hızlandırılması 
 
IRAK-GÜNEY KÜRDİSTAN 
1- Mevcut koordinasyonun çalışmalarına devam etmesi, 

alanlarda yerel örgütlülüklerin oluşturulması  
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2- Örgütlenmeyi ihtiyaçlar ve alanların özgünlüğü doğrul-
tusunda geliştirmesi 

3- Mevcut sivil toplum örgütlerini klasik dernek pozisyonundan 
çıkarak örgütlendiği çalışma alanı üzerinden derinleşmeyi sağlaması ve 
örgütlendirilmesi  

İRAN-DOĞU KÜRDİSTAN 
1- Alanda özgün kadın çalışmalarının örgütlülüğe kavuşturul-

mamış olmasından dolayı PAJK'ın kadro takviyesi yaparak alanda çal-
ışma zemininin araştırılarak buna göre bir örgütsel modele gidilmesi 

SURİYE-GÜNEY BATI KÜRDİSTAN 
1- Çalışmaların kadın koordinasyonu biçiminde devam etmesi ve 

altı ay içerisinde yapılacak konferansla kendini yeniden yapılandırarak 
ilan etmesi 

MAHMUR 
1- Mevcut örgütlenme düzeyimizin Özgür Kadın Birlikleri per-

spektifiyle yeniden yapılanma çerçevesinde ele alınarak, örgütlendiril-
mesi 

LÜBNAN 
1- PAJK'ın bu sahaya güçlü ve nitelikli kadro takviye yapması  

2- Varolan çalışma zemini ve imkanlarının işletilmesiyle legal ku-
rumlar üzerinden ortak oluşumlara gitmesi   

AVRUPA 
1- Mevcut kurum ve kuruluşlarımızın yasal bir düzenlemeye tabi 

tutularak, bir çatı altında örgütlendirilmesi 
2- Yerelin ihtiyaçlarına göre örgütlenme ve kurumlaşmalara 

gidilmesi 
3-  Her ülke çapında kadın kitlesinin o ülkenin koşullarına göre 

yasal zeminde örgütlendirilmesi ve bir koordinasyona kavuşturulması 
4- Siyasal temsilciliklerin oluşturulması 
5- Farklı kadın kurumları ile daha aktif bir ilişkilenmeye gidilerek 

o kurumlar içerisinde örgütlenmenin geliştirilmesi 
BDT-RUSYA-ERMENİSTAN 
1- Orta Asya, Ukrayna ve Rusya'nın kendi bünyelerinde gerçek-

leştirecekleri konferanslarla örgütlülüklerini oluşturularak ortak bir 
kadın koordinasyonuna kavuşturulması    

2- Ermenistan ve Kafkasya da bir derneğin açılması ve bir yıl 
içerisinde Özgür Kadın Birliklerinin zeminin oluşturulması, bu doğrul-
tuda daha önce alınan karar ve projelerin pratikleştirilmesi. 
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3- Kadın örgütlenmelerinin genel siyasi çalışmaların yanı sıra 
ağırlıkta sürgündeki Kürt kadınlarının sosyal, siyasal, kültürel ve eko-
nomik sorunlarını çözecek örgütlenmelere gidilmesi  

Bütün çalışma alanlarında Özgür Kadın Birliklerinin kitlesel yayın 
organlarına kavuşturulması, Jına serbılınd dergisinin ideolojik yayın 
organı olarak PAJK'a devredilmesi 

 
Devrimci Selam ve Saygılar 
3. Alan Çalışma Komisyonu 

iran 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PJA V. KONGRESİNE YENİDEN YAPILANMADA                           

TOPLUMSAL SÖZLEŞME TASLAĞIDIR 
Uzun teorik tanımlamaların çerçevesine oturtmaya çalıştığımız, 

her seferinde biraz daha uzak, soyut bir tablo çizerek görüş 
açılarımızı daraltarak ele aldığımız Toplumsal Sözleşme çalışmasını 
daha yaşamsal, somut, ihtiyaca cevap verir nitelikte tanımlamak ve 
projelendirmek önemli....  

Özgür Toplum Sözleşmesi;’’Nasıl bir dünyada yaşamak istiy-
oruz’’sorusuna (kadın cephesinden) sosyal, siyasal , ekonomik, hu-
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kuki ve cinsler arası  ilişkilere kadar bütün boyutları kapsamına alan 
bir cevap oluşturma girişimi, bunun zengin ve çok yönlü mücadele  
biçimidir.  

Yaşadığımız çağın ve sistemin güçlü bir eleştirisi kadar toplumsal 
yapının analizi ve alternatif bir yaşam seçeneğinin nasıl, kimlerle, ne 
düzeyde, hangi yol ve yöntemlerle  oluşturulabileceğini tartışan ve 
reel(verili) olanın aşılmasını öngören  bir yol haritasıdır. 

Yine demokratik bir sistemin oluşumuna doğal ve komünal  de-
ğerleri  katarak daha az devlet, daha çok özgürlük ve toplumsal barış 
için kadınsı değerlerin dinamik ve akışkan kılındığı yeni bir  anayasa 
girişimidir. Daha da derinleştirebileceğimiz ve yeni anlamlar 
katabileceğimiz Toplumsal Sözleşme öz itibariyle özgürlük isteyen 
tüm kadınların yaşam anlayış ve ilkeleridir. Bu anlamıyla salt pratik-
politik ve taktik bir  adım olarak değerlendirmek yetersiz olacağı gibi 
özünü oluşturan özgürlükçü değerlerden de bir uzaklaşma olacaktır.  

Kısaca vurgulamaya çalıştığımız bu tanımlamayla birlikte 
yeniden yapılanma tartışmalarına başladığımız bu süreçte, Toplumsal 
Sözleşmeyi yeni bir aşamaya ulaştırmanın ihtiyacıyla karşı karşı-
yayız. Tüm yetersizliklere rağmen ilerletilmesi gerektiğine 
inandığımız bu çalışmanın yeni dönemde daha somut ihtiyaçlara 
cevap olabilecek bir örgütlenmeye gitmesi gerekmektedir. Her şey-
den önce bu ihtiyaç mevcut yürütülen çalışmaların bir sonucu olarak 
açığa çıkmıştır.     

Başlangıçta bir bildirge çerçevesinde ele alınan Toplumsal 
Sözleşme çeşitli alanlarda oluşturulan birimler ve yine kısmi 
yürütülen basın çalışmalarıyla kamuoyuna taşırılarak belli tartışmalar 
yürütülmüştür. Başta Avrupa olmak üzere değişik kadın çevreleriyle 
yapılan tartışma ve görüş alış verişlerinde açığa çıkan ortak sonuç; 
Toplumsal Sözleşmenin heyecan verici, cesur ve önemli bir adım 
olduğu yönündedir. Ancak bunun yanında Ortadoğu ( kürt ) eksenli 
kaldığı dünyanın her yerinde,  her kesimden kadını kucaklayacak bir 
biçime kavuşturulması gerektiği yönünde eleştirilerde geliştirilmiştir. 
Bu çerçeveden, Toplumsal Sözleşmeyi yeniden ele alışımızda küre-
sel olan ile yerel olanın diyalektiğini doğru oturtan bir yaklaşımın 
esas alınması gerektiği açığa çıkmaktadır. Farklı kültürel dokular, 
farklı çelişkilerin başatlığı, yasaların ve siyasal rejimlerin farklılığı 
işin özünü değiştirmese de özgün bir yaklaşım kadar kapsayıcı ve 
zengin modelleri de gerekli kılmaktadır. Çünkü gerçek buluşmalar, 
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ortaklaşmalar özgünlüklerin ve farklılıkların yaşadığı bir ortamda 
anlam kazanabilir. En geniş kesimlerin istemi olan bir yaşam 
biçiminin çerçevesinin önceden konulmuş tek bir sözleşme ile belir-
lenemeyeceği açıktır. Bu gerekçe ile tüm kadınların yaşadıkları si-
yasal, sosyal, kültürel ortamı analiz eden ve yaşamak istedikleri 
biçimi tanımlayan bu anlamda yerel olana inisiyatif tanıyan bir yak-
laşımın - demokratik bir toplum anlayışının gereği olarak da- gerek-
liliği üzerinden Toplumsal Sözleşmeyi yeniden ele almak önemli 
olacaktır. Yine teorik açılımlarda eksik, hatalı, anlaşılamayan, yanlış 
anlamlara yol açan tespitlerin olduğu gelen görüşler arasında. Özel-
likle üslubun soyut ve üstte kalması ciddi bir eksiklik olarak değer-
lendirilmektedir. Mevcut Toplumsal Sözleşme bildirgesinin sözü 
edilen eleştiriler dikkate alınarak Önderliğin son savunmaları 
çerçevesinde yeniden ele alınması gerekli olduğu kadar çalışmanın 
bundan sonraki gidişatı açısından da ön açıcı olacaktır.Gelen bu 
eleştirilerin yanı sıra çalışmaya katılmak isteyen çeşitli kadın örgüt 
ve şahsiyetler de söz konusu. Hatta Toplumsal Sözleşme bildirgesini 
“ Dünya Kadın Beyannamesi ” biçiminde ilan etmek isteyen kesim-
lerinde olduğu gelen bilgilendirmeler  kapsamındadır. Bu gelişme 
aynı zamanda yürüteceğimiz  somut adımların önemli bir kadın 
kitlesini kapsayacağının da kanıtı olmaktadır. Bir bütün Toplumsal 
Sözleşme  bildirgesi üzerinden edinilen bu sonuçlar temelinde bu 
çalışmanın öncülüğünde yaşadığımız yetersizlikler denilebilir ki 
daha fazla gelişmenin yaşanmamasında etkili olmuştur. Bilindiği gibi 
yaklaşık 4 yılı aşkın bir süredir Önderliğin gündemimize koyduğu 
Toplumsal Sözleşme çalışması, 4. kongre sonrası çok sınırlı bazı 
tanıtım ve tartışmaya açma girişimleri dışında ciddi bir proje ve 
planlama konusu olmamıştır. Mevcut planlamalar da ele alıştaki 
yüzeysellikten kaynaklı kurumsal ve bireysel engellere takılarak 
pratikleşmemiş, ertelenmiş, genel, soyut, teorik bir çerçeveye 
mahkum edilmiştir. Önderliğin kadın tarihi ve kadın devrimi ile bir-
likte önümüze koyduğu bu temel çalışmanın bu güne kadar bu denli 
sığ ve geçiştirmeci ele alınması genel olarak çalışmalarımızda ön 
gördüğümüz açılım, kitleselleşme, evrenselleşme vb. perspektifleri 
daraltmış sınırlı, marjinal ve kendini tekrarlayan bir pratik açığa çı-
kartmıştır. Bunun için bağımsız bir oluşuma gitmesi kadar elde 
edilen verilerden yola çıkarak bir yaklaşımı hatta somut uygulama 
alanlarını yaratmak önemli olmaktadır.  Bu gerçeklikten hareketle 
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yeniden yapılanma sürecinin önemli bir parçası olarak Toplumsal 
Sözleşmeyi yeniden ve yeni bir anlayış ile ele almayı diğer çalışma-
ların arasına sıkıştırılmış bireylerin insafına bırakılan dolaysıyla 
pratikleşmeyen durumdan çıkartıp somut projelendirmeyi önemli 
buluyoruz. Yeni paradigma temelindeki yeni dönem çalışmalarımızın 
ana eksenini oluşturacağı gibi derinlik ve ivme kazandıracağı da 
açıktır. Bu  anlamda Özgür Kadın Hareketi olarak tüm çalışma sa-
halarımız, merkezlerimiz ve pratik uygulamalarımız Toplumsal 
Sözleşme esprisi kapsamında olmak durumundadır. Diğer bir deyişle 
tüm çalışmalarımız aynı zamanda birer toplumsal sözleşme çalışması 
olmak durumundadır. Bu kapsamdaki bir yaklaşımın Toplumsal 
Sözleşmeyi daha yaşamsal ve uygulanabilir kılacağına inanıyoruz. 
Bu temelde yeniden yapılanma sürecinde Toplumsal Sözleşme çal-
ışmalarının belirtilen eksende yürütülmesi için şu pratik önerilerde 
bulunuyoruz: 

a) Toplumsal Sözleşme çalışmalarının bir koordinasyona ka-
vuşturulması. Bunun için çalışmanın yürütüldüğü tüm alanlardan 
temsilini bulan merkezi Avrupa da  bulunan bir koordinasyon 
oluşumuyla çalışmaların bağımsız bir biçimde ve  genişletilerek 
yürütülmesi. 

b)  Yukarıda belirtilen eleştiriler çerçevesinde Toplumsal 
Sözleşme bildirgesinin Önderliğin son Savunmaları temelinde 
yeniden ele alınması gerektiğini belirtmiştik. Bildirgenin bir çok dile 
çevirilip kitap olarak basılmış olması nedeniyle yeni bir bildirge 
yazmak mevcut durumda çok temel bir gereklilik olmadığı gibi hızla 
başlatmak istediğimiz çalışma açısından önemli bir zaman kaybına 
yol açacaktır.Bu nedenle Önderliğin son savunmaları temelinde 
düzeltmeleri, değişik kadın çevrelerinden gelen eleştiri ve reaksi-
yonları, yine başta Kadın Anayasası projesi olmak üzere Toplumsal 
Sözleşmenin pratikleştirilmesine dönük somut proje ve perspektifleri 
içeren kısa ve ek bir broşürün hazırlanması.  

c)  Daha önce PJA 3. Meclis toplantısında kararlaştırıldığı üz-
ere Türkiye de bir Toplumsal Sözleşme bürosunun açılması. Bu 
büronun başta Kadın Anayasa çalışması olmak üzere Toplumsla 
Sözleşme kapsamına giren tüm alanlara ilişkin çalışma ve projeleri 
önüne koyması , mevcut durumda bu türden çalışmaları yürüten ku-
rum ve örgütlenmeleri  desteklemesi, ittifak ve dayanışma içerisinde 
bulunması.Somut olarak  kadının ekonomıik yaşama katılmasını de-
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stekleyen kurumlar, kadın eğitim ve sağlık merkezleri, doğa koruma 
dernekleri, kadın özgürleşme evleri, kadın danışmanlık merkezleri 
gibi sivil toplum örgütlerinin Toplumsal Sözleşme çerçevesinde ör-
gütlendirilmesi,  var olanlarının da desteklenmesi hedeflenmelidir.  

Sonuç olarak; Toplumsal Sözleşme bildirgesinin üzerinden yeni 
tartışmaları başlatmaktan ziyade  açığa çıkan sonuçlar üzerinden 
pratikleşmeye dönük proje ve planlamalara gitmeyi ilk ve somut bir 
adım olarak “Kadın Anayasası Girişimi” gibi bir süreci başlatmayı 
önemli  görüyoruz.  

 
YENİ BİR AŞAMA OLARAK KADIN ANAYASASI 

GİRİŞİMİ 
   Küreselleşen dünyamızın ataerkil yörüngesinden kopuş , güçlü bir 

kimlik mücadelesini zorunlu kılıyor. Bu mücadeleyi hayatın her alan-
ında -verili- iktidar ilişkilerine bulaşmadan yürütmek için, atıl bırakılmış 
potansiyellerin, yok sayılmış iradelerin gün yüzüne çıktığı, konuştuğu, 
tartıştığı,  işlevsel kılınıp eyleme geçtiği ve adını  koyduğu bir 
mücadeleye ihtiyaç vardır. Egemen ideolojiden kopuşun en güç olduğu 
yerden yani toplumsal cinsiyete dayalı düzenlemelerden ve onun yarat-
tığı sınırlardan kurtulmak işin özünü oluşturacaktır. Öyle ki toplumsal 
cinsiyet kimlikleri , içinde kurgulandıkları ataerkil iktidar ilişkilerinin 
damgasını taşır ve onlar tarafından sınırlandırılırlar. Bu gerçekliğe karşı 
mücadele etmek, uygun olduğu varsayılan geleneksel rol ve statüleri 
değiştirmek, anti demokratik, tahakkümcü bir toplumsal yapının te-
mellerini  atan cinsiyetçi yaklaşımlara karşı yeni bir toplumsal cinsiyet 
tanımını getirmek Toplumsal Sözleşmenin olduğu kadar bir anayasa 
girişiminin de temellerini oluşturmaktadır. Amaç, sözleşmelere kanun 
hükümlerine bağlanmış hayatımıza yeni kurallar koymak değildir. 
Zihniyet dönüşümüne yol açma ve aşmayı öngördüğü cinsiyetçi-
ataerkil- yapılanmalara karşı bir mücadele sürecini başlatmadır. Ancak 
simgesel düzeyde de olsa  hakların güvenceye alınması, somut kazanım-
lara  dönüşmesi mücadelenin evrensel ve hukuki çerçevesi açısından 
önemli bir evreyi teşkil edecektir. Kadın haklarının özgüllüğünü sap-
tamak yapay bir ayırım yaratmak değil insan hakları kavramına somut 
bir içerik kazandırmanın onu gerçekten anlamlı kılmanın olmazsa olmaz 
koşuludur. Nitekim günümüzde ‘ kadınların insan hakları’ teriminin 
ortaya çıkmasının ve yaygın bir kabul görerek BM hukukunun ayrılmaz 
bir parçasını oluşturmasının nedeni de budur. Cinsler arası eşitlik, hak 



 234 

eşitliği sağlanması ile gerçekleşmiyor. Daha da önemli olan farklı bir 
insanlık anlayışına ulaşılmasıdır. Yasa önünde eşitlik de önemli ancak 
daha da önemli olan bunun toplumsal hayata yansıması insanın -kadın 
olsun erkek olsun- zihniyetlerinin değişmesi gerektiğidir.  

 
Neden bir kadın anayasası? 
Kadınlar ve erkekler bu dünyayı eşit bir biçimde paylaşmıyorlar. 

