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Sevgili Kadınlar, 

Dördüncü sayımızdan bu yana 
oldukça hareketli bir dönem yaşadık. 
Gerçi, ROZA'nın her sayısının 
bitiminde diğer bir sayıya nasıl 
başladığımtzt fark edemiyoruz bile. 
Matbaadan alır almaz, posta trafiği 
başlıyor. Ardından, elden 
dağıtılacak/ar bölüşülüyor, h1zla 
başlad1ğımız dağıtımlar henüz 
bitmeden diğer sayının 
hazırlıklarına girişiyoruz. 
Ama, bu kez araya giren dış 
toplantılar, gelen misafirlerimiz, 
büronun açık tutulması içın çaba, 
açılan 7üyap Kitap Fuarı'na 
yetişme kaygısı derken 
dinlenemedik bile ... 

********* 
önce, Dersim'de, ardından Adana 
ve Sıvas'ta üç Kürt kadının 

giriştiği 
intahar eylemi Kürt kadınlan açısmdan tartışılması gereken önemli bir konu. PKK'lı kadın gerilalar olduğu öne sürülen, Dersim'de Zeynep Kınacı, Adana'da Leyla 
Kaplan ve en son Sıvas'ta Güler . Otaş .... Savaşın doğurduğu bu acılar bır an önce bitsin. Bu üç değerli Kürt kadınını "intihar eylemi" yapmaya iten süreci ve nedenleri anlıyor, onların bir an önce son 
bulmasmı istiyoruz. 

******* 

Bazı yenilikler yapttk gördüğünüz gibi. iki ayda bir çıktığımızdan gündemi 
yakalamanın oldukça zor olduğu kayg~sını hep taşıdık. Yine de, bizim için önemlı . olduğunu düşündüğümüz bazı haberfen 
deriedi k. 
izmir Savaş Karşıtları Derneği Başkanı OMurat Ülke, bir vicdani redçi olarak 
savaşa katılmak istemediği i<;in tutuklanmıştır. Militarizmin cinsiyetçilik/e sıkı bir bağ içinde olduğunu düşünüyoruz 

erkek 

egemenfiğnın ou atanını 
reddeden ülke'nin bir an önce 
serbest bırakı/masını istiyoruz. 

********* 

ikinci sayımızdaki beş yazıda 
"bölücülük" yapt1ğ1mız 
gerekçesiyle, açılan dava 
sonuçlandı. 14 ay hapis cezası ve 
666.666.000 TL ağır hapis cezası 
aldık. Bu kararı kınıyor, 
üzerimizdeki baskıların 
kaldırılmasını istiyoruz. 

***** 
Bu sayıda emeği geçen; bizim için 
uzun süredir problem olan 
düzfetme/eri yapan Betül'e (halen 
varolan hataların sorumlusu yine 
biziz), güzel sayfalanmtzi hazırlamak 
için uykusundan ve tatilinden olan 
Nuran 'a teşekkür/er... • 
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- KA.PIN.~A~A KARŞI HER 
TURLl) ŞIDDETE SON 

2 5 
Kasım 1960'da Dominik 

Cumhuriyetinde Sosyal De

ğişim Hareketinden üç kadı

nın (Mirabel Kız Kardeşler) 

arabalarından zorla indirilip, 

vahşıce öldürülmelerinin simge olarak alındığı 

gün. Böylece 25 Kasım, " Uluslararası kadınlara 

karşı şiddete son·· olarak özel bir gün haline gel

di. Daha sonra, Latin Amerikalı ve Karaıbii femi

nistler tarafından ilan edildi ardından da dünya 

çapında kabul edildi. 

Kadınlara karşı uygulanan her türlü şiddete son 

vermek ve kadın haklanni insan hakları kuruluş

larının gündemine getirmek amacıyla, bütün 

dünyada her 25 Kasım günü, çeşitli kampanya

lar yapılır. Kadıniann maruz kaldığı çeşitli şiddet 

biçimlerine, yani tecavüze, aile içi şiddete, seks 

turizmine; askeri amaçlı fahişeliğe, kadın tutuk

lu ve mültecilerin yaşadığı şiddete veya miJita-
rizmın şidde-

tine karşı durmak içın , mücade ediliyor. 

Nedir kadınlara yönelik şiddet? 

Kadınlara yönelik şiddetin yaygın tanımlarından biri de; 

"Zoraki kuwet veya baskıyı içeren ve hiyerarşik toplumsal 

cinsiyet ilişkilerini daimi hale getirmeyi/ sürdürmeyi amaç

layan her türlü davranış (Asia Pacific Forum on Women, 

Law and Development, 1990) (1) 

Dünyada gelişen kadın hareketinin kadına yönelik her tür

lü şiddet üzerine yaptığı çalışma ,ve aktif mücadeleden son· 

ra Birleşmiş Milletler de bu konuya eğilme ihtiyacı duydu. 

Nitekim, 1 992'de Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Ko

misyonu. kadınlara yönelik şiddete karşı çalışma yaparak 

bildiri hazırladı. Böylece, BM tarafından kabul edilen ilk 

cinsiyetçi şiddet tanımını içeriyordu; 

'' Kadınlara fiziksel , cinsel ya da psikolojik zarar veren ya 

da verebilecek veya kadıniann acı çekmesine neden olabi

lecek, gerek kamu gerekse özel alanda yapılan bu tip dav

ranı~ara yönelik tehditleri ve kadınların özgürlüğünün zor

la kısıtlanmasınını da içine alan şiddete yönelik her türlü 

cinsiyetçi davranışı içerir. "(Ekonomik ve Sosyal Konsey, 

1992) 
Sözkonusu bildirinin 2. maddesi, bu tanımı aile-

de ve yakın çevrede olagelen fiziksel, cinsel ve 

psikolojik şiddeti de kapsayacak, fakat bununla 

kısıtlanamayacak şekilde yorumlanması gerekti

ğini belirtmekte ve dayak, kız çocuklara cinsel ta· 

ciz, başlık parası, çeyize ilişkin şiddet, ~vlilik içi te

cavüz, kız çocukların sünneti ve kadınlara zararlı 

olan diğer geleneksel uygulamaları da (eşler arası 

olmayan şi~det, sömürmeye yönelik şiddet, işye

rinde. eğitim kurumlannda ve diğer yerlerde cinsel 

taciz ve korkutma. seks işçiliğine zorlama ve devlet 

tarafından uygulanan ya da sürdürülen şiddet gibi) 

ıçerdiğini belirtmekte. (2) 

Kadınlara karşı uygulanan şiddetin , sınıfl , etnik kim

lik, sosyo-ekonomik düzey, değişik kültür farkı gö

zetmeksizin her toplurnda varolduğu açıktır. Örne

ğin, Levinsan 'un (1990) dünya çapında 90 değişik 

toplumda yürüttüğü bir çalışmanın sonuçları, bu top

lumların % 85 'inde, kadıniann aile içi şiddete maruz 

kaldıklarını göstermektedir. (3) 

Kadınlar genellikle kendilerine yakın erkekler ta-
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fından şiddet görürler Aile içi şiddet toplum

sal cinsiyet rolleriyle ilişkili aynı zaman-

da. Erkek egemen toplum, erkeğe 

otoritesini sürdürme aracı olarak 

şiddeti kadına uygulamayı ge

rektiriyor. Tüm iktidarlarda 

ra-

olduğu gibi aile içinde de 

erkeğin iktidan elinde 

bulundurması; ona 

boyun eğmeyi red 

eden veya buna 

eğilim gösteren ka

dına, şiddet otori

tesini aniatma yo-

lu haline geliyor. 

iktıdan elinde bu

lunduran potansıyel 

olarak ince veya ka

lın hatlarıyla da olsa 

şiddeti barındırır. 

KORKUT~ 

Yemeği yere ddmek, eşyaları 
kırmak, kadının gazv 6r.vnde 

evcillıcrr.-arıkırc ezıyeı etmek, 

evde s.loh bulıındurmak vb 

ERKEK 0!/o.wJiN 

AYR!CA!iKI.ARiNI Klilw-J/vw( 

Kod no ıı,zmeıç, g ibı 

dovraMIOk, "coem/,· 

~arcrlardo ona doııışmamak, 

evır reısi gıbı do>~anmc
k 

• • • 
FIZIKSEL SIDDET , 

KADlNI ÇEVRESiNDEN 

TECRIT ETNıE 
Kodının horel:eı 

ozgurluğunu kısırlomok. 
oılesı ya do 
orkodoş/orrylc 

g6riı$mesine ızın 

vermemek, sık sık 
kıskançlık nedeniyle 

kavga çıkarmak vb 

ozguvenını yifırnıesıne 

yol oçmok, asoğıiC7)·ıcı 
sozler s&t/emek, 
kendisını ruh hosıosı 
elerak görmes.ne yol 

açmak yo do 

uygulanon şıddeıı ınkar 
elmek vb 

GÜC VE 
DENETiM 

~NA KARŞI 
COCUKLARı 
KUll.A.NNI4 

Yapılan araştırmalar 

Dayak kadınların suçu olmadığı 

gibi kaderi de değil. Ama yaşadığ-

mız coğrafyada halen 

KN>;r-..ıı TEHDIT ETME 

Doyok ya do olunıle 
lehd ı e· me ter~ etme 
telıd '. ınıılıor/o lelıdiı, 

kadını yasodışı ışiere 
zorlama vb. 

KcıdırJ ayrılık dırumundo 

çocuklorırıı bir dolıo 
g<iremeyeceğ, yo/undcı 

ıehdıı etme • kadının 
çocuklar konusurıda 

kendırıı sıırju hısseirnesıne 
yol açmak, çqcukları 
kulJanoral lehdıl edicı 
mesaılyor yalloma~ vb 

ka

dınların büyük ço-

ğunluğu aıle içi 

şiddete maruz ı<aJJyor. 

Türkiye'de şiddete karşı, kadın 

hareketinden gelen tepki ve 

bunu açığa çıkaran kampan

yalar sonucu şiddet konu

sunda araştırmalar yapıl

maya başlandı. 1987'de 

"Dayağa karşı yürüyüş" 

ve bu çerçevede ger

çekleşen kampanya

nın ardından. ilk kez 

PiAR 1988'de bir arş
Iırma yaptı. 

fKONavıiK SIDOET 

Kad.nın ça'ışmasıno izın 

~rnemek. harçlık 

veı rrıemek ya ch 
harçlığını kısıllomok, 

kodının peresını elınden 

olma~. oılenını gelmırı 
konusunda kadına bilgı 
··'elmemek vb 

ONSEI SIDDET 

Kadınlara yönelik şiddet 

bilinirdi, ama üstü örtülü 

ve neredeyse olağan sayıJı

yordu. Bu kampanyalar, ka

dınların aile içi şiddeti açığa çı

karmalan, dayağın ve şiddetin 

her türlüsünün bir işkence olduğu 

ve insan hakları ihlalalerine girdiği, en 

önemlisi erkek egemen toplumun. toplum-

sal cinsiyet roUerinin sorgulanmasına ve kadın

ların mücadele etmesine yol açtı. 

Kodını c.Jemediğı cinsel 

dovronışbo zorlama 

leco.,z. ·.0. 
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va
hemetin rakamlarla 
ifadesinden başka bir 

şey aegıı asıınaa . öu araştırmaya göre evli ka
dınların %75'i kocainndan dayak yemektedir. 
Yine PİAR'ın ı 992'de Kadın Statüsü ve Sorun
lan Genel Müdürlüğü için 20 ilden ve 20 yaş 
üzerinde 1181 kadınla yaptığı kamuoyu araştır
masına göre, kadıniann %22'si kocalannın fi
ziksel şiddetine maruz kalmaktadır. Kocaların 
fiziksel şiddetine uğrayan kadınların %45'i bu 
durum karşısında hiçbirşey yapamamakta; şid
dete uğrayan kadınların yaklaşık dörtte biri ise 
kendisini savunarak dayağa engel olmaya ça-
lışmaktadır. 
istanbul Üniversitesi sağlık merkezine psiko
lojik danışma için giden ı 40 kadınla görüş
me yapan Yüksel (ı 990) , bu kadınların 
%5Tsınin eşleri tarafından şiddete maruz bı
raklıdıklarını saptamıştır. 
En son bu yılin başında yapılan araştırınayı 
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu ı2 ilde 
2479 kadın vd ı47 erkekle yaptı. Şimdi
ye dek yapılan en kapsamlı araştırma özel
liğini taşıyor. Kadına yönelik aile içi fiziksel 

şiddete, kadınların ifa-

de-
sine göre, %30, erkeklerin ifadesine görei 
ise, %34 oranında ıastlanmaktadır (Aile 
Araştırma Kurumu, ı 994) Erkeklerin cevap-
Ianna göre. bu oran kentlerde %36, kırsal 
alanda %32'dir Kentlerde kadıniann %62'si, 
kırsal alanda ise o/o49'u kocasının sözlü şid
detine maruz kalmaktadır •(Cinsel, ekonomik 
şıddet, tecrit gibı diğer şiddet türleri yaygın sa-
ha araştırmasının kapsamına alınmam;ştır. ) 
Yapılan bu arştırmalar aile içi şiddetin yaygınlı-
ğı konusunda (%22-%75'e varan) büyük farklı
lıklar göstermektedir Kimin ne zaman ve niçin 
yaptığı da önemli. Kamuoyu araştırma şirketle
ri bakanlık gıbi resmi kurumların yaptığı arştır
malardan çok şey beklenmese de kadınlara yö
nelik şiddetin yaygınlığını gösterme açısından ve
ri oluşturuyor. Ensest. koca tecavüzü gibi konular 
arştırma dışı bırakılmıştır. 
Aynca, şiddetin kadınların ruhsal ve bedensel sağ· 
lığı üzerindeki etkileri hakkında sınırlı bilgi vardır. 
Kadınlara yönelik şıddeti içeren araştırmaların yal· 
nızca birinde şiddetin psikolojik etkılerinın incelen
diğini görüyoruz Yüksel'in (ı 990) yaptığı araştır
mada, eşleri tarafından şiddete maruz bırakılmış ka
dınlar arasında bedensel araziann ve depresyonun 
daha yaygın olduğunu saptamıştır. 
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Dayağa karşı önlemler ... 
Kadınlann. erkekler tarafından yüzyıllardır şiddete uğraması. erkek egemenliğinin tarihi ile eş zamanlı olmuştur. Buna yönelik, tek tek kadınlar önlemler almış veya almaya çalışmıştır. Araştırmalardan anlaşıldığı üzere kırsal kesim. kentlere göre daha avantaj-lı . Kadın hareketinin yükselişi ve buna yönelik çözüm arayışları önlem alma ihtiyacını doğurmuştur. Erkek egemen sistem varolduğu sürece şiddet de kaçın~maz tabanını bulacaktır. Ama. bu çözümsüz· lük içinde geleceği beklemeyi gerekli kılınıyor. Yükselen kadın hareketi-dayanışma merkezleri. sığınma evleri aracalığıyla yollar bulmuş. dayağı açık edip tecrit ~!una gidebilmıştır Toplumsal açıdan konuya göstenlen ilgi artınca buna yönelik kurumlar da ortaya çıkıyor. Türkıye de diğer ülekelr gibı dayağa karşı kampanyalar sonucunda sığınma. evlerini gündeme getirmiş ve yaratmıştır. Belediyelerin desteği ve kadınların sunduğu porjelerle kurulan sığınma evleri uzun ömürlü olamadığı gibi. iktidar değişikliklerinde kapanmak zorunda kalmıştır Bakırköy ve Şişli Belediyeleri gibi. Bağımsız bir kadın kurumu olan Mor Çatı·yı, bir grup kadın kurdu. Önce, vakıf kurarak danışma ve dayanışma hizmetle-

r i 
vermekle ba~adı. Ancak. Eylül ı 995'te 18 kadın ve 20 çocuk barındırabilecek bağımsız sığınma evi açabildi. Kadın Dayanışma Vakfı. Ankara 'da bir grup kadın tarafından kadınlara yönelik her türlü şiddete. özellikle aile içi şiddete karşı mücadele için 1991'de kuruldu. Altındağ Belediyesi ile işbirliği içinde ancak bağımsız çalışan vakıf, ı 993"te sığınma evi açtı. On kadın ve 8 çocuk sığındıracak kapasitedeydi. Ancak, o da belediyelerdeki iktidar değişiklikleri sonucu kapanınakla karşı karşıya kaldı. Ayrıca, Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü gibi resmi kururnların açtığı misafirhaneler ve bilgi başvuru bankası da bulunmaktadır. 

Dünyadan ... 
Sanıldığı gibi az gelişmişlik veya çok gelişmişlik ile ilgili de-ğil kadıniann şiddet~ uğraması. ABD'de yılda 3-4 miyon kadın eşlerinden dayak yiyiyor. Fransa'da şiddet kurbanla· nnın %95'i kadın, bunlann %55"i koca şiddeti kurbanı. Ingiltere'de her 7 kadından biri kocası tarafından tecavüze uğramaktadır. " 

Kürt kadınları .. 
Dayanışma , danışma kurumları veya sığınma evleri, Kürt kadınlarının yaşadığı coğrafyada. değil yetersiz hiç yok. Sırndilik kadınlar, aile içi şiddete karşı geniş aile ilişkileri ıçınde veya komşu. arkadaşlık çevresinde çözüm arayışıla-

r ı 

üretebiliyor. Türkiye 
metropolleri gibi ka
rakolara. savcıya başvurma oıanagı aa yoK Ordu, polis cangüvenliği sağlamak bir yana. can güvenliğini birinci derecede tehdit eden bir unsur. Böyle güvensiz bır ortamda hiçbir kamu kuruluşuna başvurma olanağına sahip değildir. Ancak aile dışı uğradığı şiddet için de aynı aç- . mazlık sözkonusu. Resmi güvenlik güçlerini tarafında gözaltında, köy aramalarında vb, uğradığı cinsel taciz, tecavüz gibi sonuçları ağır şiddet durumlannda da yalnız başına kalabiliyor. Mahkeme yollarını zorlayan bir kaç kadının d;Şlnda bunlann açığa çıkması da bu koşullarda imkansız neredey-

se. 
Kürt kadınlan için aile içi veya dışı uğradıkları her türlü şiddeti açığa çıkaracak. bunu yaşayanlarla ciddi bir dayanışma ve danışma hizmetlerini de kapsayan kadın kurumlaona acil ihtiyaç vardır. Bunu da açıktır ki. Kürt kadın kurtuluş hareketi kendi içinde yaratacaktır. Yolumuz uzun mu uzun. yine de ancak. kendimiz için çt>zünıü yine biz yaratmak dururnundayız, diğer hemcinslerimilin deneyimlerini de gözardı etmeden ... e 

(1). (2). (3), Aktarılan. Sıcak Yuva Masalı . Pınar llkkaracan. leyia Gi.ılçür. Canan Arın . Metıs Kadın Araştırmalan www.a
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- MÜCADELEDE KÜRT KADINI 
CEVAHIR 

K
ıeyde yürütülen ve diğer parçaları 

da etkileyen ulusal kurtuluş mücadete-
ı, Kürt erkeğı tarafından başiatıiıp 

devrı'"~'la da ideolojik,politik ve genel taktik 
olaraK do Kürt erkeğinin hegemonyasında 
sürüyor Bu mucadele dilı ve yürütülüş 
şekliyle Kürt erkeğinın damgasını taşı
sa da, belirgin ulusoltalepleri aynı za· 
manda Kurt kadınının da talepleridir. 
Kodını ve erkeğiyle kürt halkının kendi 
folkloru, sanatı, dilı ekonomisi, politi
kası ve toprağı üzerinde söz sahibı 
olması vazgeçilmez temel sebepler-

muzdan erkeğe karşı yüruttüğünü unutmamamolı
yız. 

Bu barborlığın katbekatcas ı n ı do biz Kürt kodın
Ianno uygulamaktadır. Kadınlarımızın ölülerine bi
le tecavüz etmesi bu vohşetin boyutunun ifadesi
dir Kendi hukukumuzu, hoklarımızı taleplerim1z: 1s· 
ternemize karşın sömrgeci erkeğin yürüttüğü vahşi 
savoşa Türk kodının pek sesini çıkarmadığı göz
den uzak tutmamolıyız . Bu sessizce bir destektir 

Türk kadınındon farklı yaşadığı bir ezil
medir. Bu ezilme ilışkısini ortadon koldır-
mak tabii ki biz Kürt kadınlarının yükünü 
hafifletecek, dünyada belli bir kesim ka-
dınla hiç olmazsa bu onlamda eşıt bir 
duzeyde getirecektir. Türk femınistlerin-
den bile ırkçı muamele germemiz bu eşit
sizliğin ifadesidir 

Kendi hukukumuzu, haklanmızı 
taleplerimizi istememize karşın sömrgeci 
erkeğin yürüttüğü uahşi sauaşa Türk 

kadının pek sesini çıkarmadığını gözden 
uzak tutmamalıyız. Bu sessizce bir 

destek tir. 

