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Geride bıraktığımız, '96
yılı Kurt kadınları açısından
oldukça dolu ve anlamlı
geçti Bır onlamda Kürt kadın rönesansı yaşandı der_,ek obortmış olmoyız. Kadın grupları,
vcikıf, kültür merkezi, dergi gibi somut örgütlenmeler yarotarak atılım yaptılar.
Kendileri için örgütlenmenin olonoklarını
yarotarak güçlendiler.
Yeni bir yıla girerken, ROZA'nın 6. soyı
sını elinize almış olacaksınız.
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umuyoruz.

ROZA'nın birinci yılını doldurup ikinci yılına

ni yılımızdo, yeni deneyimlerle ROZA'do
yapmayı düşündüğümüz değişiklikler var.
Bu düşünülen değişikliklerde, ROZA'yı RO
ZA yapan tüm kadınların katılımını, değer
lendirmelerini hesaba katorak daha iyi, güzel bir dergi olmak istiyoruz. ROZA, çıkışın
dan bu yana statik bir dergi olmadı Sürekli kendini yenileyen, üreten, gelişime açık
bir rota izledi. So~ip çıkan her kadın, kendinden birşeyler kattı.

Ancak, ikinci yıl başlangıcında yapmayı düşündüğümüz. yenilikleri sadece, dergiyi fiilen çıkoran Istanbul'daki ekibin düşüncele
riyle sı nırlı tutmak istemiyoruz. Bunun için,
düzenlı takip etmiş yazar ve okurlardon do
aktif katılım bekliyoruz. Kendileri açısından
bir ROZA tarihi yazmalarını isteyeceğiz.
ROZA ile nasıl, ne zaman, ne şekilde ilişki

w

Yine bazı değişiklikler yaptık. Bu kez çok
eleştiri konusu olon ve okumoyı zorlaştı
ran küçük puntolu, sıkıştırılmış yazılar
görmeyeceksiniz Soyfolorımız daha rohat ve okunur

coğınızı

girişi bildiğiniz gibi Mart ayında olocok.Ye-
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'nin barış ve umut dolu olması dileğiyle ...

kurdular ve kurulan ilişki nasıl sürdü,
beklentileri nelerdir? Bu ve benzeri sorulara cevap olacak birer değerlendir
me yazısı istiyoruz.
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durumo geldi. Yazılar uzun görünebilir, oma
sayfa boyutlorımızın küçuklüğünü hesaba kotor-
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Bununla birlikte yeni soyıda olmcs nı istediğiniz değişiklikleri, önerileri ayrıntılı
yazersanız çok ;yi olur. Ancak, zamonında gönderilen öneriler yararlı ve iş
levsel olabilecektir. Bunu dikkate olarak,
Şubat'ın ılk haftasında elimizde olacak
şekilde uloştırmonız iyi olur.
Düzenli arşiv oluşturmaya başladık RO
ZA nın alanı ile ilgilı her türlü bilgi - belge ile kitap ve dergi ( kullanılmış da olobilır) bağışlarınızı bekliyoruz. Ayrıca, şu
nu do belirtelim, ROZA'nın orşivi, yarorlanmak isteyen tüm kadınlara açıktır. Bilgiyi payiaştıkça gelişip, üretici olacağımızı
düşünüyoruz.

ROZA'yı yakındon izleyenierin bildiği gibi, 4. sayımızdon sonra aramızdan bazı
orkodoşlorımız ayrıldı. Kendilerini daha iyi

ifade edeceklerine inandıkları 'jOjin" adlı
bir dergi çıkardılar. Boşarılar dileriz. Ayrıl
mo gerekçeleri hakkında, bir yorumda bulunmayı anlamlı bulmuyoruz. Bizi izleyenler

yorlar.
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Bedenlerimizin kontrolü ancak bizd e olabilir. Kürt kadınları, kendilerinin karar vere
kocekleri, bakabilecekleri veya istedikleri
dar doğum yapma hakları saklı kalmak kaydıyla, bu doğum kontrol yöntem ve olanaklarından her an yararlanabilecek bilgi ve
olanaklara sahip olmalılar
m
Aczmendi lideri ve beraberindeki "ima
el
görs
ve
ı
nikahlı eşim" dediği kadının yazıl
bası r:ıda yer alışı kadının yine iktidar eliyle
bir
siyasi malzeme halıne getiri lişinin tip ik
or.
örneğini veriy
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Şahin

iş
vs .. Yazılı sözlü .!Jasın iki aydır olayı
lemekle meşgül. Oyle ki, artık deği l bu
olay a ilişkin bir şey okumak konuşmak bile
zorlaştı . içini boşaltacak, bıkkınlık yaratacak, çözüm üretemez hale getirecek tarzdo, olayı işiemek kime yarar getirir2
Ezilenlere bir yararı olmadığı açık Bu sistemden rahatsız olan ve bu kirlenmeden,
savaş ortamından derin yaralar alan bir
kesim olarak yine de sessiz kalmak istemedik. Her şeyin tartışıldığı, hiç bir pisliğin gizlenmediği bir ortama olan özlemi mizi belirtmek istedik.
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Devletin bu nüfusu azoltma yöntemine karşı
·
biz de "haydi kadınlar doğum yapın" çağrı
eva
sını yapacak deği liz Zaten, küçük yaşt
lenip, menapoza kadar çocuk doğuran Kürt
kadınları neredeyse çocuk doğurma makinalarına dönecekler Kürt kadı nlar için cid·
di bir handikap.

.a

daki düşünsel farkı yayın politikarnızla
göreceklerdir Onların kendilerini ifade
eden yayın organına sahip oluşları bizi
sevindirmektedir. Kırk görüşü bir çuvala
sokmaya zorlarsanız çuval yırtılır.
Devletin Kürt kadınına yönelik politikası ,
MG K (Milli Güvenlik Konseyi)' nin hazır
ladığı raporda bir kez daha ortaya konuldu Bizim daha fazla doğum yapmamzı istemiyor. Cidd i ve sıkı bir doğum
kontrolünden geçmezsek, Kürt nüfusu önlenemeyen bir yükseliş gösterecekmiş ve
devletin başına daha büyük bir bela olacakmış. Zaten, herkes (aile , politik çevreler, devlet, ahlak ...) ve herşey bizim bedenimizi denetlemekle meşgül Bize karşı
ve rağmen yapılan bu denetimlere sessiz
kalmayacağımız açıktır. Doğum kontrolü,
siyasi iktidarların elinde, kadın bedeni
aracılığıyla ırkçı bir hat izleyebiliyor.
Zorunlu doğum kontrolu, kendisi dışındaki
etnik kimlikleri daha az zararlı gibi gözü
ken bir yolla soykırıma uğratmanın uzun vadeli ama etkin bir yoludur. Bizi, doğrudan
savaş yoluyla ortadan kaldıramayacaklarını bildiklerinden nüfus azaltma yoluna gidi-
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ek3 Kası m '96 gününde Susurluk'ta gerç
leşen kaza ve ardından başlayan temiz toplum istemi gündemden uzun bir süre düş
!,
medi. Çatlı, Ağar, Çiller, Kocadağ , Topa

SEVERiNE'nın şu sozlerini siz-

lerle paylaşmayı çok anlaml ı bulduk: "Benim
bütün fem inizm im ıki
sozcükten olu~ bnce adalet ve
sonra, hemen
ardından
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"Kadının giyetine çıkma hakkı varsa,
kürsüye çıkma hakkı da olmalıdır"
diyen Olymp

Kürt kadınlan pollflkanın nerasındelerV

1980.Ierin sonlarında başlayon
bağımsız Kürt
kadın hareketinin gündeminde ilk sıra
ları

hep
politikadaki duruşumuz işgal etmiş
tir. Politikoda
aktif olarak yer olan kadınlardık
Fiiliyatto bir
dolu sorun yaşıyorduk ve eleştire
l bir yaklaşım·
la yoşodıklorımızı anlamaya, deği
ştirmeye çolışıyorduk. "Eski tas eski homomlo"
bir yere vorılomoyocoğını biliyorduk artık. Seçim
dönemlerinde, kampanyalarda çalışm
amız için çağı
rılıyorduk, kimse bize ada y olma öne
risi ile
gelmiyordu. Ya do kadın hare
ketinin dışında
yer olon, stotu, meslek sohıbi
veya dah a çok
da ''önemli" bir ailenin, için- .
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de Gouges, yazdığı bir yazıda
n dolayı tutuklandı ve giyetine gönderildi. Bugün
sıradon
bir hak olan genel oy ve .ad ay
olma hakkını
kozanmanın bir direnme tarihi var.
Ancak,
halen politikanın büyük oranda
erkek işi olarak algılandığı dünyada, biz
kadınlar pasif
katılımı aşmanın yollarını ve nedenle
rini sorguluyoruz. Artık açıkça Kürt kadı
nları, politikadaki geri konumlarını terk etm
ek istiyor.
Kadınların genel oy ve ada y olma hakk
ının
Türkiye'de geçerli oluşunun 62.
yıl dönümünde, politikadaki yerini sorg
ulamak istedik. Ancak konunun genişliği ned
eniyle, sı
nırlama ihtiyacı doğdu. Biz de birinci
derecede alonımıza giren Kürt politik
çevrelerin·
de kodının yeri ile sınırlamayı
uygun bulduk.
Ayrıca, dünya kadın hareketinin
kozanım
larıyla ortık bir çok ülkede uyguloma
alanı bulmuş olon pozitif ayrımcılık ve
kotanın
do Kürt politik çevrelerinin gündem
ine gir·
memesi ciddi bir eksik·

dı.
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lik·
tir. Seçim zamanlarında kitlesel
olarak
alanlara ve oy sandıklarına yan
sıyan kadın gü·
cü maalesef ada y olma ya do
parti içi karar
mekanizmalarında istenilen sayıda ve
nite
olamadı. Gerçekte kadınların politika likte
da geri ·
planda yer alışlarının evrensel
bir olgu olduğu
bilinir. Bu konu, kadın kurtuluş
hareketinin gündeminde hep varolmuştur, dah
a uzun bir süre
de varolocağa benziyor.
Konuyu ~.u çerçevede sınırlayorak
tartışmak is·
tiyoruz. Onemsediğimiz bir kon
u olması itiba·
riyle zaman zaman farklı açılarda
n tartışmaya
devam edeceğiz.

den
gelen sembolik bir misyon yüklene
n bir-iki
kadın odoyla yetinerek vitrin süsl
üyor, ne
kadar "demokrat" olduklorını gös
teriyorlar-
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Pozitif aynmcahk yol açaca ma~

Seçim dönemlerinde yaşananlar
Son yapılan genel seçimlerde
durum ko·
dınlar açısından çok do parlak deği
ldi.
199 5'in genel seçimlerinde kadı
nların rolü

ne oldu?
Burada, düzen partilerini bir ken
ara bıraka
rak, sol muhalif cephedekilere
bakalım. Bir
yıl önce yapılan seçimlerin kadınlar
açısın
don tahlilini şimdi yapmak belk
i çok güncel
bulunmoyobilir. Biz kadınlar
için, yakın
olon bu tarihi değerlendirmek
bizce çok anlamlı ve yerinde. Somut yaşanan bu
olay
üzerinden, kendi payımıza çıko
rocoğımız
deneyimlerin gelecek seçimlere
de ışık tutocağını düşünüyoruz. Üstelik, önlem olm
a şon
sımızı artırır, en azından aynı oyunlara
gelme
ve seçim dönemlerinin gürültü
patırtısı içinde
güme gitme riskini de azoltobiliriz
.
"Emek, barış, özgürlük" Blok'und
a yer olon
dört portinin kendi arölorındoki
ittifak için sı
kı bir şekilde işleyen görüşmeler trafiğin
de her
an ne olacağının belirsizliği ve
hızla işleyen
seçim süreci kadınların ada y
olmak için du-

rumlarını tortışmalarıno, qüşünme!erin
e fırsat

Bu durumda son onda bel
ir·
lenen ad ay listelerine de
kodıniarın gerekli ağırlığı yansımıyordu
. Böyle, "olağa
nüstü" dönemlerde yine kad
ınlard
korlık, kendilerinden vozgeçiş, on feda·
erkeklerin

ların,

soyodlorı, aile statüleri yo do
poro ve mes·
\ek sahibi oluşları kıstas
alınmıştı .

sil

olacaktı.

Nitekim de öyle oldu.
Blok'un Turkiye çapında
ad ay gösterdiği
50 0 kişi içınde 54 kadın
ad ay vardı. Yani
tüm adayların onco~ yüz
de onunu oluşturuyorlordı. Ustelik odoy" listele
rinin
Gebazı istisnalar hariç, oldukça
o\cıro~ alt sırolorındoydı.

1

ne\

~t\ \\\ennOe Bu kodıniarın yer
alış bi·
'f8 me\t<)lpO\\etÔe çimleri
ne, kim olduklo·

~t\ 'md\n -..l-~ rın~
poto 'f8 mes~ son\b\ o\~
\on \mos

·

Ge ne l ola rak
Kürt illerinde ve
me tro po lle rd e
Kürt kadın aday·

w
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Kodıniarı sınırioyon başka

killiği

etken de milletveiçin gerekli yaş sınırı olm
uştu. Aday ol·
mak için gerekli 30 yaş
sınırını oşabilen parti·
li kadın soyısı do ço k değ
ildi Istekli oldukları
halde, yaş sınırı engelin
e tokılan kadınlar do

vardı .

- Aktif politikoya katılan
kodıniarın çoğunluğu
nun bekor ve genç olduğu
do bir gerçek. Evli
ve çocuk sahibi olmak
kadınların aktivitesini
azaltan önemli bir unsurd
ur. Çünkü, odaylık
teklif edilen kodıniarın bir
çoğunun çocuğa bo·
kocok kimsesi olmadığın
don kabul edememiş
li. Ayrıca, eşierden erkek
od oy
neo kendi li·
ğinden kadın geri planda durmaolu
k zorunda kolıyordu.Böyle durumlarda kadına önc
elik verilmesi gerekirken, erkeklerin
lehine bir seçim
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kalmıştı
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bakarsak
bır manzora goru·
~~n.
rüz?
--~!

w

\ann,

· Blok

·

gerçekleşiyordu.
·Tü m bu somut nedenlerin
yanısıra, doho do
önemli olon politikanın yop
ılış tarzı do başlı·
başına ciddi bir engel oluşuturuyor
. Bu durum,
aktif politika yapan kad
ınlar orasında bile,
ad ay olmoya karşı bir
isteksizlik doğurur.
Komponyolordo aktif çal
ışmayı yeğleyebili
yor, oma ad ay olmak co
zip gelmiyor.
· Seçim çolışmolorındo
sürenin
ğun çalışma temposu, gece gü kısolığı, yondüz deme·
den sokak, kahve gib i zat
en kodıniara kopo·
lı mekaniara açılma zorunluluğu
gib i neden·
\erin kodıniarı sınıriodığı
do bir gerçek. An·
ca k şu noktaya do vurgu
yapmak önemli;
her ne kadar seçimlerde
ad ay olmak kadın·
\or açısından pasif işleye
n bir süreç olmuşsa
do oy kullanma olonında
kadınl
katılımcı ve aktif rol almıştır. Özelliar oldukça
kle muhalif cephede, erkeklerin
politik sokıncalor·
don, askerlik durumlarındo
n vb nedenlerle
oy kullanma oranı kadınl
ardon boriz bir şe
kilde oz olmuştur. Yani,
kitle des
kadınlardon gelmiştir. Zaten bu teği'' de
somut durum; şu açık gerçeği bir
kez do ho ortoya
koymuyor
mu?
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ıçinde yer olon portilerin kadın
komis·
yon
lar
ı
yo do birimleri kendi ora
durumlarını kolaylaştırmak, onları
lar
ınd
a
dururahatlot- mu tartışma, od oy çıkarma,
birbirini desteklemak istenmişti. Seçimlerd
e kozanma şansı me ve yüreklendirme sür
eci işleyememişti bile.
yüksek popüler, medyatik,
poro -güç-statü Ha l böyle oluneo, ad ay
bel me işi kendi kosahibi kişilere od oy olma
önceliği tonındı· ro rio rı ile değil, erkeklerin önirle
ced
ğındon zaten kodıniarın do ho
rı kadın odoylorlo diyoloğo geçenmesoptodıklo·
boş
ları sıfıro yakındı. Olsa olsa sem ta şans·
ile sınırlı
bolik !em·
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vermemişti.
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tarhş•lm Jhr. Oym dova\aro,an cinsleı orası
ıcıl" kovrorrıı

dele

katayı

ra rı
Enternasyonelin ko
a
ın uygun olarak
kendi politik. hatt

yukarı

Ç ok
, \jzüğüne koydu.
dan alınan korona
uh
mez Sol m alif
işlevsel old.Jğu söylzzeratıe kod nların do yo t
bi
cephede kotoyı.
ren
ndemıne ilk kez getı
gü
ma
ış
ması 11e tart
dınlar olsya:·st Portij li ka
BSP /Birleşik So
ı bulma·
an
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Partisi) ;le mi.ımKti
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Ko/a

madığı
Siyası partirer/e sınırlı ol

.

e olaı

grubu gundemın
rt
ortı. Ancak, burun Ku
ve la r' ŞIYJO ortamı yo· a yonsıması epey zamlar
politik 1çevre ve kuru
hiçbir parti
bunu uygulayen
man o dı Henuz
rd i ç·,.,_
zırlığ nı yooor. ve ke
yoK. A.rno, or ha
rrücodeles veren
de kabul ettirme
ol an de
somut otorak bu
rımleri var Şitrıdi/ik, gr
upları var Gelece'< e..sa-.yol alan portı kadın
kadın b 'rr ler"~d
yıda bu konuda poağrdızer. i n.Oncek ~ 1ordo vo•o
ıp torlışac

Bağımsız Kürt kadın

kadın oı

göruş al

halde, en ço;;

iş~"J/

kadın hareketının

tavrın

daha
lan recçi
murrıuki.ın yı..-.e de

yumuşodığ nı so~':errek

a rl a ru · ·
•e 20 p un -w sa f ç• k
•ç n, . n- wi ,
~adu-.l•k ki n- w lin .·· · . .