Bugüne gelirken her adımda, her dokunuşta tarihin ve hayatın içinde 
olduğumuzu biliyoruz. Ancak varlığımız yok sayılarak güvencesiz bı-
rakıldık.  Tarihi birlikte inşaa ettiğimiz halde birlikte yazmadık. Tarihin 
acımasız yazıcıları bizi hep yok saydılar adeta  şizofrenik  bir ruh haliyle 
gerçek olmadığımızı kanıtlamak üzere mahkemeler kurdular. Kadın da 
bir insan mıdır tartışmaları süregelirken, insan hakları   dünyanın her 
tarafında en gerici rejimlerin dahi anayasalarına geçti. Ataerkil sistemin 
‘insan’ kavramını ele alışı kültürel ve toplumsal realiteye denk bir soyut-
lamadır. Bu nedenle cinsiyetçidir. Yani insandan kastedilen daha çok  
erkektir. Bu gerçeklik kadın hakları, kadın anayasası gibi terimleri 
gündemleştirmemizi zorunlu kılmaktadır. Çünkü artık hayatın içinde 
olmak   yaşadıklarımızı ve yaratıklarımızı belgelemek istiyoruz. Tüm 
bunların dünyanın her yerinde sosyal, siyasal, kültürel bir çok geriliğe 
takıldığı ve patriyarkal kültürün bunu bir biçimde meşru gördüğü bilini-
yor. Bunun için sürekli bir mücadeleye ve mücadelemizi güvence altına 
alacak yeni bir hukuk anlayışına ve ahlakına ihtiyacımız var. Yaşamımız  
erkek egemenlikli kültürün uygun ve doğru bulduğu ölçüde müm-
künken, başarılarımız aynı kültürün gölgesinde kalmaya mahkumdur. 
Hatalarımız ayrımcı bir hukukun cenderesinde geriye dönülmez 
sonuçlara yol açarken çoğu zaman yaşamımıza mal olabilmektedir. 
Özgürlük yüksek düzeyde sorumluluk  gerektirir. Yaşadığımız dünyayı 
eşit ve özgür bir biçimde paylaşmak istiyoruz. Bunun mücadelesini 
vermeyi ve yürüttüğümüz mücadelenin sonuçlarını gelecek kuşaklara 
bırakmayı bu sorumluluğun bir gereği olarak gördüğümüzden böylesi 
bir girişimin mutlak anlamda olması gerektiğini düşünüyoruz.  

  Bu nedenle; 
1- Ataerkil sistemin tüm kurum ve kuruluşları cinsiyetçidir. Bu  

sistem kendisini  meşru ve yasal kılacak bir hukuka ihtiyaç duyacak-
tır. Bu nedenle mevcut yasalar kadın aleyhinedir. Tüm yasaların ve 
uluslar arası sözleşmelerin demokratikleştirilip özgürleştirilmesi 
için... 
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2- Hiyerarşik topluma geçişle birlikte tüm yasalar, cinsiyetçi 
bir bakış açısıyla ve tek taraflı oluşturulmuştur. Dolayısıyla gerçekler 
her halukarda gizli kalacaktır. Tartışan ve tartışan onlardır. Karar 
veren ve karar veren onlardır. Tanıklığı bile şaibeli olan kadının 
kendi haklarını savunmasının pek bir kıymeti harbiyesi olmayacaktır. 
Bu nedenle sorunun muhatapları ve mağdurlarının birlikte tartıştığı 
ve kararlaştırdığı bir anayasal sistem için... 

3-   İnsan  merkezli yaklaşımların bozduğu doğa-toplum 
dengesi büyük bir eşitsizliğe yol açarken bu en çok da kadını etkile-
mektedir.’ Biyolojik duyarlılığı olmayanın toplumsal duyarlılığı da 
olmaz ‘ tespitinden hareketle doğaya karşı duyarlılığı ve toplumsal 
eşitliği sağlamak amacıyla demokratik-ekolojik bir toplum ve bunun 
yasal güvenceleri için... 

4-  Kadınlar dünyanın her yerinde siyasi ya da adli bir çok da-
vadan yargılanmış ve halen yargılanıyor olmalarına rağmen savunma-
larını kadın gerçeğine, onun özgün yanlarına dayandırmamaktadırlar. 
Yakın tarihimizde dahi salt kadın olmak üzerinden  gerçekleşen yargı-
lamalarda kadın olgusu bilimsel olarak ele alınmamıştır.Mevcut hukuk 
sisteminin  cinsiyetçi olması madalyonun bir yüzü iken kadınların bu 
gerçeğe rağmen kendi yasalarını oluşturmamış olmaları da madalyonun 
diğer yüzüdür. Bu gerekçe ile kadınların kendi yasalarını toplumsal cin-
siyet olgusunu güçlü bir tahlil ve kadın olgusunun bilimsel kritiği 
sonucu oluşturmaları için ... 

Çalışmanın yöntem ve mücadele esasları: Kadın Anayasası Girişimi;  
Toplumsal Sözleşme ekseninde yerelden evrensele ulaşma esprisiyle 
geniş bir tabana dayalı demokratik, yasal ve özgürlükçü bir mücadelenin 
örgütlenmesidir. Tek taraflı değil, ortak bir iradeye dayandığından zen-
gin ve kapsayıcı bir niteliğe sahiptir.Kadın anayasası girişimi yeni bir 
çalışmadır ancak bu konuda yani kadının mücadelesini hukuksal 
çerçeveye oturtulması bağlamında feminist hareketler başta olmak üzere 
tarihin değişik zamanlarında dünyanın değişik yerlerinde belki bugün 
isimleri dahi hatırlanmayan bir çok kadın veya kadınlar mücadele ver-
miştir ve vermeye devam etmektedir. Bu bilinçle bu çalışmaya ba-
şlarken bu tarihsel mirası yok saymadan kadın ve insanlık adına sarf 
edilmiş  tüm çabaların bir sonucu ve onların bir ardılı olarak kendimizi 
tanımlamayı vefalı olmanın ve kadın tarihine sahip çıkmanın onurlu bir 
parçası saymaktayız. Bu anlamda Anayasa Girişimimiz, kadını ezen, 
ikinci cins konumuna düşüren tüm egemenlikli, cinsiyetçi zihniyetlere 
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karşı alternatif, toplumsal kurtuluşu sağlayacak yol ve yöntemlere baş-
vurarak mücadelesini geliştirir.  Bunun için;   

1- Her sınıftan,  ulustan ve  görüşten kadınlarla birlikte farklı 
cinsel tercihte bulunanları kapsar. 

2- Çalışmanın yürütüleceği alanlarda mahalle ve köylerden ba-
şlayarak en geniş yerleşim birimlerine kadar kadınlara ulaşmayı esas 
alır ve iradelerinin anayasaya yansımasının mücadelesini verir. 

3- Her mahalleye,  köye,  şehre ulaşacak şekilde soru taslakları 
hazırlar, anketler düzenler. Hazırlanan bu anketler aracılığıyla kad-
ınların nasıl yaşamak istediklerinin kapsamını belirleyerek anayasal 
mücadeleyi geliştirir ve kadının kendisini içinde bulduğu  sa-
hiplenme düzeyini geliştirir. 

4-   Kadın Anayasası Girişim örgütlenmesi,  kadın sorununu 
salt cins kimliği temelinde ele almadan toplumsal, sosyolojik ve eko-
lojik tüm sorunlara karşı duyarlılık göstererek anayasal mücadele 
kapsamına alır. 

5- Ortaya çıkan sonuçlar üzerinden uzun vadede evrensel kadın 
anayasasının zeminini hazırlar. 

6- Kadının toplumsal yaşama katılımını sağlayacak projeler 
hazırlar, hazırlanan projeleri destekler, ilgili yasal kurumlara yapı-
labilecekler üzerine önerilerde bulunur ya da hukuka aykırı durumlar 
karşısında suç duyurusunda bulunarak çeşitli  eylemler düzenler ve 
diğer kadın kurum ve örgütlerini duyarlılığa çağırır. 

7-  Anayasal haklarınıs elde etmek için kadını bilinçlendirme, 
eğitme ve örgütleme temelinde gereken koşulları hazırlayarak  
mücadeleye kanalize ede  
        
      HEDEFLER. 
     Anayasa çalışmasının başlangıç mekanı olarak daha önce To-
plumsal Sözleşme çalışmasının yetersiz de olsa yürütüldüğü Avrupa 
ve Türkiye'yi (Özellikle Kuzey Kürdıstan parçası)  belirlemeyi uy-
gun gördük.  
      Bunda Toplumsal Sözleşme çalışmasının tanıtım düzeyinde de 
olsa açtığı zemini pratik bir adım olarak tamamlama anlamı olduğu 
gibi mevcut alanlarda sivil kurumlaşmalar ve kadın hareketliliğinin 
etkinliği de önemli bir etken olmuştur. 
    Kısa vadeli hedefler; 

1- Ortak bir anayasa çalışmasının yürütülmesi için,  kendisini 
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örgütleyecek bürolar ve oluşumlar üzerinden daha önce ilişkili olan 
çevrelerle birlikte  ulaşılabilecek  tüm kesimlerle bir diyalog kuru-
larak  hukukçu kadınların ağırlıkta yer aldığı bir komite oluşumuna 
gidilmesi 

2-  Akademik ve bilimsel bir çalışma olması itibariyle ilk 6 
ayda komitenin eğitim, araştırma ve incelemeler yaparak bu konuda 
belli bir yetkinliğe kavuşturulması için hukukçuların özellikle kadın 
hukuku (medeni hukuk) konusunda yetkin çevrelerle çalışmanın esas 
alınmas 

3- Bir anayasayı oluşturulacak temel sorulardan yola çıkarak 
tüm kadın kesimlerine ulaşacak anket, kamuoyu yoklamaları, 
araştırma ve istatistiklere dayanarak tabandan geliştirilmesine dönük 
alt yapı çalışmalarının başlatılması 

 
Orta vadeli hedefler; 
1- Yapılan araştırma- inceleme sonuçlarıyla birlikte yerelden 

yürütülen hazırlık çalışmaları temelinde çalışmanın olduğu alana 
dönük anayasa oluşumuna gidilmesi. Her alanın kendi somut ihtiya-
çları ve istemleri göz önünde bulundurularak alanlara dönük anayasa  
içeriğinin hazırlanması 

2-  Irak, Lübnan ve BDT alanlarında da aynı çalışmanın başlatıl-
ması 
3- Kadın Anayasası Girişimi adıyla toplumsal tüm sorunlar karşıs-
ında etkili bir mücadeleye öncülük ederek tavır geliştirilmesi ve buna 
dönük çeşitli eylemliliklerin örgütlenmesi ya da destek sunulması. 
4- Basın-yayın aracılığıyla tanıtım reklam gibi aktivitelere başvura-
rak içeriğinin daha da güçlendirilmesi ve anayasanın medyatik, 
meşru kılınması. Bunun için Türkiye ve Kürdistan  başta olmak üz-
ere değişik yerlerde kadına karşı baskı, şiddet,tecavüz  v.b. içerikli 
pilot davalar belirleyip bunlara  aktif bir katılım sergileyerek  mevcut 
hukuk sisteminin gerçeğini ortaya çıkarmak,  yasaların kadın karşıs-
ındaki ayrımcılığını ve yetmezliğini  ortaya koymak  kadar kadına 
dönük yasal yetersizlikleri gündemde tutmak ve alternatif yasaların 
hazırlanarak  öncülük edilmesi. 

5- Mevcut durumda Türkiye ve Kürdistan cezaevlerinde binleri 
bulan kadın tutuklu bulunmaktadır.  Yaptıkları savunmalar genel bir 
siyasi çerçeveyi aşmamaktadır. Oysa mücadeleye katılan her kadının 
ulusal, toplumsal  gerekçeler kadar kadın olmaktan kaynaklanan 
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yüzlerce gerekçesi de bulunmaktadır. Bu temelde  kadın yoldaşların 
savunmalarını kadın eksenine oturtması  hem devletin içinde bulun-
duğu sosyal adaletsizliği ortaya çıkartıp sorunda bir taraf haline geti-
recek, hem de cins bilincinin kökleşip cinsiyetçi yaklaşımların aşıl-
ması ve özgün yanların, kültürel değer yargılarının  dezavantaj ol-
maktan çıkarılıp bir avantaja dönüşmesi açısından çeşitli çalışmların 
örgütlendirilmesi 

6-  Bir bütün olarak kadın haklarının güvenceye kavuşturulma-
sını ön gören projemiz özellikle Türkiye ve  Kürdistan koşul-
ları ve buradaki kadının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
eğitim-sağlık hakkı, töre  cinayetleri, aile içi şiddet ve tecavüz, 
boşanma hakkı ve eşit mal paylaşımı, başlık/berdel gibi konular 
 başta olmak üzere yasa değişiklikler için mücadeleyi ve 
bunların çözümüne dönük  örgütlenmelere gitmeyi esas alır. 

7-  Mezopotamya ilk kadın yasalarının yaratıldığı mekandır. 
Mitolojilerde de anlatıldığı gibi egemenliğin  ilk eylemi bu 
yasaların çalınmasıdır(İnnana’nın 104 ME’sinin  Enki tarafından 
çalınması). Dünyanın her  tarafından kadınların 
MEZOPOTAMYA’da  buluşarak yeniden kendi yasalarını oluştur-
ması ilk işgal  sahasının özgürleştirilmesi anlamını taşıyacaktır. 
Aynı zamanda yok sayılıp unutturularak kötürümleştirilen tarihin 
ayaklandırılması ve belki de kadın tarihinin gerçek anlamda yazıl-
maya  başlandığı zaman olacaktır. FIRAT ve ya DİCLE kıyılarında 
gerçekleştirilmesi hedeflenen buluşmayla  evrensel kadın anayasası-
nın taslağının oluşturulması ve bunun  bir kampanya biçiminde ör-
gütlenmesi.  

un vadeli hedefler; 
1- Kadın Anayasası girişimi olarak çalışmanın yürütüldüğü 

tüm alanlarda oluşturulan anayasanın birleştirilerek Dünya Kadın 
Anayasasının oluşturulması.( Ya da evrensel bir kadın anayasası) 

2- Bu temelde dünyanın her hangi bir yerinde kadının direk 
başvuracağı bir meşruluğa kavuşabilmesi 

3- Kadın haklarının insan hakkı olduğu kadın haklarının  ol-
madığı tüm yasa hükümlerinin kadın açısından geçersiz olduğu 
anlayışının geliştirilmesi 

   
 Devrimci Selam ve Saygılar  

Toplumsal Sözleşme GrubuHaziran 2004 
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MEŞRU SAVUNMA BELGESİ 
  Temelinde baskı, talan ve zor olan tahakkümcü zihniyetin, doğa 

yasalarına özdeş bir yapılanmaya sahip olması gereken toplum diya-
lektiği karşısında tıkanmayı yaşadığı bir süreçten geçiyoruz. Önder-
liğimizin kaos aralığı olarak tanımladığı bu süreç, doğadaki “öz sa-
vunma” ilkesi ile bağdaşmayan “ zor ” kullanımının toplumsal 
gerçek ve  bir bütün evrenle yaşadığı çelişkinin en uç aşamasını da 
ifade etmektedir. Talan ve gaspla artı ürünü mülkiyetinde bulunduran 
asalak kesimin, kendisini diğer kesimler üzerinde kalıcılaştırarak 
kurumsallaştırması, iktidarını sağlamlaştırması, zorun sistemli kul-
lanılması ile olur. Doğal toplumun ortak üretim ve paylaşıma daya-
nan eşitlikçi sistemi yerine, düşünsel, ruhsal, ekonomik ve fiziksel 
zorun iç içe geçirilerek, yığınların etki ve yönlendirilme altına alın-
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dığı bir sistem ortaya çıkmış ve bu sistem uygarlık tarihi boyunca 
sömürüsünü ve kurumsallaşmasını derinleştirerek, günümüzde birey 
düzeyine indirgemiştir. Kapitalist sistem kaosunun en belirgin yan-
sıması olarak ortaya çıkan, en inceltilmiş yöntemlerden en kaba 
yöntemlere kadar uygulanan şiddet sorunu sistemin zora dayalı ku-
rumsallaşmasının kapsam ve derinliğinin göstergesi olmaktadır. 
Günümüzde tıkanmayı yaşayan da doğa, toplum ve bireyler düzey-
inde tahribatları açıkça görünen bu zihinsel yapılanma olmaktadır. 
Tarih boyunca gelişen özgürlük mücadeleleri kaynağını toplumun 
komünal demokratik duruş özleminden almış olsalar da ataerkil dev-
letçi sistemin zor yaklaşımını aşamadıkları için kendi alternatif sis-
temlerini oluşturamamış, saptırılmaktan ve yeni kölelik düzenleriyle 
sonuçlanmaktan kurtulamamışlardır. Bu nedenle halkların kendi öz 
demokrasilerini geliştirmelerinin olanaklarının her zamankinden 
daha fazla olduğu günümüzde kaos aralığından kadın ve halklar le-
hine bir çıkış yapmak için tarih boyunca halk direnç güçlerinin içine 
düştüğü en temel handikap olan iktidar-devlet- şiddet arasındaki kar-
şılıklı bağlantıyı görememek sorununu aşmak hayati önem taşımak-
tadır. Başkan Apo'nun 21. yy. sorunlarının çözüm perspektifi olarak 
geliştirdiği demokratik-ekolojik toplum paradigmasını en temelde bu 
sorunun çözülmesi ve kadın ve halkların mücadele ve eylem dilini 
açığa çıkarma yaklaşımı üzerinden geliştirmiştir.  