Aynı ulusun kodını ve erkeği olarak ortak 
yaşadığımız ezilme ilişkisine ortak ta
lepler doğrultusunda savaş yurütme
miz, iki cins orasında ki ezilme ilişkisi-
nı unuttuğumuz anlamına hiç gelmez 
C nsler orasındaki bu savaş açıkton ve
ya içten içe hep yürütülmuktedir. Kürt er
keğinin Kurt kad ı nı üzerindeki egemen
lik ve sömürü ilişkisine karşı her cephede 
Kurt kodının mücadelesi sürüyor Bunun 
da ürunleri gün be gün daha açık ortoya 

dir. Bu taleplerin elde edilmesi söz 
konusu ise, bunlar içın mücadelenin 
rengi erkekçe de olsa bu oşamoda 
Kürt erkeğıne doğrudan destek vermek 
Kürt kadının ı n do çıkarınodır Ayrıca bu 
savaşta sömürgeci erkeğin, en barbar
ca, hiçbir hakka hukuka sığmayon bir 

mücadeleyi bizim ulusu-

Ama bizimle onlar oro~ndo bir fark var ezilen ol
mak ve bir ezilme ilişkisine kendi şahsında kendi 
ulusunda erkekle dayanışma içinde karşı çıkma ile 
ezen ve sömüren bir tarihe, erkeğe destek verme. 
Kürt kadının içinde bulunduğu önemli bir ezilme 
ilişkısi de ulusal kimliğınden dolayıdır. Bu onun 

çıkocaktır Hatice Yaşar'ın deyimiyle, şu on
do genelde Kurt kadının Kürt erkeğinin femı 
nizmi ile yürüyor. Ama bu feminizm gerilla ka
dının yaşamında bile çatlamonın, kadın femi
nizmıne doğru yol alrrft:ının dönüşümünü gös
termektedir. Biz Kürt kadınlarının da kendi 

oyaklarımız uzerinde 
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belli 
politikleşmesinin ve eyleminin bir ifadesı olarak sahiplenmesi gerekir. 

Bu eylemin üzerinden bir oy geçmesine rağmen eylem üzerinde her iki cepheden erkekler fikir yürütmüşler, şimdiye kcidar izlediklerime ve elime ges:en yazılı materyole göre kadınlar çok az şey söy lemişlerdir Kürt kodınındon böylesine bir tokat yiyen somürgeci erkek Zeynep'i küçümseme, normal bir kadın olmadığı, problemli olduğu için bunu yaptığı karaiomasına yonelirken, Kürt erkeği de bu eylemi erkekçe övgülerle kendine mal etmiş-

üst 
düzeyde, kadınlık 
durumuno tipik 
bakisidir. Kadınlık durumunu kendince öylesine aşoğılomokıadır ki, .erkekliğine yakışlıromodığı her durumu kadınlık ha-liyle yermekıe, kadınların her boşarısını da erkekliğiyle oçıklamokto ve erkeklik boşarısının hanesine yozmaktodır, 

bir süreY,~ ihtiyacımız olduğunu ur\Utmam,alıyız Kuzeydeki Kürt kadınları son yirmi yıl içinde en sıcak dönemi yaşıyorlar (Konferansta diğer parçalardan katılan Kürt kadınlarının kendi bölgeleryle ilgili verdiği bılgiler de bu doğrultuda) Savaş yerleşik düzeni parçaladı, Kürt kadını m \ilan bir politik düzey ya~aladı ve militan bir pratik sergilemeye devam ediyor. Zeynep Kınacı'nın Dersim'de gerçekleşlırdiği saldırı eyleminde olduğu gibi Kürt kadınlarının Kürt erkeğini de geride bırokan militan eylemlilikleri var. Kadının anli-militarisl, anli-şiddetçi oldu

Kürt erkekleri erkekliğin şiddet·somürü-boskı-yoketme anlamına geldiğinı, kahramonlık ve yiğitlik ifadelerinin de erkekler için, erkeklerin birbirleri arasında yürüllükleri iktidar sovaşlarındo, kullandıkları şiddetin 
-------------------- boşarı derecesini ifade de kullanıldığı-Zeynep Kınacı'nın Dersim'de gerçekleştirdiği saldın nı öğrenmeli, erkek diliyle biz kadınla· 

lı 'Kahromonca", 'Yiğilçe" ifadelerle övülen ey 

eyleminde ~lduğu gibi Kürt kadıniatının rı ifade etmekten vozgeçmeliler. Şunu bilmeliler ki, kadınlık durumunun bar-Kürt erkeğini de geride bırakan militan eylemlilikleri var. 

ğu, bayrağına bunu yazması gerektiği anlayışına ben de karşı değilim. Ama sômürgeciliğin · en mililarisi şıddetle, başla bedenim olmak üzere, üzerinde bulunduğu coğrafya dahil herşeye soldırdğı koşullarda buna hak elleği cevabı vermekle benim kendimi savunma hakkımdır. Zeynep Kınacı do milıtoneo saldırı eylemiyle, bir kadın olarak, sömürgeci erkeğe karşı kendini savunma hakkını en iyi şekilde kullanmıştır Kürt kadınının bu anlamda, bu eylemi, Kürt 

bor·somürücü bir geçmişi yok. iktidar altında yaşamak, birini iktidar altında tut

kodınının ulusol mücadelede mililan 

lem, en yetkili değerlendirme ile erkekçe eylem ilan edilmiştir. (Bu temelde erkeklerinizi Zilon yoldaşın kadınlığıyla korşo karşıya getırın; en kadıncı! durumu yaşayan sizler olduğu ortaya çıkar. Benim bu öngôrüm aslında doğrulanıyer En yiğit bir davranışton ve erkeklikten bahsedilecekse aslında · böyle kanıtlanıyor.()zgür Politika 8 .8.1996)* Bu 
Kürt erkeğinın, en 

makton daha aşağılanacak bir durum değildir. Bize erkekleşin çağrısı yapmasınlar ve bizim eylemlerimize kendi adlarıyla sahip çık· maklan vazgeçsinler. Kürt erkeğı kodınloşmayı, yani iktidarsıziaşmayı hedefine koymalıdır ve kadınlık durumunun pozitif yonlarından öğ-renmesini bilmelidirler e ~ 
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11YABANCILARIN YABANcısı~~ 
Köln .Yeşiller Partisi Belediye Meclis Üyesi Şengül Şenol, "Kendi ad1mıza 

konuşmayı ve politika yapmayı önemli buluyorum." 
man zaman duyardık. 
Öğretmen benimle ko

nuştuğunda hiçbir şey anlamıyordum, ba
ğırıyordu, bende çıt yoktu, cevap veremi
yordum. Ancak, sınıfta arkamda oturan bir 
kız arkadaşım kendi dilimle, ayağa kalkıp 

FAT MA Kayhan 

• 16 yıldtr Almanya'da yaşıyorsun, bir göç
men Kürt kadını olarak bu süreçte yaşa
dıkfarını nasıl değerlendiriyorsun? 

Şengül Şenol 

adımı söy)emem gerektiğini anlatınca, ben 
de ürkerek, "ŞengOie" diyebildim. Öğret-

ŞENGÜl- Ailemin ve içinden geldiğim 
toplumun kültürel yapısının olumlu ro lü 
oldu. Kendimi bildim bileli, okumak is
tedim, ailem de teşvik ettı. Babamın şu 
sözünü çok severim; "Oğullarım oku
masa üzülmem, ama kızlarım okumasa 

1966'do Dersım'de doğdu Kendini Kırmonc·Zozo olara~ 
tanımlıyor. Almanya Yeşiller Portisi'ne 1993'te liye oldu Koln 

Beledıye tv\eclisi'nde Yeşiller Portisi Göçmen SözciJsü Orta bıre kadar 
ulkede okudu. Eğıtımınin geri kolonını Köln'de tamamladı Lıseyi bitirdikten 
sonra Köln Universitesi'nde Sosyal Pedogoji Bolümünü bıtird i. Daha sonra 

aynı üniversitede birbuçuk yıl Politika ve Alman Dili-Edebyotı okudu 1992'den 
itibaren Doı1mund'do Gazetecilik Bolümune başladı. halen devam ediyor. 

Serbest gazetecilik yapıyor. 

men "Şengül" diye düzeltti. Böylece, 
ŞengCıle ilk asimilasyonunu orada yaşa
dı ve Şengül oldu. Bizde abi, abialar 
kendi adlarıyla çağrı lırdı, bu durum or-
da tepkiyle karşılandı. Herşeyde yeni de
ğerlerle karşılaştık. Aylarca, abime nasıl 

çok üzülürüm" derdi. Bu söz küçük yaş

1992'de ·Almanca ıle Fedarol Almanya'nın franklun kentinde 'Yabancıların 
Yabancısı' adlı kıtobı çıh Almanya'daki goçmen Kurtleri kopsoyon bu 

çalışma aynı zamonda Kürtlerın kendileriyle ilgili yaptıklan ılk 
hitap edeceğimi bile bilmiyordum, ne 

adıy l a ne de abi diye çağırabildim . 
tan itibaren belieğime yerleşti. Sonrası 
kolay olmadı. Dersim'de kaldığımız dönem 
okul yaşıma gelmiştim ve köyümüzde okul 
yoktu. Ailem, bizim okumam ı z için Erzin
can merkeze taşınmak zorunda kaldı. ilk 
zorluklar orda başladı. Taşındığımızın erte
si günü kız kardeşimle okula kaydımızı 
yaptı lar.· Bir tek kelime Türkçe bilmiyor
dum ve ilk kez Türklerle karşılaşıyordum. 
Kafamın arka planında Türk sözcüğü, bi
zim köydeki yaşl ı kad ın lardan ağl ayarak 

çolışmoydı ve çok ilg. gordü Kitap. Kurrlenn benlik, kimlık, 
sosyal hoya1, politik durumlon, politik kuruluşları üzerıne 

yapılan bır araştırmadır Ailesinden bağımsız 
yaşıyor. 

d u y -
duğum acaip imge-
lerden ibaretti. O, hep soykırım (1938 Dersim Soykı-
rımı) an l atılırken anılan bir sözdü. Türk sözcüğünün 
olumlu bir an lam ı yoktu benim için. Bunlar da aynı 
mı diye korktum. Biz çocuklara çok anlatılmazdı, 
kendi ara l arında konuşurlardı o dönemı ve biz de za-

+ Tüm bunların ardından Almanya'ya gelişi-
. niz nasıl oldu, neler yaşadınız? 
ŞENGÜl- Önce, babam tek başına Almanya'ya 
geldi, a ltı yıl sonra biz. Hemen okula başladım. 
Kısa sürede Almanca öğrendim. Anadil dersi 
burda Türkçe ve islam Dersleri idi. Ben, "Türk 
ve Sunni değilim" dedim, anlatamadım. Zorunlu 

, derslerdi ve okuduk. Bu politika halen devam 
ediyor. T.C. vatandaşı olunca yaptırıyorlar. 
• Uyumsuzluk oldu mu? 
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kolay 
o ldu. Türk olmad ığımı 
söyledim. Oysa, Erzin
can'dayken annem, okulda Kurmanci (Dersim Kurmancisil konuşmamamız gerekti ğin i söylerdi . Burda bunu yapmak zorunda kalmadık, kendi d i lımizı konuştuk. Okulda Türkçe'yi hızla öğrendık. Herkes Kürt olduğumuzu bil irdi, ama hesaba katılmazdı , suskunluk vardı, sanki konuşulmamas~ gereken bi rşeydi . Bunun yaşantımda önemlı bir rolü oldu. Çocukluğumda yaşadıklarımda asimilasyonun etkisi büyük. 

• Şimdi Almanya'da yaşadıle/arına dönerse/c, yabancı/ıle, okul, sosyal çevre ... ŞENGÜL - Burda iyi ı lışk i lerim var. ilk okula başladığım dönem, Türkçe ve Islam Derslerının hocas ıyla da iyi i lı şk iler kurdum. Onlara, "Türk olmadığımı söyleyebılıyordum". Almanlarla da iyi idim. Politikayla hep ilgilendım. Okuldayken gaz~te çıkardık. Üniversiteye b~şlamadan önce, kadınlara okumayazma kursları organize ettim. Kadın ların kendi ayakları üzerinde durmas ını önemsiyorum. Üç kad ın grubu oluştu rdum . Projeyi beled ıyeye sundum, kapı kapı dolaşıp kadınlara an lattım ve grup oluşturdum . Her grupta 15'e yakın kadın vardı . Kenrn 

başıma iş yapmayı seviyorum. Kadınlarla somut iş yapmayı önemsiyorum. 
• Politikayla ilişkin, ilgin nasıl başladı, neler yaptın? ŞENGÜL - Universitedeyken Yabancı Öğrenci ler Temsılcisi oldum. Bu pol itik yaşamımda ilk ve önemli bir aşama oldu. Her üniversitede öğrenci p~rla~ mentosu var, her yıl seçim yap ılır, tüm öğrencılerı kapsar. Kadınlar, kültür, yabancılar vb. temsilcilikler var. Hatta bizim üniversitede ilk yabancılar kadın temsilc i sıydim. Tüm yabancılar içindi, ev, çalışma, politik hakları için çalıştım + Yeşiller Partisi ile iliş/cilerin nasıl oldu? ŞENGÜ L - 1991'de Yabancılar Yasası yür~rlüğe ~irmeden önce, yabancılar formu kurdum Oğrencıler dışında Köln'de bulunan diğer sivil kurum ları davet etmiştik. Büyük bir yüruyüş yaptı k. Yeşi l ler Partıs ı de bır temsilci göndermişti. Tanışma öyle oldu. Köln'de Gazetecilik Bölümü başladıktan sonra çalışıyordum da. Göçmen Kadın Kuruluşunda pedagog idım. Zor durumdaki (evde, sokakta şiddet, ırkçılık yaşayan v.b) kadınların problemleriyle ilgileniyordum. Bu çalışmalarda Yeşiller Partisi beni tanıdı Partiden biri b.ana önerı yaptı, yerel seçimlerde adayları olmarnı ıstedi. Bır hafta düşündükten sonra kabul ettim. • Karar vermende ne ya d'! oeler etleili oldu? ŞENGÜL -Ya gazeteci ya da politikacı olacağımı düşünüyordum. Şunu çok önemsedim, hep başkaları bizim adımıza konuştu· Kendi adımıza konuşmak, 

po li -
tika yapmak önemliydi. Kadın olarak, hem de geldiğim toplum ad ına ve göçmen olarak önemliydı ve halen de öyle. + Köln Belediye Meclisi'ne girdiğin 1994 seçimleri ... Kürtler ve diğer Almanların tavır/arına biraz değinse/c mi? 
ŞENGÜL - Seçimlere girdiğimde ilgi vardı. Köln şehir parlementosuna ilk kez göçmen bir kadın giriyordu. Seçim kampanyasında öne sü rdüğı.im ana talepler; göçmenlere eşit haklar, ırkçılığ<J, karşı yasaların çıkarılması, buradaki 200 bin yabancıya çok kültürlü bir dairenin kurulması, göçmenlerin resmi yerlerde işe alınma ları,' göçmen kadınlar için ka-dın evleri yapılması, kültur evlerinin daha fazla finanse edilmesi v.b. idi. 
Kürtler, kazanmama çok sevindi, yabancılardan da bır dolu kutlama mesajı aldım , Bu ara-da ılginç bir şey yaşadı~. Seçim akşamı s~nuçlar bekleniyordu. Seçim lok~line girmek ıs_-\ tedim, bırakmadılar. O sırada g~çmenler .bı: • kenarda pankart açmışlardı ve seçım hakkı ıstıyorlardı. Bunun uzerine "Ne zamandan beri adaylar içeri alınmıyor" dedim. Aday olduğumu ispatlayabildikten sora içeriye alındım . Bu yıllarca yapılan ırkçı politikanın bır sonucu idi . Protesto ettım, gazeteciler, belediye., başkanı geldi. Resmı özür dilendi, anlatıldı . Orda şunu anladım; göçmen olarak belirli yerlere gelemeLsi-
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top

lurnda Alman o lduğunuz zaman herşeyi yapabi

l ı rsin iz. 

+ Kürt kadınların durumu ne, ne yapıyorlar? 

ŞENGÜL - 196l'den beri göçmen olarak önce 

erkekler geldi, eşler daha sonra. Benim kuşa

ğırndaki kadınlar başvuruyor. Okumak isteyen 

Kürt kadınlar çoğaldı. Başvurdukları konular 

arasında oturum, aıle içı dayak meselesi, oku l 

vb. başta geliyor. Göçmen kad ınla rla i lgili fe

darasyon kurduk ben de kuruculardanım . 

+ Bağımsız kadın örgütlenmesi meselesine 

nasıl bakıyorsun? 

ŞENGÜ L - Bence önemli. Her toplumda ol

duğu gıbi Kurt kadınlarının da ayrı örgütlen

mesi gerekiyor, bu zaman alacak, ülkedeki 

politik duruma da bağlı. Ama, bu göçmen 

Kürt kadınları için geçerlı değı l. Burda ı yı bir 

akademik eğitim alan Kürt kad ı n nesili yeti

. şiyor. Demokrasi ve eşitlikten yana bilınç 

gelişiyor. Sadece kadınların eşitliği değil, 

hem kendi toplumunda hem de Alman top

lumunda-yerlerini alıyorlar. 

+ Bu süreçte Kürt kadını olarak yaşadığın 

zorluklara gelelim .... 

ŞENGÜL - Kurt kadın lar da d iğer uluslarda 

olduğu gibi politikanın ana merkezinde 

deği l , genelde erkeğin 

ar

kasında yer al ıyor. Bu durum giderek değışiyor, ama 

henüz istenild iği gibi değil. Ben yeni bir örnektim bu 

alanda. Elbette bazı sorunlar ortaya çıktı. Bazı Kürt 

erkekleri bu duruma sevinirken aksine davrananlar 

da vardı. Örneğin, "Kürt Kültür Günleri" geçen yı l ya

pıldı, oranın açı lışında en son konuşmayı protokolde 

Göçmen olarak 

belirli yerlere 

gelemezsiniz. Bu 

toplumda Alman 

olduğunuz zaman 

herşeyi yapabilirsiniz. 

Bu durumun ne kadar 

zor olduğunu 

biliyordum, ama 

cesaretimi kırmadı, 

aksine kamçıtadı . 

bana verdı ler. Önce-

liği Almanlara, ardın

dan diğer parti ler ve 

son olarak ben. Oysa 

parti gücüne göre bu 

sıralama olur ve bu 

ihlal edilmişti. Ken

dim ve partim ad ına 

protesto ettim, salon 

ıkıye bölündü, ço

ğunluğu benı destek

ledi .ve tartışı ldı Şöy

le bir sonuç çıkarttım, 

benim gibi Kürt birini 

biryere oturtam ıyor-

lar. ~u zor süreci bir

likte yaşayacağız. Bir 

Alman partisinde bir Kürt erkekte benzer şeyler yaşa

yabi l ir. Ama ben kadın olarak bunun i kı katını yaşı

yorum. Gerçi ezilen toplum larda görülen b i rşey. Her 

zaman ezen ulusun, grubun bireyi ilk sözu alır, karar

ları da onlar alır, sonra size sıra gelir. 

Nasıl ki, kadın-er-

k ek 

il ışkisinde önce er

kek konuşuyorsa 

bu da böyle. Bunu ezılen bireyler kendile-

rinde bir değiştirme süreci başlatmazla rsa 

bu böyle devam eder. Benim politikam ı n 

ana noktası kend ı ad ıma konuşmak. Cinsı-

yet, etnik kimlik vb. her alanda kendi adına 

konuşma ortamı sağlamak çok önem li. 

+ Ülkedeki gündemi ne kadar izieyebiliyor 

sunuz? Bildiğiniz gibi Dersim'de son za

manlarda baskı yeniden yoğunlaştı. 

ŞENGÜL - Çok yakından izliyorum, gidip 

gelebiliyorum. Yakın tarihte Dersim ve bır

çok kenti ziyaret edebildim. Resmen bırçok 

şehirde olduğu gibi Dersim'de de bir demok

rasi ayıbı yaşanıyor. OHAL dışında yeni bir

çok uygulama var, yiyecek ambargosu gibi. 