..._

epimiz, bizi yönetenlerin cinsler orasındaki eşitsizliği sürekli
beslediği konusunda anlaşı
rız. Kadınların yetersiz temsili
konusunda hemfikirizdir Bu
tartışma götürmeyecek kadar kesin, açık
ve aşılm ış bir gündemdir. Tortışmamız gereken konu, kadınların çıkarları temelinde
bir grup olarak , kadı nların temsili gerekli midir, değil midir? Yoksa iyi bir temsil
için "şerefli , dürüst, geniş görüşlü" tüm top-

H

lumsal katmanların
yeni her iki cinsin
h:i, lradmbnn de temsilcisi mic/{9!Jr 1tl, Sinif dir?
glhl fadô BZI/mfl/ll Gündem im izde bu
tartışman ın olmadunnn/an Itim
Iracimlan ayn1 ~ sından ve kendi çıkor grubumuzda da
bela lrss/jH~
bunu iyi sorgulamamıml}or
zın gerekliliğinden yanayız .. Bugüne kadar ya-

ilnan deneyimler göstermiştir ki, kadın tems
l
ciler kendi çıkar grubunun temsilini ihma
eri
benz
ve
k
ilme
edip , politikoda etkin olab
ilnedenlerle "tum toplumsal çıkorların" tems
çok
ciliği iddiasındadırlar. Böyle oluşunun
çeşitli ve açık nedenleri bulunmaktadır. Bunlardan bir koçını hatırlatmak gerekirse;
la
Birincisi, kadınlar orasında da ortak çıkar
rın her zaman aynı olmadığıdır Bilindiği gievbi, son yıllarda feminizmin gundemine
eskive
ştir
girmi
şması
rensel kızkordeşlik tartı
si gibi evrensellik tek doğru olarak algılanmı
yor. Çünkü, kadınların diğer ırk, sınıf gibi
farklı ezilmişlik durumları tüm kadınları aynı
da
noktada kesiştirmiyor.Bu durum, kadı nlar
gibi,
ğu
ezilmişliği yaşoma biçiminde oldu
kurtuluşa dair yol ve yöntP.mde de farkl ılık
yaratıyor. Kadınlar için çoK önemli kürtaj meselesinde bile kadın tutumları çok farkl ı lıklar
gösterebilmişfı r. Bu zamana, koşullara ve biş
reysel görüş farklılıklarına göre de deği
mektedir.
ki,
Ikincisi, yaşanan deneyımler göstermiştir
nsibugüne kadar seçilen kadı nlar oy pota
yelini kopma, vitrini süsleme,

w

w

w
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Anne Phıllps

o -

•ç u- . , h'Wi 1- en -w si l?
politi-

ka sahnesini yumuşatma gibi çıkarlar güdü
ve
lerek, iyi akademik eğitim görmüş, para
tur.
güç sahibi kadınlar olmuş

Blme, kad!n politikası kendı akar grubunun
lhttygçk:ln ..98fQeVeslnde ~llendırılmelı.

ur
di

soyılomoz'

ş

.., ..

iv
ak

"Surekli olarak kodm/arın seslerini dışlayan
sistemı yalnızca odafetsiz değil; temsı{ bile
temsil
bir

çtSe9anler va seeilenler arasmdakl cmk~

kartar unutulmadanL lamsil etmenın de
mini koçü~ kadınlar her kqylda

~ltfkanın her basamağında

olmalt-

lar.

"Kadınların ihtiyaçları, çıkar politikasının

kendisini mutlak yanlışlar'' gibi riskli bir tezi
savunmak yerine, grubun temsilcilerinin
direk kadın grupları içinde örgütlü olmalarının tercihinden yonayız.

Kadınlar, apor lman yöneticiliğinde~,
mahalle muhtarlığından ve yerel örgütlen-

melerin her kadernesi dahil en üst temsil
mekanizmalarının içinde de aktif yer almalıdır. Kadınlar cins kimliklerinin
yanısıra, taşıdıkları diğer kimlikleri doğ
rultusunda eşit ve fmklı olma anlayışını
gözeterek bulunmalıdır.

ZEYKEP

C

gün on kadın mahkum tarafından bütün vücudu şişip morarıncaya kadar dövlildü. Uzun süre
ailesiyle gör(işmesi de yasaklanclı.

u,.~..

* Çin'de kadanlar nasıl
raz anlatabilir misiniz?

di

'de siyasi iktidar~ ~ la çelişkiye düşen
~ ...
•lere uygulanan
"Çalış~ kamplarında yeniden eğitim" denilen
idari gözetim biı· ceza yöntemi olarak uygulanı
yor. Düşünce mahkumu ilan edilen Tong \IJ de
hiçbir suçlama yapılmadan ve yargılanmadan,
2,5 yıl "çalışma yoluyla yeniden eğitim " cezasına çarptırıldı. Wei Jingsheng'in asistanı ve .
ıercümanı olarak çalışan Tong ~ 1 Nisan
1994'te devlet güvenlik güçleri tarafından tutuklandığını yabancı basma açıkladıktan sonra Eğitimci ve bir çocuk arınesi oları Toııg Yi, ~ınıdı siyasi ınlil·
gözaltına alındı. Önce kendi üniversitesinin ıeci olarak fsveç'le yaşı~or. (foto . lJiusl~r.ırası Af örgiil(i Çin
mührünü ABD Kolombiya Üniversitesi'nin li- Raporu)
sansüstü başvuru belgesini izinsiz kullandığı Uluslararası Af örgütü'nden bir heyetle birlikte
iddiasıyla suçlandı.
geçtiğimiz yaz lstanbul'a gelen Tong Yi ile Çin'de
Tong ~ , Ocak 95'te Hewan Çalışma Kam- kadınların durumu ve kendi yaşadıklar·ı üzerine
bir söyleşi yaptık.
pı'na gönderildi. Burada üretim kotasını dot-

kek eşitliği ne olur bilmiyorum, ama bunun
için çalışıyorum. Yönelimde kadınlar dalıa
çok yer aldılar. lsveç'te yaşamaya başladı
ğımda bu problemleri daha çok görflüm.
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yaş1yor?

Bi-
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va
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* 1949 yılında Mao Çin'i birleştirdi, kadınla-

w

w

w

durabilmek için günde 15 saatten fazla çalış
maya zor·landı. Kamp görevlileri tarafından,
yediği dayaklar konusunda şikayeite bulundu. Ama herhangi bir önlem alırımadı. Aksine ertesi

* Kad1n kurtuluşu konusundaki düşün
celerinizi öğrenmek istiyoruz.
* Çin'de yaşar·ken, çeşitli deı·giler·de kadınlarla ilgili çok sayıda yazı yazdım. Ülkemde, kacJın er-

rı

yükseltme fikrini ortaya attı. Gerçekten de
1949'dan sonı·a kadınların durumu olumlu
yönde gelişti. Biliyorsunuz kaç yüzyıllık feodal dönemde kadınlar· çok aşağılanıyorlardı.
Bir Çin Imparatoru üç bin kadınla evlenebilirdi. Parası olan herkes 1O ya da 20 kadınla
evlenebilirdi. Yani istediği kadar, bir sınırlama
yoktu. Mao da daha önce 4-5 kadınla evlenmişti. Mao'dan sonra tek eşli evlilik oldu.
* Kadınlarm birden fazla erkekle evlenme durumlari olmuş muydu?
* Çin'de değil, Tibet'te bir kadın birden fazla er-

kekle evlenebiliyordu. Tek eşlilik yasasından
soma onlara da yasaklandı. Biz Çin kadınları,
gerçekten kendi onur·umuzla yaşama hakkını aldık. Bu meselenin bir yüzü, başka biı· yüzü de,
kadınlar meslek sahibi oldular ama, eskiden beri geleneksel olarak yaptıklaı·ı ev iş-

* Oe\iletin doğu
m kontrol politik
asi
var m1? Buna ne
d'' o.
.

uz?

.. Bmı ~t ı ı ı ,rtlh
ÇKP'nin (Çin Koml
ini<>t
P,\rtı-..i1 ıı,, ·K .~ına 1\a
tılını~orum, anıa lıu "b
ir
ail<'d<-' 1J ı :,.ocuk"
polilikasını destekli
)
or
um
.
[3P.It ' 1 r,t; bir ÇO
C\lgUill \d i'.

e<

dm örgütleri va
r ma?

eden daha fa zl
a çocuk olmas
m,
r ka dm istiyorsa
... ?

.o

karşi çakan ka ·

ur

.. Açıkta hıçbir ı..
adın kuru luşu karş ı
çıkamaz.
Ama. doğunılaı· \in
e de oluyoı·. engell
en
etni)o
böylece fiilen cloğ
uın yapaı·ak karşı çık ı·,
ıyorla
Çogu, direkt söyleı
ıınese de doğum yapara r.
k bu
yasağı deliyorlar
.
* Gizli doğum ya
p1ld1ğ1 açağa Çika
rsa ne
olur?
• Işten çıkanlır, ha
~ at hakkı tanınmaz. Do
ğum
kontro l politikası bö
yle olduğu için. De\l
~t
ke
ndi
çalışan ııı~ınıır ların ı ko
ntrol edebilrli. Kö~dek
i kadını koııırol edemedi.
% 80 ı..öylü oldu ğu
için
kontrol çok toı· gerç
ekleşebili~or
" Peki, devlet bu
uygulama için
doğum
kontrol araçlara
m ücretsiz sa
ğlayabili·
yo r mu?
.. Ec;kıd en ücretsiz
\eriliyordu, ama ~ın
ııli t dna
aynlacak para yok.
Doğum kontrol koıııı\
.1 ~·ı \·ar.

w

' Ok ~ocuk i)ldiı· " ge
le

w

w

~imdi Çin'in nlifusu 1
milyar 300 lıindiı·.
Ha
ı ıla) a \ı,tk<l11i•lk bliyiik
bir toprağı oldu~u
gö
rliı iı·. An M. çoğu baı..ım'
>tZ, yar,u lanılabilineceı..
top rak pek f<\Zia de~il
. Halkımız yobuldur
. Çin'in

Hamile kalan kadına
klirtaj \aptıı·ıyor.
* Bu uygulamay
a ne diyorsunuz
?
• Tabii insan hakl<\1'11
1<\ aykındır. Zorla ~ap
tırıyoı·.
ı\ıııa, eliğer ~ anelan Çin'i
yapmd~l ~ereki) Or Ben.·n de tlo~uııı kontrolünü
iıısaıı ha.klal'l sa\unuwsuyum. viııe de bu
politikasını <lcsteı..liy
orunı,
ÇKP beni tlli~nıaıı
ilan etti~i halde. 'le
çelişki
değil mi? Dışanda an
lattığ
ınııor. :"-leden kadınl,ırııı ınıda 1\adınlar anla·
istediği kadar çocuk
yapnıalc1rına izın

di

* Bu do iu m po
litikaSma

.a
r

1

tışı.

va
k

Her ka d m a b ir ço
cuk

r. Ama, kim bakacak?
'tala için ele zararlı nü
fus ar-

si

ol an ak
* Devlet, çalaşan
kadanlara
sağlamayor mu?
* Doğum yapaı·sa
56 ~ü n izinli oluyo
r, baş
ı..a da bir destek )O
k.

neği ,,\1'. ~üfus artışı va

nız, Çin için clegil, düny

rg

lerini yine yapmay
a de\ am eıtilı>r, bu
duruın<l<l ~likleri hir kat da
ha art tı. llenı e\dP.
tıeııı de clışarıtla çalı
şm ış oluyorlar. Kadın
lar çalışmak istemiıoı
· Inı durumda, yükleri
çok ağır ç(inı..ti.

,.

\erıneyi)ini anlanııyor
lar.

* Şimdi bi ra z sizi
n Çin'de yaşadiki
arlRI
za geçelim isters
eniz. Cıç değişik
kadanla r hapishanes
inde kald1ğmaz1
biliyoruz, bi ra z an la ta
bi lir misiniz ?

* Kaldığım ilk kadı
nlar tıapi<>hanesincle, he
nüz
suçlu oltluğunı kc~
inleşıııenıi~ti. kararlarını
beklediğimiz yerdi. Bu
~özaltı slires iııde Ile
ntiL suçlu olduğu
muza karar \ernıedikl cri
halele insan tıaı..lar
ıınızın ihlali vardı. oı·cl
a
~ördüğüm "''dınların u,o
80
leı· an\dığını bulanı ay m< 'i suçsuzdu. Polisa, rehin olaraı.. gidip
annı>leriııi. eşierini
YP)a çocukları-

Bizim gilıi öğı·<'lnıcnler deı-s veriyor,
okuma yaznıa hilnıc\ enter çok. Çok az bir' lıcıı·
çlı~ vt~ı·itiyor.
lıarcanacak yer olmadı~ı için biriktiriyorlar Yalan söyII'VC·

va
ku

soru~tur-

nem

ıi<,.

kalclı

.ı~

.!.

ı •r

nı

çok

* Cezaevinde geçen bir gün
ünü anlatabi·

lir misin?

· Ö~retnıenlik yaptırıyorlardı. Herg
ün t..alktığı
mızrla askeri eğilim gihi spor ~apılıyor.
ı..oşuluyor.
Bunlar yarını sdal kadar sliriiyor. Ardı
ndan ders
için lıazırlık yapılıyor. Derslerde polis
ele oluyor,

w
w

w

* Kampta, ne gibi işler yapiyor
sunuz ?

ı

köt(i dP
ğiIdi. Si\ asi ıutuklıılarııı.
duı·uınıı çok daha zor, l.ıüyii~ M<II
J ~,.et..iyorlar.

.a

içinde lıilıııesi ?,crPkir. Bu -;urede bir çok ~eyinizi kaybeclelıilirsiııiz
. 1\ö~ lıı
~adııılaı· için ~:o~ zor, e~er hasat zaıM
nı ise,
ürüntinü zamanında kaldıramaz \C
c.;iclcli c~o
nomik zarar göı·üı· Zaten ~ö\ Ili yoks
ul.
Ikinci hcıpishaıın ele suçlu olduğuımı
m karar
\erilıniş oluyOI', ama ne kadaı· cPZa alac
ağıını7
lwlli ch~gil, lııı siirede onıı bekliyoıw.
Bu sıra
cia zorıınlu olarak çalışıyorsunuz. Üçti
ııctisün
cle de aı·tı~ ceza kesinleşmi~ oluyor. Çoğu
nluk
ağır işler. ben öğretmen olduğum için
hafif iş
ler verdiler.

rs
i

ınanın

* Kadmlarm siyasi hak lari ne
du·
rumda? Üst düzey yönetim kad
rola·
rma yükselme şanslari var m1?

rd
i.o

nı alıyoı·tar. Kanuna göre rikaları var. Bed
ava yaptırılıyor, devlet kar ediyor.

rg

* Kaclınlaı· çoğunlukla dikiş clikiyorla
r, ceket falı

denctliyoı·.