“ Devlet odaklı zihniyet ve kurtuluşçu, kalkınmacı yöntemler terk 
edilmedikçe, reel sosyalizmin olaylarında da görüldüğü gibi kapital-
ist siteme en kötüsünden hizmet edilmekten kurtulunmuş olmayacak-
tır. Yine eskinin ülke, ulus ve din biçimindeki genelleştirici, soyut, 
ideolojik yönü ağır basan kavramlar temelinde devlet, sosyalizm, 
ulus- vatanın ve dinin kurtuluşu gibi slogan ve programlarla kitleler 
ayaklandırılarak, savaşlar düzenlenerek halkların gerçek eşitlik ve 
özgürlük taleplerine yanıt verilemez” tespitiyle Önderlik yeni para-
digmanın eylem dilini ortaya koymaktadır. Ayrıkçılığı, iktidarı ve 
devlet kurmayı hedeflemeyen; halk, birey ve cinslerin kendi kimlik-
lerini ortaya koyabilecekleri, kültürel, yasal ve anayasal haklarını 
kullanabilecekleri, inanç ve düşüncelerini ifade edebilecekleri de-
mokratik uzlaşı ortamını yaratmayı hedefleyen; ancak yasalarda üç 
kuşak hakları olarak ifade edilen temel hak ve özgürlüklere zarar 
verildiğinde zor kullanmayı da esas alan Meşru Savunma Çizgisi, 
yeni demokratik- ekolojik toplum paradigmasının eylem dili olmak-
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tadır. Dolayısıyla yalnızca bir yöntem değişikliği ya da taktik bir 
yaklaşım olmaktan öte, yeni zihniyetin kendini uygulama biçimini; 
felsefik, ideolojik, sosyal ve siyasal duruşunu ifade etmektedir. 
Yaşamın her alanında kadın ve halkların maruz kaldığı her türlü 
sömürücü ve baskıcı uygulamaya karşı haklı ve adil olanı ortaya 
koyma biçimidir. Meşru savunma anlayışını bu güne kadar süregelen 
mücadele biçimlerinden ve en temelde egemenlikli sistemin yak-
laşımlarından ayıran belirgin özelliği “zor”u kullanma biçimidir. İn-
san, kadın ve halk olmaktan kaynaklı her tür hakkın kullanımı 
önündeki hukuksal, yasal ve anayasal engeli aşacak, demokratik hu-
kuk savaşçılığı olarak adlandırabileceğimiz bir mücadele ve pozitif 
eylem anlayışı,  bu çizginin esas belirleyenidir. Bunun dışında zor 
kullanımı, ancak demokratik taleplere cevap bulunmadığında ve elde 
başka zorlama etkeni kalmadığında meşru görülmekte; bunda da 
halkın demokratikleşmesini desteklemek ve korumak amacıyla ör-
gütlemek ve yürütmek esas alınmaktadır. Dolayısıyla ikincil olarak 
ele alınacak ve zorunlu koşullar doğduğunda gelişebilecek herhangi 
bir halk ayaklanması ya da savaşımında zor kullanımının sınırları 
vardır. Böylesi bir zor kullanımın temel hedefi; karşı güçleri çözüm 
noktasında ikna etmek ya da caydırmak olurken  hedef olarak 
baskıcı, savaşçı klikler alınmaktadır. Demokratik toplumu gerçek-
leştirme amacından kopuk olarak ele geçirmeyi ve hakim olmayı 
hedefleyen milliyetçi yaklaşımlarla ayrılıkçılığı ve devlet kurma he-
defini güden, karşı ulusu ve tüm dış güçleri kapsamına alan kontrol-
süz zor kullanımı, meşru savunma çizgisine ters düşmektedir. Meşru 
savunma çizgisi, şiddet kullanımını, giderek devlet ve iktidarın sınır-
landırılması paralelinde en aza indirgemeyi, zor aygıtlarının (ordu 
vb.) toplum, siyaset ve sosyal yaşam üzerindeki etkisini zayıflatmayı 
hedeflemektedir. Dolayısıyla sömürüye dayalı şiddet kullanımının 
ortadan kalkacağı çağdaş doğal toplum ütopyasını  esas olarak alır ve 
buna göre hareket eder. Geliştireceği her türden (askeri, milis ya da 
sivil toplum kuruluşu olarak) halk savunma örgütlemesini bu te-
melde oluşturur. Bu anlamda meşru savunma çizgisi, pasif bir sa-
vunma biçimi değil; doğadaki öz savunma anlayışına özdeş, aktif bir 
savunma anlayışıdır.   “Demokrasilerin eylem tarzını kavramadan 
işleyişi geçerli kılmak güçtür. Eylemsiz demokrasi, sessiz insan gi-
bidir...Eyleme geçmeyen bir halk ve örgüt demokratikleşemez. Ey-
lem yeteneğini göstermeyen bir halk ve örgüt aslında ölmüştür” tes-
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pitiyle Önderlik özgür bir  toplum ve birey olma noktasında meşru 
savunma duruşunun önemine vurgu yapmaktadır. Bu anlamda meşru 
savunma bilinci, birey ve toplumun red ve kabullerini ortaya koyan 
iradeli bir duruş, kısıtlanan yaşam alanlarını genişleten ve toplumsal 
duyarlılık geliştiren özgürlük arayışıdır. 

“Kadın demek, krizli bir kimlik demektir” tespitiyle Önderlik, 
kadın kimliğinin ataerkil sistem gerçekliğiyle bir bütün çelişki içeris-
inde olduğunu vurgulamakta, hiyerarşik ve devletçi ideolojilerin, 
sistemlerin en fazla kadın doğasıyla uyuşmadığını ortaya koymakta-
dır. Bu anlamda meşru savunma çizgisi, en güçlü uygulama zeminini 
kadın özgürlük hareketinde bulmaktadır. Yine doğanın öz savunma 
ilkesine dayandığı için kadının doğasına da en yakın mücadele anlay-
ışıdır.  Bu gerçeğin bilinciyle kadının maruz kaldığı bedensel, ruhsal, 
sosyo-ekonomik vb.  her türden şiddet, baskı ve dıştalama yaklaşım-
larına karşı kendi kimlik değerlerini, cins özgürlüğünü  her alanda 
koruyup yaşamsallaştırma mücadelesini geliştirmek ve bu temelde 
meşru savunma hakkını kullanmak demokrasi mücadelesinin başarıs-
ında belirleyici role sahiptir.. Bu nedenle başta ataerkil zihniyetin 
şekillendirdiği toplumsal rol dağılımının ve törel hukukun (gelenek 
görenek ve anenelerin )cins kimliği üzerinde oluşturduğu her türden 
eşitsizlik ve şiddet yönelimi olmak üzere her alanda kadının kendi öz 
meşru savunma bilincine dayalı örgütlülüğünü geliştirmek en temel 
görevimiz olmaktadır.  Erkek egemen iktidarcı zihniyete karşı 
kadının doğal-özgürlükçü zihniyetini hakim kılmak, ancak bu kap-
samda gelişecek bir mücadele anlayışı ve örgütlülüğü ile mümkün 
olabilir. Mücadele tarihimizin gelişim diyalektiği de bu gerçeği 
doğrulamaktadır. 

Kürt sorunun demokratik yollarla çözüm olanağının bırakılmadığı 
koşullarda reel sosyalizmin Türkiye ve Kürdistan versiyonları olarak 
gelişen sosyal şovenizm ve ilkel milliyetçiliğin eleştirisini de kap-
sayarak gelişen PKK, özünde meşru savunmaya dayalı bir çıkış 
olarak varlık kazanmıştır. Bu özelliği ile tarihsel olarak kritik anlam 
ifade eden süreçlerde mücadele gücünü canlı tutabilmiştir.Ancak 
mücadelemiz kapsam kazandıkça geri-geleneksel toplum özellik-
lerinin de örgüt içine taşınması ve köklü dönüşüm yaşanmaması  
nedeniyle PKK özüne karşıt bir yön de gelişim kaydetmiştir.Genelde 
iktidar ve devlet hedefliliğinden kopmama, özelde de egemen zihni-
yetin hakim olduğu ve tahribatlar yarattığı kişiliklerle sözü edilen 
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anlayışın birleşmesi, haklı savaş içerisinde zor kullanımında meşru 
savunma anlayışını aşan uygulamaların ortaya çıkmasına neden ol-
muş ve mücadelemizi sekteye uğratmıştır. Önderliğin demokratik 
çözüm arayışları, dış müdahalelerden ziyade içte yaşanan bu yanılgı 
ve sapmalar nedeniyle engellenmiştir. Önderlik, bu süreci, her şeyin 
“en kutsal olan eylemdir” anlayışına feda edildiği, “amaç her şeydir 
yaşam hiçbir şeydir” inancıyla fanatizm derecesinde bir kişiliğin öne 
çıktığı, bazı ilkelerin dogmatizm derecesinde bir bağlılıkla adeta din-
selleştirildiği, şahlanan analitik zeka karşısında duygusal zekanın 
boğuntuya getirildiği, ölmek ve öldürmenin teknik bir meseleye in-
dirgendiği ve son tahlilde çağın genel karakterine uyulduğu 
biçiminde değerlendirmektedir. Bu süreçte egemenlikli sistemin zora 
dayalı hakim olma anlayışına benzer pratikler ve katı hiyerarşik bir 
yapılanma açığa çıkmıştır.Bu nedenle meşru savunma savaşında ol-
ması gereken gerilla gücüne klasik ordu anlayışıyla yaklaşım geliş-
miş, egemenlikli sistem güçlerini çözüme zorlamak yerine  dörtlü 
çete, sağ liberal ya da öl-öldür dogmatik anlayışıyla mücadelede tı-
kanma yaratan tarzlar açığa çıkmıştır. Kadın ordulaşması bu gerçek-
lik karşısında örgütlü mücadele gücü olarak gelişmiştir. Başkan Apo 
çocukluk döneminde başlayan özgürlük arayışlarına kapsam ve der-
inlik kazandırarak geri geleneksel toplum özelliklerinin örgüt içine 
taşınmasına kadın özgürlük mücadelesini geliştirerek yanıt vermiştir. 
Bu nedenle Kadın özgürlük mücadelesi PKK tarzındaki çıkışın kend-
ini yenileyen özü olmaktadır. Ancak mücadele içine taşınan geri-
geleneksel yaklaşımlar kadının mücadele içerisindeki konumunu da 
etkilemiş; kadını geri, atıl ve yük gören yaklaşım hareket içerisinde 
önemli bir atılım gücü olan kadın potansiyelini geri planda tutmaya 
çalışmıştır. Tarihsel olarak kritik anlam taşıyan süreçlerde Beritan, 
Zilan, Sema arkadaşlar şahsında zirveleşen kadın kahramanlıkları iç 
gericilik ve dış saldırılar karşısında kadının öz meşru savunma 
mücadelesinin temel dinamiklerini oluşturmuş, kadın özgürlük 
mücadelesinin kendisini sürekli yenileme gücüne ulaşmasını 
sağlamışlardır. Gelişen kadın kahramanlıkları bu yolla egemenlikli 
zihniyetin hem genel örgüt yapımız hem de kadın özgürlük hare-
ketimiz üzerindeki etkilerini sınırlandırmışlardır. Ancak bu gelişim 
dinamiğinin doğru değerlendirilememesi sonucu kadın özgürlük 
hareketine biçilen misyon yerine getirilememiş, kadın hareketi içeris-
inde erkek egemen tarzla benzeşen  merkezi bir yapılanma, sevk ve 
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idare tarzı varolabilmiştir. Önderliğin 'ideolojik kriz' olarak 
nitelendirdiği 1999'a kadar yaşanan süreçte bu nedenle mücadelede 
tıkanıklık aşılamamıştır. 

Başkan Apo İmralı süreci boyunca geliştirdiği demokratik 
dönüşüm perspektifleri ile yaşanan ideolojik- örgütsel, sosyal-siyasal 
tıkanıklığı aştırma ve Kürt sorununa demokratik çözüm geliştirme 
mücadelesini kapsamlılaştırmıştır. Başkan Apo'nun geliştirdiği yeni 
süreç özünde kadının ve halkların meşru savunma çizgisinin giderek 
kapsam ve derinlik kazanması gerekliliğini ifade etmiştir. Beş yıl 
öncesinde başlayan bu süreç boyunca Önderliğin aktif çaba ve 
mücadelesiyle önemli bir aydınlanma sağlanmış, özellikle savunma-
lar ekseninde yürütülen eğitim çalışmaları düşünsel ve ruhsal 
anlamda gelişmeler yaratmıştır. Ancak vicdan ve zihniyet devrimini, 
bu doğrultuda yeniden yapılanmayı öngören yeni paradigma 
çerçevesine de tam girilememiştir. Önderlik tarafından ortaya konu-
lan paradigmanın yeterince anlaşılamaması, ya da eski zihniyette 
direnme nedeniyle son beş yıllık süreçte meşru savunma çizgisi tam 
olarak uygulanmamıştır. Gerek siyasal mücadele gerek silahlı 
mücadele meşru savunma çizgisinin gerekleri yerine getirile-
memiştir. Siyasal mücadelenin meşru savunma çizgisi içindeki yeri 
doğru tanımlanmadığından mücadelenin en önemli ayağı olan kitle 
ayağı taktik yaklaşımlarla ele alınmış, geliştirilememiş geçmiş 
mücadele mirasının açığa çıkardığı demokratik mücadele potansiyeli 
yeterli örgütlülüğe ve eylem gücüne ulaştırılamamış, yaşanan tekrar 
kitle potansiyelinde bir zayıflama açığa çıkarmıştır. 1999 ile ba-
şlayan geri çekilme sürecinin ve öncesinin doğru çözümlenememesi 
de bu yetersizliklere eklendiğinde demokratik dönüşümün teminatı 
olarak örgütlendirilmesi gereken Halk Savunma güçleri pasif sa-
vunma konumunda tutulmuş, demokrasi mücadelesinin geliştiril-
mesinde üzerine düşen rolü oynayamamıştır. Bu durum son beş yıllık 
süreçte uygulanan 'ne savaş ne barış konsepti'nin uzamasına zemin 
teşkil etmiştir.Dolayısıyla Önderliğin “Koşullar gerektirdiğinde bu 
hakkı kullanmamak, halkların ölümü ve alçalması olur” değer-
lendirmesine denk bir marjinalleşme ve amaçtan, halktan kopukluk 
yaşanmıştır. Meşru savunma çizgisinin yaşamsallaştırılamaması geri-
geleneksel zihniyet ve yaşam biçimlerinin derinleşmesine ve giderek 
birbirinin versiyonu olan iki uç çizgi halinde kendisini somutlaştır-
masına zemin oluşturmuş, bu durum Konra-Gel kuruluş kongresi  ve 
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sonrasında örgütsel kaos olarak kendisini dışa vurmuştur. Özde dev-
letçi ideoloji- iktidar ve zor anlayışından kurtulamamanın yeni para-
digma karşısında sergilediği direncin bir göstergesi olan bu durum 
sonucunda Önderliğin, “ Devletçi ideolojilerin zor anlayışından arın-
dırılmayan mücadele anlayışı ya ilkel milliyetçi ya da teslimiyetçi 
çizgi sınırlarından kendisini kurtaramaz” belirlemesine denk bir 
konum yaşanmıştır.   Son beş yıllık süreç boyunca Meşru savunma 
çizgisinin yaşamsallaştırılmaması içinde bulunduğu koşullara rağ-
men bu hakkını en etkin bir biçimde kullanan Önderliğin yalnız bı-
rakılarak daha büyük zorluk ve tehlikelerle yüzyüze getirilmesine 
neden olmuştur.  Egemenlikli sistem inkar-imha politikalarını 
giderek genişleyen bir konsepte dayandırarak sürdürmüş başta 
Önderliğe uygulanan tecridin sistematik hale gelmesi olmak üzere 
yeniden artış gösteren faili meçhuller ve operasyonlar mücadelemiz 
açısından kritik bir sürece girdiğimizin birer göstergesi olmuştur. Bu 
nedenle demokratik çözüm yollarını yeniden açmak ve bu tehlikeleri 
bertaraf etmek amaçlı alınan meşru savunma savaşı kararı tarihsel bir 
adımı ifade etmektedir. Bu kararın uygulama gücüne kavuşturulması 
ise ancak yeniden yapılanma sürecinin yetkin tamamlanması ile 
gerçekleşebilir. Kadın Özgürlük Hareketi olarak bu sürece öncülük 
etmek, her zamankinden daha tarihsel bir anlam taşımaktadır.  Bu 
temelde yeni dönem partileşmemizi, öz savunma gücümüzü ve 
mücadelemizin kitle ayağını bu doğrultuda yetkin örgütlülüğe kavuş-
turmamız 'olmazsa olmaz' kabilindedir.  

Bunu ise ancak beş bin yıllık ataerkil-devletçi sistemin kadına 
dayattığı köksüzlüğe karşı genelde kadın özgürlük mücadele tarihi 
özelde kadın özgürlük hareketi tarihimiz boyunca açığa çıkan 
mücadele mirasımızı doğru sahiplenmekle gerçekleştirebiliriz . Sema 
ve Yekta arkadaşların eylemlilikleri bu konuda bizi doğru tutuma 
yönelten birer uyarı niteliğindedir. Mücadele tarihimiz bu nitelikte 
uyarılarla doludur. Bu gerçeklik bir yönüyle de kendi içerisinde 
sürekli akışkan bir potansiyele ve yenilennme gücüne sahip olduğu-
muzun da bir göstergesidir. Bu gerçeğimizi güçlü sahiplenerek yeni 
dönem yapılanmamızı kadının öz meşru savunmasını örgütsel bir 
yapılanmaya dönüştürmek yaklaşımı ile ele almak  kaostan kadın 
özgürlüğü lehine çıkış yapabilmemizin tek yolu olmaktadır. 

Bu temelde yeni paradigmanın öncü gücü olarak üzerimize düşen 
sorumlulukları yerine getirebilmemiz için kendimizi, en zirvede 
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kadın  kahramanlıkları şahsında zirveleşen meşru savunma kapsa-
mına ulaştırmamız temel koşul olmaktadır. Öncelikle PAJK’ın meşru 
savunma gücü YJA_Star’ı  her türden saldırı karşısında ideolojik –
örgütsel, siyasal-askeri alanda donanımlı kılmamız, aktif savunma 
gerektiren her durumda öncü, sürükleyici konumunu süreklileştirerek 
güçlendirmemiz, meşru savunma anlayışına denk kapsam ve der-
inlilikte bir örgütlülüğü yaratmamız zorunludur. Yine  Önderliğin bir 
karıncayı bile incitmemek gerektiği yaklaşımını ‘savaşta uyulması 
gereken kurallar’ kapsamının temeli olarak ele alarak yaşamsal-
laştırmak YJA-Star örgütlenmemizle yerine getirmemiz gereken te-
mel görevlerimizden olmaktadır. 

Özellikle kadına yönelik her türden şiddete karşı meşru savunma 
hakkını kullanabilmeli ve her açıdan kendisini bunu yapacak ka-
pasiteye ulaştırmalıdır. Aktif savunma gerektiren her durumda öncü, 
teşvik edici konumda olabilmelidir. 

Her geçen gün dozajı artan işkence, taciz, tecavüz, intihar gibi 
kadın katliamları karşısında özgür kadın birliklerimizi de bu temelde 
kadının öz savunma örgütlenmeleri olarak ele almak ve kitle ör-
gütlülüğümüzü bu temelde güçlendirerek önümüzdeki dönem 
yeniden yapılanmamızın temel ayaklarından biri olarak kapsam ve 
derinlik kazandırmak ertelenemez görevlerimizdendir. Bu temelde 
üçüncü alan örgütlülüğümüzü derinlikli ele almalı, bu kapsamda va-
kıf, özgürlük evleri, kültür parkları vb. örgütlenmeleri kadının yaşam 
hakkını savunma zeminleri olarak değerlendirmemiz gerekmektedir.  

Yeni dönem kadın partileşmesini de ifade eden PAJK ör-
gütlülüğümüzü de bu temelde başta ideolojik kimlik alanı olmak üz-
ere meşru savunma bilincimizi ve örgütlülüğümüzü sürekli besley-
erek kapsam kazandırarak canlı tutacak bir yapılanma olarak gel-
iştirmek yeni dönem yaklaşımlarımızın temel eksenini oluşturmakta-
dır. 