1994'te Dersim'deki köyler yakıldıktan sonra 

yıyecek ambargosu uygulandı, bu yıl daha da 

s ı klaştırıld ı . · Bu, korucu yapamadığı Dersim 

halkını açlıkla cezalandırma polit
ikası ve aynı 

zamanda yurdundan sürme devam ed ıyor. Bu 

topraklarda yüzyı ll ardır demoktası ayıb ı işlen

di, yenilerini önlemek gerekiyor. Tüm ha l kla rın 

birlikte yaşama koşulları bu baskılar yüzünden 

imkansızlaşıyor, buna karşı durmak halkların ya

rarınadır. Sosyal barışın ortadan kalkmasına yol 

açar, geç olmadan müdahale etmek gerekir e 
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nMskar'i dttıye. Pişti 

A 

er 
Malcke be pırtuk mı na gewdeyeki tıe ruh e· 

Cicero 

• şeş o heft sal, we 
k~masi qem dibl O 

FAT e 

exta jin xwestina mafO azadiya 

W
xw~ biki, gerek xwendina wxe 
ji zede bikl O ~r exeftina xwe 
gelek bisekini. Li hevdema me 

wexta zanebOne yi. Diben ku; iktidar li 
ser zanebOne yi. Em zanin heta niha jin ;t 
k~masiyi bilgiye ji gelek klşandtyl. Jin bl 
xwe her dem li btnin mayT. qet ne bOyt 
tkttdar. Wexta tarixa jina sosyalista nivi
sandin gotin jin demake matrtyarkal bO 
(anaerkil) O iktidar destevan bO. Le bele 
ne rasti. Matriyarka (maderşaht) ne 
TqdTdara jina ser mera bu, wexta be 
tqdttdarine bO.. ne ji patrlyarka 
(pederşahi) bi. Pişti ve, )in ket bindesti 
mera O patrlyarka jt dom diki. 

)inen KOrd. gelekt k~mastya xwendic 

jlne KOrd ji gel~k 
xwendewan derdikevi. Lebele. dawiya wxen-
din O zanebOn tOneyt. Tro bOyi şart erne jibo 
xwe, jibo xwelasiya xwe, jtbo jiyanek rind em 
geleki peştya xwe vekin. 

Bi rasti, Tro iktidar li deste merayt O btlgt ji des
te wandeyt. Em Tro kemastya xwe baş zanln, jin 
ji bilgtya ji bindesti fernebO O jibo tekoştna xwe 
baş ajot binin (mücadeleyi sOrdOrmek) nemOm-
kOnO. 

ROZA iro jibo me firs~t~k rindi. Em dibinin , na
meye t~ kovar~. gelek kefxweştya me te. )inen 
civan bT hevesin. darxwasya wan tişte xweş bi-
kin. 

Em jin zantn. deri ye malame carke vebO, ket 
naye girti. Em naxwazin. bi dinyak biçOk xwe 
mahkOm bikin. Jiyana me nav çar dOvara nikari 
bibinin. Dinya gelek fireyt O besi me jin O mera
yi. Em Tro naxwazin bindestiye. Lebele em jibo 
xwelastye çi dikln? Wxeta em ve pirsa ji xwe 
pirsandin bikin dawtye we jt erne binin. 

itnı 
PirtOk, kovar, rojname O hemO tişte 
xwendin~ hevale meyt. Zanısti ne ji va
na teneyi. tro gelektişte din ji heyi. Si
nema, tiyatro o geleki civinen rind he
nin. Fer bOna, mlrov ji hevdO jt distinin. 
Bi zanebOn ne ket bi xwendin O nivise. 

Em nebe xwendina me tOneyi O ez nika
rim tişteki ferbOn. Em zanln, gelek jinen 
KOrd, bexwendlnln. nizanin nivise. Ket 
ne problemeke bl zahmti yi. Be xwendin 
jt re heyT. orsa jt emreme çi bi wexta fer-
bOne xelasna bi. 

Bawertya em qet keml. Em ser xwe ve gO
Iak bavT. ve wexta gelek re vedibl peştya 
me. 

We gotina peşlyen Kurdan çi manekt glra
nt. "M~r'i çiqas zana be, dtsa nezan e" . 

Ne rasti? ZanebOn. xweşi yi. ferbOn ~. ba
wer'i yt. xelasi yi O .... 
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Ne ka~ar çok TURKsünUz?-
Ayşegol 1 

Akşamın bir yarısı Uskudar ODP'deyım. 

azınlıklaştırılan etnik gruplarla ilgili bir söyleşi 

yapılıyor. Hem söyleşiyı dinlemek hem de arada 

kadınlarla Roza'yı konuşmak, paylaşmak gı
bi 

niyetlerle yollara diişüvermiştim. 

Onbeş yirmi dakikalık kısa arada kadınlarla sohbet 

etmeyi beklerken, ÖDP'den bir erkeğin ilgisine 

mazhar oluyorum. Roza'yı okuyormuş, bildiği 

kadarıyla da kultıırel bir dergi değilmiş, neden 

Kllrt kadın dergisi sıfatıyla bir dergi 

çıkarıyormuşuz, bu ilk soru. Devamı geliyor; 

kadınların hepsi eziliyormuş, Kllrt kadınları 

olarak neden kendimizi ayırıyormuşuz. Kurt 

sorununu neden hep "doğu"merkezli • 

tartışıyormuşuz da neden hiç batı merkezli 

tartışmıyormuşuz. Savaşın mağdurları sadece 

Kurtler değilmış, Türkler de sömuriılüyormuş, 

savaşın ekonomik faturası daha çok bu insanlara 

çıkıyormuş. 

Adamın söylediklerini dinliyorum, yüzline 

bakıyorum, ne kadar rahat konuşuyor, bır suriı 

soru saçıp, savurdu; belki bir an bile durup 

düşlinmeden! 

Ara bitiyor, 'tartışma" bitiyor. Sözkonusu ı. 

söyleşiye devam ediliyor. Merak ediyorum 

acaba buradakı insanların kaçı birazcık da 

olsa· ulusal ve dinsel aidiyet llzerinden sahip oldukları 

EGEMENliği, ezdiklerini, azınlıklaştırdıklarını tanımayı ve 

anlamayı denedi bu söyleşide. 
ÖDP'ye ilişkin ıyımserliğimi ve eaşkurnun son kırıntılarını 

Üsküdar'da bırakarak, vapura doğru koşturuyorum. Birkaç 

gllnden sonra bu denli görmeyen, duymayan, bilmeyen 

sorularla muhatap olmanın sıkıntısından kurtarabiliyorum 

kendimi. 
Gözlerim, ellerim, surelim hissettiklerimi ne denli anlatır 

bilmiyorum ama ben her seferinde bu sorularla 

karşılaştığımda ağlamaklı oluyorum. Böyle ırkçı 

önyargılarla dolu sorulardan başlayarak kendimizi 

anlatmak usandırıcı. Hele karşındaki sadece sorularla 

yargılıyor ve hıç de anlamak gibi bir kaygıda değilse! 

Neden bu kadar çok soru som da , bu kadar az dintersiniz 

NEDEN? \; 

Esmer, siyah saçlı, zayıfça bir kadın . Yanımdaki arkadaşım 

Roza'dan olduğumu söyleyince; kendisinin Roza'cılara bir ' 

sorusunun olduğunu söylüyor; ve sormak için hep 

Roza'dan biriyle k-arşılaşmayı beklediğini anlatıyor. Roza 

ıle ilgilenen, onunla ilgili sorusu olan bir kadını Ne mutlu 

oluyorum, birkaç saniye içinde sabahla birlikte içinde 

olduğum koşuşturmayı, hengameyi, yorgunluğu neredeyse 

unutuyorum. Lakin sevinçli hallerim uzun surmuyor. Soru 

"Türk kadınları, Türk kadın dergisi deseler ırkçılı 1 • ııl-Jy.· ., 

Kürt kadınları Kllrt kadın dergisi d iyince ırkçılık oımiıyor!' 

Ben bu garıp sorunun şaşkınlığını atlatmaya ve makul ve 

mantıklı bır cevap bulmaya çalışırken o devam ediyor. "Ne 

diyecegıni biliyorum, ben Kürtlerle büylidüm. 

Benim bir süru 
Kürt arkadaşım 
var." diyor.Beni dinlemeye pek hevesli 

olmadığını böylece beyan etmiş oluyor. 

Başka biri bir yakınına ne kadar benzediği mi · 

söyleyince sorunun maliki kadın: "Ne de olsa 

aynı yerin insanı, benzer tabi.· diyor. 

Benzetildiğim kadın Diyarbakır'lı olmalı; 

Diyarbakırlı olup olmadığım soruluyor. 

Zorunlu olarak birlikte yaşadığımız Ti.ırklere ve 

onların ilericilerine, solcularına ırkçılığın ne olup 

olmadığını öğretmek de ne yazık ki yine bize 

duşecekrniş! 

Biz ne kadar aynılaşmaya, assimile edilmeye 

zorlandıksa da sizden FARKiıyız. Bunun bir nedeni 

başka bir tarihten, dilden ve kulturden geliyor 

oluşumuz, bir diğer nedeni ise sizler tarafından 

maruz bırakıldığımız ırkçılık ve ayrımcılık. 

Biz, okullarınııda sizin dilinizle okuma yazma 

öğrenmek despotluğuna, ırkçılığına maruz kaldık. 

O zamanlar ve şimdı hala· yedi yaşlarındaki biz 

Kürt çocukları, dünyanın butün sabahlarında önce 

varlığımızı Turk varlığına armağan eder sonra güne 

başlardık, başlıyoruz. Çunkü sizin ırkçı eğitim 

politikanız sonuçu bir çoğumuzun Kürt kalıp cahil 

olmaktansa; Turkleşip, eğitilip, "uygar' olmayı tercih 

etmekten başka sanşı yoktu. Okullarınızdan mezun 

olduk. Kürtlüğumiızden "vazgeçmenin" karşılığında 

avukat, doktor, hemşire, şair, yazar,öğretmen, 
felsefeci,müzisyen 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



olabildik 
Bize bahşettiğiniz 
diplomaları 'övunçle' 
astık duvarlarımıza. 

verip, 
kendimizce polıtik mucadele verdiğırniz de yine incittik 
sizi. 

Çocuk yaşlarda olmeyı, öldurülmeyi yaşadık, ne acı ! 
Kendi koşullarımııda DiRENiŞimizi varetmeye çabaladık. 
Siz, o uzaklardaki Küba'lara, Nikuragua'lara, Filistin'lere 

destanlar yazdınız da yanı başınızdaki eziHşimizi ve buna 

çıkışımızda yaşadığımız katliamları, cinayetleri, cinnetleri 

nedenle 
• sizinle aynı ideolojik, politik perspektife bağlı 
olan Kurt sosyalistlerine, demokratianna ve 

feministlerine, anarşistlerine farklı olduklarını 
da yine siz hatırlattınız. Ne ilginç ki kapıcı, seyyar satıcı, inşaaıcı . 

olanlarımızın Kurt olduğunu hiç unuımadınız. Ustu 

örtük de olsa onların Kürtlüklerini teslım ettiniz. 

Kendilerine sizin aynanızdan bakanlarımız 
dolayısıyla çok korktular. Kurtlukle dil ve 

kültürüyle ılişkısi egemen külturun baskınlığı 
nedeniyle zayıflayan insanlarımız sizden çok 

Turkleşmişlerdi. Kürtlük onlar için sadece 

annelerinin,babalarının konuştuğu anlaşılmaz bir 

dil olmuştu anık. Bunun kendilerinin anadilleri 

olduğunu bılmeleri bile kendilerinin Kürt 

olduğunu göstermeye, dolayısıyla Kürtlüklerini 

hissetmeye yeterli değildi. "Ne mutlu Türkuın" 
demeyenin mutsuz edildiği bfr ülkede buna daha 

doğal ne olabilirdi ki? . 

Ulusal bilincı politik mücadele içinde 

edinenlerimiz oldu. Dunyanın kaç bucak 

olduğunu bilmediğimiz deli dolu yıllarımııda 
Kürtlüğümuz nedeniyle maruz kaldığımız 
ezilmeyle yüzleşenlerimiz oldu. Dehşeti 
yaşadık. 

Siz hiç 16-17 yaşınııda konuştuğunuz dilin, 

öğrendiğiniz tarıhin size ait olmadığını ya da 

sizin o tarihe ve dile ait olmadığınızı 
'keşfetme"yi yaşadınız mı? 

Bu ezilmişfiğe isyanımızla,ofkemizle cevap 

görmediniz, işitmediniz,bilmediniz. Şiddetin duygusalını, 
örtuğünü, açığını kategorıze edip bunun kırk türlıi 
edebiyatını yaptınız da bedenleri lime lime edilerek 

oldürulen insanlarımıza dönüp bakmadınız. Üç hılalli 
:kahramanlarınızın" kulak, burun koleksiyonları sizı hiç 
utandırmıyor mu? 

Hadi diyelim bunlar uç hilalli,ya devrımcilerinize, 
ilericilerınize ne oluyor? Şükur öldurmuyorlar ama onlar 

da boş dururmuyorlar, baskı ilişkisinde uzerine duşeni 
yapıyorlar. Yaşadığımız ezilmeye duyarlılık göstermek 

adıııa bize akıl hocalığı yapı}'orlar. Bızim dilimizde bızlere 
söylettikleri ilk soz "Reber were, ez nızanım- öncu, gel 

nasıl mucadele edeceğim; bilmiyorum· oldu. Ne kadar 

sistematık bır baskı değil mi? Sağcılarınız bizi katiederken 

solcularınız da buna karşı nerede, nasıl mücadele 

edeceğimizi öğretme 'fedakarlığı'· gösteriyorlar 1e kendı 
kararlarımızı vermemızin koşullarını ortadan 
katdırıyorlar .. 

"Enternasyonalist' ve herkese yetecek kadar iyi nıyet 
sahibi ilenci ve solcularınıza göre ayrı bir ulus olsak da 

sizden geriyiz. Daha kapitalize olmuş bir toplumda 

yaşadığınız içın 'uygar"laşmışsınız ve her şeyi herkes için 

en doğrusunun ne olduğunu siz biliyormuşsunuz. 
Bu 

Ne zaman cins ve sınıf baskısının dışında 
ezilen ulus olarak yaşadığımız ayrımcılığı ve 

ırkçılığı hatırlattıksa; o zaman sosyalistleriniz, 

sınıf bilincımizden ve feministleriniz de kadın 
bılincımizden şuphe eder oldular. Ve en kötüsü 

de ne zaman efayanışma bekledikse siz elinizi 

belinize koyup, bize, Kürt feministlerine 'sizin 

rüzunüzden cezaevinde yatmak istemiyorum' ya 

da "politika bir guç işıdır. Sizde güçlenin 

kendinizden söz ettirin.' dediniz. 

Her politik grupta ya da ilişkide aynı deneyimleri 

yaşadık. Her ne isek, feminist, sosyalist, anarşıst. 
islamcı, yapmamız gereken ilk şey; Kürtluğumuzu 
unutmak ve yoksaymak Dolayısırla ancak o 

zaman siz ezen ulustan olanların dostluğuna ve 

dayanışmasına sahıp olabıliyoruz. 
Kendi ulusal ezilmişliğimizi sizin dilinizle bile 

olsa- anlatmaya çalıştığımızda birçok ermış 
'avdınınız• bizi ırkçılık yapmakla suçluyor. O bir 

tü~lü kendinizle ulusal aidi}'et noktasında bile olsa 

ilintilendirmediğiniz devletiniz de aynı nedenle bir 

çoğumuzu yargıladı, cezaevlerine tıktı, 

gazetelerimızi kapattı. Sınıfsal konumlanışlarınız ve 

talepleriniz çatışsa da biz ezilen ulus ve etnık gruplar 

karşısındaki tavırlarınızla SiZler l'e DEVliTiniz ne 

kadar da AYN/sınıı 1 
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İstanbul' da l(ürt bir türkücü kız · 
istanbul' dan Sivas' a ezgiler/e ses gider 

~ ...... •::;,•'"'' '"Y'" ...,., ... Y"Ti 

DIOE 

•şu Metris'in önü bir uzun alan 

bir tek seni sevdim, gerisi yalan ... • 

Istanbul'un en metropolitan caddelerinden 
istiklal Caddesi'nin kendine özgü rengarenk 
k..:şmekeşı, hayhuyu içinde yürürken kulağı· 
nızo ansızın çorpıveren boyle bir türkü, sizi 
bulunduğunuz yerden alıp nerelere götü· 

yorlar". Bağlamalar, sazlar çalınıyor. Gecenin iler· 
, leyen saatlerinde, yanık !enli, hafif sakallı, mah· 

zun yüzlü Alevı delikanlıları ile erkeklere oranla 
daha bir "cesur" denebilecek Alevi genç kızları 
kalkıp semoh dönüyorlar Alevi deyişieri eşliğinde. 
Bu koklü ritüel, buyük kentin varyantlarında, dara· 
cık mekanlarda geniş bir can oluyor, dönüşüyor,_ 

rur2 .. Hele de yonık bir ses, içli bir ezgi, 
derinden, yürekten kopup gelen bır melo· 

diyse bu .. 
'Senin hasretindir hücreme dolan, 

Bir tek seni sevdim, gerisi yolan ... • 
Başımı çevirip bakıyerum Son zamanlar· 
do sayısı hı.zla artan "koy kafe"lerden bi· 
rinden yükseliyor bu ses. 
Çoğunlukla Aleviler'ın açiığı, -özellikle 
de S ıvas'lı ve Tunceli'li -Aieviler'inl- bu ke
simin, kent içınde "kökenlerine rücu et· 
meye çalıştıklar( kofeler bunlar Bu "kur-
tanimış mekanlar"ında "kendileri olma· 
·ya" çalışıyor, "kendileri oldukların ı sanı· 

depreşiyor, değişiyor . ./ 
• Hücremdeyim, hasretinden yonarı m, 

Senin için her gün, her gün ağları m ... • 
Böyle nice "şehirli"nin, bu yanık, içli sesin sarıp 
sarmalayan büyüsüne kapılarak bu kofeye geldi· 
ğini, bu genç kızı dinlemeye başladığını gördüm 
Bedriye Dodak adı. Sıvas· ın Hafik ilçesinin Kuru 
gol Köyü'nde doğmuş. Şu _anda 26 yaşında. Ho 
fik'li bir Alevi Kürt ~ızının Istanbul şehrinde ne işı 
olabilir? istanbul'lulara yonık sesinden türkü dinlet· 
mek, türküleri yeniden sevdirrnek için mi? . 

•Kanım hep içime akar, kananm, 
Beni anlamadm, ona yananm ... • 

Fakat türkülere çocukluğundan, hat!~ bebeyken 
oşino bir kız Bedriye Dört kardeşin üçüncüsü. iki 
erkek, bir kız kordeşi daha var. Anne sevgisini çok 

iyi bilmiş ama baba 

söylemek güç; henüz küçükken kaybet· 
miş babasını çunkü. Yüreği geniş, azmi 
büyük anne, hem babalık, hem annelik 
etmiş dört çocuğu no. 
"Hiç baba sevgisi bilmiyorum," diyor, 
gözleri nemli, bakışları mohzun .. Küçük 
yaşından beri, tek başına, kendileri için 
mücadele veren annesine yardımlario (tar· 
lo , sac ekmeği, ah ır temizliği, ev işleri. .. ) 
sorumluluk olmaya başlamış Bedriye, (Hô· 
lô da oyle; sorumluluğu burada, büyük şe
hırde de devam ediyor.) 
Bütün Sıvoslılor'ın kökeninde var galiba 
bağlamaya, türkülere karşı bir ılgi, bir aşi· 
na l ık Özlerinde Aşık Veysel'in neslinden ol 
maları mı bunun nedeni acaba?.. Bed ri· 
ye'nin abisi Ercan'ın bağlamaya olon ilgisi, 
onun da damarlarındaki müzik kanını şah· 
landırmış dolayısıyla 
"Annemin de çok büyük ilgisi vardı müziğe." 
diyor, "yanı k sesiyle ağıtlar okurdu hep .. " 

"Beni burada arama,arama anne 
Kapıda adımı somıa, 
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on-
ne, ağlama .. .* 

Abisi Ercon1 çalışmak için l~tonbul'o gidince, bağlaması do ono kalmış yadigor iki teli kopuk olarak, ve bu iki teli kopuk bağlamanın mevcut diğer tellerini yureğine bağlamış Bedriye O gün bugündür de sürüyor bu kopmoz bağ ... Sıvas'ta ne yapabil irdi?. Evine kapanıp sıradan monoton bir hayat surdürrnek ono göre değildi belli ki (Daha .ilkokuldoyken,_ annesine yaptığı yardımlorın, okuldakı derslerin yükü alıında yoğun bir tempoyla yorgun düştüğü o süreçte bile fırsotl~r y~rotıp bağlamasıyle boşbaşa kolmak ıstedı- 1 ı gıne gere ... 
Nitekım Istanbul' çı bir kez geldi ve geliş o geliş oldu. Bır daha da dönmedi Sıvos'o Istanbul'da Gazi Mahallesi'ne to· şındılor. Sekiz yıl boyuneo konfeksiyon iş-
çiliği yaptı 

'Ey sevdiğim, bir gün bana, 
Yar demedin, yar demedin, 

Gece gündüz tenhalarda 
Ağiayanım var demedin ... ' 

Sonra hayatını payioşacağı insanla tanıştı ~urugöl Xordımloşmo Dayanışma ve Kültür Derneği'nde. Once arkadoşço başlayon dostlukları zamanla evliliğe dönüştü Şimdi evliler. (Okuduğu ka_~elerde Şükrü eşlik ediyor ona. Onun kendine ozgu ~u~elim sesi ve bağlamosının melod'leriyle seyırcıler coşarken Şükrü bir köşede ya bir kitap okuyer ya da seyircilerden kimilerıyle sohbet ediyor.) istanbul' o kendilerinden önce gelip yerleşen abisi Ercan ın lstiklol Caddesi'ndeki Türkü Cafe'de düzenlediği doğumgumi portisinde türkü söylemiş bir gece. (Filmlerdeki gibi oynıl) Buronın so~iplerir: den teklif almış hemen: "Burada okumak ıster mı-. 2" sın. 