Ancak, erkek yöneticilerin almıiMiarı
yönetici olabiliyor çoğu ı..ez , üst ı..aclenıe
ye geIPn karlınlar onlar. Akıllı, çalışkan ı..afl
ın var,
*

ı\111<1 yoııetic.;i olamıyorlar.

* ÇKP'nin özel kadm birimi var m1
?
* Var. yine de clediğim gilıi list ka<l
eınede yer
alan erkeklerin yakınları, akrabaları
olan kadınlar olabiliyor, sıı..ı denelieniyor
.
* Muhalif kadm örgütleri var m1?
* Yok. Hükümetten bağımsız çalı
~ma fikirleri
oı·taya atılıyoı·, ama henliz imkan yoı..,
çalışanıı-

yoı'l<ll'.

\
Feminizme nasıl bakiyorsu
nuz?
Çin'de feminizme yaklaş1m nası
l?
*

* Bira1 önce Mao döneminden sö1
ettim, ama
sonrasına eta cleğinmekte yarar var.
\1ao ı;;onra

it..inci clönemcle bijyiik hiı· ekonomit..
reform
yapıldı. Sivasi l.ıir tle~işiklit.. olmadı. Buıı
un ıçin
zen~inleşen erkeklerin kaclınlaı·ı işlerinele
n ayrıl
clılar. Böylece, Universile mezunu kaclı
nlar l.ıile
fahı·ikalcll'<la c,;ok düşiik iicretle çalıştılaı
·.
'>1

grup...

* Şimdi de fark11 etni k gruplardan kadml ann dunımundan söz etsek...

w
w

*Aziniik kad mla n ile Çinli kad inia nn ya-

şanu aras mda fark lilik var m1.?

w

*Avrııpa'da ırkçılık göı·dürn, bile benzenıeyen
durumlar hakim. Çin'de farklı durum var.

rg

üyor
* Yaşad1klanmz1 yazmaYI düşünm

rd
i.o

se farklı bir şey yapamıyor.

bir çok
* Pek bir problem yok. Bu yüzden de

n.
azınlık bitti, artık yok. Karışık evlilikler yaygı
im
* Kendi dille rini konuşuyorlar m1, eğit
yap iyor lar m1?

Başka kimse çıkaramıyor. Eğitim de böyle, kim* kad1n gazetesi var m1?

na* Acayip çok. Ama çoğu magazin. Kadınların

ı
sıl süsleneceğini, nasıl yemek yapacağını anlat
bir
li
yor. Yanlız akademisyen bir kadın kalile
topdergi çıkardı bu ara, kadın meselesini daha
.
alıyor
ele
k
lumsal bir mesele olara

*Siz de yazmaYI düşünüyor musunuz.?
ersenı bile ya• fsıer
az. ama şimdi yazıp gönd
anamdim,
yınl

.a

k
* Çin'de 56 etnik grup var. Çinliler en büyü
grup. Diğerleri baskı altında, bunun için onlar bizden nefret ediyorlar. ÇKP'de bizim aydınlarırı1ız daha fazla zulüm görmüşlür. Ben,
ı
ÇKP (iyesiydim, ama onlardan daha azapl
günler yaşanııştım. Böyle olunca, beraber
ÇKP'den nefret eımenıiz lazım.

tindir.
* Çin'de (akan radyo, tv, gazete hep devle

etçi
Bir nevi cezalandırma. Çünkü, babam Milliy

başla
ula
ilkok
Çin'den imiş, ÇKP üyesi değildi.
en
dıktan sonra cezalandırma amacıyla yenid
eğitime !abi tuttular. Babanıdan dolayı, bizi de
konirol altında tutuyorlardı. Doğru d(irüst okul
eğitimi görmedim, herşeyi kendi kendime öğ
rendim. Bu dönemde kendim öğrenip üniversiteye gittim.

va
ku

Çin'de 56 farkli etnik

lik
* ı\zanl1klar ile Çinl iler aras mda evli
sonın oluy or mu?

rs
i

Bazı kadınlar da zengin erkeklerin ikinci
karısı olmayı kabul etti. Genç kızların, fabrikadan aldıkları ücret çok az olduğu için,
bir erkekle bir gece yaliıkiarı zaman bir aylık ücretleri kadar llara kazandılar, karlı idi.
Güzel kızlar çalışmayı bırakıp böyle işler
yaptılar. Mao döneminde böyle şeyter yoktu. Kadınlar eskiden emekleri ile geçinebilirken, şimdi tenleri ile geçinenler var.

*Mao döneminde ml okudunuz?
* 8

yıl çalışma yoluyla yeniden eğitim

gördüm.

musunuz?

Eğer yayıniayacak bir yer bulursanı, yazarım. tki kitap çalışmam var. Çin'deki ölüm ce*

islizasının kaldırılması için bir kitap yazmak
inrtları
çarptı
yorum. Çünkü, ölüm cezasına

sanlarla çok yakın ilişkide bulundum. (kincisi,
cezaevindeki kadınların hayatını yazmak isti
yorum. Bunlar değişik suçlar nedeniyle yargı
tlahaya
lanmışlar, rüşveı, hırsızlık, siyasi vb.
rı çok değişik. Burada Çince yayınlama imkanım olmadığı için ·· ekleyeceğim. Belki
Honkorıg'ıa olabilir.
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On a da o dönemle ilgili bildiklerini soruyonda,
ruz. Bize, geldikleri Gir it Adası'
arının
"Gavur" diy e adlandırdığı komşul
kadir
en
tırk
anla
ne kadar iyi olduklarını
ydü
bilirliğini ggrmemek mümkun mü ?
rin ev
O dönemde komşuların, çetele
larından önce kaçmaları için ha-

w

w
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Hatta ilk dönemlerde yerlilerle
edik
muhocirler arasında kız alıp-verm
a
yaş
do
lerini de vurguluyor. Turuşlu'
ni soyan Alevilerin nereden geldikleri
it'ten
ruyoruz. Ali Bey, onların da Gir
dögeldiklerini (farklı köylerden), ilk
iliği
nemlerde insanların alevilikle sünn

g

gönüllülüğünü anlama-

l>.

halkı- rı "gavur
nın onla
e aşağıladıklarını
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kadının, duruşundan inceliğini,
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Yanımıza yaklaşan 55-60 yaşlarınal--

rs

q.

oma
sünni, annesinin alevi olduğunu,
oısrarla oğlunun alevi bir kıza aşık olm
or.
sını kabullenemediğini belirtiy

umuz
On lara yemek kültürlerini sorduğ
bile on
da bize sadece un ve yağdon
, bulçeşit yemek yapabildiklerini ama
lüyor·
guru Türkiye'de öğrendiklerini söy
du.

di

Sohbetin bir yerinde ona neden
dışlandıklarını soruyo-

ayırt edemediklerini, ke.ndi bobasının

ur

nesinin halen kendi derdini anlatacak kadar Türkçe'yi bilmediğini
ard ard a sıralar.

baskın

ber verdiklerini anlatıyordu.

Oıadan ayrılırken, o insanların öykıküleri kafamızda yığınla soru bıra

ülyor ve kendilerine özgü alç ak gön
iyle
lülükler
Belki de hiç görmedikieri , dedelerinin ise hiç
.... .._
unutmadıkları Girit'in özlemiyle bakıyorlar dünyaya.

A,

vedalaşıyorlardı.

~ ~

* ROZA'nın 5. soytsmda yaym/anan "Azm

hkto kolon kimliklerimiz" baş/tk/, yaztda
isyonu
!HO Istanbul Şubesi - Azmitk/ar Kom
gore,
tye
bilg
üyest Neşe Ozan'm verdtğt
t en
farki
arı
açtd
Türkiye'de dil, din ve etnik
az 47 grup yoştyor.
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;aman içinde eliğer
mfırıdalar. Bıı adam kısa"alıyor". ÇünkıJ ''O" erı güçıleri yenip gelini -kadın

ıibiyel hakkı onun. Eee,değk.ıil
sal
l
iye
h1sü, yani nılllk
o lilnıan sorun yok
dın cia "rııülkivel" zaleıı,
nı i?

ıernitiPnnıiş, gelin en koDiğer adamlar .sa\lılmuş, - kadınlar, ah lıele Klirl
liyle
nınrııas11 \e rnasurrı ha Prı, dolavısıyla bwıda da
r
irle
kadınları tıep öyled ;aindi kctdPrini IJa~kalanrırn
la ke
bir sorun yok!- oracık
seAlkışlar. tıe}ecaıı ftrıınalalelrı.er.
eline le~lim elıniş?!
nc
içi
irciler lanı bir huşu
vinç göl}·a~ları, Sl'}
şimdi sıra diğer işler
Oüşrndtı kovulmuşlur arrleık,gelinin ·kaclınııı- }iilütıü
celik
de. "[sas Adımı" ön
, saı·. ama Sd(:larııu d(nııyoı· Kadı
ıyo
dır
örren örlüyü kal
rı yerer diye düşünüyor.
dece y(izünü. O kada
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ler
giyinrnişlcr..._
ler siyah. gr; şalvarlar
giı çatık, muısuz bir adam r.
Sahneye önce kaşlar
oıııruı.o
enin lam ortasına
riyor \lC gidip sahn
ar.
ışl
alk
Alkışlc~r,
Belli ki çok dertli ..•
dının ar<Isın<la olduğu
Kısa bir süre sonra, iki kaIPfPk, çelinısiz bir kadın
ak.
halde, yüzü öı·lük, ııı
~e
aı·l<l inli}or... Oıı ~elen
ışl
getiriliyor. Salon alk
.
yor
alı
i
rin
gE•Iip sahnede ye
lin. Sonra lüm ekip
kler sıı·ayla r,;ıkıp, lek
Ekipıe bulunan diğer erkn
Cll'a·
cller E'.şliğiııde, gelinin
lek karlalvari lıarek
birbir
yorlar, ~:ok belli ki
fında döne döne oynuge
rye
ı
leı
len adam ise tld
leriyle ydrışıyorlar. flk
dı
r ka n
bire çıglık ı,.,ığlığa bi
de oıuruyor. Bit'den
lon bir
Bu gelinin annesi. Sa
gelip gelini ıuıuyor.
seıın
üra
ıJı
ıea
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kere daha alkışlarla
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e
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ne
rum ya
bcbini pek anlamıyo
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klerin fıer biri sway
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ndan ıu
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ni orasından burası
e.
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in iç,i
in parııı,ığına
anne de mücadelen
k murıu. Adam gelin
ço
s
rke
He
Bu
çekiyorlar. Bu arada
ar, alktşlar... Tarn o esna yüzük lakıığırıcla oı·taltk iyice ale\leniyor.ağı.
ıkl
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kır
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er var
J..ıııe,ırıiıı rarldı
Yani, ka\lgalarını oyun
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larrıayı dfl~(inclak
da yenilik(:i bir şeyl
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}or
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ya1
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a
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ın
gibi. Da
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~ın i giiL iinüıı
ise- zurnayla süslüyorlar. fzle;icilı:ır he
linin yüzünü a(.ması
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i scre
er
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n
Kadınl
Adam"ı
e vanwına durup seyir
ncl
Çok büyük bir salo rı.
eli
ek- cekleı· neredeyse. Orılar rabii ki "[sas
ıay
erk
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le,
lin
ler
nk
re
~l
ııs<
ü -ııl
ilmişlir. Oniçinde, başları örtül
selc bilmişlir, halled
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larnlnorlar. \!e
?
ıa. peki biz Kürı kadınları
fat· ermiştiı· nıuraclıı r?
}le
SizcP. de öyle mi be
larım, 1 Aralık l996'da bir
Bu } ukandcı arılallık
si'nin
in* 1. Ol.ığan Kongre
Kiirt ııarrisiniıı, DBP'n
ndan
rı
la
un
oy
r
n falklo
başlangıcında sergilene ı; kadınlan geri. hiç
lı:ıyeyin
biri. Kısaca şöyle söy
ve
ıay'an, edilgen gösleren ~
bir sö1ü \e eylemi oln
}Ö
lür
r
ri rn('~'>C!i içeren he
bu lürdcn bir çok ge
Ne
sene v.b. 'lere karşıyım.
rP"<;el oyuna, mizarı
ni
rıa olursa olsun kabul elı
olursi olsun, ne adı
yorurn.
erı
~eya olayın kendisini görKü
Bu yazıyı oku}anlar
nlar rt
k ab<Irtıyorsunıu, bu
ler "aman canını, ço
Pri ve biz bunlara sahalkının geleneksel değprfDoğrıı olan politik ravır
yız.
hip çıkıyoru;, ~·ıknıalı
manın zabu Ilir şeyleri larıış
da bu zalen. Zalcn
iz,
iz. Tabii ki diyebilirsin
manı de.ğil" diy·piJilirsiıı
dediğinil için,
ama zaıen hep böyle

i
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w
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g

rin kavli" ile t.ıaş göl ed
ecekse. buralarda ne işi
var diye düşünmeye
başlıyorum. Niye bur<ıllrnizda
yaşıyorsunuz? Söz konusu oy
unlarda şu ve~a bu
biçimde geri mesajlar
içeren bir yaşam tarzın
ı
buralarda gerçekleştireme
zsiniz ki!!! Madem sizler.
ulusal. geleneksel roller
e. biçimlere ve değerl
ere
bu denli yanlış bir yerde
n sahip çıkıyorsunuz.
o
zaman birlikte mücade
leden. örgütlenmeden
ve
değişimden söz edemezsin
zamanınızı ve enerjinizi boşa iz. Çok kıymetli
harcıyorsunuz. Bence. gidin istediğiniz ya
şam tarımı kurabileceğiniz
yerlerde yaşayın. Orala
r nereler olur bilmiyorum
.
Bu tür bir yaşam tarzın
ı kurun diyorum. Çünkü.
bunun var olduğu bir ye
r yok
kı açısından anlamı ve geç ve üstelik Kürt halerliliği oldugu da tar-

.o
r

rimiz yok mu. ya da ola
maz mı
ğınız" haklar sadece gelenek ? Yoksa bize "tanıdı
sel haklar mı? Sizler
böyle yaparak Kürt Kad
ın Mücadelesi'ne

katkıda
bulunduğunuzu düşünüyo
rsanu p,ğer. yanılıyorsu
nuz. Hem de savunduğ
unuz teorik ve ide
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olojik hatta karşın uiddi bir tarihs
el yanılgı içindesinil. Bö
yle
yaparak esas olarak zat
en bizim olan ama biz
den
bir biçimde alınmış. çal
ınmış hak
dolayısıyla da çiğnemiş olm lanının reddetmiş
lıyor musunuz? Bana
kalırsa. tam da öyle ya
pmış oluyorsunuz.
Ben açıkça..c;ı bu kong
re süresince olup biten
lerden, bir kadın ve Kürt ola
rak büyük rahatsızlık du
ydum. Benim dışımda kad
ıniann da rahatsızlık duymuş olmaları gerekir; gerçekte
n duydular mı. duydularsa nedenlerini me
rak ediyorum. Tartışmak
istiyorum. Zira gönneyen
ler. duymayanlar için söy
lüyorum; il başkanlannın
sırala
kadın yoktlı. Oivanda ise tek ndığı masada tek bir
bir kadın vardı am
O'nun da sesini hiç duy
madık. Peki sesinin duyualmaması O'nun suçu muyd
u? Tartışılır beyler; hem
de çok tartışılır.
Lafı fazla uzatmadan şunu be
lirtmek istiyorum. Gelinen bu noktada, Kürtle
r. kadını, erl<eği, işçisi,
burjlNası. ulusalusı~ta hala kadınl
ara
uz
un
.
ren
kli
ete
kler giydirecek. süsleyecek. başlannı kapatıp, uğ
runa
kavga edeeek bir nesne
gib
parmagına bir yüzük talcıp "ali görecek. gösterecek.
lahın emri peygamt»

w
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ht>.P biz Kürt kadınlann
ı boğan d~,ğerlere
sahip çıktığınız için değ
il midir değişeme
meniz. dolayısıyla . deği
şemememiz~ Oysa
sol cu eri<ek Kürtler. değ
işimin anlam ve
önemini, tarihsel ve diy
alektik mat~.ryalinn
bağlamında nasıl da kend
ilerind
anlatırlar. Biı kadınlar bunlar en geçer~.k
ı h~r an görürüz. biliriz. Ama şunu
da biliriZ ki değişim.
gerektiği yerde ve ıamanda
yapılmayıp. ÇR,Şil
li gerekçelerle ertelend
ikçe. hiç bir biçimde
gel'(~leşemez. Şöyle iza
h edeyim beyler. ya
da ştıyle bir soru sorayı
m: Sizler Kürt halkının
geleneksel ve ulusal değ
erlerini bu şekilde koruduğunutu düşüııdük<,;
e. Kürt kadınlarının
haklan ne olacak? Nasıl,
ne şekilde ve ne zaman gündeme gelecek
, tartışılıp, politik tavır
belirlenecek? Öyle "Biz
kadınıanınıza çok önem
veriyoruz ve çok seviy
oruz. Onlar mücadelele
rinde haklılar. Sonuna
kadar destekliyon.ız..."
tarla olmaz. daha doğ
rusu olmuyor. okınuyor
beyler. Bir taraflan böyle
deyip, bir taraflan da
halen bu kadar geri ve
Kürt kadınıannı aşağıla
yan nıizansenlerle ve oy
unlar P,şliğinde eğlenerek
ve kendinizden geçerek
nereye varacaksınız? Hiç
düşündünüı mü? Sizler biz
leri hep ana. bac~. gelin. bayan. bayan arl<ad
aş. kız arl<adaş gibi statüıere ne zamana kadar ha
psedecekslniz? Yoksa.
sizce başka statülerimiı
, konumlanmız ve kimlikle-

tışılır.

Bu bakımdan

son söz olarak
önünüıe koyun \'e biraz da ge beyler. şapkanııı
rçek an

lamda ne istedıglnize. Kürt kadıntanyla
ilgili ne düşündü~ünüze
ve ne yapıyor olduğunuz
a kafa yorun. Sonra da

yQPıyorsanız yapın. ama biz Kü

ne
rt kadınlanndan. hak
mücadelemizden, öıgüı1
ü~ümüıden. bedenimizden ve emeğimizden elin
izi ~kin. Sizlerden. baŞka
da birşey istemiyoruz. Geı
isl sizlere kalmış...
• Bu yazı, yalnllca si.izli
geçen partideki değil, aynı
zamanda diger Kürt partHe
nndekl erkeklerle de Ilgilidi
r.
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şeylerin olmasını ... Ondan sonra ger
çekten birşeyler olmuştu, hem
de çok
güzel şeyler. Ço k mutlu olmuşt
um,
çünkü ablom gelmişti eve. Benden
beş yaş
büyüklü. Ben onun bir zamanl
ar köyde
yaşayıp, sonra aniden koybolduğ
hatırlıyordum; demek ki onu da burunu
aya
getirmişlerdi. Peki ama neden bizi aile
mizden koparıp bu sıkıcı yer
e bırokırlar
dı2 Nedenini bir gün sonra onlamıştım:
Okula gönderilmek için. Ne
ydi bu okul

- dedikleri. neden hep meraklıla
lı bir kız kop.ının önünde durup benimlesaç
r okula gitkome
ye?
Ben
ce,
öyl
e
güz
el bir yanı yoktu;
nuşmoyo başlamıştı oma ben hiç
on- okul dedikleri zaman dizleri
m titrerdi, ak·
lomomıştım. Bu kız dilimi konuşabirmıyşey
Bu do bono çok garip gelmişti. MB ordu. lımo hep dayak gelirdi. He p de beni
en, şimdi bulurdu nedense.
Her gün aynı şey, öğ
ne yapacağım buralarda, eğe
r
beni kimse retmen beni de
diğ
er çocuklar gibi tahanlamazsa" diye koro kara
düşünmeye
toya çağırır, bir şeyler sorar,

.a
rs

Ama, beni nereye götürüyordu.
ne için
beni koparmış/ı dünyamdan? Bu
yolculukton önce, dünyanın sırf bizim
köy old
ğunu düşünmüşfüm. Meğer, bu dün uyada
bizden başka insanlar do yaşor

iv
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Bundan 20 yıl önce, Dersim
'in bir
köyünde yaşıyordum . Günün
birinde yaşlı bir amca köyüm
üze
gelmişti. Kimdi, ne için gelmiş
ti?
Bunu kimse bana söylemeye
gerek duymomıştı . Bu amcanın
bize
yaptığı ziyaretin benimle ilgili
olduğunu, b~ni elimden tutup göt
ürürken on·
lamıştım Içimden birşeyler, ond
an korkmamamı söylüyordu ve kor
kmomıştım.

vaşlıyordu. Sevmiştim ben
bu sandığı, çünkü az da ols
a bana biraz
bizim köydeki beygirleri anımsa
tmıştı ve onlara binrnek çok hoştu...
Nasıl anlatsam salıncakta sallanmak
gibi bir şey . Bir de bu dün
yoda ne
kadar çok insan varmış, bu
kadar insanı bir arada daha önce hiç görmemiştim . Amcanın evinin önüne kadar
gelmiştik. Fakat evde kimse yoktu.
Amca o kimseyi aramaya çıkm
ıştı ve beni
kopının önünde yalnız bırakmıştı.
Uzun

Lt;;'

başlamıştım. Bu orada amca
ben de
mış! Ne kadar zamanda uloş
cevabı bilmeyince basar sopayı .

mamız gereken yere uloştığı
Evin içine -.. ., .i
L..Jı.._l gırdık. O evın kokusu
mızı
nu hiç
hatırlamıyorum, oma çok gar
Galibo, bu öğretmen doho
ip
sev
mem
işt
üz
im,
ne
gar
ip
bir evşeyler olmuştu Tekerlek üze
anlamadı, benim başka birhendil
rindi, hiç bizimkine benzer bir
tade hareket eden kocamon
bir
rafı yoktu. Merakımı giderdikten sonra, gün konuştuğumu diye düşünürdüm. Ama,
sandığa binmiştik, hep aynı
ün birinde, eğilip kuloğımı
bir sondolyeye olurup beklem
sesçek en,
işt
im.
leri çıkararak, bir hızlonıyordu
can
ıma tok etmişti, bende onun saçınıerkçek
, 'bir ya· Neyi? Ben de bilmiyordum, bel
ki de bir- miştim. Canım anl
asın artık, ben onun dilini konuşamıyordum!
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. 2.
1rk, s1n1f ve cins:
Kadiniar farkllliği yeniden tanimiiyor*
Audre l o rd e

.o
rg

Yaş,

bir stanclart haline geliyor. Fakat kadın nefretinin bu eylemleri
Siyah kadınlara karşı işlenen bir suç olarak çok az tartışılıyor. Beyaz olmayan kadınlar ~rup olarak ABD' de en düşük ücret atanlardır. Kürtajın
yonun kötüye kullanıldığı ilk hedef biziz, burada da başka üleyaz insanlar için de farklılıklar kör edici olabilir. Ara- ve sterilizas
kelerde de. Afrika'nın bazı kesimlerinde küçük kızların bacak araları, usmızda siyah olanlar <la yaşamımızın ve mücalelenıizin
ve erkeklerin keyfi için hala dikilidir. Bu kadınların sünneti
gerçeklerinin, bizi farklılıkları yanlış adiandırma ve lu kalmaları
ve Jonıo Kenyatta'nın iddia ettiği gibi kliltürel bir mesele
görmezlikten gelme hatasına düşmekten korumadığını olarak bilinir
Si~ah kadınlara karşı işlenen bir suçtur.
görmelidirler. ırkçılığın yaşayan bir gerçek olduğu Si- değildir.
yah topluluklar içinde aramızdaki farklılıklar sık sık tehSiyah kadınların edebiyatı , sadece ırkçı egemen erkeklerin değil, aylikeli ve şüpheli gör(in(ir. Birlik ihtiyacı sık sık homojen- nı zamanda Siyah erkekleı·in sık saldırılarının acılarıyla doludur. Ama,
lik gerekliliği şeklinde \e Siyah feminist (ilopi, toplum- paylaşılan mücalelenin gerekliliği ve tarihi, biz Siyah Kadınları "Cinsiyetsal çıkariara ihanet olarak yanlış adlandırılır. Sjvah ka- çilik suçlanıası Siyahlara karşıdır' yanlış itharnı karşısında savunmasız
dtOlar ye erkeklerin ouvlaşUğttrkc/ kO/<elme naLilikasma bırakır. Aslında güçsüzlüğe karşı bir yardım aracı olan kadın düşmanh
karst sürekLi rolicadele yüzüaden baz! Sjvah kadmlar. ğı Siyah toplulukların ve bizzat kendi hayatlarımızın güçsüz kalmasına
kadm olarak da baskt gördüğümüzü. Sjvah kadwlara yol açıyor. Açıklanan ya da gizli kalmış tecavüz sayısında artış vardır ve
f<arşt cjaşel düşmaa/tğm sadece beyaz tekel toolumun
tecavüz saldırgan bir cinsellik değil, cinselleştirilmiş saldırganlıktır. Side
jdafle
ua
tooluluğ
Sjvah
iciode değU aym zamanda
yah bir erkek yazar olan Kalumu ya Salaanı'in söylediği gibi "erkek
varolduğunu kabul etaıeyi reddederler. Bu Siyah ulusu egemenliği varolduğu sürece tecavüz de varolacaktır". Tecavüz, yalnız
kalpten yaralayan bir hastalıktır ve suskun kalınarak iyi- ca kadınlaruı başkaidırması ve erkeklerin cinsiyetçiliğe karşı mücadeleştirilemez. ırkçılığın ve g(içsüzlliğ(in baskısıyla daha ledeki soı·unıluluklarınııı bilincine varmasıyla toplumsal olarak durduda kötüleşen bu durunıda Siyah kadınlara ve çoçuklara rulabilir.
karşı şiddet çoğu kez topluluklarımızda erkekliğin ölçüle
bileceği
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Ç e v ııı : K ad e r Konu k

kadınlar ola- ilişkimi kesmeye ve bunu kişiligimin dige
r yönle-

Bo- rak bizim
zen bu daki farklar da
yanlış adlandıdurum, hete- rıldı ve bizi
roseksüel iUski- bölmek için
•
•
kullanıldı.
ler1n korugucu Siyah lezbi
gönlerine tutucu bir yen. femi·
,
nist ve ki·
ınancı gansıtır, bazen şiliğırnın
de bize doğusumuzdan çok yönloitibaren öğr~tilen ve bü- ~!~nı~~:~
tün kadınlarin müca- bir kadın .
....
zadelege zorlandıgı, manda ırk·
kendimize karşi selçılığa ve cinbaskıya
olan bir karşı m(icadettefreti. dınle eden bir kaolarak,

rini

yok

aranıız

Kendi
olmaya izin vererek , kadınlarla özdeşleşen
•
kadınlar arasındaki bağı reddetmenin
sonucudur. Bazen bu dunım , heteroseksüe
l
koruyucu
ilişkilerin
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Siyah

rg

n li yle

sayarak

ya

da

örterek

an·
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w
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lanılı bir biitlin olarak göstermeye zorlandığı
ını
görüyorum. Beni ben yapan büHin parçalar
ımı yönlerine tutucu bir inancı yansıtır, bazen
bütüııleştirebilcliğirn, açıkça bana dışarıdan
yük· de bize doguşunıuzdan itibaren öğretilen ve
lenen tanımlamaların kısıtlaması olmaksız
ın, ya- bütün kadınların mticadeleye zorlandığı,
şamıınclaki özel kaynaklardan aldığım g(icü
n kendimize karşı olan bir nefreti.
farklı benierin içinden öıgiirce ileri geri
akışına
Bu eğilimlerin unsurları bütün kadınlar
itin verdiğim zaman ve sadece o zaman varo
lan için geçerli olmasına rağmen, Siyah
kadınlar
Wm enerjiıni yoğunlaştırabiliyorum. Ve sade
ce o arasında honıofobi ve heterose
ksizmin farklı
zaman kendimi ve enerjimi bir bütün olara
k ya- yansımaları var. Afrikalı ve Afrika köke
nli Ameşarnınıın bir parçası olarak kucakladığım
o mli· rikan topluluklarındaki kadınlar
arasında bircadeieierin hizmetine sunabiliyorum.
leştirici kuvvetin uzun ve onur duyulmaya
layık tarihi olmasına ve kiHHirel, sosyal ve polit
ik
alanlarda aktif olan birçok g(içlü, yaratıcı
aynı
Lezbiyenlerin bir korkusu ya da lezbiyen
kaolmak- dınlarla özde
şleşen kadınların bilgi ve başarısı
la suçlanma korkusu, çoğu Siyah kadının
kendi na rağmen hete
roseksüel Siyah kadınlar sık sık
kendisini reddetmesine yol açmıştır. Bu
durum Siyah lezbiyenlerin
varlıklarını ve çalışmalarını
kimimizin tahrip edici ilişkilere girmesine,
diğer görmezlikten
gelme ya da önemsiz sayma egili·
lerininse yalnızlığa ve çaresizliğe stirüklen
mesi- mindedirler. Bu
eğilim kısmen Siyah toplumun
ne yol açtı. Beyaz kadın topluluklarında hete
ro- dar sınırları içind
eki Siyah erkeklerin saldırısı
stirek- seksiiellik bazen beyaz patriarka
ile özdeşleşme na karşı
duyulan ve anlaşılması mümkün olan
li kişiligimin bir yÖ- nin, yani erkeklerin himı
etinde kullanılmall!ak ve
bir korkudan kaynaklanıyor. Çünk(i bu toplu
mda

beyaz kadınların sorunu olduğunu önceleri iddia eden Siyah kadınlar,
şimdi Siyah lezbiyenlerin Siyah ulusu tehdit
ettığini, dlişman ile işbirliği '>e Siyah lezbiyenlerin aslında Siyah olmadığını iddia eder. Bizi
gerçek ve derin bir şekilde anlamalarını beklediğimiz bu kadınlardan gelen suçlamalar, beyaz kadınların ırkçılığı ve kız kardeşleı·inin homofobisi arasında sıkışmış bir çok Siyah lezbi
yenin ortaya çıkmasını engellemiştir. Bu kadın
Iann çalışmaları s ık sık önemsenmedi, basitleş-

w

w

w
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Sosyal kontrollin bir aracı olarak kadınlar, insanlar arasındaki farkların sadece bir alanını,
kadınlar ve erkekler arasındaki farklılıkları meş
ru olarak görmeye teşvik edildi. Baskı gören ve
ikincil konumda olanların ısrarcılığıyla bütün o
farklılıkların üstesinden gelmeyi öğrendik. HeVe mahallelerimizin sokaklaı·ında kadınlara,
pimiz babalarımızdan başlayarak erkeklerle bir
çowklara, ninelere tecavüz edenler kesinlikle
arada yaşamayı, çalışmayı ve var olmayı öğren
Siyah lezbiyenler değildir.
mek zorunda kaldı. Bu farklılıkları gördük ve
kaSiyah
iki
on
Boston'da
1979 ilkbaharında
üstesinden gelmeyi öğı·endik. Ezilenin hayatta
failieri bulunma}an cinayetlere kurban kalmak için efendinin farklılığını görmek zodının
gitmesinden sonra Siyah lezbiyenler tüm lilkede runda kaldığı bu durumda, insan ilişkileri esSiyah kadınlara yönelik şiddete karşı oluşan ki egemen / ikincil biçimini devam ettirse bile
harekete ön ayak oldular.
bu farklılıkları gördük.
Toolumsal cfetiştm saelamah jcja havatınuz
Fakat geleceğimiz, birbirimizle eşitlik içinda baogj ayrmljlart jcıçeleyio değişlirebilir, bü- de ilişki kurma yeteneğimize dayanacaktır.
tün l<admlar tcia farkitMI nastl yenjden tantmla- Toplumsal değişimin en yüzeysel görünüşle
yabilidzP Kadmlaa bölen bizim farkltltklanmtz I'in ötesine gideceksek, kadın olarak içselleş
değji fal<at on(çm !<abul etmeVi ve o farklt/tklan tirdiğimiz baskı biçimleı·ini koparıp almamız
gtirmezlikteo getereb ve yan/ts adlanditarak oluşan ccıro/kflklim etkili bir bicjmcle ele almayt red- gerekiyoı·. Egemen ya da ikincil olmayan,
bizimle eşit olan kadınlar aı·asında var olan
detmemjz

.a

Lezbiyenitnıin
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gelmenin ve yanlış adlandırmanın ihtiyacı,
kısmen ciddi bir korkudan kaynaklanıyor:
Kendilerini tanımlamak için artık erkeklere
bağlı olmayan, açıkça kadınlarla özdeşleşen
Siyah kadınların, sosyal ilişkilerle ilgili tiinı
anlayışımızı yeniden düzeııleyebileceği korkusu.

tirildi ya da yanlış adlandırıldı, örneğin Angelina
Grimke'nin, Alice Dunbar- 1\elson'un ve Lorraine
Hansberry'nin çalışmaları. Yine de kadınlara
bağlı olan kad ı nlar hep Siyah topluluklarda gücün birer parçasını oluşturdu, evlenmemiş teyzelerinıizden Dahomey'in amazonlarına kadar.
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kendilerini zorla kabul ettirmelerinin cezası hala lezbiyen olarak suçlanmak ve bu yüzden az bulunan Siyah erkeğin dikkat ve desteğine layık görülmemektiı·. Fakat siyah lezbiyenleri görmezlikten
kadınların

ezenin

lamışrır.
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Birbirimizi seçrik
sanarını
ve mücadelelerimizin

.a

e kalmış eski bekÇtinkli, hepimizin içind
imleri var. Bunları
lerıliler ve baskının eski biç m koşullarını deyaşa
bu biçimlerden oluşan
ü efendinin araçlağişıirerek düzelrmeli. Çtinknıez.
sök
rı asla efendinin evini
enlerin Pedagojisi"
Paulo Freire'nin "Ezil

parçasıdır.

lu olabil
hedefleri paylaş
dimizi göstererek, aynı
rak ıanımladıkları
rığımız halde bizden farklı olaz. Bu siyah ve beeri
mızla birlikte benliğimizi bil heteroseksüel
lezbiyen ve
YdZ, yaşlı ve genç,
ın yeni yolları anlakadınlar için hayalla kalman
mına gelebilir.

şek

luşma arıyoruz.
tr. BeydZ olmayan in(1) "Irk" bir ıarsayımd
aşağJianmasmJ halı/1
scıntann sömünJimesini ı-tı
Çlkdi1Tiak için
ı/am
tenin rrmgine göre Jr/
be.}cu ideoloji, insanliği

di

asla
min asıl odak noktası,
değil, fakar , derinlışrığımız baskıcı durumlar
le
ve sadece ezenin takıik
den iÇSelleşlirdlğimiz
ranıyan
rini, ezenin ilişkilerini

.o
r

diği devrimci değişi
adlı yapılında çok iyi gösler sadece kaçmaya ça-

rs

rekiyor Ortak kavfarklılıkları kabullennıemiz ge k için farklılıkları
ieşiirme
ga ve ülopimizi zengin
r gelişlirmemiz gerekimızı kullanacak yönıemle
yor.
dınların iklidar
Dünyamızın geleceği, ka gelişrirme ve
nımlamalar
konusunda yeni ra
rma yeıeneğine dafarklılıkları görerek ilişki ku
ama/ar bize yaramadı, biyanabilir. Eski ranımi

le. Ilerici gibi gösıerile
zi ıaşıyan dünya da öy
ş
mi
a yeniden düzenlen
rek ne kadar kurnazc

ar bizi hala aynı eski alışve
· olsa bile eski kalıpl
ma
li, karşılıklı suçla rişi, aynı eski suçu, nefre
arı göz boyayıcı bir
ları, kederi ve kuşkularımal
rar ermeye zorilde değişiiriimiş olarak !ek

ve daha olası bir bularihin ötesinde yeni

savaş aynı savaş

kaybedersek

ı donacak
bir gan kadınların kan
ölti bir gezegende
kazanırsak
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Duhok 1993
Fotoğrafteki kız, ailesiyle
birlikte yerle bir
edilmiş
köyüne dönüyor. Köylerini ve
evlerini yeniden

ak

ur
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Silivan
Bölgesi- Duhok
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Petrol ambargosu
halen sürdüğünden
dolayı kadınlar mutfak
ve ısınma gereksinimleri için odun topluyorlar.

~

1992 Duhok
Boşaltılmış olan askeri bölgelere şimdi Kürt insanları
yerleşmekte. STK (Sivil

Toplum Kurluşları) ıların
dağıtıyor oldukları gıdaya
bağlılar. Su ihtiyaçlarını ise
yakındaki bir nehirden
karşı lıyorlar.
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Seyid Sadıq'ın kenti.
Süleymaniye

va
ku

Kentin nüfusu bir
zamanlar
ı 00.000 idi.
Şimdi ise
50.000 kişi ve
harap edilmiş evler kalmış sadece.

ı ndka~n~s~o~n=ra~b:ir~ç~o~k~i:ns~a~n~----~1
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1991 isyan
geri döndü. Bu ~nsanlar çadırlarda
yaşıyorlar ve
köylerini ve işleri
ni yeniden oluştur
maya çalışıyorlar.
Fakat kimsenin kendilerine yardım etmediğini belirtiyorlar. O
J(
tarihten beri iki senedir
•
halen çadırlarda yaşıyorlar.

~------~--~--~~

8Ca)wller Bu

w

"Türkiye'de Kasım 1922 - Mart 1944 arasında
t
bir· defaya mahsus toplanan olağanüstü serve
ı
ümar
müsl
k
vergisi. Vergilendirilenler esas olara
olmayanlar... CHP iktidarı Dönemi.

v- .. Nesi Oki)U'P

gün••• ASALA gündemdeyken Ermeni, Kıbns
Sürdemdeyken Rum sayılan ve basyıya uğrayan
Midyaniler yerlerinden yurtlarından; Mar·din'den,
Silon,
ari'de
Hakk
en
yat'tan, Nusaybin'den, fdil'd
r yıl
pi'clen, Diyarbakır'dan, Gercüş'ten göçüyarla
lardır. Önce

w
w

VlVNcVerglsl

manlaştı, nıillileşti, Türkleşti."

.a

,
fstanbul'da, Diyarbakır'da AZALlRKEN'de Yelda
Kiıyor.
anlat
sünü
Türkiye'de azalanların öykü
taptaki bazı başlıklardan seçtiklerimiz:

rg

is-

ntanbul'a ilk durak olarak sonra, Avrupa'ya; Alma
geçiş
il
trans
ur"
"g<1v
yaya, isveç'e, .... Midyat'ta
noktası istanbul'da da ikinci dil olan TürkçeleriyBeı·
le en hafıfinden "Doğulu!" olan Süryaniler,
lin'de Ise "Kara kafalı Türk"lerdir artık.

rd
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"Şart olmadıkça soyadını kullanmadı.
1987'de feministliğe bulaştı. 1989 Kadın Ku
rulıayı, Siyah Eylem, Mor iğne Kampanya'sın
ileda yer aldı. Sosyalist Feminist, Kaktüs Derg
rine yazdı. Kuruluşundan bu yana iHD !'stan
s
Mayı
ı.
çalışt
nda
bul Şubesi Komisyonları
95'den bu yana ise Söz Dergisi'ne Azınlıklar ile
ı
ilgili "AZAURKEI\" sayfalarını hazırladı.. lrkçıl
ğa, Milliyetçiliğe karşı 'Şiddet Karşıtları Insiyatifi'nde bir grup kadınla birlikte 'Arkadaşıma Dokunma Kampanyası'nı" aktif yürüttü. "

bir
Bu vergiler nasıl tahsil edildi? Bir ödeyen bilir,
Hü...
na
alaı
yağm
adeta
a
de Allah bilirdi. El koym
daha
kümet yaklaşık 900 mülkü istimfak etti. Çok
bu
fazla mülk özel kanallardan satıldı. Tabiiki,
lar
arada gayrimenkul fiyatları düştü ...... Bu koşul
oller
Türk
nler
nleşe
da iflas eden gavurlar, zengi
yüen
emey
ödey
e
du ...... Vergiler·ini 30 gün içind
erilkümlüler tutuklandı çalışma kamplarına gönd
leri
di. Ve hiçbir dava hakkı tanınmaksilin mülk
n
oluşa
rden
limle
müs
i
haçzedildi. Tümü gayr
ma
çalış
e'de
Aşkal
1400 kadar hükümili Erzurum
kampına gönderildi....... Aralık 1943'te sürgünlerüden sağ kalanlar geri döndü.....Ekonomi müsl
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Geçtiğimiz Kasım ayında, Belge Yayınları
azınlıktarla ilgili önemli bir kilabı daha yayımladı. Kendi alanında oldukça iyi araştır
maları olan bu kaynağa imzasını atan YELDA'yı, bakın kitabın yayımcısı nasıl tanımlıyor:

........ Bu
r,
toprakların halkı olup da Müslüman olmayanla
sade
elbette ecnebi sayılmamalıydılar, ama yerli
ceyılmadılar ....Dinlerinden Milliyetlerinden dolayı
.
.......
dılar
zalandırıl

rs
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GiiCciıt Basa a

Btz1m 'Kizlldtder' Yazkiler

ol....... Yezidiler'le ilgili Türkiye'de az sayıda da
izisa haber, yazı kitap çıktı ve bunlar Kür·ııer'in
ni taşıyor. Bunun tesadüf olmadığını ezilenlerin
lakendileri dışındaki ezilmeler·e de duyar·lı olduk
aki
olu'd
Anad
rını düşün(iyoı·um. Çünkü
la
Yezidiler dışındaki diğer· dini, etnik aıınlıklar
ilgili bilgileride çoğunlukla aynı yayınlarcıa göre
e
biliyoruz. Yezidiler'de ancak Kürtlerin ilgisin
.....
grup
ık
mashar olabilen bir azınl

Yukarıdaki alıntılar kendi başına 1aten çok anlamlı ve kitabın içeriğini iyi anlattığından
yorum katmak haksızlık olur diye d(işündük.
Yelda'nın ilk kitcıtıı olan AZALIRK[N iyi bir
birikimin sonucu olduğu açıkça belli. Son yıl
t
larda, bu konudaki araştırmalarıyla dikka
ani
çeken }'azarın tek kitapla yetinmeyeceğ
laşılıyor.
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Bedenler Istekleriyle ruhları engelliyor.
Ah! Hep yeni yüzlere, yeni sesiere yeni giyimiilere ihtiyaç var değil miP Bir-

yatan bir hasta gibi. Azrailin çığlıklar
atar, zafer edasıyla süsler mekanını.
Şeytanınsa hep uşak ruhlu, kıvırtkan
dostundur. \erdeysen oraya gelir. Sö7·

iskanıbil ka·

lllde yaşamak, yaşianmaidır biraz. Ortak bir taıthl P8)1aıJu'sln, ortak bir gel&-

şeytanla

Dünyada
oyalayan, politikayla beslenen
futbol maçlan ayırdı. Bilmernek
ve susmak si7in ihtiyaunızdll' di·
ye baııgıı·dayan televizyon ayır

endlşeslrj yaoarsın. Giderek am
~ mrtqır. Anlar derolu oh8)'8.

dı.

rek, •

l

dı.

~
~

ğıtları ayır
milyarlarca insanı

Iki kişinin arasına otorile sorunu girmek 1orundaydı değil miP
Biri digerinin tilkiciklerini ürküt·
meliydi. Hatta, bu otoriteyi baş
kalarıyla

-

bellehsitlcştıriyor.

-ı-

bqlar. Yalmztıa anıtar kalır ~ blllremedJitn, dCJıjlelt1de ~. Kimi
zaman aıulannı paJawaJarta ~
dolusu )'m18k bir

g(IIO!Jie «-

ratındaldlere anlabnıın. ~

atopyanda, blrblrtert)1e tırnarlllıdin qklannı saklarsın. Bir 1J9Uftlmdur .uık
ler1nln 01'8)'8. buraya daiılmast Hep
gelse dersin ama, geldJilnde onun ger.
Qek o olduiunu kabuflenemezsln. çan.
kO, azertne ~ ~ sinsi ve
yalan ı.arnarW! lstedlln şllrt, beldecl-

lin Daıiri kellmelert geannez sana.

Acınakil "seni seviyorum sözcükleri" isterik bir çağrıdır kimi zaman, yıp
ranan aşkları düzellrııek için. Herkes
gibi gerçek ya da gerçekdışı durumları
somullaştırnıak 70ruııdasıııdır. [llerin
bile utanır yalanlanndan . Omron hep

~un kınlan

w

BeaUioir

w

l:ıdırrn.ıwr/art

sağlanılaştırmalıydı.

Öteki, diğerinden geç farketmeliydi yaşadıklan açmazı. Ve toplum asgari fiyatlarda salılığa çı
karmıştı a~kı. l.!cuz 've düzeysiz
hir açık oturunıda yalaka artırı
cılar, aşkın değerini paha biçilir
~cylerle ölçmeliydi. Ey dünya
hani bırlleı·i vardı, herkesin yaşadığı kentlcı·den geçen birileri,
\ı1enı (i Zin, \ıldtımud ile Yezida,
Una ilc Rutlı gibi. t'\ereye saklandı bunca ytiı·ekli iıısanP Belki
de tarih soysuzlaştınyor aşkı,

oet}ln

leşmeler, antlaşmalarla geliştirırsin

muhabbetini .
fnsansa bilinmeyen bir donanına
dır çoğu keL. Hangi adayı, hangi denizi keşfeder,eği bilinmez. Fakat, resmi
yalanların kof gpJdiği ülkelerde yaşa
mak zorunda kalabilirsin. Buna ne alı
şabilirsin ne de gidebilirsin. Ruhun,
acıya doymaz. Ruhun fahişedır acının
her türlüsüyle birlikte olur. [trafındaki·
lerse tanıdığını sandıkça yabancılaşır
lar. Aynı evde, aynı sokahta, aynı işye
rinde, aynı insanlar her defasında ilk

ur
di

~
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DERYA Da•!!!

bumunu tamir M·

rnelde gec;,m~ 0)'88. ı

Aşkın göz göre göre caıı çekişir. Or
taçağdaki abartılı, haranlık şatolarda

tanışmayı yaşareasma yabanudırlar.
Konukların ve çay saatierin olur. Bazen
her şeyi herkesle ortak düşünürsün.

nı

bilmezsın,

aradıklarını

bulma umuduyla
oraya buraya koşarsın. Annenle
babansa yeni tanımaya başladı
ğın, seni yanlarına nasıl aldıklan·
nı anımsaınadığııı, kocaman ve
garip insanlardır. Ikisi de bunaltı
lıdır ama, yü7lerine, davı·aııışlan
na rötuşlar yapaı·ak, abartılı konuşarak, herşeyin yolunda gittiğini
göstermeye çalışırlar.

Hala ktM,ı(lk bir soytansln. Tahtadan, UZ1I1 IJurıDu bir ooooıun
bumunu taıJ* edi)WsUn, ergenllk
aonrasının I'Oyalamda ble. ErgtnIJilnııe, tar111 yaıımış bilimleyen
bir (Ilke. o (JkBde bir gilı ıı.
raman, bir IPl serseri olınuı. En
8011Wlda ne olduilııa bile karar

veremeden gCJnlertnl doldurup
"adanf olli'8UI"'. Yurtlafjlann, kom~n, kım, kooan ba.Yıkrlar bu
Birilerinin ölmesini istersin , o birileri adam oma ldasliJne. Kaıln o1san ne
de senin ölnıeni ister. farkında olma- olur, bir yartertn eksik kalır derter, ltdan hiyerarşik sisteme, egemenlere, te o kadar.
sermayeye, yozlaşmaya, sömürgetiliğe
Bulunduğun yerde potansiyel öf·
hizmet edersin.
keleri göı·ürsün. Sesin çıkma?, sesin
Aslında uçkursuıdur yaşanı dedi·
yetmez bunları ortaya sermeye. Senin
ğin, herkesle sevişir sevişnıesiııe ama,
gibi düşünerılerse yorgun ve eııktlr
kavgacıdır. Birdenbir·e g(ineşl sakladık·
hala. Yine de halıabanı yaşam devam
lannı clüş(inürsün. Bu an, k(iç(ikken
ediyor. 'Burnunsa düştü düşec(>k,
kaybolduğun ~ahili anını<>atır sana. Aclı
tanıircisine inat. Lmut var mı senceP

c

Kad nm ruhsal ve bedensel
1

sağhğ1na etkileri .••

konusunda şuna çok dıkkol
.ederiz; insan hakları çerçevesır
de bilimsellikle, çok ses~ı dayonışma içinde, pozitif mesoilorlo,
kimliklerde hastalığın gizliliği,

Iara AIDS'i alet etmemek tedavi·
de
gözönünde bulundurulur.l

eşitlik ilkelerı

.a
rs

letdl~

* Vücut, virüse karşı direnme savaşını on yıla yakın yapar. Ko·
dınlara daha kolay buloşır ve

hastalık kadınlarda

d'Jho fazloVirüs, vaiinol böl~.ed~
canlığılığını daha fazla surdurür. Beş - on yıl içinde hastalık

laşıyor.

w

AIDS'le SAVAŞIM DERNEGi
Yönelim Kurulu Üyesi
Dr.ilkoy Demir ile KADIN·AIDS
ilişkisi konusunda AIDS Haftası
nedeniyle bir söyleşi yaptık. Dr.
Demir'in dediği g·ıbi kadınlar bu
olanda en riskli bireylerdir

belirginleşir.

* AIDS'le ScMlşırn Derneği'nin * Gebelllele bebeğe
geçme du

politikası nedl~

şır

* AIDS'In tedavi ~leri
leıdl~

m-

·

mda kadının
blllnçlendlrilmeslnde konumuna göre (Ksndl, Icırsal vb.J nane- sıl yöntemler uygulan~

aldık-

* AIDS'In başlangıç evreleri ne- *

w

ilkoy Demir \Foto: Soz ~rgı:.ı Arşıvıl

w

Dr.

ş ı

do korku yerine insancıl davra* Geç me olasılığı %50'dir. nışlarda bulunmak, insanlarda
Eğer ilaç tedovisı uygulonır~o sağlıklı cinsellik açısından pabu risk %8'e düşer Bunda ~n nik yaratmayı engelle~. Rizikolu
tedbirlerin faktörü fazladır. Or- bır ilişkiden sonra ELIZA veya
neğin, doğum anı, emzirme gi- kon testinde bulunulmo\ıdır.
bi olaylarda daha çabuk bulo·
* AIDS'le SCMJŞı

iv
ak

oyrımcılığo karşı çıkma, domgolonmoyo karşı çıkma (toplumdon soyutlanmaL mesleki çıkar

rumu nasıldı~

ur
di

* Dernek olarak, AIDS'le sovo-

şım
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K A D lN A Ç lS lN D A
N A ID S N E D iR ?

Vücut Hi-pozitif, virüsü
ton sonra direnme savaşı yopor.
Virüs
sistemi ile sava·

bağışıklık
şır. Bağışıklık zayıflayınca,

di-

ğer hastalıklar, (fırsatçı hast<;ılık-

lar) yüzünden hasta ölebilir. Ilaç
tedavisinde tek ilaç ömrü uzat·
maz. Son yıllarda geliştirilen,
tedavi daha etkilidir. Yine
de, mikrop
sonra
orta-yla çıkabilir. AIDS'le sava-

ooldu

saklanıp yıllar

*

ıle

AIDS
ilgil i bilig ilendirmede kesinlikle tek tip
olamaz . Fakat, bu
ekonuda evrensel söylemi de
ge r çe k 1e ş t i r m e 1iYi z .
Kadınların bilinçlendirilmesi formasyon sahibi olmaları kadın hareketi çerçevesinde
kadın örgütleri ile (derneklergruplar)
için?e olunmalı. Ana-çocuk sağlığı

broşur

işbirliği

rd
i.o
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AIDS
NASIL BULAŞIR ?
i n sa n AIDS kan, spenna ve vajina SlVlSI yoluyl a

dayalı,
kadının
yapılmalı.
politikasını
ıçın kadının
netleştirmesi

abii ir.

kadın haklarının zayflığından
dolayı kadınlar daha fazla risk altındadır.
Kadınlar güçlendirilip, yasal ve sosyal haklar düzenlenerek kadın proıeleri gel iştirilmelidir Kadın hareketi için dayak ne

Afrika'd a

rd
i.o

her
kesimden

Cinsellikten duyulan
edilmemeli
kurtulup,
duygusundan
suçluluk
kontrollü ,
insiyatifine
bunlar
Tüm
cinsellik
bilinçli
cinsel
güçlendirmesi ve özgür seçimini
gerekir.

rg

ihmal

bulaşabilir.
ilişki
nıcu
uyuştu

ve damarAIDS fecibirsiz dnsel
ffii
kull!'!"
dan

SlriiSinda bulaşabilır.

ise AIDS de odur.

ya da c»
• Erlrsğln dı, ~ açik ycJ#C1maSI AIDS tapyan bir anneele hamilelik
bulaştlnlır. • AIDS'In bula,ma yollan neletdlrf
~ lcaclmm ev Içine )ÖJe/1/c habetsiz/1- ğum SlriiSinda bebefje bu viriJs
Ş1Mz ?

neletdirf
*

Artık kadınlar

"kocam beni

aldattı

BfJLA

va
ku

ği sonucvnda lccx:Jmi beleleyen #ehdlller

NDS NASIL

ilişki

ile (hatta lezbiyenlikle
* Cinsel
ön salgılarla, kan yoile
ilişki
anal
),
blJ..
ve
idrar
nefes,
k fel;g&
AIDS tillcQrQ
az.
ile bulaşm
abilesyaş1,
yü/c
luyla bulaşır.

mı?" diye düşünmüyor. Acaba, "AIDS

TESTJI YG..I/_ LAMAS INDA1 tflfflf

w

w
w
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rs
i

Y'~
1- ,.,L-n
-...1..--ıuu
'-, ~·rvo.ıırt'Jiin'--U8
Son a-·~lfllf
Dl1CJCATEIMEi[GEREit1R?
virüsü aldı mı2" diye düşünüyor. Evli kade
)Wierin
eğleno8
göle
virüsiJ /capma tehlid ıniara kocalarından geçiyor Pozitif Test uygulanmas. ile AIDS
haslalann hasla/ilc ml/aobiınu
kesi ortada n kal/emiŞ olmaz.
mesajlario cinslerin bilinçlendirilmesi geeliiği yolunda haberler ~r. Buna
M
4
Çilemasi yanlfZC
rekir. Evlilik dışı ilişkilerde erkek rahat Test sonucunun "~tif"
Ş
~uz
ne
r
antiko
kanda
'1 Sirada
davranır. Kadın cinsellikten yana suçlulu- test için kan allnd
gelir.
na
anlam1
r
ad
bulunm
ğunu yenmeli
bir takım
Testin uygulanıp uygulanmadiğina ve * Asılsızdır. Bunun altında
~
• AIDS'In po/lti/c bir ~"' olduğu
çevreler vardır. Verilen virüsler başka
sonucu"!ii bali• olmalcsalft
· .. 1erı·d·ır. Bu konudo loFT
ml,
bilinir
t" 1u" has ı o 1ı k vırus
ai
bu~apn
kural,
geçer~,
ur
abi/~
bulwa
sinin
tehlike
lumsal paniğe gerek yoktur.
dunBnlarda 6nlem ler
* Evet, sosyal, ekonomik ve toplumsal buna
al•nmas•
~idir.
boyutları var. Etnik, sınıfsal ayrım olmaksızın yakala n-

ıt
haberlete

enfelc-

"~ewtıa (Qovatıa we a tıengtn
)(We yen tıengtn pi.tı Qı )(Weşıya
FATE

va
ku
Lt

L

w

w
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Em dixw azin ve cara, li ser nameye
xwandewanan hatiye li Roza, qal
bikin . ji kovaro me yi yeke bOn O
hetta iro gelek nameye xweş O
delal ji me hatiye şandin . Em
Rozavanen giştik gelek
kefxweş dibin.
Ne hew ci em golina xwe direj
bikin . Li Nam eya Xalid dibe ; "
iro, kovara we ji me re (bi
alikariyo dostekil hat. Rastl ez
peşiman bOm ku ta niha min

Em dixw azin niviseme Kurdi zede bi .
Carna, xwandevanen me ji nameye
xwe Kurdi binivisin gelek rinddibi.
lewr a kovara we a rengin O bi
mijaren xwe yen rengin pir li xweşiya
min

rs
i

'')i ava sekini bitirse"
Gotino Peşiyen Kurdon

rd
i.o

nenivisiye ji were .

rg

a

hat.

li rOpela nameya me ci nemayi bO .

Me ji dixwest nameye tevdi
damezerandin bikin . le bele,
nameya A. Alxasi golinen rind
d iki ;
" Min ji we binameyeke hejmarek
ROZA'ye xwastibO . le we ne hejmarek, çar hejmare kovara delal
şandin .

Gele k spas bo ku we ew
kovaren gelek giranbOha bo
min re kirine. Ez bo
aboneilyo ROZA li ser
hesabe we dişinim. Kerama
xwe ji vir ha kavare bişinid
navnisana jerin.
Di kar O xebata we da serkevtin O
serfireziya we dixw azim . Bila her tişt
gor dile we be."

E
e

ve

okurlarına

içten sevgilerimi sunarak
başlamak istiyorum
. Roza 'ya yazmayı çok ist
ememe rağmen kendimde
bu cesareti bulamıyordum.
Tıpkı,

"(<.asım-Aralık

sayınızdaki

kışımda,

Siz de benimkilere kar

şı çıkıyorsunuz.
Aklınızı biçimlendirme
ye çalış-

w

w
w

Zeynep gibi. Ama, be
nim cesaretsizliğim kendirn
ce bende bulun·ın bilgi dağarc
ığını
daki bilgiler içinde en
güzelini, en gerekli konuyu ist
emem
ve Roza okurlarıyla
paylaşa
bileceğim bu konunun
içeriği
hakkında ke sin bir
bilgiye sahip olamayışımdandır
. Ze ynep'in yazısını okuduk
tan sonra siz ler le paylaşab
ileceğim
konuyu saptayıp yazm
aya karar
verdim. Roza okurları
yla bun-

iyorum.
llgimi çeken ve içind
e kendimden birşeyler buldoğ
um birkaç
şiirle başlamak istiyo
rum:
Mutlu olarnam de .~iş
irsem
Salt sizin bencilliğini
zi do yu rma k için.
Hoşnut da olarnam ele
ştirdiğirıizde beni,
Sizin gıbi diişünmedi
ğim
Ya da göremediğim içi
n.
Uyumsuz diyorsunuz
ba na
Oy sa inançlarımza he
r karşı çı-

va
ku

larına

rs
i

çalışan

.a

oz a

ğim konuları yazaca
ğım. Bu yazımda öncelikle Ze
yn ep 'in ya~ısına cevap vermek
ist

menizi de kabul edem
em
Çünkü, kendimi bulm
a çabasındayını be n de.
Bu dizeleri dirıleyin şi
mdi;
Sa yd am olduğumu sö
ylüyorsu~~n ve kolayca ımuwla
cağımı
Oyleyse. kim olduğunu
zu kanıtlamak için
Yaşamımı kullanmay
a kalkmamı niye?
Seven kişiler olarak dü
şünün.
Yurttaş olarak düşünün,
her ki m
olursanız olun düşünü
n birkez
Hepinize birşeyler sö
yleyecektir.
Zihnimden atamadığım
bir mısrayı daha eklemek
istiyorum;
Mutluluğum ke nd im de
, siz de

mıyorum.

Biliyorum, kendinizi
bulma savaşı ve riy or su nu
z
Ba na akıl ver-

Evet , ben kendimi bu

rd
i.o

da n sonra yardımcı ola
bileceği
m e inandığım, payl
aşabilec

N
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değil.

Yalnızca gelgeç olmanı
zda da

değil,

Olamadığım gibi olma
mı istediğiniz içindir.

1

E

lma arayı

şındayım. Bu arayışıın
ın içinde
ya
şamıının en önemli
parçasın

ı
keşfettim. YAŞAMAK,
SEV-

MEK VE ÖÖRENMEK
. Zeyne p'i n yazdığı gibi so
runu görmek, çöı:üme giden yo
lun yarı
sını katetmektir. Ev et
değiş
rnek zorundayız artık,
yoksa
kendi kendimizi yok ed
eceğiz .
Bazen merak ederim
: nasıl
başkaldırırsak kaldıral
ım , kişiliğimiz gerçekten kend
i kişiliğimiz mi, yoksa
yalmzca
başkalarının bize var
olduğu
nu söyledikleri kişilik
m i?
Birisirıirı çıkıp kend
i olmanın
kötü birşey olmadığını
söylemesini be kl em ek zo
ru nd a
kalmarnız ne garip değil
mi?
Kimlik kavramını kim
olduğumuzu genellikl~ ailem
izden öğreniriz. Kiml
ikleri-

atta duyduğum en bü

bi Hay
kalmamr.ış"BgiEN
aşınam
iğimiznede
bir benlem
olu
n
yük haz, kendimi
ize
m
n
er
nu
ss
hi
su
ru
So
ya
"
in
l?
nıtJa
ıç
M
Başkaldaarı kendi diye biri YAR
ve bunu kendime ka

.a
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şavadarlyabuığmalaımyımaızyızı hiz.ssyaettinnek için on- tutsağı olup çıkanz. me, onlara
denetle
ı
ın
ar
al
şk
Ba
n
nı
nı
Sa
z.
yı
lı
ma
ma
an
ll
ları kuep'in yap"ğı bu, kendi var- sahip ya da egemonenlarıolnmdaa istbieğize
ve
Zeyn
ya- beslernemeli
in
in
eş
in
iç
ek
m
et
ss
hi
ını
lığ llanıyor. Başkalarının böyle daizvr. anınalarma izin veriy
şamını ku
yönlendir- memel
da bizim yaşamımızı
isteğiizmidezi
Tüm gücümüzü ve
nÇü
.
iz
iy
el
em
polayarak içim
mesine izin verm
IZI is- zamanla de
M
A
LM
O
m
zi
Bi
r;
iğimize şagerıri
kü onla
gizlenen güce benl
zi
bi
,
le
ek
rm
gi
tediği kaizlıbaolmaktan çıkarıp dönmeliyiz ve kendözimgüizri tudıtarak
KENDBAİMŞKASI yapmak isteye- nın zalımJiğinuzdea nkarar vermeliBİR
kendi yolum
rular ve
cekJerdir.
Bütün aradığınız so
z.
yi
ği
di
te
is
n
nı
ne de
Bir ço k kez başkalan kolaydır, cevaplar ne başkalarında
şekle girmemiz andaarhaak UMUT- dışarıdadır. Dışarıda aramceakama böyle davr
ldir. Aradığdiınr.ızSiZE
ği
de
u
ğr
do
ŞDÜ
,
er
eç
zg
va
N
A
D
IZ
LARJM
hepsi içinizde
ın
ar
ve GEREK- vapl
r
kı
ra
bı
zi
M!
Rİ
LENİMLERiMİZİ ( salt fiziki SiZDEN BAŞKEZA. SadeKiMce SE
Sİ zardı ederiz. Böyle bir YARDIM EDEM çeceğinisezdeğil) gö bizim kendimizi ter- çenekler sunarlar. Se zorunrmek
seçenek de
yolu ve karariarı veZSiNiZDİR
,
iz
ks
ne
ıe
ye
,
iz
ns
Si
ve
da olan
dilmiş. gü
zakeyıflamış, cesaretsiz, gerçek

w
w
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mız tarafınmiz anne ve babaları çeneğimiz
dan oluşturulur. Se
boyunca ve
yoktur. Yaşamımız
yaşımızumileuzrletodiplkçume içtainradefındbuanlunduğ iz kalıplaşır ve bizler
kimliğim
zda diğer
genellikle yaşamımı
kişilezırin kosüpyrdüralanürüzol.arakİşteyaşabumımı
kişiliğımie-z
noktada gerçek bir
bulutsnmizadlikığ, ınkedandn inceesaregüt-cven
sare
k-yaşama
d uye ." -g ü ve ns izii
yırenamakisteğı duymak -d u nme issevgi-sevgisizliuyk-möğamak arateği dukeymndia-ad<lımıza en uygun
sında çip çıkaramayız.
olannkınü,ı sekim olduğumuzdan
Çü
seçenekve bize en elverişli
an kesin
leri n ne olduğund
emin değilizdir.
şkalarınBizler kendimizi ba

rg
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C.

en aynı
mam. Bunu yapark
ri seçzamanda değişiklikle
ızı bemeli, durağanlığım
başka
nimsememeliyiz. Ne
onlar
de
larını etkilerneyi ne
eyi betarafından etkilenm
nimsemeliyiz.
niz gerSon olarak kişiliği
rli gücüçektir. Sizin en değe
taşınır,
nüzdür. Kişilik bilinir,
tirdiğİnizde
yaşanır. Onu yi
se üzüntü
sizden daha çok kim
z yaşadığı
duyamaz. Kişiliğini
zın gelisürece hiç durmaksı
r.
şir, ileder ve değişi
N'un söyTHOMAS MERTO
kim oldulediği gibi; Siz bana
iz ,ben de
ğumu söy1eyemezsin
zu söysize kim olduğunu
Di KİM
Jeyemem. SİZ KEN
ORSANIZ,
L id iN iz i BİLMİY
M

.
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ların dayanışmaya ihtiyacı
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yok mu? Ustelik
sel
ürkiye feminist horedayoketinde ciddı emeği
sohbe tlerim izde kadın kurtuluş hareketinin varlığı do
Birbimu?
yor.
onlotmı
kadar
yeteri
ve yerı olon Stello
çok yer işgal eden kadın doya-· ~ış_moyı
yorek
g~z~te
ı
çıkarın
ık
Ovadie'nın geçtiği nışmosı, bana kalırsa kadın örgütlenme torı- rını severek, kadınl
var.
ıhtıyoç
pılon bır dayanışmaya açıkça
miz 8 Mart etkinlik- hinin de ciddi sorunlarındon biri . . .
leri sırasında ettiğı
Doyonı~mo olmadan, kadınlar y_~zyıl.loFeminizmle ilk tonışıklığımındon beri
"feminist olmanın
~lverdı~ı t~~
m ve anlamı üzerinde çok dü- rı.~ veya. b.ıreysel y~şo~l.orın. nın
bedeli çoğu kez bi- önemsediği
getırdıgı
lıklerı
ezılmış
ıç~nde,
.
surel~r
şundüğüm konulardon biri bu dayanışma.
linmez" sözü beni çok etkilemiştı Kadın
an yoklarınd
olonak
ı~m.ı:..
Kadın çalışma gruplarında çalıştığımdon, kendını ?ıll_end
~o
lar olarak hemcinslerimizle dayanışma
konuş
kta
ksıklıgı, toplulu
özellikle Kürt kadınlarının bağımsız örgüt- sunluk,. bılg~_e
içinde örgütlenmeyi başorırsok, bu bendo, ko~·.nlorın bır
fikrini be~imsediğımden bu yana d~~eyımsızlıgı k~~şı~ı
delleri tekil ödemeyi sıfırloyomozsok bi- lenme
olobılır, bun~orı
.~e
ılışkı
orı
~urdukl
dayanışmaya yüklediğim anlamlar çoğu bırıyle
le, hiç olmazsa ozoltabiliriz fikrine kopıl
bulunobılır?
yontem
nasıl yolkez değişti; umudu-umutsuzluğu, acıyı, düş aşmak ıçın
mıştım? Bu noktanın kadın doyanışmosı
Dayanışma, gerçekte kadınlar için' rokırıklığını, sorgulamayı, paylaşımı vb çok
ile doğrudon bağlontıs. var.
politik bir gesöylem mi
koca bir süreç... mantik
e
Ayrıntılı ve geniş olon bu konu üzerin
''Kadınların kurtuluşu hareketi gibı bir ha- rek! ilik ve durum mudur? Istenilen, varsa·
yazma korarı do, bunu başka kadınlarla
varoreketi boşlotmamız niçin bu denli uzun sür- yılan, ümit edilen, hedeflenen veya
payioşarak birlikte tartışma istegı doğurdu
en
Yüklen
ir2
dü2 Herşeyden once, kodınlığımızın bilinçli lon durum nedır, ne değild
ve ne kadar süreceğini bilmediğ"m bir diolarak oyırdıno vormomız ve dört bir yon- abartılı anlam ve geleceğe dair varsazi yoz.sı hazırlamoya götürdü. Bv sayıdon
dön sarmış olan çeşitli kadınlık yorumlarını yımlar bugünü nos 1 etkiler?
itibaren boşlottığım bu yuksek sesli duşun
ıyice gürebilmemiz gerekiyordu'' diyen SheDayanışma nedir, ne değildir, sınırlo
me sürecınin, biz kadınlara karşılık ı olarak
yorumu hiç de dayanak- rı nerede boşlar ve nerede
ın
thom'
Rowbo
ilo
er kozondırocoğıno inanıyorum. Kişi-

w

birşeyl

w
w

.a

çelişik duyguları yaşatan

bır

yok~a

gruplar veya aynı grup üyeleri
ortak day onışmoyı nasıl sağlar?

Kadınlar orası kızgınlıklor, rekobe
tler,
bılgi ve beceri farkından doğan eşıt
sıziık

Geçmış deneyimler var. Bunları
görüp,

öğrenerek her gün yeniden Amerik
ayı keş

fetmekten kurtulmak mümkün.
Deneyim aktarılmasının öneminin büyüklüğü kad
ar, deneyimlerden yararlanmak, dikkat
e almak da
bir o kadar önemli Kadın
hareketi için de
yer almak ve emek harcamakl
a yol kattedebilır Kolaycılığa koçmoyan, kendin
den ön
ceki ve dışındaki deneyimleri
hesaba katan
kadınların ilerleme, öğrenme, sor
gulama,
keşfetme şansları dah a büyüktür.
Dayanışmanın, kadın politika
sı açısın
don tam da böyle bir anlamı
var Kadınla
rın emeğinin küçümsendiği, yok sayı
ldığı erkek dünyasında, biz kadınlar
zaten yeteri
kadar örselenmış, incinmişizdi
r. Sahip olabildiğimiz tum becerilerimizi, bilg
imiz!.
ğimizle diş ve tırnoklo kazanmışızdır. emeUstelik
tüm hayatımız didiklenmiştır.
Politik olarak
bir yerlere gelmiş kadınlara
şöyle bir yakındon bakın görecek-

.a

Ier nasıl giderilebilinir? Bireyse
l ve grupşal deneyimler nasıl payloşılobjlinır
? Işbö
lümü ve kollektivizm nasıl işle
r? Harnallar
ve konuşanlar arasındaki fark
nasıl aşı
lır?Tüm bu ve benzeri sorular kad
ın hareketi içinde tartışmalı ve cevap
oran r durumda

Deneyimler ve ödenen bedeller

rs
i

yapış tarzı orasındaki ilişki, fark
. Ayrı

w

Dayanışmanın farklı noktalardan
vur-

w

w

gulanan gerekliliğinden sonra,
yukarıda
ki sorulara muhtemel cevaplar
bulma girişiminde
bul una rak
tortışacağız.
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ter? Tüm kadınlar için geç
erli evrensel
normlar var mı ya da olmak
zorunda mı2
Ge rel ve özel çıkarlar nerede
başlayıp biter? Tum kadınların çıkarı ger
çekte aynı mı?
Politika ve dayanışma parado
ksal bir ilişki
içinde değil mi? Farklılıklara
rağmen birliktelik .. . Günlük hayeta yansıyış
ı ve politika

s;niz
ki, hepsi de özel hayatlarında epe y bed el
ödemiştir. Evliyse boşan
mıştır ya da bölünmüş bir
surdürmeye zorlanır,
evlenmemişlir, çocuğu varsa
yeleri
kad ar ilgilenmemiş olmanı
n vicdani
rahatsızlığını duyar, ailesi ile kaçını
lmaz

bır çatışma yaşamıştır.

Politika yaptığı erkek yoldaş
larının
aya k oyunları ile boğuşmak zor
unda kalmıştır. Hayatında topluma aykırı gel
ebilecek tüm değişıkleri, herkesi
ve herşeyi
karşısına ala rak yapmıştır. Tüm
bunlar,
doğal olarak iz bırakır hayatında
. Sürekli boğuşmak zorunda kalm
ak, hep bir
çab a içinde olmak, zaman
içınde yor ar
ve kabul görme , hiç olmasa
kendisi gib i
mücadele eden kadınlar tar
afından onloşılmak ister. Bunun karşılığını
görmemesi
halinde de bıkkınlık, hırçınlı
k durumları
yaşaması gayet normaldir.

Bunları en aza indirgeyen yolları
bulmak belki de, .kadınlar arasın
da dayanış
moyı mümkün kılmakton geçer.
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Bu nd an
uj_gi6i 'fıer~eytlen önce 6as{çı aftına
?(ürt {çaduıumnuı taniri tfe aiğer fıenıcins{
77 yıl önce,
6u örtü iii tarifıi or.!:!E!aJ.ı;
alınıtfanmn ve 6ımun gizfenffinin tarifıidir'. •)Jte
istanbul'da Kürt
o!famı ile_jğney{e
'E,[y
.
tlijj~
na
m[an
Ks!tf
t
'J(jir
&6iz
anca
tfe
imi
f;sınna giri;

z{e pf!:!J[~.

don

öğreniyoruz

rs
i

ofan

saırfaw can{t_&fmanıll.!J_op yoğun 6ir pa6adan, sa6ıraan

Kadınları

Teoli Cemiyeti " o
dönemlerde Kürt özgürlük ve kurtug~mez mi? 'lJu saırufa J(ürt kadın öwütferıme tarifıi afL·
luş hareketi çalışmalarını yuruten Kürsınaarı önemfi- an{amfı 6uCtfuijurnu.z ?(ürt 'l(adırrfan
fıtaca- . d~ston Teoli Cemiyeti'n~- boğlı_idi. D~r'Tea!i. Cemiyeti'ne uigi n 6ifeileri aK.tannayapa
ogre
20 Jın
·hı· ımız
9 t ndıg
neg.in. kuru
191
· rını
H habe
4luş
.
D
veren
m
nak[c
K:._ay
jn
i{if{:
arı ı . . soğız. 'lJu vesifeı(fe, tlemejje
ran
ergısı nın olonazıMem
duh Seli m'ın Iki Hoyer
ndo
yısı
en
çevir
ı;el{e
ve 'J(ürtpe ofan aö{çümanfan 'Fürf:
yırlı Eser" (Iki Eser-i Mebrur) başlıklı yazısın
{M~inız.'l(ürt aytlını Musa .Jilnter'i de sayqıy{a
To ebe
anıyo
do kadın derneğinin yanı sıra Kürt
"Kürt

.a

w

w

w

6u

Yalnız, Kürt Kadınları Teol i Cemiyetı'nin
kuruluş tarihinden soz etmez. Ne var kı,
inden
Derg n·n söz konusu soyıs. nın tarih
yılı nın
de anlaşıldığ ı gibi Cemiyet, 191 9
klo
4 Hazıran'ındon once büyük bir o osılı

aynı yılın Mayıs oymdo kurulmuştur.
e
Dernek, programında amacını şöyl

fıer türCii tlö&!!nanı 6u sa!J!afar aracıfıjj!JJ{a 6ir6irimi.

maı1ı öğrendim istetli~ 1(QZJJ n~ o&urfanna açı{ç

ncı
Hevi Cemiyeti'nden de (Kürt Oğre
r
ede
söz
Umut Derneği)

yış
belirtir; "Kürt kadınlarının çağdaş anla
,
amak
lo yükseltilip, geliştirilmesini sağl
r
aile yaşamında köklü sosyo' reformla
hokitle
ve
e
ettirm
gerçekleştirmek, goç
içilinde öldürülmeler dolayısıyla sefolet
ip
ne duşen Kürt öksüz ve dullarına sah
çıkıp iş bulmak ve nakdi yardımda bugi·
lunmak". Amacındon do anlaş ldığı
i
bi, dönemine göre radikal , bugün dah
o
geçerli ol~n to•epleri formüle eder,
ko·
Kürt
n
oya
günlerde Istanbul 'da yaş

rg

toplantı, konferans ve
müsomereler duzen·

co ederim" şeklinde başlıyor.

dınları.

leyeceğini bildirmiş

Dernek, açılışını 20 Hazi·
Yane,
ran gunu bir mevlüt oku"JIN"in
tarak yap ar jin Dergı·
say esi nd e si'nın haberine gör
e,
öğreniyoruz Encum Yamulkı adırı
k. K .. t Kadan· do bir kadın
?çılış
1
'
ur
.
konuşmasına, Say-

Iara Teah
gıdeğer hanımefenCemiyeti kasa diler, pek yüc
e
zam an da bü yü k amaçlarla kuru
lan
Kurt Kad.nları Teoli
ga yret g O··s•
~
Cemiyetı çalışmater ere k yo gu n larının başlangıc
ı
bir Cjahşma
ola rak bu kutsal
yapmaş ve
mevlütü okuttuk. Önsesini du yu · ce Cenob-ı Hak don
olmasını ve
rar a k a d an· hayırlı
.
d

rs
iv
ak
ur
di
.o

Derneğin Amaçlara

•

Encum Yomulki, dah a sonra sözu
Kürt sorununa getirerek, Kürtlerin Türklere
karşı o~
madıklorını hatta onların dostu ve dest
ekçı
sı oldukları~ı ancak, bununla btr1ikte Kür
tlerin de diğer halklar gib i kendi
haklarını w~l·
de etmek istediklerint açıklıyor.
Derne~ın
açılış törenine gelen Kürt kodınlorının
, Kurtlüğun gelışmesi için ne ger.~kirse yopaco
larıno ve çalışmakta tereddut etmeyecekl:r~
ı
ne söz verd;klerini bildirmiş ve
Dernegın
amaçlarına do değinmiştır. Yamulk
ı Hanım

cuk varsa onlara iş bulmak, yon
etım merkezleri açmak, okullar aça rak öks
üz

yovr~·

w

.a

ları bilgilendırmek ve öğretmenlik yap
obı·
••
büyük boşarılar1o e- lerılerimizın de gön
üllü
olar
ak
çolı
şmalarıd~r.
da n soz vomını dileyelim, sonra
Demek istiyorum ki, Dernek müm
kün oldugu
ettirmiş· do bu toplantıya lütfe
dip kadar nakdi ve bedenı yar
dımda bulunotir.
katılan hanımiara Kürtler

w

w

adına teşekkürler sunar ve
birkoç söz söylemeyi ri-

caktır.

Encum Yamulki, daha sonra Der
neğin
b rtakım

neg~~

ve konuşmosının amaca ulk
e·
sonunda kadın-er- mi zde yar
da·
kek tüm Kürtlerden ma mu hta
ç ne.

şöyle yo·d~- kadöY Kü rt ka
·

miştir : "Dernek,
dan ve çocuk
toplumun yo'olorını sormak için var sa on lar a •
If
sizlerin fedokar- bu lm ak, yö
ne tim
lığına muhtoçtir.
me rke zle ri aç·
Her Kurt yardım ma k, ok ull
ar aça ·
ıçin bize elinı rak öks üz ya vru ·
uzatır ve her fe- l b"l ilen dir ·
1

açılış konuşmosında omoçlorın~?n ş?yl
e dokarlığı boşarı
söz etmiştir; "Derneğin amacı
ulkemızde

yardıma muhtaç ne kadar Kürt k?dı~
ve ço-

"D er·

ara

9 .. ~

ile yaporso ulu·
me k.v e og ret :
sol isteklerimızın me nh k yap
aba ·
de gerçekleşece- tenterimizin
de
ğini göreceksi- gö nü llü ola rak
niz"·
çahşmalaradar.
Kürt Kadınlar·
De me k isti ·
Teali Cemiyeti'nin
yo rum ki,
kurucularındon oldude me k
ğu anlaşılan, mu~te
melen de Başkanı
m
olon En·

ki , Kürt Kad1n· kını
olduğu sonılı.. •
yor. Ancak, Encum
i an .e a11
vıomu lk"ı ' nın
. Dernek
Cemiyeti k1sa içind
eki konumunu
za m an da bü yü k net
olarak bilme
..
mekle birlikte di-ga yr et go s·
ğer kurucu
te re re k

yoğun

lorını,
üyelerini de bilemi-y?ruz
. Ko ç
uyesı var .
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Maalesef, yanıt
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cum Yamulki kimdir~
Hakkında
fazla bir . bil gi yok
elimizde .
•
Ancak, o dönemde Kü
rt ileYine, ri gelenlerinden
birı olon
"JIN"in
Mustafa Paşa n1n Ya
sa ye si nd e mulki ve Jin
Dergisi ya•
zorlarındon
ol.an
og re nl yo ru z Az iz
Yomulki 'nin ya-

sinde
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yret
r gostererek yoğun
bir

w

w

og re niy or uz

~ ,§-~$- · R::-:if5 ~g: s.~,Eii ~

,._.;:.s:... ~ ~ -"
·~
(";' 5.
::::
.::: ,- · ,....
~
sc~ ç..
::;.
::

i ço

göz-u,..e!

un
edebilir? ... ". Uz

.,~,_
~,k,,~,.

ediyor.

t

12URssı:ın

'B•4is

polanında Turkiye'nin en
ri
bi
n
püler dergilerinde
n Temnı
A'
ol an KADlNC
ra KaEs
i
en
tm
ne
Yö
yın
muz sayısında, Ya
"
viyoruz, çünkü ...
zancıbaşı, Erkekleri se nde bakın neden·

şesi
diyerek başlayon kö
U

ni aratır derler. Ey
Eee, ge le n gi de
DlNCA okurbi r zamanların KA
ları, daha beter olun
emi! Duygu Asena 'y a az mı n
i·
m
fe
in
Bu da kim
n kıvırıp
nis til ?" diye buru

küçümsemiştiniz.
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nasıl sırabmış ?
ş/ Oğ
öy le güzellikler
viren Ay ça Çova
"Onlar, yaşamımıza oğrettiler ki "
in dy fr an ci s/ Çe96
C
k şey
lak Yayınları / 19
kattı/ar, bize öyle ço
z
mi
ği
ce
ye
ndisini sık sık zireneme
C in dy francis, ke
r
(Onlar olmasaydı öğ
za
Ya
a
ge ağ
z,
nc e babamı
daşı Anna ile dünyanın bu~
ka
ar
en
ed
t
çok şey olmalı!. ) . O
re
ya
nu
arkadaşımız, patro z nel gidişalına ilişkin sorunlar karşısında rını
beyi miz, sonra do
iz, sevgilimiz, kocamı ) dukları anahtar çözümlerden ,b iz okurla
muz, öğretmenim
birşey kalmadı! ... mahrum etmemek" için yemeyıp içmeyip (
olarak (Eh geriye de
dünyaarak tariay na olup, renkli
oyan ilk kitap ol
Tüm erkekler bi r
yfa numarası olm
sa
ları
Kadınlar Için H ay at Bil
he geçecek olan) "
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mizin ikili ilişkiler
yazı böylece devam
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gisi"
imize (Acaba o ışıltı
nın ışıltısını yansıttılar iç cerdi?) ... Erkekle- eserini
rlmayı be
iç im iz i nasıl kara
taya
k büyük. Ö rn e-
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çıkarmış.

Sayma·
dım
ama, kı
top

30 0 ka
dar nosi·
yerunlar üzerine di
hat içeriyor. Ho ng ; so
birkaç yıldır televizcek olursanız, şu son n Rüzgarı' dizilan 'Yala
yo na yapışıp ka
nzer türden diyebilisindeki sorunlara be

vereÖrneğin, birkaçını butfraağdaını öğ

lim ; 'Fransız mu
bi daha
renin', (Benim gi
ı öğren
·· kendi mutfağın yehe
k
ço
n
içi
rı
tala
mememiş sondviç us
sı Sima
ma
Ol
ün
canlı. ); " Herşeyin Düzgsı öyle de Galatal" (Ora
zi n Suçunuz Deği
ını arade kayıp yakınlar
sa ra y Usesı önün
altında bununla feselli
yanlar polis corspuiniz?
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bu la bi lir mi de

nober/iv. ....hohermr. ..
..ho.hem
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Yeniden

Seçilenlereden
Seçenlere mesaj

Insan Haklan sana

Leyla zana'ya Dünya
Kadan'andan Destek
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"Leyla la na 'ya özgü
rlük" kampanyası
başlatan Kadın Deleg
asyonu 8 M ar t
1997 yılına kadar sü
recek imza kampanyaianna çağrı yapt
ı. Halen aralarında
Claudia Roth ve Da
niel mitterand gibi
dünyanın çeşitli ülkele
rinden kadinların
da katıldığı 2000 im
za toplandıgı bildiri\-

va
ku

tıldığ

ı toplantıda seçilme hakk
ını elde
edenler, sadece seçm
e hakkını kullananlara seslenerek,
birlik olma çağrısında bulundu.

Londra'da yaklaşık 40
Kürt ve Türk kadı
nın katıldığı bi r sohb
et toplantısını arkadaşımız Dürsaliye Be
h<ltırlatıldı.
dir, Roza adına
Türkiye. insan Hakları
Eı.rensel Beyannamesi'ni izleyerek gözlemlerini aktardı:
1949'da imzalamasına
\\arşı
tamamlaycısı olan (Kişisel n bu beyannamenin 9 Kasım'da yapılan toplantıda
ve Siyasal Haklar Llusdaha
çok kadın sorunları
tamrası Sölleşnıesı w Oaya
ve Türkiye'deki
nışnıa Hakları Sözleş
nıesi'ııi imzalamadı. lnızal
son politik olayların
anm
tırmandırdığı ırkhalkların tıal\laı·ı, ana dilelP a\'1\ll so7lf'~ıne
egitim \e ögreninı ile çılık tartışıldı.
ilgili h(iklinılf'r içeriyor.
On yıldır, süren sava
. Oü~iince tıma ~<tı·gıla
şın kadın ve çoni\Ot'. işkence, yargılı cu
klar üzerinde yaratt
yargısız in1az , gözallınc
ığı tahribata ve
la \\ay ıp, köy hoerkek bakış açısın ın
şaltnıalar yaşanı~or. 913
ha
kim olduğu ikti' )ılı içinde cezada
rı
e\lerimlel\i açlık grC\Ic
n
de
m
ok
ratik insan haklarını
ri
ihlal
:-.oııucu iiliimler ise
etmeye devam etm
i m za
esine karşın, heTürki) e'nin sici·
men hiçbir toplumsa
sa hi pl er i,
l pr oj e üretilmeliıın ekleniydiğine dikkat çekilen to
Leyla lana'nın
plantıda kadın
or.
dergileri üzerinde de
yerine birer gün
duruldu.
hapis
yatmayı da kabul ed
M ev cu t erkek egem
iyorlar.
en . kültürün
insan Hakları E\:rense
l Beyannamesi'nin 48
.
si dünyada \C Türkiye
'de çeşitli etkinlil\lerle
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Kadınların siyasal hakl
arını alması
nın 62. yıldönümünde
kadın bakan
ve milletvekillerinden
bazılarının ka-

Kad ın Dergileri artm
ail

rd
i.o

ı.

g

ETTZKY

medi.
Toplantıya katılan bazı kadınlar ise
medyanın kadına bakış açısındaki genel
cinsiyetçi politikasına karşın, kadın haklarını gerçek anlamda savunan derg
i
ve yayınlara daha çok ihtiyaç duyuldu
ğu gerçeğini savundular.
Kadınlar beraberliklerini ve mücadelelerini sürdüreceklerini açıklayarak top-

.o
r

di

sındaki yayım politikalarının nasıl olma
sı
konusu tartışılırken, bağımsız yayınlar
ın
harelı:et alanını kısıtlayan medyadaki
tekelleşmenin yarattığı sorunlara değinil-

çok "rahim içi aracı" tercih ettiği
ödülü bu yıl da Cumartesi Annelerine
belirlendi.
verildi. Devletin kaybetme poliAraştırma kapsamında istikalarının sonucu doğan oturma eyle
mtanbul'daki aninin sesi ulusal sınırları aştı. Anaların 1,5 NIHAYET,
k ete
yıllık mücadale ve kararlılıkları ödül için
TECAVUZCÜLER
neden gösterildi.
YARGILANMAYA

ur

karşı

en

Kadanlar çocuk istemiyor
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Batman·a bağlı Sincan köyünde üç köy
korucusu tarafından tecavüze
Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı
uğrayan Remziye Dinç,'in yaşadığı
ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü
vahşetin (hatırlayacağınız gibi/
"AÇSAP" tarafından yedi ilde ROZA'nın 4. sayısınd
a kapak konusu katılan
yapılan araştırmaya göre, Aile
olmuştu) failieri hakkında açmaya
her on
Planlaması hizmeti alan kadınların
çalıştığı dava sonunda başlayabildi.
k ad ı n% 70\ kürtaj yaptıranların da Yaşadığı mağduriyeti adli makamlara dan sekanlatabilmesi ve suç duyurusunun
%90'ı hiç çocuk istemiyor.
izi başka
lantıyı bitirdiler.
dikkate alınması uzun bir süreyi
çocuk isAynı araştırmada doğum kontalmıştı. Nihayet, geçtiğimiz Kasım
CARLVOH OSSiETTZKY t;dülü rol
temediğini
yöntemlerinden geleneksel
ayında mahkeme tarafından IstanCumartesi Annelerine ....
"geri çekme" nin hala en sık bul'da alınan ifadesinin ardından, ilk
belirti.
kull
anıl
duru
an
şmas
yön
ı
Batm
tem
an'da Aralık
olduğu
Nazi toplama kampında katledilen anayın
beli
da
rlen
gerçekleşti.
irke
n,
kadınlarında
ti - faşitst gazeteci CARL VON OSS~
modern doğum kontrol yöntemi olar
ak

.o
r

bana gönderebiUrseniz ço
k sevinirim.
Sevgilerimle, N u re tt in
Ece
Sağmac1lar
Cezaevita p etmemeli. He
is ta n b u l
men
hemen

di

SevgiU Rozo'b kad1nlar,
Be
n Alinanya'n1n Göttingen
MerhabaÜniversitesinde öğrenci
lar,
bir Kürt kad1n1ynn.
Bu Siralarda Kürt kad1n ha
reketi iizerine
m
as
te
Yayın hayatını
r
te
zimi haZirbyorutn. Cıkard
za
iği
başladığınızda
niz dergilerin iiç tanesi şi
n be ri sizmdi
leri izli-yorum. Ka
dının öz U
e mde.
gürleşmesi yönünd

g

t u s u ... Posta K
u t u s u ... Posta
K u t u s u ...

tüm kadınlara; La
za,
Çerkeze, Ruma,
Yahudiye, Türke.
lstisnasız tüm kadı
nlara, hemcin
slerine
seslenmeli. Aynı
baskı aynı ho
rlanma,
aynı zorluklarla
karşı karşıy

ur

- - - - - Posta K u

w

w

w

.a

rs

iv

ak

Her ne
e, düşüncekadar dışarıdan
lerinize k~~ılıyoru
bakıldıgında yazıp
~ ve erkek
adırlar.
d1ysan1z
egemen guç pozı
çi
zd
ik
le ri bu olmayabilir
syonunun oldugunu
He
m
id
eo
lo jik hem de po lit
. la hemen hemen tü
ik olarak
ten, hi çb ir şey dı
m sayınızda günd
donanımı ne t
şa
rı
da
n
ba
kı
ld
em
He
ıg
e
r
ı
ge tir ip işlediniz.
Ro
za
za
ok
m
ur
an
u bunu
berrak degildir.
Bayagı hoşuma
görebilir. Hatta Ro
gi tti .
za kültürel etkinl
Hatta içeriği bira
ikler
z daha dolu olur
düzenlemeli, söyl
Roza çalışanların
sa salt
eşiler, panelle
kadınların çıka
ın işi zor. He
r
rdığı dergi tık
vb
r
an
.
baskıyı
anır. Tek bagögüslemek gi bi
Ro
şına ne kadın
za
bi
ça
r
lı
so
şa
runla karşı karşıy
nlarına başarı
kurtuluşa gi de
lar diliyorum
a
bilir ne de
olduklarını biliy
,
erkek. O rta k payd
daha güzel bi r dü
orlar. Faili belli in
ny
fazların
alar yakalanırsa
a
iç
in
ya
pı
la
n
ya
tü
şa
pı
m
ld
ye
ığı bi r ülkede
t
uğraşlar önem
hem Kürt kadınını
, bö yl e bi r derg
lidir. Her şey ins
n hem de erke
inin
an için
gi
çı
ni
km
n
as
ı
m
ükemmel bi r şey
ortak çalışmaların
he
r
şe
y
özgürlük için di yo
ve tabii salt
ın ürünü olarak
ru m
daha
kadınların yazı
bi r ivme kazanaca
larına öncelik
vermeleri
ğını sanıyoru
m Bu ülde>grudur. Ne olac
kede tabii ki, Kü
ak şimdi? Roza'ya
rt kadını daha fa
yazı
yazmamız iç
zla eziin kadın olmamız
liyor. Bu dahi, on
un bugüne kada
mı gerekir horlan- yo r? Roza, daha
mışlıgının bi r sim
ileri sıçramalar ya
gesi olarak, başkal
pması
dırı
ma-nifestosu-
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rengin
'811a yakmde'~'
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pır u
mmalç sürekli okuyucusu olmak
xweşlya min
A
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istiyoruz Aynca, bu mektup
hat.
Oegeri/Roza Çalşan/art
vesilesiyle, yaym ya~amtntDi da wly a hejmara çaran
Derginizi daha önceden duymu~ztn uzun ömürlü ve bade we Tiştonek (mamik) pirtum. Tabiyattyla merak ettim.
~an/t olmastnt
siye. Ez bersiva we didim: "Di
ya
Roza'vanen Nihayet Uzun YUr
na
wl"
we
üyü~
b
ide
.
difivo
7 · ruz
kovAra Ge
Xwoşewlst,
Dergisinin bir saytsmdaki
r bersiva min rast be uA d.ı qur 'eA
Se
vgi
we
niv
isPeşlye ji ve
da ji min qezeekir hun ji mi~ re
adres sayesinde size
/er
iml
e..
are
ke
Ye
lda
'ye
zindana teng O
kovaren Roza en ku derketıne
ufa~ma imkant bu/uhebO. Mi n ji hinge ta tevan
bişinin başe. Le eqer min
tarı, silave~ .~erm
yorum.
niha dixwest ku ji were
qezene nekir hun disa bişlnin
o şoreşgerı ıı b~- we Ben ve
eze
nameyeke binivisim O kov

w
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dişinim. Ez we ıı ber
ma
we
bix
wa
zim
.
Le
her we kl hun ji
xebat O fedakariye hun
diz
an
in
o
ve
bih
isti
ye jl me girtlyan
ji bo peşkeftina jiniken
lsal saleke bi rehetl derbaznek
kurd dikin. Plroz dikim O
ir.
Ma
het
a
lro
.
lro
kov
ma
da xw azi ya azadi, serfirazl O
we ji me re
(bi
alik
ari
yo
dos
tek
il
hat. Rast! ez
serkevtina we dikim.
peş
lma
n
bOm
ku
ta
nih
a min
Rast! peşiya cend mehan di
. nenivisiye ji
were. Lewra kovma we
Rojnameya Soz'de Ri ser derkef
tıa rengin O bi mijaren xweyen
.

dirave wa n bişinim.
Ez da xw az iya serkeftina we O
da xw az a weşaneke berdewam
ji
bo we dikim.
Lu jel silovan, bi dosta ni.··

Xalid Yalçtn

Özel Tip CeztMwl
D.Blok. 16013-BURSA
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