 Tüm bunları yaşamsallaştırabilmek için herşeyden önce meşru 
savunma bilincimizi güçlendirerek tüm dünya kadınlarına mal etmek 
tarihi misyonumuzu yerine getirmemiz açısından önemli olmaktadır. 
Bunun için basın yayın organları aktif kullanılırken çeşitli toplantı, 
seminer ve eğitim çalışmaları yürütülmeli ve bu noktada çeşitli ör-
gütlenmelerle ortaklıklara gidilmelidir. Yine evrensel düzeyde gel-
iştirilecek “Güvenlik formları” tarzında çalışmalarla kadının meşru 
savunma bilincinin evrensel boyutta ele alınacağı tartışma platform-
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ları oluşturulmalı, bu noktada dünya genelinde bir duyarlılık yarat-
mak hedeflenmelidir. 

Kadının kendisini bu kapsamda bir örgütlülüğe kavuşturması, 
“Demokratik Ekolojik Toplum” paradigmasının başarısını belirleye-
cektir.  

 
Devrimci selam ve saygılar 

Meşru  Savunma Komisyonu 
10 Haziran 2004 

 

 

 

 

EĞİTİM VE AYDINLANMAYA ILISKIN KARAR 
TASARISIDIR 

Toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası olan eğitim, insanlığın 
bilgi ve kültür birikimini, felsefi ve etik değerlerini kurumlaştırdığı, 
gelecek nesillere taşıdığı bir araç olması nedeniyle ideolojik-politik 
ve sosyolojik bağlamda ele alınması gereken bir olgudur. Toplumsal-
laşmaya atılan ilk adıma kadar dayandığından tarihsel ele alınmayı 
gerektirmektedir. Toplumsallaşmada temel araçlar olarak rol oy-
nayan ritüellerle başlamış, giderek yaşamın tüm alanını kaplamıştır. 
Kadın eksenli sistem boyunca insanın doğayla, insanın insanla, hatta 
insanın kendisiyle barışık ve doğal yaşaması için gerekli zihniyet, 
ahlak ve davranış biçimlerinin şekillenmesinde, dolayısıyla doğal 
toplum kültürünün canlı tutulmasında en temel araç rolünü oyna-
mıştır. Bu nedenle toplum olmanın özünde yatan gizli emek olarak 
tarihte yerini almıştır. Giderek doğal toplumun yerini hiyerarşik-
devletçi topluma bırakması ile eğitimin  egemenlikli sistemin baskı 
ve sömürü sistemini gizleyen, meşrulaştıran bir araca dönüşmesi bir-
birini koşullayarak gelişim kaydeden iki olgu haline gelmiştir. Hi-
yerarşik ve devletçi toplumun doğuşuyla toplumsal bilginin belli 
ellerde toplanması ve belli çıkarların hizmetine koşulması sonucunda 
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eğitimin yaşamla canlı bağı koparılmış, yalana ve inandırmaya dayalı 
sistemin sürekliliğini sağlayan bir araç konumuna indirgenmiştir. Bu 
nedenle eğitim, sistemin kendi yaşam anlayışını ve paradigmasını 
yaydığı, kadrolarını yetiştirdiği ve kendisini her bireyde yeniden 
ürettiği bir alan haline gelmiştir.   

Egemen anlayışa karşı bulunduğu her alanı eğitim ortamına 
dönüştüren Parti Önderliği, eğitimi yaşamsal bir olgu olarak ele 
almış, verili toplumsal rollerin süreklileştirilmesine dayanan sistem 
eğitimine karşı, özgür iradeli bireyi ve mücadeleci kişiliği açığa  çı-
karmayı, bu doğrultuda dil, düşünce ve davranış güzelliği yaratmayı 
esas almıştır.  

Toplumsal bilginin gerçek kaynağı iken cehalet kıskacında tutul-
muş, verili eğitimle kendisine daha da yabancılaşmış olan kadının 
ancak öz değerleriyle sıkı bağ içinde ve dıştan dayatılanlar kadar 
içselleştirdiği tüm dogmalara karşı da savaş içinde  olmazsa özgür 
bir kimlik kazanamayacağı tespitiyle Önderlik kadın için tüm eğitim 
zeminlerini savaş ve mücadele eksenine oturtmuştur. Bu nedenle 
spor, sanat, edebiyat gibi çalışmaları iç içe geliştirerek, yaşamın 
anlam düzeyini yükseltmeyi esas almıştır. Önderlik, eğitim felsefesi-
yle insana pragmatist yaklaşan, ezbere dayanan, maneviyattan yok-
sun eğitim politikalarını reddetmiş, geliştirdiği diyaloglarıyla her 
düşüncenin bir değeri olduğunu, eğitim mekanlarında doğaya göster-
diği ilgiyle doğadaki her canlının bir anlama sahip olduğunu, yeni 
fikirlere verdiği önemle statik düşünceleri dışladığını  göstermiştir. 

 Mücadele dinamiklerimizi sürekli canlı tutan bir saha olması 
gerekirken Önderlik sisteminden uzaklaşmanın yansıdığı en temel 
sahalardan biri de eğitim sahası olmuştur. Önderliğin yaşamla iç içe 
ve alternatif eğitim anlayışı bizler tarafından doğru ele alınmadığın-
dan eğitim demokratik dönüşüm mücadelesinin bir parçası kılına-
mamıştır. Dar program ve üsluplarla, ben merkezli mantıkla örgütle-
nen eğitimler, dönüşüm yolundaki çabaların tam sonuç vermemesine 
sebep olmuştur. Dar, bilimsel sorgulama ve özeleştiri düzeyi zayıf, 
genellemeci ve sığ yaklaşımlar ve eğitim programları nedeniyle yeni 
paradigmanın gerektirdiği kişilik ve yaşam duruşu açığa çıkarı-
lamamıştır. Kadın Özgürlük Hareketi olarak eğitim yaklaşımımızda 
açığa çıkan bu temel yetersizlikler nedeniyle özelde kadının  genelde 
toplumun siyasal, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına cevap vermede 



 249 

ve uzmanlaşmayı yaratmada yetersiz kalınmış, özgün bir eğitim 
politikası belirlenememiştir.  

    21. yy. mücadelesinin en temel ayağının kadın özgürlük 
mücadelesi olduğu gerçeğini gözönünde bulundurduğumuzda 
sözkonusu yanılgıları aşmamız zannedildiğinden çok daha tarihsel 
bir anlam taşımaktadır. Demokratik-ekolojik toplum hedefine ulaş-
mamızda toplumsal cinsiyetçiliğin aşılmasına dayalı kadın rönesansı 
temel dönüşüm  dinamiğini oluşturmaktadır. Bu temelde bilgiyi sap-
tırarak tekelleştiren, şiddet ve tahakküm aracı haline getiren ege-
menlikli sistem engeline karşı mücadele etmek, verili sistem 
eğitiminin toplumsal gerçeğimiz üzerindeki etkilerini aşarak kadının 
duygusal zekasını analitik zeka ile uyum içinde geliştirip öz iradesini 
açığa çıkarmamızı sağlayacak alternatif bir eğitim programı geliştir-
memiz hayati önemdedir.  Önderliğin savunmalarla ortaya koyduğu 
yeni insanı yaratacak zemini hazırlayan mitolojik, felsefik, dinsel ve 
bilimsel bakış açılarının tahlillerine dayalı eğitim programları ve 
yöntemleri uygulamak en temel hedefimiz olmalıdır. Bu eğitimlerle 
hem kadroyu hem halkı 3. Alan teorisine uygun hazırlayarak De-
mokratik Ekolojik Topluma giden yolun taşları döşenmelidir. Bu 
yönlü zihniyet dönüşümünün gerçekleştirilmesinde sosyal bilim 
akademileri vb. tarzda örgütlenmeler geliştirerek, yaşanan yo-
ğunlaşma  ve dönüşüm düzeyinin topluma akışını sağlamak eğitim 
politikalarımızda gereken yeri almalıdır. Bunun için bu kurumları 
herkesin kendisini özgürce ifade edebileceği zengin eğitim program-
larıyla donatmamız, kadın özünün işletileceği ve genel mücadeleye 
yansıtılacağı alanlar biçiminde ele almamız gerekmektedir. Yine 
amacına uygun sonuçlara ulaşabilmek açısından bireyin ve 
mücadelenin değişik alanlarının özgün ihtiyaçlarının da gözetilmesi 
yaklaşımının esas alınması önemlidir. Yine toplumsal dönüşümün 
temel projelerinden olan Erkeği Dönüştürme Projesini hem örgüt 
içerisinde hem de dışında her kesimin ulaşabileceği, tartışabileceği 
bir gündem haline getirecek yöntemler geliştirerek, toplumsal özgür-
lüğün bir ayağının da erkeğin dönüşümünden geçtiğini kavratmak 
gereklidir. Yüzyıl çelişkisi olan cins çelişkisini ataerkil-devletçi sis-
tem ile doğal toplum arasındaki çelişkiyi kadın eksenli sistem 
mücadelesini ve yaşam sahasını genişletme temelinde ele alarak 
çözme yaklaşımı oluşturacağımız eğitim sistemimizin temel yak-
laşımı olmak durumundadır. Bu konuda her örgütlülük sahamızı bi-
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rer eğitim sahası olarak ele almak, bunun yanında kurulacak 
akademi, vakıf vb. kurumlarda bu amaç doğrultusunda eğitim pro-
gramları ve projelerinin oluşturularak yaşamsallaştırılması, bunun 
için alanlar özgülünde eğitim komitelerinin oluşturulması önem ta-
şımaktadır.  

Eğitim ve aydınlanma çalışmalarında toplumsal dönüşümü yara-
tacak bir diğer alan Erkeği Dönüştürme Projesidir. Bunu hem örgüt 
içerisinde hem de dışında her kesimin ulaşabileceği, tartışabileceği 
bir gündem haline getirecek yöntemler geliştirerek, toplumsal özgür-
lüğün bir ayağının da erkeğin dönüşümünden geçtiğini kavratmak 
gereklidir. Toplum içinde yüzyıl çelişkisi olan cins çelişkisini sadece 
kadın-erkek çelişkisinden çıkarıp, kadın özlü sosyalite ölçülerinde 
ekolojik toplum yaratma çelişkisi şeklinde işlemek, oluşturulacak 
eğitim yöntemlerinin gündemi olmalıdır. Bu konuda kurulacak 
akademi, vakıf vb. kurumlarda bu projeyi yaşamsallaştıracak eğitim 
programları, kurulacak komitelerle belirlenmelidir.  

Bu temelde kongremiz;  
1-Tüm kadro yapımıza ve halkımıza yönelik Önderlik savunma-

ları ekseninde eğitim seferberliğinin düzenlenmesini,  
2-Özgür Kadın Akademisinin, kendisini demokratik-ekolojik  to-

plum zihniyetine ve sistemine göre yeniden, amacına uygun bir 
tarzda yapılandırmasını,  tanrıçalaşma-melekleşme-afroditleşme 
üçlemesini bilimsel diyalektikle ele alarak ‘Nasıl Yaşamalı’ sorusuna 
yanıt arama temelinde eğitim çalışmalarını örgütlemesini,  bunun 
için PAJK bünyesinde yürütülecek olan eğitim programlarını 
düzenleyip uygulayacak bir eğitim komitesinin oluşturulmasını, 

3-Önderliğin görüşme notlarının toplantı yaklaşımıyla ele alınma-
sını ve açığa çıkan eleştiri-özeleştiri ve somut öneri vb. sonuçların 
ilgili alan ve örgütlerimize iletilmesini, 

4-Erkeği Dönüştürme Projesi çerçevesinde yürütülecek eğitim 
faaliyetleriyle ilgilenecek karma bir komitenin PAJK bünyesinde 
oluşturulmasını, 

5-Başta kadın olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin kap-
sayarak, ihtiyaçlarını karşılama hedefli geliştirilen örgütlen-
melerimizi besleme amaçlı proje ve eğitim programlarının oluşturu-
larak ilgili örgütlenmelerimize ulaştırılmasını, 
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6-Kadın özgürlük mücadelesinin kurumlaşabileceği ve yaygınla-
şabileceği tüm alanlarda akademi, enstitü vb. örgütlenmelerin oluştu-
rulmasına ve beslenmesine dönük çalışmaların yürütülmesini, 

7-Kadın Tarihi, Kadın Devrimi ve daha önce Önderliğin belirttiği 
konular üzerinde uygun alanlarda çalışmaların derinleştirilmesini, 
Kadın Özgürlük İdeolojisini tanıtan kitap,broşür vb. çalışmaların 
geliştirilmesini ve  Kadın Kurtuluş İdeolojisinin beş temel maddesi-
nin Önderliğin son savunmasında geliştirdiği yeni bakış açısıyla 
güncel yorumunun geliştirilmesini, 

8-PAJK kapsamında yürütülen eğitimler başta olmak üzere to-
plumsal dönüşümdeki rolü  ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
kadın gençliğe  dönük özgün  yaklaşım ve eğitim  programlarının 
geliştirilmesini, 

9-Ortadoğu’da kadın rönesansının geliştirilmesi hedefine dönük 
her alana özgü eğitim çalışmalarının geliştirilmesi doğrultusunda 
PAJK’ın besleyici kaynak rolünü oynamasını sağlayacak eğitim 
politikasının oluşturulmasını, 

10-Başta PAJK kadroları olmak üzere tüm kadınlarda bireysel 
eğitim anlayışının geliştirilmesini sağlayacak çalışmalar yapılmasını 
karar altına alır.  

 
Devrimci Selam ve Saygılar 
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KÜLTÜR –SANATA  İLİŞKİN 
Sanat, insanın doğayı, özünde de kendisini tanımlama isteminin 

en estetik formlara sahip, farklılık ve yaratıcılıkla desteklenmiş, 
gücünü bireyin gelişiminden, komünal ve bütünlüklü toplum yaşa-
mına hizmetten alan özgür insan edimidir. Güzel ahlakla yaşamsal-
laştığı oranda özgürleştirici yönü mutlaktır. Yoğunlukta çıkış ve esin 
kaynağı olan doğayla geliştirdiği ilişki, anlam ve hissetmeye dayanır 
ve bu yüzden saygı ve sevgiyi beraberinde getirir.  

Bunun yanında insan ruhunda ve zihninde mutlak anlamda bir 
kanatlanma, dinamizm ve coşkululuk halidir. Yalnızca bir eylem türü 
değil, doğaya, topluma, insana ve yaşama farklı bir pencereden 
bakışı ifade eder. Bilim ve felsefenin yanında insan zihniyetini oluş-
turan üçüncü bir disiplinin, bir algılama ve yorumlama biçiminin 
adıdır.  

Toplumsallaşmanın olduğu kadar, özgür bireyin yaratılmasının da 
öncül koşuldur. Toplum ve birey ilişkisi için Önderlik tarafından 
belirtilen optimal denge noktası, yani verimlilik alanı, sanatın gerçek 
gelişim sahasıdır. Birey olan tarafından toplum için yaratılır, yaşa-
mın her zeminini kendi bünyesinde sorgular ve kendi ahlakına denk 
bir çıkış yolu gösterir. Bu nedenle kalıcıdır ve hem bireyde hem de 
toplumda bıraktığı etki derindir. Dolayısıyla sanat, en özlü biçimde 
ekolojik ve demokratik zihniyetin mimarı olarak tanımlanabilir. Bu 
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nedenle bir kimliği olmalı, öyle tanımlanmalı ve yargının temel ölçü-
tü olabilmelidir.  

Fakat bugün sistem içerisinde sanat kendi kimliğine sahip değildir. 
Çeşitli kesimlerin, çıkar gruplarının ve ideolojilerin düşünce kalıpları 
arasına sıkıştırılmış verili bir kullanım sahası haline getirilmiştir. 

Önderliğimizin Bir Halkı Savunmak adlı yüzyılımızın en değerli 
eserinde de belirttiği gibi sanat, egemen sistemin kendini üzerinde 
güçlendirdiği, çözülmezliğini, engellenemezliğini, dolayısıyla yenil-
mezliğini insan zihinlerinde pekiştirdiği bir araç olarak kul-
lanılmıştır. Sistem tarafından bin bir çeşit baskı yöntemi ve tahak-
küm aracıyla düşünsel, ruhsal, hatta çoğu zaman  fiziksel olarak 
sıkıştırılan insanın gözünü boyama, uyuşturma ve bu biçimiyle 
yaşama katlanabilmesi için açık bırakılan soluk borusu olarak değer-
lendirilmiştir. İnsanlar üstü örtülü aldatıcı bir sanat anlayışı tarafın-
dan kıskaca alınmıştır. Sanat, sisteme motive etmenin en derin ve 
incelikli politik aracı haline getirilmiştir.   

Bugün sanat en az ahlaktan soyutlanmış bilim kadar tahripkar, 
özünden uzaklaştırılmış din kadar saptırıcı, aldatılmış kadın ve halk-
lar kadar kimliksizdir. Bu yüzden de sanatı özgürleştirmek ve ona 
kendi yüzünü kazandırmak için hem teorik yapısının, hem felsefesi-
nin, hem de eylem halinin yeniden ele alınıp değerlendirilmesi şart-
tır.  

