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    Desthilatdarî, Teknolojî, Zayend 

 

Neqebên desthilatdariyê li ser pişta jin, zarok, nebat, zindî û ajalan bilind û geş 

bû. Desthilatdariyê di ser van neqeban re hemû gel dorpêç kir. Ev pergala talanê 

bi navê kapîtalîzmê veguherî hêrsê û polîtîkayên dijminatiyê bi pêş xist. Nirxê-

zêdek û teknolojî afirand. Malên ku ji pêdiviya xwe- strandinê ava bûyîn piştre 

veguherîn avahiyên serî di ezmanan de, pêdiviya xwetêrkirinê veguherî hilberîna 

zêde ya hormonal, pêdiviya xweparastinê veguherî çekên kîmyewî, veguherî 

sanayiya ku ji ezmanan bomberanan pêk tînin. 

 

Di destpêkê de sêyîneya parastin, bicihbûn û xwetêrkirinê, ku wekî pêdiviyên 

bingehîn hatine diyar kirin piştre veguherîn sêgoşeya ku mirovatiyê diqurpîne. 

Dewletbûyîn, kapîtalîzm, mîlîtarîm û nîjatperestî zagonên vê pêk anîn. Van 

zagonan beriya her tiştî civak wekî nezan, bê rêz û rêçik, bê behre û qabîliyet 

nîşan da. Destlênedayîna ku doktrîna ûcdanî û sincî(exlaq) ya civakê bû, piştre 

veguherî destlênedana li mêran, destlênedana li parlementerên ku desthilatdariya 

dewletê diparêzin. Piştre bi rêya yasa û zagonan têkiliyên dewlet-civak, xwerist-

civak, ked-sermîyan, mirov-civakê wekî îdeolojiya desthilatdariya ku beden kerî 

kerî bike fermîyet bi dest xist. 

 

Pergala desthilatdariyê  wekî extapotekî, bi rêya dewlet, dîn, qadên niştecihbûnê 

û malbatê ku palpiştî ji hev re dikirin, wekî torekê hemû takekes, civak, welat û 

dinya dorpêç kir. Sînorên dewletan bi rêya mayinan hatin diyar kirin. Dewletê 

rêveberina qadên mayînkirî bi rêya walî, qeymeqam, hêzên leşkerî û karmendên 

pêgirê 657ê fermî kir( biryarên meclîsê û şaredar heke ji hêla walî û qeymeqam 

ve neyên pesend kirin bêhikm dimînin û dibine mijara lêpirsînan). Sînorên cihên 

niştecihbûnê wekî paytext, bajarê mezin, şaredariya mezin, bajar, navçe, 

bajarok, gund û mezrayan li ser nexşeyê, desthilatdariyê diyar kirin( qadên 

niştecihbûnê ji pêdiviyan zêdetir li gorî krîtera cografîk hatin diyar kirin). Civak, 

wekî serdarê malê bav, kur, dê û keç senifand û têkiliyên wan diyar kir. 

Sermîyan jî wekî holdîng, bayî û şûbeyan kir desthilatdar. Makezagona vê 

pergalê pêk anî.  

Serokwezîr=paytext=bav=artêş=holdîng; walî=bajar=kur=tugay=bayiya 

holdîngê;qeymeqam=kurnevî=navçe=jandarma=şûbeya bayiyê; 

muxtar=dê,keç=bajarok, gund,mezra=qereqol e(mirov dikare dîn, daraz û hwd. 

Jî li tabloyê zêde bike). Biryarê jî rajortirîn kesên di vê çarçoweyê de dikarin 

bidin. Li ra û ramana bi milyonan kesî nayê pirsîn. 

Ên ku asta herî jor a vê pergalê pêk tînin ew  nasname ne ku ji hêla zayendî, 

nîjadî, dîn û statûya ve, ji hêla zagonan ve hatine hêzdarkirin. Loma li gorî 

çarçoweya li jorê,  beşên din ên civakê jî têne dîzayn kirin. Di bin nasnameya 

mêr, tirk, tirkî, misilman de mêrên gelên din, baweriyên din(filehtî, elewî, êzîdî) 

zimanên din(kurdî, ermenkî, erebî, suryanî, mihelmîtî, çerkezî, lazî) û di biniya 



wan de jî jin, homoseksuel, seqet, zarok, ajal, nebat(hemû heyîn û zindiyên 

xwezayî) hatine bi cih kirin. 