Şimdilerde dönüşümlü olarak çeşitli kefelerde sah-ne alıyor Bedriye Dodon . Seyi_rci_l_eri se~iy~_r o~_u, özümsüyor, berrimsiyor. Içten soyluyor çunku, gazlerini yumuyar okurken türkülerini . . "Türküler, bir acıyı dillendiren en önemli araçlardon bı rı,· diyor Çok do doğru söylüyor gerçekten. Belki de bu yüzden bu kadar çok seviliyor, bu kadar çok benimseniyor. Bağlamosını çok eksik buluyor yoln~z: Boğl~mo dünyasının çok geniş bir okyonus gıbı olduguno inanıyor. Öğrendikleri, yaptıkları hiçbir zaman yetmiyor ono Sürekli kendini aşmak, qoho yenı 

şeyler, 
daha boş ko şeyler oğrenmek, edinm~k . istiyor (Her sanatçı gibi!, •. ) • Peki. bir " kadın" olarak metropolde no! sıl bir duruşu var nasıl değerle~diriyor bunu Bedriye? 
"Beni rahatsız eden insanlar ~k yok aslında Sadece içki içince zaman zaman ısror~ı oluyor bazıları Laf anlatarnıyorum onlara, zor oluyor. Sonra zaman zaman bohşış falan tokonlar oluyor. Hoş değil bu bence Köyümu çok özlüyorum. Sıcaklığı-nı somımi ilişkilerini özlüyorum .. Fakat k~ye dönmem sanırım artık bir daha .. ." Köye ?önmez gerçekten de belki bir -~aha oma ıstanbul'da, metropolün gobegınde, Bedriye'nin köyüne olan ozlemini, sevgisini, hasretini düşünerek birilerinin açtığı sayısız "kôy cafe" var Bedriye'de burolard~ söylüyor türkulerinı ışte Bir gün yolunuz d.~ şerse mutlaka uğrayın bu mek?nlordon bırıne Bedriyeyı bulmaya çalışın özellikle oma bulomozsınız do sorun· söyleyeceklerdir. • Mutlaka dinleyin, cluygulorınız, özleminiz, : içinizin derinliklerinde bir şeyler murloka depreşecek, kıpırdonocoktı!, emin olun!. e .. 
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Yaş,ırk,sımf ve cins: 
Kadınlar farklılığı yeniden tanımlıyor kendilerini lüzumsuz olarak 

algılar hale getirilmiştir. ABD toplumunda. bu 
topluluklar, Siyahlar. Üçüncü dünya ülkelerinden 
gelenler. emekçiler, yaşlılar ve kadınlardan olu~tu-

Yazar: Audre loıde 
Çeviren: Kader Konuk 
Düzehme: Ayşe Tek;n 

We can traın ourselves to respect our feelıngs and to 
transpose them ınto a language so they can be shared 

-Audre Lorde 

A
udre Lorde. City University of New York'ta 
ingiliz Dili ve Edebıyatı profesörüydü. Ede
biyat dünyasında siyah lezbiyen femınıst şa

ir ve deneme yazarı olarak ün kazandı. Yazılarında. 
siyah toplumlardaki cınsiyetçilik ve heterosekSIIm. 
lczbiyenlik ve kadın hareketındeki ırkçı lı\... üzerınde 
duruyor. Şiirlerinde gelene\...sel Afrika mitesiarını 
ele alarak. Afrika kökenli (kuzey) Amerikalı kadın· 
ların edebiyat gcleneğıne yenilik kazandırmı~tır. 
Şiırin.dışında otobiyografik yazıları da var. Bunhı
rın en çarpıcı olanı kendisinin "biyomitografya"di
ye tanımladığı "Zami: A New Spelling of My Na
me"dir ( 1980).1992'deki ölümüne kadar uıun yıl
lar boyunca kanser olduğunu biliyor ve ölüme 

karşı savaşıyordu. Yazılarına hastalığıyla ilgili deneyimlerini 

ayrıntılı bir biçimde yansıttı. 

Audre Lorde'un şiir sanatı ve özellikle deneme yazılarının et
kisi feminist çevreyı de aşıp Üçüncü Dünya kökenli Amerika-
lı aydınların arasında önem kazandı.Aşağıda derlenmiş yazı, 
egemen kültüre karşı çıkı~ olan,"Qut There: Marginalızation 
and Contemporary Cultures" adlı bir antolojide 1990'da ya
yınlandı. Kitap, ABD'de marjinal söylemler için bir tartışma 
ortamı yarattı.Gayatri Çakravorti Spivak,Trihn T. Minh
ha.Toni Morrison, H om i K.Bhaba ve Beli Hooks gibı önde ge
len aydınların deneme yazıları da bu antolojide yer alıyor. Bu 
yapıt, üniversıtelerde hızla gelişen yeni bir araştırma dalı olan 
"Cultural Studies'' alanında yayınlanan antolojılerc örnek ol
du. Audre Lorde'un bu yuısı "Üçüncü Dünya" kökcnlı Kuzey 
Amerikalı aydınların başlattığı ve feministterin de önemli bir 

ölçüde yer aldığı tartışmaları yansıtıyor. 

Batı Avrupa tarihi büyük bir ölçüde bizi insanlar arasındaki 
farkları basitçe karşıtlık olarak görmeye koşullandırıyor: ezen 
1 ezilen; iyi/ kötü;yukarı/ aşağı; üstün/ bayağı. İyinin insani 
gereksinim yerine kar bağlamında tanımlandığı bir toplumda, 
sistemleştiritmiş baskı yoluyla insaniLktan çıkarılardk ıkinci\ 
konumuna itilen bazı topluluklar vardır. Bu topluluklar da 

rulmuştur. 

Ezilenirı sorumluluğu 

49 ya~ındaki Siyah lczbiyen feminist sosyalist, biri 
erkek iki çocuk annesi ve farklı ırklardan oluşan bir 
çifLin bireyi olar.ık, kendimi genellık le dığer. 'norma-
lin' dışında, ik ıncil ya da açıkça kusurlu olar.ık tanım
lanılan topluluğun içinde görüyorum. Geleneksel ola-
rak, Amerikan toplumunda ezilenler ve nc~neleştiri-
len grupların üyelerinden, yaşam gerçeklerimiz ve bi-
zi ezenlerin bilinçleri arasındaki mesafeyi aşıp bağlan-
Lıyı sağlamaları bekleniyor. Batılarımız baskının Ame
rikan tipi yaşamın bir parçası olduğuna inanarak hayat-
ta kalma\... için sürek lı gözlem yaparak ezenin dilini öğ
renir ve tavırlarını inceler ve hatta bazan barınak oldu
ğuna aldanar.ık onları benimserler. Bize yönelik baskı 
dan çıkar sağlayanlar sözde bir iletişim ihtiyacı ortaya 
çıktığında bildiklerimizi onlarla paylaşmak için bizi ça
ğırırlar. Bir başka deyimle. ezenin yalnışlarını öğretmek 
ezilenin sorumluluğudur. Okulda çocuklarımın kültürünü 
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gö
zardı eden öğretmenleri eğit
mekten ben sorumluyum. 

Beyazları yaşam gerçeğimiz hakkında eğitmek, Siyah
lardan ve Üçüncü Dünya Ülkelerinden gelenlerden 
bekleniyor. Lezbıycnlerin ve homoseksüellerin, hctere
oseksüel dünyayı eğitmeleri bekleniyor. Ezenler ko
numlarını koruyup eylemlerinin sorumluluğundan ka
çınıyorlar. Süreidi enerji tüketmek yerine kendimizi 
yeniden tanımlayıp bugünü değiştirmek ve geleceği
mizi kunnak için gerçekçi senaryolar tasarlamak da
ha olumlu olur. 

Bazı grupları dışiayarak ıkıncil durumuna düşüren 
kapitalist bır düzende farkları rcddetmeye mutlak bir 
ihtiyaç duyulur. Böyle bır ekonomıde hepimiz ara
mızdaki farklam korku ve iıicilikle karşılık venneye 
koşullandırıldık. Böylece farklar üç biçimde ele alı
nır: gönnezlikten gelinir; bu olanaksızsa ve farkın 
hakim olduğu düşünülürse kopye edilir; ezilmeye 
neden olduğu düşünülürse yok edilir. Ama farkları
mızı eşit koşullarda ortaya koyabilmek için hazır 
kalıplarımız yok. Sonuç olarak, farklılıklar ayrıl
maya ve karşılıklığa yol açarak yanlış adlandırıldı 
ve kötüye kullanıldı. 

Farklılık/ann çarptitiması 

K c
sinlik le aramızda çok gerçek olan ırk (1 ), yaş ve cins farkları 

var. Ama bizi ayır.ın bu farklar değil. Daha ziy;ıdc, bu farkla
rı kabullenmemek, farkların ve bunların tavır ve beklentiler 
tizerin~eki etkisinin yan h ş adlandırılmasıyla oluşan çarpıklık
ları incelemeyı reddetmek, ayırıyor bizı. 

!rkçılık, bir ırkındiğer ırkiara göre özünde üstün olduğuna ve 
bundan dolayı egemen olması gerektiğine dayanan bir inanç
tır. Cinsiyetçi lık, bir cinsin dığer cinse göre özünde üstün ol
duğuna ve egemen olması gerektiğine dayanan bir inançtır. 
Yaş dolayısıyla yapılım ayrım (ageısm). heteroseksizm, seç 
kincilik (eliıism) ve sınıf çı lık da egemenliğini üstünlük fikri 
ne dayanarak kurar. 

Farkları tanıyıp. yeniden ~ahip çıkıp, ıanımlarkcn bu farkiard 
zorla yüklenen çarpıklıkları yaşamımızdan çıkannak her bıri
miz ıçin yaşam boyu sürecek bir uğraştır. Çünkü bu çarpıklık
ların hayatımızia iç içe geçtiği hir toplumda yetiştirildik. 

Farklılıkları tanımak ve incelemek için gereklı olan cnerjimi
zi fazlasıyla farkların aşılamaz engeller olduğunu ya da hıç 
varolmadığını iddia etmekle harcıyoruz. Sonuçta ya kendi 
kendımızi izole ediyor ya da sahte ve gtivenilmcz ılışkiler ku
ruyoruz. Ya~amımızda yaratıcı değişiklikler yapacak. ardmıı 
dakı farkları çıkış noktası olarak kullanacak yöntemler geliş
tinniyoruz. 

Bir yerlerde, bilincimizın kenarında. mıt ik nonn dediğıın her 
birimizın "benim olmadığım bin" diyebildiği ~ır şey var. 

Ameri
ka'da bu nonn genellikle beyaz, zayıf, eri!, genç, 
he te 

reoscksüel, hıristiyan ve maddi bakımdan güven-
lı olarak tanımlanır. Bu miıik norm toplumdaki 
iktidar göstergelerine bağlıdır. iktidarın dışındaki
ler.bir bıçiınde farklı olduğunu teşhis edip, bütün 
baskının asıl nedenının bu farkların olduğunu sanı
yor. Bu arada kendimizin de devam ettirdiği farklı
lıklar bazında oluşan dığer çarpıkhlıkları unuıuyo

ruz. Bugünkü kadın hareketinin genelinde beyaz ka
dınlar. cinsıyeıçıliğı odak noktası olamk ele alıp, ırk, 
cınseltercıh, sınıf ve yaş farklarını gönnczlikten ge
liyor. Kızkardeşlik terimi deneyimlerimizin homojen 
olduğunu varsayıyor (Sısterhood terimi kadın hare
ketınden deneyimlerimızın ve amaçlarımızın birbiri 
ne yakın olduğunu vurgulamak için kullanır, ç.n.). 
Ancak, bu gerçe~ıe var olan bir şey değiL 

F arklılıklanmız; beyaz roman, beyaz olmayan 
şiir 

Sınıf farklılıkl,ırının varolduğunu kabul etmemek ka
dınları birbirinin enerjisinden ve yaratıcı anlayışından 
yoksun edıyor. Geçenlerde bir kadın dergisi kollektıfı, 
şiirin "zahmetli" ve "ciddi" sanat biçimi olmadığını öne 
sürerek bir sayıda sadece düzyazı yayınlamaya karar ver
mişti. Ama çoğu kez yaratıcılığımızın dönüşlüğü biçim 

bile sınıf mesclesidir. Bütün sanat biçimleri içinde şiir www.a
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sa
nal! en ekonomik olanıdır. En gizli, en az fiziksel emek, 
en az malzeme gerektiren ve vardıya arasında, hastane 
kilerinde, metroda ve pırtık kağıt parçalan üzerinde 
üretilebilenidir. Son birkaç yıldır dar bir gelirle roman 
yazdığımda şiir ve düzyazının maddi ihtiyaçlan arc~sın
dak.ı aşın farkın kıymetini anlamaya başladım. Edebi
yatımıza yeniden sahip çıkarken, şiir sanatı yoksul, 
emekçi ve beyaz olmayan kadınların başlıca sesiydi. 
Kendine aıt bir oda d uz yazı yazmak iç ın bır gereklilik 
olabilir, ama aynı şekilde çok miktarda kağıt, bir dak
tilo ve bol zaman da gerekir. Görsel sanatların üreti
mindekı gerek ler, sınıf çizgilerı ni izleyerek kirnın sa
natının kimin olduğunu belirlemektc yardımcı olu
yor. Malzeme fiyatlarının enflasyonla arttığı bugün 
lerde, heykeltarşlanmız, ressamlanmız. fotoğrafçı· 
lanmız kimlerdir? Eğer geniş tabantı kadın kültü
rlinden bahsediyorsak. sınıfsal ve ekonomik farklı
lıkların. sanat üretmek içın mevcut olan malzeme· 
ler üzerindeki etkisinın bılincinde olmalıyız. 

Birikimlerin kuşaktan kuşağa aktanlması 
Her bitimizin içinde gelişcbildiğı bir toplum ya 
ratmaya doğru giderken ageizın başka bir çarpık
lıktır. Geçmişi görmezlikten gelmek, hataların 
tekrarlanması tehlikesini artıyor. Baskıcı bir top· 

lu m 
içinde kuşaklar areiSı fark önemli bır sosyal araç olarak kulla
nılır. Bir toplumun daha genç bıreyleri daha yaşlı olanları kü· 
çümsüyor, kuşkuyla bakıyor ya da lüzumsuz olarak göruyor
sa, asla elele tutuşup toplumun yaşayan hafızalarını inceleme
yecek, ve "neden?" diye en önemli soruyu soramayacakıır. Bu 
tarihsel bir amneziye yol açar ve bu yüzden her seferinde ek
mek almaya gıderken tel..erleğı yeniden keşfetmemiz gereki-
rir. 

Anneterimizin çalıştığı eski dersleri tekrc1r etmek ve yeniden 
öğrenmek durumunda kalıyoruı, çünkü öğrendıklerimizi baş
kalarına ıletmiyor ya da dinlemesını bilmiyoruz. Örneğin bü
tün bunlar daha önceleri kaç kez söylendi? Başka bir örnek: 
kızlanmızın tekrar korselerle, yüksek topuklarla ve dar etek
Ieric bedenlerine ıstırap çektıreceğini hangımiz duşıınurdü? 

Beyaz kadın, Siyah kadın edebiyatı 
Kadıniann ortak gucünü harekete geçirirken en ciddı tehlike, 
kadınlar amsındaki ırk farklarını ve bu farklılığın ne anlama 
geldiğini bilmezlikten gelmektir. 
Beyaz kadınlar beyaz olma konumunun yanıtiğı ayrıcalığı 
görmezlikten gelip kadını sırfkendi deneyimlerine dayanaral.. 
tanımladığından, beyaz olmayan kadınlar (women of Color 2) 
"diğeri" halıne geliyor, deneyim ve geleneklerınin anlaşılabil 
mesi için fazlasıyla "yabancı" olan bu kadınlar dışlanıyor. Ör· 
neğin kadın araşıırmatan bölümünün derslerinde beyaz olma-

yan kadınların de-

ne
yim leri kaynak ola· 
rak dikkal edici bir 
şekilde eksiktir. Beyaz u ımayan Kaoınıarın eoe-
biyatı kadın edebiyatı derslerine çok endcr dahil 
ediliyor,başka edebiyat derslerinde ve kadın arnş-
tırmaları bölümünün geneline ise hemen hemen 
hiç dahil edilmıyor.Öne silrulen bahaneler de ~un-
lar: beyaz olmayan kadınların edebiyatı, sadece be-
yaz olmayan kadınlar tarafından öğretilcbilir; bu 
edebiyatın anla~ılması çok güç; ya da deneyimler 
fazlasıyla "farklı" olduğundan öğrenciler kavrayamı-
yor. Başka konulara gelince net bir şekilde akıllılığı-
nı ortaya l..oyan beyaz kadınlar tarafından bu gerek
çelerin öne sürüldüğünü gördüm. Bu kadınlar. Sha
kespeare. Moliere, Dostoyevski ve Aristuphanes'in 
çok farklı tecrübelerinden çıkan yapıtlarını yorumlar· 
kcn ve öğretirken hıç zorluk çekrniyorlar.Bunun ke· 
sıninde başka bir açıklaması olmalı. 

Bu çok kompleks bir sorundur; bence beyaz kadınlar 
Sıyah kadınları, kadın ve kendilerinden farklı olarcik 
görmeyi redetlikleri için,onların yapıtlarını okurken bu 
kadar zorlanıyorlar.Siyah kadınların edebiyatını incele
mek ,onları bu toplumda varolan sorunlu ama bıldiği
miz basmakalıp imajların bırine dayanarak algılamaktan 
daha çok. güncel gerçeklikleri içinde- birey, kadın,insan 
olamk· gerçek ımajlar olarak algılamayı gerektiriyor. 
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s i. 
yah ne de beyaz olan diğer 
kadınların (women of Color 
who are not Black) edebıyatı 

nine sahip olabilirler, ta ki bir erkek onlann işine ihtiyaç duyuncaya ya da komşu tecavüzcü yolla· rı na çıkana kadar. Ve gerçekten, siperde yaşayıp, severken, insanlıktan çıkanlmaya karşı savaşın hiç biımeyeceğini hatırlamak çok zordur. Siyah olmayan kadıniann bütün edebıyatı hayatımızın lıklara rdğmen ırkçı baskıyı paylaştılar ve hala paylaşıyorlar. · Fakat siyah kadınlar ve çocukt:ırımız, yaşamırnı· 
dokusunu yeniden yaratıyor. Ve bir çok beyaz kadın Ortak baskıyı paylaştığımız için ortak savunma yöntemleri zın şiddet ve nefretle doku lu olduğunu ve mücade-

için de bunun geçerli olduğuna inanıyorum. 

mas ı kolaydır. Erkek oldukları için değil ama siyah olduklan için. Bu yü1..den siyah kadınların. e1..enlerin istedikleri ile kendi top· lumumuz içındeki meşru anlaşmazlıkları birbirinden ayırmaları her 1.aman gereklidir. Aynı sorun beyaz kadınlar için mevcut değıl. Siyah kadınlar ve erkekler aralarındaki tüm farklı-

!eye ar.ı vennenin mümkün olmadığını biliyorlar. Bununla sadece grev gözcülüğü sarısında, geceyarısı karanlık sokaklarda ya da direnışimizi dile getirme cesaretımizin olduğu yerlerde uğmşmıyoruz. Şiddet bizım içın gıttıkçe günlük yaşamımızın dokusuna işlenen bir olgu, süpcrmarketıe. sınıfta. asansör· de. klinıklerde ve okul bahçesinde, bize hizmet etme· yen muslukçu, ekmekçi. satıcı, ~öförden vemedar ve 
garsona kadar... 

gerçek farkları ısrarla görmezlikten gelmek ıçın enerJı tüketiyor. Çünkü aramızda farklar varoldukça bınmiz ikincil olmalı. o halde farkiann kabul edilmesı suç ıle yüklüdür. Baskıyı sadece cinse dayanarak düşünen kadınların gönül r.ıhatlığını tehdıt ettiğinden dolayı, beyaz olmayan kadınların varolan kalıpların dışına çıktığını kabullenmek yoğun bir suçluluk duygusuna 
yol açıyor. 