Günümüzde bunu yapabilecek en objektif dinamik, sistem ile 
aynı biçimde çelişki ve mücadelede olan kadındır. Kadın, egemen 
sistem anlayışı karşısında sanatı doğrultabilecek, binlerce yıl önce 
olduğu gibi sanata kendi elleriyle varlık kazandırabilecek, onu 
gerçek amacı olan güzelleştirme ve özgürleştirmeye döndürecek olan 
temel güçtür. Sanat kadınla doğmuş, onunla toplumsallaşmış, onunla 
özgürlük eylemi haline gelmiş ve ne yazık ki, onunla birlikte sistem 
tarafından köleleştirilmiştir. Bu nedenle kadının bilimi, felsefeyi, 
tarihi yeniden yorumu kadar, sanatı da yeniden yorumu, kadının 
kendine ait teorik ve yaşamsal düzeyi geliştirmesi yanında sanatı 
kendi ayakları üzerinde doğrultabilmesi için de şarttır. Aynı zamanda 
kadının "nasıl yaşamalı" sorusuna verdiği yanıt ve yaşama bakış 
açısını gösterebileceği bir alan olması nedeniyle de önemlidir. Bu 
temelde tarihin cinsiyeti kadar bilim, felsefe ve sanatın da maruz 
bırakıldığı cinsiyetçi ve egemen yorum tahlil edilmeli ve düşünce 
özgür disiplinine ulaşmalıdır. 
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Günümüzde evrensel niteliğinden ötürü acilen ele alınması gereken 
diğer bir konu, kadının kendine ait kültürünü açığa çıkarması 
sorunudur. Beş bin yıllık tarihi mirasa, politik tecrübeye ve güçlü ikti-
dar araçlarına sahip egemen sistem karşısında özgürlük mücadelesi 
yürütmek mutlak anlamda güçlü ideolojik, felsefi, ahlaki donanımı ve  
daha üstün bir yaşam perspektifini gerekli kılar. Bunu kendisinde 
gerçekleştirmeyen bir mücadele gücü rasgelecilikten, temelsizlikten ve 
örgütsüzlükten kendisini kurtaramadığı gibi karşıtına benzeşme veya 
onun içerisinde erime gibi bir durumla da her an karşılaşabilir. Önder-
liğimiz tarafından geliştirilen yeni paradigma bize mücadelede önemli 
olan karşıtlığın ötesinde alternatifi sunabilmek olduğunu öğretmiştir. 
Kadın üzerindeki egemenlik kültürel, dolayısıyla toplumsaldır.  Bu 
yüzden de sanat konusunda olduğu gibi kültür konusunda da kadının 
geliştireceği yeni bir yoruma, yaratacağı bir değer birikimine ihtiyaç 
vardır. Bu temelde, "kadın kültürü" denen yeni bir kavramın köklü 
sorgulanıp açığa çıkarılması önümüzdeki sürecin esas görevi olarak 
önümüzde durmaktadır.  

Kadın eksenli kültürün en köklü taşıyıcısı olan Kürt Halk 
Kültürünün korunması ve geliştirilmesi de  kadının öncül görevlerin-
dendir. Kültür, bir halkın tarihsel değer birikimidir. Dili, müziği, gele-
nek ve görenekleri, yazılı ve sözlü edebiyatıyla kültür, halkların 
belleği, kimliğidir. Bin yıllardır işgal, istila, inkar ve imha eylemi içer-
isinde olan egemen güçlerin halklar karşısında geliştirdiği ilk politika, 
kültürel asimilasyondur. Kültürel değerlerini dolayısıyla tarihsel 
belleğini yitiren bir halk, varlık gerekçesini tüketmiş, bugünü, geleceği 
ve eylem gücü olmayan, egemenlerin diledikleri gibi üzerinde at koş-
turabildikleri bir yığın olmanın ötesinde anlam ifade etmez. Bu ne-
denledir ki, kültürel koruma ve güvenliği sağlamak hayati önem taşır. 
Bunu gerçekleştirmenin en sağlıklı yolu ise, onu sürekli bir gelişime 
tabi tutmaktır. Tarih boyunca Kürt kültürünün günümüze ulaşmasında 
en büyük rol sahibi olan kadın bugün de bu görevin en büyük adayıdır. 
Kadının bir bütün kültürel çalışmalarda geliştireceği inisiyatif ve 
giderek kültür-sanat çalışmasını kendi esas faaliyeti olarak değer-
lendirmesi önemli ve Önderliğin kültür-sanat konusunda biçtiği mi-
syona layık olmanın tek yoludur. Önemle vurgulanması gereken nokta 
Ortadoğu'da zihniyet devriminin  sanat çalışmalarının yaratacağı ay-
dınlanmadan geçtiğidir.  
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Bugüne kadar Kadın Özgürlük Hareketi olarak kültür ve sanat 
çalışmalarına eğilimiz dar politik yaklaşımları aşmamış, pratikte ve 
anlayışta çalışmayı dışarıdan sempati ile izlemenin ötesine  geçil-
memiştir. Kendi merkezini oluşturulamadığı gibi varolan kültür sanat 
çalışmaları yeterince beslenememiştir. Kültür-Sanat çalışmaları te-
mel bir mücadele sahası olarak ele alınmadığından Kadın Özgürlük 
Mücadelesinin bu alana yansıtılması konusunda gerekli duyarlılık ve 
sorumluluk gösterilememiştir. Kadın Özgürlük Hareketi olarak 
geçmişte bu çalışmalara yaklaşımımızda varolan yanılgıları aşmamız 
demokratik-ekolojik toplum mücadelesinde kültür-sanatın rolünü 
doğru tanımlamamız ve sorumluluk üstlenmemiz her zamankinden 
daha önemli bir konu olmaktadır. Egemen sistem ve geleneksel to-
plum yargılarından kendini bir bütün sıyırma anlamına gelen yeni 
paradigma, tüm çalışmalarda olduğu gibi, yürütülmesi ve geliştiril-
mesi zor, bir hayli karmaşık sorunu beraberinde getiren kültür-sanat 
gibi bir çalışma açısından da esas alınmak zorundadır.  

Bu temelde demokratik-ekolojik zihniyet ışığında yeniden yapı-
lanma kararlılığıyla  bugüne kadar yaşadığımız yetmezliklerin öze-
leştirisini verirken ideolojik yaklaşımdan tutalım kadın kurumlaşma-
sını yaratmaya kadar ileriye dönük örgütlenme ve çalışma tarzımızın 
somut projelere dayanması, bir o kadar  da inanç ve iddialı olması 
şarttır. Bu temelde kongremiz; 

1- Önümüzdeki çalışma döneminde kültür-sanat çalışmaları 
üzerinde yoğunlaşacak, çalışmaların örgütlenmesinden ve geliştiril-
mesinden sorumlu, insiyatifli kılınmış, kendi iç yönetmeliğine ve 
çalışma esaslarına sahip bir kültür sanat komitesinin oluşturulmasını, 

2- Bu komitenin KONGRA-GEL bilim-sanat komitesi içeris-
indeki sanat komitesiyle eşgüdüm ve dayanışma içerisinde olmasını, 
kadının kültür-sanat anlayışının KONGRA-GEL çalışmalarına da 
yansımasını sağlayacak çalışmalar yürütülmesini, 

3-  Kadın kültür-sanat komitesi bünyesinde örgütlenecek bir 
birimle "Estetik Hükümranlık" ya da "Sanatla Hükmetme" adı 
altında, kadının egemen sistemin sanat yaklaşımını eleştiren ve kadın 
bakış açısıyla yeni sanat yorumunu irdeleyen teorik bir araştırma 
çalışmasının yürütülmesini,  

4- Başlangıç aşamasında zemin hazırlığı gibi sorunlarla karşı-
laşmamak için kadın vakıfları ve dernekleri bünyesinde, ilk süreç 
faaliyeti sanat alanında kadro eğitimi olan bir kadın kültür-sanat 
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merkezinin açılmasını, çalışmalarına oturtabilmesi halinde şubelerini 
Türkiye, Irak, Suriye ve Rusya gibi sahalarda örgütlemesini,  

5- Ortadoğu sahasında Geleneksel Kadın Kültür-Sanat 
Şenliğinin örgütleme çalışmalarının yürütülmesini ve Avrupa’da bu 
yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Kadın Festivalinin geleneksell-
eştirilmesini karar altına alır . 

 
Devrimci selam ve saygılar  

 

 

 

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYONA İLİŞKİN KARAR 
TASARISI 

 
Globalleşmenin zirve kazanmasıyla beraber tüm sahaları etkileme 

gücüne sahip olan Medya; stratejilerin değişik araçlarla yansıtıldığı, 
güncel politika belirlemede, ideolojik ve siyasi mücadelede beyin 
merkezi konumuna ulaşarak belirleyici güçlerden biri konumuna 
ulaşmıştır. Geniş halk kitlelerini bağlayan her türlü gelişmeye medya 
aracılığıyla yön verilmektedir.  İmparatorluk, iktidar olguları burada 
belirlenmekte, savaşların zemini, gidişatı bile artık bu sahada hazır-
lanmaktadır. 

Başkan APO Uygarlık Manifestosunda bir toplumsal sistemin 
kurumlaşmasının ideolojik kimlikten geçtiği tespitini en temel husus 
olarak belirtmiştir. Sistemler ideolojik kimliklerini geniş kitleler içe-
risinde yaygınlaştırdıkları oranda kendilerini kurumlaştırabildikleri 
gerçeğini gözönüne getirdiğimizde  ideolojilerin yaşam bulacağı te-
mel sahalardan biri de Medya olmaktadır.  

Egemenlikli sistem bilgiyi tekeline alarak toplumu yalana dayalı 
ideolojilerle iradesizleştirmeyi, yönetilir konumda tutmayı ba-
şlangıçtan bugüne en temel politika olarak yürütmüşlerdir. Bilgi ilet-
işim teknolojisinin ulaştığı düzeyle de bağlantılı olarak kapitalist 
sistemde bu gerçeklik çok daha fazla derinlik ve kapsam kazanmıştır. 
Günümüzde toplumun her konuda doğru ve yeterli bilgilenme 
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olanakları fazlasıyla mevcutken kapitalist sistem politikaları nedeni-
yle tersinden bir gerçekleşme söz konusudur.  Medyanın asıl mi-
syonu kitleleri bilgilendirmek, eğitmek ve halkların öz iradesini 
açığa çıkarmada etkili bir konum kazanmak olmalıyken günümüz 
Medyası tek yanlı yayıncılığı ve devletlere bağımlılığı ile güven krizi 
içerisinde inandırıcılığını kaybetmiştir. Doğru bilgilendirme yerine 
enformasyonlar tekelleştirilerek sermaye rekabeti içerisine giril-
mektedir. Genelde halklara özelde kadına karşı teşhir edici, dıştalay-
ıcı, küçümseyici politikalar hep bu alan üzerinden yürütülmekte,  
kadın reyting rekabetinin temel nesnesi olarak kullanılmakta, reklam 
sektörleriyle kadın cinselliği bir rant alanı haline getirilmekte, ruhu 
ve bedeni sömürülmektedir.  Medya; toplumu geliştirecek, bilin-
çlendirecek yayın zenginliği yerine  tam bir ahlaki çürümeyi 
yaşayarak Medya etiğine ters düşmektedir. Bu noktada Önderliğimiz 
son savunmalarında “Özgür Medya olmadan devletin demokratik 
duyarlılığı ve siyasal alanın demokratikleşmesi sağlanamaz” belirle-
mesiyle  Medyanın mevcut gerçekliğinin aşılmasının  önemine vurgu 
yapmaktadır.  

Günümüze kadar medyanın demokrasi mücadelesindeki yerinin 
yeterince kavranamaması bu alanın adeta işlevsiz bırakılmasına 
zaman zaman da tersinden rol oynar konuma getirilmesine neden 
olmuştur. Genelde demokratik –ekolojik toplum mücadelemizde 
özelde Kadın Kurtuluş İdeolojisinin yaygınlaştırılması yönünde 
Kadın basın-yayın çalışmalarında günümüze kadar önemli yet-
mezlikler yaşanmış, istenen sonuç alınamamıştır. Bu sahada aşı-
lamayan bakış açısındaki darlık, yetkinleşememe, ben merkezcilik; 
zihinsel yaratıcılığın geliştirilmesi ve açılımın sağlanması önünde 
engel teşkil etmiştir. Önemli bir kadın emeği ve potansiyeli olmasına 
rağmen, çalışma özgünlüğüne ve ihtiyaçlarına göre bir işlevsellik ve 
yayın politikası belirlenememiş, bunun örgütlülüğü sağlanamamıştır. 
İdeolojinin işlenmesi ve taşırılması yönünde ise yayın çizgisinde ya 
kuru ideolojik bir hat, ya da  “kapsayıcılık ve daha geniş kitleleri 
kucaklama” adı altında ideolojiyi ayrıntılarda veremeyen bir hat esas 
alınmış ve bu zihniyet  doğru bir yayın çizgisini belirleyememede 
tam bir handikap olmuştur. 

Yeniden yapılanma süreci kapsamında basın-yayın çalışmalarının 
da yeni sürecin karakterine denk bir yaklaşımla köklü ele alınması 
önümüzdeki sürecin en temel görevlerindendir. Bu temelde özgür 
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bireyi, özgür bireyle birlikte özgür toplumu yaratma iddiasıyla Kürt 
Demokratik mücadelesinin ve Kadın Kurtuluş İdeolojisinin kitlelere 
taşırılmasında, özümsenmesinde; ideolojik, sosyal, kültürel Rönesan-
sın gerçekleştirilmesinde  bu alan örgütlülüğümüz çağ gerçekliğine 
denk kapsam ve derinliğe ulaştırılmak durumundadır. Salt ajitasyon-
propaganda çalışmasıyla sınırlı kalmayan,  düşündüren, sorgulatan, 
bilinçlendiren yayın çizgisiyle kadın basın yayıncılığının karakterini 
açığa çıkarmak olmazsa olmaz kabilindedir.     

Bu temelde basın-yayın alanındaki çalışmalarımızın yetkin kılın-
ması, özgün yayın politikasını daha net ve derinlikli yansıtabilir 
konuma gelmesi açısından yeniden ele alınıp örgütlendirilmesi 
gerekmektedir.    

Bu temelde kongremiz; 
1- Basın yayın komitesinin basın yayın faaliyetlerinin ideolojik 

ve siyasal perspektifini oluşturarak bu çalışmaları yönlendirmesini,   
2- Basın-Yayın-Enformasyon Komitesinin tüm sahalardaki 

komitelerle eş güdüm içerisinde olup, çalışmalara yönelik kararlaş-
maları sahanın kendi inisiyatifine bırakarak perspektif ve güç veren 
rolünü oynama temelinde demokratik işleyiş esaslarına göre kendis-
ini örgütlendirmesini, 

3- Tüm kadın-basın yayın çalışmalarının kendisini Basın-
Yayın Enformasyon Komitesi biçiminde örgütlemesini, her sahanın 
kendi içerisinde komitesini oluşturarak bu oluşum içerisinde yerini 
almasını, 

4- Basın-Yayın-Enformasyon Komitesinin periyodik olarak 
yapacağı genişletilmiş toplantılarıyla kendi özgün basın yayın politi-
kasını belirleyerek YRD ve Kongra-Gel Basın-Yayın Enformasyon 
Komitesiyle eşgüdümlü çalışma içerisinde olmasını,  

5- Basın Komitesin bütün yayın kurumlarında Kadın Gazete-
ciliğinin geliştirilmesi yönünde gerekli olan zemini sunarak , projel-
erin  desteklenmesini, bu alanlara yönelik kadro yetiştirilmesi amacı-
yla eğitimler gerçekleştirmesini, 

6- Bütün basın-yayın çalışmalarının beslendiği ajanslar bün-
yesinde kadın birimlerinin örgütlendirilerek yayın organları arasında 
eşgüdümlü çalışmayı sağlayacak koordineye kavuşturulmasını,  

7- Koşulları uygun olan alanlarda mevcut ideolojik dergilerin 
bültenlere dönüştürülmesini bunların periyotlarını alanların belirle-
mesini, bununla birlikte, kitleye dönük toplumsal, sosyal, kültürel, 
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siyasi ihtiyaçlar temelinde aktüel dergiler çıkarılmasının hedeflen-
mesi, koşulların uygun olmadığı alanlarda ise mevcut ideolojik der-
gilerin yayınlarının güçlendirilerek devamının hedeflenmesini,  

8- Tüm basın-yayin organlarımızda Önderliğimize karşı gel-
iştirilen  tecrit ve izolasyon politikalarına karşı kitleyi bilinçlendirip 
eylem gücünü açığa çıkaracak, güçlü programlar hazırlanmasını, 

9-  Başkan APO’nun yaşamını, mücadele kişiliğini, kadına ve 
toplumun değişimine yönelik çözümlemelerini “Kadın ve Önderlik”  
içerikli programlar hazırlayıp, topluma mal edilmesini, 

10- Kadın Kurtuluş İdeolojisinin somut ifadesi olan Toplumsal 
Sözleşme, Erkeği dönüştürme projesi, Demokratik Ekolojik Toplum 
vs. konularına yayın organlarında yer veren somut uygulamalı pro-
gramların hazırlanmasını,  

11- Demokratik-Ekolojik Toplum paradigmasının yayın or-
ganlarında işlenerek toplumsal bilincin bu temelde geliştirilmesi için 
aktif mücadele yürütülmesini, 

12-  Genel mücadele birikimimiz olan Gerilla ve Şehit 
yoldaşların yaşamlarının, anılarının  işlenerek ve kitlelere taşırılma-
sını, 

13-  Kadına karşı geliştirilen her türden şiddete karşı 
(taciz, tecavüz, namus, dini baskılar vb.)  çeşitli reklam, dosya, bel-
gesel, panel türü programlar aracılığıyla kitlelerde aktif mücadele  
bilincinin  yaratılmasını, 

14- Basın-yayın alanındaki kadın emeğini inkar eden, özgün ör-
gütlülüğü önünde engel teşkil eden anlayışlara karşı aktif mücadele 
yürütülmesini,  

15- Kadın Kurtuluş İdeolojisinin yaşamın her alanına yay-
gınlaştırılması için aktif mücadele yürütmenin ilkesel bir yaklaşım 
olarak ele alınmasını, 

16- Bütün basın-yayın kurumlarının bulunduğu sa-
halarda yasallaşmanın esas alınmasını, koşullarını bulunmadığı 
alanlarda meşru örgütlenme hakkının kullanılarak çalışmaların gel-
iştirilmesini, 

17- Devrimci-demokrat, feminist çevrelerinde bulunan 
kadın basın-yayın kadın çalışanları ile diyaloglar geliştirilerek kadın 
basın-yayın anlayışının kadın özgürlük mücadelesinde ortak eylem-
lilik geliştirme bilinciyle yaygınlaştırılması için örgütlülük ve 
mücadelenin geliştirilmesini karar altına alır. 
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Devrim Selam ve Saygılar 

29.06.2004 
Basın Komitesi 

 
  
 

EKONOMİYE İLİŞKİN KARAR TASARISIDIR 
Yeniden yapılanma sürecine girerken tüm sahalarda olduğu gibi 

ekonomi alanında da kapitalist sistemin yaşadığı kaosun köklü 
çözümlemek ve alternatif ekonomi politiğimizi yaşamsallaştırmak 
önem taşımaktadır. Neolitik toplumda tüm sahalarda olduğu gibi 
üretim ve tüketimde de toplumsal yararlılık ilkesi esastır.  Bu ne-
denle hem üretim tekniği hem de toplumsal refah düzeyi birbirine 
paralel olarak sürekli gelişim kaydetmiştir. Toplum aleyhine değer 
birikimine tehlike gözüyle bakılmış, önlenmeye çalışılmıştır. Doğal 
çevreye de aynı zihniyetle bakılmış, doğa ana toplumu sürekli 
besleyen canlı bir kaynak olarak değerlendirilmiştir.  

