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1 H e şte Adare C ejna 

]inen Demoqrat 

Heşte adare roja me hilat 

Cejna jinaye, jinen demoqrat 

Ve roja pir xweş, roja dilşadi 

Roja serbestf, gerdemıztıdi 

Roja insani, roja wekhevi 

Nizama Sovyet reça bolşevi 

Qeyda linge me we roje şikand 

Ew çaroka reş vegirt tl çırand 

Lı bırca sovyet derket ronahi 

Lı dınyaye tev, jinan kir şahi 

Şahi tl govend, dilan tl mizgfn 

Desten hev girtin ji Çin ta bi Çin 

Em btlne wek hev tev de jin tl mer 

Lı me zll derket ev roj tl siter 

Roja dili çtı, roja bindestf 

Ey xuşken heja jinen demoqrat 

Heqqe me ye tim ev kar tl xebat. 

Em tev de bijin biji Sıtalin 

Şagirde Markis hevali Lenin. 
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Merhaba/ar ..... Her dergi çıkarken gelenekselleşmiş bir şekilde amaç ve hedefle
rini sıralar. Bizlerde sevinçli ve umutluyuz. Sevinç/iyiz, çünkü böylesi kendi sesi
miz ve eserimiz olan bir yayın organına kavuştuğumuz için; umutluyuz, böylesi 
bir dergiyi yaratma ve yaşatama sorumluluğu taşıyan kadınlara sahip olduğumuz 
için. 

Umut, istek ve hedeflerimizin bizleri kenetlediği, bilinç ve özgül 
gerçeğimizin bizleri kamçıladığı günümüzde kadınlar için çizilen sınırlara, 

yazılan yazgılara karşı durmak isteyen, politik arenada kadın saflarının 

sözcülüğünü üstlenen kendisini kanıtlama azmi ile dolu, mücadeleci olmak iste
yen bir Kürt Kadın dergisi ile yayın hayatımıza başlıyoruz. 

Bir yandan genel olarak kadınların tarihsel, ekonomik, kültürel, sosyal ve 
dinsel ezilmişliklerini incelerken; diğer yandan da tarih boyunca eğemen sınıf 
ideolojisiyle bütünleşmiş açık ve gizlenmiş erkek eğemen anlayışına, toplumsal 
bir kültür olarak bugüne kadar benimsetilen bu erkek zoruna dergimiz aracılığı 
ile parmak basmak istiyoruz. 

Neden böylesi bir yayına ihtiyaç duyuyoruz? Amaç ve hedeflerimiz nelerdir? 

Bizler bir umudun taşıyıcıları olarak, Kürdistan Kadınının Sesini sahip/en
rnek, yıllardır örtbas edilen ve bizlere "kader" diye yurturulan aldatmacaları göz
ler önüne sermek, değiştirmek doğrultusunda adımlar atmak düşüncesini 
taşıyoruz. Bizler bu güne kadar suskunluğun gizemine bürünmüş bir şekilde 
"var" olmaya çalışıyorduk. En ilerici devrimci çevrelerde bile en arkalarda bir 
"hiç" dik. Artık bu suskunluk perdesini yırtmak, konuşmak ve bu kavgada bende, 
bizde varız demek istiyoruz. Aynı zamanda sayfalarımızı konuşmak isteyen, 
gelenekselleşmiş kadın rollerini kabullenmek istemeyen tüm kadınlara açmak fı

. kirleri tartışmak ve tartıştırmak istiyoruz. 

Bu dergi vasıtası ile sömürgeciliğin bin yıllardır üzerimizdeki tahribatıyla, 
bilinçsizlik/e uydu/aşmış, erkek eğemen anlayışı ve baskılarıyla bilinç ve düşünce 
duyguları karartılmış, kölelik ruhu aşılanmış,kölenin kölesi kadın kitlelerine elle
rimizi uzatmak, özgürlük fikirleri aşılamak istiyoruz.· 

iyliğe, güzelliğe ve eşitliğe tutkunuz. Kadınları insanları ezen, baskı altında 
tutan köhnemiş düzenterin ve düşüncelerin nihayet Asar-ı Antika müzesine atma 
zamanının gelip geçtiğini, toplumu değiştirmek isteyen devrimcilerin de bunun 
öncülüğünü yapması gerektiğine inanıyoruz. Kürdistan kadınının geri konumuna 
karşı mücadele etmek hiç bir zaman "bölücülük", "feminizm" değil, bilakis bu 
mücadele Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin bir bileşenidir. 

Dergimiz aynı zamanda bugüne kadar ikinci sınıf muamelesi gören, her tür
lü toplumsal kurum ve politikaların dışına itilmiş, söz sahibi olmayan bir "hiç" 
olan Kürdistan Kadınlarının çıkarlarını acımasızca savunacaktır. Aynı zamanda 
yıllardır dizginlenen, dışa vurulmayan kadın düşüncesinin, isteminin bir iletişim 
aracı olacaktır. Böylesi bir araçla Kürdistan kadınını ulusal ve toplumsal müca
deleye kazanma, edilgenliklerini yıkma, tecrübe ve deneyimlerini cesaret/i bir 
şekilde tartışabileceği, görüşlerini çekinmeksizin belirtebileceği bir alan sunuyo
ruz. Böylece dergimiz çok geniş kadın kitlelerine seslenerek, ortak sorunlarimızı 
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ortaya koyup çözüm yolları üretip, öneriler sunacağımız, kendimizi ifade edip ve 
bulabi/eceğimiz bir vasıta olacaktır. 

Kısacası yeni keşifler için harita/ara ihtiyacımız var. Kadınları kuşatan bin 
yılların gerici çemberini yıkıp parçalamanın zamanının gelip geçtiğine inanarak 
öz gücümüze güvenerek kırmasını öğrenecek, böylelikle kendimizi evrenden so
rumlu hissederek güvenimiz artacaktır. Şafakta doğacak Kadın Hareketinin 
tohumları atılarak, bugüne kadar dışianmış olduğu toplumsal ve ulusal kurtuluş 
mücadelesine kendi öz kimliğiyle, bilinci ve fantazisiyle katılarak, kadınlara 

sınırlar koyanlar, baskıyı onaylayanlar ve uygulayanların ve bundan çıkarı on/an 
erkek eğemenlerinin cephesine de korku ve paniği yayacaktır. 

Dergimiz, sömürgeciliğe ulusal ve toplumsal baskı/ara karşı olan·, gelenek
sel değer yargıları ve patriarkal sistem altında sömürülen "artık bir takım şeyler 
yapılmalıdır diyen" kadınların sesi olmaya çalışacaktır. Dört parçaya bölünmüş, 
barbarca sömürge edilmiş bir ülkenin kadınları olarak Ulusal ve sosyal kurtuluş 
mücadelesine katıldığımız oranda özgürlüğümüze doğru adımlar atacak, eşitlik 
ve özgürlük dolu günleri ancak ve ancak kendi ellerimizle yaratacağımıza inana
rak özgürlük tutkumuıda artacaktır. Özgürlüğümüzün bizlere hiç bir zaman 
lut/edilmeyeceği gerçeğine gözlerimizi kapatmayalım. 

iyi ve güzel günleri yaratmak ve yaşatmak bizlerin ellerindedir. Fakat böyle
si güzellikler ve özgürlükler dolu günlerinin öyle kendiliğinden gelmeyeceğini 
kafalarımıza kazıyalım, mücadele etmedikçe sızlanmakla bu güzelim günlere 
ulaşamayız. 

Yıllardır değişmez denilen kaderlerimizi değiştirmek, baskısız sömürüsüz bir 
ülke, bir dünya yaratmak için mücadele eden etmek isteyen, araştıran tüm 
kadınlara: kendimizi Kürt kadınlarının sesinde · ifade edelim o sayfalarda 
buluşalım hep beraber olalım, diyoruz ..... 

*** 

Roja we başbit. Tflateke geleriye ku her kovarek li desıpek a weşana xwe, 
awat u armancen xwe nfşan didin. Em jf we reze dubarek dikeyn, dilşadl u 
bextewarlya xwe daxuyan dikeyn. Ciku ji ve u peşda kovareke çirpe, hang u 
berheme me bi xwe derdiçe. Em payebilindin. li ber ku jin u afreten me bu bfr u 
rayed xwe bona çapu belavkirina ve kovare berpirsfyarin. Va kovara hilmu 
henasi jinen kurd komdike, hfva, awatu armance wan zelal u ronak dike, yek 
girtine li beyni wan siturdike, hezu zanfyarf u rastfya jinan li dij sinorbend u 
asegehen nerewayfya mejut, diparbe u li hember "sernivlsfyar" rewş u rewen ci
vaka kevneperest serfhilda. Kovara me li asti ramyari(siyasi) bi gireweke xwe 
ragirtf u biryared şorişgüane li laye jinan de st bi xebata xwey çapemenf diker. 
Her waha kovar we li layekf peketina li ser jinan, ya sertaseri meju u li 
gorepanen çande, aborf u komelayetfde bikole, li altye dt dttin u rewangey ser
destiya miran ya eşikara u nihan ku ta fro wekf şikl€ jiyaneke lehatiye peşan bi
der u li dij raweste. Bo çi kovarede waha an armanc daxwazt çtye? 

Em wek barhi/giren omfd u hiviya jin u afreten Kurdistan xerlkin rewşt u 
rewanen Qarek u sedsalan sernixwunkirl bi gotin u bejen wek "sernivfs, ferman u 
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qewle ezdan u.h.d" hatine pekan'in, serrast bikeyn bo guhartineke nujen u hemdem hilga
va ranin. Hebuna me ta fro di siber u espaiyeke qul da "hiç" bu. Li gel kes, korru 
komeleda li rex u rejen dawi dabu. Me diver ew tem, bedari u reşeperdeye bidirinin, 
deng u bange xwe ewende berz u bilind bikeyn, taku herkes bizanibit em ji li tekoşin u 
jiyane da hezeke xweserin. Disa /ere dibejin, kovar bi berg u Qeware xwe ji bo hemi 
jinen azadixwaz a tekoşer, yed ku li hemher karu kospen kevneperest hevl didin, her ka
tek amadeye. Destey kovare deste xwe bo hemi jinan direj kiket, ewen sedehan sa/in bi 
desten meren Kurdistaniye ku bi xwe hezaran salin bo hukumranen begane, berdestine u 
seri çemandfne, teret bindstkirin 11 ji her corey jermendi, hesıed xwenas 11 asude 
rewşenbir peparin. Armanc bfreweriyeke zil 11 hez li nav wana dabin bike u regaye dar u 
dermane zam u birine civak/ya durkefti re aşina bikeı. 

Em destey xebatkaren kovare di/dar, dozdar u paşreven çaki, başi u ve heviyene. 
Em bawerin dema zorbaziya li ser jin u mirovayetfye, dema karfn, xwunmijf, rist u 
bawerfyen rizi a puçel zor wexte boriye, cfgehe kevneperestf a jerdestfye "kevnexaneya" 
hovberiye. Diver hemu çin u texen şorişgeren nujen peşvaniya ve xebate yekhevra bikin. 
Lewma rawesıana dijf perew a neheqiyen li ser jinen Kurdistane "parçevani" an tenha 
"jinperesti" niye. Eve ziyatir beş u pişkeka xebata meya bo rizgarfya neıewf u civaklye. 

Le em aşkira dikeyn ku we kovara me bi hemi hez 11 karina xwe mafu berjewendiyen 
jinen Kurdistan, yen ta lro li korne/e da dipileyen duemda hatibun hiştin-ji ware ramyari 
u sazumendeyan da pebeşbun u be qedru qiymet bun- be perwa u peyt bipareze. Kovar 
dibe pergala bfru biryaren jinen Kurdistan!, yek ku ta esta serpuşkirf u hevsarkirlbun. 
Girsu daxwaziyen wan rekdixwe, bo ruxandin u ji navrakirina rewşten ji hevket'i u bedar 
dioşe, serpeharf a ta qiyen durust yarmetf diket u bi werfyeke qewfn dibe bilingoya daxu
yankirina bawerf 11 b'irdoziya tevgerajinan. Eve giring e bo laykirina girek u giriften jinen 
azadlxwaz u çareserkirina hevbeş li gel çfnen zehmetkeşe welate me. 

Bi kurtbejf, bo asoyen berfıreh em hewce nexşey tazene. Erne sencu benden hezaran 
salan, ye peş pe/u şepola rizgarfya jinan u gele meye bindest hatfbun bestin çolbikeyn. 
Diver em bi xwe bawerbfn, da ku bikadribin di keşe u pirsegireken civakf 11 gerdun'i da li 
paş neminin 11 xwudan parbin. Divei ger em bo jiyana hatf 11 beyani toven zorgber 
biçfnin, bi navu zanaviya xwe bikoşin, bi rewştpeyfi, xewfn u xebat tirse bixin derun 11 
dile meren bawerçewt a çfnen kexwdar a dagirkerun. 

Kovara me herwaha zirnanhalf hemf jin 11 gele meye sitemdfdey her çar beşen Kur
distane. Em çendf di xebata rizgarfya civaki u serxwebuna netewf da beşdarbin, em 
ewende nezfkf azadiya xwe u civakeke azad u bextewar 11 hevbeş dibin. Divet em bizani
bin azadi 11 serfırazf hfç katek nayet dfyarkirin. Lewma her tişt u dfsa rizgarf bi xwuh, 
araq 11 xebat tete wergirtin. Bi gazindu janbazi mirov nagehe çi derame. 

H idi li dawf da em bo hemi jinen jerdest, yen Kurdistan! dubaredikeyn ku bo wer
girtina serpeharf u jiyana xwe, bo niştlmaneki serbixwe, demokratik 11 yekgirtf, bo civa
keke hevbeş u bextewar, bo cfhaneke aştiperesr dengu bange li gel me berz biken, li gel cf 
u rexe xwe bigrin, bi yek hevra bikoşin u li taperen kovare xweda yek bigrin. 

Sılaw li giyani pakf şehfden hemi Kurdistan . Silaw li hemi jin, keç u afreten her 
çar layen Kurdistan. Serkeve serxwebun, yekftf u demokratf bo geli Kurdistan. Silaw li 
hemi jin u gelen bindest li cfhan. 
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G 1EN GÜNÜMÜ7E 

KADlN Gulan Endam • 

olarak niteler- gerçekleşen dogal iş bölümüne 
ragmen( kadınların ev çevresindeki işlerle ilgilen
mesi, dogurganlık) kişiler yaş ve cinsiyet farklılıgı 
gibi nedenlerle birbirlerinden üstünlükleri söz ko
nusu degildi. Bu tip Anaerkil düzenlerde yeni 
tarım aletlerini keşfeden ve ilk tanm yöntemlerini 
deniyerek bulan kadınlar, toplumsal olarak daha 
imtiyazlı bir konuma sahip olmalanna ragmen 
erkege egemen degildiler. Çünkü yürürlükte ko
münistçe bir ev yönetimi hakirndi. Kadınlar ev 
içerisinde ve çevresindeki basit üretim aletlerini 
denetliyorlardı, erkekler ise dışardaki aletleri. 
Devletsiz olan bu toplum biçiminde kadınlar genel 
olarak maddi üretimden, klan-aşiret yönetmeye 
kadar toplum yaşamını meydana getiren her top
lumsal ilişkiye, gelişmeye erkeklerden daha yogun 
katılıyorlardı. Bu toplumlarda Aile ve toplum iki
lemi olınadıgı için kadın salt aile ilişkileri alanına 
hapsedilmiş bir şekilde degildi. Analık hukukunun 
hüküm sürdügü bu dönemlerde ananın, kadının sö
zü geçerliydi. Aşiret ve Klan meclislerini kadınlar 
yönelir, tecrübe sunma ve yönlendirmede sözü ge
çen yine kadınlardı. Soy zinciri analık hukukuna 
göre hesaplanır, çocuklar annenin sayılırdı. 
Kadınlar kendi kan sistemine baglı olan klan içeri
sinde rehber ve yöneticiydiler. Herkesten saygı 
görür, ev işlerinde oldugu gibi klan işlerinde de 
düşüncesi belirleyici olurdu. 