Kadın ayrımcılığında Siyah/beyazfarkı 
Farklıklılığı reddetmek kadın olara!\ 1\arşımıza çıkan değişil\ sorunlan ve tuzakları görmeyi engelli-
yor. 

Beyaz tene sahip olmanın büyük bır ayrıcalık olduğu erkek egemen sistemde. siyah ve beyaz ka dınları safdışı bımkrnak için kullanılan tuzaklar aynı deği Idır. Örneğin siyah kadınların iktidar organları tarafından siyah erkeklere karşı kullanıl-

geliştırdik ve bırbmmizle ilgili zayıflıklarımız var. ama bunu beyaz toplumda bulmak mümkün değil, yahudi kadın ve er-kekler istisna olmak üzere. 
Öte yandan beyaz kadınlar, özde iktidan payl~mak gerç~ksiyle czcnlerle işbirliğıne razı olma tuzağı ile karşı karşıyalar. Beyaz olmayan kadınlar için böyle bir olanak mevcut değil. Zaman zaman bizi de kapsayan bu göstermelik adalet iktidan paylaşmak ıçın bır davetiye.değildir. Görünen bir gerçek olan "başka ırktan" olmarn ıl, bunu oldukça açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Beyaz kadınların kendilerinıııerkek egemen sistemle ve. onların araçlarıyla özdeşleştirmeleri için sözde daha genış imkanlar ve ödüller vardır. l 
Eşit Haklar Değışikliğinin (ERA) yaraııığı hayal kınklığıyla birlikte ekonomik kriz ve muhafazkarlığın güçlendiği bugi.ın. beyaz kadınların yeniden tehlikeli bir rantaziye kapılmaları daha kolaydır: yeterince iyi, cici, tatlı. sessiz olup, cocukları· nı iyi eğilir. doğru insanlardan nefret eder, doğru erkeklerle evlenirlersc o 1.aman erkek egemen sistemle görece bır barış 

ıçinde birarada y~ama 

Kadın olardk bazı sorunları paylaşıyoruz, bazılarını paylaşınıyoruz. Çocuklarının büyüp erkek egemen sistemle işbirliği yapmasından ve sana karşı tanıklık etmesinden korkuyorsun. Çocuklarımızın bir ar.ıba ta· rafında sürüklenmesinden ve sokak ortasında vurulmasından ve ölmelerinin nedenlerini görmezlikten gel · rnekten de korkuyorsun e 

SÜRECEK 

1 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



BOlHAll tADlNLAR !INIRO~ 
ATillA TUNA 

··saraş başlamadan önce Srebrenica'da bir okulun müduriiydüm.Son derece iyi 

döşcnmi~ çesıtli çiçeklerle süslenmiş erimiz vardı Ailemıze ait üç otomobitiıniz 
vardı Oğlumu Smybosna·ya gönderdiğimizde yoUard:ı zaman yitirmesin dıye 

uruver~ite binasının karşısında kendbine cr kiralamıştık. Savaş elimizdeki her 

şeyi alıp götürdü " 

••• 
'Sırp uçaklan altı :ıy içerisinde kenti 28 dda bombaladılar. Havan toplannın 
sesıyle uyanıyorduk. Havan nıermilennin düştüğü an deprem oluyor sarurdık. 
Bu arada gunlük yaşantımı7ı <JJrdurmeye ralışıyorduk. Sözgelimi leblebilen toz 

halıne getirir suyla kaynatır. kahve niyetınc içerdik. S:ıçlanmızı da değişik 
kökbcli.:n elde ettiğimiz boyalarla boyardık Korkunç dcrerede zor ve acı günler 

gcçirdık .. • 

•• • 
"Koca'ın cephede saraşırken ben de Kızılhaç hemsiresi olarak y<ıralılara yardım 
cdırordum E\'lmde de oğlumuza bakıyordum Butun Srebrenıca'da olduğu gıbi bizim 

erde de yaşam zordu. Bir daircde doıt yada beş aile kalıyordu.Yapntımız kötüydü. 

Daha da kötllleseceğini ise kavrayamıyorcluk" 

••• 
·srcbrenıca da Birleşmış Milletler koruması altında olduğumuzu, canlanmızın 

güvencedc olduğunu söyleeliler Bize yalan söyledikleri 12 saat sonra .. 
ortaya cıktı Çetnikler ıel örgüleri kaldırar.ık aramıza gırdiler. www.a
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Önce korku sardı içimizi. ardından yalvarmalar: anaların çığlıklan gökyüzünü inietti sonra. kıyamL't günü gelmiştı. Onikı 
erkek çocuklan olan analar yerleri döl'üyorlarclı. Sütünü emzirclikleri çocuklarını bir çırpıcia alırerdi Çetnıkler. Zorbalara 
dırenen çocuklan ise annelerinin gö7Jcri önünde boğazlarını kestiler. Çocuklarının kanlarını ıçen analar gördüm' .. ." 

••• 
·Sınır çızgısindc. geri döner diye eşiını ilk karın yağışı olan Kasım ayının ilk günlerine kadar üç ay bekledim. 
)onra Tuzla·}'a geri döndüm." di}'Crck eşinin bir gün gen döneccğine inanıyor. En korkunç şeylerden biri 
serdığınin akıbetinden haberdar olmamaklır. Bu her gün öldürür" 

••• 
"Kısa adı BOSF~M olan Bosnalı Aile'nın 28 bın üyesi l'ar re tümünün en azından bir aile ferdı eksik 
Herbinmiz diğerinin ailesi olmay:ı karar verdi. Önce Tu7Ja·da yerleşik 1:c mülteci durumunda 
bulunan herkese çağrıda bulunJuk. Bıze üye olmalan için tek şart koştu k:' Bo.sna·yı sermeleri 
Halı 1c kilim tezgahlan kurduk re ürctıme koyulduk Insan saraşta çok güçlü olmak zorunda 
özellikle kadınlar. Çunkü kadınlar saraşiarda en korkunç şeylerı yaşarlar. Saraşıarı sonra 
aileyı geçınciiren de. sakat kabn bireylerin bakırruyla ılgilenen de kadındır" 

••• 
·Radyodan kayıp hanerieri okunurken atölyelerJe kayıplardan bır haber gelecek diye 
herkesin soluğu kc.sitir. Bazen ıezgahıa çalışan ve oğlu kayıp ya da ölmüş bir kadın ağlamaya 
başlar, onu ıesellı edip kucaklayan da aynı durumda olan diğer bir kadındır" 

••• 
"Bosnalı Kadınlar dünyadaki tüm insanlara şu sözlerle sesleniyorlar: "Barış isıiyoruz sadece. barış. 
heryerde barış. Srebrenica hiçbır yerde yaşanma sm. Fakat savaş suçlulan yargılansın. Eğer 
yargılarımaziarsa yarın başka Srehrenic:ı'lann yaşanmasını önleyemeyi;(. www.a
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Nilüfer Akbal: ./Kendi 
dilimde söylemeyi 

seviyorum' 
mayayım diye düşü
nürdüm." 

Nilüfer' l , eğitim sUre
cinde öğretmenleri 
muzıge olan ilgisini 
keşfetmişlerdi ve teşvik 

ZEYNEP 

N
ilüfer Akbal, genç bir Kürt kadını. 
Avrupa ile ülke arasında mekik 
dokuyan, ne zaman görsem ayak 

üstü hızla gerçekleşen sohbetlerin ardın
dan "mutlaka görüşelim" sözlerine rağ-
men, aylar sonrayeniden görüşmek 
mümkün oluyor. Hızlı bir tempo ile 
geçen yaşamının yakalanan .bir Iki saati 
içinde yıllardır gerçekleştirmeyi düşün
düğürı:tüz sıcak ve koyu bir sohbete da
labildik. Yine de herşey koşa koşa otu~ 
yordu. 
Dördüncü kaseti olan "Miro" ile yaşa
mında yeni bir sıçramada bulunduğu 
gibi Kürt müzik dünyasına da giderek 

adını kabul ettiren bu yoğun tempolu sanatçı 
genç kadın tahmin edebileceğiniz gibi Nilüfer 
Akbal'dan başkası değil. Konserden, kaset çalşı
malarına verilen aralarda veya bu sırada hiç ih
mal edilmeyen müzik eğitimi için kurslar, okul
lar ... Bunun Için sık sık değiştirilen kentler, ülke-
ler hayat lar ... 
Muş-Varto'da doğan Nilüfer, 18 yaşına kadar 
orada yaşamını sürdürür. ilk, orta ve lise eğiti
mini de Varto'da bitirir. Sanatçıların çoğunda ol
duğu gibi erken yaşta başlayan müzik lle haşir 
neşirliğini Nilüfer şöyle anlatır; "Daha 8-9 yaşla
rında, ölümsüzleşmek, ölüm ve ötesini hep dü
şünürdüm. Ölümsüzleşmek, yaratılan eserlerle 
olabileceğini düşündüm ve o yaşlarda ölüı:nsüz
leşmeye karar verdim. insaniann öldükten son
ra unutulup gitmesi beni çok etkiliyordu, acı da 

veriyordu. iyi şeyler yapayım ve unutul-

ediyorlardı . • Allem zaten m üzikle haşin 
neşirdi. Alevi bir Kürt ailesinin çocuguy
dum. Ağabeyim saz çalar, ablam çok 
güzel türkü okurdu. Cemlerde saz kulla
nılır, deyişler okunurdu. Kadın sesini 
önemserlerdi, dede beni yanına alır, oku
turdu" diyen Nilüfer, müziği , aldığı orta- -
mı anlatıyordu . 

Babasının memur oluşunun avantajını ya
şıyordu. Varto'da güzel bir evleri vardı , 
misafir eksik olmazdı. Bu da farklı kült~r
lerle tanışmasına neden oldu, kapalı ilişki
ler içinde kalmadı. "Beşi kız, ikisi erkek yedi 
kardeşin ortancasıydı. Ama, kardeşleri ya
tılı okudu çoğunlukla, evin tek kızı gibi ye-
tişti. 

istanbul' a yokulu k 
"Babam t 986'da vefat ettiğin-www.a
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de 
çok etkilendim. Dört 
yıl boyunca ağladım. 

Bu atmosferden çıkmam için annem, da
yımla istanbul'a gönderdi. Bu iyi bir ortam. fırsat yarattı , Varto'da müziği geliştirecek 
bir ortamım yoktu." diye anlatıyor Nilüfer. 
Dayısının ilişkileri nedeniyle Unkapanı piyasası ile tanışır. ilk kaset öncesi Arif Sağ 
Müzik Merk~zinde (ASM) iki yıl boyunca bağlama ve genel müzik eğitimi gören 
Nilüfer, W Bu benim için bir şanstı ve 0 eği
timin çok yararını gördüm" der. 
O dönem tanıştığı kişiler arasında, birin
d kasetini hazırlayanlar, Hasret Gültekln, 
Abuzer Karakoç, Hüseyin Aydın, Oğuz 
Abadan (aranjör), Mustafa Karakoç (pro
düktör) vardır. Bu ekip 1981 'de çıkan, 
·· Arzuhal Eyledim" kasedin i yapar. 
"En önemli şeydi hayatımda, ama bu ilk 
kasetirnde hiçbir insiyatifi m yoktu. Her
şey hazırlandı . ben sadece studyoda oku~um. istediğim tarz değildi. Türkçe 
idi. lçime sinmedi " Sevmez. kasedi ve 
kendisini sorgulamaya başlar. Diğer 

türkü 
söyleyen sanatçılardan bir farkı olmadığını bu şekilde ölümsüzleşemeyeceğimi düşünür. 
Dört yıl boyunca, ( 1991' e dek) araştırır. Timur Selçuk'un Müzik Derneği 'ne (Çağdaş Müzik Evi) ~i~er .. Orada, şan eğitimi alır, parası yetmediği ıçın gıtar derslerini bırakmak zorunda kalır. Bu dönemde kaset yapmaz. sadece gecelere çıkar. 
Ancak dördüncü yılın sonunda birşeyler oturtur. Yine, şan derslerine devam eder, yurtdışı gezilerine katılır. Mozart Müzik Yüksek Okulunda (Salzburg) eğitim görmek için Begum Erdem'in hazırladığı sınaviara girer fakat kazanamaz. "Halk müziğinden batı müziğine geçmek zorundaydım. Yine de hazırlık dönemi bana çok şey kazandırdı . Müzik dünyasına yönelik bilgilenme dönemi oldu." diye anlatır bu dönemini. 
Ben bir kadınım ... 
ikinci kaset çaiışmalan sırasında tanıştığı Yusuf Hayaloğlu, ile"Ben Bir Kadınım" (1991) kasetini yapar. Kadın hareketiyle tanıştığı dönemdir, bu nedenle kasetinin adını böyle koyar. Kasetin adı t.~pkiye neden olur, "Adı satışını bile etkiledi. Oz.ellikle erkeklerin, O kadınsa biz de erkeğiz 
şeklinde garip tepkileri oldu." 

Kasete' gelen bu tepkiler karşısında ama-

cı

nı; "Kadın bilinci almıştım . Bu şarkıta
rla hemcinsimlerime bazı mesajlar 
vermek istedim. Müzik piyasasında 
kullanılmamıştı , bunu yapmak Iste
dim" diye yanıtlar Nilüfer. 
Öncelikle kasetin dağıtımını yapan fir
maya adı konusunda ısrarlı olur ve fir
ma bu ısrar karşısında istemeden de ka
bul eder. Kasedi ç.oğunl~kla kadın hare
keti,ne yakın düşen kesimler alır. 
Kimlik arayı~•··· 
"Bu döneme kadar hep Türkçe söyledim. 
Çünkü, kendimi Türk hlssediyordum. Kimlik arayışım yoktu. Sonra, Hasret Gül
tekin, enstümantel (Kürt müziği) "Newroz 1" adlı kaseti yaptı. Üzerinde "Yasak" 
ibaresi vardı. H. Gültekin , benden bu kasete yapılan parçaları , Kürtçe seslendirmemi istedi. O zaman 3 tane Kürtçe, biri Za
zaca, parça okudum. Bu kaset çalışması yaşamımın dönüm noktası oldu." 
Yeni bir dönem başlamıştır Nilüfer ıÇin, "Çaye ber bena"(Zazaca) parça çok tutulur. 
"O zamana kadar aklımın köşesinde Zazaca söylemek bile yoktu. Böylece söyleyebileceğiml gördüm. Kü_rtlerle tanıştım." www.a
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Ve 
altı ay sonra ~Newroz ı" çıkar. Beş parça 
okur bu kasette. Yine H. Gültekin'le birlik
tedir. Artık, Kürt müziği yapmaya karar 
vermiştir, ancak "Newroz 3" hazırlığı sıra
sında H. Gültekin' i Sivas'ta katledilir. Ve 
proje kalır. 

Almanyaya'ya gidiş ... 
Nilüfer, eğitim Için Almanya'ya yerleş
meye başlar. Özel şan dersleri almaya 
başlar. iki yıl boyunca Paola Gronao'dan 
ses pedogojisl dersleri alır. Daha sonra 
Köln 'de bulunan Rheinische Müzik Schu
lenin şan bölümünü kazanır ve halen de-
vam etmektedir. 
Uzun süre Türkçe söyledikten sonra 
Kürtçe'ye geçişini Kürtler nasıl karşıla
mıştı? Nilüfer bu soruya; "Kürt sanatçı
lar arasında bana karşı bir tepki oluşma
dı. Sevindiler, sempati ile karşıladılar. 
Kürtçe söylemem gerekiyordu. Bun
dan sonra Türkçe kaset yapmayı dü
şünmüyoum. Za:z.aca anadilim, daha 
rahat söylüyorum, farklı bir ruh, duygu 
katıyorum doğal olarak. " 

Er

keklerin egemen olduğu bir alanda neler yaşı
yordu Nilüfer? "Belli bir ~dın bilinc_i, ~osyal ~~
linç aldım . Sanat alanımda da karşı cınsımle mu
cadele Içindeyim. Çünkü, taht kurmuşlar ve 
kaybetme k istemiyorlar." 

Kadm olarak zorluklar ... 
"' Pratik olarak yaşadıktarımdan örnek verecek 
olursam daha iyi anlaşılır. Zaten böyle şeyler ya
şanarak anlaşılıyor; Kulislerde erkek muhabbet! 
var. Bir hayranımla sıcak muhabetim onları ra
hatsız ediyor. Yine de doğal davranıyorum, dav
ranışlarımda bir değişikliğe gitmedim. Kadın 
konusu olunca, ortak davranıp birbirlerini koru-
yorlar. 
Şarkımı söyleyip eve kapanmıyorum . Sosyal ha
yatım sürüyor. Sanatçı olmak kolay değil. Davet 
edlldiğim gecelede, yatacağım yer zaman za
man sorun olur, erkeklerin kalmadığı yer tercih 
ediliyor. Kadın açısından zaten boş bırakılan bir 
alan." 

Ve ~Mira" .. . 
H.Edem'le tanışır. Edem'in Nilüfer' in son kaseti 
olan "Miro"nun ha:z.ırlanmasın da büyük katkı
lan olur. Bu kasetinYönetmenliğini Karakoç'un 

yaptığı bu kaset 1 995'te piyasaya çıkar. 

Nilü-
fer, "Kürt müzi-
ğin! Türklere · 
dinletmek, tanıtmaktı. Madem kardeş 
halkız, biz onlannkini biliyoruz, onlar 
da bizimkini bilsin. Türk dinleyiciler se-
simi tanıyorlardı. " diye. anlatır hedefini 
ve devamla, "Amacım, Kürt müziğinin 
dünya müziği içinde yerini alması için 
neler yapılması gerektiğini öğrenmek 
ve ona göre çalışmak. Alt yapısını oluş-
turmak." 
ileriye yönelik de eğitim projeleri var. 
Hep pratiğin yanına eğitimi de hiç ihmal 
etmez. Şu an, Fransa Starsburg) Fransız 
aranjörüyle bu hedefe ulaşmak için baş
lattığı Kürtçe'nin Kurmanci ve Za:z.aki leh
çeleriyle hazırlananbir CD çalışması var. 
Kürt sanatçılardan , M . Cizre li , Meryem 
Xan zevkle dinliyor. Nilüfer, ~cıvan Xa
co'dan çok etkilendim. Kürt müziğinin bel
li kalıplan aşıp evrensel boyuta ulaşmasın
da temsilcidir. Benim de o kalıplaır aşmam
da ciddi etkileri olmuştur." der. e 
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' . .,. 
Kadanlarin naı:nusundan 

~-·erkekler sorumludur! ••• 
Hacer Yıldırım 

Esenler'de ikisi çocuk on iki kişi daha önce koruculuk yaptığı belirtilen Abdullah Aydın tarafından "namus da
vası" uğruna kalaşnikofla kurşuna dizildi. 
Bu aile, istaııbul'a on yıl önce Siirt'ten göç ettıler. Esen
ler'de çeşitli mahallelerde kirada bir süre oturduktan son
ra en son Kazım Karabckir mahallesi'nde oturmaya baş-
ladılar. 
Abdullah Aydın'ın eşi Nuran Aydın'ın annesi Remziye 
Tekin de aynı mahallede bir bodrum katında oturuyor
du. İki oda ve bir salondan oluşan bu bodrum katında 
geçimlerini kızlarının çalışmasıyla sağlıyordu. Ama kızları çeşitli nedenlerle işsiz kaldıkları için çalıştıkları i~ le genellikle kısa süreli oluyordu. İşsizlik, aileye yoksulluğu, yoksulluk da geçimsiL.Iiği getirdi. Nuran Aydın ve Abdullah Aydın'ın gcçimsizliği Nuran Aydın'ın 

bir sokak ötede annesi Remıiye Tekin'in bodrum katı
na çocukları ile birlikte taşınmasına neden oldu. Ab
dullah Aydın'la imam nikahlı olduğu söylenen Nuran Aydın hakkında çok çabuk söylentiler çıkmaya başlı
yor. "Kötü yola düştü" sözleri kocasının kulağına ka
dar geliyor. O da karısı ile ilgili dedikodu yapanların 

yüzlerine rahat bakabilmek için kendi çocukları dışında evde 
.bulunan herkesi tarayarak "N amusunu kurtarıyor". 