Hiyerarşik devletçi toplumun gelişiminde ise maddi-manevi tüm 
toplumsal değerler hırsızlanarak egemen sömürücü kesimin çıkarları 
doğrultusunda tekelleştirilmiştir. Bir başka deyişle toplumsal değer-
ler çalınarak üzerinde özel mülkiyet bina edilmiştir. Ekonomik alan 
bu gelişim diyalektiği içinde toplumun dilenci konumuna düşürüle-
rek iradesizleştirildiği bir alan haline getirilmiştir. Bu yolla ekono-
mik alan sistem ideolojisi ve politikalarıyla birbirini sürekli besleye-
rek sistemin kendisini yeniden ürettiği alanlardan biri haline getiril-
miştir. Doğa tıpkı kadın ve halklar gibi giderek cansız bir nesne ola-
rak görülmüş ve tüketim olgusunun merkezine yerleştirilmiştir. Canlı 
doğa anlayışının yerini ölü doğa anlayışı almıştır.  

Kapitalist sistemde bu gerçeklik çok daha çarpıcı açığa çıkmakta-
dır.Bilimsel-teknik gelişmeler demokratik-ekolojik toplum sistemini 
çoktan olanaklı hale getirmiş olmasına rağmen mevcut ekonomi poli-
tiği çığ gibi büyüyen sorunların temel  nedenlerinden biri haline 
gelmiştir. Kara dayalı üretim mantığı nedeniyle arz- talep dengesizli-
ği aşılamamakta, açığa çıkan üretim fazlalığına rağmen giderek top-
lumsal bunalımı derinleştiren açlık, işsizlik, zengin-yoksul uçurumu 
sorunları  derinleşmektedir. Eskiden sorunlar üretimin bollaşmasın-
dan kaynaklanırken kaos aşamasında tüketim yetersizliğinden kay-
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naklanmaktadır. Hiyerarşik toplumun doğanın tüketimine dayalı 
ekonomi politiği kapitalizmde tüm toplumu kapsayıp aşarak çevre 
felaketlerini gündemimize getirecek kadar kapsam kazanarak çevreyi 
de sarmaktadır. Kapitalist sistemin üretim mantığı ile çevre adeta bir 
savaş alanına dönüştürülerek insanlık açısından hayati tehlikeler ya-
ratılmaktadır.  

          Kadın  hiyerarşik devletçi toplum sistemlerini kapsayarak 
aşan bir sömürüye tabi tutulmaktadır. Kadının metalaştırılması ola-
rak özetleyebileceğimiz sistem yaklaşımları çifte sömürü kavramıyla 
da açıklanamayacak kapsam ve derinlikte bir sömürü düzeyi açığa 
çıkarmaktadır. Reklam sektörünün vazgeçilmez malzemesi olmaktan 
tutalım, cinsel tatmin aracına dönüştürülmeye, fuhuşa sürüklenmeye 
kadar kadın, tüketim toplumunun  yöneltildiği temel nesne haline 
getirilmektedir. Toplumsal değerler (maddi-manevi) kar sözkonusu 
olduğunda en büyük yalan ve aldatmacalarla sömürü konusu yapıl-
maktadır. Bu nedenle kapitalist toplum ekonomi politiği maddi de-
ğerleri çoktan aşıp toplumun metalaştırılması düzeyinde sömürü de-
rinliğine ulaşmış bulunmaktadır.   

Tüm  toplumsal sorunların temelinde olduğu gibi ekonomik so-
runların kaynağında da zihniyet sorunu yatmaktadır. Açığa çıkan 
sistem bunalımının çözülmesine dönük devlet mülkiyeti ve bireysel 
mülkiyete dayalı ekonomi politikaları hiyerarşik toplum zihniyeti 
sınırlarında gerçekleştirildiğinden çözüm oluşturma şurada kalsın, 
sorunları daha da derinleştirmektedir.  Reel sosyalizm deneyiminde 
de görüldüğü gibi ekonomik alanın zihniyet sorunundan kopuk ele 
alınması ile içine girilen arayışlar kapitalist sistemin kötü bir taklidi 
olmaktan öteye sonuç vermemektedir. Bu nedenle zihniyet kriziyle  
ekonomik krizin  iç içe ele alınması ve bu temelde bir çözümün ge-
liştirilmesi en doğru yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Zihniyet ne 
kadar üretkense ekonomi alanına etkisinin de o denli verimli olacağı 
açıktır.   

Kadın Özgürlük Hareketi olarak değişen çağ gerçekliği karşısında 
yeni paradigma çerçevesinde  ideolojik, siyasal, örgütsel, askeri, 
ekonomik her anlamda kendimizi yeniden yapılandırdığımız bir sü-
reçten geçerken yaşamın en temel sahalarından biri olan ekonomik 
alana da bu çerçevede yaklaşım göstermemiz önemli olmaktadır. 
Kara dayalı üretim mantığının aşılarak kullanım değeri yüksek üre-
timin, eşit ve adil paylaşımın  hakim kılınması ancak erkek egemen-
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likli sistemn bireyci mantığına ve uygulamalarına karşı kadının duy-
gu yüklü zekasıyla mücadele yürütmek ve alternatif yaratmakla 
mümkün olabilir.    

Bu temelde şimdiye kadar yeterli sorumluluk düzeyiyle ele alarak 
alternatif üretemediğimiz bu alana dönük kapsamlı projeler geliştire-
rek adım adım hayata geçirmek önümüzdeki dönem görevlerimiz 
arasındadır. Demokratik ekolojik toplumun özet ifadesi olan 
komünal demokratik duruşun ekonomik alan boyutunda da hem ör-
gütsel yapılanmamız bünyesinde hem de toplumsal alanın tümünü 
kapsayacak genişlikte yaşamsallaştırılması son derece önemli olmak-
tadır.Bu temelde başta etkili bir baskı aracı  haline getirilen ekono-
mik alana ilişkin mevcut egemenlikli sistemin ekonomi politikalarına 
karşı mücadele edilmesi  olmak üzere toplumun kendi kendisini ida-
me ettirebilmesini sağlamak demokratik ekolojik toplum mücadele-
mizin temel ayaklarından birini oluşturmaktadır.    

Bunun için toplumsal  mülkiyeti esas alan, bireyleri yaratıcı kı-
larak kullanım hakkını gözeten bir üretim biçimine dayalı alternatif 
ekonomi politikası üretimde yaratacağı dinamizme, eşit ve adil pay-
laşıma bağlı olarak çözümleyici sonuçlar açığa çıkaracaktır. Bu yak-
laşıma denk ekonomi politikaların geliştirilmesi; komün, kooperati-
fler ve buna benzer çalışma gruplarıyla halk sağlığına zarar ver-
meyen, doğanın kendini üretmesine engel olmayan, toplumun tüm 
bireylerini emeklerinin sonucu ile birleştiren bir üretim tarzının gel-
iştirilmesi için mücadele yürütmek yeni dönem yaklaşımlarımızın 
ana eksenini oluşturmaktadır. Bunun yanında toplumun gereksinim 
duyduğu her şeyin toplumun kullanımına açık olduğu kollektif 
mülkiyet hakkının korunması, bu temelde örgütlenmelere ve eyleme 
gidilmesi alternatif toplum oluşturmada gerekli olan alt yapının 
örülmesi ile birlikte sosyo-kültürel bir gelişmenin de açığa çıkmasını 
sağlayacaktır. İşsizlik, açlık vb. temel sorunlar bu yolla çözüm ka-
vuşturulabilecektir. Yine milyonlarca kadının gizli emeği bu yolla 
karşılık bulabilecek, kadın ekonomik  bağımlılıkla sıkıştırıldığı 
cendereden çıkma şansını yakalayabilecektir. 

Bu temelde kongremiz; 
1-PAJK bünyesinde kadının alternatif ekonomi politiği üzerine 

yoğunlaşarak projeler üretmek üzere bir çalışma biriminin ör-
gütlendirilmesinin hedeflenmesini, 
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2-Oluşturulacak çalışma grubunun demokratik  ekolojik toplu-
mun dayanacağı ekonomi politiğe ilişkin araştırmalar yapacak, kadro 
yetiştirmek üzere eğitim çalışmaları yürütecek ve kadının ekonomi 
sahasında uzmanlaşmasını sağlayacak bir perspektifle hareket edip 
proje geliştirerek  yaşamsallaştırılması için özgür kadın birlikleri ile 
eşgüdümlü bir çalışma tarzını esas almasını, 

3-PAJK’ın yıllık bütçesinin KONGRA-GEL’den ayrıştırılmasını,  
4-PAJK’ın  kendi ekonomik alt yapısını geliştirmek için projeler 

üretilerek hayata geçirilmesini,  
5-PAJK’ın  tüm çalışma sahalarında özgün koşulları da dikkate 

alınarak mali büro ile eşgüdümlü çalışarak maddi gelir sağlamak ve 
daha geniş imkanlar oluşturmak amacıyla araştırma yaparak bulun-
dukları alana dönük somut projeler geliştirmek amacıyla çalışma 
birimlerinin oluşturulmasının hedeflenmesini,  

6- Kadının yaşamın her sahasında ortaya çıkmış emeğinin ve üre-
timinin değer kazanmasına dönük Pazar alanlarının açılması amacı-
yla  uygun alanlarda ve zamanlarda organize edilecek çeşitli etkinlik-
lerin geliştirilmesini(festival, şenlik vb.), buralardan sağlanacak 
maddi gelirin yardıma muhtaç kadınlara ve kadın eğitim merkezler-
ine aktarılmasını, 

7-Geliştirilecek projeler için uluslar arası yardım kuruluşlarından 
destek alınması, (BM, Kızıl Haç, AB, Vakıflar vb.) yönünde girişim-
lerin başlatılmasını, 

8-Kadını metalaştıran, ucuz işgücü olarak gören politikalara karşı 
aktif mücadele yürütmek  amacıyla örgütlülüklerimizin geliştiril-
mesini, 

9- Kısa vadede kadının ekonomik durumunun iyileştirilmesine 
dönük çalışmaların yürütülmesini, bu konuda geliştirilecek her tür 
mücadeleye destek sunulmasını karar altına alır.  

 
  Devrimci selam ve saygılar 
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ŞEHİTLERE İLİŞKİN KARAR TASARISI 
Önderlik gerçeği en güçlü temsilini şehitler gerçeğinde 

bulmaktadır. Başkan Apo’nun yaşam felsefesinin,  mücadele anlayış-
ının en temel yansıdığı gerçeklik şehitler gerçeğimiz olmaktadır. 
Hesapsız ve kaygısız katılım gerçeğinin zirveleşmesini ifade eden 
şehitlerimiz özgür yaşamın temel değerlerinin en güçlü uygulayıcısı 
ve yaşatıcısı olmuşlardır. Kürdistan’ın beş bin yıllık egemenlikli sis-
tem tarihi boyunca en derinlikli sömürü,  inkar ve imhayla karşı kar-
şıya bulunması gerçeği Kürt halkının ancak büyük bedeller ödeyerek 
onurlu yaşam seçeneğini  geçerli kılabileceğini bizlere göstermekte-
dir. Şehitler bu gerçeğin en fazla bilincine varan, onurlu yaşamdan 
başka bir seçeneği kabul etmeyen gerçeklikleriyle temel güç kay-
nağımızı oluşturmaktadır.  Mücadele tarihimiz buna kanıt teşkil eden 
binlerce örnekle doludur. Tarihsel olarak kritik anlam taşıyan 
süreçlerde açığa çıkan kahramanlıklar bunun en somut ifadesidir. 
Hareketimizin başlangıcından bugüne büyüyerek Beritan, Zilan, 
Sema arkadaşlar şahsında sembolleşen kahramanlıkları da kapsayan 
şehitler kervanı mücadelemizin en kritik aşamalarında can damar-
larımızı oluşturmakta, yaşamsallaştırdığımız oranda kendimizi on-
urlu sayabileceğimiz, uzaklaştığımız oranda yaşadığımızı bile iddia 
edemeyeceğimiz sarsılmaz bir gerçekliği ifade etmektedir. Bu ne-
denle özgürleşmenin en temel kriteri olarak şehitler gerçeği karşısın-
daki duruşumuzu sorgulamak   vazgeçemeyeceğimiz bir yaklaşım 
olmalıdır. Yeniden yapılanma sürecine girerken bu gereklilik çok 
daha yakıcı olmaktadır.  

Önderlikten ve soy değerlerimizden uzaklaşmanın yarattığı mar-
jinalleşme ve soysuzlaşmayı en derinden yaşadığımız, tanık olduğu-
muz bu dönem, verili gerçeğimizle şehitlerimiz karşısında suçlu 
konumda bulunduğumuzu göstermektedir. Önderliğimiz, bu konu-
mumuzu aşmada demokratik-ekolojik toplum paradigmasının 
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yaşamsallaştırılmasını tek seçenek olarak önümüze koymakta, sa-
vunmalarını hiyerarşik toplumun kirli yüzünü açığa çıkararak in-
sanlık mücadelesinin tüm şehitlerini kucaklama ve insanlığın soy 
değerlerini savunma temelinde gerçekleştirmektedir. Önderliğin bu 
temel yaklaşımı şüphesiz başta bu suç konumunun aşılması olmak 
üzere kendimizi yeniden yapılandırmamızın temeli olmak zorun-
dadır. Kendimizi ve yeniden yapılandırma sürecimizi ancak şehitler 
gerçekliğinden beslenerek zihniyet ve vicdan devrimini gerçek-
leştirme temelinde başarıyla tamamlayabiliriz. Önderliğimiz bu 
zorunluluğu “şehitler şahsında tüm soylu değerler yoldaşları, üret-
kenliğe yol açan çizgimiz temelinde bütünleşmeye ve başarıya 
çağırıyor” değerlendirmesiyle  ortaya koymaktadır.  

Özgürlük kimliğimiz olan kadının doğasına ulaşmak, ancak şehit-
ler gerçeği karşısında sürekli özeleştirel yaklaşımı bir yaşam biçimi 
olarak algılayarak, Önderliğin bu çağrısına güçlü cevap olmamızla 
mümkün olabilir. Bunun için kongremiz;  

1- Bugüne kadar şehitleri yaşamsal kılmak için alınan bütün 
kararların ve başlatılan çalışmaların yerine getirilme düzeyinin tespit 
edilmesi, uygulanmayanların saptanması, uygulanmama nedenleri 
üzerinde durularak yeniden örgütlendirilmesi temelinde bir komi-
syon örgütlendirilmesini, 

2- Her çalışma sahasının üç ayda bir şehitlere ilişkin üstlendiği 
çalışmalar hakkında bilgilendirme ve değerlendirme raporunu oluştu-
rulacak  komisyona sunmasını,  

3- Belirli periyotlarla şehit ailelerine, şehit arkadaşlara ilişkin 
çeşitli bilgilendirmelerin (Künye, şehit düşme alanı, varsa eşyaları) 
sistemli biçimde iletilmesi için oluşturulacak  komisyonun HPG ar-
şiv birimiyle koordineli çalışarak elde edilen bilgilerin bilançolar 
halinde tüm alanlara gönderilmesini, 

4- Özgür Kadın Akademisinde Erkeği Dönüştürme Projesi 
çerçevesinde Şehit Erdal Eğitim Devresinde şehit düşen Bendiwelat 
arkadaşa PAJK üyeliğinin verilmesini,  

5- Son iki yıllık süreç içerisinde Kuzey ve Güneybatı Kürd-
istan’da şehit düşen arkadaşlara ve halkımıza “mültecileşmeye ve 
inkarcılığa karşı Önderlik çizgisinde ısrar direnişçileri” ünvanının 
verilmesini, 
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6- 15 Şubat 2001 Maxmur kampında kendini yakarak şehit 
düşen Civana ve Dılar arkadaşlara “Önderliğe bağlılığın gençlik 
sembolleri” ünvanının verilmesini, 

7- Yaşanılan sorunlar ve marjinalleşme karşısında örgüt yapı-
mızı ciddiyete ve Önderlik çizgisinde birliğe davet eden Sema ve 
Yekta arkadaşlara “Vicdan devriminin öncü şehitleri” unvanının ver-
ilmesini, 

8- Kongra-Gel kuruluş kongresi sonrasında şehit düşen tüm 
arkadaşlara ‘Önderlik çizgisinde ısrar şehitleri’ ünvanının veril-
mesini, 

9- Kongremiz esnasında Dersim operasyonlarında şehit düşen 
arkadaşlara “Önderlik çizgisinde Kararlaşma ve Yeniden Yapılanma 
Kongresi şehitleri” ünvanının verilmesini, 

10- Dersim Şehitlerinden Jinda Pazarcık arkadaşa “Önderlikle 
en iyi kadın yoldaş” ünvanının verilmesini, 

11- Dersim’de şehit düşen Çem arkadaşa ‘Erdal arkadaşın 
çizgisinde komutanlaşma ve PAJK onur üyeliği’ ünvanının veril-
mesini, 

12- Başkan Apo’nun ‘tarih ötesinden gelen adam’ sıfatıyla 
seslendiği, 20 Ağustos 2000’de şehit düşen Vasfi (Hamza Yavuz) 
arkadaşa ‘özgürlük, toprak ve insan sevgisinde ısrar şehidi’ ünvan-
ının verilmesini, 

13- Son beş yılda Amanos ve Karadeniz’de şehit düşen arka-
daşlara ‘özgür yurttaşlıkta ısrar şehitleri’  ünvanının verilmesini,  

14- Xakurkê’de bir şehitliğin yapılarak, o alanda şehit düşen 
arkadaşların orada toplanmasını karar altına alır. 

 
Devrimci selamlar 
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GAZİLİK GERÇEĞİNE İLİŞKİN KARAR TASARISI 
Önderliğimizin "Şehitler gerçeğine en yakın duruş" olarak tanım-

ladığı gazilik gerçeği ağır savaş gerçekliğimizin en canlı  tanığı du-
rumundadır Özgürlük mücadelemizin en temel maddi-manevi değer 
birikimlerinden birini oluşturmaktadır. Gazilik gerçeğinin bireyde 
yarattığı zihinsel-ruhsal birikim ve bunun sonucunda gelişen yaşam 
bilinci en temel mücadele dinamiklerimizden biri olmaktadır. 30 yıl-
lık mücadele tarihimizin toplam değerler yansımasının yaşamsal-
laştırılmasındaki konumu ise bir köprü olma misyonuna sahiptir. Bu 
mücadele dinamiğimizin doğru ve yetkin bir biçimde aktifleştirilip 
hak ettiği yere oturtulmasına dönük yeterli yaklaşım sergilenmemesi 
değişim-dönüşüm mücadelemizin bir ayağının sakat kalması 
anlamına gelmektedir. 