  

Bi giştî yên ku li dijî vê pergalê derdikevin ne yên li asta herî jor a 

desthilatdariyê ne. Loma desthilatdariya jêr heke di dest de be hatiye serifandin. 

Ên jê nexweş jinên li asta herî jêr a desthilatdariyê ne. Ne rasthatiniyek e ku jin 

li qata herî jêr a desthilatdariyê ne. Hişmendiya desthilatdar a mêran ji dîrokê ve 

têkoşîn û keda jinê ji nedîtî ve hatiye(wekî hincet jî zarokanîna wê û 1,5ê 

şîrdayîna wê hatiye nîşandan), bûye yekem zayend, çîn û nasnameya ku hatiye 

eciqandin. 

 

Di tor û tevna vê desthilatdariyê de jin pêl bi pêl ji hêla zayendî ve hate parçe 

kirin û piştre bizr û sîsîka atomê hate parçe kirin. Di ser zayendê re bedana 

civakê hate talan kirin. Ên ku şikestinên zayendî pêk anîn, destdirêjiya li jinê 

wekî dinavdanê qebûl kirin. Ku zayendiya mêran ji hêla tibbî ve jî wekî 

desthilatdariyê hate pênase kirin, sedema sinetkirina jinê û di temenê biçûk de, 

bi kotekî bi qelenê zewicandina wê û bazarkirina wê ya navnateweyî hevsedem 

in. Pere bû yekane nirx. Di pergala dewlet-civak-malbatê de pere bû asta herî 

bilind ya hemû nêran. 

 

Her kî têkoşîn dabe bi nasnameya  dewleta hiyerarşîk re rû bi rû bû. Dema ku 

jinê têkoşîn da ew bû ‘’dijminê mêran, parçekirên malbatê.’’ Hemû taktîk û 

stratejiyên ji bo parastina desthilatdariyê li hemû dinyayê yek e. Li gorî pîvanên 

pergala desthilatdar û desthilatdaran, dadgehên sûc û ciziyan hatine danîn. 

Zagonên dewlet û kesên desthilatdar tundiya li ser jinê ya fizîkî, zayendî, aborî û 

psîkolojîk rewa dît. Li gorî pîvanên neqebên desthilatdariyê jin hatin ricimkirin 

û sinet kirin. Mirov hatin darve kirin, li gel reqsê hatin şewitandin, bi erdê ve 

hatin xijiqandin, şkence hatin kirin. Toq bi stuyê kûçikan ve hatin kirin, kevir bi 

ser wan de hatin avêtin(li gel ku encama wan heman encam jî bûn, li gorî 

pênaseyên desthilatdaran tundî hate şîlokirin û kir ku neyê dîtin) Bi qutebirî 

recma jinê, tundî, destdirêjî= darvekirin, înfaz, şewitandina cestan, şkence= bi 

stûyê kûçikan ve toq pê ve kirin û dayina ber keviran e. Heman qanûnan kir ku 

qêrîna ku digot, ‘’dinya talan dibe’’ neyê bihîstin. Gundî-jin-kurd-seqet- elewî 

pênc caran bêtir hatin eciqandin, êdî ya girîng ne ew bû ku çi tê gotin lê kî dibêje 

bû. Desthilatdaran di bin navê modernîteyê de rengê tundiyê cuda nîşandan û 

tundî dane rewa kirin. Jin li dijî wê derketin ku di şeran de bibin kole, ew 

veguherîn bazara navnetewî, li hemberî hewîtiyê rawestiyan, bûn metres, li 

hemberî kuştinên namûsê rawestiyan, kuştinên li ser evînê û hesûdiyê bi serê 

wan de hat. Kuştinên li ser jinê bû kevneşopiya prîmîtîv a kurdan, kuştinên 

evînî-flortiyê bûne modern. Tundî bi nîjatperestiyê hate bincil kirin. 