"Abartılacak bir şey yok" ı-. Nuran Aydın'ın komşularının bir kısmı söylenenleri yalanlar-
ken, bir kısmı söylentinin doğru olduğunu belirtiyor. Bakın sos
yaliStinden de sıradan pir vatanda~a kadar ne söylediler: 
Esenler'de oturan yetkili bir CHP'Ii: "Abartı lacak bir şey yok. Herşey normal. Olayda bir namus davası. Bu konuyu kapata-
lım?" 
Bir sosyalist "Olay namus davası pek fazla tartışılacak bir şey yok. Bunu gündeme getirip bildiri hazırlamanın da anlamı yok." Başka bir sosyalist:"Biz olayın siyasi sandık, önce gidip araştıralım dedik. Baktık ki namus cinayeti gitmekten vazgeçlik! 
Söylenenler doğru kadınlar fuhuş yapıyormuş. Arkadaşlarım 
söyledi. Ben bilmiyorum ama bira almışlar eve o gece." 
Esenler'deki kuruyemişci olayı çoktan çözmüf "Akşam bol miktarda kuruyemiş aldılar. Ben de niye aldıklarını sordum. 'eğ-
lence var' dedi küçük kız.'' 
Esenler'de bir tekel bayii: "Benden de bir bira aldılar. Namus 
davası kardeşim." 
Cinayetin işlendiği evin karşısında oturan bir kadın fuhuş yaptı <Yı öne sürülen Nuran Aydın'ın kendi halinde iyi bir kadın olduo 

" k ğunu söylüyor. Komşu kadın sanki komşulara, ya da sokaga çı -
mak yasakmışcasına şöyle diyor: 

Aycan Ayaln Celal 
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"Ben 
daha karşı apartmanda kim oturuyor bilmem. 10 yıldır burada otururum bakkala en fazla iki kere gittim. Bu sokağın sonunda ne var onu bile bilmem. Bu c inayetten sonra TV'ciler geldi. Gör
düklerimi söyledim. Çok az konuştuğum halde beni memleketten aradılar. 'Niye televizyona çıktın? diye kızdılar" diyor. Başka bir kadın da komşunun sohbetine katılıyor. Kendisinin de 
evden dışarı çıkmarlığını komşusuyla bile iki 
ayda bir görüştüğünü söyleyerek ne kadar na
muslu olduklarını ispatlamaya çalışıyorlar. So
kaktaki bu cinayet kadınları artık neredeyse 
pencereden bakamaz hale getirmiş. 

Esenler'e 400 bin kişi göç etmiş 
Esenler'in nüfusu dört yıl önce 100 bin iken şimdi 600 bine yaklaşmış. Bunun tek nedenin 
göç olduğu belirtiliyor. Özellikle doğu ve güneydoğudan yüzlerce aile buraya göç etmiş. işsizlik. yoksullukla beraber tek odalı evler
de beş, on kişilik bir aile birada yaşamaya 
başlamış. Göç edenlerin çoğu seyyar satıcı
hkla geçinimini sağlıyor. Kadınların çoğu 
çalışmıyor. Ama hemen hemen bir sürü ev
de küçilk çocuklar da çalıştırılıyor. Göç 
edenlerin E~enler'in yerleşik aileleriy 

le ilişkilileri gelişmemiş 

TV'de 
sıcağı sıcağına cinayet her gün 

'Bakın on kışı nosıl oldun.ildu, namu5 uğruna Eline kalaşnıkolu aldı , önce koıısına sonra boldızıno • d iye bolandıra bolandıra bir maçı onlatır g ibi onloımıyarlor mı? 
TV'Ierdeki realiti şov programlarında bu tür cinayet örneklerini "canladırma" yaparak bütün ayrıntıları ile izliyoruz. Sözde bu cinayetierin göz önüne sererek önleyeceklerini düşünen realiti şovcular bu tür cina
yetierin artmasını neden olmuyor mu? "Bakın on kişi nas ıl öldürüldü, namus uğruna. Eline kalaşnikofu aldı, önce karısına sonra baldızına ... " diye balandıra balandıra j:>ir maçı anlatır gibi anlatmı-
yorlar mı? 

Koruculann suç dosyası 
Esenler'deki cinayetin sorumlusu olduğu söylenen Abdullah Aydın' ın daha önce koruculuk yaptığı belirlendi. Son üç yıl içinde 1 108 korucu hakkında rüşvet almak,1893'ü hakkında PKK'ye yardım etmek, 196'sı hakkında adam öldürmek, !61'i hakkında adam yara-

lamak. 280'i hakkında Silah Ka-

n u -
nu'na muhalefet 
etmek, 57'si hak
kında kız kaçır-
mak, 14'ü hakkında meskene tecavüz et-
mek suçundan işlem yapıldı. 

Cinayet gözleme merakı 
Esenler'de bir bodrum katında oturan S kadın 3 erkek ve 2 çocuktan oluşan lO kişilik 
ailenin otomatik silahlarla taranarak öldürül
mesine tanık olan Aydın'ın üç çocuğu dokto
ra bile götürilimeden "kan ve cinayet meraklısı gazeteciler" tarafından konuşturuldu. Sol 
cinayeti "namus davası" olduğu için tartışmadı. Kuru yemişci, tekel bayini işletenler eşlerini artlk pencerede dahi görrnek istemiyorlar. Komşu kadınl_ar yılda iki kere gittikleri bakka
la artık çocuklarını yollayacaklar. 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gecekon
dtıda oturan yaklaşık on kadını "kente entegras
yon" etmek için Beyoğlu'nu gezdirdiler. Kafeler de oturttudular, İstiklal Caddesi'ni gezdirdiler. Gecekondulu kadınların "kente entegras-
yon"unu sağladılar. 
Esenler'de cinayetin işlendiği evin bodrum katında ölenlerin kan izleri şimdilerde meraklılar 

tarafından yalnızca gözleniyor. 
Kan kurudu, kente entegrasyonu sağlanan kadın

lar evlerine döndü .... www.a
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Yaşamımı, deneyimlerimi, sevgilerimi, sevgisizllklerimi, acılarımı, 
öfkelerimi yazıya dökmek, bunu başarabileceğimden emin değilim. Daha 
doğrusu yazabilece~m bir konu (aslında konu çok da.) bulabileceğimi 
sanmıyorum. Sanırım yazmak konusunda birşeyler anlatmaya 
çalışa.cağı.m. Roza'ya yazmayı çok istememe rağmen kendimde bu 
cesareti bulamıyorum. Bunun nedeni, bilgisizlik ya da kadın olarak 
başka kadınlarla paylaşacak bir şeylerimin olmaması veya da eziliyor 
olmamanıla ilgili değil. Bu tamamen benim kendimde yıllardır 
yıkamadığım güvensizliğimin bir sonucu. 
Roza' da çalışan bir arkadaşım Roza' nın daha çok . Kürt kadınlarını 
yazmaya yöneltmek gibi bir hedefinin olduğunu anlatmıştı. Belki bu 
bana biraz CESARET verdi. Ama halen yazdıklarımın saçma olduğunu 
ve dergiye vermemeyi dahi düşünüyorum.Sorunu görmek, çözüme 
giden yolun yarısını katetmektir, diye bir söz vardır. Bu doğru olabilir 
ama ben yıllardır olumsuzluklarıının bilincinde olmama rağmen 
bunları de~tirme, onarma, giderme yönünde bir çözüm üretemedim. 
Her neyse sorun dediğim gibi güvensizlik. Yapabileceğim bir çok şeye 
yaklaşımım her zaman "ben bunu yapamam, becerebllir miyim 

acaba?" 
gibi sorularla başlıyor.Zaman zaman birşeyler yapmaya 
kalkıştığırnda tam olarak değilse de büyük bir oranda baçarmam dahi 
bu soruları sormamı engellemiyor. Şu ana kadar masadan en az 
yirmi kez kalkıp anlamsız başka şeylerle ilgilenip bundan da kaçmaya 
çalıştım. Masaya her geri dönüşümde yazımla karşılaçmam bunu 
tamamlamak zorunda. olduğumu hissettiriyor bana. 
Kendimi tek başına ifade edememem ve hep başkalarına yaslanmak 
z?.runda olduğumu hissetmem sanırım güvensizliğimin ana nedeni. Şu 
donemde de eşiine yaslanınam kendimi onunla. birlikte tanımlamarn ve 
çevramdeki insanların "ben ve o' diye konuşmalan bunu daha da 1y1 
anlamama neden oldu. Görüyorum ki ben diye biri yok. Tamamen ona 
tabiyim. Ve onunla birlikte Iken sürekli edilgen kalıyorum. Bundan 
rahatsızlık duyuyorum ama de~ştlrmek için de pek bir çaba 
sarfetmiyorum. Daha doğrusu de~ştirmek için ne yapmam gerekiyor 
onu bilmiyorum. Şimdilik kendimi onun dışında bir dünya yaratmaya 
çalışınakla başladım. Başka çevreler, onun içinde olmadığı baçka 
arkadaşlıklar yaratmaya çalışınakla biraz olsun kendimi toparlayacağım 
kanısındayım. Bunu yaparken dahi, doğru mu yapıyorum diye 
düşünmekten kendimi alamıyorum. 

Yukanda bahsettiğim edilgenliğim, kişiliğimden kaynaklandığı kadar, 
kadın olarak toplumun çizmiş olduğu kalıpla.ra girmemle de ilgili, bunu 
mantık olarak kesinlikle kabul etmeme ra.@n,en yaşamda tam tersi 
davranışlar sergiliyorum. Gerçi ne ailemin istedi~ kız ne de eşimin 
ailesinin iste~ gelinim ama yine de kendimi bunlarla. kuşatılmış 
hissetmek ister istemez etkilanmeme neden oluyor. 
Yapmak _rsted@m şeylerle yaptığım şeyler genelde farklı. Beni çevreleyen 
bu kabugu kırmak istiyorum, bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. 
(Not: Bu yazıdan eşiine bahsetmeyeceğim, beni yargılamasını- siz eleştiri 
diyebilirsiniz- istemiyorum. Bana ait bir şeyler olmalı yaçamda ... ) 
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• • • • 
INliKTA KALAN KIMLIKLERIMIZ . 

Ana dokusuna -hiçbir ayrıntı unutulmadan- ırkçılık 

ve ayrımcılık sindirilmiş bu toplumda azınlıklada il
gili duyarlılık gösteren ne yazık ki pek az kişi ve ku
rum v.ar. Bu kurumlardan biri olan ve uzun süre ken
di alanında tek olarak kalan insan Hakları Derneği 
istanbul Şubesi Azınlıklar Komisyonu. Dergimiz ya
zarlarından Hediye Yılmaz, komisyon üyelerinden 
Neşe Ozan'la azınlıkların bugünkü durumu ile ilgi
lı kısa bir röporta; yaptı. 

Hediye- Türkiye'deki azınlıkların nüfusu ve nere
de yaşadıkları hakkında bilgi verir misin? 
Neşe OZAN - Eğer "azınlıklar" derken Türk-Müs
luman-Sünni (TMSl dışındaki farklı kımlıkleri kas
tediyorsan, Türkiye'de birbirinden dil, din ve et
nık açıdan farklı en az 47 g~up aşıyor. Binbir 
renklı, şahane bir mozaik bu ülke. Ancak bu mo
zaiğin, rcnklerıni keşfetmesinin, korumasının ve 
geliştırmesinin önünde her zaman doğrudan en
geller oldu. ırkçılardan "Ne mozaıği, mermer! '' 
sesleri yükselirken, şimdi lerde ırkçıların daha 
incelerı, Türklük ve Sünnilikten, farklı grupları 
taçlandıran "üst-kültür'' olarak sözetmeye başla 

dılar. Değilseniz de, kendinizi samimi 

olarak Türk hissedin, yeter! 
TMS gömleği giydirmenin mümkün olmadığı "ayrık otları•, 
Rumlar, Ermenıler, Yahudiler, Süryaniler gibi Müslüman ol
mayan grupların varlığının erimesi için ise herşey fazlasıy
la yapıldı. Bildiğiniz gibi, nüfus sayımlarında 1965'den 
sonra farklı dın ve dilleri tespit etmeye yönelik sorular kal
dırıldı. O yüzden bu grupların nüftısunu ancak cemaatlerin 
verdiği tahmini rakamlarla ifadıt edebiliyoruz. Ermenı ce
maatinin ülkede kalmayı başar~bilen nüfusu 80.000 olarak 
tahmin edilıyor, Yahudilerin .15.000, Rumların ise 2.500. 
Mardin-Mıdyat merkez olmak üzere, Diyarbakır'a, Van'a 
kadar uzanan bir bölgenin Cfl eski yerli halklarından Sürya
nilerden ise, anayurtta sadece 2.000 kadar insanın kaldığı 
tahmin ediliyor. 10.000 kadarının istanbul'a göç ettiği sanı
lıyor. Bu ülkenin tarihi boyunca ne kadar insanın kırımlar
dan canını kurtarmak için kendi kimliğini gizlediğini, "dön
düğünü" ve halen içinde hissetmediği bir kimlikle yaşamak 
zorunda bırakıldığını ise bilmiyoruz. Bu husus kayıt dışı ko
nuşmaları n konusudur. Tarih üzerindeki ırkçı örtünün kal
dırıldığı, farklılığın dışlanma ve ayrımcılığa uğramak değil, 
bir zengınlik ıfadesi olarak gerçek anlamıyla buluştuğu bır 
Türkıye'de, kuşkusuz "kayıt-d ışı" kalan, gün ışığına çıkacak 
ve daha doğru bilgilere ulaşabi leceğiz. 

Hediye- Türkiye'de azıniıkiarta ilgili çalışma yapan başka 
komisyonlar, gruplar var mı, azınlıklarm yaşadtğı hak ih-

/alleri ile ilgili ne yapıyorsunuz! 

Neşe OlAN • Tür
kiye'de azınlıklada 

ilgili çalışma yapanlar, yine azınlıkların kendi 
kurumları, dernekleri, vakıfları, yayın organları 
olageldi. Çoğunlukla cemaat içine yönelik, ken-
di karasularının dışına adım atmayan faaliyetler 
bunlar, hak istemlerini ifade eden değil, kültürel 
çerçevede kalan. Bu ırkçı, saldırgan atmosferde 
herhalde başka türlüsü beklenemezdi. Bu kurum-
ların ancak mevcut hakları geriye alma girişimle-
ri sözkonusu olduğunda tepki verdiğini görüyo· 
ruz. Örneğin 1993 yılı sonunda Talim Terbiye Ku-
rulu lozan Antlaşmasını"unutarak", Ermeni azınlık 
okullarında Ermeniceyi yasaklamaya kalkışmış, an
cak cemaatten ve kamuoyundah gelen yoğun tep
kiler karşısında kararı geri almak zorunda kalmıştı. 
Egemen çoğunluktansanız ve ırkçılık sizin ıçin bir 
problem değilse, bu ülkenin %99'unun Müsluman 
olduğunun en yetkili ağızlardan temcil pilavı gibi 
hatırlatılması, dikkatinizi bile çekmeyebilir. Ama 
% l'e dahıl olanlar için, bu tür hatırlatmaların anlamı 
çok başkadır. Bu ülkeyi yönetenler, örneğin her Kur
ban bayramında "halkımızın mübarek bayramını" kut
layan mesajlar yayın lamayı hiç ihmal etmezler. Peki 
hiç şu% l'in, örneğin "mübarek Noel'ini" kutlayan yö
netıciler gördünüz mü? Azınlık cemaatleri için, ihlal 
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d e 
yaşamak, ıçıne kapan
mak,"görünmez" olmak dı
şında bir yol var mı kı? Hele 

egemen çoğunluk içinde 1rkçılıkla hesaplaşan, mağdur edilen f~lı kımliklerle dayanışma içinde olan 
bir muhalefet hiç olmamışsa ... 
1994 yılı başında iHD· Istanbul Şubesı içinde kurduğumuz komisyon, konuyu kendi rutin çalışma alanı olarak gören, cemaatler dışındaki yanılmıyorsam ilk girışim oldu. Kuruluşu 1986'1ara uzanan bır insan hakları örgütünun böyle bir komisyonu seneler sonra oluşturması kuşkusuz bir eksikliktir, ancak bunu tartışmak iHD'yi tartışmak demek. Komısyon en başta azınlık hakları ihlallerini izlemekte ve kamuoyuna duyurmakta, ayırırncılık ve ırkçılığa karşı duyarlılık oluşturmaya çalışmaktır." Dil, din ve ırksal aidiyetleri ne olursa olsun bütün insanlar eşittir" , yani bazı insanlar diğerlerine 

(???) göre daha resmi ideolojinin travmaya uğrattığı beyinlerimizle hesapiaşarak yeniden tartışmak gerekli. Geçmişın izdüşümü, bu ülkenin bugünü içinde bence bütun korkunçluğuyla hala yaşıyor. Ermeni soykırımı nı, Topal Osmanları, Enver ve Talat Paşaları, Trakya yağmasını, Varlık Vergisini, 6-7 Eylülleri, Neve Şalom katliamını konuşamadığımız, konuşnıadığımız sürece de 
yaşasa-

cak. 
Bu toplumun vıcdanı kirlerinden temizlenmediğı sürece, farklı kımliklerin eşit haklada birlikte yaşamasının gerçekleşebıleceğine inanmıyorum. Bu nede.nle faaliyetlerimizde geçmişin bugün içindeki izdüşümlerini yakalamaya, açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde hazırladığımız "6-7 Eylül Utandıran Tarih" sergisinin arka planında böyle 
bir düşünce vardı. 
Farklılar arasında bir dostluk kültürünün oluşması, birbirını tanımak, sorunlarını" konuşmak ve paylaşmaktan geçer, kuşkusuz. Geçtığimiz sene boyunca demekte bu amaçla, mütevazı, ama bence tarıhsel önemde söyleşiler gerçekleştirdik. Her ay bir etnik grup mensubu, çok çeşitli bileşenlerden oluşan bir dinleyici kitlesine kendi grubunu, yaşadıkları hak ihlallerinı ve sorunları anlattı. Belki de bu ülkenin tarihinde ilk kez Hemşinli, Kürt, Yahudı, Ermeni, Sürya- • ni, Türk, Çingene, Laz ... biraraya geldi ve birbirine kendini, uğradığı ayrımcılığı ifade etti. Herbirimiz bırbirimizle ve kendi kendimizle yüzyüze geldik. Bunun çok önemli oldu-
ğunu düşünüyorum. 
Bizim komisyon dışında ÖDP Beyoğlu Ilçesinde de geçtiği-miz ay benze; bir grubun oluştuğu kamuo_yuna duyuruldu. Sevinçle karşıladım. Diğer sivil toplum örgütleri içınde de benzer duyarlılıkların bir an önce oluşmasını diliyorum. 
Hediye- Senin kendi başma bu ezilmenin ayrımma varman 
nasıl gerçekleşti? 
Neşe OlAN - Ben ıstanbul'da, TMS bir çevrede büyü-düm ... Mahallemde Maria Teyze'ler, Yorgo Amca'lar falan 

madı Oyun arkadaşlarım da Ayşe, Mehmet, Fatma v.b. idi, her zaman. Zaten istanbul'da belli semtler dışında benim kuşağırnın (1960 doğumluyum) çok kültürlüluğü yaşama imkanı 
çoktan ortadan kalmıştı. Ancak bütü~ bunlar herşeyden bihaber olmak anlamına gelmiyor tabii. Bir ezilmenin ayrımına nasıl varılır? Eşitlik ve adalete, eğer değer yargıların içinde yer var-sa, bir dizi 'kuçük" şey aklını çeler zaten, sorular sormana neden olur. Tabii ki ben de ayrımcılık ve ırkçılığı bir gün uyanıp birdenbire "farketmiş" de-ğilim. En yakın dostlarımdan biri kocasının aslın-da bir Ermeni olduğunu bana bir senelik arkadaş-lık sürecimizin sonunda sıkılırak "itiraf" etmişti. •sırrını' açması için önce bana güvenmesi gerekiyordu. Bır etnik kimlik egemen çoğunluk üyeleri_n~ den saklanması gereken birşey olarak yaşanabılıyorsa, bunun egemen çoğunluğun ırkçı ve ayrımcı ve tutumundan başka bir nedeni olabilir mi? Ancak bu ezilmenin ayrımına varmam ve bir mücadele ala-nı olarak seçmemde Kürtlerin mücadelesinin büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Kürtlerı n mücadelesininin sistemi çözen, resmi tarih ve ideolojiyle insanı yüzleştiren çok önemli bir yanı var. Böyle bir yüzleşme doğrudan resmi tarihle ve ırkçılıkla karşı karşıya gelmek demek. ipin ucunu bir kez çekmeye başlayınca, resmi ideolojinin ördüğü ilmekler birer bi-
rer çözülüyor. e 

.. 
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ROZA TOPLANTlLAR! ... 
' Alınanya -Hollanda ... ROZA TOPLANTILARI 

rıyla. Toplantılarda, bizi 
eleştirrnek isteyen kadınlar bile s,Pze 
başlarken, "ilk olmanın zorluklarını anlı
yorum, üstelik ülkede binbir zorlukla çı
karıyorsunuz .... "diyerek, önce beğenisini 
belirtiyor ardından ihtiyatlı, bize fayda 
sağlayacağını düşündüğü bazı aksaklıkla-

"Kendimi içinde hissetim, o kadar yakın 
ki ... " 

Ekım ayı içinde Almanya ve HÖIIanda'da 
toplam yedi kentte ROZA toplantıları ger-
çekleşti. 