 Genelde mücadele tarihimiz özelde son beş yıl boyunca bu ko-
nuda yaşadığımız yetmezliklerin yol açtığı sonuçlar bu gerçeği doğ-
rulamaktadır. Demokratik dönüşüm stratejisiyle genişleyen mücadele 
zeminleri gazilerimizin taşıdığı mücadele birikimlerini kanalize et-
memizin olanaklarını azımsanamayacak oranda  yaratmış olmasına 
rağmen bu konuda açığa çıkan yetersizlikler nedeniyle bu olanaklar 
doğru değerlendirilememiş, yüzeysel ve geçiştirmeci yaklaşımlarla 
gazilerimizin atıl bırakılması gibi son derece ciddi ve özeleştiri ge-
rektiren sonuçlar açığa çıkmıştır. Bu yönlü yetersizliklerin gideril-
mesi ve geleceğe  dönük daha kalıcı sonuçlar açığa çıkarmak açısın-
dan gerçekleştirilen Gazi konferansıyla gazilerimizin özgün bir ör-
gütlülüğe kavuşması  önemli bir adımı teşkil etmiştir  Bu adımın ye-
niden yapılanma sürecimize paralel olarak geliştirilmesi, kapsam ve 
derinlik kazanması için Kadın Özgürlük Hareketi olarak üzerimize 
düşen görevleri yerine getirmemiz hem geçmişin özeleştirisi  hem de 
yeniden yapılanmamızın özüne denk anlam kazanması açısından en 
temel yaklaşımımız olmak durumundadır.  
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Buna göre PAJK;  
1- Gazi kurumlaşmasının özgünlüğünü korur ve gözetir.  
2- Örgütsel, sosyal, kültürel, eğitsel, maddi ve manevi olarak 

destek sunmayı gazi kurumlaşmasına karşı sorumluluğunun bir 
gereği sayar.  

3- Gazi arkadaşların yoğun bulunduğu, kurumlaştığı sahalarda 
gazi kurumunun PAJK bünyesindeki alan koordinasyonları, Özgür 
Kadın Birlikleri, Vakıf, dernek vb. kurum ve kuruluşlara temsil bul-
malarını sağlar. 

4- Gazilik gerçeğini demokratik-ekolojik toplum paradigması-
nın topluma mal edilmesinde en temel dayanaklardan biri olarak ele 
alır. Bu misyonun yerine getirilmesinde kendini birincil derecede 
sorumlu görür. 

5- Mücadele tarihimiz boyunca gazilik gerçeğine karşı 
erkek egemen zihniyetten kaynağını alan her türlü yanılgılı anlayışa 
karşı aktif mücadele yürütür.   

  
 

Devrimci Selam ve Saygılar 
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MAXMUR’A İLİŞKİN KARAR TASARISIDIR 
30 yıllık mücadele birikimimizin en fazla yansıdığı alanlarımızın 

başında gelmesi nedeniyle Maxmur her zaman stratejik ele alınması 
gereken bir sahamız olmaktadır. Gerek mücadele değerlerimizin sa-
hiplenilmesi gerek Maxmur halkımızın mücadele içindeki özgün 
konumunun gözetilerek özgür yaşam projemizin en temel uygulayıcı 
güçlerinden biri olarak ele alınması ihtiyacı bu sahamızı şimdiye 
kadarki kongre ve konferanslarımızda temel gündemlerimizden biri 
olarak ele almamızı gerekli kılmıştır. Ancak bugüne kadar alana yak-
laşımımız özeleştiri verilmesi gereken konuların başında gelmekte-
dir. Çokça tartışılmasına rağmen bugüne kadar alana yeterince 
stratejik yaklaşım gösterilememesi mültecileşmenin yarattığı 
sorunlarla birleşince Maxmur alanımızda azımsanmayacak sıkıntı ve 
zorlanmaların yaşanmasına neden olmuştur. Alanda mevcut durumda 
halkın öz demokrasisi modelini geliştirmeye dönük önemli oranda 
örgütlülük mevcut olsa da hiyerarşik devletçi mantıkla çalışmalara 
yaklaşım sonucu misyonuna denk içerik ve işlevselliğe kavuşturu-
lamamıştır. Aynı mantıktan kaynaklı olarak halkın öz yönetim gücü 
açığa çıkarılamamış, sorunların çözümünde halkın katılımı esas 
alınmamış, kadro, giderek yönetim merkezli yaklaşımlar nedeniyle 
çalışmalarda tekrar ve tıkanıklık yaşanmıştır.  

Genelde egemenlikli zihniyetten özelde kadın çalışmalarımızın 
yeterli kapsam ve derinliğe ulaştırılamamasından kaynaklı olarak 
özgür yaşam projemizin yaşamsallaşmasının en temel şartlarından 
biri olan sosyal dönüşüm ihtiyacı karşılanamamış, bu yetersizlik 
başta kadının konumu olmak üzere yaşanan sorunların derinleş-
mesinde önemli bir etken olmuştur. 

Egemenlikli sistem politikalarında her zaman özgün bir konu 
olarak ele alınmış, sistemin en temel yöneldiği alanlardan  biri haline 
gelmiş olmasına rağmen bu durum tarafımızdan yeterince değer-
lendirilememiş, uluslar arası planda alana ilişkin çalışmalar yeterince 
yürütülememiş, hem kamp çalışmalarımızda hem de diğer alan çal-
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ışmalarımızda bu konuda yaşanan yetmezlikler çözüm gücüne ulaşı-
lamamasında önemli birer etken olmuştur.  

 Kongra Gel kuruluş kongresi sonrası bir kesimin halkımızın ve 
mücadelemizin temel değerlerine saldırıya dönüşen yaklaşımlar kar-
şısında yaşanan zorlanmalar da dahil olmak üzere bugüne kadar 
yanılgılı yaklaşımlarımız nedeniyle açığa çıkan sorunlar hareketimiz 
açısından ciddi bir özeleştiriyi ve pratik adımlarla geçmişin telafisini 
gerekli kılmaktadır. Örgütsel kaos sürecinde genelde halkımız özelde 
kadınlarımız tüm yetersizliklerimize rağmen Önderliği ve 
mücadeleyi sahiplenme gücünü göstererek örgütsel toparlanma süre-
cine girmemizde üzerine düşen rolü fazlasıyla oynamıştır. Maxmur 
alanımızın stratejik konumuna ilişkin yapılan tespitlerin doğruluğunu 
bu pratik tavrıyla kanıtlamıştır. Bu tavrı sahiplenmek ve şimdiye 
kadar yaşadığımız yetmezliklerin aşılmasına dönük atacağımız adım-
larda bir dayanak noktası olarak değerlendirmek gelecek açısından 
önemli olmaktadır. Kadın konferansında alınan kararlar bu konuda 
önemli bir adımı ifade etmektedir. Bu kararların yerine getirilmesi ve 
mevcut örgütlenmelerimizin içeriğinin  zenginleştirilerek işlevsell-
eştirilmesine dönük pratik adımlar atmak hem yeniden yapılanma 
görevlerimizi hakkıyla yerine getirmemiz hem de geçmişin anlamlı 
özeleştirisini yapmamız açısından en temel görevimiz olmaktadır. Bu 
temelde Kongremiz; 

1- Özgür kadın birliklerinin oluşturulması başta olmak üzere 
yeniden yapılanma sürecinin tabandan başlanılarak örgütlendirilme-
sine dönük çalışmaların yürütülmesini 

2- Kadın vakfı, akademi vb. çalışmalarımızın içeriğinin 
güçlendirilmesine ve işlevsel kılınmasına dönük çalışmaların 
yürütülmesini, 

 
3- Kadın vakfı ve kadın meclisinin başta Ortadoğu olmak üzere 

değişik ülkelerdeki kadın örgütlenmeleri ile ilişki ağının geliştiril-
mesi amacına dönük çalışmaların kapsamlılaştırılarak derinleştiril-
mesini, 

4- Kamp sorunlarının çözümüne dönük projeler üretme , diğer 
mücadele alanlarımızı sorunların çözümünde daha aktif bir konuma 
getirme ve uluslar arası kurum ve kuruluşların desteğini sağlama 
amaçlı çalışmalar geliştirilmesinde alandaki kadın örgütlerimizin 
aktifleştirilmesini, 
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5- Basın-yayın organlarımızda Maxmur kampımızın tarihsel ve 
güncel boyutlarıyla işlenmesini, 

6- Maxmur halkımızın yaşamına ilişkin çalışmalara edebiyat 
alanında daha fazla yer verilmesini, 

7- Özgür kadın akademisi şubesi başta olmak üzere alandaki 
eğitim çalışmalarımızın halk ve kadronun ihtiyaçlarının giderilme-
sine dönük eğitim programlarıyla güçlendirilmesini, 

8- Bugüne kadar alana yaklaşımda açığa çıkan geçici, pragma-
tist yaklaşımların mahkum edilmesini karar altına alır. 

 
Devrimci selamlar    
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GENÇLİĞE İLİŞKİN KARAR TASARISI 
 
Gençlik kavramı özünde dinamizmi, yenilenmeyi ve statik olana 

karşıtlığı içerdiğinden değişim- dönüşüm dinamiğini de en iyi ifade 
eden kavramlardan biri olmaktadır. Kadın eksenli sistemin  değişim-
dönüşüm ve yenilenme özellikleri üzerinde varlık kazandığı gerçeği 
gözönüne getirildiğinde gençliğin komünal demokratik duruş eğilimi 
anlaşılır olmaktadır. Kadın eksenli sistem varlığını koruma, gel-
iştirme ve süreklileştirmesini gençliğin konumuna bağlı olarak gel-
iştirirken hiyerarşik devletçi-toplum sistemi öncelikle yaşlıların gen-
çler üzerinde geliştirdikleri tahakküme dayalı olarak kendisini ku-
rumlaştırmıştır. Gençlik üzerinde kurumsallaştırılan baskı ve tahak-
küm yoluyla toplumsal dönüşüm dinamikleri dumura uğratılarak 
dogmatizmin toplumsal dokuda yer edinmesinin yolu ardına kadar 
açılmıştır. Ancak neolitik toplum kültürü kendisini en fazla gençliğin 
arayışlarında sürdürmüş, gençlik özgürlük mücadelelerinin tümünde 
tartışmasız bir öneme ve yere sahip olmuştur. İnsanlık tarihi boyunca 
gelişen özgürlük mücadelelerinin tümü, özünde statik olan karşısında 
bir çıkışı ifade ettiklerinden hem gençlik ütopyalarına dayalı birer 
çıkışı ifade etmiş, hem de aynı nedenle gençliğin  yoğun katılımı 
gerçekleşmiş, bu yolla yenilenme gücünü canlı tutabilmişlerdir. Bu 
özelliklerini yitirdiklerinde ise kendileri statükocu birer güce 
dönüşerek amaçlarından uzaklaşmışlardır.  

Bir gençlik hareketi olarak gelişen Özgürlük mücadelemiz 
tarihsel olarak kritik anlam taşıyan süreçlerde yenilenme gücünü 
gençlik ruhunu, coşkusunu ve zihniyetini canlı tutarak sağlamış, 
bundan uzaklaşıldığı oranda hiyerarşik-devletçi toplum özellikleri 
mücadelemiz üzerinde geriye çeken birer etken olarak varlık kazan-
mıştır.  

Egemenlikli sistemin gençlik yaklaşımı özünde aynı olmakla bir-
likte kapitalist sistem tüm önceki devletçi toplum sistemlerinin özet 
ifadesi niteliğindedir. Kapitalist sistemin toplumsal ahlakın 
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parçalanmasına ve doğal toplumun yaşam alanının daraltılmasına 
dayalı olarak varlığını sürdürme politikaları tüm önceki sömürü sis-
temlerini kapsayarak aşan sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Postmod-
ernist politikalarla gençlik, ütopyaları daha doğuş aşamasında pasi-
fize edilerek tarihin hiçbir döneminde görülmeyen bir geleceksizliğe 
mahkum kılınmaktadır. Giderek sistematize edilen söz konusu 
politikalar ve özelde Ortadoğu’da katı dogmatizmle şekillenen gele-
neksel toplum ve ailenin bireyi hiçleştirerek tam bağımlı hale 
getirme yaklaşımları adeta gençliğin bitirilmeyle yüz yüze getirildiği 
bir gerçeklik açığa çıkarmaktadır. Gençliğin din, milliyetçilik, uyuş-
turucu , fuhuş, futbol, taciz, tecavüz, erken yaşta evlendirme, katı 
ahlak kurallarına tabi tutularak bağımlılaştırılması bu gerçekliğin en 
somut  göstergeleridir. Mevcut egemenlikli sistem politikalarından 
en fazla etkilenen kesim genç ve kadın olması nedeniyle kadın gen-
çlik olmaktadır. Alternatifsiz kılınan yaşam gerçeği karşısında tek 
çıkış yolu olarak intiharın seçilmesi ve kadın intiharlarının büyük 
bölümünün genç yaştaki kadınlarda yaşanması bu gerçekliği çok 
çarpıcı bir biçimde kanıtlamaktadır.  

Kadın Özgürlük Hareketi olarak bu gerçeklik temel mücadele 
gerekçemiz olmasına karşın genelde gençliğe özelde kadın gençliğe 
yaklaşımda yaşadığımız yetmezlikler kadın gençlik açısından yeterli 
alternatif olma gücünü açığa çıkaramayışımız temel özeleştiri nokta-
larımızdan biri olmaktadır. Bu konuda yaşadığımız yaklaşım yeter-
sizlikleri gençlikle ‘Kadın Özgürlük Hareketinin stratejik ittifakı’ 
tanımına denk bir ilişki düzeyini açığa çıkaramayışımıza, dolayısıyla 
demokratik ekolojik toplum mücadelesinin bu en temel iki ayağında 
zayıflıkların yaşanmasında etkili olmuştur. Yeniden yapılanma süre-
cine girerken gençliği sosyolojik bir olgu olarak tanımlayıp kendi-
mizde temsil etmemiz ve neolitik toplumun dinamik özünün temel 
taşıyıcı güçlerinden biri olduğu bilinciyle ele almamız, geleneksel 
toplumun gençlik yaklaşımının izlerini kendimizde tahlil ederek aş-
mamız hayati önem taşımaktadır. Başkan Apo’nun “kapitalist sis-
temin sonul krizi olan kaotik durumu kavramak gençlik için çıkış 
yapma şartıdır, bununla birlikte Demokratik-ekolojik ve cins özgür-
lüğü toplum değerlerini özümsemiş olmak başarı imkanını ona vere-
cektir’ değerlendirmesine denk bir bilinç ve sorumlulukla gençliğin 
başarı olanaklarını artırmak için üzerimize düşen rolü oynamak 
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yeniden yapılanma sürecimizin temel yaklaşımlarından biri olmak 
durumundadır.  

Bu temelde PAJK; 
1-Hiyerarşik devletçi toplumun gençlik üzerindeki her türlü 

baskıcı, sömürücü yaklaşımlarına karşı mücadele eder. 
2- Gençliğin stratejik ittifak gücü olarak görür. Demokratik, cins 

özgürlüğü ve ekolojik değerleri kazanmaları , öz örgütlülüklerini 
geliştirmeleri açısından gerekli destek gücünü sağlar. 

3-Geleneksel toplumun etkilerine karşı ortak mücadele yürütür . 
      4-Kendi bünyesinde genç kadın çalışmalarını özgünleştirir, gen-
çlik hareketi bünyesinde yürütülen özgün çalışmaları destekler, güç 
sunar. 

5-Hiyerarşik devletçi toplumun başlangıcından günümüze kadar 
sürdürdüğü, gençliği  stratejik bililerden yoksun bırakan, bağım-
lılaştıran eğitim yöntemlerine  karşı mücadele eder. Kendi eğitim 
alanlarında gençlik özgünlüğüne uygun eğitim çalışmaları yürütür.  

  
Devrimci selamlar 
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ZİNDAN KADIN GÜCÜNE İLİŞKİN KARAR 
TASARISIDIR 

 
5000 yıllık erkek egemenlikli uygarlık tarihinde halkların demok-

ratik komünal değerlerini koruma ve kazanma mücadelesi durmaksızın  
bir diyalektik süreklilik içerisinde yürütülmüştür. Halkların süreklileşen 
demokratik mücadeleleri tarihinde zindan  kurumu sürekli bir işlev sa-
hibi olmuştur. Zindanları gerek erkek egemenlikli sistem tarafından 
gerekse bunun karşısında özgürlük mücadelesi yürüten halklar tarafın-
dan kendi  lehine işlevli kılma çabası  kendi başına bir mücadele 
kültürünü yaratmıştır. Egemenler, halkların özgürlük mücadelesini 
kırma, geriletme, baskı altına alarak caydırma ve kendine benzetme, 
yenilgiye uğratma doğrultusunda politika belirlerken, devrimci ve 
özgürlükçü cephe ise bunu boşa çıkaran, tersine çeviren avantaja çeviren 
bir misyon ve işlev yüklenmiştir. 

Kürt halkının mücadele tarihinde ise zindanlar, bu rolünü tari-
hteki diğer örneklerinin mirasını da sahiplenerek derinleştirme 
sorumluluğuyla ele alınmıştır.  Tarihsel olarak mücadelemiz açısın-
dan kritik anlam taşıyan süreçlerde bu rolünü fazlasıyla oynayan zin-
dan direnişleri,  başta mücadele ruhunun derinleştirilerek yay-
gınlaştırılması olmak üzere, üzerinde yükseldiğimiz temel değerlerin 
yaratılmasında en köklü mücadele dinamiklerimizden birini oluştur-
muştur. Mazlumların, Kemallerin, Hayrilerin, Semaların ve ‘Güne-
şimizi Karartamazsınız’ şehitlerimizin mücadelemizdeki öncülük 
misyonu, özgürlük mücadelemize sürekli aşama kat ettiren nitelikte 
olmuştur. 

   90'lar sonrası mücadelemizin serhıldanlaşma aşamasına gelmesi 
ve önemli bir kurumlaşmayı oturtmasıyla adeta bir sel gibi gelişen 
kadın katılımları, egemen devletlerin yüzünü kadına çevirmesine yol 
açmıştır. Bu kapsamda yaşanan kadın katliamları ve tutuklamaları 
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Kadın Özgürlük mücadelesinin Başkan APO öncülüğünde ilerle-
mesinden de beslenerek bir mücadele gerekçesine dönüştürülmüş, 
geri toplumsal dokuda önemli bir çözülmeye kaynaklık ederek Kadın 
Özgürlük Hareketinin gelişiminde azımsanamayacak bir rol oyna-
mıştır. Geri-geleneksel toplum dokusunda yaşanan bu çözülmeler 
Kadın Özgürlük Hareketinin gelişimini dayandıracağı en temel 
zeminlerin oluşmasını sağlamıştır.. Özellikle Sema arkadaş ve ardı 
sıra gelen, kadın özgürlük arayışını ifadelendiren eylemsellikler, 
kadın hareketimizin gelişim tarihine önemli imzalar atmıştır. 

Önderliğimizin son savunmalarında ortaya koyduğu yeni para-
digmaya paralel olarak yeniden yapılanma sürecine girerken zindan 
direnişleri mirasımızı güçlü sahiplenerek yeniden yapılanmanın te-
mel taşları olarak ele almak ve bu doğrultuda pratikleşmeye yönel-
mek en temel görevlerimizdendir. Bu temelde kadın hareketimizin 
doğuşundan itibaren ortaya çıkardığı tüm mücadele alanlarımızın ve 
kurumlaşmalarımızın kendi özgün koşullarını zorlayarak yeniden 
yapılanma içerisine girmesi 5. Kongremiz tarafından karar altına 
alınmıştır. Kadın özgürlük hareketimizin en temel mevzilerinden biri 
olan zindan kadın örgütlülüğümüzün de bu temelde yeniden yapı-
lanma kapsamında ele alınması yeni dönem mücadelemizde yük-
lendiği misyonu daha etkin yerine getirmesi açısından büyük önem 
taşımaktadır.  
Buna göre kongremiz;   

1- Zindan Kadın yapımızın da Demokratik Ekolojik Toplum 
Paradigması ekseninde yeniden yapılanmaya gitmesi ve kendini bir  
örgütlülüğe kavuşturmasını bu süreçte kadro partisi esprisiyle örgüt-
lenen PAJK koordinasyonuyla ilişkilerini sürdürmesini , 

2- Zindan kadın yapımızla Önderlik arasında sürekli iletişimi 
sağlayacak bir ağın kurularak yoğunlaşma sonuçlarının mektup, 
rapor vb. araçlarla Önderliğe iletilmesini, 

3- Zindan koşulları göz önünde bulundurularak PAJK ve oluş-
turulacak zindan kadın örgütü arasındaki ilişkiyi güçlendirmesi ama-
cıyla bir komitenin oluşturulmasını, 

4-       Önderliğin yeni dönem Kadın Özgürlük Partileşmesinin 
perspektifi olarak formüle ettiği tanrıça-melek-afrodit üçlemesine 
ilişkin yoğunlaşma ve çalışmaların zindan kadın yapımızda da başla-
tılarak sonuçlarının PAJK’a aktarılmasını karar altına alır.  
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                                                Devrimci Selam ve Saygılar 
                                                   
 

 
 

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNE İLİŞKİN KARAR 
TASARISIDIR 

 
Çağımızda bilim ve teknolojinin yol açtığı sosyal, siyasal, 

kültürel vb. çok yönlü gelişmeler burjuva devrimleriyle gelişen mil-
liyetçi ideoloji ve onun yol açtığı ulus-devlet benzeri yapılanmaları 
tartışılır kılmaktadır. Yine bilimsel-teknik gelişmelere yaslanarak 
gelişen küreselleşme sonucu demokrasi ve özgürlükler sorununun 
ulusal, dini, mezhepsel sınırlar dışında küresel çapta tanımlaması ve 
mücadele stratejileri kadar ülkelerin politikalarının bu temelde 
yenilenmesi zorunluluk haline gelmiştir. Devlet, iktidar, hiyerarşi, 
birey, toplum, etnisite vb. kavramlar bu yapılara yeni biçimler verme 
yada aşma temelinde yürütülen tartışmaların odağına oturtulmakta-
dır. Kapitalist sistem kaosundan hangi yönde çıkış yapılacağı bu ol-
guların hangi güçler tarafından nasıl bir kapsam ve içerikte tanım-
lanacağına ve yaşamsallaştırılacağına bağlı olmaktadır Bu nedenle 
içinden geçtiğimiz süreçte birey-devlet, toplum-devlet, birey-toplum 
ilişkileri yeniden tanımlanmakta. 3. kuşak haklarını esas alan, devlete 
karşı bireyi ve toplumu korumayı içeren demokratik ilişki hukuku 
çağın yükselen değerleri arasında yerini almaktadır.  BM, Avrupa 
İnsan Hakları benzeri sözleşmelerde bu ilişki hukuku yer edinmiş ve 
AİHM, Lahey adalet divanı vb. kurumlaşmalara gidilmişse de 
mevcut sistem gerçekliği içinde özüne denk tanıma ve uygulanma 
gücüne ulaşılamamakta, çifte standartlı yaklaşım ve uygulamaların 
dışına çıkılamamaktadır. Geniş toplumsal kesimlerin, farklı kimlik 
ve aidiyetlerin ve toplumsal renklerin milliyetçilik temelinde ortaya 
çıkan ulus-devletlere karşı, yoksul dünya halklarının emperyalist 
güçlere karşı verdiği mücadeleler, ekolojist ve feminist hareketlerin 
yürüttükleri mücadeleler ve alternatif arayışları ve hepsinin te-
melinde yatan bir olgu olarak insanlık tarihi boyunca gelişen özgür-
lük mücadelelerinin yarattığı kazanımlar bu yeni ilişki hukukunun 
ortaya çıkmasında rol oynayan temel etmenlerdir.     
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Gelişen bilimsel-teknik olanaklar toplumsal sorunların 
çözümünde meşru savunma hakkı dışında zoru çoktan geçersiz hale 
getirmiş olmasına rağmen şiddet ve savaş  her zamankinden daha 
fazla bölgemizin temel gündemi haline gelmiştir. Çok kültürlü, dinli, 
renkli yapısıyla özünde demokratikleşme potansiyellerinin çok güçlü 
olduğu  Ortadoğu’nun dokusu büyük bir bozulmayı yaşamıştır. Böl-
gemiz milliyetçiliğin yol açtığı etnik, mezhepsel, dini çelişkiler ve 
şiddet yöntemleriyle çok büyük yıkımlara uğramış, yaşanan toplum-
sal sorunlar bu yolla  kördüğüme dönüşerek tüken-tüket sarmalına 
gelip dayanmıştır.  

     Arap, Fars ve Türk egemen güçlerinde milliyetçi ideoloji ka-
bul görür ve ulus-devletlerde temsilini bulurken Kürtler ağır basan 
doğal toplum özellikleri ve tarihsel süreç içerisinde geçirdikleri 
evreler nedeniyle devletleşme sürecini yaşamamışlardır. Bu özellik-
leri komünal-demokratik duruş özlemlerinin köklü ve sürekli ol-
masından kaynağını alsa ve barışçıl yönü güçlü bir toplumsal kültür 
gelişimini sağlasa da egemen güçler tarafından tersinden ele alınarak 
tehlike kaynağı olarak görülmüş, sürekli isyan  etmek zorunda bı-
rakılmışlardır. Bu isyanlar yeterince halk özgürlük mücadelesine 
kanalize edilememiş, çoğu zaman inkar-imha siyasetinin daha da 
derinleştirilerek sürdürülmesinin gerekçesi ya da egemenlikli sistem 
politikalarının kullanım aracına dönüştürülmekten kurtuluna-
mamıştır.  Hareketimizin çıkışı bu lanetli gerçekliğin aşılması ihtiya-
cından kaynağını almış, 30 yılı aşan mücadele tarihimiz boyunca 
açığa çıkan aydınlanma düzeyi ile Kürt gerçeği kadar bölgemiz de 
birçok yönüyle çözümlenmiştir. Başkan Apo ‘bir halkı savunmak’ 
savunmalarında  bu çözümleme düzeyini tüm insanlığı kapsamına 
alarak daha da derinlikli bir düzeye ulaştırarak hiyerarşik-devletçi 
sistem gerçekliğini ve özgürlük mücadelelerinin dayandığı tarihsel 
mirası aydınlatmıştır.  

Çağımız, bölgemiz ve Başkan Apo’nun bugüne kadar geliştirdiği 
ideolojik-teorik çözümlemelerin ışığında yaşadığımız aydınlanma ile 
kendini ulusal sınırlarda bir çözümden çıkararak, ayrı devlet vb. 
çözüm arayışlarını aşarak özgürlük mücadelelerinin tarihsel mirasına 
ve insanlığın özüne, evrensel değerlere ve kriterlere uygun, barışçıl 
ve demokratik, birlikte ve farklılıkları gözeten bir yaşamı esas alan, 
üçüncü alan esprisine dayanan, halkların ulus birlikteliğini esas alan 
yeni bir mücadele stratejisine ulaşılmıştır.  
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Yeni stratejimizde ortak kabule dayalı bir üst kimlik altında tüm 
kesimlerin kendilerini ifade ve temsil edebileceği, evrensel hukukun 
esas alındığı, evrensel demokratik kriterler ve ölçüler temelinde 
yeniden yapılanmış birey ve toplum gerçeğini ve buna göre kendini 
yeniden yapılandırmış devlet gerçeğini bölge sorunlarının 
çözümünde temel çıkış olarak ele almaktadır. 

Bunun her şeyden önce yeni bir toplum gerçeğini hedeflediği, 
yeni bir bireyi zorunlu kıldığı tüm bunlarda yeni ve çağa yanıt ola-
bilecek bir paradigmayı gerektirdiği açıktır. Demokratik ekolojik 
toplum paradigmamız bu ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. 

 Üçüncü alana dayalı mücadele stratejimizde  üç kuşak hakları 
olarak bilinen hakların kazanılması ve bu temelde gelişecek özgür 
yurttaşlık başta Türkiye olmak üzere ilgili bölge ülkelerinde sadece 
Kürt sorununun çözümünü getirmekle kalmayacak, demokrasi ve 
özgürlüklerin önünü açarak, despotik, monarşik, otokratik, oligarşik 
zihniyet ve örgütlenmeleri ortadan kalkmasını sağlayarak toplumsal 
tüm dinamiklerin açığa çıkmasını sağlayacaktır.  

 Tüm bunlar kendiliğinden değil ciddi bir bilinç, örgüt ve eylem 
çalışmasıyla gerçekleşecektir. Devletten bekleyen, devlet yararına bir 
hukuka mahkum edilen, bunun ağır baskısını yaşayan, adeta kımıl-
dayamaz duruma getirilen, diğer toplumsal dinamiklerle sahte ve 
suni çelişkiler temelinde çatışmaya çekilerek yalnızlaştırılan halklar 
gerçeğinde devlet dışında yeni bir bilinç yaratmak, bunun inancını ve 
ölçülerini yaratmak bir mücadele ve ısrar konusu olmaktadır. 

Özgür yurttaş hareketi bu anlamda bölgemiz ve ülkemizde 
yaşanan sorunların temel mücadele örgütlülüklerinden biri olarak 
gündemimize girmektedir. Sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel tüm 
yaşam alanlarında evrensel demokratik kriterlerin hakim kılınması 
amacına yönelmesiyle tüm toplumsal kesimlerle buluşma ve tüm 
yaşamı kucaklama şansı en yüksek bir mücadele yöntemi olacağı 
açıktır.  

Toplumsal ve evrensel meşruiyeti, temel insanlık değerlerini 
merkezine almasından kaynaklı olarak özgür yurttaş hareketi pasif, 
verilenle yetinen, bir düzlemde seyredemez. Gerek iç hukukunun 
gerek eylem ve örgütlenme esaslarının buna göre oluşturulması 
gerekmektedir. Bu anlamda barışçıl eylemlilikler başta olmak üzere 
yasal ve toplumsal meşruiyete dayanan, kitlesel eylemlilikler te-
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meldir. Bunun dışında her türlü gerici, anti-demokratik saldırıya 
karşı meşru savunma hakkına da sahiptir.  

Özgür yurttaş hareketinin yeterli kapsam ve derinliğe, örgütlülük 
gücüne ulaşması ancak misyonuna denk bir biçimde komünal-
demokratik duruşu sağlamasıyla mümkün olmaktadır. Bu ise gençlik 
dinamizmini ve kadının duygu yüklü zekasını gerekli kılmaktadır.  

Günümüze kadar erkek egemenlikli sistem sınırlarını aşamayan 
mücadele yöntemleri içinde kendini ifade edemeyen kadının 
özgücünü açığa çıkarmasında en temel yöneleceği mücadele 
alanlarından biri de özgür yurttaş hareketi olmaktadır. Çağımızın 
temel çelişkilerinden olan cins çelişkisinin toplumsal çelişkilerin 
tümünü de içeren bir çözüme ulaşmasında belirleyici bir rol yüklen-
mektedir. Dolayısıyla hareket olarak kendimizi bu eksende daha so-
mut, aktif bir pozisyona sokmamız, bunun perspektif, örgüt ve eylem 
hattının geliştirilmesinden kendimizi birincil derecede sorumlu gör-
memiz yeni dönem yapılanmamızda en temel görevlerimizden biri 
olmaktadır. 

 
Devrimci Selamlar 
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EK KARAR TASARISIDIR 
 
Açığa çıkan tartışma, eleştiri-özeleştiri düzeyi sonucu kongremiz;  
1-Kongre şiarımızın ‘Önderlik çizgisinde kararlaşma ve yeniden 

yapılanma’ olarak belirlenmesini, 
2-PJA meclis üyelerinin altı ay içinde kadın tarihini ve kendi 

gerçeğini kapsamına alacak  biçimde bireysel rapor yazmalarını, 
raporların broşür biçiminde yayınlanarak kadın yapısına mal edil-
mesini ve sonuçlarının Önderliğe sunulmasını, 

3 Çalışma ihtiyaçları gözönünde bulundurulmak kaydıyla Irak 
sahasında bulunan arkadaşların eğitim sahasına çekilmesini, 

4-Önderlik çizgisinin yaşamsallaşması önünde en temel engeller 
olarak ortaya çıkan sağ-teslimiyetçi, sol-dogmatik ve nihilist anlayış-
ların mahkum edilmesini, 

5-Kadın kimliğine sahip çıkmayan, kadın hareketini parçalayan 
yaklaşımların disiplin suçu sayılmasını, 

6-Kongre Gel sonrası yaşanan örgütsel kaos sürecinde  
mücadeleden kopan bireylere yeniden katılım çağrısının yapılmasını, 

7-Mizgin ve Rengin gibi bireylerin durumlarını aydınlatmak ve 
sonuçlarını Önderliğe bildirmek için bir komisyon kurulmasını karar 
altına alır. 

 
 

Devrimci Selamlar  
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YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNİN 
ÖRGÜTLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR TASARISIDIR 

 
Yeniden yapılanma sürecine ilişkin yürütülen tartışmalarda açığa çı-

kan sonuçlar temelinde önümüzdeki bir yıllık süreçte yürütülecek örgüt-
sel yapılanma çalışmalarına ve işleyiş esaslarına ilişkin aşağıdaki karar-
lara ulaşılmıştır: 

1- Yeniden yapılanma sürecine ilişkin  PAJK’ın oluşturulması, 
Özgür Kadın Birliklerinin parçalar ve yurtdışında kendi zemininde ta-
bandan başlayarak geliştirilmesi, Kongre Gel’deki kadın çalışmalarının 
oturtulması, kadının PKK’nin yeniden inşaası sürecine katılması çalış-
malarını tamamlamak hedefiyle tüm örgütlenmelerimizde 1 yıllık 
planlamalara gidilmesi, 

2- Bu sürecin geliştirilmesinde PAJK’ın oluşturulma çalışma-
larının yürütülmesi, diğer çalışmaların eşgüdümünün sağlanılarak 
yönlendirilmesi, yeniden yapılanma sürecinde devam edecek çalışma-
ların koordine edilmesinden PAJK koordinasyonunun sorumlu kılın-
ması, 

3- PAJK koordinasyonunun bu çalışmaları YJA-Star, parça ve 
yurtdışı yönetimleri, Kongra Gel’deki kadın koordinasyonu ve PKK’nin 
yeniden inşaası komitesinde yer alan kadın arkadaşlarla sürekli iletişim, 
bilgi alış verişi ve eşgüdümle yürütmesi,  

4- PAJK’ın yeniden yapılanma sürecine tüm örgütlerimizin katıl-
ması ve bu doğrultuda PAJK koordinasyonu tarafından geliştirilen 
planlamaları yerine getirmesi, 

5- Parçalar ve yurtdışında mevcut bulunan alan örgütlerinin  kendi 
zemininde yürütülen çalışmalar yanında yeniden yapılanmanın pratik-
leştirilmesinden sorumlu olması, bugüne kadar doğrudan PJA adına 
çalışma yürütülen alanlarda ise PAJK koordinasyonun 
yönlendirmesinde, alanda geliştirilecek genişletilmiş yönetim toplantı-
larıyla tüm çalışmaları ve yeniden yapılanma çalışmalarını yürütecek 
yeniden yapılanma komitelerinin  oluşturulması, 

6- Zindan kadın yapımızın hem kendi iç bünyesine ilişkin hem de 
genel yeniden yapılanma sürecimize ilişkin bir tartışma ve örgütlenme 
sürecine gitmesi, yeniden yapılanma somutluk kazanıncaya kadar PAJK 
koordinasyonunun zindan kadın yapımızla ilişkide olması. 

 
Devrimci Selamlar 



 

 

 
 
 
 
 
Tüm diğer kölelikler kadın köleliğine bağlı olarak 
gelişmektedir. Dolayısıyla kadın köleliği 
çözümlenmeden diğer kölelikler çözümlenemez. Kadın 
köleliği aşılmadan diğer kölelikler aşılamaz. Doğal 
toplumun bilge kadını ana tanrıça kültünü binlerce yıl 
yaşamıştır. Her zaman yüceltilen değer ana tanrıçadır. 
O zaman en uzun süreli ve kapsamlı toplum kültürü 
nasıl bastırıldı ve günümüzün süslü püslü kafes 
bülbülüne dönüştürüldü. Erkekler bu bülbüle 
bayılabilirle ama bir tutsaktır. En uzun süreli ve 
derinlikli bu tutsaklık aşılmadan hiçbir toplumsal sistem 
eşitlik ve özgürlükten bahsedemez. Kadının özgürlük ve 
eşitlik düzeyini toplumun bu yönlü düzeyini belirlediği 
yargısı doğrudur. Daha doğru dürüst bir kadın tarihi 
yazılmamıştır. 
   
 

KKK. ÖNDERLİĞİ 
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