 

Li gorî pêdiviyên mirovahiyê jinan bizr keşf kir, ajal kedî kirin, tevnkarî kir, 

xwarin çêkir lê dîsa jî afireneriya wê, beşdariya wê ya li mirovahiyê biçûk hate  



dîtin. Lê êdî li şûna keşfa jinê ya li ser pêdiviyên jiyanê, hilberîneriya hormonal, 

xwedîkirina sunî, sektora tekstîlê, restoranê hat û bi teknolojiya veguherîner ê ku 

nirxê-zêdek mezintir kir êdî bû nêr û rola jinê ya di hilberineyê de hate bêbandor 

kirin. Yanî talan bû modernîte. Sûc û tawanên rêxistinkirî hatin rewa kirin. Jin 

wekî bê behre û qebîlîyet hate nîşandan. Dewletê xwedîkirin û lêmeyzandina bi 

milyonan seqetan(li Tirkiyeyê 10 milyon seqet hene ku pêdivî wan bi xwedîkirin 

û liwanmeyzandinê heye), zarokan, mirovên kal û pîran bêyî ku heqdestê jî 

bidin, kirin sukra jinê. 

Destlênedayîn jî li gorî vê hatin rêz kirin. Ji bo nebatên li gundekî, zindiyan, ji 

bo xweristê butçe nehate veqetandin, himbizbûna gelheyê ji nedîtî ve hate dîtin 

û butçe ji bajaran ber bi ber navçeyên mezin, li gorî statuya wan hate diyar kirin. 

Bac bi dewletê re kom bû, dewlemendî bêyî ku li pêwendiyan binere, bi awayê 

ku bav pere dide  keç û kurên xwe, li gorî statûya bajar û navçeyan hate belav 

kirin, razemîniya ku li parastinê û li perwerdehiyê  hate kirin ne li gorî dadê hate 

dabeş kirin. Razemîn ber bi hêla ku hişmendiya  serdest hêzdartir bibe hate 

veguaztin. 

Di vê pergalê de kirina tişta ku mêr dibêje ‘’bike’’ bû jinîtî, yanî ji zilêm re bû 

jin, piştre gelên bindest ji dewleta serdest re bûne jin, dewleta serdest ji 

sedestekî din re jinîtî kir. Di dinyaya ku jinitiyê dike de, ên ku xweyî sanayîya 

xurt a parastinê ne, ên ku xweyî teknolojiya mezin, xweyî çekên kîmyewî ne, 

pere di destê wan de ne û xweyî van derfetan in, bûne ew hêzên ku dibêjin, em 

dinyayê bi rê ve dibin. 

   

Jinên ku di vê pergala desthilatdar de li qata herî jêrîn bûn, veguherîn û bûne 

rexêstin û  tevgerên siyasî, sosyal, kulturî û ekonomîk. Kotaya ku bi têkoşîna 

jinê hate bi dest xistin, cihêkariya pozîtîf, pergala hev-seroktiyê, jinan di 

rêveberiyên deverî de, bi lêkolîn û lêhûrbînên zayendî re têkoşiyan. Li hemberî 

lêferzkirin û ramanên ku li ser ciwanan dibêjin, ‘’nezan e, bê tecrûbe û 

ceribandin e. Dikarî hilbijêrî lê nikarî werî hilbijartin, tê ji welêt û dewletê re 

bibî leşker’’ kêferat da ku  mafê bijartinê û reda ûcdanî  bixe bin berjewendiya 

mirovahiyê de.  

 

Dînamîkên ku ji hêla serdestên paya bilind a dewletê ve wekî bêhêz hatibûn 

nîşandan, împaratorî,  rejîmên dîktatorî guherandin. Bi tecrûbeyên xwe 

çespandin ku di sedsala 21ê de pêdivî bi ekonomiya demokratîk, ekolojîk, 

zayendî, azadker û beşdarvanî heye. Ên li herî jêrê, hilperînên xwe kirin yek. Li 

gel hemû zext û zordariyan mafên jinan, mafên zarokan, ên ajalan, mirovan, 

parastina xweristê, mafên gerdûnî û danezan, redkarên ûcdanî, rojnamevanên 

sînornenas, bijîşk, tevger, aştîxwaz, rêxistinên civaka sivîl hatine pêk anîn. 