ROZA, ilk yurt dışı dayanışma toplantıla
rında sempati ve ilgiyle karşılandı. Mek
tup, telefon, faks veya bazılarının birebir 
ziyaretleri ile sınırlı olan ilişkimiz canlı 
bir yüz yüze diyaloğa dönüştu. Bu ilk gE 
zi, geçtiğimiz Ekim ayı içinde Almanya 
ve Hollanda'da olmak üzere toplam yedi 
kentte gerçekleşti. Kürt, Türk, Alman ka
dınların canlı, coşkulu ilgisi, gösterdikle
ri dayanışma bizi doğal olarak güçlen
dirdi, kendimize olan güveni artırdı. Ta
nıştığımız yüzlerce kadın, sahip çıkıyor, 
kendi dergileri olarak gör.üyorlardı. 
Hollanda'da göçmen bir kadının, "RO
ZA'yı duymuştum, biliyordum, ama he-

nüz elime geçmediği için okumamıştım, çok da 
merak ediyordum. Dün gece toplantıdan önce bir 
arkadaştan tesadüfen aldığım dergiyi okuyunca, 
elimden bırakamadım, kendimi içinde hissettim, o 
kadar yakın ki ... " sözleri çok anlamlıydı. Bre
nıen'de gerçekleşen üç günlük "Göçmen Kadın 
Konferansı"nda tamamen program dışı katıldığı
mız halde, bize ayrılan 1 O dakkikalık söz hakkın
da (çeviri aracılığıyla üstelık) bile kadınların çoğu 
kendileri ile ne kadar benzer duygu düşünceler ta
şıdıklarını ifade ettiler. Bu en çok işlenen temaydı. 
Bizim Türkiye'de kendimizin yaşadıklarına benzer 
şeyleri onlar da bulundukları ülkenin egemen ulus 
kadınlarında yaşamışlardı. Biz de kendimizi onla
ra çok yakın hisetti k. Ayrı dilleden konuşsak da or
daki göçmen kadınlarla kısa sürede aramızda çok 
sıcak bir diyalog gerçekleşti. 
Gitme amacımız, dergı olarak kendimizi tanıtmak, 
yakın ilişisi olanları yakından tanımak, yeni dila
log ağlarını kurmak, göçmen ve Alman kadın ha
reketıni yakından görmek onlarla dayanışma ağla
rımızı örmek olarak özetlenebilinir. 
Ülkede ilk ve tek Kürt kadın dergisi olmak avantaj

dı gördüğümüz kada-

rr dillendiriyordu. En çok tasih hatalarma 
ve küçük puntolu, okumayı güçleştiren 
yazılara dikkat çekildi. Bunlar söylenırken 
dahi, "sizi anlıyorum ... " demeyi de ekli
yorlardı. Hoşgörülü, anlamaya yönelik ta
vır ağırlıklıydı. 

" Nasıl yardımcı olabiliriz." sorusu en çott 
sorulan soruydu. Toplantının bir bölümü 
hep, bizim onlardan istediklerimizi anlatma-
ya ayrıldı bu nedenle. Üç hafta sürea toplan
tılarımızın biri hariç, hiçbiri daha önce plan
\anamamıştı. Vize almak ciddi .bir problem 
olm\Jştu. Son anda çıkan vize ve hemen ar
dından bilet temin etme ve kısa zamanda çok 
az kişiye ulaşma olanağı kalınca her şey orda 
organize edilmek durumunda kalındı. Ordaki 
arkadaşların , Özellikle, Kader, Nebahat, Tru-
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bala
rı , becerileri ol
masaydı hiçbiri 

olamayacaKtı. Laman çoK ıyi kullanıldı ve 
toplantılar serisi düzenlenebilindi . 
ilk durağımız Köln'di. Yeni kurulan bir Kürt 
partisinin açılış şenliğinde bir konuşma yap
tık ve standa açarak dcrgilerimizi satabildik. 
Iriandalı bir kadının dışında ROZA'dan gi
den arkadaşımız tek kadın konuşmacıydı. 
Kürt erkeklerin tekelinde yürüdü. konuşma
lar adeta. Oysa, organize de kadınların cid
di bir payı vardı. Konuşmada, ROZA' nın 
amaçları, çıkış gerekçesi kısaca vurgulan
dıktan sonra, Kürt kadınların acil olarak 
gündeminde varolan, savaşta başta taciz 
ve tecavüz olmak üzere yaşadıkları anla
tıldı. Barışın Kürt kadınlarının lehine ol
duğunu ve bağımsız kadın örgütlenmesi
nin gerekliliği anlatıldı. · 
Ertesı gün ROZA'nın birebir ilişkisi oldu
ğu kadınlarla görüşmeler yapıldı ve prog
ram örgütlendı. Ardından, ülkeden Kürt 
ve Türk kadınlarla geniş bir toplantı ger
çekleşti. Bu ilk toplantıda sorular, anlatı-

lacak şeyler çoktu ve karşılıklı 

ta
~ışmanın heyecan ve coşkusu yaşandı . ROZA'yı ılk görenler, duyanlar ve okuyanlar, bilen kadıhlar 
vardı. Sohbetin ağırbastığı toplantılardı. 
Daha sonra üç günlük "Göçmen kadınlar konferansına " katılmak üzere Bremen'.e gidildi. Orda 
da farklı kadınlarla tanışıldı, konuşuldu, anlatıldı. 
Aynı kentte, Alman kadınların bir merkezinde kısa 
bir sohbet toplantısı gerçekleşti. Çeviri ile kendini 
anlatmanın pek kolay olmadığını fark ettik. 
Köln'e döndükten kısa bir süre sonra iki günlük 
Hamburg gezisi için trene atlamak zorunda kal
dık . Burada INCI adındaki kadın kurumunda 
(Göçmen kadınlara !yönelik çalışma yapıyor) , iki toplantı organiie edilmişti Nebahat tarafından . 
Orada çeşitli Kürt kultür kurumlarını, halkevinı zi
yaret ederek yeni kadınlarla tanıştık, yeni ilişkiler 
kurduk. 
Ardından Köln'e dönüpr Trude'nin organize etti ği, 
Alman kadıniarına yönelik bir toplantıya katıldık. ROZA'nın yayın yaptığı Türkçe-Kürtçe dili bilmediği halde abone olan Alman feminst kadınların dayanışması açıkça şaşırtıcıydı ama yanı zamanda 
sevindiriciydi . Içinden bazıları bizi yıllar önce is
tanbul 'da ziyaret etmiş kadınlardı. O zaman bağımsız Kürt kadın grubuyduk. Tekrar karşılıklı zi-

yarette bulunma temenilerinde bu-

1 u n-

du k. 
Bu arada, Hollanda'ya üç günlük ziya
ret için yola koyuduk. Kürtlerle dayanış
ma kuran Azadi adındaki Hallonda'lı bir 
grubun organize ettiği bu toplantılar da 
oldukça verimli oldu. Amsterdam'a da 
davet edildik ve orada bir Kürt kadına 
misafir olduk,yeni kadınlarla iletişim ola-
nağı bulduk. 
Son olarak, Alman'yanın Biel~feld kentin
de yine Alman olan inza' nın davetiisi ola
rak gittik. Orda karma (Kürt, Türk, Alman 
kadınları) bir toplantı oldu. Sanki hepsinin 
sentezi ve derlenip taparlanması şeklinde 
geçmişti . · 
Her toplantıdan yeni bir şeyler öğrenmiş, 
zenginleşmiş ve kendini kadın dayanışması-
nın gücünü daha iyi hissetmiş olarak çıkmak 
oldukça önemliydi. Toplantı sonraları yine 
kadınlarla. birlikte güzel sohbetler bulma olanağı vardı. Üstelik hepsind~, ülkeden tanıdı
ğımız eski bir dost yüzüne rastlmak ayrıca se
vindiriciydi. Trenlerle yapılan şehirler arası 
yolculuklar kendi başına kalıp değerlendirme 
yapalabilinen tek alandı. Yoğun, bununla bir
likte verimli, güzel ... geçen toplantılar dizisi-

nin ilki de bitti. 
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DiClE 

• Cinsel mülkiyet, bütün öteki mülkiyerlerin temeli· 
ni oluşturur. " 
Françoise Xenakis'e ai! bu sözle~ "Ölüm Andı" adlı romanından alınma Bir süre önce Özgür 
Yayınları arasında, Aysel Bora'nın düzgun. te
mız Türkçesiyle çevrilen bu romanı ve yazarını, · 
birçok kitap ve bırçok yazarda olduğu gibi bır 
tesadüf eseri tanıdım Her zomankı gibi kitapçı
ların , kitap tezgohlarının, sahafların 
arasında bazen saatleri bu 
lan bir gezıntiye 
çıktığım bir onda 
gordum· "Ölüm An
dı/Françoise Xena 
kı s" 
(Böyle tanıdığım soyı· 
sız yazar ve kitap var. 
Keşfedilmemiş, gızli ya· 
zorlar ve kitaplar. .. Bildiklerimizin , medyatıklerı n, dayotılonların, kimilerinin seçip tanıttıklarının dı· 
şındo olonlar yani ... ) 
Yazara ilişkin çok fazla bılgi yok yozıkki kitapta . Kısacık bir tanıtım var sadece ki tabın ilk sayfasında : "Fronçoise Xenokis, oralarında Elle lui di-

rait dans l'ile, lo Natte Coupee ve Zut on 

en
core oublie Mme Freud'un da bulunduğu, 18 dı
le çevrilmış çeşitlı roman ve denemelerin yazarı-
dı r. " 
"Ölüm Andı", her şeyden önce olümcül bir tutkı.r 
nun, soplontıya dönüşen bir aşkın ve sonu kor
kunç biçimde biten bir düşün romanı 
Jeonne, sıradan, herhangi bır hizmetçi kız. Evin 
oğlu Claude, ona birden ilgi gösterme-
ye boşlar ve ... Aiışkın oldu-
ğunuz basit, bil 
d i k 

b i r 
arobesk film gı 

• bı gorunüyor değil mı? .. 
Ama oyle değıl ışte Kesınlıkle değıl! . 

Hayat ı boyunca örselenmiş, ıtilıp kolkılmış, aşoğılonmış, ezilmiş, yoksul kalmış, yelimhaneler
den kilisenin -eline rağmen! .hoyrat kucağında 
aradan oraya savrulmuş bu genç kızın muthiş bı r 
duyorlığ ı , ı nanılmaz bir yüreği ve beynı var. Cia· ude' ı n annesinın bütün itırazlarına, bütun buqu-

• va karşı çık ışiarına rağmen evlenırler. Hayatında 
ilk kez kendısıne "insan" gibi , "kadın" gıbı davranmış tek erkek ve hatta tek " insan"dır Claude. 
Onu sevmış, sevdiğini -kendıne özgü şen, neşe-

ı i. 
ilginç, şımorık 
ve bencil tar
zıyla da olsa 1 
belli etmiş, sahiplenmiş, annesine ve 
topluma karşı korumuş bir kişi O yüz-

• • 

den dörl elle sorılır 
ona, o yüzden göz 
yaşartıcı bır tutkuyla 
sever sahıplenir, 
her şeyıyle ama 
her şeyiyle onun 
olurl .. Bu delici 
aşkı şöyle anlatı

yor yazar· "Onun yok· 
luğunda aşkından ölüyor. çok onla· 

y1şla davronacoğıno soz venyordu kendi 
kendıne; o gen döndüğünde ise JJurnun· 
don getrriyor oma gene de onu seviyor· 
du, art1k ne onunla yaşoyabiliyordu ne de 
onsuz ... ' (s 15) Çoğumuz, belki de hepi
miz gıbı değil mi? Ve böylesine yoğun bır 
aşkın beslediğı guzelim cinsellik. ·o ok
şom)eÖnne, kolçolonm indirip koldnmoyo, 
onu aramaya, onu ve deniz1n binlerce y1l 
dövüp durarak inaniimaz kaygonl1kta bir 
dokunuş kozondrrdrğ1 bir sütuno benzeyen 
orgonmı aramaya boşlom1şt1 ki, hücresinin 
göz deliği açıldl • (s. 17) 
Claude, jeonne'a duyduğu -veya gösterdiği 
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kon, 
daldon dolo konmaya 
eğılimli, hovoi bır tip 
çizer. Nitekim, zaman

la bıkar jeonne'dan Belki de kendisine g()ste
rilen aşırı sevgi uzakloştır_ır onu ondan Oyle 
ya, koçan kovalanır ve "Oyle sınırsız, öyle de
rin, öyle çok sever ki_korkan" belkı de Cloude 
bu aşkın yükünden. ünceleri bürosunda geee
lemekle başlayon "uzokloşmo"lar, giderek tu
haf, kuşkulu iş gezilerine dönüşür Bunun be
delini çok ağır bbiçimde ödeyecektır genç 
kadın ve şu acımasız, ıç konortıcı gerçeği yo
zıkki çok geç forkedecektir: "Korşısındokıni 
buna/ton ateşli bir oş_k hiç çekilmez ve ben 
bunu bugün, ancak bugün biliyorum ... " 
ts. ı 35) . En sonunda do bir meiresi olduğu
nu itiraf eder Cloude ono Oysa eğer bir 
gün kendisıni öldürmeye karar verirse aşkı 
yüzünden öldürmesı için and içırtmiştir Cia 
ude ono · 
Gelgelelim jeonne'nın Cloude'o olon aşkı 
öylesine sapiantıiı kı, sevgılisini, delicesine 
aşık olduğu adamı her şeye rağmen, her 
şeyine rağmen kabul eder, bvnu do göğüs
ler. Onu o kadınla birlıkte paylaşmayı bi
le! .. Fakat üçünün birlıkte katıldığı bir iş ye-
meği sırasında olonlar olur jeonne, sevgi 

lisine ilişkin en küçük 

bir 

detayı dahi abartılı biçimde önemseyen bir kadındır. 
Mesela, daha önce oralarında bir karpuz alış verişi 
vardır, bir şoka, hoş bir oyun, küçük ve güzel bir alış
konlıktır bu· Mosoda karpuz olacağı zaman Clo
ude, jeonne'o karpuzun bir bolümünü verir, bir bolü
münü de kendi yer oma o gece adam bunu yap
maz, aksine yanındaki öbür kadınla poyloşır ve Je
onne affetmez bunu !Bir sevgilimın içtiği bır sigaro
nın izmorilinı bile yıllarca soklomıştım, onu hatırladım 
bu bölumü okurken! Aslında aptalca belkı oma oş
kın gücüyle eriyen, bombaşka bir şey olup çıkan bir 
olgu bu, feminıst söylemlerle atıp tutan birçok kadın, 
evde aşık olduğu erkeğıne kul k61e olmuyor mu? 
Onunla ilgili her şey çok oma çok önemli olmuyor 
mu2 Yaman bir çelişki oma aşk, gerçektir! Sağlık
sız, yonılsomolorlo, kırgınlıklorlo . düşbozumlorıylo , 
şoklorlo, depresyonlarla dolu olsa do aşk gerçek-

tir! .ı • 
jeanne do aslında gerçekleri yaşayan. kendi gerçek-
lerine son derece sahip çıkan, onları _önemseyen bır 
aşık. Nitekim, belkı ihtiroslı bir onda, o anki sürecin 
doğal karşılanabilecek gelişimı içınde söyleniP, u_~u.: 
tulmuş · "Bir gün beni öldüreceksen aşkın ıçın oldur, 
gıbi bir lafı da ciddiye almış, gerçekliğine kaydet
miştir ve bunun do zamanının geldiğine inanıp ger· 
çekleşlirir "öldürme" eylemini. Hem de sevgilisinin 
duvardaki av tüfeğıyle yopaı bunu. O akşam sevgi
lisi eve döndüğünde aşkla doğruhur silahı ono ve 
aşık olduğu adamı, ono verdiğı sözü, içtiği andı ye-

r i -

ne getirmek için öldürür "Evet, işte o za
man ağır yaralı bir hayvon gibı tepki gös· 
termiş ve kendinden geçmiş bir halde, ok
lı başından gıderek onu öldürmüştü. Bu bir 
savunma horeketıdir, her şeye karşı son bir 
savunma hareketi •ts. 130} 

!Emine lşınsı'nun okuduğumda beni çar
pan, mohveden, coşturon, nefesimı hızlan
dıran "Çiçekler Buyür" isımli muhteşem ro
monındo do bunun gibi bir olay vardır oma 
orodokı ideolojiktir.) 
Sonra tabii mahkeme süreci boşlar O güne 
kadar monoton, sıradon tipik bir burjuva ya-
şamı sürdürmüş olan kadın yargıç, bu dava 
karşısında kendi ruhsol dünyasının labirentle
rinde dolaşmaya boşlar Kendisini, evliligini, 
hayatını ve duruşunu bu "basıt hizmetçi kız"ın 
"büyük dovo"sıylo birlikte sorgulamoya boş 
lar· "Bu çıtı pıtı kızdon hoş/anıyorum. Onu o 
kadar ıyı anlıyorum ki onu mahkum etmek gel
meyecek ıçimden. Neyse ki savcı ben değilim. ~ 
Ah benim koro kuru eriğım, oh, o akşam bırısı 
gerçekten güfümseseydi sona, belkt de işi o 
noktaya gôtürmeyecektın ve her şey, her şey yo
luna girecek. be/kı de aranızda bir şeyleri Öu
zeltmeyi başarabi/ecekti niz ... • ls.95) 
Ne qe olsa o da bir kadındır sonuçta ve onu on 

lar, şefkat duyar. 
Mahkeme süreci boyuneo hep içine kopalıdır Je-
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on
ne, hiç oma hiç konuşmoz. Dışarda, karşısında olup bıtenleri dışordokilerle, korşısındokilerle değil yine kendi içiyle paylaşıp cevaplar, karşı· lıklar bulmoyı yeğler Çocukluğundon Cloude ile tonışmasına kadar geçen, olup biten her şey bır daha kore kore gelir gözlerinin onüne Biseksuel kişiliğini onımsor orneğin Sevgilisi· nin eşcinsel zevklerini -hıçbir enielektüel birikı· mi ve kaygısı olmaksızın, sadece "insoniliğin" doğallığı ıçinde- nasıl normal korşılodığını... Sonra annesinin ono olon düşkünlüğünü ros· yonolize edişi. "Bir anne olarak-bir kadının onu bağrından kopormosındonso, erkekleri sevmesine razı mı geliyordu acaba? Hiç sesinı çıkormıyordu Oğlan daha on altı yaşın· doyken, 'koşorlonmış bekor' matematik öğ· retmeniyle birlıkte çadırda kamp kurmasına izın vermiştı. Hiç olmazsa o onu serserılik yapmakton alıkoyocoktı ... O böyle derken oğlan kohkohalarlo gü/ermiş. Claude, çok sonro/on onlotmıştt bunları kendisıne, sevdi· ğı kadına. 'Anlıyor musun, bir erkekle öpüş· mek, seni kendisi gibı bır ezme poşetıne dönüştürmek demek için mıncık mıncık yoğuran bu toplumun ağzına ışemek demek ' Ezme poşeti benzetmesine boyılıyordu. • 