Kadın sorunu ve bu soruna ilişkin çözümlemeleri 
yapmak istedigimizde her şeyden önce bu sorunun 
tarihsel geçmişine bir göz atmak, farklı toplum bi
çimlerinde kadrnların nasıl yaşadıklarını, baskının 
toplurnlara göre çeşidini, biçimienişini irdelemek 
gerekmektedir. Böylelikle geçmişteki baskıyı 
kavradıkça günümüzde kadınların ezilmişligini, 
rol dagılımının ortaya çıkışını, ailenin oluşumunu, 
baskıyı daha ıyı kavrarız. İnsanlıgın 
başlangıcından günümüze kadar gelen yazılı tarihe 
baktıgımızda genellikle kadınlara büyük bir yer 
olmadıgını, kadınların silik bir tarihsel geçmişe sa
hip oldugunu buna karşılık erkeklerin 
kahramanlıklannı, keşif gezilerini, savaşlardaki 
rollerini, anlatan sayfaları sıkça görürüz. Şundan 
bu sonuç çıkanlabilinir. Yazılı tarihte kadınlar ih
mal edilmişlerdir, yapılan tarihsel araştırmaların 
çoguda erkeksi bakış açısıyla yapılan 
araştırmalardır. Oysaki ilkel komünal topluma 
damgasını vuran, devamı köleci topluında da yeni 
toplumun -yenilgisi pahasına- oluşturulmasında 

katkılarda bulunan kadınlar hakkında bilgilerimiz 
ne yazıkki çok az ve sınırlıdır. Her eski toplumda 
yeni topluma dogru uzanış sürekli sancılıdır, ve 
kıyasıya bir mücadeleyi gerektirir. ilkel komünal 
toplumdan köleci topluma geçişte kişilerin ve 
kişiliklerin büyük rol oynadıgı dönemlerde bile İl
kel komünal topluma yön veren kadınların yine si
lik kalınası, barışçıl bir şekilde yönetici rolünü tes
lim etmesi noktasında bile yazılı tarih açısından 
büyük eksiklikler mevcuttur. 

Ancak baskıya karşı ayaklanan Kadın Hare
keti gelişip güçlendikçe tarihin karanlıklarına da 
ışık tutacak ve kadınsal bakış açışıyla toplumsal 
tarih tamamlanacaktır. 

Dünden bugüne KADlN 

Kadınlar tarih sahnesine sürekli köle olarak 
çıkmamışlardır. Kadınların özgürlük evresi 
diyebilecegimiz bu devre her alanda eşiılige ve 
özgürlüge dayalı olan sınıfsız ve devletsiz ilkel 
Komünal toplumdur. özel mülkiyet kavramının 
henüz oraya çıkmadıgı, varolan ilkel üretim 
araçlarının herkesin malı oldugu ve insanların bir
birlerine muhtaç oldukları bu toplum biçimlerinde 
ki; -Engels bu dönemi "İlkel Komünist" toplum 

Böylesi ilkel Komünal toplumlarda üretim 
ve tüketim ortaklaşa gerçekleştiriliyordu. Bu du
rumda dogal olarak o toplumun tüm üyelerini eşit 
kılıyordu. Tüm bireyleri her türlü toplumsal 
ilişkide eşit kılan koşullar, kadın erkek arasındaki 
tek ayrım olan cinsellikde de aynı ortamı 
yaratıyordu. Her iki cinste cinsel ilişkiler konusun
da özgürdüler. Bu durum soy zincirinin analık hu
kukuna göre hesaplanmasının yürürlükte kaldıgı 
müddetçe devam etti. Bu veriler erkeklerin her za
man kadınlar üzerinde hakimiyetlerinin 
olmadıgının, kadının sürekli tabi bir yaratık 
olmadıgının kanıtlarıdır. Böylelikle bu bilgiler bi
ze zayıf cins olarak sürekli nitelenen "kadın mili
ni" benaraf etmek için yeterlidir. Kısacası o dö
nemlerde kadın şimdiye kadar hiç bir zaman 
gönnedigi bir saygınlıga ~ üstünlüge sahipti. 
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tikel Komünal toplumda insanların göçebe
likten yerleşik topluma geçişi insanların topragı 
işlemeye başlamalarıyla gerçekleşti. Böylelikle 
yavaş yavaş gelişen tarihsel bir ugraş alanı dogdu. 
Erkekler ava gederken, kadınlarda evi yönetmeye 
başladılar. Bu durum yine kadınların üstünlügü 
demekti, çünkü avcılık tamamen raslantıya baglı 
bir olaydı. üretimin ev dışında yogunlaşması er
keklerin alanında bir birikimin oluşmasına neden 
oldu. İş bölümünün ilerlemesiyle çeşitli tarım 
araçlannın yapılması, balıkçılık, çobanlık gibi 
işler erkeklerin iş alanına giriyordu. Nufusun 
yogunlaşması, çobanlık ve tarım için geniş alanla
ra ihtiyaç ve kadınların sık sık dogum yapması, 
çocuk büyütmesi sonucu belirli bir dönem üretim
den uzak kalmaları sonucu erkeklerin ekonomik 
güç elde etmelerini saglayarak analık hukukunun 
yıkılışını, babalık hukukunun gelişmesini sagladı, 
Artık ortada bir servet vardı. Hayvanlaı 

evcilleştirilmiş, zenginlik kaynagı yaratılmış üre
tim araçlarına erkekler sahipti. Servetin artışı 

erkege kadından daha önemli bir rol 
kazandınyordu. Bu geçiş dönemi hakkında fazla 
bilgiler olmamasına rağmen Marks ve Engels bu 
dönemi "Kadın cinsinin tarihsel yenilgisi oldu. 
Evde bile yönetimi elde tutan erkek oldu, kadın 
aşagılandı, köleleşti ve erkeğin keyif ve çocuk 
dogurma aleti haline geldi. "diye 
değerlendiriyorlar. Engels bu geçiş döneminin 
barışçıl olarak gens içerisinde alınan bir karaı 
dogrultusunda gerçekleştirildiğini söylüyor. Faka1 
Bachofen ve diğer bir takım araştırmanlaı 
kadınların bu toplumsal devrime şiddetle karşı 

koyduklarından, hatta G. Amerikadaki Amazon 
kadınlarının geniş mücadelelerinden bahsederler. 
Aynı zamanda bu dönemde özel mülkiyete dayalı 
Monogam(tek eşli) aile ortaya çıkıyor. Böylece ai
le içerisinde erkeğin eğemenligi ve yanlızca ondan 
olacak çocuklara bırakacagı servetini garantiliyen 
bir aile yapısı oluşuyor. Erkegin üstünlüğü, 

babalık hukuku bir günden digerine ortaya 
çıkmadı. Yüzyıllar süren mücadeleyi kapsadıgı 
açıktır. 

üretici güçlerin hızla gelişmesi, sürekli artı 
ürünün elde edilmesi geçmişte yürürlükte olan eşiı 
iş bölümünü yok etmişti. Böylece üretirr 
araçlarına sahip imtiyazlı bir sınıf dogar. Klanlaı 
ve aşiretler yapılarını koruyamaz, dagılırlar. İnsan
lar arasında büyük eşitsizlik başlar.İlk sınıflı top
lum olan ve özel mülkiyetin yasallaştığı köleci 
toplum tarih sahnesine çıkar. Egemen sınıf olan 
köle sahipleri toplumsal gelişmenin ürünlerini 
kendi çıkarlan için ellerinde yoğunlaştırırken, top
lumun geri kalan kesmi ise hiç bir hakka sahip ol-
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mayan köleler haline gelirler. Böylesi insanlık dışı 
koşulları yaşayan toplumun ezilenleri özellikle 
kadınlar, üretim araçlarının toplumun malı oldugu, 
herkesin aynı derecede özgür ve eşit oldugu, 
insanların insanlar üzerinde baskı ve sömürüsünün 
olmadığı eski Klan ve aşiret dönemlerindeki 
yaşamlarının özlemlerini çekmeye başlarlar. Tari
hin akışına ters düşen bu istek gerçekleşmediği gi
bi, kadın dişi ve ana olarak erkeğine bağımlı, ona 
tabi ve toplumsal yaşımda da bir hak iddia edebi
lecek durumda değildi. Kadın hem kocasının hem-
de köle sahibinin kölesiydi. 

Köleci toplumun çürüdüğü yeni bir top
lumun bagrında filizlendigi Feodal dönemde de 
kadının ikinci sınıf statüsü artarak sürer. Bu dö
nemde dinler de gelişen atarekil yapının gelişip 
pekişınesine yardımcı oldular. Köleler ve ezilenler 
için iyi bir yaşam vaad etme temeliyle ortaya 
çıkan ve ezilenlerin özlemlerini dile getiren bu 
düşünceler bu dönemde hızla yayılır. Başlangıçta 
sadece ezilenler bünyesinde yankı bulan dinler, 
zamanla efendiler ve hakim zümre tarafındanda 
sahiplenilir, destek görür. Feodaller, krallar kendi
lerini tanrı ilan etmezler ama kendilerini yeryü
zünde tanrının elçisi, tanrıdan sonra gelen kudretli 
kişiler olarak ilan ederler. Ve kadınlara karşı en 
güçlü saldırı ve baskı da bu dönemde ortaya çıkan 
dinler aracılıgıyla geliyordu. Feodal dönemi belir-

. Ieyen kilise hristiyan aleminde büyük bir otoriteye 
sahipti. Bu dönemde kadınlar tüm kötülüklerin, 
uğursuzlukların sebebi olarak görülüyor, cadııar· 
olarak ibret olsun diye meydanlarda canlı canlı 
yakılıyor, iflah etmek niyetiyle manastırlara zorla 
kapatılıyorlardı. Direnen, mücadele eden kadınlar 
cadı, büyücü olark yakılarak yok ediliyorlardı. Yer 
yer yöneten kadın feodallerin yönetimleri o dö
nemde oluşan Merkezi yönetimlere bağlanması 
sonucu ellerinden alındı. Yönetimlerin sadece er
kekler tarafından sürdürülmesini onayiayan ve 
olanak tanıyan aile bütünlüklü yeni yasalar kuru
lan devletler vasıtasıyla yürülüge konulmuştur. 
Böylelikle egemen güçlerle kilise el ele vererek 
direnen, baskı ve zorbalık sonucu zorla kabul etti-
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rilen rollerinden hoşnut olmayan isyan eden 
kadmlar Engizisyon mahkemelerinde yargılanıyor, 
katlediliyorlardı. Islami alemdede kadınların ko
numu ise bir vahşetti. Müslüman topluluklannda 
kadın yine ugursuz, şeytanı yönlendirebilecek bir 
yaratık olarak nitelendiriliyordu. Kız çocukları da
ha dünyaya gözlerini açar açmaz diri diri kuma 
gömülerek yok ediliyordu. Islamiyel ile birlikte 
kadınlar tüm degerierini ve saygınlıklarını yitire
rek "dinen ve aklen eksik " yaratıklar olarak 
nitelendiriliyorlardı. islamın kadınları küçültücü 
ve kötülüklerin kaynagı görücü esaslar devlet 
organları, hükümdarlar tarafından benimsenir ve 
resmen uygulanır. Adem ile Havva örneginden 
başlanarak tarih boyunca kadının olumsuz rol 
uyguladıgı vurgulanır, kadınların sadece çarşaf ve 
peçe giyen aklengelişmemiş, tek görevlerinin nes
lin devam ettirici olan yaratıklardırlar diye bir çok 
yasa tanrı ve peygamberlerin buyrukları olarak 
zorla benimsetiimiş geçerli şeriat yasaları olarak 
yürüiliege konulmuştur. Erkek egemenligine 
dayalı bu dinlerde erkek için suç sayılmayan 
şeyleri kadınlar için suç ve günah sayıyordu. Zina 
yapugından dolayı kadın taşlanarak veya 
kırbaçlanarak öldürülüyordu Dinler kadınlara mu
talak sadakati şart koşarken, erkegin bir düzine 
evliligini, fuhuşu yani erkegin cinsel 
özgürlUgünün devamını meşru görmektedir. Kuran 
erkekleri cehenemle korkutarak cennete özendirir
ken, kadının cennete girebilmesi için koca hizme
tini, itaati reva görmektedir. Cennete giden erkek
lere ise "kara gözlü huriler ve dolu kadehleri " va
ad etmektedir. Bu durum gösteriyorki iyi ve 
inanmış müslüman kadmların cennete kavuşmaları 
onlar için birşey ifade etmemekle bilakis huri me
leklerle sarmaş dolaş kocalarını seyretmek onları 
bir kez daha küçültecektir. Böylece bu şeriat 
yasalarının her biri de kadını hak 
ve özgürlüklerinden yoksun bırakan küçülten 
yüceltilmiş erkegin sömürüsüne, hakimiyetine terk 
eden geçerli yasalar haline gelmişti. İslamiyet 
kadını sürekli korunmaya muhtaç ve çabuk 
kandınlabilecek mahluklar oldukları için her erke
ge dört kadını meşru görmektedir. 

Böylelikle feodal toplum, evrensel din 
kurallarının en fazla kök saldıgı ve bu temelde 
insanların güçlü bir şekilde diger dünyalara 
bagıandıgı, görünmez tanrılara, putlara 
inandrrılmış bir şekilde yaşamaya başladıgı bir dö
nemdir. üretim birimlerine baktıgımızda herkes 
kendi yaşamının gereksinimlerini karşılamak için 
oldugu gibi, pazarda degiş tokuş yapacagı veya 
satacagı ürünlerin yapımı için çalışıyordu. Birçok 
meslek kadınların ellerindeydi. Toprakta, atelye-

lerde erkeklerle aynı koşullarda beraber 
çalışmaktaydılar. işbölümünUn gelişmesiyle bera
ber geçmişte evlerde yapılan işlerin ayrımı giderek 
belirginleşti, evlerde çalışma imkanı ortadan 
kalktı. Meslekleri ellerinden alnınan, toplumsal 
üretim süreci dışında kalan kadınlar bir tüketim bi
rimi olan aile içerisinde"evcil köleler" oldular. Ev 
kadınlıgı cazip gösterilip, yüceltilmeye başlandı. 
Geçmişte yürürlükte olan komünist ev ekonomi
sinde erkeklerin yiyecek saglaması, kadınların ev 
içinde çalışması toplumsal zorunluluk taşıyan bir 
kamu işi sayılıyorrluysa artık ev yönetimi toplum
sal niteligini yitirdi ve bu i.Ş arktık toplumu 
geçmişteki gibi ilgilendirmeyen bir özel iş haline 
geldi. Böylelikle baskılar, kadınların ekonomik 
bagımsızlıklarını yitirmeleriyle farklı bir şekil 
alıyor. Kadın evinin baş hizmetçisi oluyor. 

Kapitalizmin gelişim tarihine bakugımızda 
kadınların durumunu olumlu yönde etkileyen bir 
gelişme; kadınların ortaçag karanlıgından sanayi 
devrimi ve makinaların geliştiriJip üretime girme
siyle birlikte kadınlarında kitlesel olarak, 
çocuklarıyla birlikte üretime katılımı noktasında 
olmuştur. Sermaye birikimi düzeyi, ücretli 
emekçilige ilk zamanlar sadece erkeklerin girme
sini olanaklı kılıyordu. Kapitalizm makinalaşma 
bir yandan fiziki kuvvetin geregini azaltınış, diyer 
yandan emegin üretkenligini arttırmış ve böayle
likle emegin degerini düşürmüştür. Kas gücünü 
gerektirmeyen makinlar yerleştikçe kadınlar ve 
çocuklar işyerlerinde oldukça kötü işkoşullarına 
ragmen işçilere katıldılar. Yaş ve cinsiyet farkı gö
zetmeksizin tüm aile fertleri sermayenin zoru 
altında ezilmeye başladı. Bu durum yani kadının 
toplumsal statüde oynayacagı rolde bir ilerleme 
olna bu gelişme kapitalizmin ucuz emege ve ucuz 
iş gücüne olan ihtiyacından kaynaklanmaktaydı. 

Her ne kadaİ kadınlar emeklerini ekonomik 
gelişme ve zorunluluklar karşısında kapitaliste 
satınışiarsa ve böylelikle üretimin içine bizzat 
çekilmişlerse de bu durumda kadınların 

kurtuluşunu getirmemiştir. Öyleki emekçi kadın 
emekçi olarak sosyal üretim sürecine katıldıgı za
man bile ev işi sorumlulugu onun üzerinden 
kalkmıyor ve kadının ev dışında harcadıgı iş gücü
ne birde ev işi ekleniyorrlu ve bu durum bugünde 
böyledir. Oysaki kapitalizm öncesi toplumlarda 
üretim süreci sosyal ve özel olarak ayrılmış 

degildi. Kadın toplumsal iş bölümü sonucu nitelik 
olarak "ev işi" olarak tabir edilen işleri 

üstlenmişti. ömegin, hayvan besleme, çocuk bak
ma, yemek pişirme toplumsal üretimin ve yeniden 
üretimin birer parçası olup bir kamu işiydiler. Fa-
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kat kapitalizmde durum tamamen farklıdır. Kapi
talist üretim biçiminde kadının üretim dışında ka
larak ev işi için harcadıgı emek "artık deger" 
üretmediginden sadece bireysel tüketme hizmet 
eder ve karşılık görmez, ücret ödenmez. Sadece 
emekçi olan kocası hem kendisini hemde ailesini 
geçindirecek bir ücret alır. Ev kadını da "bogaz 
tokluguna" bu ücretle ailesini geçindirme 
sorumluluguyla eşine mutlak bir bagımlılık göste
rir. Yani evcil bir köledir. Gerçektende kadın ev 
kadını olark kapitlaist üretim açısından "ne deger, 
nede artı deger'' yaratmadıgı için kapitalistler har
canan emegi üretken kılma zorunlulugu duyma
makta, kadını evcil kölelige terketmektedir. Yalnız 
kapitalist birikimin ek bir emek gücüne gerksinim 
duydugu alanlarda üretime katılan vasıfsız ve ör
gütsüz olan, daha düşük ücretle çalışmak zorunda 
kalıyorlar. Ayrıca kapitalistler kadınları daha çok 
eve baglamak için, özellikle kadınların daha 
yogun bir şekilde emek piyasasına girdikleri dö
nemlerde birtakım yasalarla, politik engellemeler
le, egemen ideolojilerle ev kadınlıgını, mutlu eşi, 
analıgı güçlendirİCİ ayakta tutucu kararlar 
alıyorlar. Böylelikle kadınların ev kadını olarak 
kalmasını, sürekli degilde gerekliginde ucuz iş gü
cüne ihtiyaçtan iş piyasasına girmesinde kendisi 
açısından yararlı gördügü için de bu tür ideolojile
re ihtiyaç duymaktadır. Evdeki işleri, çocukların 

bakımını "gönüllü" bir şekilde "bogaz tokluguna" 
üstlenen kadınlar aynı zamanda ailenin geçimini 
üstlenen ve bu yönüyle otoriter bir yapı 

kazandırılmış emekçinin iş sonrası rahat 
edebilecegi mutlu bir yuvayı yaşatmak için didinir 
durur. Böylece kölenin kölesi durumu
na gelir. ömrünün yarısı mutfak ve 
yatakodasında geçer. İş bile sayılmayan bıktıncı 
tekdüze "ev işlerinin" arasında ezilir, ufku 
daralır. üstelik ev kadınlarının çalışmadıkları 
söylenir. Oysaki bu "çalışmama" kadınların çok 
büyük zamanını almakta, tekdüze ve sonsuz tek
rar olan bu işler kadınların ruh hallerini 
bozmaktadır. Lenin bu konuda şöyle der: "Hepi
niz bilirsinizki, kadınlar tüm haklarına 
kavuştuklarında bile aslında hala eziliyorlardır. 
Çünkü bütün ev işleri onlara bırakılmıştır. Çogu 
durumda ev işi bir kadının yapabilecegi en üret
ken olmayan, en barbarca, en zahmetli bir iştir. 
Küçültücüdür ve kadının gelişmesini saglayacak 
hiç bir yönü yoktur." demiştir. 

Sonuç olarak toplumsal üretim sürecine 
katılan kadınlar iş piyasasında işini korumanın, 
evdeki işleri yürütmenin ve çocuklara bakmanın 
yanısıra tüm sınıfsal baskıları da gögüslemek zo
runda kaldıgı için erkeklere oranla en az iki kat 
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fazla çalışmaktadır. Burjuvazi kadınlar üzerindeki 
feodal baskıya son vermiştir ama kapitalizmde 
baskının biçimi ve boyutu da degişmiş, yani 
kadınlar modern evcil köleler olmuşlardır. 

Kadınları ortaçag karanlıgından kurtararak sö
mürmek amacıyla fabrikalara kapatan burjuvazi 
hiç beklemedigi olaylarla karşılaşmıştı. öyleki 
kadınlar kendilerini kuşatan baskı koşullarına 

karşı siyasal haklarını kullanmak, oy hakkı daha 
dogrusu insanlık ve vatandaşlık hakları için 
direnişe geçmiş, büyük mücadeleler 
sergilemişlerdi. 

İlk defa 1789 Fransız devrimi ile birlikte 
ayaklanmayı başlatıp en ön saflarda mücadele etti
ler.Başta yuttaşlık hakkı gibi en dogal taleplerle 
ortaya çıkan ve bunun yanında kadın olarak talep 
ettikleri hakları için öne atılan ve toplumsal müca
deleyle bütünleşen bu ayaklanma ilk defa 
kadınları böylesi önemli talepler için mücadele 
alanlarına çekiyordu. Kadınlar bu devrime kalpten 
inanmışlardı. Gerçektende devrimle birlikte 
kadınlar siyasi kulüpler kurmuşlar, gazeteler 
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çıkarmışlar, Olympe . de Gouge lafından 
hazırlanmış olan ve yeni anayasanın kabulünden 
evvel Krala ve kraliçeye sunulan Kadın ve Yurtaş 
hakları bildirgesi ile kadınlar oy hakkını talep edi
yor, bir kadınlar meclisi kurulmasını, eşit insan 
haklarının kadınlara da tanınmasını talep 
ediyorlardı. Fakat insanların eşiıligi, özgürlügü ve 
kardeşligi parolasıyla ortaya çıkan burjuvazi 
iktidarını saglama alır almaz, eşitlik bir yana dur
sun yüzlerce önder kadını tutuklatıp giyotine gön
derir. Devrimden sonra geriye en dogal insanlık 
haklarından yoksun yine baskı gören ezilen 
kadınlar kalır. Fakat devrim bir kez kadınların yü
reklerine cesaret ve atılım tohumları ekmiş, umut 
vererek özgür bir gelecegin mümküniyetini 
müjdelemişti. Tüm Avrupada ve dünyada kadın 
kitleleri kendilerini çepediyen baskı ve sömürü 
koşullarını yıkmak için mücadelelerini sürdürürler. 
Yıllarca süren mücadeleleri kapsamasına ragmen 
kısmi özgürlükler ve haklar elde ettiler. 

Bütün bu gelişmelere ragmen burjuvazi kiJi
senin, dini kurumlar vasıtasıyla bilinçli olarak aile
nin kapitalist ilişkilerin devamı açısından taşıdıgı 
önemden dolayı "ailenin kutsallıgından" "yüce 
fedakfu- ev kadınlıgındn" dem vurur ideolijilerle bu 
kurumları yaşatır ve geliştirir. Kadınlar çalışsalarda 
çalışmasalarda ilk planda ev kadını olarak 

görülüyorlardı. Kapitalizmin gelişmesiyle birlikte 
çagdaş çekirdek aile modeli geçerli aile yapısı ol
du. Tarafların özgürce oynadıkları yasal baga 
dayandınlan "karı-koca ailesi" aslında kadınların 

ezilmişligini, ikinci sınıf yapıların gizleyen hukuki 
bir perdedir. AİLE bir çok işievle donatılmıştır. 
Bunlardan birincisi. ücretli çalışan erkeklerin iş 
güçlerini yeniden üretmek için huzur ve rahatlıgı 
buldukları ortamdır.tkincisi; gelecek kuşaklan ka
pitalizmin gereksinimlerine uygun bir şekilde 
hazırlayan ilk egitim yeridir. Ücüncüsü; toplumsal 
tüketimin belli bir düzeyde tutulmasına hizmet 
eder. yani yeni ürünlerin kitlesel ölçüde tüketilıııe
sinde büyük rol oynar. Dördüncüsü; niteliksiz 
vasıfsız işçiler olarak ücretierin düşmesinde rol oy
nar. Ailede aile reisinin kocanın oldugunu, aile
nin dayanagının geçindirenin yine koca oldugunu 
kadının kocasına boyun egmekle yükümlü 
oldugunu en modern aile hukukunda görmek 
mümkündür. Bu durum erkege aile içinde hukuki 
alaodada egemen bir konum saglar. Yani ailede 
erkek egemen, burjuva kadın ise ezilen proleter
dir. Yine kapitalizmde kadın ve aile sürekli tüke
tim işleviyle donatılmıştır. Kadın bilinçli olarak 
toplumsal faaliyetlerin gerisine sürüklenmiş, tü
kelime alıştırılmıştır. Aynı zamanda kapitalist 
emperyalist ülkellerde kadının cinselligi meta 

olarakda kullanılınakla burjuvazinin cinsel özgür
lük diye piyasaya sundugu ve savundugu durum 
kadınları aşağılayıcı açık bir sömürü biçimidir. 
En gelişmiş emperyalist-kapitalist ülkelerde bile 
kadınlar eşya gibi uzak doğu ülkelerinden veya 
Afrikadan getirilerek pazarlanmakta, resmi fuhuş 
devlet eli ile geliştirilmekte, porno sanayi 
gelişmiş bir sektör haline getirilmektedir. ( devam 
edecek) 

*** 
Kürt kadını 

K aç defa oldum olası 

Senin ayakların 

Çıplak kayalıklarda Kürt Tarihini yazdı. 

Ne kadar çok 

Sen kaçmak zorunda ka/dm 

Dağların arasından 

Tehdit, lanet, umut 

Halkının yardımcısı 

Kaç defa oldum olası 

Özgürlüğün kıvılcımını 

Parça parça düşmandan kopardın 

ve sönerken gördün. 

Senin çocuklarm 

Sürgünde doğdular 

V atanın dağlarında büyüdüler 

Gençliklerinin en parlak zamanında sürüldüler, 

Kamplarda evlendi/er. 

Sirndi savaşmak için onlar ko/dı. 

Ve sen geldin 

Sert adımlarla, şikayet etmede 

torunların kollarında. 

Kürt kadını 

Savaşta doğurdan 

Savaşın havasını yudumladın 

Özgürlüğe tutkuyu ana memefinden yudumladın 

Çocuklarını onunla emzirdı"n 

Tekrar bir defa daha sen sürü/dün 

Düşman ülkesinden düşman ülkesine 

Vatanından vatanına 

Sen her zaman vardın 

Daha bir çok nesillerde de var olacaksın 

Sen halkının özlemi 

Sen bir savll§,senin tohumlarının za[erdir. 
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KüRDiSTAN'DA KADlN 

Kürdistan, sömürgeci, feodal sistemin ürünü olan, 
ataerkil bir yapıya sahip bir toplumdur. ülkemizde 
üst yapıyı oluşturan din, ahlak, egitim sistemi 
egemen ideoloji olan ataerkil düşünce tarafından 
belirlendigi için bu durum erkek ve kadın cinsi 
arasında büyük eşitsizlikler yaratmaktadır. Aile 
ilişkilerinden tutonda toplumsal ilişkilere varan 
eşitsizlikler, Kürt kadınının asırlardan beri, kendi
sini özgür olarak ifade etmesini engellemiştir. Bu 
yeni degil, uzun bir tarihsel sürecin ortaya 
çıkardıgı bir olgudur. 

ilkel komünal sistemdeki "ana erkil" aile 
yapısı hariç, sürekli horlanan, aşagılanan hatta 
ikinci, üçüncü sınıf insan olarak görülen kadın gü
nümüzde de acımasızca sömürülüyor. Sömürü te
meline dayanan tüm ataerkil toplumlarda, kadın 
cinsinin erkek cinsinin egemenligi altına girmesi 
ve kadının yerinin erkekten sonra gelmesi, top
lumda ve evde ikinci planda, ekonomik alanda ise 
erkege bagımlı kılınması -Kadını kölenin kölesi 
yapmıştır. Bunun içindir ki, kadın sorunu, sınıfsal 

sorunlardan öte, cinsler arasındaki eşitsizlikler
sorununu içermektedir. Toplumda bu özel yanı 
görmek, KADIN'ı "Özgül" sorunlan temelinde 
ele almak gerekmektedir. Özellikle bizim gibi geri 
toplumlarda"kadın sorununa" özel bir itina göste
rilerek ele alınmasa ve -mutlak bir görev olarak 
programa konulmazsa- kadınlar DEVRiME 
kazanılamaz. 

Kürt kadınlarının sorunları, genel kadın 

sorunlarından farklı çok daha boyutludur. Bunları 
üç ana başlık altında sıralıyabiliriz: Ulusal baskı, 
sınıfsal baskı ve cinsel baskı olmak üzere egemen 
toplumsal yapı, Kürdistan kadınını üç kez ilikleri
ne kadar sömürmüş ve köleleştirmiştir. 

Ulusal baskı; Ülkemiz Kürdistan devletler 
arası bir sömürge oldugundan, sömürgeci güçlerin 
askeri, ekonomik, kültürel, siyasal ilhakları sözko
nusudur. Sömürgeciler yüzyıllardan beri halkımıza 
yönelik esiirdikleri terörle, Kürt ulusunu toptan 
yok etme, ona ait ne varsa herşeyi silikleştirmek 
istemektedirler. Sömürgeci sistemin Kürdistan'da 
uyguladıgı güçlü asimilasyonla Ulusal ve kültürel 
degerlerimizi yok etmeye, kendi ana dilimizde 
egitimi yasaklamaya, Kürtlerin türkleştirilmesine 

agırlık verilerek sömürgeci emellerini bu anlamda 
uygulamaya çalışmaktadırlar. Çünkü, kendi dilini 
konuşamayan, egitimini yaparak yaşatamayan bir 
ulus sonunda kendi gerçekliginden soyutlanıp 
yabancılaşacagından, daha çabuk yok olma 
özelligini taşıyacaktır. Bunun içindiTki Kürt kadını 
kendi ulusal varlıgını ifade etmekten yoksun 
bırakılmıştır. Ve Kürt kadını bu ulusal kimlik so
runu ile egemenlerce bir kez daha barbarca 
köleleştirilmiştir. Tabiki Kürt kadını objektif ola
rak kendini bu ulusal gerçekliginden soyutlaya
maz. Kurtuluşu ise özgürlük ve eşitlik mücadelesi, 
sömürgeci egemenligin yıkılınası ile büyük oranda 
olanaklıdır. 

Sınıfsal baskı; Kürdistan'da kadın feodal, 
kapitalist sistemin ve buna baglı olarak ataerkil 
yapının tahakkümü ve sömürüsü altındadır. Bu g1-
bi toplumların ozu sömürü temeline 
dayanmaktadır. üretim araçları ise bir avuç 
azınlıgın elinde oldugundan, emekçilerin baskı ve 
sömürü altında bulundugu bir toplumsal sistem bi
çimidirler. Bu anlamda emekçi kadınları ve 
emekçi erkekleri birbirine baglayan ortak nokta, 
üretim araçlarından yoksun olmaları; ikisininde 
artı-ürün yada artı-<legerine el konulmasıdır. üre
tim, dagıtım ve bölüşümde esas olarakta ikisinin 
konumu hemen hemen aynıdır. Fakat; mevcut top-
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tumsal koşullar ve var olan yasalar erkekler lehine 
ayrıcalıklar getirerek, kadınları, emekçi erkekler
den daha geri bir konuma getirmiştir. Bu durum 
Kürdistan kadını için . fazlası ile geçerlidir. 
Egemen olan mevcut toplumsal yönetim, kadını 
ucuz iş gücü kaynagı olarak görmektedir. Emekçi 
kadınların çalışma alanınd.a üretime büyük 
katkılan oldugu halde, erkeklere oranla daha az 
ücret almaktadır. Çeşitli iş( büro, fabrika, tarla v .s) 
alanlarda çalışan tüm kadınlar eve geldiklerinde 
ise, çamaşır, bulaşık, yemek, çocuk bakımı gibi 
çok zor ve sıkıcı olan angarya işlerinde tüm güçle
riyle çalışmakta bu emeklerinin karşılıgında ise 
çok cüzi bir ücret almaktadırlar. Kürt kadınlarının 
büyük çogunlugu kırsal alanlarda yaşadıkları için 
tarımda aile işçisi olarak çalışıhak zorundadırlar. 
Kentteki kadın ise bütün yaşamını ev ve işyeri 
arasında adeta mekanik bir robot işlevini görerek 
geçirir. Ev kadını ise sosyal yaşanundan bütünüyle 
uzak, toplumdan soyutlanmış dört duvar arasına 
mahkum edilmiştir. Onun esas görevi öncelikle 
"ev işleri ve çocuk bakımıdır'' Ev kadınının 

yaptıgı bu öncelikli işlerden dolayı ekonomik ola
rak erkege bagımlılıgı oldugu gibi güncel 
yaşamdan, toplumsal gelişmelere kadar pratik faa
liyetlerden men edilmiştir. Tabiki bu durum onun 
sosyalleşmesinide engelemiştir. Feodal sömürgeci 
sistem, yanlızca erkek cinsinin çalışmasını iş ola
rak kabul etmiştir. Kadın cinsinin çalışmasını ise 
iş olarak kabul etmemektedir. Erkek egemenligine 
hizmet eden ve menfaatlerini koruyan, çarpık ya
salar iş bölümünde kadın ve erkek cinsinin bu 
şekilde eşitsiz olması, çalışma alanında da kadını 
erkegin kölesi" durumuna getirmektedir. Kırsal 

alanlardaki kadın pek bu durumdan haberdar 
degildir. Kır kadını erkek egemenliginin kendisini 
"köle"olarak görme 
sini "kader'' diye boyun egerek, degişmez bir yapı 
olarak algılamaktadır. Halbuki; kentte çeşitli iş 

kollarında çalışan kadın, kendisine yapılan bu 
eşitsizligi ve haksızlıgı her alanda gördügünden, 
kendi "kölelik durumunu daha iyi kavramaktadır. 
Toplumsal ve sosyal gelişmeler ile birlikte 
hoşnutsuzlugunu, rahatsızlıgını dile getirerek, ifa
de etmeye çalışmaktadır. 

Feodal -kapitalist sömürünün özellikle kadın 
emekçiler üzerinde yogunlaşması, kadını ekono
mik ve toplumsal alanda köleleştirdigi gibi kadını 
erkegin hizmetçisi, kölesi yapmıştır.Toplumsal ü
retime katılan ve dogurdan emekçi olan kadınlar 
aynı zamanda ailenin yeniden üretimini saglamak, 
çocukları yetiştirmek tüm ev işlerini yürütmek gi
bi sosyal işlere de emek harcamak zorunda 
kalamaktadırlar. Bu durumda kadınların iki kez e-

zilınesini beraberinde getirmektedir. Yani en genel 
biçimiyle, emekçi erkegin kölesi kadın (kölenin de 
kölesi) durumundadır. Kadın sorunu bu anlamda 
toplumsal sorunun bir parçası olarak görülse dahi, 
bütününe eşit degildir. Kürt kadını genel kadın 
sorunları sınıfsal sorunlardan öte cinsler 
arasındaki sorunları da içerir, bundan dolayı bu 
sorun tam olmasada ulusal sorunun bir benzeridir. 
Ulusal sorun toplumsal sorunlardan yanlızca bir 
tanesidir. Fakat sınıf sorununa bütünüyle eşit 

degildir. 

Cinsel baskı ve kadının cinsiyetinden 
kaynaklı sorunları Kürdistanda feodal sömürgeci 
sistemin oluştıırdugu üst yapı din, ahlak, egitim er
kek egemen anlayışına hizmet ettiğinden, üstün
lük, iktidar, egemenlik olgusu erkegindir. Ahlak 
ve toplumsal anlayışlannda hep böyle işledigi ve 
kabul gördügü için Kürt toplumunda kadının yeri 
herzaman erkekten sonra gelmiştir. Bunun için
dirki, ailedeki erkek otoritesine ve topluma karşı 
kadın hiç bir zaman kendisini özgür olarak ifade 
edememiştir. Toplumumuzda kadınların kabul 
görmez yaratık ve meta olarak görülmesi, yani 
alınır satılır olması (başlık parası), taşına b ilir bir 
mülk oldugu gözüyle degeriendirilmesi sorunu da
ha da katmerleştirrniştir. 

Kürdistan'da kadının eş seçme hakkt yoktur. 
Bu hak öncelikle erkegindir. Kadın ve erkek cinsi 
arasında yapılan bu sözümona evlilik ve birlikte
likler, kadınların bu duruma istekli olması veya 
olmaması erkek cinsi tarafından fazla bir önem 
taşımadıgı için zor ve dayatma ile gerçegi 
yansıtmayan yapmacık evlilik rolleri Kürt 
kadınma benimsetilmiştir. Bu durum ister evlilik 
adı altında olsun, ister bir başka biçim ve rolde ol
sun bu gibi ilişkilerde "özgür iradeye dayalı" ilişki 
esas. alınmadıgından burada kadının bedeni sö mü
rülınekte, ve kadın kendi bedeni üzerinde söz sahi
bi olmamaktadır. 

Ataerkil düşünce ve yapılanmadan kaynaklı 
olarak kadın soyun devamcısı olarak görülmez ve 
böylelikle miras hakkıda yoktur. Ailedeki mülkün 
dışarıya yani yabancıya gitmemesi, kadının 

yabancı sayılması ve bu nedenlerden dolayı soyun 
devamcısı·olan"erkek çocuk" ailede bütün mülkün 
sahibidiİ". 

Kürdistanda erkek cinsinin kadın cinsine 
uyguladıgı "şiddet" normal görülmektedir. 
Kocasından baskı görmeyen, dayak yemeyen kürt 
kadınının sayısı çok azdır. Kürdistan ataeritil özel
likler taşıyan bir toplum oldugundan kadınların bu 
denli aşagılanması, horlanması. ve 
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köleleştirilmesinde dinin objektif olarak önemli 
bir rol oynadıgı görülmektedir. Fakat genel 
baglarnda din ile kadın arasındaki ilişki bir başka 
yönden incelenebilinir. Ama öz olarak şunları 
diyebiliriz; Din özellikle islam dini kadını her 
alanda erkege bagımlı, ona ait bir ınal ve köle gör
mektedir. Hatta islami inanışta , şeytan kadın it 
yan yana düşünülmüştür. Kürt kadını ise, islami 
inanışın bu özelliklerinden tüm yönleriyle 
etkilenmiş, toplumsal varlıgını bu ilişkilere göre 
koşullandırınıştır. 
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lardaki devresel gelişmeler, yani feodalizmden ka
pitalizme geçiş, kadınların toplumsal 
konumlarında yüzeysel ve göstermelik 
iyileştirmeler getirsede, kadının temel, toplumsal 
konumunu degişmez. Kadın yine ezilen ikinci, 
üçüncü cins durumundadır. Kürdistanda ise 
degişim daha agır ve sancılıdır. Çogu kere 
geçmişin özellikleri korunmaktadır. üretim biçim
leri degişmesine ragmen, üst yapı kurumları olarak 
örf, adet, gelenek ve dinsel inanışlar daha uzun bir 
dönemde degişmektedir. 

Feodal toplumun bir kalıtı olarak, kadınların 
durumuna ilişkin, toplumsal yapısındaki etkileri 
ve cinsiyetinden kaynaklı öne çıkan yönlerine 
ilişkin sorunları, miras, başlık kadının aile, soy 
ilişkisi, kadın toplum ilişkisi, kadın-din ilşkisi 

bakımından ele alınıp incelendiginde, bunlar ilk 
göze çarpan özelliklerdir. 

ülkemiz ve kadın ilişkisinin yaşamda belir
gin olarak varlıgını sürdüren bazı kesitlerine 
degindim. insan dünyasının temel problemlerin
den biri olan kadın-erkek eşitsizligi uzun bir tarih
sel geçmişin biriktirdigi sorunlarla, gelecekte de 
uzun bir dönem devam edecektir. 

En demokratik ülkelerde dahi kadınlara yö
nelik, temel eşitsizlik ve baskıların devam ettigi · 
düşünülürse, ulusal, sınıfsal, dinsel baskı-sömürü 
cenderesine sıkıştırılmış Kün kadınının, kadın 

olmasından kaynaklanan sorunlarının agırlıgı daha 
rahat görülebilir. 

Kürdistanda özgürlük mücadelesi boyutlandıkça 
toplum, iliklerine kadar sinmiş sömürgeci kurum
lardan, feodal uyuşukluktan kurtuldukça, dahası 
bunun için ayaga kalktıkça, kadınlarımızda top
lumsal özgürlük mücadelesinde önemli bir rol oy
namakta, kendi konumlarıda degişmektedir. Şöy
leki; ev kadını, gösterici kadına dönüştükçe; köylü 
kızı gerilla oldukça, tek başına işkencelere diren-

. dikçe toplum içindeki yeri degişmekle kalmıyor, 
kadınlarımızda kendi ezilmişliginin köleliginin 
farkına varıyorlar. Tarihsel güvensizliklerinden 
sıyrılıyorlar .... Mücadelenin ortaya çıkarttıgı bıı 

olguyu ajitatif bir yaklaşımla abartmamak gereki
yor. Kürt kadınıda onun bilinçli-öncü durumunda 
oldugunu iddia edenler de henüz daha işin 

başındalar .. 

Kürdistanın çok dinli ve çok mezhepli Berfin 
olması, her kesimi farklı biçimde etkilemiştir. 

( Aralık 1992) 

Örnegin Safilik, sunnilik, alevilik, yezidilik, nastu-
rilik vs. ancak feodal ilişkiler bozuldugu oranda, 
dinin etkisi de zayıflamaktadır. Sömürüeti toplum-
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Bir kitap ~ 
ETiOPYA 

DEVRiMiNDE GERiLLA 
KADlNLAR 
Yazan: Jenny Hammond 

Türkçeye kazandıran: Orhan Kara 

Sun yayıncılık tarafından yayın dünyasına 

kazıindınlmıştır. 

Kitap, Tigreli Gerilla kadınların aniatılarını 
içermektedir. Neden Etiopya'lı deJ!ilde Tigreli 
Gerilla kadınların anlatılan noktasında yazar 
kitaba önsôz oluşturabilecek bôlünılerde belirttil!i 
gibi, Etiopya diye bir ulusun olrnadıgı, bu 
sözeUgün sınırları yüzyıllardan beri sürekli 
degişen ve insanları kagıt üstünde bir "birlil!e" 
zorla ve sadece bu yüzyılda kabul eden bir toprak 
parçasını tanınılarnak için kullanılır. Ulusal dev Jet, 
sörnürgeci güçlerin Afrika kıtasını paylaşırken, 
pisliklerini örtrnek için uygun buldukları Avrupa
merkezli bir kavrarnır. Ondokuzuncu yüzyılda Af
rika sömürgecilerinin arasında kalan ve Avrupalı 
güçlerin yardımıyla Arnharalı yöneticilerin kendi
leri için sörnürgeleştirdikleri bölgede Etiykop
ya'nın "birlil!i", halkların ve kültürlerinin 
birleşmesine temel oluşturamarnıştır. Etiyopya de
nilen yapay devlet, Arnhar ulusu dışında Oroma
lar, Tigreliler, Eritrelilerle birlikte toplam 
yetmişdörtten fazla ayrı etnik grubu ve dili 
kapsıyor. 

Yazar, Küresel yoksulluk ve sömürüyü 
araştırıp duyurmaya kendini adımış olana tıigilte
re'de kurulu önce Üçüncü dünya adlı örgütün içe
risinde yer alıyor ve bu örgüt, ancak politikanın 
kuraklıgt açlıga dönüştüreceJ!i savını benirnsiyor. 
Bu nedenle Sahel ve Afrika boynuzunda açlıgın 
politikası konusunda yayınlara başlıyorlar ve bir 
yıl süren kampanya boyunca bu bölgeden gelen 
çeşitli gruplarla, özellikle TPLF(Tigre Halk 
Kurtuluş Cephesi), EPLF( Eritre Halk Kurtuluş 
Cephesi) ve OLF(Onoma Kurtuluş Cephesi) ile 
çalışıyorlardı. 

TPLF, Aralık 1986 ve Marı 1987 tarihleri 
arasında Tigre devrimini kişisel olarak yerinde 
gözlenıleyebilmeleri için bu örgütten bir heyeti 
bölgeye çaJ!ınyor. 

Yazar bölgeye gidişinin nedenini şöyle 

açıklıyor: TPLF ve Etiyopya hükümetleinin dev
rimci söyleınieri ilk bakışta ·aynı görünebilir. Her 
ikisi de benzer dönemler içinde Sosyalist bir dev-

rim amaçlarnaktadırlar. Ama bu ikisi aynı zaman
da birbileriyle bir yaman çelişki döngüsü içine 
girmiş durumdadır. Basında ve y,ayın dünyasında 
Etiyopya hükümeti şu ana kadar hep daha çok gö
zetildi. Yazar Tigre hakkında ve özellikle de 
TPLF hakkında kendi örgütünün ve dünya kamuo
yunun çok sınırlı bilgisi oldugunu ve 
yazdıklarıyla, "Batı'nın konu hakkındaki 

bilgisizlil!i ve yarılış bilgilendirilmişliJ!ini gördük
çe, edindigirniz bilgiyi başkalarıyla paylaşmaya 
kendini bilmezlikten çok yükünılülük olarak gör
meye başladık. Ama bundan daha önemlisi, Tig
re' deki gözden ırak devrimin kaz anınılannın her 
bakırndan geniş olması ve bu esin verici devrimin 
gerek kendi çıkarı gerekse başka devrimiere örnek 
olabilmesi açısından daha çok bilinmesi 
gereklij!iydi" diyor. 

Etiyopya'da Günümüze kadar olan gelişmeler: 

Etiyopya'yı oluşturan uluslardan Arnharili
ler nüfusun düşük bir bölümünü teşkil etmelerine 
raJ!men dij!er uluslar üzerine hakimiyet kurma ve 
onları asimile etmeye çalışıyorlar. Etiyopya 
halkları süreki emperyalistlerin düzenbaziıkiarına 
ve kendilerinin toprakları üzerinde pay ve daha 
çok sömümıe dalaşmalarına tanık olmuşlardır. 19. 
yüzyılın ikinci yarısında başlayan Menelik'in 
hanedanlıJ!ından sonra Haile Selasiye, onun 
başlattıltı süreci 20. yüzyılın başlarından itibaren 
devam ettiriyor. Onun toplumsal yapılarda bazı 
degişiklikler yapması da baskıcı özünden birşey 
degiştirmiyor. Bu yeni kururnlar bütümüyle Am
bara üstünlügünü diger uluslara. zorla benimset
mek için büyük bir çaba gösteriyorlar .. Haile Sali
siye döneminde artan baskılar 60'lı ve 70'li 
yıllarda Tigreliler ve Etiyopya'nın diger ezilen 
uluslarının el altından örgütlenmeye başlamalarını 
getiıiyordu. 

Yokluk ve mulıalif gruplar üzerindeki yogun 
baskıları, tutuklamalar ve öldürmeler ulusal ve 
sınıfsal çelişkilerin daha yogunlaşmasına yol 
açıyor ve yetmişli yıJların başında giderek ivme 
kazanan toplumsal muhalefet 197 4 'de bir halk 
devrimiyle Haile Selasi ye' yi baştan indirmeyle 
sonuçlanıyordu. 

Haile Selasiye'nin baştan indirilmesinden 
sonra muhalif gruplar yönetimi ellerine 
alamayıncal974'ün sonunda askeri rejim yönetimi 
ele geçiriyor ve muhalif grupların güzel bir gele
cekten yana umutları yok oluyordu. 

Bu noktadan sonra· halkı ayaklandumanın 
yetmedigi, gücü ellerine geçirmek içinse daha iyi 
örgütlenmeleri gerekligini bilince çıkarıyorlar. 
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Bu suada ordudaki her birim devrimi des
teldeyen askeri korniteye bir temsilci seçiyor. Bu 
korniteye DERG adı veriliyor. Derg yönetimi dö
nemindede Amaharalılar dışındaki diger uluslar ü
zerinde yogun baskılar ve asimile etme uj!raşları 
devam ediyor. Ve böylece TN0(1943'den beri 
çalışmaları olan ve· Tigre U u sal örgütü adlı politik 
örgüt) bir yeraltı grubu olarak önderligi ele alıyor 
ve mücadeleye daha sıkı sarılıyor. 

TNO'nun yeraltı çalışmalarından, toplumsal 
çelişkilerinde zorlamasıyla TPLF(Tigre Halk 
Kurtuluş Cephesi) adlı bir örgüt oluşturuluyor. 
1975'de TPLF merkezi hükümete karşı bir tüfek 
ve beş eski moda tabanca ile batı Tigre'ye Dede
bit'e gidip devrimi başlatmak isteyen bir avuç dev
rimci ögrencinin eyleminin, silahlı mücadelenin 
başladıgı bu andan itibaren TPLF'nin nasıl bir · 
halk direnişine dönüştügünü bizlere belgeliyor. tki 
üç yıl içerisinde kazandıkları geniş halk destegi 
tüm Tigre üzerinde denetim sagladıgını 1989 
yılına kadar kararlı bir biçimde arttırıyor. 

Yazar, Neden Kadınlar soruna, diger ülke
lerde ve uluslarda baskının eşit olmadıgını, bütün 
toplumlarda oldugu gibi özellilde yoksulluk ve sö
mürünün egemen oldugu bu yörede, topraksız 
köylüler, azınlık milliyetler, müslümanlar ve tüm 
kadınların(özellildede ezilen sıfların kadınları) 
digerlerinden daha çok baskı gördüklerini bunu 
belgelemek içinde olayın canlı tanıkları kadınların 
anlatılarıo yer verdij!ine deginiyor. 

Kadınların çıkarlarına verilen öncelik de
mokratik oldugunu söyleyen yada devrimci süreç
ten geçtigini öne süren her toplum için bir 
dogruluk testidir. TPLF'nin bir halk direnişi 
oldugu yönündeki savlarının gerçekligini görme
nin tek yolu, sadece halk destegini araştırmak 
degil, aynı zamanda dikkatleri, devrimden önce ve 
sonra kadınların durumu üzerine çekmek 
gerektigini vurguluyor. 

Fakat yazar incelemelerinde, kadınların dev
rimden sonraki durumlarında olumlu gelişmelerin 
yanı sıra sorumluluk alanında erkeklerle bir para
tik eşitlik elde ettiklerini söy !emek- baskının dere
cesinin çok fazla olmasından dolayı- doj!ru 
olmadıgını yazıyor. 

Yoksulluk ve sefaletin kol gezdigi, sömÜrü
nün ve asimilasyon politikalarının çok yoj!un 
uygulandıgı Tigre ulusunun kadınları feodal top
lumsal yapılanmanın ve dinin kadınlar üzerindeki 
çifte standartı etkisi ile kıskaca alınmışlardır. 
Kadınları aşagılayan ve herhangi birilerine ait bir 
eşya olarak gören, oulara hayvanlardan biraz daha 
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iyi davranılması gerektigi toplu~IJ,S31 önyargıları 
Tigreliler arasında da varlıgını sürdürüyordu. 

Tigre toplumunda kız çocugu dogurmak 
ugursuzluk sayılıyor ve aileye bir yük gözüyle 
bakılıyor. Çünkü Tigre toplumunda evlenecek kız 
ev lenecegi kişiye para yani bir nevi başlık ödemek 
zorundaydı ve o kişiyide belirleyenler ailesi ve 
akrabaları oluyorlardı. Kız çocukları doguştan se
kiz gün sonra sünnet ediyorlardı. Bu durum bir di
zi olumsuzlugun yanısıra kadınlar için yaşamları 
boyunca unutamayacakları bir ceza oluyor. Cinsel 
baskı aileden baba ve kardeşlerle başlıyor ve çok 
çok küçük yaşta (örnegin 7 yaş gibi) kendilerinden 
çok daha· yaşlı birileriyle evlendirilmeleriyle koca 
baskısı şeklinde baskı devam ediyordu. 

Tigreli kadınlatın anlatılan dij!er ezilen, 
baskı gören kadınların yaşayışlarıyla birçok nokta
da benzerlik arzetsede çok geri bir toplum ve dinin 
etkisinin yogun oluşuyla baskı daha da katmerli
dir. 

Kadınların antatımlarından iki örnek: 

......... Feodal-b.urjuva koşullardan dolayı dernek 
kurmaya ve örgütlenmeye pek hevesli degildik. 
Bize yaklaşıldıgında kapılarımızı kapatırdık. Ama 
sayaşçılar direndiler ve sonunda bize ezildij!irniz.i 
aniatmayı başardılar. 

Kidan, Köylü bir kadın: "Kurtuluştan önce yogun 
bir biçimde eziliyorduk ve erkek egemenligi 
altındaydık; erkeklere bakamazdık bile ... Kadınlar 
toplantılara gidemez, karar veremez yada öneriler
de bulunamazlardı.... Devrim tüm bunlara bir son 
verdi ve sınıfımızdaki erkek kardeşlerimizle .eşit 
ve özgür olduk ........ Kendi görüşme göre, daha ön-
ce önemsiz bir kadındım, şimdi ise politik 
egitimden geçirildirn ve bir Ship Woyanit'im " 

Kitap baştan sona dej!erli anlatılarla dolu ve 
yazarın tarafsız bir gözlemci olarak anlattıgı göz-

. !emleri içeriyor. Oldukça acıcı sade bir dili ve on
dan ögrenecegimiz ve kendi yaşamımızda da 
uygulayabilecegimiz, yaşamımızın dönüşmesi 
noktilsında bizlere esin kaynagı oluşturacak bir ni
telikte. 

Kitabın arka kapagında da belirtildij!i gibi , 
yoksulluk, vahşet ve şiddetin kol gezdigi bir ülke
de sıradan kadınların, fahişelerin ve politik bilinç
ten yoksun kadınların verilen mücadeleye çekil
meleri neticesinde devrimin gerçekleşmesinde çok 
önemli bir güce dönüştügünü, marksizmin komü
nist öncüler vasıtasıyla kadın savaşçıların elinde 
nasıl maddi bir güç haline geldij!ini görüyoruz. 

G. Rojda 
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Bir Portre p 

''Giineş IWStf IŞU1U1/.:., 

lf'fJWk nas;! akmak ve 

Au.; ş,ikllnuk ::.orwu/aysa, 

DEVRiME ADANMIŞ 

öRNEK BİR YAŞAM 

KLARA ZETKiN 
"Tarihler şunu kanıılarki, tarihi yaratanlar kitle
lerdir; kitleler ve onlara önderlik eden yol göste
ren, özverili kararlı kişilerdir." 

Kuşkusuz Klara Zetkin de gelmiş geçmiş ve · 
tarihe mal olmuş en büyük kahramanlardan biridir. 
Klara Zetkin S Temmuz 1857 de Saksonyanın 
Widerau köyünde dünyaya geldi. Babası 

öJıretmendi. Ev lerinde gün geçtikçe zenginleşen 
bit kitaplık vardı. Okuma zevki ve alışkanlıJıı ora
da gelişmiştir. Ta o günlerde yaşadıgı köydeki 

h~~~~ de 
."di vu1ı.tnak ;:orundo.vdnn .1 ·' 

('!ara ler h 111 

yoksullugu ve zenginligi farketti ve bu durum onu 
etkiliyordu. 1 87 1 de ailesi Leipzige taşındı. Orada 
annesi ile birikle Alman Kadınlarının Genel 
bitliginin oplantılarına gidiyordu. Klara'nın zeki 
oluşu oradaki konuşmaları tartışmaları kavrayışı 
ve konuşulan, tartışılan konuşmalar onu kafa yor
maya sevk eder. O da okulu bitirip babası gibi 
ögretmen olur ve zengin ailelerin gittigi bit okulda 
Müdüre olur. 1877 de 20 yaşındadır, bu yaş 

Klaranın siyasi düşüncelerinin uyanışının ve 
araştırmalarının başlangıç yaşıdır. Marks'ı ve En
gels'i birlikte oldugu işçilerden ögrenit. Manifes
toyu okur, bu arada örgütlü çalışma içerisine girer. 
Halk saflarında yerini alır. O dönemlerde Bis
mark'ın çıkardıgı yasa geregi ilerici örgütlerin 
kapatılaması ve yayın organlarının 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



yasaklanmasıyla birlikte illegal çalışmak zorunda 
kalır. Bu yasalardan zarar gören aile ve kişilere 
yardım eden bir grupla çalıştı. Bu dö
nemlerde bir rus göçmeni olan saglam karekterli, 
yaratıcı kendini devrime adayan Ossipe Zetkin ile 
tanışır, onun da yardımıyla Marks ve Engelsin 
yapıtlarını kapsamlı olarak inceleyip,dünyayı 
degiştirecek bu bilimin uygulanması gerekligine 
inanır. Klara bir yazısında şöyle der: "Ancak hay
vani ,ilgisiz ruh/u bir kişi çevresindeki kötülüğe, 
eziyete zulüme özlem duyulan bir dünyada yaşar 
ve bunu değiştirmek için ezilenlerin sefa/ete terk 
edilenlerin kurtuluşu yolunda mümkün olnanı 
yapmaz. Ezilenlerin üzüntülerine katılmak yetmez, 
emin adımlarla davranıp ilerleme/i ve zafer 
kazanılmalıdır. Bunun için gerekli bilim bilinmek
tedir " der. 

Sıkıyönetimin gelişiyle birlikte Klara 
yurtdışına çıkmak zorunda kalır. önce ıtalya'ya 
ardındanda Zürilıe gelir. Yurtdışında çıkan Sosyal 
Demokrat gazetesi gizlice Almanya'ya sokulu
yordu. Bu görevi yapacak gözü pek yetenekli biri
ne ihtiyaç vardı. Klara bu görevi kabul eder. Her 
defasında Klara ya bir köylü kadını, bazen turist 
bazende sporcu veya bir ralıibe kılıgına girip Alp 
daglarını aşarak ülkeye yayın sokma görevini 
başanyla yürütür.Her seferinde hayatını ortaya ko
yup, görevini yerine getiriyordu. Bir müddet sonra 
da Parise gelir, Ossipe Zetkin'le evlenir. Klara o
radada boş durmaz Fransız işçi Partisiyle çalışır. 
Bu dönemlerde yoksul bir hayat sürer, ev kirası ö
deyemedikleri için sokaga atıldıgı da olmuştur. 
Klara Pariste yaşadıgı sürece proleter kadınların 
yaşantısını görür ve yaşar. Kadıniann haktan hu
kuktan yoksun bırakıldıgını kadının köle duru
munda olduguna tanık olur, erkek kardeşlerinden 
dalıa çok haksız hukuksuz eli kolu baglı 
bırakılmışlıklarını yüreginde duyar ve bu yönde· 
çalışmalara dalıa sıkı sıkıya sarılır. 1889 yılında 
Pariste dünya fuarına çeşitli ülkelerden delegeler 
katılır. Klara Zetkin burada kadın soruunu 
konuşur. Konuşmasında şöyle der; "insanların 
bağımsızlığı için döğüşen proleter kadının ekono
mik bağımlılığını ve insan soyunun yarısının 
esirliğe mahkum olmasını kabul edemez-
ler ...... " Tarihte ilk kez emekçi kadınlar Klaranın 
agzından yaşamın tüm alanlarında eşit haklar talep 
ediyordu. 

1890 yılında oıaganüstü yasanın 
kaldırılmasıyla birlikte Almanya'ya döner. Kısa 
sürede "Gleichheit" yani "Eşitlik" adlı gazetenin 
sorumlulugunu üstlenir, gazeteyi maddi, manevi, 
politik, kültürel bakımdan ezilmekte ve 
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aşagılanmakta olan kadınların kurtuluşlarını göste
ren Savaş Okulu haline getirir. 

Kadın haklarının yılmaz savaşçısı Klara Zet
kin Engels'le Zürih kongresinde tanışır. Engels 
onu başarılarından dolayı f.utlar. Engels'i tanımak 
ona yaşamı boyunca güç verir. 1893 yılında Polon
ya Sosyal Demokrat Parti kurucularından Rosa 
Luxemburg ile tanışır. Bu iki yigit, kararlı kadın 
hareketinin öcüsü, önderleri Klara Zetkin ve Rosa 
Luxemburg yaşamlarının sonuna kadar dost 
kalırlar. 

Ki ara 1907 yılında Lenin' lı: ikinci Entemas
yonelde tanışırlar. Lenin 'in de bulundugu kongre
de ödün vermeksizin kadınların oy hakkını savu
nur. Daha sonra 1910 yılında Kopenhagende İleri
ci Kadınlar toplantısında Amerikada tekstil işçisi 
kadınların grevi esnasında çıkan yangında ölen 
kadınların anısına 8 Mart'ın Uluslararası Emekçi 
ve Proleter Kadınlar günü olarak kabul edilmesi 
dogrultusunda sunmuş oldugu önerinin kabul gör
mesi sonucu dünya kadıniarına bir armagan, bir e
manet olarak sunar. 

Savaş patlak verince ihbar üzerine 
tutuklanır. Agır hasta oluşundan dolayı 
arkadaşlarının kefaleti ile serbest bırakılır. Hapis
ten çıkır çıkmaz Spartaküs Birligini kurar. 1919 
yınınlJl ocak ayında Rosa ve arkadaşları katledilir
ler. Klara ölümcül hasta olmasından dolayı öldü
rülmez. İyleşir iyleşmez ASDP'den ayrılır. Alman 
Komünist Partisinin yönetim kuruluna. girer. ü
çüncü entemasyonalde görev alır. 1921 yılında 
Sovyetler Birligine gider. Orada kaldıgı dönemler
de Leninle defalarca görüşür, fikir alışverişinde 
bulunur. O zaman ileri ve iyi devrimcilerin çogu 
kadın hareketini örgütlemek, devrimci yön vermek 
için özel seksiyonların kurulmasına karşı çıkarlar. 
Gerekçe olarakta komünistlerin ilke olarak kadın 
erkek eşitligini savundukları ayrım yapmadan ör
gütsel çalışma yaptıklarını gösterirler. ·oysa sömü
rülen kadın, erkegin evcil kölesi, ikinci sınıf 
vatandaş oldugundan kadınlara yönelik özel bir 
yaklaşım, özel örgütlülük gereklidir. Ajitasyonda, 
propagandada ve örgütlenmede özgül 
sorunlarından dolayı özel bir yaklaşım gerektiren 
bu durumdan dolayı Lenin de Alman yoldaşlarının 
mutlak eşitlikçi ilkelerinde dogmatik tutumlarını 
eleştirir. 

Klara Komünist Entemasyonalin III. kong
resinde yapmış oldugugu konuşmadan bir ke
sit: " ... Kadınlar devrimci mücadele/ere bi/ine/e, 
hedef şaşmaz biçimde, emin adımlarla, fedakarca 
katılmadıkları sürece ne proletarya iç savaşla 
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1 Bir mektup ~ 

Asıl neyi istiyoruz? 

"Kürdistan Kadınının Sesi" adlı bir derginin 
yayın lulyatına başlıyacağı haberi bile hoşnut ol
mayan, umutsuzluk ve öfke dolu kadınların yü
reklerinde bir kıpırdanışın bir hareketliliğin 

kaynağı olabiliyor. Bir kadın olarak böylesi bir 
dergiden ne bekliyorum, derginin hedef ve 
amaçları neler olmalıdır? sorusunu yüreğimde 
ve kafamda tartışırken yazıya dökeceğim, diğer 
kadınlara ulaştıracağım belkide hiç aklımdan 
geçmemişti. 

Dergi ismindende anlaşıldığı gibi suskun 
Kürdistan Kadınının Sesi olmaya çalışma/ı. Şim
diye kadar sağlıklı bir şekilde çıkmayan düzenli 
ve örgütlü bir ifade kazandırı/mayan üstünde 
bunca tartışmanın yapıldığı, her kesimin kendi 
doğrultusunda "çekiştirdiği" KADlN 
dünyasının sesi, örgütlü ve bilinçli ifadesi 
olmalıdır. 

Ezilenlerin vermiş olduğu, bağımsızlık, öz
gürlük mücadelesinin, başından sakatlanmaması 
için, insan ve toplum yaşamının belirleyicisi olan 
insanın insana köleliğinin ve eşitsizliğinin 

başlangıcı, devam eııiricisi olan cinsel köleliğin 
temellerine yönelmelidir. Tüm ezilen baskı gören 
kadınlar olarak, kadın sorunu olarak 
adlandırılan bu sorunun bir parçası 

olduğumuzun bilincinden hareket ederek ortak 
paydamız olan KADlN olgusunun bizleri bir ara
ya gelirebildiği inancındayım. 

Ancak iki esaslı noktaya dikkati çekmek ge
rekiyor. Biz devrimci kadınların her zaman 
karşılaştıkları bir anlayıştan bahsetmek istiyo
rum. Kısacası buna erkek eğemenliğinin indirge
meci ve ertelemeci yönü diyebiliriz. 

indirgemeci/ik; kadın sorununu sınıf soru
nuna eşitliyerek, kadın sorununun "özgül" konu
munu görmüyor, kadın erkek eşitsizliğini en iyi 
halde çok önemsiz bir ayrıntı olarak ele alıyor. 
Kadın işçi ile erkek işçi arasında evden, fabrika
ya, okuldan toplumsal hayatın her alanına kadar 
yansıyan büyük eşitsizlikleri görmemekı e, çok 
"keskin"(!) görünmesine rağmen, ezen ve ezilen
lerin bu büyük uçurumunu bir nevi gizlediği için, 
eğemen ve gerici yanlar taşıyor. Dahası "sosya
lizm ve devrim " denerek erkek eğemenliği ko
runmak isteniyor. 

Ertelemecilik; kadın sorununu "kabul edi
yorlar" lultta bir tarih ve toplum anlayışı halinde 
izah ediyorlar. Fakat çözümünü -mutlu yarınların 
geleceği sosyalizm dönemine erteliyorlar. Böyle
ce bizede mutlu yarınların lulya/lerini kuraraktan 
beklemek, sınıf mücadelesinde "bölücülük" yap
mamak düşüyor. Bize sunulan bu ütopya 
gerçekleşinceye kadar, bizede köleliğimizi kabul
lenmemiz, kaderimiz diyerek boyun eğmemiz 
gerektiği söyleniyor. Denilenler bu kadar cesur 
ve açık ifadelerle olmasada, sonuçta bu anlama 
geliyor. 

Evet biz Kürt kadınları mücadelemizin 
sınıfsal ve ulusal mücadeleden koparılamayacağı 
düşüncesini paylaşmalıyız. Fakat kadınlarımız öz
gür olmadan toplumumuzun özgür olamayacağı 
düşüncesini toplumca bilince çıkarmak 

gerektiğini bilme/iyiz. Özgür bir ülke ve özgür in
sanlar yaratmak için bugünden adımlar almamız 
gerekmektedir. Kürdistan kadınının sesi soluğu 
olmak demek toplumumuzun baş belası olan top
lumu iliklerine kadar köleleştiren sömürgeciliğe 
karşı olmak gerekmektedir. Kürdistan kadınının 
sesi olmak demek feodal değerlerle. kadını köle
nin kölesi yapan insanlığından çıkaran feodaliz
me, kapitalizme ve her türlü aıaerkil düzen ve 
düşüneeye karşı olmak mücadele etmek demektir. 

Ezilenler içerisinde en fazla ezilen olan, 
sınıfsal baskının, ulusal baskının, dinsel baskının 
ve cinsel baskının hedefi haline gelen biz 
Kürdistanlı kadınlar ülkemiz özgülünde verilen 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesiyle bütünlük içinde, 
özgür iradeyle sesimizi yükseltmemiz ve giderekte 
özgür kadın örgütlenmesi yaralmamız bizler için 
vazgeçilmez ve ertelenmez bir görev olmalıdır. A
maç ve beklenti birleşmek, örgütfenrnek ortak ey
lem ve irade haline gelmek olmalıdır. Böylesi bir 
dergi vasıtasıyla beklentilerimizi, özlemlerimizi 
bu sayfalarda ifade edelim tartışalım. 

Perwin Rewa 
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Bir Ülke B 

Hindistan da kadın 

olmak 

Hindist;ın'ın federe devletlerinden biri olan Punjab 
da efsaneye göre bir kız çocuğunun ana rahminde 
oluşumu karanlık gecelerde, erkek çocuğun 
oluşumu ise ayın aydınlattığı açık, ışıklı gecelerde 
oluşur. 

Hindistanda, laik anayasa kadın ve erkeğin 
eşitliğini garantiler. Kanuna göre bizler için kor
kuç olan Hindu geleneğinin kadınların aşağılayan, 
dulların ölen eşleriyle yakılması, kız çocuklarının 
öldürülmesi, çocuk yaştaki evlilikler, başlık parası 
ve kadınların mirastan men edilmesi gibi töreler u
zun zamandan beri yasaklamıştır. Ama büttün 
bunlara rağmen özellikle de köy lük kesiınlerde er
genlik çağından önce kız çocukları evlendirilmek
te, yasalar bu durumu yasaklamasına rağmen so
nuçta birkez gerçekleşen böylesi evlilikleri de 
tanımak zorunda kalıyor. Damadın ailesi 
tarafından istenen başlık ise şimdi resmen "hedi-
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ye" olarak adlanduılmaktadır. Kız çocukları erkek 
çocuklarından fazla olan aileler için başlık parası 
büyük bir yüktür ve iırtan borçlanmalara, yoksul 
çiftçi ailelerinin yoksulluğunu dahadıı artıran, 
alınan kredi sonucu artan faizleri ömürleri boyun
ca ödeyemiyecek duruma getiren borçlanmalara 
sürüklemektedirler. Böylece bir kız çocuğunun 
dünyaya gelişinin ne kadar üzücü bir olay 
olduğunu geçmişte kız çocuklarının öldürülmesi 
olayının bizzat uygulanmaya konması durumu biz
lere rahatlıkla izah etmektedir. 

Aslında başlığın geçmişteki rolü daha 
farklıydı. Ailesi tarafından ve.rilen mücevherlerle 
beraber belirli bir ekonomik güveneeve özerklik 
verme, olmayan miras hakkının olmayışma 
karşılık bir telafi şeklindeydi. Nevarki başlığın bu 
fonksiyonu karşıtma dönüşmüştür. Günümüzde ise 
başlığı çoğunlukla lüks eşyalar, radyo, saat, mobil
yalar, damat için batılı takım elbiseleri ve bir mik
tarda para oluşturuyor. Eğre kız evi tarafından 
başlık konusunda verilen sözler ve yapılan 
anlaşmalar yerine getirilmeyince düğün sonrası ve 
esnasında çok tehlikeli olaylar gelişebilmektedir. 
örneğin kız evinin benzin dökülerek yakılması gi
bi. Hint halkrnın çoğunluğu (yaklaşık %68) asgari 
geçinme düzeyinin altında yaşadığı düşünülürse, 
başlık probleminin boyutları netleşir. 

B ütün bunlara rağmen her kız için bir koca 
aranmakta, evlilik çağını geçirmiş bir kızın evde 
bulunması o ev için tanrının gazap getireceğine 
inanılır. Aileler arasındaki ev !ilik anlaşınalarında 
evlenecek çiftiere fikirleri sorulmaz. Evlenecek 
kız düğün gününe kadar eşi olacak insanı görmez. 
önemli bir noktada, Hindistandaki evlilik 
anlayışının temeli bizlerin düşündüğü "çift 
evliliği" değildir. Bu tür ev Iiiikierin temel 
noktasını çiftierin anlaşması, birliği 
oluşturmamaktadır. Eşlerin. karşılıklı anlaşması ö
nemsiz bir durum olup, sevgi ise beklenmez, eğer 
talih yardım ederse süreç içerisinde bir sevgi 
oluşur. Eğer yıllar boyunca böyle bir. sevgi 
oluşmazsa talihe küsmeli, geriye dönüşü mümkün' 
olmayan bu aileyi sürdürmek gerekiyor. 

Genelde büyük aile çatısı altında altında ai
lenin bütünlüğünü koruyan erkeklerin 
garantilediği ve sahip olduğu miras sahipleri ve 
onlara "bağımlılar" (kadınlar ve çocuklar) ile bir
likte yaşanılır.' 

Ailedeki otoriter yapı cinsiyet ve yaşlılık 
prensiplerine göre oluşur. Yeni evlenerek aileye 
katılan yabancı kadın yeni ailesinin gelenek ve 
değerlerine göre sosyalleştirilir. Başlagıçta aile i-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



çerisinde yaşlı ve yüksek statüdeki kaynana 
tarafından onun yönetimi ve kontrolünde en allır 

işlere koşturulur. Kocasıyla görüşmesi belki sade
ce geceleri olup, cisel ilişkisinin sıklıllı bile 
kaynanası tarafından belirlenir. Dollurdullu erkek 
çocuk:lann sayısı arttıkça genç kadının aile içeri
sindeki statüsü der artar. İlk dogurdugu çocuk er
kek çocuksa ilk defa aile içerisinde kabul görür. 
Erkek çocuk dünyaya getirdikçe başına gelecek 
kötülüklerden sıyrılarak aile içerisinde emin bir 
yer edinebilir. Hindistanda kadınların konumlarını 
daha iyi kavrayabilmek için ( halkın %82 dahil 
oldugu) hindu dinindeki yerlerine kısaca bakmak 
gerekiyor. 

Hindu dininde Kadının rolü: 
Kadınların yeri ve konumları hindu dini 

kitaplarında erkegine acımasızca bagımlı oldugu 
şeklindedir. Tanınmış hindu kurallarının kurucusu 
Manu : Kadının beşikten mezara kadar erkegine 
bagımlı oldugunu vurguluyarak, çocukluk evresin
de babalarına, gençtillinde kocasına yaşlandıgında 
ise ogluna tabi oldugunu ve kadıniann hiç bir za
man 'bagımsız ve özgür olmaya muktedir 
olmadıgını' yazar. Dini kurallar çocuk evlilikleri 
temel almaktadırlar. Hindu bir kız çocugunun ide
al evlilik yaşı sekiz ila on yaşı arasında olup, daha 
da önemlisi o yaşta evlenen kız çocuklarının he
nüz gelişmemiş olmasıdır. Bu kurallar evlerinde 
ergenlik çagına gelmiş kızlarını evlendinnemiş an
ne ve babalan lanetlemektedir. Böylesi erken ev li
liklerle kız çocukların çılgınlıklar ve delilikler 
yapmasının önlemesi hedeflenmektedir. 
Yüksek kastlarda evlilik kutsaldır ve erkelle kadın 
üzerinde tam sahiplik hakkını verir. Erkeksiz bir 
kadının şahsiyeri yoktur, önemli davetiere erkek
siz katılamaz, bir mal varlıgı yoktur, kocasının is
teklerine göre hareket etmek zorundadır. Evet, 
kocası olmaksızın bir kadının tanrısı dahi olamaz. 
Eşi isterse bir ayyaş, bir cüzzamlı, bir sadisı ve 
kadın tiranı olsun, Manu onun bir allah gibi yücel
tilmesini öngörür. Hiç bir hindu kural bu kadar 
katı bir şekilde kadınlara uygulandıgı gibi 
yürülüğe konmamıştır. Çocuk yaştaki evlilik bir 
kez bu dini kuralllar vasıtasıyla rayına oturtulduk
tan sonra önde gelen hindular arasında moda oldu, 
hatta dini kuralları da aşarak işi aşırılıklara 

vardırdılar. Ne kadar erken bir kız çocugu evlen
dirlirse taraflar için daha iyi bir durum 
oluşturuyordu. Bunlardanda öte bebek yaştayken 
yapılan evlilikler de gündemleşti. Hamile 
kadıniann embriyonlan bile kız erkek umuduyla b 
irbirleriyle evlendiriliyor, eger biri kız diğeri erkek 
çocuk dünyaya getiriyorsa düllün hazırlıkları 
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yapılıyordu, tersi durumlarda ise dügün iptal edili
yordu. Bu tür evliliklerde kız çocugu ergenlik 
çagına kadar kendi ailesinde kalıyor, daha sonra 
ise eşine evlilik hakkını gerçekleştirmesi için gön
deriliyordu. Hatta bazı dini adamlar kız 

çocuklarının ergenlik çagından evvel de eşinin 

yanında yaşaması gerektigini, böylelikle kız 

çocuklarının ergenlik çagından evvel bazı yanlış 
şeyleri yapmalarını engellemek gerektillini söyler
ler. Bu durum da bazı hindular tarafından kabul 
görmüş olup ergenlik çallından öncede erkekler i
çin evleome hakkı dogmuştur. 

Böylesi çocuk yaştaki evliliklerin diller bir trajik 
yönünü çocuk yaştaki dulluklar oluşturur. Orto
doks hindular bir dul kadının tekrar evlilillini 
yaşakladıklarından, dul kalan kadınlar gerek ken
dilerine gereksede başkalarına yük olarak yaşarlar. 
Sekiz on yaşlanndaki kocası ölmüş dulla genellik
le 40-50 yaşlarında bir erkek evlenebilir, bu da 
sıkça karşılaşılan bir durumdur. Sarda 
kanunlarında çocuk yaştaki evlilik yasaktır. Fakat 
eller düllün demek kurulmuşsa hükümet sadece 
anne ve babaya, dügüne katılanlara kanuni işlem 
yapabilir. Böylesi kanunsuz girişimler kamuoyuna 
getirilmez, getirilse bile sadece para cezası verilir. 
Zengin ortodoks hindular kendi alim dini 
kanunlarını çillneyerek günahkar olacaklarına, bu 
para cezasına razı olurlar. Böylelikle resmi Sarda 
kanunları çocuk evliliklerini önlüyecek güçte 
degildir. Ortodoks topluluklarda erkegin kadın ü
zerindeki hakimiyeti sözkonusudur. Kadınların er
keklerle konuşması, sohbet etmesi yasaktır. Bir 
kadın kendi yaşıtı özellikle bir erkegin yanında hiç 
bir zaman oturamaz, ayakta durmak zorundadır. 
Hiç bir zaman onun yüzüne bakamaz, konuşması 
gereken hallerde bile yüzünü ,yana çevirerek 
konuşmak zorundadır. Bu durum genellikle 
başkalarının bulundullu bir ortamda böyledir. Yol
da yürürken kadın erkegini uzaktan takip ederek 
gider. Modem taşıma araçları, trenlerde ve ıram
vaylarda eski hint önyargılarına taviz olarak özel 
kadın kompartımanları mevcuttur. Müslümanların 
yogun yaşadıgı bölgelerde, yüksek hint tabaka 
kadınlanndan hindu tabaka tarafından Purdah(ver
gi) alınır. Bu müsüman kadınlar çok ender evlerini 
terkederler, eger terketmek gerekirse Sari(çarşaf) 
ile iyi bir şekilde kapanarak dışarı çıkarlar. Hindu 
kadınları müslüman kadınların kullandıkları 

çarşafı kullanmazlar, fakat kendi kullandıklan Sa
ri'yi de koşullara göre çarşaf olarak kullanırlar. 
Daveılerde, toplantılarda önce erkeklere daha son
ra da kadınlara hizmet edilir. 

Ortodoks hindu kadınlarının durumu bugün-
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de acınacak durumdadır. Sati (kadınlann ölen 
eşleri ile birlikte yakılması) resmen 
yasaklanmasına ragmen, günümüzde de geride ka
lan dul eşleri baskımn ve aşagılanmanın kurbanı 
oluyorlar. Genel olarak dul kalmanın günahkiirlık 
sonucu oldugunu, bu günahın önceden işlendigine, 
ve eşinin ölmesinin de bundan dolayı olduguna 
inanılır. Dul kalan bir kadının kendi kızkardeşleri 
ve anneside bu inancı taşıyarak nefret ve 
aşagılayarak davranırlar. Hala günümüzde bazı 
köylerde kocasını kaybetmiş kadın nehire götürti
lerek yıkatılır, bir hafta boyunca eve kapatılarak 
aç bırakılır, sövülür ve dayak atılır. Dul kalan 
kadınların kafalarındaki saçlar kazınır, açık renk 
elbiseler giymesi, ziynet eşyası takınası 
yasaklanır. Yararlı besleyici yemekler verilmez. 
Giydi#i elbiseler ya siyah ya da beyazdır. Kamu 
görevlerini bu kadınlar üstlenemez. Dü#ünlerde 
geline ugursuzluk, damada da ölüm 
getireceginden korkulur. Ortodoks tabaka dul bir 
kadının evlenmesi mümkün olmadıgı için, bu ezi
yet ve çileler dul kadınlar için ancak öldügünde 
son bulur. 

"Hindu Dini"P. Thomas, Bombay 1975 adlı ki
taptan almancaya çeviren: Ulrike Goertz 

Türkçeye çeviren : H. Bengi 

......... 

Kirli bir savaş ve kurbanlan 
kadmJar 

Savaş, hemde barbarca acımasızca, sınır ku
ral tanımayan bir savaş Avrupayı, dünyayı sarmış 
gidiyor. Avrupanın göbeginde eski Yugoslavyada 
şehirler bombalanıyor, insanlar nazi dönemini a
ratınayan bir şekilde toplama kamplarına gönderi
liyor, boşaltılmış yakılıp yıkılmış şehirler geride 
kalan panoramayı oluşturuyor. İnsanlar "etnik te
mizlik" mahiyetiyle ya öldürülüyor yada sürgüne 
gönderiliyorlar. Acaba birkaç yıl öncesine kadar 
böylesi barbar bir savaşın Avrupanın göbeginde 
patlak verebilecegini düşünebilirmiydik? Acaba 
bu gün bile böylesi acımasız bir savaşın yıllardır 
bir arada yaşayan insarıların vahşi düşmanlıklarını 
kavrayabiliyormuyuz? Ne yazıkki HA YIR. 

Nazi dönemini aratmayan bir barbarlıgın 
sergilendigi, kadın-erkek yaşlı çocuk demeksizin 

insanlıgın maruz kalabilecegi bu denli barbarlık 
şimdi eski Yugoslavya topraklarında 
gerçekleşiyor. Dünya ve insanlık seyirci kalıyor, 
bu sahnelenen trajediyi izlemekle yetmiyor. Milli
yetçi bir temelde "Büyük Sırbistan" yaratma ha
yallerini ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmek 
için yola çıkan ve bu dogrultuda her şeyi mübah 

· gören sırp milisieri Bosna Hersekte binlerce genç 
kıza, kadına en aşagılık ve vahşi bir şekilde teca
vüz etmişlerdir. Suçsuz ve silahsız bir şekilde böy
lesi kirli bir savaşın ortasında kendilerini bulan , 
şüphesiz savaşın en agu yükünü yine omuzlarında 
taşıyan kadınlara insanların kabullenemeyecegi en 
agır ve en barbar aşagılanma türü olan tecavüz 
olayı karşısında susmak insanlıga yaraşmıyor. 
İnsanın bu ne biçim insanlık, bu ne biçim bir dün
ya diyesi geliyor. 

Böylesi hayvani saldırıları kadınlara reva gören, 
peydahladıklan çocuklan ömürleri boyunca sevme 
mutluluguna erişemiyecek "zoraki anneleri", toplu 
tecavüz kabusunu hayatları boyunca unutamayıp 
pisikolojik olarak harap olmuş kadınlan gözler ö-
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nüne getirdikçe "kahrolsun böylesi gerici emeller 
için halklan birbirinine kırdırtan haksız savaşlar " 
diye haykırmak gerekiyor. Böylesi i~renç 
saldırılara maruz kalmış din, dil, renk ve ırk farkı 
gözetmeksizin tüm kadınların çı!ılıklarına kulak 
verip, bu kirli savaş suçlularını suçluyalım. İnsan 
olarak bu vahşeti yaşayan, canlı tanık olan 
kadıniann yanlannda olalım. Ve emir alarak 
savunmasız kadınlara tecavüz edenler savaş 
suçluları olarak yargılanmalı ve teşhir edilmeli
dir.Aynı zamanda böylesi haksız savaşların bizzat 
kışkırtıcısı ve devamında çıkarı olan emperyalist 
silah tekelleri, savaşlan izlemekle yetinen emper
yalist kapitalist ülkeler de aynı zamanda dünyada
ki halkiann düşmanı olup aynı zamanda savaş 
suçlularıdırlar. 

Herşeyini kaybetmiş ve vücudunu dahi 
koruyamıyacak durumda olan savaş kadınlarının 
bu çirkin saldırılar karşısında vücutları da ne 
yazıkki bu savaşın aleti olmuştur. İlkel savaşlarda 
dahi bu vahşeti belki kadınlar bu denli 
görmemişlerdi. Esir alınmış, cariye edilmiş, köle 
olarak sattlmış ve günümüzde de toplu tecavüzlere 
u~amış kadın kitlelerine cesaret ve umut verecek 
onlan bu baskı cenderesinden kurtaracak düzenler 
, sistemler kısa dönemde yaratılmayacaııa benzi
yor. Sömürgeci, e~emen erkek anlayışıyla 

yo~rulmuş yönetim aparatiarını sa~lamlaştırmak 
isteyen rejimlerde ve savaşlarda toplumun en zayıf 
kesmi kadınlara karşı böylesi igrenç saldırılar yeni 
de~ildir. Geçmiştede bu tür vahşetle Kürt kadınlan 
da Dersim, Agn direnişlerinde karşılaşmadılarmı? 
Dersirnde tecavüzden kaçarak kendilerini sarp 
kayalıklara bırakan kadınların çı~lıkları hala 
yaşayan canlı tanıkların kulaklarını 

çınlatmıyormu? Aynı zamanda Ermeni Jenosidi 
döneminde Ermeni kadınlarının, kızlarının 

gördügü igrenç tecavüz olayı bundan aşagı 
de~ildir. Bunlar belki tarihte kalmış Türk askerle
rinin barbarlı~ını sergiliyorsada günümüzde de du
rum yine farklı de~ildir. Daha yıllar evveli Cunta 
dönemi tutuklanan göz altına alınan devrimci 
kadınlanmızı, kızlanmızı çözme mahiyetiyle teca
vüz edilmedimi? Eşlerini, yoldaşlarını çözmek i
çin böylesi methotlara sömürgeeBer 
başvurmadılarmı? 

Evet yıl 1993 günümüzdede haksız 

savaşların gündeminde yine kadınlara yönelik te
cavüz, aşaglama , baskı var. Bu ne yazıkki 

dünyanın her yerinde sıkça denenen bir metottur. 
ülkemiz Kürdistan 'ı irdelersek halkımıza yönelik 
topyekün savaşta kadınlanmız en büyük acıyı çek
mektedir. Basılan kürt köylerinde "terörist" yaka-
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lamayan askerler şimdide öfkelerini kürt 
kadıniarına tecavüz ederek, en yüce de~erlerine 
salduarak gideriyorlar. Ölü yakalanan kadın geril
lalara kadar bekaret kontrolü yapıuan ve hınçlarını 
almak için tecavüz ettiren ilkel sömürgeci mantık 
halkımıza ve kadınianınıza karşı ne kadar 
acımasız oldu~unu ortaya seriyor. Eger bir ülkede 
Turgut Sunalp gibi faşist Türk ordusunun 
başlanndan biri "yagız mehmetçiklere" bu hayva
ni yolu gösteriyorsa onun insanlıgını ve bu sömür
geci rejimin gerçek yüzünü de bu ba~lamda 

tamşmak gerekiyor. 

E~er Bosna Hersekteki tecavüz olayına acı 
gözyaşları dökülüyorsa, boyalı basın tirajını 
artırmak için günlerce bu olayları kullanıyor, 

acınacak öykülerle satış rekorlan kırıyorsa, kendi
sine aydınım diyen insanlar bu olayın üstüne gidi
yorsa, diger yandan kürt kadınlarının tecavüzleri 
tecavüzden sayılmayıp, reva görülüyorsa , genelde 
dünyanın her yerinde kadınlara yönelik 
aşagılanmalara hiç bir reaksiyon göste
rilmiyorsa, savaşta ve barışta tecavüz olayı 

insanlık suçu olarak görülmüyorsa, böylesi 
olayları savaş stratejisi ve silahı olarak görenler 
teşhir edilip kamuoyunda tartışılmıyorsa, e~er so
rumlular savaş suçlusu olarak uluslar arası mahke
melerce yargılanmıyorsa, o zaman kadınlar olarak 
soruyoruz "Insanlık nereye gidiyor?" 

H. Bengi ~ 

Elbette vardır bir diyeceği, bir haberi 

Bir kaçağa çay sunan Kürt kadınlannın 

Dağlar dilsizdir, yalçındır. 

Ama gün gelir bir diyeceği 

olur onlann da 

Ve dağlar, ıssız kayalar başladı mı 

konuşmaya 

Susmuzlar bir daha söz artık onlanndır. 
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1 Bir röportaj ~ 

Kadın: Kadın cinsi erkek cinsi denince ne anlıyorsunuz? 

Erkek: Kadın ve erkekler biyolojik olarak birbirlerinden ayrıdırlar. Birkez kadın kadın olarak 
yaratılmıştır, erkekse erkek. Kadınlar genellikle vucutsal olarakta güçsüz ve zayıftırlar. Kadın diyince 
aklıma iyi bir eş, fedakar, çocukları ve ailesi için didinen yemiyen yediren, içmeyen içiren ve eşinin sö
zünden çıkmayan uysal insanlar aklıma geliyor. 

Kadın: Sizce kadınların görevleri nelerdir? Toplum kadınlardan ne bekliyor? 

Erkek: Kadınların evvela kocasına ve çocuklarına daha sonra da topluma karşı sorumlulukları vardır. Ge
nellikle aile reisi erkekler oldugugu için ve ailede geçimi saglayan erkekler oldugundan erkek dışarda 
çalışır. Kadına ise evişleri ve çocukların bakımı düşer. Zaten evde ne iş varki? Bir yemek 
pişirmek,bulaşık yıkamak çocuklara bakmak, çamaşır yıkamak gibi zor olmayan işler vardır. Günümüzde 
zaten bir çok ev işini otomatik makin3lar yapar. Oysaki erkekler genellikle fabrikalarda, ocaklarda daha 
agır işleri yaparlar.(tabi emeklerinin karşılıgını alaraktan! b.n) Toplumun kadınlardan bekledigi ise 
yuvasının kadını olması, çocuklarını terbiyeli yetiştirmesi, kocaya sevecen, fedakar, örnek bir ana 
olmasıdır. 

Kadın: Sizin eşinizden beklentileriniz nelerdir? 

Erkek: Bende eşimden bekledigim toplumun öngördügü rolün dışına çıkmayan, benim isteklerimi 
arzularımı yerine getiren, iyi bir kadın iyi bir anne olmasıdır. Zaten bu ünvanı alacak, yeryüzünde kadın 
dışında bu fedakarlıkları göze almış başka bir canlı daha varmıdır? Tabi boşuna dememişler "yuvayı ya
pan dişi kuştur" diye. Kadınların bu fedakarlıkları dinimizde de mükafatlandırılnııştır. Şöyleki; cennet 
anaların ayakları altına serilmiştir. Bu dünyadaki iyi hizmetlerinden dolayı cennete giımekle kalarnayıp 
cennet iyi anların ayakları altına serilmiştir. Bundan büyük mükafat varımdır? Ailesi, çocukları için her 
fedakarlıkta bulunmak, canla başla seve seve yapıırak kadınların tabiatlarında vardır. Tabi bunun yanında 
erkeklerde sürekli çalışır, didinirler, onların rahatlıgı için. Zaten kanunlarda erkegi ailenin reisi olarak 
görür. 

Kadın: Kadınların çalışması hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Erkek: Efendim ben eşimi çalıştırnıam. Hele bu memlekette hiç çalıştırnıam. Bu memlekette iffet, namus 
haya yok. Kadını, erkegi belli degil. Kadın dedigin evinin hanımefendisi, çocuklarının annesi olmalı. Be
nim eşimde;" iki saatlige bir temizlik işine gitsem, hiç olmasa biraz dışarı çıkar insanları görürünı" diye 
bana yalvarıyor. Ama ben göndernıem, bir para kazanırsa yarın gözü açılır, daha sonra da farklı şeyler 
ister. Zaten göndersernde yolunu yardamını bulup eve geri gelemez. 

Kadın: Peki kadın erkek eşitligi hakkında neler düşünüyorsunuz? 

Erkek: öyle bir eşitlik yoktur, ve olamazda. Kadın kadın olarak yaratılmış, erkek ise erkek. Herkesin 
bir alanı ve ugtaşı vardır. Kadın evde dorurken koca kalkıp bulaşık yıkasın, çocugun altını açsın, ye
mek pişirsin, eşitlik bumudur? Bu eşitlik degil, maskaralıktır. Hele bazıları sıraya koyarlarmiŞ bir gün 
karısı yıkarmış, bir gün kocası! Neymiş efendim eşitlik varmış, hak hukuk varmış. Efendim ben kılıbık 
erkek olmam, kendimi gülünç duruma sokmam. Birkez dinimizde bile hadisler, bize kadınların erkegin 
her dedigini yerine getirmekle yükümlü oldugunu gösteriyorlırr. 

Kadın: Dayak konusunda neler diyorsunuz? 

Erkek: Ben ögünmek gibi olmasın karımı kolay kolay dövmem. Fakat bakıyorsun zaman zaman 
kadınlarda yaptıklarıyla insanın tepesini attırıyorlar. işte o zaman dayagı hak ediyorlar. Olurya bazen 
işyerinde şefine kızıyorsun, veya dışarda arkadaşlarıola takışıyorsun, bir de eve gelirde karının 
dırdırnıı, çocukların bagırıısı derken çileden çıkıp elin kayıveriyor. Bir iki tokatlada herhalde kıyamet 
kopmazya. Kocası degilmiyim, hem döverim hemde severim. Hele bizim kadının bir tokattan sonraki 
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feryatları beni daha çok deli eder iki fiske vurmadan o kıyametleri koparırcasına aglamazmı, işte o za
man daha çok tepem atar. Birde küsmesi yokmu o beni daha çok sinir eder. Ama bir iki sevgi gösterisiy
lede hemencecik beni affeder. 

Kadın: Namus anlayışı üzerine neler düşünüyorsunuz? 

Erkek: Namus deyince aklıma hemen kadınlar ve vatan gelir. Herhalde ikiside korunmaya, savunmaya 
muhtaç oldukları için olsa gerek. Nasıl bir vatanı korumak için erkekler(!) kendilerini feda ederlerse 
kadını, eşini korumakta kocasına düşer. Erkekler böyle olmak mecburiyetindedirler, yoksa toplum içeri
sinde erkekligine laf gelir. Zaten yaratılış itibarıyla erkekler güçlü ve koruyucudurlar. Dinimiz de bizlere 
kadınlarımızı korumamızı, onların kandırılacak yaratıklar oldugunu göstermiştir. Bizler zaten bu dünya
ya namusumuzu ve şerefirnizi korumak için gelmişizdir. Bu kötülükler dolu dünyada karıma, kızıma kö
tülükler gelmesin diye onlan kötülüklerden sakınınm. 

Kadın: Son sorumuz şu kadınların özgürlügü deyince ne anlıyorsunuz? 

Erkek: Valiahi dünyanın sonumu gelecek bilemiyorum. Gazetelerde okuyorum, radyoda dinliyorumki 
kadınlarda artık haklarını almak istiyormuş!, eziliyormuşlar, artık köle olmak istemiyormuşlar, diye. 
Bence kadınlan kandıran gizli güçler var. Onların akıllarını çelen böylesi yanlış yollara sevkeden güçler 
var. Birde kendilerine Feminist diyen erkek bozuntusu kadınlar yokmu, işte onlar kadıniann kafalarını 
karıştırıyorlar, onlara kocalarına isyan etmelerini tembihliyorlar. Aslında bu bozguncu kadınlara güzelce 
bir meydan dayagı çekeceksinki eşitligi, haklarını, özgürlügü o zaman görsünler bakalım, eşitlik neymiş? 

Kadın: Biz bütün bunları tartışırken, siz kadınların isteklerini erişilmez saçma olarak nitelerken 
Dünyanın her yerinde kadınlar artık geleneksel rollerini oynamak istemiyor, kölenin kölesi olmak istemi
yorlar, hak eşitlik ve özgürlük için mücadele ediyorlar, düşüncelerini hedeflerini kararlılıklar ortaya ko
yuyorlar. Bundan sonra kendilerini ezdirmeyeceklerini, ezilmenin sömürü ve baskının olmadıgı bir dün
ya için mücadelelere güçlü boyutlarda katılıp, bugünden eşitlik ve özgürlük diye haykırıyorlar. Bütün 
bunları biliyormuydunuz? Saltanatınızın çatırtılarını duyuyormusunuz? 1 Sinem ve Zeryt1 ~ 

16. Sf. 'den devam. 
eğemenliğini kazanabilir, ne de kendi diktatörlüğünü 
kurduktan sonra komünist toplumun inşasına başlaya
bilir . ..... Şimdi proletarya için işler daha başkadır. 
Proletaıyamn siyasi mücadeleleri artık küçük reform
lar ve tavizler, dilenmiş çorbalar ve biçimsel siyasal 
haklar uğruna veri/miyar. Tek kelimeyle bunlar burju
va toplumunun reformdan geçirilmesini değil, kapita
lizm için olmak ya da olmamak, komünizm için olmak 
ya da olmamak uğruna veriliyor. Proletaryanın müca
delesinin bu anlamı göz önünde tlltulursa, bu mücade
lenin kadınların katılımllldan vazgeçilebi/eceği kesin
likle düşünülemez. Buna eklenen bir gerçek daha var. 
Şimdi söz konusu olan, önce olduğundan çok daha bü
yük kadın kitlelerini kapitalizmin, buıjuva deı•/etinin yı· 
kılması için verilen devrimci mücadelenin içine atmak, 
onları yönlendirmek ve eğitmek, komünist inşa için ha
zır ve yetenekli duruma getirmektir . .... Biz komünist
ler fiiliyatta, pratikte devrimcileriz. Biz kadınlar ara
sında komünist çalışma yaparketı hesaba katılması 
gereken varolan somut koşullar kotıusunda gözlerimi
zi açık tutuyoruz. Kadmın faaliyeti, siyasal uyamşı, 
politik mücadelesi önüade engel oluşturatı ve daha da 
katmerli biçimde toplumsal kurumlarda, aile yaşa
mında ve de toplumsal önyargılarda var olan toplum
sal koşulları unutmuyoruz. Binyıllardır süregeleli 
uşaklığın, kadının ruhunda, psikolojik yapısmda mi-

ras bıraktığı yıkımı açıkça görüyoruz. Bu yüzden ör
gütlerin birlikteliğine karşın kadın kitlelerine yaklaş
mak ve onları komünistler olarak topariamuk ve eğit
mek içitı özel organ/ara, özel tedbirlere gereksinim 
var ... " 

Klara'nın düşünceleri arasında Komünist olma
yan ilerici kadınların katılımlarını sağlayacak bir ulusla
rarası kadınlar toplantısını veya kongresini gerçekleştir
me düşüncesi de vardı. Bu düşünce ne yazık ki o dö
nemlerde yine kadınlar tarafından engellenın iş. red edil
miştir. Böylelikle dünya kadınları bir büyük fırsatı ka
çımıışlar. değerlendirememişlerdir. 

Daha sonra İtalya ve Almanya'da Faşizmin tır
manması. önemli mevziler elde etmesi ilerici örgütlerin 
sıkı bir Enternasyonalist dayanışma içerisine gimleleri
ni herzamankinden daha elzem kıldı. Faşizme karşı giri
şilen bu savaşta Klara Faşizmle Savaşını Komitesinin 
başına getirilir. Yaşanıının sonuna kadar politik müca
dele içerisinde kalmıştır. 

20 Haziran 1923 yılında politik ölümü yaşama
yan yiğit savaşı dünya kadınlarının önderi sembolü. ya
nan nıeşalesi artık hayatta değildi. Savunduğu düşüncc
ler ve hedefleri bugün dünya ezilen kadınlarının rehberi. 
yol gösterici si durumunda ... 

1 Dilnaz Yardil ~ 
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8 Maı1larda neler düşiiııdük-

Yeni yepyeni bir 8 Mart 1993 Dünya kadınlarının baskıya, sömürüye karşı mücade_lelerini yükselt
tikleri, özgürlük haykırışlarınm yükseldigi bir dayarnşma ve eylem günüyle karşı karşıyayız. Tarihinde 
mücadele ve direniş yatan, niücadeleci kadınlarm bizlere emanet ettikleri 8 Martlar'ı günümüzde buruk bir 
seniçle karşılıyoruz. Kutluyoruz demiyoruz, çünkü böylesi başkaldırının simgesi olan gün yanlız kutlama 
ve anma günü olarak geçiştirilemez. Günümüzde burjuvazinin içini ve özünü boşaltarak kadınlara sundugu 
ve Birleşmiş Milletierin 1975 yılındaki kararıyiada bu günün Uluslararası Kadınlar Günü olarak ilan edil
mesiyle birlikte her renkten, her sınıftan kadınlar tarafından bu gün anlamından uzaklaştırılarak salon 
toplantıları, kadın eglenceleri şekline· dönüştürilirnek istemektedir. Ayru zamanda kadın sorununu görev 
savar gibi, 8 Mart'ları da "bu günü de atalattık" mahiyetiyle gerçek özünden uzaklaşarak "kutalmak" la bu 
günün önemi ve anlamı kavranamaz. Oysaki 8 Mart'ın yaratıcısı, mimarı Clara Zetkin "Kadınlar Günü, 
proJeterierin burjuva düzenine ve onun temeli olan kapitalizme karşı sosyalizm ugrunda yaptıkları sınıf 
savaşımının gerektirdigi, günlük gereksinimler temel tutularak örgütlendirlimelidir"der. Sonuna kadar bu 
günü devrimci bir perspektif ve militan bir yapıyla kutlanmasmı savunan ve bu ugurda taviz vermeyen bu 
kararlı ve yaratıcı devrimci kişiligin mücadeleci yaşamı önümde bir kez daha egilerek 8 Martları eylem 
günlerine çevirelim. 

Evrensel bir yapıya sahip olan 8 Mart'lar , tüm dünya kadıniarına belirli uıiıuı ve kurtuluş siyalleri 
vermektedir. Bu durum Kürdistan kadınları için de farklıdır. Üçlü bir sömürü cenderesi altında yaşayan 
kadınlarımız halkımız için direniş ayı olan Mart ayında güçlü mücadele örnekleri, Serhildanlar sergiliyerek 
8 Mart'ların direnişçi ruhunu Newroz'lara taşıyarak kurtuluşun anahtarını keşfetmişlerdir. Kitlesel bir bi
çimde kendi deneyim ve tecrübeleriyle Serhildanlara renk katan kadmlarımız böylelikle sömürgecilige, 
zorbalıga karşı duyulan öfkenin, tepkinin ifadesidirler. Aynı zamanda bu mücadeleler Kürt kadınlarının bir 
kinilik kazanma, kadınları sömüren baskı altında tutan düzenlere ve bundan çıkarı olan egemen erkek sö
venizmine karşı bir nevi savaş ilanıdır. 

Yine umut dolu olmasını dil edigirniz ı 993 8 Mart'ına ne yazıkki kendi yıgınsal Kadın 
örgütlülügümüzden yoksun, ezilmenin aşagılanmanın farkmda olmayan veya kabııllenmiş görünen, 
erkeginin üstünlügüne inanmış ve bu hakimiyetin devaınından yana milyonlarca kadın ile birlikte giriyo
ruz. Günümüzde kadın kitlelerini toplumsal ve sınıfsal kurtuluş mücadelesine kazanmak, onları özgürlük 
ve eşitlik ufkuyla donatmak, sömürünün olmadıgı eşit haklı üyesi olacagı sosyalist bir toplum kurma mü
cadelesine seferber etmek gerekli ve zorunludur. Aynı zamanda kadınları ezen yerleşik gerici gelenek ve 
göreneklere, kuruıniaşmış gerici ahlak anlayışına, kadınları küçük gören feodal kültürün takipçileri 
egemen erkek anlayışına karşı mücadele yürütmek gerekmektedir. Yeni bir toplum, yeni insanlar yaratma 
mücadelesinde şimdiden ileri adımlar atmalı, güvenlerini yitirmiş kadın kitleleri yüreklendirilmeli, öz gü
venleri saglanmalıdır. Ancak böylelikle dogru devrimci degerierin yürülüge konulmasıyla daha geniş 
kadın kitlelerine kıırtuluş umudu aşılanabilecek, baskısız sömürüsüz bir düzen için seferber edilecektirler. 
Kısacası 8 Mart'lar çifte ezilmişlige, cinsel sömürüye, kendilerine biçilen kadın rollerine, sömürgecilige, 
gericilige ve her türden baskıya karşı HA YIR dendigi bir gündür. Yılın sadece bir gününü degil, her günü
mözü 8 Mart yapalım. 

8 Mart 1991 'de 

........ "Emekçi Kürdistan kadını sömürgeciliğin ekonomik ve askeri baskısı altında olduğu kadar, yoz 
erkeğin, gerici örf ve adet/erin de baskısı altındadır. Kürdistan kadınının kurtuluşu , geleceği yani milli 
kurtuluş savaşı sonrasına ertelenecek bir sorun değildir. Bazı Kürt reformisı ve küçük burjuva çevreleri
nin indirek savunduk/arı bu anlayış, sömürgeci sosyal şövenlerin Kürdistan devrimcilerine dayatmaya 
çalıştıkları, "beraber örgütlenelim, devrimden sonra nasıl olsa sizlere kendi kaderiniz i tayin hakkını 
tanıyacağız" sömürgeci teklifine benzer. Kim kime hangi hakkı veriyor? Kürdistan kurtuluş mücadelesin
de en fazla ezilen, acıyı en fazla çeken Kürdistan kadını, kimseden hak dilenmeyecektir. O en fazla acıyı 
çeken olduğuna göre ulusal kurtuluş savaşı döneminden itibaren kendi geleceğini ilgilendiren tüm sorun
larda kendisi karar vermelidir. Emekçi Kürdistan kadını ülkesinin kurtuluşu için savaşırken, kendi üzerin
deki sınifsal baskı/ara karşı çıkarken Kürt toplumunda kendi cinsine yönelik baskı ve saldırılara göğüs 
germek gibi üçüncü bir görevle karşıkarşıyadır. Bu anlamda Kürdistan ulusal ve sosyal kurtuluş davasına 
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larda kendisi karar vermelidir. Emekçi Kürdistan kadını ülkesinin kurtuluşu için savaşırken, kendi üze
rindeki sınıfsal baskı/ara karşı çıkarken Kürt toplumunda kendi cinsine yönelik baskı ve saldırılara 
göğüs germek gibi üçüncü bir görevle karşıkarşıyadır. Bu anlamda Kürdistan ulusal ve sosyal kurtuluş 
davasına bağlı, onun içinde örgütlü kendi devrimci Kadın hareketini de örgüı/emek zorundadır .... " 

8 Mart 1992 'de 

" .... Kürdistan kadını, Serhi/dan'ı yaratırken, aynı zamanda kendi kişiliğini kazanmış, kendi kurtuluş 
bilincini yükseltmiş ve kurtuluş yolunu kıyas kabul etmez ölçüde aydın/atmıştır. Serhi/dan ve Kadın, 
Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin son iki yılda biribirinden kopmayan iki büyük değeridir. Bu kazanım 
öZGüRLüK, BAOIMSIZLIK, EŞIILiK ve SOSYALiZM yolunda büyük bir mevzi olmakla kalmayacak; 
daha şimdiden zaferin işaretlerini vererek, kurtuluşa ilerliyecekıir. Serhi/danlara katılan kadınlar, ege
men sömürücü kültürün tüm savunucularına, sömürgeciliğe, feodalizme karşı bu düzeni yıkarak daha 
üst düzeyde bir yaşamı hedefliyecektir. Gerek Kürdistan Sosyalist Kadın Hareketi ve gereksede 
Bağımsız Demokratik Kadın Hareketi bunu temel alacak, yetenekli ve hünerli elleriyle dakuyarak örgüt
leyecek, güçlü bir devrim akımı olarak tarih yazacaktır. 

Serhi/dan gerçekliği karşısında tükenişlerini gören TC sömürgeciliği, özel savaşını şimdiden bü
yük kitle katliamları boyutuna ulaştırma caniliği içindedir. Şimdiden çok yönlü buna hazırlanmaktadır. 
Açıkça kitle yerleşim alanlarına; Serhi/dan içindeki direnişçi kitleye; özgürlük savaşçı/arına yönelik 
bombalama ve katliamlar bu şeytani amacın birer parçası olup; daha büyük Halepçe'ler yaratmaya yö
neliktir. TC'nin bu canice amaçlarına karşı kadın-erkek-çocuk bütün Kürdistan halkı bir tek cephede; bu 
barbar plan ve amaç yok edilmelidir. TC' nin hiç bir "ulusal, uluslararası hukuk kurallarına"(!)uymayan 
bu barbarlığını destekleyen emperyalist devletlerin demokratik kamuoyunda ve genelde uluslarası 
planda bir çalışma bugün büyük bir önem ihtiva etmektedir ..... " 

8 Mart 1993 'de 

" ..... Kadının Kurtuluşu insanlığın kurtuluşu ve gerçek anlamıyla erkeğin de kurtuluşudur. Bu kurtuluş 
ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesiyle iç içe ve yanyanadır. Proleter ve emekçi kadın sınıfsal ve diğer 
tüm baskıların yanı sıra cinsel baskıdan da kurtulmak istiyorsa, özel mülkiyet dünyasına, kapitalist- em
peryalist sistemin temellerine saldırmak zorundadır. Dünya'da genel olarak ulusal ve sosyal kurtuluş 
mücadelelerinin yükselme yada düşme grafiğine bağlı olarak, kadın hareketi de düşme veya yükselme 
eğrisi göstermiştir. Kürdistan kadını daha şimdiden bu mücadelede onurlu yerini almıştır. F aşisı-sö
mürgeci devletlerin saldırı ve katliam/arına karşı kahraman direnişiyle Kürdistan kadını sadece kendi 
özgürlüğü ve ülkesinin kurtuluşu için değil, bu mücadelesiyle insanlığın kurtuluşu ve dünya kadınlarının 
özgürlük hareketine de katkı sunmaktadır. 

Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin yükseldiği ve bu mücadele içinde özellikle Serhildanlarda 
kadınlarımızın rolünün ön plana çıkması sebepsiz değildir. Tarihsel dinamiği ve derinliğiyle 

kadınlarımız, başta sömürgeci barbarlık olmak üzere, kendilerini ortaçağ karanlık delhizierine mahkum 
kılan tüm köhne zincirleri kırmak istiyorlar. Bütün acılara rağmen bu uğurda ön saflarda mücadeleye 
atılıyor/ar .... " 
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Günü anlamına uygun bu mektup "Sandinonun Kızları" adlı kitaptan alınmıştır 

Canım Kızım, B.mart 1979 

Bugün, önce Nikaragua'daki, sonra da Latin Amerikadaka ve tüm dünya ülkelerindeki insanlar, 
heryerdeki insanlar için çok önemli bir dönem yaşıyoruz. Devrim her birimizden fedakarlıklar bekliyor. 
Kendi bilincimiz ise, bu sürece olabildiğinğince yararlı olmak yolunda örnek bireyler olmamızı istiyor. 

Bir gün, çok uzak olmayan bir gün, senin, bütün insanların düşman değil kardeş olduğu ve insana 
yakışır biçimde büyüyüp gelişebileceğin özgür bir toplumda yaşayacağını umuyorum. Seninle ellerini 
avuçlarıma alıp konuşabilmeyi, yollarda yürürken insanların gülümsediğini, çocukların kahkahalar 
attığını, dereleri parkları seyredebilmeyi öyle isterdim ki. Ve bizler, halkımızın mutlu çocuklar gibi 
büyüdüğünü gördükçe keyifle gülümsüyor ve onların heryerdeki insanlara karşı sorumluluklarının bilin
ciyle, yeni insanlar olmalarını iz/iyoruz. 

Sen de, tadabileceğin özgürlük ve barış cennetinin değerini öğrenmelisin. Böyle diyorum, çünkü, 
cesur halkımızın en seçkin insanları, değerli kanlarını, gelecek nesiller ve·senin gibi çocuklar için, öz
gürlük ve barış için, büyük bir halk sevgisiyle. seve seve döktüler. Yaşamlarını, çocuklar güzel Nikara
gua'mızdaki birçok kadın, erkek ve çocuğun çektiği bu sefa/et , utanç ve baskı alıında yaşamasın diye fe
da ettiler. 

Bunları sana yüzyüze söylemek fırsatını bulamazsam ve başka kimse de söylemeyecek olursa diye 
anlatıyorum. Bir ana yanlızca çocuğunu dünyaya getiren ve ona bakan biri değildir; bir ana, bütün 
çocukların, bütün insanların acısını. sanki hepsini de karnında taşımışcasına duyar. En büyük arzu, bir 
gün senin yüreği insanlık sevgisiyle dolu gerçek bir kadın olman. Ve, adeteti nasıl savunacağını bilip, 
onu ayaklar altına almaya katkışan kim ve ne olursa olsun koruman. 

Böyle bir insan olmak için, devrimimizin ve diğer ülkelerin devrimlerinin büyük önderlerinin 
yapıtlarını oku ve özüm/e; en iyilerini örnek al ve daima gelişebilmek için bunları uygula. Bunu 
yapacağını ve başaracağını biliyorum. Bu bana büyük huzur veriyor. 

Sana sözler, vaadler ve içi boş ahlak yargıları bırakmak istemiyorum. Sana, kendimi n( henüz en 
iyisi olmadığını bilmeme karşın) ve bütün Sandinisı kardeşlerimin, yaşama karşı aldığı tavrı bırakmak 
istiyorum. Bunu nasıl kullanacağını öğreneceğinden eminim. 

Evet, benim tonton kızım. eğer seni yeniden görebilsem-bu olasılık hala var- yaşam ve Devrim 
hakkında uzun uzun konuşuruz. Yüklendiğimiz görevleri yerine getirebilmek için çok çok çalışırız. Gitar 
çalar, şarkı söyler ve beraberce oynarız. Böylece birbirimizi daha iyi tanır ve karşılıklı birşeyler 

öğreniriz. 

Gel, bana tatlı yüzünü göster 

Çiçekler ve özgürlük kadar güzel 

Ve bana mücadele edecek güç ver 

Gülüşünü gerçektiğimizle birleştirip 

Hergün seni düşünüyorum 

Hep nasıl olduğunu düşünüyorum 

Halkımızın ve insanlığı hep sev 

Annen Jdania'dan kucak dolusu sevgiler. 

Zaferimize kadar, daima. 

Ya Özgür Vatan ya Ölüm! 

ldania Fernandez( savaş adı Angela, 16 nisan 1979 da öldürüldüğünde 24 yaşındaydı, ölümünden bir bir ay önce kızına 
yazdığı satırlar ... Bu satular aynı zamanda bütün devrimci anneterin kızlarına, çocuklarına vasiyeti .... ) 
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