Dewletan her çiqasî şertên wê pêk neanîn jî neçar man ku Ottawa, Kyota, 

CEDAWê îmze bikin. Ên ku ji jor ve bi rêya çekan civakê bi rê ve dibin nekarîn 

ti taybendiyên ji mirovbûnê tên ji holê rakin. Li şûna rêveberiyên  ji jor ve 



rêveberiyên xweseriya demokratîk li gorî pêdiviyan pergalên wekî federal, 

konfedere qismî jî be têne jiyîn. 

 

Di vê dinyaya ku  netewe-dewletan îflas kirî de, ku êdî dikare dawî li şeran 

were, tevgera, ‘’dinyayeke din pêkan e’’ bilind dibe. Di vê mijarê de serdestên 

sedsalên bihurî li şûna ku agahiyên têkoşîna mirovahiyê veguhezîne, dîroka xwe 

ya şer û talanê zûtir da bihîstin û nasîn. Lê têkoşîna jinan, ciwanan, civakan a li 

hemberî talanê bi awayekî dereng dihate bihîstin. Mirovahî di wê serdemê de ye 

ku êdî dikare danûstandina xwe ya medyaya civakî  xurt bike û pêdivî bi 

patronên medyayê nîne. Mirov bi rêya hişmediya ‘’ dema ku  li Çînê pirpîrîkek 

perên xwe li hev bixe Tirkî dikeve bin bandora wê de’’ xweyî wê zanîna 

kuantumê ye ku bandora  wê bipîve. Di vê qonaxê de tê zanîn ku jin, gel, 

xwerist, av, ax, hewa, tenduristî, ûcdan, sinc, çand, parvekirina îktîsadî, talana 

çeşnên nebat û ajalan berhema kevneşopiya rêveberiya dewleta pênc hezar salî 

ye. Li şûna rêveberiya sîstema kapîtalîst, mîlîtarîst, nîjatperest, mezebî, dînî ku 

ev pênc hezar sal in dijminatiyê diafirîne û bi serdestiya mêran hatiye sepandin û 

têk çûye, pergala ku bi dînamîkên deverî xwe û bajarên xwe bi rê ve bibe 

pêdiviyeke jêneger e. 

 

 

Êdî ti siûda wê nemaye ku ji yek navendê were birêvebirin. Êdî guherîn û 

veguherîn bi leza teknolojiyê ku xwezayê talan dikin re di heman lezê de ne. Lê 

dînamîkên civakê ji bo ku pêşî li ber talanê bigirin, divê bi wê re xweyî heman 

lezê bin. Li yek navendê civîna rayayê, tabloyeke têk çûyî nîşanî me daye. Divêt 

meclîsên xwecihî, deverî û giştî bi awayekî koordîneyî biryaran bistînin. 

Çareseriya herî girîng, bi rêveberiya xweseriya demokratîk jin, ciwan, gel, hemû 

cihêtî bi diyarkirina pêdiviyên xwe yên bingehîn û avakirina rêveberiyên xwe 

wekî pêdiviyeke lezgîn û jêneger derketiye holê.  

   

Tevgera Jina Demokratik û Azad                                                                                                                                                              

AYŞE GÖKKAN 

 

 

 
İktidar, Teknoloji, Cinsiyet, 

 

İktidar basamakları kadınlar, çocuklar, bitkiler, canlılar, hayvanlar üzerinden gelişti. Bu 

basamaklar üzerinden halkları sardı. Bu talan sistemi kapitalizm adıyla hırsa dönüştü, 

düşmanlık politikalarını geliştirdi.  Artı değer ve teknolojiyi yarattı. Barınma ihtiyacı olan 

evlerden dav gökdelenlere, beslenme ihtiyacından hormonlu seri üretim tarımına, öz savunma 

ihtiyacından kimyasal silahlara, havadan halkları bombalama sanayisine dönüştü.  

 

Başlangıçta zorunlu ihtiyaçlar olarak belirlenen savunma, barınma, beslenme üçlüsü insanlığı 

yutan üçgene dönüştü. Devletleşme, kapitalizm, militarizm, ırkçılık bunun yasalarını 

oluşturdu. Bu yasalar öncelikle toplumu cahil, disiplinsiz, yeteneksiz ilan etti. Toplumun 



vicdan ve ahlak öğretisi olan dokunulmazlık, iktidarı koruyan erkek devlette milletvekili 

dokunulmazlığına dönüştü. Daha sonra yasalarla devlet-toplum, kadın-erkek, doğa-toplum, 

emek-sermaye, insan-toplum ilişkisini iktidarın bedeni parçalayan ideolojisi iktidar olarak 

resmileşti. 

 

İktidar sistemi bir ahtapot gibi devlet, din, yerleşim alanları ve aile birbirini besleyen 

güçlendiren bir ağ gibi tüm bireyleri, toplumu, ülkeleri ve dünyayı sardı. Devletler sınırlarını 

mayınlayarak belirledi. Devlet mayınladığı alanları vali, kaymakam, askeri güçle, seçilmişleri 

de 657’ye tabi memurlarıyla yönetmeyi resmileştirdi(belediye meclisi ve başkanının aldığı 

kararlar; valilerin, kaymakamlar onaylamazsa geçersizdir ve soruşturmalık olur). Yerleşim 

alanlarını başkent, büyükşehir, il, ilçe, belde, köy ve mezra olarak haritayla iktidar sınırı 

belirledi(yerleşim alanlarının ihtiyaçlarından ziyade coğrafik bir belirleme yapıldı). Toplumu; 

aile reisi baba, erkek çocuk, anne, kız çocuk olarak ilişkilerini belirledi. Sermayeyi de 

holding, bayi ve şube olarak iktidarlaştı. Bu sistemin anayasasını oluşturdu. 

Başbakan=başkent=baba= ordu=holding, vali=il=erkek çocuk= tugay=holding bayisi, 

kaymakam=erkek torun=ilçe=jandarmalık=bayi şubesi, muhtar=anne, kız çocuk=belde, köy, 

mezra=karakoldur( tabloya din, yargı… Vb eklenebilir). Kararı de bu tablonun en üst kişileri 

verir. Milyonların hiçbir görüşü alınmaz.  

 

Bu sistemin en üst basamağını oluşturanlar yasalarla güçlendirilmiş üstün cins, ırk, din, statü 

kimliğidir. Çünkü yukarıdaki tablo gibi toplumun farklı kesimleri de dizayn edilmiş olurlar. 

Erkek, Türk, Türkçe, Müslüman kimliğin altına diğer halkların erkekleri, inançları(Hıristiyan, 

alevi, ezidi) dilleri(Kürt, ermeni, Arap, Süryani, mehelimi, Çerkez, Laz…) onların altına 

kadınlar, eşcinseller, sakatlar, çocuklar, hayvanlar, bitkiler( doğadaki tüm varlıklar ve 

canlılar) yerleştirilmiştir. 

  

Genelde bu sisteme karşı çıkanlar en üstte iktidar olanlar değildir. Çünkü alt iktidar elindeyse 

içselleşmiştir. Rahatsız olanlar iktidarın en alt basamağın yer alan kadınlardır. Kadınların en 

altta yer almaları tesadüf değildir. Egemen erkek zihniyeti tarih boyunca kadının 

mücadelesini, emeğini yok saymış (gerekçe olarak doğurganlığı ve 1,5 yıl bebek emzirmeyi 

göstermiş) ezilen ilk cins, sınıf, kimlik olmuştur.  

 

Tüm bu iktidar ağlarında kadın dalga dalga cinsel kırılmayla parçalandı sonra tohumun ve 

atomun çekirdeği parçalandı. Cinsiyet üzerinden toplumun bedeni talan edildi. Cinsel 

kırılmaları yaratanlar, tecavüzü tahrik saydı. Erkeğin cinselliği tıbben bile iktidar olarak 

tanımlanınca kadın süneti ile kadının küçük yaşta zorla, başlık parasıyla evlendirilmesi, 

uluslar arası pazarlanmasının nedeni aynıdır. Para tek değer oldu. Devlet-toplum-aile 

sisteminde paranın miktarı eril olan herkesin bir üst basamağı oldu. 

 

Kim mücadele ettiyse devletin yarattığı hiyerarşik kimliğin yasalarına çarptı. Kadın hak 

mücadelesi verdiğinde ‘erkek düşmanı aileyi parçalayan’ oldu. Halklar hak mücadelesi 

verdiğinde ‘devleti parçalayan, hain, terörist’ oldu. İktidarın korunması için uygulanan taktik 

ve stratejiler dünyanın her tarafında aynıdır. İktidar sisteminin ve egemenlerin ölçülerine göre 

suç ve ceza mahkemeleri oluştu. Devlet ve egemen şahısların kanunları Kadına fiziksel, 

cinsel, ekonomik, psikolojik şiddeti meşrulaştırdı. İktidar basamaklarının ölçülerine göre suç 

ve ceza kadınlar recim ve sünnet edildi.  İnsanlar idam, infaz, dans eşliğinde yakılma, yerde 

ceset sürükleme, işkence edildi. Köpeklerin boynuna tasma takıldı, taşlandı(sonuçları aynı 

olmasına rağmen egemenin tanımlamalarına göre farklıymış gibi şiddet sarmalığını görünmez 

kıldı). Kısaca kadın recmi, şiddet ve tecavüz= idam, infaz, ceset yakma, işkence=köpeklerin 

boynuna tasma takıp taşlamadır. Aynı kanunlar doğa talan oluyor çığlığı atanların sesinin 



duyulmasını engelledi. Köylü-kadın-Kürt-sakat-alevi beş kat ezildi ne söylendiği değil kimin 

söylediği önemli oldu. Egemenler modernite adı altında şiddetin kılıfını değiştirerek şiddet 

sarmalığını meşrulaştırdı. Kadınlar savaşta köle olmaya karşı çıktı, uluslar arası pazara 

dönüştü, kumaya karşı çıktı, metres oldu, töre, namus cinayetine karşı çıktı, aşk-kıskaçlık 

cinayeti yaşadı. Töre-namus cinayeti ilkel Kürt geleneği oldu, aşk-flört cinayeti modern oldu. 

Şiddet ırkçılıkla ört bas edildi. 

 

 Yine kadınlar tohumun keşfini, hayvanı evcilleştirmeyi, dokumayı, yemek yapmayı başardı 

kadınların insanlık ihtiyacına göre yaratıcılığı geri ilkel oldu. Ancak kadının gereksinim diye 

keşf ettiği ve ürettikleri hormonsal üretim, besicilik, tekstil sektörü, restorana dönüştüren 

teknolojiyle artı değeri devleştiren erkek oldu. Yani talan modernite oldu. Organize suçları 

meşrulaştırdı. Kadın yeteneksiz ilan edildi. Devletin tiriyonlarca yatırım yapması gereken 

milyonlarca sakata(Türkiye’de 10 milyon bakıma muhtaç sakat var) çocuğa, yaşlıya 

milyonlarca kadın evin içinde bedava bakımı sağladı.    

  

 Dokunulmazlıklarda buna göre sıralandı. Bir köydeki bitki örtüsüne, yaşayan canlılara, 

doğaya bütçe ayrılmadı, nüfus yoğunluğu da hiçe sayıldı ve illerden büyük ilçeler de 

statülerine göre bütçelendirme yapıldı. Vergiler devlette toplandı, mal varlığı babada ancak 

babanın erkek çocukla kız çocuklarına verdiği harçlığın adaletsizliği gibi ihtiyaçlara 

bakılmaksızın illere ve ilçelere statülerine göre dağıtıldı, savunmaya yapılan yatırımla eğitime 

yapılan yatırım kadar adaletsiz dağıtıldı. Yatırım, egemen zihniyetin güç kazanmak olarak 

belirlediği yöne aktarıldı.  

 

Bu sistemde erkeğin ‘yap’ dediğini yapmak kadınlık oldu, yani erkeğe kadın oldu, sonra 

ezilen halklar egemen devlete kadınlık yaptı, egemen devlet bir başka egemene kadınlık yaptı. 

Dünyanın kadınlık yaptığı, savunma sanayisi güç, teknolojisi büyük, kimyasal silahı olan, 

parayı elinde tutan, bu olanaklarla dünyayı yönetiyorum diyen güç oldu. 

   

Bu iktidar sisteminde en alttaki kadınlar hareketlere dönüşerek siyasal sosyal, kültürel 

ekonomik örgütlemeler oluşturdu. Kadın mücadelesi ile kota, pozitif ayrımcılık, eş başkanlık 

sistemi, yerel yönetimlerde kadın, cinsiyetçi araştırmalarla mücadele etti, kültür sanatta 

egemenliği kaldırma mücadelesi verdi.  ‘Cahildir, tecrübesizdir denen gençlere seçersin ancak 

seçilemezsin vatan için asker olursuna’ karşı seçme ve vicdani retçi hakkını insanlığın 

hizmetine sunma çabası verdi.  

 

Üst devlet iktidarının cahil, güçsüz ilan ettiği dinamikler kral, imparator, diktatör rejimleri 

değiştirdi, 21.yyda da demokratik, ekolojik, cinsiyet özgürlükçü, katılımcı ekonomi ihtiyacını 

tecrübeleriyle tespit etti. En alttakiler baş kaldırılırını birleştirdi. Kadın hakları, çocuk hakları, 

hayvan hakları, insan hakları, doğanın korunması, evrensel haklar ve bildirgeler, vicdani 

retçiler, sınır tanımayan gazeteciler,  doktorlar, hareketler, barışseverler, sivil toplum örgütleri 

tüm baskılara rağmen oluşturuldu. Devletler gereğini yapmasalar da Ottawa, Kyota, CEDAW 

imzalamak zorunda kaldı. Tepeden silahla toplumu yönetenler toplumun insan olmaktan 

kaynaklı hiçbir yeteneğini yok edemedi. Tepeden yönetimler yerine demokratik özerk 

yönetimler ihtiyaca göre bölge yönetimleri ve devlet yerine federal, konfedere sistemler 

kısmen de olsa yaşama geçmektedir. 

 

 Ulus devletlerin iflas ettiği bu yüzyılda dünyada savaşların son bulabileceği ‘başka bir dünya 

mümkündür’ hareketleri yükselmektedir. Bu konuda geçmiş yüzyıllarda egemenler insanlık 

mücadelesinin bilgileri yerine kendi savaş ve talan tarihini dünyaya daha erken duyururdu. 

Ancak talana karşı kadınların, gençlerin, toplulukların verdiği mücadele asırlarca gecikmeli 



ulaşmaktaydı. İnsanlığın kendi sosyal medya iletişimini güçlendirdiği iktidarın medya 

patronlarına muhtaç olmadığı bir yüzyıldadır. İnsanlık ‘Çin’de bir kelebek kanat çırpsa 

Türkiye etkilenir’ bilinciyle yola çıkarak bu etkiyi ölçecek kadar kuantum bilgisine sahiptir.  

Bu aşamada kadının, halkların, doğanın, suyun, toprağın, havanın, sağlığın, eğitimin, 

vicdanın, ahlakın, kültürün, iktisadi paylaşımın, hayvan ve bitki türlerinin talan olduğu 

devletin beş bin yıllık yönetim geleneğinin eseri olduğu bilinmektedir. Beş bin yıl boyunca 

düşmanlıkları yaratan sistem kapitalist, militarist, ırkçı, mezhepçi, dinci, erkek egemenliğiyle 

denen ve başarısız olan yönetim yerine yerel dinamiklerin kendisini ve kentini yönetme 

sistemi acil bir ihtiyaçtır.  

 

Artık tek merkezden yönetilme şansı kalmamıştır. Değişimler çok hızlı, doğayı talan 

teknolojiyle aynı hızdadır. Ancak toplum dinamiklerinin talanı önlemek için aynı hızla önlem 

alması gerekir. Yetkilerin tek merkezde olmasıyla ortaya çıkan tablo başarısızdır. Yerel, 

bölgesel ve genel meclislerin koordineli kararlar alması gerekmektedir. En temel çözüm 

demokratik özerk yönetimlerle kadınlar, gençler, halklar, tüm farklılıklar kendi ihtiyaçlarını 

ve doğayı koruma ihtiyaçlarını belirleyerek bir yönetim oluşturmaları acil bir ihtiyaç olarak 

ortaya çıkmıştır. 

 

                                                                                Demokratik Özgür Kadın Hareketi 
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