(s 97) 
jeonne, bu tercihlerıni 

de doğal korşılamıştır hep sevgilisinin Nitekım, duruş· mo sırasında sevgilısının bu tercihlerinin bir şekilde gündeme getirilmesi karşısında müthiş bır tepki gös· terir. Ölmüş biridir artık o ve "ınsoni" olan bir şeyın bır mahkemede konu edilmesi iğrendirir onu ikiyüz· lu toplumun izin vermediğı bu aşka güre kendisinin onunla yaşadığı aşk "izın verilmiş bir oşk"tır üstelik, neden bu değil de o konuşulmaktadır ki? Ama sonuçta, Fransa do tıpkı Türkiye gibi bir Akdeniz ülke· sidir ve birçok konuda ortaktırlar bu iki toplum "Oldum o/ası ucuz duygusollık/ara bayılan Fransa, bır yondon da ne meroklıydı linç etmeye .. ." (s. 74) işte Türkiye'nin ozeti Öyle değil mi? .. jeanne'nın dillere deston olmoya aday bu müthiş oş· kı, davaya bakan kadın yargıcı öylesine etkiler ki, o do -daha önce de belirttığım gibi· bu davayla bırlik· te kendinı sorgulamoya başladığı kendi iç dünyosın· do şu acımasız gerçeğı usulca yüzümüıe çarpar: "Otuz yılın yüksek hukukçusu o/orak adalet diye bir şeyin var olmadığını çok iyi biliyor ... • (s. 103) Zaten hep "gerçek" sandığı, "gerçeklik" sondığı düşle'riyle yaşamamı ş mıdır jeanne do?. "Gerçek, hiçbir zo· man duşlerim/e boy ölçüşemez! Düşlerımdekı o ö~ dü .. ·(s. ı 35) 
Genç kodının savunmasını üstlenen genç bir avukat-tır ve kendi sevgılisinin de teşvikiyle büyük bir içtenlikle savunur onu: "Kimi zaman aşkı~ nasıl olobeleceğini bizlere gösterdiğmiz için teşekkürler bayan Bayanlar, boy/ar, ·şimdi bütün solono sesleniyor, ;un 

y 1 ' 
kendisinin avukat 
olduğunu da unut· 
tu belki, bir on su· 
suyor, e/lerı tıtriyor· bayanlar. boy/or, artık yapacağımız tek şey, asla onun gibi sev-meye cesaret edemeyen ınsan gövdeleri· mıze gen dönmek ve onun tek başına, öz· gür olarak çıkıp gitmesine izın vermektir. Peki, ya suçu mu2 Bizim ono verebıleceği· miz bütün cezafordon çok daha ağır ödü-yor suçunu o. O bizım adaletimizin kapsa· mı dışında ve bizlerin temsil ettiğı topluma hiçbir şey borçlu değıl... · (s ı 32) 
Nitekim, kendisine özgürlüğünü veren kadın yargıcın do içi oldukça rahat "Meslek yoşo· mı boyuneo çok seyrek olon bır şey bu, ko ra rdan sonra hemen her· defasında hısselliği 
o bulantı yok ... • (s. ı 36) Duruşma boyuneo onurunun, soylu duyorlığı· nın olaneo direnciyle hep suskun kalmış jeanne ıçınse her ·şey bitmiştir aslında, "gerçek de düş del " Bu nedenle yine bir şey soylemez, keşmekeşin orasından sıyrılıp usulca intihar eder, aşık olduğu adamla, Claude ile buluşobil· 
rnek için ... 
Mutlaka oma mutlaka okumalısınız bu kitabı , çünkü "kimi zaman aşkın nasıl olabileceğini bız lere gösterdiği için" siz de teşekkür edeceksiniz 
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ROKSAN 

Ah sen. Çatık kaşlann. o kimseYi be2en· 
mez vakur duruşun. muhakkir bakışlann. 
memleket meselelerini. ama yalnızca on
lan düşündü2ünü -elinde olmadan- eleve· 

ki 
de. Sevebilmek için bir kral anYOruz. Birer 
kral. Yani eeçer akçe ne ise onun en iYisi. en 
eüçlü olanı. fOtorife haYranlan biziU 
Kadınların bir de mazoşist yanı var ya, yine 
kendimden biliYorum. mazoşistlik katsaYımızla 
illa kral olsun ısrarımız arasında do2ru orantı 
var ealiba. O ne kadar eüçlü ise biz o kadar 
haYran. yani o kadar öteki. o kadar önemsiz 

tu
tan lan anladık da. bize ne oluYor sa· 
hi? J 
Her zaman buldu2umuz. umdu2umuz 
olmuYOr tabii ki. Kral saYısı avama 
eöre epey kisıtiı çünkü. Kralı bulama· 
dı2ımızda ya elimizdekini kendi çöPiü· 
2ünün kralı olarak eönneYe başlıyor ya 
da büYük ikramiYe umudunu kaYbetme· 
den amortilerte avunan PiYaneo müda-

' 

ren o ma2rur sakal sıvazlaYışın. 
biriYle Yenişemedi2inde devre· 
Ye eiren ince alaYiann ••• 
Seveili yar. ne diYe sevmişim 
aceP seni. 

KRAL BENi SEÇTi 
vimleri sıibi küçük duYeularta 
yetinmek zorunda kalıYoruz. 
Bunu tam da kendimden bilnii· 
yorum. ama sanki ruhumuzu bu 
vehametten kurtannak imkansız 
de2ilmiş eibi sıeliı.ıor bana. OuY· 
eulanmızdaki faşizmi keşfediP. 

Kendimden biliYorum. Pek haY· 
ra alarnet de2il aşk seçimleri· 
miz. Bir eayninsanilik. bir sistemden 
yanalık var duygulanmızda. Yine ken-

. dirnden biliYorum. kimi seçti2imiz de 
oldu2umuz da saklı biraz. Sevilen. se· 
venin boY aynası hikayesi. .. 
Gözledim. eözlemledim: benim gibi bir 
sürü kadın var: ço2umuz böyleYil bel· 

oluyoruz: eiderek acılann kadını. Kaldı ki bu kö
tülükler dünYasında güçlü olabilmek için pek 
öYle sevei dolu. duYartı. satış karşıtı falan ol· 
maktan de2il. Yeterince acımasız ve yabancılaş· 
mış olabilmekten eeçiYOr ço2u kez. Sonra ... 
eelsin eüçlü. POhPOhlanmış maşuk. sıe~Mn sev· 
eisizlikler. özensizlikler. eelsin bizi silikleştiren. 
eziP sıeçen iktidar çı21ıklan. rHadi sisteme alklş 

kendimizdeki kötüden nefret etmeYi ba· 
şardı2ımızda gücü ddil. seveiYi sevme· 
miz neden mümkün olmasın ki diYorum 
kendi kendime. DiYorum ama. dedi2imin 
şimdiYe kadar kendime pek ham dokunma
dı do2rusu: hala işlevsiz karartar alma aşa
masındaYım. Bu da ne güzel canımı acıtıYOr 
ama ... 
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Haberler ... Haberler ... Haberler ... 
HAZlRlAY mAR: 
SAKiNE 
HEDi'tt 

Travestilere saldınlar 
dursun 
İstanbul-Cihangir"in ünlü Ülker So-
kağı travestileri ve onlara yönelik 
baskılarıyla ünlüdür. Burada yoğun 
olarak yaşayan travestilere uygula
nan ikiyüzlü toplumsal şiddetin do
zu geçtiğimiz günlerde politik bir 
boyut kazandı. ATV'da yayınlanan 
"A Takımı" porogramında bir Ül
ker sokak sakinin, "Fatih Sultan 
Mehmet'in torunları dönme ola
maz ... " söz1 · ~ in ardından sokak, 
ülkücülerin saldınsına uğradı. Po
lisin de desteklemesiyle büyüyen 
saldırı bir çok travestinin yaralan
masına yol açtı. 

bırakılsın! 

İzmir Savaş Karşıtları Derneği 

başkanı Osman Murat Ülker as-

kere gitmeyi red ettiği için tutuk-

\andı. Tutuklu bulunan Ülke'nin 

serbest bıraklıması için kampan-

ya açıldı. Vicdani red, hakını kul

lanmak isteyen, O.Murat Ülker 
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Çe
şitli haskılara 
maruz kalan 

travestilere yönelik bu uygulanamalar insan hakları ihlalidir ve bir an önte 
sona erdirilmelidir. 

••• 
Sınırlar ötesi kadın 
dayanışması 
11-12 Ekim'de Kadının insan Hakları Projesi ' nin ve Henrich Böll Vakfı'nın organizasyonuyla İstanbul'da Sınırlar Ötesi Kadın Daya
nışması toplantısı yapıldı. 

••• 
Gürcü Kadınların 
protestosu 
30 kadar Gürcü kadın Türkiye'de 

ma
ruz bırakıldıkları recavüz ve cinsel taeizi protesto etmek için Trabzon' daki Gürcistan başkonsoloğu önünde eylem yaptılar. 

••• Afgan kadınına sığınma 
hakkı 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Ko-miserliği Basın Sekreteri Metin Çorabatır, Afgan kadınları için "otomatik ıltica hakkı" tanınmayacağını belirtirken "kapatılmaya direnen Afgan kadınları için sığınma 
hakkı doğdu" dedi. 

••• 
Üvey baba tecavüzü Sakarya'nın Gevye ilçesinde üvey babası Cemil Kahraman'ın (38) tecavüzüne uğrayan F.K. 14 yaşında anne oldu. F.K.'nın hamile kaldığı anlaşılınca, hemen Tahsin Kayaaltı (32) ile evlendirildi. Kansının hamile olduğunu olduğunu bilmeyen Kayal-

tı, 
F.K. 'yı hastaneye kaldırdı. Oto
mobil de bir kız çocuğu doğuran F.K. bebeğini bırakıp kaçmak is
tedi. Şikayet üzerine sapık üvey baba tutuklandı. Savcılığa sevke
dilen F.K. ile eşi, çocukları kendi
lerine verilerek serbest bırakıldı. 

• •• 
Hindistan'da intiharh 
protesto , 
Hindistan' ın Haydarahat kentinde önceki gün 26 yaşındaki Zaibnisa ve kızkardeşi Hekimzadi, 4 yıl önce askelerce öldürülen kardeşleri için kendilerini yakma eylemi yaptılar. Kendileri yakarak protesto yapan kız kardeşler çevredekilerin müdahelesi sonucu hastaneye kaldırıldılar. Ancak durumlarının ciddiyetini koruduğu be-
lirtildi. 
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Porrn Kururu~, Pmn Kururu~ Pmn Kururu 
Merhaba Sevgili ROZA Çaltşanlafl, 

ROZA 'n1n üçüncü sayiSI eli me 

geçti. Okudum, çok benimsedim. 

ROZA 'n1n doğrudan kodm/ann 

sorunlannlaayla 1/gilenmesi hoşu

ma gitti. Ezilen Kürt kadmlann1n 

dunfrr;ıuna el atmas1 en doğal 

hokk1rnı,zd" diyorum. Karş1m1za 

zorTutdar Çikacaktir. Şimdilik böy

le görülüyor. 

Bir say1s1 elime geçti, erkek yol

daşlar/o tartlŞtik, hemen eleştiri

lere maruz kaldik. Olsun daha 

iyi ya, konuşmak için önümü bir 

nevi açmtş oldu. Daha öncele

ri, "Siz ne yapworsunuz, bir der

giniz bile yok" diyorlardi. Şimdi 

vars1n e/eştirsinler. 

Ben bir Kürt kadln/Yim, bugüne kadar 

ezildim. Ülkernde hem al/em hem de 

düşman1m sömürgeeller tarafmdan. 

Almanya'ya geldim, yine öyle. Erkek

lerimizin, siyasi hareketler içersinde ça

lişmasi hiç birşey değiştirmemekte. Yi

ne, eziliyoruz. Bazen konuşmak bile 

yasak ediliyor, giyinmeye kadar herşe

yimize kartşworlar. 

Bir genç insanin en doğal hakkt, "ha

yatini kendi belirlemesr diyoruz, onu 

da erkekler belirlemekte. 

Ben sözlerimi şu kelimeler/e noktatwo

rum: 

Sevgili ROZA, ne olursa olsun senin ya

ntndaylz, bizim sesimiz olacaksin diyo

rum. 

Tüm ROZA çalişanianna başanlar dili

yorum. Sevgiler. . 

Hanife Po

la f 

Almanya 

Sevgili ROZA 'ct/ar, 

ROZA 'ntn yank1/aa burada da 

çok büyük oldu. Herkes ilgi gös

terdi. (Neden hep imlô hatasi 

yapttğlnlzl bilmiyorum Roza'ct

lar! ... ) 

Sizin için_ buralarda yapabilece

ğim birşey olursa lütfen bildirin. Te

lefonunuz olmayanca size ulaş

mak çok zor. 

Başaa/ar, sevgiler. 

Nesrin, ingiltere 

ingiltere 

Dersim .. Adana Stvas www.a
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Merhabolar, 
Uzun bir uğraş sonucu Roza'ya 
Ağustos ayında ulaşabildim. Ada
na, Hatay, Mersin ve Ankara'da 
kitapçı/arda bulamadım: en ni
hayetinde Ankara da Doğqn 
Dersim Kitapevi'ne ikinci uğrayı
şımda ulaşabildim. ilk elime aldı
ğım da dergi renkleriyle, düzen
tenişiyle içinde kelebekler uçup 
beynime, yüreğime kondu. Dü-

. şünce ve sevgim, duygum şen-
fendi. 
Hoş gelmiş Roza düşün yaşamı-
na. Dergileri ikinci defa okuyo
rum. Üçüncü sayıda "Neden 
Ayrı Örgütlenme?" yazısını 

okur
ken okumama ara verip "merhaba" 
demek istedim. 
Bir kitabevinde 11 tane sayınızı ancak 
bulabildim (doğrusu sayı değil dergi
yi). Pazartesi onları satıp, abone bul
maya, tanıtmaya çalişacağım. 
Kürt, Türk, Arap erkek arkadaşlarımla 
konuşuyorum, tartışıyorum. Ve olumlu 
tartışmalar ortaya çıkıyor. Ilerki süreçte 
abone bulmak için uğraşacağım. 
Beh gelişmeye geç başlamış, aydın bir 
Kürt kadınıyım. Kendimi bilimsel bir dü
zeyde geliştirmeyi umut ediyor ve bu 
konuçla uğraşıyorum. Bana bir pence
rede sizin açacağınıza inanıyor sizi 
sevgiyle kucaklıyorum. 
Safiye Gümüş 

ABONE 
KOŞULLARI 

Roza'ya abone olursanız, her sayı 
düzenli olarak adresinize ulaşır. 

Türkiye içi: Yapı Kredi Bankası 
025 - Beyoğlu Şubesi 

Hesap no: 0238270-3 
Yıllık Abone Ücreti: 600.000 TL.-
Yurtdışı: Avrupa 30 DM 

Abone Formu 

Adı Soyadı: 

Adres: 

Başlangıç Tarihi: 

Not: Lütfen bu abone formu örneğini 
deldurarak adresimize gönderin. 

Adres: İstiklal Cad.Terkos Çıkınazı 
Karaaslan Apt. No.: 212 Galatasaray/ 
Beyoğlu İST. www.a
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DERYA -
Siz yaşamtyorsunuz, zaman geçiriyorsunuz

Fahrenayt 451 

erindesin ve sürekli kayboluyorsun baba. Artık senin adına bir 

D mesih bulamıyorum. Gündelik döngülerin içinde zavallıca de

vinimlerini sürdürmen, bana hiçbir şey hissettirmiyor Kendimi 

bir yetimhane gediklisi gibi düşünüyorum. BiyoloJik ve ekono

mik görevlerini yerıne getirdiğın için sana teşekkür edemem. 

ergenliğimde sustun. Belırli dönemlerde konuşurdun konuşmasına 

ama hep yıkıcı oldun Sen de gizlenen fırtınaları gördüm. Yemek saat

r;,;nde boğ"m• ""'"'''""'duydum. Neyd; b;z; b;,b;dmize düıü<en 

neydi? O psikolojik savaşın sesini duyursaydık rahatlamaz mıydık? 

Hiç tanımadık ki birbirimızi, aynı evin içinde hep sırt-sırta yabancı 

kaldık. Dünyalıydık ama bizi uzlaştıran duygular yoktu evimizde. 

Öylesine uzaktasın ki seni bulmak, seni anlamak olanaksız. El/erini göre

miyorum baba, sigaradan sararan parmaklarını göremiyorum Küçük me

murun, kü(;ük masabaşı düşlerıni göremiyorum. Dünyayı değiştirenierin 

efsanesi ellerinde yok senin. 

Hıç anlamadın değil mi, darbelere şakşakçılık yaparken siyasi ya da sı

radan cinayetierin boyutunu? Ve savaşın deliye döndurduğu insanların 

içinde yaşamak ıstemediğim;, yaralıları
n yaşamak için ilkelee çığlıkları-

nı duymak ıstemedığimi bilmiyorsun değil mı baba? Yeryüzünün aşka 

ihtiyacı olduğunu hissetriıedın değ
il mi? insanı insana öldürten sistem

ler senin gözünde hep ırkçı, cınsiyetçi ve dayanaksız ilkelerle şekilleni

yordu. Bilıyorum, bu ülkede tü'!' anneler sürekli hastalıkl ıdır, etrafiarı

na }'akınıp dururlar. Ya babalar, hep ansızın olur babaların ölümü. 

Günlük fonksiyonlannda tuhaf belirtilere rast/anmadan ansızın ölürler. 

Biliyorum sen de terkedeceksın dünyayı ama gitmeden bir kez konu

şabilsek seninle, hatta hatta salt merbaha diyebilsek birbirimize, he

nüz vakit varken olmaz mı baba? 

Çocukken öpmedin, kucaklamadın beni, 

Artık kristal mutluluklar aramıyorum. Ve gençlik kaosunun acılarını ör

tüyor zaman. Bir sessfzlık sarıyor bedenimi ve ruhumu. Yasadışı aşkla

nınsa görünmeyen bır harıtanın içinde çırpınıp duruyor lise.li kızların 

eve geç kalma durumlarındaki sıkıntılar kapl
ıyor yüreğimi. Oylesine bir 

boğuntuki; sevgisizfiğe açılan kapı
dan, yakın/aşamadığın yetişkinleri

n 

ıçinde duyduğum acıları anımsa
tıyor bana. Evet bu odada özgürlük var 

diyorum, dünyanın en müthiş şairleri, en unutulmaz devrımcilerı, en do

kunaklı şarkıları burada ve her an dayanılmaz güzellikle bir ayini yaşı

yorlar. Gızli korkular, cesur yüzler, seks bunaltıları, cinnet, siyaset, sanat 

herşey bu odanın içınde capcanlı yaşıyor. 
Oysa ki kentte çok az insan 

böyle bir cennetin varolduğunu bıliyor, ya diğerleri' Onlar hep kendileri

ni örten duvarların.ardında ışıksız ve aşksız, ölüme gidecekler. Korkuyor

lar çOnkü yaşamın ve benliğin sınır-dışı özgürlüğünden. 
Gidıyorsun baba. 

Peki ne zaman farkedeceksın, evimizde kurtanimış bir dünyanın -aşk ve 

özgürlükle yoğrulmuş odanın- varolduğunu? Bak bakalım görebilecek mi

sin yüreğinin aydınlığını yoksa o ıtilmiş kahveterin tahta iskemielerinde ya

laka muhabbetleriyle yaşamaya devam mr edeceksin? Bu ülkede babalar 

ansızın ö lür. Belki de senin için ağlamayacağım, zaten seni uzun süredır 

göremiyorum baba Üzgünüm; kurtanimış odaının dışında kald
ığın için, 

belki farketseydın, açsaydın kapımı yeniden doğardın. Artık çok geç, sen 

seni yıkanlarla, öldürmeye çalışanlada dostluk kuruyorsun ve bundan hoş

nutsun. Fakat yinede bu odada özgürlük var, ya kapının ardında! ... 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg




