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...... ..... ...... 
duru-

·· ····· ····· mo geldi. Yazılar uzun görünebilir, oma 

ett'$-~ ~ .k~J-"'~ ~.,_, 
~-··················· 

sayfa boyutlorımızın kü
çuklüğünü hesaba kotor

--~~.::.ı.~---·~-~)9.Yı ş lo ko rşıloyo-

'9 

'nin barış ve umut dolu ol
ması dileğiyle ... 

Geride bıraktığımız, '96 

7 
yılı Kurt kadınları açısından 
oldukça dolu ve anlamlı 
geçti Bır onlamda Kürt ka
dın rönesansı yaşandı der

_,ek obortmış olmoyız. Kadın grupları, 
vcikıf, kültür merkezi, dergi gibi somut ör
gütlenmeler yarotarak atılım yaptılar. 
Kendileri için örgütlenmenin olonoklarını 
yarotarak güçlendiler. 

Yeni bir yıla girerken, ROZA'nın 6. soyı
sını elinize almış olacaksınız. 

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

hat ve okunur 

coğınızı umuyoruz. 

ROZA'nın birinci yılını doldurup ikinci yılına 
girişi bildiğiniz gibi Mart ayında olocok.Ye
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, gü
zel bir dergi olmak istiyoruz. ROZA, çıkışın
dan bu yana statik bir dergi olmadı Sürek
li kendini yenileyen, üreten, gelişime açık 
bir rota izledi. So~ip çıkan her kadın, ken
dinden birşeyler kattı. 

Ancak, ikinci yıl başlangıcında yapmayı dü
şündüğümüz. yenilikleri sadece, dergiyi fi
ilen 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 

kurdular ve kurulan ilişki nasıl sürdü, 
beklentileri nelerdir? Bu ve benzeri so
rulara cevap olacak birer değerlendir
me yazısı istiyoruz. 

Bununla birlikte yeni soyıda olmcs nı is
tediğiniz değişiklikleri, önerileri ayrıntılı 
yazersanız çok ;yi olur. Ancak, zamo
nında 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 - bel
ge ile kitap ve dergi ( kullanılmış da olo
bilır) bağışlarınızı bekliyoruz. Ayrıca, şu
nu do belirtelim, ROZA'nın orşivi, yaror
lanmak isteyen tüm kadınlara açıktır. Bilgi
yi payiaştıkça gelişip, üretici olacağımızı 
düşünüyoruz. 

ROZA'yı yakındon izleyenierin bildiği gi
bi, 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 bu
lunmayı anlamlı bulmuyoruz. Bizi izleyenler www.a
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or o-

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, 
MGK (Milli Güvenlik Konseyi)' nin hazır
ladığı raporda bir kez daha ortaya ko

nuldu Bizim daha fazla doğum yap

mamzı istemiyor. Ciddi ve sıkı bir doğum 

kontrolünden geçmezsek, Kürt nüfusu ön

lenemeyen bir yükseliş gösterecekmiş ve 

devletin başına daha büyük bir bela ola

cakmış. Zaten, herkes (aile, politik çevre

ler, devlet, ahlak ... ) ve herşey bizim be

denimizi 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 va

deli ama etkin bir yoludur. Bizi, doğrudan 
savaş yoluyla ortadan kaldıramayacakları-

nı bildiklerinden nüfus azaltma yoluna gidi-

yorlar. 

Devletin bu nüfusu azoltma yöntemine karşı 
biz de "haydi kadınlar doğum yapın" çağrı· 
sını yapacak değiliz Zaten, küçük yaşta ev

lenip, menapoza kadar çocuk doğuran Kürt 

kadınları neredeyse çocuk doğurma maki

nalarına dönecekler Kürt kad ın lar için cid· 

di bir handikap. 

Bedenlerimizin kontrolü ancak bizde ola

bilir. Kürt kadınları, kendilerinin karar vere

cekleri, bakabilecekleri veya istedikleri ko

dar doğum yapma hakları saklı kalmak kay

dıyla, bu doğum kontrol yöntem ve olanak

larından her an yararlanabilecek bilgi ve 

olanaklara sahip olmalılar 

Aczmendi lideri ve beraberindeki "imam 

nikahlı eşim" dediği kadının yazılı ve görsel 

bası r:ıda yer alışı kadının yine iktidar eliyle 

siyasi malzeme halıne getiril işinin tip ik bir 

örneğini veriyor. 

3 Kasım '96 gününde Susurluk'ta gerçek

leşen kaza ve ardından başlayan temiz top

lum istemi gündemden uzun bir süre düş
medi. Çatlı, Ağar, Çiller, Kocadağ, Topa!, 

Şahin 

vs .. Yazılı sözlü .!Jasın iki aydır olayı iş

lemekle meşgül. Oyle ki, artık deği l bu 

olaya ilişkin bir şey okumak konuşmak bile 

zorlaştı . içini boşaltacak, bıkkınlık yarata

cak, çözüm üretemez hale getirecek tarz

do, olayı işiemek kime yarar getirir2 

Ezilenlere bir yararı olmadığı aç ık Bu sis

temden rahatsız olan ve bu kirlenmeden, 

savaş ortamından derin yaralar alan bir 

kesim olarak yine de sessiz kalmak is

temedik. Her şeyin tart ışıldığı, hiç bir pis

liğin gizlenmediği bir ortama olan öz

lemimizi belirtmek istedik. 

SEVERiNE'n ın şu sozlerini siz

lerle paylaşmayı çok an

lamlı bulduk: "Benim 

R 
o 

z 
bütün fem inizmim ıki 
sozcükten olu~ -

bnce adalet ve 

sonra, hemen 

ardından 
~ab u k -A 
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PDLi1i~1)A~i GiZLi 1)Ef-/A: ~1)1N ·-1-
den Pozitif aynmcahk yol açaca ma~ 

lik· gelen sembolik bir misyon yüklenen bir-iki kadın odoyla yetinerek vitrin süslüyor, ne 
kadar "demokrat" olduklorını gösteriyorlar-GÜ J:CjK 'Buu - FATMlA K .. ha 

"Kadının giyetine çıkma hakkı varsa, kürsü
ye çıkma hakkı da olmalıdır" diyen Olympe de Gouges, yazdığı bir yazıdan dolayı tutuklandı ve giyetine gönderildi. Bugün sıradon bir hak olan genel oy ve .aday olma hakkını kozanmanın bir direnme tarihi var. Ancak, 
halen politikanın büyük oranda erkek işi ola
rak algılandığı dünyada, biz kadınlar pasif katılımı aşmanın yollarını ve nedenlerini sorguluyoruz. Artık açıkça Kürt kadınları, politi
kadaki geri konumlarını terk etmek istiyor. 
Kadınların genel oy ve aday olma hakkının Türkiye'de geçerli oluşunun 62. yıl dönümünde, politikadaki yerini sorgulamak istedik. Ancak konunun genişliği nedeniyle, sınırlama ihtiyacı doğdu. Biz de birinci derecede alonımıza giren Kürt politik çevrelerin· 
de kodının yeri ile sınırlamayı uygun bul-
duk. 

tir. Seçim zamanlarında kitlesel olarak 
alanlara ve oy sandıklarına yansıyan kadın gü· cü maalesef aday olma ya do parti içi karar mekanizmalarında istenilen sayıda ve nitelikte olamadı. Gerçekte kadınların politikada geri · planda yer alışlarının evrensel bir olgu olduğu bilinir. Bu konu, kadın kurtuluş hareketinin gündeminde hep varolmuştur, daha uzun bir süre 
de varolocağa benziyor. 
Konuyu ~.u çerçevede sınırlayorak tartışmak is· tiyoruz. Onemsediğimiz bir konu olması itiba· riyle zaman zaman farklı açılardan tartışmaya 
devam edeceğiz. 

dı. 
Seçim dönemlerinde yaşananlar 

Son yapılan genel seçimlerde durum ko· dınlar açısından çok do parlak değildi. 
1995'in genel seçimlerinde kadınların rolü 
ne oldu? 
Burada, düzen partilerini bir kenara bıraka
rak, sol muhalif cephedekilere bakalım. Bir yıl önce yapılan seçimlerin kadınlar açısın
don tahlilini şimdi yapmak belki çok güncel bulunmoyobilir. Biz kadınlar için, yakın olon bu tarihi değerlendirmek bizce çok anlamlı ve yerinde. Somut yaşanan bu olay üzerinden, kendi payımıza çıkorocoğımız deneyimlerin gelecek seçimlere de ışık tutocağını düşünüyoruz. Üstelik, önlem olma şonsımızı artırır, en azından aynı oyunlara gelme ve seçim dönemlerinin gürültü patırtısı içinde 
güme gitme riskini de azoltobiliriz. 
"Emek, barış, özgürlük" Blok'unda yer olon dört portinin kendi arölorındoki ittifak için sıkı bir şekilde işleyen görüşmeler trafiğinde her an ne olacağının belirsizliği ve hızla işleyen seçim süreci kadınların aday olmak için du

Ayrıca, dünya kadın hareketinin kozanımlarıyla ortık bir çok ülkede uyguloma alanı bulmuş olon pozitif ayrımcılık ve kotanın 
do Kürt politik çevrelerinin gündemine gir· 

memesi ciddi bir eksik· 

Kürt kadınlan pollflkanın nerasındelerV 
1980.Ierin sonlarında başlayon bağımsız Kürt kadın hareketinin gündeminde ilk sıraları hep politikadaki duruşumuz işgal etmiştir. Politikoda aktif olarak yer olan kadınlardık Fiiliyatto bir dolu sorun yaşıyorduk ve eleştirel bir yaklaşım· 
la yoşodıklorımızı anlamaya, değiştirmeye çolışıyorduk. "Eski tas eski homomlo" bir yere vorılomoyocoğını biliyorduk artık. Seçim dönemlerinde, kampanyalarda çalışmamız için çağırılıyorduk, kimse bize aday olma önerisi ile gelmiyordu. Ya do kadın hareketinin dışında 
yer olon, stotu, meslek sohıbi veya daha çok 

da ''önemli" bir ailenin, için- . rumlarını tortışmalarıno, qüşünme!erine fırsat www.a
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vermemişti. Bu durumda son onda belir· lenen aday listelerine de kodıniarın gerekli ağırlığı yansımıyordu. Böyle, "olağanüstü" dönemlerde yine kadınlardon feda· korlık, kendilerinden vozgeçiş, erkeklerin durumlarını kolaylaştırmak, onları rahatlotmak istenmişti. Seçimlerde kozanma şansı yüksek popüler, medyatik, poro -güç-statü sahibi kişilere odoy olma önceliği tonındı· ğındon zaten kodıniarın doho boşta şans· ları sıfıro yakındı. Olsa olsa sembolik !em· sil olacaktı. Nitekim de öyle oldu. 
Blok'un T urkiye çapında aday gösterdiği 500 kişi içınde 54 kadın aday vardı. Yani tüm adayların onco~1 yüzde onunu oluştu-ruyorlordı. Ustelik odoy" listelerinin Ge- bazı istisnalar hariç, oldukça 

ların, 
soyodlorı, aile statüleri yo do poro ve mes· \ek sahibi oluşları kıstas alınmıştı . 
· Blok ıçinde yer olon portilerin kadın komis· yonları yo do birimleri kendi oralarında durumu tartışma, odoy çıkarma, birbirini destekleme ve yüreklendirme süreci işleyememişti bile. Hal böyle oluneo, aday belirleme işi kendi koro rio rı ile değil, erkeklerin önceden soptodıklo· rı kadın odoylorlo diyoloğo geçme ile sınırlı 
kalmıştı 
· Kodıniarı sınırioyon başka etken de milletvekilliği için gerekli yaş sınırı olmuştu. Aday ol· mak için gerekli 30 yaş sınırını oşabilen parti· li kadın soyısı do çok değildi Istekli oldukları halde, yaş sınırı engeline tokılan kadınlar do 
vardı . 

gerçekleşiyordu. 
·Tüm bu somut nedenlerin yanısıra, doho do önemli olon politikanın yopılış tarzı do başlı· başına ciddi bir engel oluşuturuyor. Bu durum, aktif politika yapan kadınlar orasında bile, aday olmoya karşı bir isteksizlik doğurur. Komponyolordo aktif çalışmayı yeğleyebiliyor, oma aday olmak cozip gelmiyor. 

ne\ o\cıro~ alt sırolorındoydı. 
~t\ \\\ennOe Bu kodıniarın yer alış bi· 'f8 me\t<)lpO\\etÔe çimlerine, kim olduklo· ~t\ 'md\n -..l-~ rın~ bakarsak n~~~~ 

- Aktif politikoya katılan kodıniarın çoğunluğunun bekor ve genç olduğu do bir gerçek. Evli ve çocuk sahibi olmak kadınların aktivitesini azaltan önemli bir unsurdur. Çünkü, odaylık teklif edilen kodıniarın bir çoğunun çocuğa bo· kocok kimsesi olmadığındon kabul edememişli. Ayrıca, eşierden erkek odoy oluneo kendi li· ğinden kadın geri planda durmak zorunda kolıyordu.Böyle durumlarda kadına öncelik verilmesi gerekirken, erkeklerin lehine bir seçim 

· Seçim çolışmolorındo sürenin kısolığı, yoğun çalışma temposu, gece gündüz deme· den sokak, kahve gibi zaten kodıniara kopo· lı mekaniara açılma zorunluluğu gibi neden· \erin kodıniarı sınıriodığı do bir gerçek. An· cak şu noktaya do vurgu yapmak önemli; her ne kadar seçimlerde aday olmak kadın· \or açısından pasif işleyen bir süreç olmuşsa do oy kullanma olonında kadınlar oldukça katılımcı ve aktif rol almıştır. Özellikle muhalif cephede, erkeklerin politik sokıncalor· don, askerlik durumlarındon vb nedenlerle oy kullanma oranı kadınlardon boriz bir şekilde oz olmuştur. Yani, kitle desteği'' de kadınlardon gelmiştir. Zaten bu somut durum; şu açık gerçeği bir kez doho ortoya 

\a 
--~! bır manzora goru· nn, ~~n. rüz? 

o\\e dı\en ÔO 'fO · Genel olarak poto 'f8 mes- Kürt illerinde ve ~ son\b\ o\~ metropollerde \on \mos Kürt kadın aday· 
o\\ntn\~. 

koymuyor mu? 
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Karar .59- eşitsiz geliş imin daha kısa 

mekanızmaları erkeklerı n, harnallık ve ayak iş- çim ı:x;:t/111101- zamanda giderilmesine yö-

e•i de kadınların. Ya da Jenny Westphalen ~~lin h- nelik, kadınların lehine olan, 

Morx 'ın deyişiyle. "Bütün bu sovaşımıarda saltgt- )!Odun <»6,.- engellerin aşılması, mağdu

biz kadınlara, daha önemsiz alduğu içir ma~ l/6C8 riyet durumlarının kısmi de 

dana zor alan bolüm düşüyor .. . glindüz demeden so- alsa giderilmesi amacıyla ka-

. . Ka~ kahı,e gihi zaten dı n kurtuluş hareketinde taktik 

Engel/en .~nm btr yolu; . kodm/ara /:opoU me- alarak kullanılan bir politik ad r. 

Pazmf ayrımcılık fon/an, OÇt/ma ZDf1ln- Kadıniarn toplumsal cinsiyet ra 

Yukarıda sıralanon ve dohc da lu/vğu gibi nedenle- lünür değiştirilip, dönüştürülmesi 

açıtabilen diğer engeller nedenıy- lin lrodm!an sm1r- ole kadın kurtuluşunu iıedefleyeo 

le kadınların polı•ikada aktif yer la&ğ1 do bir feminizm, kısa sürede kadıolar n le-

aloıama sorunu kadın ku•tufuş ~ hıne alan ve bu stratejik hedefe hızrPe• 

hareketir·n gündemındedir. Tüm 
eden pozitif ayrımeri ğın haya• n Oe• ala-

bu eogelleri kod nın bireyset çe n nda uygulanMasından yanadır. Biz bırra-

bası ne aşması pek mümküo değıf- da, pazi/if oyrrmcılığın palilik alanda nasılışle 

dır. Bu nok;ada c ddı bır kadır. dayo:ıışma- neceği üzerinde duracağız. 

bu olan için tartışıldı Türkiye'de katayı ilk 

uygulayan SHP, uyesi oiduğu Sosya.ist 

Enternasyonelin korarı doğrultusunda, 

kendi politik. hattına uygun olarak yukarı

dan alınan korona, \jzüğüne koydu. Çok 

işlevsel old.Jğu söylerıemez Sol muhalif 

cephede kotoyı. bizzat kod nların doyot 

ması 11e tartışma gündemıne ilk kez getıren 

BSP /Birleşik Sosya:·st Portij li kadınlar ol

muştur. Pan; ıçinde uygulama alanı bulma· 

s ancak, ÖDP! Özgürlük ve Doyorı§mo 

Partisi) ;le mi.ımKtin olabildi. Usie/;k T;; '-iye 

kadın hareketının gtindem·ni epeyce iş~"J/ 

ede·ı bu konunı...,., ilk tartışma sahipler' de yı 

ne !eministler olmuştur. Sosyolistler daha 

sonra ko• ldı 
. 

sından saz etme' OOJuna değil, hele erkek- En az anlaşılan, palemi k konusu alan ve bizzat 

•erin insafına bırak-rsak bir dolu başka ön- bir çok kador grubu ıaraf.ndan reddedilen paz· 

celokienn •çince kayboLp gitme, içten b.- >lif ayrımc•lık gerçekte kadıniann lehinedir Ay

le değ rf Burada acı,k, kod n
1
ar ıç n poz,•ıf nca, Kürt kadıntarının yaşad•ğı ezitm<şf·,lerin, 

ayrımcıl•k uygo'o,masına ağ rt k vermek çetref•lli ıfişkisı de güzönüne af nrıso bizom aç,. 

zorunlu hale gelir. 
mozdon savunulan ve hayat OulıT>ası için rnuca

Pozirf ayrımcılıK kapsorrıırda e, çoK kota deleye değer b·r pol·tikad·r. 

tarhş•lm Jhr. Oym do\a geniş alan pazo•if 
Ko/a 

oyrırrıcıl" kovrorrıı varo,an cinsleı orası 

Siyası partirer/e sınırlı olmadığı halde, en ço;; 

Bağımsız Kürt kadın grubu gundemıne olaı 

ve lar' ŞIYJO ortamı yo·ortı. Ancak, burun Kurt 

politik çevre ve kurumlara yonsıması epey za

man o
1dı Henuz bunu uygulayen hiçbir parti 

yoK. A.rno, or hazırlığ nı yooor. ve kerdi ç·,.,_ 

de kabul ettirme rrücodeles veren kadın oı 

rımleri var Şitrıdi/ik, somut otorak bu olande 

yol alan portı kadın grupları var Gelece'< sa

yıda bu konuda porderi n. kadın b 'rr ler"~de..-. 

göruş alıp torlışacağız. Oncek ~ 1 ordo vo•o 

lan recçi tavrın daha yumuşodığ nı so~':errek 
murrıuki.ın yı..-.e de 
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... _ •e20p un-wsaf ç•karlaru · · 
~adu-.l•k kin-wlin.··· . . •çn,. n-wi, 

"Surekli olarak kodm/arın seslerini dışlayan 

bir temsil sistemı yalnızca odafetsiz değil; temsı{ bile 

soyılomoz' 

Anne Phıllps 

H 
epimiz, bizi yönetenlerin cins

ler orasındaki eşitsizliği sürekli 

beslediği konusunda anlaşı
rız. Kadınların yetersiz temsili 

konusunda hemfikirizdir Bu 

tartışma götürmeyecek kadar kesin, açık 

ve aşılm ış bir gündemdir. Tortışmamız ge

reken konu, kadınların çıkarları temelinde 

bir grup olarak , kadınların temsili gerek

li midir, değil midir? Yoksa iyi bir temsil 

için "şerefli , dürüst, geniş görüşlü" tüm top-

an
h:i, lradmbnn 

c/{9!Jr 1tl, Sinif 

lumsal katmanların 
yeni her iki cinsin 

de temsilcisi mi
dir? 

glhl fadô BZI/mfl/ll Gündem im izde bu 

dunnn/an Itim tartışman ın olma-

Iracimlan ayn1 ~ sından ve kendi çı-
bela lrss/jH~ kor grubumuzda da 

ml}or bunu iyi sorgulamamı-
zın gerekliliğinden ya

nayız .. Bugüne kadar ya-

..,.. •çu-. h'Wi 1-en-wsil? 
ş o - , 

nan deneyimler göstermiştir ki, kadın temsil

ciler kendi çıkar grubunun temsilini ihmal 

edip, politikoda etkin olabilmek ve benzeri 

nedenlerle "tum toplumsal çıkorların" temsil

ciliği iddiasındadırlar. Böyle oluşunun çok 

çeşitli ve açık nedenleri bulunmaktadır. Bun

lardan bir koçını hatırlatmak gerekirse; 

Birincisi, kadınlar orasında da ortak çıkarla

rın her zaman aynı olmadığıdır Bilindiği gi

bi, son yıllarda feminizmin gundemine ev

rensel kızkordeşlik tartışması girmiştir ve eski

si gibi evrensellik tek doğru olarak algılanmı
yor. Çünkü, kadınların diğer ırk, sınıf gibi 

farklı ezilmişlik durumları tüm kadınları aynı 
noktada kesiştirmiyor.Bu durum, kad ı nlarda 

ezilmişliği yaşoma biçiminde olduğu gibi, 

kurtuluşa dair yol ve yöntP.mde de farkl ı lık 
yaratıyor. Kadınlar için çoK önemli kürtaj me

selesinde bile kadın tutumları çok farkl ı lıklar 
gösterebilmişfı r. Bu zamana, koşullara ve b i

reysel görüş farklılıklarına göre de değiş
mektedir. 

Ikincisi, yaşanan deneyımler göstermiştir ki, 

bugüne kadar seçilen kad ınlar oy potansi

yelini kopma, vitrini süsleme, 

politi

ka sahnesini yumuşatma gibi çıkarlar güdü

lerek, iyi akademik eğitim görmüş, para ve 

güç sahibi kadınlar olmuştur. 

Blme, kad!n politikası kendı akar grubunun 

lhttygçk:ln ..98fQeVeslnde ~llendırılmelı. 
Se9anler va seeilenler arasmdakl cmk çt

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 ol

malarının tercihinden yonayız. 

Kadınlar, aporlman yöneticiliğinde~, 
mahalle muhtarlığından ve yerel örgütlen

melerin her kadernesi dahil en üst temsil 

mekanizmalarının içinde de aktif yer al

malıdır. Kadınlar cins kimliklerinin 

yanısıra, taşıdıkları diğer kimlikleri doğ

rultusunda eşit ve fmklı olma anlayışını 
gözeterek bulunmalıdır. 
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T - l 
gün on kadın mahkum tarafından bütün vücu-

ZEYKEP u,.~.. du şişip morarıncaya kadar dövlildü. Uzun süre 

C 'de siyasi iktidar- ailesiyle gör(işmesi de yasaklanclı. 
~ ~ 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 " ceza
sına çarptırıldı. Wei Jingsheng'in asistanı ve . 
ıercümanı olarak çalışan Tong ~ 1 Nisan 
1994'te devlet güvenlik güçleri tarafından tu
tuklandığını yabancı basma açıkladıktan sonra 
gözaltına alındı. Önce kendi üniversitesinin 
mührünü ABD Kolombiya Üniversitesi'nin li
sansüstü başvuru belgesini izinsiz kullandığı 
iddiasıyla suçlandı. 

Tong ~ , Ocak 95'te Hewan Çalışma Kam
pı'na gönderildi. Burada üretim kotasını dot
durabilmek için günde 15 saatten fazla çalış
maya zor·landı. Kamp görevlileri tarafından, 

yediği dayaklar konusunda şikayeite bulun
du. Ama herhangi bir önlem alırımadı. Aksi-

ne ertesi 

Eğitimci ve bir çocuk arınesi oları Toııg Yi, ~ınıdı siyasi ınlil· 
ıeci olarak fsveç'le yaşı~or. (foto . lJiusl~r.ırası Af örgiil(i Çin 

Raporu) 

Uluslararası Af örgütü'nden bir heyetle birlikte 
geçtiğimiz yaz lstanbul'a gelen Tong Yi ile Çin'de 
kadınların durumu ve kendi yaşadıklar·ı üzerine 
bir söyleşi yaptık . 

* Kad1n kurtuluşu konusundaki düşün

celerinizi öğrenmek istiyoruz. 

* Çin'de yaşar·ken, çeşitli deı·giler·de kadınlarla il
gili çok sayıda yazı yazdım. Ülkemde, kacJın er-

l 

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. 

* Çin'de kadanlar nasıl yaş1yor? Bi
raz anlatabilir misiniz? 

* 1949 yılında Mao Çin'i birleştirdi, kadınla-
rı yükseltme fikrini ortaya attı. Gerçekten de 
1949'dan sonı·a kadınların durumu olumlu 
yönde gelişti. Biliyorsunuz kaç yüzyıllık fe
odal dönemde kadınlar· çok aşağılanıyorlardı. 
Bir Çin Imparatoru üç bin kadınla evlenebilir
di. Parası olan herkes 1 O ya da 20 kadınla 
evlenebilirdi. Yani istediği kadar, bir sınırlama 
yoktu. Mao da daha önce 4-5 kadınla evlen
mişti. Mao'dan sonra tek eşli evlilik oldu. 

* Kadınlarm birden fazla erkekle ev
lenme 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 al
dık. Bu meselenin bir yüzü, başka biı· yüzü de, 
kadınlar meslek sahibi oldular ama, eskiden be

ri geleneksel olarak yaptıklaı·ı ev iş-www.a
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lerini yine yapmaya de\ am eıtilı>r, bu duruın<l<l ~likleri h ir kat daha artt ı. llenı e\dP. tıeııı de clışarıtla çalışmış oluyorlar. Kadınlar çalışmak istemiıoı· Inı durumda, yükleri 

neği ,,\1'. ~üfus artışı var. Ama, kim bakacak? 'talnız, Çin için clegil, dünya için ele zararlı nüfus ar-
tışı. 

* Bu doium politikaSma karşi çakan ka· 

çok ağır ç(inı..ti. 
* Devlet, çalaşan kadanlara sağlamayor mu? 

olanak dm örgütleri var ma? 
.. Açıkta hıçbir ı..adın kuruluşu karşı çıkamaz. Ama. doğunılaı· \ine de oluyoı·. engellenetni)oı·, böylece fiilen cloğuın yapaı·ak karşı çıkıyorlar. Çogu, direkt söyleııınese de doğum yaparak bu 

* Doğum yapaı·sa 56 ~ün izinli oluyor, başı..a da bir destek )Ok. 

Her kadma bir çocuk 
* Oe\iletin doğum kontrol politikasi var m1? Buna ne d'' o.. uz? 

.. Bmı ~t ı ı ı ,rtlh ÇKP'nin (Çin Komlini<>t P,\rtı-..i1 1 ıı,, ·K .~ına 1\atılını~orum, anıa lıu "bir ail<'d<-' 1J ı :,.ocuk" polilikasını destekli) orum. [3P.It ' 1 r,t; bir ÇOC\lgUill \di'. 

yasağı deliyorlar. 
* Gizli doğum yap1ld1ğ1 açağa Çikarsa ne olur? 
• Işten çıkanlır, ha~ at hakkı tanınmaz. Doğum kontrol politikası böyle olduğu için. De\l~t kendi çalışan ııı~ınıır ların ı kontrol edebilrli. Kö~deki kadını koııırol edemedi. % 80 ı..öylü olduğu için kontrol çok toı· gerçekleşebili~or 

Hamile kalan kadına klirtaj \aptıı·ıyor. 
* Bu uygulamaya ne diyorsunuz? 
• Tabii insan hakl<\1'111<\ aykındır. Zorla ~aptırıyoı·. ı\ıııa, eliğer ~ anelan Çin'in de tlo~uııı kontrolünü yapmd~l ~erek i) Or Ben.· iıısaıı ha.klal'l sa\unuwsuyum. viııe de bu politikasını <lcsteı..liyorunı, ÇKP beni tlli~nıaıı ilan etti~i halde. 'le çelişki değil mi? Dışanda anlattığınıda 1\adınlar anla· ınııor. :"-leden kadınl,ırııı istediği kadar çocuk yapnıalc1rına izın \erıneyi)ini anlanııyorlar. 
* Şimdi biraz sizin Çin'de yaşadikiarlRIza geçelim isterseniz. Cıç değişik kadanlar hapishanesinde kald1ğmaz1 biliyoruz, biraz anlatabilir misiniz ? 
* Kaldığım ilk kadınlar tıapi<>hanesincle, henüz suçlu oltluğunı kc~inleşıııenıi~ti. karar-larını 

eden daha fazla çocuk olmasm, e< r kadm istiyorsa ... ? 
~imdi Çin'in nlifusu 1 milyar 300 lıindiı·. Ha ı ıla) a \ı,tk<l11i•lk bliyiik bir toprağı oldu~u görliı i ı·. An M. çoğu baı..ım'>tZ, yar,u lanılabilineceı.. toprak pek f<\Zia de~il . Halkımız yobuldur. Çin'in 

" Peki, devlet bu uygulama için doğum kontrol araçlaram ücretsiz sağlayabili· 

beklediğimiz yerdi. Bu ~özaltı sliresiııde IlentiL suçlu olduğumuza karar \ernıediklcri halele insan tıaı..larıınızın ihlali vardı. oı·cla ~ördüğüm "''dınların u,o 80'i suçsuzdu. Polisleı· an\dığını bulanı ay m< a, rehin olaraı.. gidip annı>leriııi. eşierini YP)a çocukları-' Ok ~ocuk i)ldiı· " gele 

yor mu? 
.. Ec;kıden ücretsiz \eriliyordu, ama ~ınııli t dna aynlacak para yok. Doğum kontrol koıııı\ .1 ~·ı \·ar. 
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* Kaclınlaı· çoğunlukla dikiş clikiyorlar, ceket falını alıyoı·tar. Kanuna göre rikaları var. Bedava yaptırılıyor, devlet kar ediyor. soru~tur- Bizim gilıi öğı·<'lnıcnler deı-s veriyor, okuma yaz

ınanın ıi<,. .ı~ 
içinde lıilıııesi ?,crPkir. Bu -;u
rede bir çok ~eyinizi kaybeclelıilirsiııiz. 1\ö~ lıı 
~adııılaı· için ~:o~ zor, e~er hasat zaıMnı ise, 
ürüntinü zamanında kaldıramaz \C c.;iclcli c~o
nomik zarar göı·üı· Zaten ~ö\ Ili yoksul. 
Ikinci hcıpishaıın ele suçlu olduğuımım karar \erilıniş oluyOI', ama ne kadaı· cPZa alacağıını7 
lwlli ch~gil, lııı siirede onıı bekliyoıw. Bu sıra
cia zorıınlu olarak çalışıyorsunuz. Üçtiııctisün
cle de aı·tı~ ceza kesinleşmi~ oluyor. Çoğunluk 
ağır işler. ben öğretmen olduğum için hafif iş 
ler verdiler. 

* Kampta, ne gibi işler yapiyorsunuz ? 

nıa hilnıc\ enter çok. Çok az bir' lıcıı·çlı~ vt~ı·itiyor. 
lıarcanacak yer olmadı~ı için birik

köt(i dP 

tiriyorlar Yalan söy
II'VC· 

nem 
kalclı

.!. ı nı 

ı •r çok 

ği Idi. Si\ asi ıutuklıılarııı. 
duı·uınıı çok daha zor, l.ıüyii~ M<IIJ ~,.e-
t..iyorlar. 

* Cezaevinde geçen bir gününü anlatabi· 
lir misin? 

· Ö~retnıenlik yaptırıyorlardı. Hergün t..alktığımızrla askeri eğilim gihi spor ~apılıyor. ı..oşuluyor. 
Bunlar yarını sdal kadar sliriiyor. Ardından ders 
için lıazırlık yapılıyor. Derslerde polis ele oluyor, 
denctliyoı·. 

* Kadmlarm siyasi haklari ne du· 
rumda? Üst düzey yönetim kadrola· 
rma yükselme şanslari var m1? 
* Ancak, erkek yöneticilerin almıiMiarı yö
netici olabiliyor çoğu ı..ez , üst ı..aclenıeye ge
IPn karlınlar onlar. Akıllı, çalışkan ı..aflın var, 
ı\111<1 yoııetic.;i olamıyorlar. 

* ÇKP'nin özel kadm birimi var m1 ? 
* Var. yine de clediğim gilıi list ka<leınede yer 
alan erkeklerin yakınları, akrabaları olan ka
dınlar 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 bakiyorsunuz? 
Çin'de feminizme yaklaş1m nasıl? 
* Bira1 önce Mao döneminden sö1 ettim, ama 
sonrasına eta cleğinmekte yarar var. \1ao ı;;onra
'>1 it..inci clönemcle bijyiik hiı· ekonomit.. reform 
yapıldı. Sivasi l.ıir tle~işiklit.. olmadı. Buııun ıçin zen~inleşen erkeklerin kaclınlaı·ı işlerinelen ayrılclılar. Böylece, Universile mezunu kaclınlar l.ıile 

fahı·ikalcll'<la c,;ok düşiik iicretle çalıştılaı·. www.a
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Bazı kadınlar da zengin erkeklerin ikinci 

karısı olmayı kabul etti. Genç kızların, fab

rikadan aldıkları ücret çok az olduğu için, 

bir erkekle bir gece yaliıkiarı zaman bir ay

lık ücretleri kadar llara kazandılar, karlı idi. 

Güzel kızlar çalışmayı bırakıp böyle işler 

yaptılar. Mao döneminde böyle şeyter yok

tu. Kadınlar eskiden emekleri ile geçinebilir

ken, şimdi tenleri ile geçinenler var. 

Çin'de 56 farkli etnik grup ... 

* Şimdi de fark11 etnik gruplardan ka-

dmlann dunımundan söz etsek ... 

* Çin'de 56 etnik grup var. Çinliler en büyük 

grup. Diğerleri baskı altında, bunun için on

lar bizden nefret ediyorlar. ÇKP'de bizim ay

dınlarırı1ız daha fazla zulüm görmüşlür. Ben, 

ÇKP (iyesiydim, ama onlardan daha azaplı 

günler yaşanııştım. Böyle olunca, beraber 

ÇKP'den nefret eımenıiz lazım. 

* ı\zanl1klar ile Çinliler arasmda evlilik 

sonın oluyor mu? 

* Pek bir problem yok. Bu yüzden de bir çok 

azınlık bitti, artık yok. Karışık evlilikler yaygın. 

* Kendi dillerini konuşuyorlar m1, eğitim 

yapiyorlar m1? 

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

Başka kimse çıkaramıyor. Eğitim de böyle, kim

se farklı bir şey yapamıyor. 

* kad1n gazetesi var m1? 

* Acayip çok. Ama çoğu magazin. Kadınların na

sıl süsleneceğini, nasıl yemek yapacağını anlatı

yor. Yanlız akademisyen bir kadın kalileli bir 

dergi çıkardı bu ara, kadın meselesini daha top

lumsal bir mesele olarak ele alıyor. 

*Siz de yazmaYI düşünüyor musunuz.? 

• fsıerdim, ama şimdi yazıp göndersenı bile ya

* Aziniik kadmlan ile Çinli kadiniann ya- yınlanamaz. 
şanu arasmda farklilik var m1.? 

*Mao döneminde ml okudunuz? 
*Avrııpa'da ırkçılık göı·dürn, bile benzenıeyen 

durumlar hakim. Çin'de farklı durum var. * 8 yıl çalışma yoluyla yeniden eğitim gördüm. 

Bir nevi cezalandırma. Çünkü, babam Milliyetçi 

Çin'den imiş, ÇKP üyesi değildi. ilkokula başla

dıktan sonra cezalandırma amacıyla yeniden 

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 üniversi

teye gittim. 

* Yaşad1klanmz1 yazmaYI düşünmüyor 
musunuz? 

* Eğer yayıniayacak bir yer bulursanı, yaza

rım. tki kitap çalışmam var. Çin'deki ölüm ce

zasının kaldırılması için bir kitap yazmak isli

yorum. Çünkü, ölüm cezasına çarptırtları in

sanlarla çok yakın ilişkide bulundum. (kincisi, 

cezaevindeki kadınların hayatını yazmak isti

yorum. Bunlar değişik suçlar nedeniyle yargı

lanmışlar, rüşveı, hırsızlık, siyasi vb. hayatla-

rı çok değişik. Burada Çince yayınlama im

kanım olmadığı için ·· ekleyeceğim. Belki 

Honkorıg'ıa olabilir. 
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dukça bo-ı ı 
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g 1 ar ve d·· G 1 

orunma d urtusel irit ilik .. k" 

k 
1 

uygu 1 do" . oy usünu" · 

o sayıd er. su i e birlikte- .. nemında G . , Osmanlı karar . 

kimliğin*ab~t~kik gotıirülıip za ırıt Adası'na sa·ıa vı;rırler. Devleti 

te yaşadığı'~;_- ed~i:~ Adası'ndan .. ~:u:uklarını, ~~~h'k Türkçe'yi (i}an d~~~e~l~naklarlan 
kemizde öyküs . sanların trajikg~ . ka b aldıkları için k'ldurumun- gıbi) geçimi e tarlalar 

ansı- R u vardır Yc 

1 

omık Y ettıkleri k. u tur/erin· may erını sa-ı 
zın unutul umca ko . aşıların ç - yor. şe lınde a 1 ı 1 k a çalışırlar Az g a-

luk, yak muş- gençler diÜuşuyorlar. Amoagu n atı- :J. çekmemişl~r- zor-

palılılık 

~yküleri çıkar 
. arşımıza. Bu 

ınsanlar d.. yaşam 

ongülerinde 

birb·l ır erine ol 

ke d'/ reler H 
d _ n ı erinin 11 .. • atta 

ugunu b'l . Oz Türk"' 1 
y.. ı e ıdd· o-

oredek· 11 ıa ediy 1 
lar için "ı yerliler" bu . or ar. 

muha · , ınsan-

sı yapıyor. cır tanımlama-

J 

3 

di d d Ali B k 

kafi! h . ı 4 y 1 d r· e esinin ey, en· 

m .. le alınde Tü k·''~ a iki urkçe bil ve ninesinin 

Ahş er. Birinci kaf-?e ye dön· tıklerini a /eden ölüp git· 

türtJt: diğer kof: le Sultan hüzün onun alır. Sesindeki 

onemind .. e ı se Ata· anılar .. geçmışe d . 

phelmişler. Ö e T urkiye'ye devieta ~oturürken k o ır 
ı lı kasaba nce lzmir'in S eski o amı geldi-odye 

Dörty 1 sına ard d a· yazı bil gın e 

ler. O~a Ocbaklı köyü~: a~ ~ın aracılığı;ı: krkadaşları· 
Sarım yı . eğenme . gı_ er· ı anımsor. S onuştukları· 
d azı kOyüne yıp, once askerde r· onra, genç! 

0 
da Turuşlu'ya Ye~~ sonun· ~öylerindeu~~~l öğretildiğ~:e 

=::::::::
::::-::şm:eyyee g.ı.nı, çocukla arının açıldı-T urkçe ö- rı n okullord 

grendikleri . o 
nı ve an 

Yaklaşık yetm. 
olan Ali B .ış yaşlarınd 

ey kend· o 
ınce 1 www.a
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nesinin halen kendi derdini anla

tacak kadar Türkçe'yi bilmediğini 
ard arda sıralar. 

Sohbetin bir yerinde ona neden 

ayırt edemediklerini, ke.ndi bobasının 

sünni, annesinin alevi olduğunu, oma 

ısrarla oğlunun alevi bir kıza aşık olmo

sını kabullenemediğini belirtiyor. 

dışlandıklarını soruyo-

Onlara yemek kültürlerini sorduğumuz

da bize sadece un ve yağdon bile on 

çeşit yemek yapabildiklerini ama , bul

guru Türkiye'de öğrendiklerini söylüyor· 

du. q. ruz. Yöre Yanımıza yaklaşan 55-60 yaşların-
• • . L da kadının, duruşundan inceliğini, al-

çok gönüllülüğünü anlama- Oıadan ayrılırken, o insanların öy-

l>. mak mümkün küleri kafamızda yığınla soru bırakı-

halkı- • • yor ve kendilerine özgü alçak gönül-

nın onları "gavur • ~ lülükleriyle vedalaşıyorlardı. 

muhacirler" diye aşağıladıklarını ..,.--:z.~· A, Belki de hiç gör-

bir çok örnekle belirtirken, yaşadığı de-
~ ~ medikieri , dede-

ezikliği biz de hissediyoruz kendi ğil. Ona da o dö- ......_ lerinin ise hiç 

payımızo. 

Hatta ilk dönemlerde yerlilerle 

muhocirler arasında kız alıp-vermedik
lerini de vurguluyor. Turuşlu'do yaşa

yan Alevilerin nereden geldiklerini so

ruyoruz. Ali Bey, onların da Girit'ten 

geldiklerini (farklı köylerden), ilk dö

nemlerde insanların alevilikle sünniliği 

nemle ilgili bildiklerini soruyo- unutmadıkları Gi-

ruz. Bize, geldikleri Girit Adası'nda, rit'in özlemiyle ba-

"Gavur" diye adlandırdığı komşularının kıyorlar dünyaya. 

ne kadar iyi olduklarını anlatırken kadir 

bilirliğini ggrmemek mümkun müydü? 

O dönemde komşuların, çetelerin ev 

baskınlarından önce kaçmaları için ha

ber verdiklerini anlatıyordu. 

* ROZA'nın 5. soytsmda yaym/anan "Azm

hkto kolon kimliklerimiz" baş/tk/, yaztda 

!HO Istanbul Şubesi - Azmitk/ar Komisyonu 

üyest Neşe Ozan'm verdtğt bilgtye gore, 

Türkiye'de dil, din ve etnik açtdarı farkit en 

az 47 grup yoştyor. 
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KÜRT E RI<E I<LE Ri~N E 

llu }'all "yine ek~ik eıek" Dergısı'rıiıı ~PkiLillci ~a
yısında ra· 

J..ııı lnr geı,rrıi~ıe yayımlaıım,ı\ırıa rağrrıeıı. RoL.ı'nın okur 

J..ıııe,ırıiıı rarldı oldugunu varsayarak vr konunun glinet>lfi· 

~ın i giiL iinüııe alarak yenidrrı ya11ınlarrıayı dfl~(incla
k 

Çok büyük bir salorı. Kadınlar renkli, ıı1ıın elbise-

ni orasından burasından ıuıup k
endilerine doğnı 

çekiyorlar. Bu arada anne de mücadelenin iç,inde. 

Çığlıklar, haykırışlar, ıslıklar, alkt
şlar ... Tarn o esna

da "[sas Adam" }'erinden fırlayıp, diğer erknklerin 

ü1erine allıyor; onlarca kahramanlık riglirü eşliğin

de kavga edi}orlrır. Yani, ka\lgalarını oyun \e cl.ıvul 

zurnayla süslüyorlar. fzle;icilı:ır heyr.candan öle

cekleı· neredeyse. Orılar rabii ki "[sas Adam"ın la-

na yüt \erip ştmdrtmayacaksın değil mi? \!il

ler iyice çıldıl'l}'or, salon neredeyse yıkılacak 

Herkes çok murıu. Adam gelinin parııı,ığına 

yüzük lakıığırıcla oı·taltk iyice ale\leniyor. Bu 

salondakiler için en büy(ik mııllıılıık kaynağı. 

Müc.:aclelc, elde eıme, yıJ;ük \C C\lilik. Arada 

biraz da yenilik(:i bir şeyler var labii ; dama

dın gelinin yüzünü a(.ması gibi. Daınar \e ge

lin, nitıayelincle vanwına durup seyircileri sc

larnlnorlar. \!eselc bilmişlir, halledilmişlir. On

fat· ermiştiı· nıuraclıııa. peki biz Kürı kadınları? 

SizcP. de öyle mi be}ler? 

ler içinde, başları örtülü -ıılııs<~l renklerle- erkek

ler siyah. gr; şalvarlar giyinrnişlcr ... _ 

Sahneye önce kaşları çatık, muısuz bir adam gi

riyor \lC gidip sahnenin lam ortasına oıııruı.or. 

Belli ki çok dertli ..• Alkışlc~r, alkışlar. 

Kısa bir süre sonra, iki kadının ar<Isın<la olduğu 

halde, yüzü öı·lük, ıııak. IPfPk, çelinısiz bir kadın 

getiriliyor. Salon alkışlaı·l<l inli}or ... Oıı ~elen ~e

lin. Sonra lüm ekip gE•Iip sahnede yerini alıyor. 

Ekipıe bulunan diğer erknkler sıı·ayla r,;ıkıp, lek 

lek karlalvari lıarekcller E'.şliğiııde, gelinin Cll'a· 

fında döne döne oynuyorlar, ~:ok belli ki birbir

leriyle ydrışıyorlar. flk gelen adam ise tldleıı yer

de oıuruyor. Bit'denbire çıglık ı,.,ığlığa bir kadın 

gelip gelini ıuıuyor. Bu gelinin annesi. Salon bir 

kere daha alkışlarla inliyor . Bu ıeaıJıüraıın se

bcbini pek anlamıyorum ya neyse ... 

mfırıdalar. Bıı adam kısa ;aman içinde eliğer erkf'k· 

leri yenip gelini -kadını- "alıyor". ÇünkıJ ''O" erı güç

h1sü, yani nılllkiyel salıibiyel hakkı onun. Eee, k.ı

dın cia "rııülkivel" zaleıı, o lilnıan sorun yok değil 

nı i? 

Diğer adamlar .sa\lılmuş, ıernitiPnnıiş, gelin en ko

nınrııas11 \e rnasurrı haliyle - kadınlar, ah lıele Klirl 

kadınları tıep öyledirler ;aiPrı, dolavısıyla bwıda da 

bir sorun yok!- oracıkla kendi kctdPrini IJa~kalanrırn 

eline le~lim elıniş?! Alkışlar. tıe}ecaıı
 ftrıınaları. se

vinç göl}·a~ları, Sl'} irciler lanı bir h u şu içincleler. 

Sonr<i ekipleki erkeklerin fıer biri swayla geli· 

E I<I<E 1< 

Oüşrndtı kovulmuşlur arrık, şimdi
 sıra diğer işler

de. "[sas Adımı" öncelikle gelinin ·kaclınııı- }iilütıü 

örren örlüyü kaldırıyoı·. ama Sd(:larııu d(nııyoı·, sa

dece y(izünü. O kadarı yerer diye düşünüyor. Kadı 

Bu } ukandcı arılallıklarım, 1 Aralık l996'da bir 

Kiirt ııarrisiniıı, DBP'nin* 1. Ol.ığan Kongresi'nin 

başlangıcında sergilenen falklor oyunlarından 

biri. Kısaca şöyle söylı:ıyeyinı; kad
ınlan geri. hiç 

bir sö1ü \e eylemi olnıay'an, edilgen gösleren ve 

bu lürdcn bir çok geri rn('~'>C!i içeren her lür }Ö~ 

rP"<;el oyuna, mizarısene v.b. 'lere karşıyım. Ne 

olursi olsun, ne adırıa olursa olsun kabul elıni
yorurn. 

Bu yazıyı oku}anlar ~eya olayın kendisini görerı

ler "aman canını, çok ab<Irtıyorsunıu, bunlar Kürt 

halkının geleneksel değprfPri ve biz bunlara sa

hip çıkıyoru;, ~·ıknıalıyız. Doğrıı olan politik ravır 

da bu zalen. Zalcn bu Ilir şeyleri larıışmanın za

manı de.ğil" diy·piJilirsiııiz. Tabii ki diyebilirsiniz, 

ama zaıen hep böyle dediğinil için, 
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ht>.P biz Kürt kadınlannı boğan d~,ğerlere sahip çıktığınız için değil midir değişememeniz. dolayısıyla . değişemememiz~ Oysa sol cu eri< ek Kürtler. değişimin anlam ve önemini, tarihsel ve diyalektik mat~.ryalinn bağlamında nasıl da kendilerinden geçer~.k anlatırlar. Biı kadınlar bunları h~r an görürüz. biliriz. Ama şunu da biliriZ ki değişim. gerektiği yerde ve ıamanda yapılmayıp. ÇR,Şilli gerekçelerle ertelendikçe. hiç bir biçimde gel'(~leşemez. Şöyle izah edeyim beyler. ya 

rimiz yok mu. ya da olamaz mı? Yoksa bize "tanıdığınız" haklar sadece geleneksel haklar mı? Sizler böyle yaparak Kürt Kadın Mücadelesi'ne katkıda bulunduğunuzu düşünüyorsanu p,ğer. yanılıyorsunuz. Hem de savunduğunuz teorik ve ideolojik hatta karşın uiddi bir tarihsel yanılgı içindesinil. Böyle yaparak esas olarak zaten bizim olan ama bizden bir biçimde alınmış. çalınmış haklanının reddetmiş dolayısıyla da çiğnemiş olmlıyor musunuz? Bana kalırsa. tam da öyle yapmış oluyorsunuz. 

rin kavli" ile t.ıaş göl edecekse. buralarda ne işiniz var diye düşünmeye başlıyorum. Niye bur<ıllrda yaşıyorsunuz? Söz konusu oyunlarda şu ve~a bu biçimde geri mesajlar içeren bir yaşam tarzını buralarda gerçekleştiremezsiniz ki!!! Madem sizler. ulusal. geleneksel rollere. biçimlere ve değerlere bu denli yanlış bir yerden sahip çıkıyorsunuz. o zaman birlikte mücadeleden. örgütlenmeden ve değişimden söz edemezsiniz. Çok kıymetli zamanınızı ve enerjinizi boşa harcıyorsunuz. Bence. gidin istediğiniz yaşam tarımı kurabileceğiniz yerlerde yaşayın. Oralar nereler olur bilmiyorum. Bu tür bir yaşam tarzını kurun diyorum. Çünkü. bunun var olduğu bir yer yok ve üstelik Kürt halkı açısından anlamı ve geçerliliği oldugu da tar-
tışılır. 
Bu bakımdan son söz olarak beyler. şapkanııı 

da ştıyle bir soru sorayım: Sizler Kürt halkının geleneksel ve ulusal değerlerini 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 seviyoruz. Onlar mücadelelerinde haklılar. Sonuna kadar destekliyon.ız ... " tarla olmaz. daha doğrusu olmuyor. okınuyor beyler. Bir taraflan böyle deyip, bir taraflan da halen bu kadar geri ve Kürt kadınıannı aşağılayan nıizansenlerle ve oyunlar P,şliğinde eğlenerek ve kendinizden geçerek nereye varacaksınız? Hiç düşündünüı mü? Sizler bizleri hep ana. bac~. gelin. bayan. bayan arl<adaş. kız arl<adaş gibi statüıere ne zamana kadar hapsedecekslniz? Yoksa. sizce başka statülerimiı, konumlanmız ve kimlikle-

Ben açıkça..c;ı bu kongre süresince olup bitenlerden, bir kadın ve Kürt olarak büyük rahatsızlık duydum. Benim dışımda kadıniann da rahatsızlık duymuş olmaları gerekir; gerçekten duydular mı. duydularsa nedenlerini merak ediyorum. Tartışmak istiyorum. Zira gönneyenler. duymayanlar için söylüyorum; il başkanlannın sıralandığı masada tek bir kadın yoktlı. Oivanda ise tek bir kadın vardı ama O'nun da sesini hiç duymadık. Peki sesinin duyulmaması O'nun suçu muydu? Tartışılır beyler; hem 

önünüıe koyun \'e biraz da gerçek anlamda ne istedıglnize. Kürt kadıntanyla ilgili ne düşündü~ünüze ve ne yapıyor olduğunuza kafa yorun. Sonra da ne yQPıyorsanız yapın. ama biz Kürt kadınlanndan. hak mücadelemizden, öıgüı1ü~ümüıden. bedenimizden ve emeğimizden elinizi ~kin. Sizlerden. baŞka da birşey istemiyoruz. Geıisl sizlere kalmış ... 

de çok tartışılır. 
Lafı fazla uzatmadan şunu belirtmek istiyorum. Gelinen bu noktada, Kürtler. kadını, erl<eği, işçisi, burjlNası. ulusalusı~ta hala kadınlara uzun. renkli etekler giydirecek. süsleyec-ek. başlannı kapatıp, uğruna kavga edeeek bir nesne gibi görecek. gösterecek. parmagına bir yüzük talcıp "allahın emri peygamt» 

• Bu yazı, yalnllca si.izli geçen partideki değil, aynı zamanda diger Kürt partHenndekl erkeklerle de Ilgilidir. 
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Ol<. ULA 
vaşlıyordu. Sevmiştim ben şeylerin olmasını ... Ondan sonra gerbu sandığı, çünkü az da olsa bana biraz çekten birşeyler olmuştu, hem de çok bizim köydeki beygirleri anımsatmıştı ve on- güzel şeyler. Çok mutlu olmuştum, çün-Bundan 20 yıl önce, Dersim'in bir 

köyünde yaşıyordum . Günün bi
rinde yaşlı bir amca köyümüze 
gelmişti. Kimdi, ne için gelmişti? 
Bunu kimse bana söylemeye ge
rek duymomıştı . Bu amcanın bize yaptığı ziyaretin benimle ilgili ol-

lara binrnek çok hoştu... kü ablom gelmişti eve. Benden beş yaş Nasıl anlatsam salıncakta sallanmak büyüklü. Ben onun bir zamanlar köyde gibi bir şey . Bir de bu dünyoda ne yaşayıp, sonra aniden koybolduğunu kadar çok insan varmış, bu kadar in- hatırlıyordum; demek ki onu da buraya sanı bir arada daha önce hiç görme- getirmişlerdi. Peki ama neden bizi ailemiştim . Amcanın evinin önüne kadar mizden koparıp bu sıkıcı yere bırokırlargelmiştik. Fakat evde kimse yoktu. dı2 Nedenini bir gün sonra onlamıştım: Amca o kimseyi aramaya çıkmıştı ve beni Okula gönderilmek için. Neydi bu okul kopının önünde yalnız bırakmıştı. Uzun saç- dedikleri. neden hep meraklılar okula gitlı bir kız kop.ının önünde durup benimle ko- meye? Bence, öyle güzel bir yanı yoktu; nuşmoyo başlamıştı oma ben hiç bir şey on- okul dedikleri zaman dizlerim titrerdi, ak· lomomıştım. Bu kız dilimi konuşamıyordu. lımo hep dayak gelirdi. Hep de beni Bu do bono çok garip gelmişti. MBen, şimdi bulurdu nedense. Her gün aynı şey, öğne yapacağım buralarda, eğer beni kimse retmen beni de diğer çocuklar gibi tah-anlamazsa" diye koro kara düşünmeye toya çağırır, bir şeyler sorar, ben de başlamıştım. Bu orada amca Lt;;' cevabı bilmeyince basar sopayı . ~ h~nı.mıylo dön.müştü. Evin içine -.. ., .i L..Jı.._l gırdık. O evın kokusunu hiç Galibo, bu öğretmen doho henüz sevmemiştim, ne garip bir ev- anlamadı, benim başka bir dil 

duğunu, b~ni elimden tutup götürürken on· lamıştım Içimden birşeyler, ondan korkmamamı söylüyordu ve korkmomıştım. Ama, beni nereye götürüyordu. ne için beni koparmış/ı dünyamdan? Bu yolculukton önce, dünyanın sırf bizim köy olduğunu düşünmüşfüm. Meğer, bu dünyada bizden başka insanlar do yaşor
mış! Ne kadar zamanda uloş
mamız gereken yere uloştığımızı 
hatırlamıyorum, oma çok garip 
şeyler olmuştu Tekerlek üzerin
de hareket eden kocamon bir 
sandığa binmiştik, hep aynı ses-
leri çıkararak, bir hızlonıyordu, 'bir ya· 

di, hiç bizimkine benzer bir ta- konuştuğumu diye düşünürdüm. Ama, rafı yoktu. Merakımı giderdikten sonra, günün birinde, eğilip kuloğımı çekerken, bir sondolyeye olurup beklemiştim. canıma tok etmişti, bende onun saçını çek-Neyi? Ben de bilmiyordum, belki de bir- miştim. Canım anlasın artık, ben onun dilini konuşamıyordum! www.a
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Yaş, 1rk, s1n1f ve cins: . 2. 

Kadiniar farkllliği yeniden tanimiiyor* 
Audre l o rd e 

Çev ııı : Kad e r Konu k 

eyaz insanlar için de farklılıklar kör edici olabilir. Ara

mızda siyah olanlar <la yaşamımızın ve mücalelenıizin 

gerçeklerinin, bizi farklılıkları yanlış adiandırma ve 

görmezlikten gelme hatasına düşmekten korumadığını 

görmelidirler. ırkçılığın yaşayan bir gerçek olduğu Si

yah topluluklar içinde aramızdaki farklılıklar sık sık teh

likeli ve şüpheli gör(in(ir. Birlik ihtiyacı sık sık homojen

lik gerekliliği şeklinde \e Siyah feminist (ilopi, toplum

sal çıkariara ihanet olarak yanlış adlandırılır. Sjvah ka

dtOlar ye erkeklerin ouvlaşUğttrkc/ kO/<elme naLilikasma 

karst sürekLi rolicadele yüzüaden baz! Sjvah kadmlar. 

kadm olarak da baskt gördüğümüzü. Sjvah kadwlara 

f<arşt cjaşel düşmaa/tğm sadece beyaz tekel toolumun 

iciode değU aym zamanda Sjvah tooluluğua jdafle de 

varolduğunu kabul etaıeyi reddederler. Bu Siyah ulusu 

kalpten yaralayan bir hastalıktır ve suskun kalınarak iyi

leştirilemez. ırkçılığın ve g(içsüzlliğ(in baskısıyla daha 

da kötüleşen bu durunıda Siyah kadınlara ve çoçuklara 

karşı şiddet çoğu kez topluluklarımızda erkekliğin ölçüle 

bileceği bir stanclart haline geliyor. Fakat kadın nefretinin bu eylemleri 

Siyah kadınlara karşı işlenen bir suç olarak çok az tartışılıyor. Beyaz ol

mayan kadınlar ~rup olarak ABD' de en düşük ücret atanlardır. Kürtajın 

ve sterilizasyonun kötüye kullanıldığı ilk hedef biziz, burada da başka ül

kelerde de. Afrika'nın bazı kesimlerinde küçük kızların bacak araları, us

lu kalmaları ve erkeklerin keyfi için hala dikilidir. Bu kadınların sünneti 

olarak bilinir ve Jonıo Kenyatta'nın iddia ettiği gibi kliltürel bir mesele 

değildir. Si~ah kadınlara karşı işlenen bir suçtur. 

Siyah kadınların edebiyatı, sadece ırkçı egemen erkeklerin değil, ay

nı zamanda Siyah erkekleı·in sık saldırılarının acılarıyla doludur. Ama, 

paylaşılan mücalelenin gerekliliği ve tarihi, biz Siyah Kadınları "Cinsiyet

çilik suçlanıası Siyahlara karşıdır' yanlış itharnı karşısında savunmasız 

bırakır. Aslında güçsüzlüğe karşı bir yardım aracı olan kadın düşmanh

ğı Siyah toplulukların ve bizzat kendi hayatlarımızın güçsüz kalmasına 

yol açıyor. Açıklanan ya da gizli kalmış tecavüz sayısında artış vardır ve 

tecavüz saldırgan bir cinsellik değil, cinselleştirilmiş saldırganlıktır. Si

yah bir erkek yazar olan Kalumu ya Salaanı'in söylediği gibi "erkek 

egemenliği varolduğu sürece tecavüz de varolacaktır". Tecavüz, yalnız

ca kadınlaruı başkaidırması ve erkeklerin cinsiyetçiliğe karşı mücade

ledeki soı·unıluluklarınııı bilincine varmasıyla toplumsal olarak durdu

rulabilir. 
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Kendi 

Bo-

n li yle 
Siyah kadınlar ola- ilişkimi kesmeye ve bunu kişiligimin diger yönlerini yok sayarak ya da örterek an· 

olmaya izin vererek , kadınlarla özdeşleşen • 
kadınlar arasındaki bağı reddetmenin so
nucudur. Bazen bu dunım , heteroseksüel 
ilişkilerin koruyucu 

rak bizim aranıız

zen bu daki farklar da 
yanlış adlandı-durum, 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 yönlo-

itibaren öğr~tilen ve bü- ~!~nı~~:~ 
tün kadınlarin müca- bir kadın . 

.... aynı za-delege zorlandıgı, manda ırk· 
çılığa ve cin

sel baskıya 
karşı m(icade

le eden bir ka-

kendimize karşi 
olan bir 
ttefreti. 

dın olarak, stirek
li kişiligimin bir yÖ-

lanılı bir biitlin olarak göstermeye zorlandığıını 
görüyorum. Beni ben yapan büHin parçalarımı 
bütüııleştirebilcliğirn, açıkça bana dışarıdan yük· 
lenen tanımlamaların kısıtlaması olmaksızın, ya
şamıınclaki özel kaynaklardan aldığım g(icün 
farklı benierin içinden öıgiirce ileri geri akışına 
itin verdiğim zaman ve sadece o zaman varolan 
Wm enerjiıni yoğunlaştırabiliyorum. Ve sadece o 
zaman kendimi ve enerjimi bir bütün olarak ya
şarnınıın bir parçası olarak kucakladığım o mli· 
cadeieierin hizmetine sunabiliyorum. 

Lezbiyenlerin bir korkusu ya da lezbiyen olmak
la suçlanma korkusu, çoğu Siyah kadının kendi 
kendisini reddetmesine yol açmıştır. Bu durum 
kimimizin tahrip edici ilişkilere girmesine, diğer
lerininse yalnızlığa ve çaresizliğe stirüklenmesi
ne yol açtı. Beyaz kadın topluluklarında hetero
seksiiellik bazen beyaz patriarka ile özdeşleşme
nin, yani erkeklerin himıetinde kullanılmall!ak ve 

yönlerine tutucu bir inancı yansıtır, bazen 
de bize doguşunıuzdan itibaren öğretilen ve 
bütün kadınların mticadeleye zorlandığı, 
kendimize karşı olan bir nefreti. 

Bu eğilimlerin unsurları bütün kadınlar 
için geçerli olmasına rağmen, Siyah kadınlar 
arasında honıofobi ve heteroseksizmin farklı 
yansımaları var. Afrikalı ve Afrika kökenli Ame
rikan topluluklarındaki kadınlar arasında bir
leştirici kuvvetin uzun ve onur duyulmaya la-
yık tarihi olmasına ve kiHHirel, sosyal ve politik 
alanlarda aktif olan birçok g(içlü, yaratıcı ka
dınlarla özdeşleşen kadınların bilgi ve başarısı
na rağmen heteroseksüel Siyah kadınlar sık sık 
Siyah lezbiyenlerin varlıklarını ve çalışmalarını 
görmezlikten gelme ya da önemsiz sayma egili· 
mindedirler. Bu eğilim kısmen Siyah toplumun 
dar sınırları içindeki Siyah erkeklerin saldırısı
na karşı duyulan ve anlaşılması mümkün olan 
bir korkudan kaynaklanıyor. Çünk(i bu toplumda www.a
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kadınların kendilerini zorla kabul ettirme

lerinin cezası hala lezbiyen olarak suçlan

mak ve bu yüzden az bulunan Siyah erke

ğin dikkat ve desteğine layık görülmemek

tiı·. Fakat siyah lezbiyenleri görmezlikten 

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 kor

kusu. 

Lezbiyenitnıin beyaz kadınların sorunu ol

duğunu önceleri iddia eden Siyah kadınlar, 

şimdi Siyah lezbiyenlerin Siyah ulusu tehdit 

ettığini, dlişman ile işbirliği '>e Siyah lezbiyen

lerin aslında Siyah olmadığını iddia eder. Bizi 

gerçek ve derin bir şekilde anlamalarını bekle

diğimiz bu kadınlardan gelen suçlamalar, be

yaz kadınların ırkçılığı ve kız kardeşleı·inin ho

mofobisi arasında sıkışmış bir çok Siyah lezbi 

yenin ortaya çıkmasını engellemiştir. Bu kadın

Iann çalışmaları s ık sık önemsenmedi, basitleş-

tirildi ya da yanlış adlandırıldı, örneğin Angelina 

Grimke'nin, Alice Dunbar- 1\elson'un ve Lorraine Sosyal kontrollin bir aracı olarak kadınlar, in-

Hansberry'nin çalışmaları. Yine de kadınlara 

bağlı olan kad ı nlar hep Siyah topluluklarda gü

cün birer parçasını oluşturdu, evlenmemiş tey

zelerinıizden Dahomey'in amazonlarına kadar. 

Ve mahallelerimizin sokaklaı·ında kadınlara, 

çowklara, ninelere tecavüz edenler kesinlikle 

Siyah lezbiyenler değildir. 

1979 ilkbaharında Boston'da on iki Siyah ka

dının failieri bulunma}an cinayetlere kurban 

gitmesinden sonra Siyah lezbiyenler tüm lilkede 

Siyah kadınlara yönelik şiddete karşı oluşan 

harekete ön ayak oldular. 

Toolumsal cfetiştm saelamah jcja havatınuz

da baogj ayrmljlart jcıçeleyio değişlirebilir, bü

tün l<admlar tcia farkitMI nastl yenjden tantmla

yabilidzP Kadmlaa bölen bizim farkltltklanmtz 

değji fal<at on(çm !<abul etmeVi ve o farklt/tklan 

gtirmezlikteo getereb ve yan/ts adlanditarak olu-

sanlar 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. He

pimiz babalarımızdan başlayarak erkeklerle bir 

arada yaşamayı, çalışmayı ve var olmayı öğren

mek zorunda kaldı. Bu farklılıkları gördük ve 

üstesinden gelmeyi öğı·endik. Ezilenin hayatta 

kalmak için efendinin farklılığını görmek zo

runda kaldığı bu durumda, insan ilişkileri es

ki egemen / ikincil biçimini devam ettirse bile 
bu farklılıkları gördük. 

Fakat geleceğimiz, birbirimizle eşitlik için

de i l işki kurma yeteneğimize dayanacaktır. 

Toplumsal değişimin en yüzeysel görünüşle

I'in ötesine gideceksek, kadın olarak içselleş

tirdiğimiz baskı biçimleı·ini koparıp almamız 

şan ccıro/kflklim etkili bir bicjmcle ele almayt red- gerekiyoı·. Egemen ya da ikincil olmayan, 

detmemjz bizimle eşit olan kadın lar aı·asında var olan www.a
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farklılıkları kabullennıemiz gerekiyor Ortak kav

ga ve ülopimizi zenginieşiirmek için farklılıkları

mızı kullanacak yönıemler gelişlirmemiz gereki

yor. 

Dünyamızın geleceği, kadınların iklidar 

konusunda yeni ranımlamalar gelişrirme ve 

farklılıkları görerek ilişki kurma yeıeneğine da

yanabilir. Eski ranımiama/ar bize yaramadı, bi

zi ıaşıyan dünya da öyle. Ilerici gibi gösıerile

rek ne kadar kurnazca yeniden düzenlenmiş 

· olsa bile eski kalıplar bizi hala aynı eski alışve

rişi, aynı eski suçu, nefreli, karşılıklı suçlama

ları, kederi ve kuşkularımaları göz boyayıcı bir 

şekilde değişiiriimiş olarak !ekrar ermeye zor

lamışrır. 

Çtinkli, hepimizin içinde kalmış eski bek

lerıliler ve baskının eski biçimleri var. Bunları 

bu biçimlerden oluşan yaşam koşullarını de

ğişıirerek düzelrmeli. Çtinkü efendinin araçla

rı asla efendinin evini söknıez. 

Paulo Freire'nin "Ezilenlerin Pedagojisi" 

adlı yapılında çok iyi göslerdiği devrimci değişi

min asıl odak noktası, asla sadece kaçmaya ça

lışrığımız baskıcı durumlar değil, fakar , derin

den iÇSelleşlirdlğimiz ve sadece ezenin takıikle

rini, ezenin ilişkilerini ranıyan 

ezenin parçasıdır. 

Değişim gelişim demektir ve gelişim acı do

lu olabilir. Fakat emek ve mür,adele içinde ken

dimizi göstererek, aynı hedefleri paylaş 

rığımız halde bizden farklı olarak ıanımladıkları

mızla birlikte benliğimizi bileriz. Bu siyah ve be

YdZ, yaşlı ve genç, lezbiyen ve heteroseksüel 

kadınlar için hayalla kalmanın yeni yolları anla

mına gelebilir. 

Birbirimizi seçrik 

ve mücadelelerimizin sanarını 

savaş aynı savaş 

kaybedersek 

larihin ötesinde yeni ve daha olası bir bu

luşma arıyoruz. 

(1) "Irk" bir ıarsayımdtr. BeydZ olmayan in-

scıntann sömünJimesini ı-tı aşağJianmasmJ halı/1 

Çlkdi1Tiak için 

be.}cu ideoloji, insanliği tenin rrmgine göre Jr/ı/am 

ayınşhr. (Ç.N.) 

(2) Ingilizce'de "colored" (renkli )sözciiğtl te

ni beyaz olmayan insanlar Için aşağJ/ayıCJ bir arı

lamda kul/am/tr. Women of co/or deyimi ABD 'de 

beyaz olmayan kadmtarm hareketi çerçevesinde 

o11aya ÇJ/ımJş ve "Third World WomM • ( ÜÇünçtl 

diinya kökenli lıadmlar ) deyimtyle genP.Ide eş an

lamli kullaml1r. An(;ak, ·women of Co/or • ten ren

gini lıadm hareketinin o11ak özelliği H! Pk1ş noktas1 

olara/ı ~urgu/arfıen. • Third World Womf/1 • daha 

çok ol1a/ı po/ilik amaçJan vurgutar (Ç. N.) 

Kaynak ; Ouı There MarginaJization and Corı

ıcnıpordry Culıures (Öıede ; \1aıj
ilnalizasyoıı vP. Gti

nürnüzdeki Küllür1er ) 

Editörter ; Russell Ferguson. Mdrtha &>ver. 

Trinh T. Minhha 

bir gan kadınların kanı donacak 

ölti bir gezegende 

Yayınevi; The ~ew Musf'urn Of Conıernporary Art. 

MIT Pres.s '\fWYORK 1990 

kazanırsak 

sözler yetmez 

Sa~1a ; 281- 288 

*Dipnoı : 5. Sayıdan başladığınıız çevirinin ikinci ~e 

son bölünıüdür. 

Türkçe Redaksiyon: Ayşe Tekin 
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"41 • Duhok 1993 
Fotoğrafteki kız, ailesiyle 

birlikte yerle bir 

Silivan 
Bölgesi- Duhok 

Petrol ambargosu 
halen sürdüğünden 

dolayı kadınlar mutfak 

ve ısınma gereksinim

leri için odun topluyorlar. 

edilmiş 
köyüne dönüy
or. Köylerini ve 
evlerini yeniden 

ınşa 

ediyor. ~ 
1992 Duhok 

Boşaltılmış olan askeri böl

gelere şimdi Kürt insanları 

yerleşmekte. STK (Sivil 

Toplum Kurluşları) ıların 

dağıtıyor oldukları gıdaya 

bağlılar. Su ihtiyaçlarını ise 

yakındaki bir nehirden 

karşı lıyorlar. www.a
rs
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Seyid Sadıq'ın kenti. 
Süleymaniye 

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

1991 isyan ı ndka~n~s~o~n=ra~b:ir~ç~o~k~i:ns~a~n~----~1 
geri döndü. Bu ~nsan-
lar çadırlarda 
yaşıyorlar ve 

köylerini ve işleri
ni yeniden oluştur

maya çalışıyorlar. 
Fakat kimsenin kendiler

ine yardım etme
diğini belirtiyorlar. O J( 

tarihten beri iki senedir • 
halen çadırlarda yaşıyorlar. 

~------~--~--~~ 
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GiiCciıt Basaa 

Geçtiğimiz Kasım ayında, Belge Yayınları 

azınlıktarla ilgili önemli bir kilabı daha ya

yımladı. Kendi alanında oldukça iyi araştır

maları olan bu kaynağa imzasını atan YEL

DA'yı, bakın kitabın yayımcısı nasıl tanımlıyor: 

"Şart olmadıkça soyadını kullanmadı. 

1987'de feministliğe bulaştı. 1989 Kadın Ku

rulıayı, Siyah Eylem, Mor iğne Kampanya'sın

da yer aldı. Sosyalist Feminist, Kaktüs Dergile

rine yazdı. Kuruluşundan bu yana iHD !'stan

bul Şubesi Komisyonlarında çalıştı. Mayıs 

95'den bu yana ise Söz Dergisi'ne Azınlıklar ile 

ilgili "AZAURKEI\" sayfalarını hazırladı.. lrkçılı
ğa, Milliyetçiliğe karşı 'Şiddet Karşıtları Insiyati

fi'nde bir grup kadınla birlikte 'Arkadaşıma Do

kunma Kampanyası'nı" aktif yürüttü. " 

fstanbul'da, Diyarbakır'da AZALlRKEN'de Yelda, 

Türkiye'de azalanların öyküsünü anlatıyor. Ki

taptaki bazı başlıklardan seçtiklerimiz: 

VlVNcVerglsl 

"Türkiye'de Kasım 1922 - Mart 1944 arasında 

bir· defaya mahsus toplanan olağanüstü servet 

vergisi. Vergilendirilenler esas olarak müslümarı 

olmayanlar ... CHP iktidarı Dönemi. 

........ Bu 

toprakların halkı olup da Müslüman olmayanlar, 

elbette ecnebi sayılmamalıydılar, ama yerli de sa

yılmadılar .... Dinlerinden Milliyetlerinden dolayı ce-

zalandırıldılar ....... . 

Bu vergiler nasıl tahsil edildi? Bir ödeyen bilir, bir 

de Allah bilirdi. El koyma adeta yağmalaına ... Hü

kümet yaklaşık 900 mülkü istimfak etti. Çok daha 

fazla mülk özel kanallardan satıldı. Tabiiki, bu 

arada gayrimenkul fiyatları düştü ...... Bu koşullar

da iflas eden gavurlar, zenginleşenler Türkler ol

du ...... Vergiler·ini 30 gün içinde ödeyemeyen yü

kümlüler tutuklandı çalışma kamplarına gönderil

di. Ve hiçbir dava hakkı tanınmaksilin mülkleri 

haçzedildi. Tümü gayri müslimlerden oluşan 

1400 kadar hükümili Erzurum Aşkale'de çalışma 

kampına gönderildi ....... Aralık 1943'te sürgünler

den sağ kalanlar geri döndü ..... Ekonomi müslü

manlaştı, nıillileşti, Türkleşti." 

8Ca)wller Bu v-.. Nesi Oki)U'P 

••• ASALA gündemdeyken Ermeni, Kıbns gün

demdeyken Rum sayılan ve basyıya uğrayan Sür

yaniler yerlerinden yurtlarından; Mar·din'den, Mid

yat'tan, Nusaybin'den, fdil'den Hakkari'den, Silo

pi'clen, Diyarbakır'dan, Gercüş'ten göçüyarlar yıl
lardır. Önce 

is

tanbul'a ilk durak olarak sonra, Avrupa'ya; Alman

yaya, isveç'e, .... Midyat'ta "g<1vur" transil geçiş 

noktası istanbul'da da ikinci dil olan Türkçeleriy

le en hafıfinden "Doğulu!" olan Süryaniler, Beı·

lin'de Ise "Kara kafalı Türk"lerdir artık. 

Btz1m 'Kizlldtder' Yazkiler 

....... Yezidiler'le ilgili Türkiye'de az sayıda da ol

sa haber, yazı kitap çıktı ve bunlar Kür·ııer'in izi

ni taşıyor. Bunun tesadüf olmadığını ezilenlerin 

kendileri dışındaki ezilmeler·e de duyar·lı oldukla

rını düşün(iyoı·um. Çünkü Anadolu'daki 

Yezidiler dışındaki diğer· dini, etnik aıınlıklarla 

ilgili bilgileride çoğunlukla aynı yayınlarcıa göre

biliyoruz. Yezidiler'de ancak Kürtlerin ilgisine 

mashar olabilen bir azınlık grup ..... 

Yukarıdaki alıntılar kendi başına 1aten çok an

lamlı 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

larda, bu konudaki araştırmalarıyla dikkat 

çeken }'azarın tek kitapla yetinmeyeceği an

laşılıyor. 
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l:ıdırrn.ıwr/art 

BeaUioir 

-

DERYA Da•!!! 

rD ~ l ~ iskanıbil ka· 
l,W ~ ~ ğıtları ayır
dı. Dünyada milyarlarca insanı 
oyalayan, politikayla beslenen 
futbol maçlan ayırdı. Bilmernek 
ve susmak si7in ihtiyaunızdll' di· 
ye baııgıı·dayan televizyon ayır

dı. 
Iki kişinin arasına otorile soru
nu girmek 1orundaydı değil miP 
Biri digerinin tilkiciklerini ürküt· 
meliydi. Hatta, bu otoriteyi baş
kalarıyla sağlanılaştırmalıydı. 
Öteki, diğerinden geç farketme
liydi yaşadıklan açmazı. Ve top
lum 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 ya
şadığı kentlcı·den geçen birileri, 
\ı1enı (i Zin, \ıldtımud ile Yezida, 
Una ilc Rutlı gibi. t'\ereye sak
landı bunca ytiı·ekli iıısanP Belki 
de tarih soysuzlaştınyor aşkı, 
bellehsitlcştıriyor. 

-ı-

Be
denler Istekleriyle ruhları engelliyor. 
Ah! Hep yeni yüzlere, yeni sesiere ye
ni giyimiilere ihtiyaç var değil miP Bir
lllde yaşamak, yaşianmaidır biraz. Or
tak bir taıthl P8)1aıJu'sln, ortak bir gel&
oet}ln endlşeslrj yaoarsın. Giderek am 
~ mrtqır. Anlar derolu oh8)'8. 
bqlar. Yalmztıa anıtar kalır ~ blllre
medJitn, dCJıjlelt1de ~. Kimi 
zaman aıulannı paJawaJarta ~ 
rek, • dolusu )'m18k bir g(IIO!Jie «
ratındaldlere anlabnıın. ~ atop
yanda, blrblrtert)1e tırnarlllıdin qk
lannı 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 sözcükle
ri" 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 bumunu tamir M· 
rnelde gec;,m~ 0)'88. ı 

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

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

fnsansa bilinmeyen bir donanına
dır çoğu keL. Hangi adayı, hangi deni
zi 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 
tanışmayı yaşareasma yabanudırlar. 
Konukların ve çay saatierin olur. Bazen 
her şeyi herkesle ortak düşünürsün. 
Birilerinin ölmesini istersin , o birileri 
de senin ölnıeni ister. farkında olma
dan hiyerarşik sisteme, egemenlere, 
sermayeye, yozlaşmaya, sömürgetiliğe 
hizmet edersin. 

Aslında uçkursuıdur yaşanı dedi· 
ğin, herkesle sevişir sevişnıesiııe ama, 
kavgacıdır. Birdenbir·e g(ineşl sakladık· 
lannı clüş(inürsün. Bu an, k(iç(ikken 
kaybolduğun ~ahili anını<>atır sana. Aclı 

c 

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 konu
şarak, herşeyin yolunda gittiğini 
göstermeye çalışırlar. 

Hala ktM,ı(lk bir soytansln. Tah
tadan, UZ1I1 IJurıDu bir ooooıun 
bumunu taıJ* edi)WsUn, ergenllk 
aonrasının I'Oyalamda ble. Ergtn
IJilnııe, 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 
adam oma ldasliJne. Kaıln o1san ne 
olur, bir yartertn eksik kalır derter, lt
te o kadar. 

Bulunduğun yerde potansiyel öf· 
keleri göı·ürsün. Sesin çıkma?, sesin 
yetmez bunları ortaya sermeye. Senin 
gibi düşünerılerse yorgun ve eııktlr 
hala. Yine de halıabanı yaşam devam 
ediyor. 'Burnunsa düştü düşec(>k, 
tanıircisine inat. Lmut var mı senceP 
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Dr. ilkoy Demir \Foto: Soz ~rgı:.ı Arşıvıl 

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 

Kad
1
nm ruhsal ve bedensel sağhğ1na etkileri .•• 

KADlN AÇlSlNDAN AIDS NEDiR? 

rumu nasıldı~ 
* Geçme olasılığı %50'dir. 
Eğer ilaç tedovisı uygulonır~o 
bu risk %8'e düşer Bunda ~n 
tedbirlerin faktörü fazlad ır. Or
neğin, doğum anı, emzirme gi
bi olaylarda daha çabuk bulo· 

ş ı m- · 
do korku yerine insancıl davra-
nışlarda bulunmak, insanlarda 
sağlıklı cinsellik açısından pa
nik yaratmayı engelle~. Rizikolu 
bır ilişkiden sonra ELIZA veya 
kon testinde bulunulmo\ıdır. 

* Dernek olarak, AIDS'le sovo
şım konusunda şuna çok dıkkol 
.ederiz; insan hakları çerçevesır 
de bilimsellikle, çok ses~ı dayo
nışma içinde, pozitif mesoilorlo, 
kimliklerde hastalığın gizliliği, 
oyrımcılığo karşı çıkma, dom
golonmoyo karşı çıkma (toplum
don soyutlanmaL mesleki çıkar
Iara AIDS'i alet etmemek tedavi· şır 
de eşitlik ilkelerı gözönünde bu- * AIDS'In tedavi ~leri ne-

* AIDS'le SCMJŞımda kadının 
blllnçlendlrilmeslnde konumu
na göre (Ksndl, Icırsal vb.J na-
sıl yöntemler uygulan~ lundurulur.l leıdl~ 

* Vücut Hi-pozitif, virüsü aldık- * AIDS ıle ilgili biligton sonra direnme savaşı yopor. ilendirmede kesinlikle tek tip Virüs bağışıklık sistemi ile sava· broşur olamaz . Fakat, bu şır. Bağışıklık zayıflayınca, di- ekonuda evrensel söylemi de ğer hastalıklar, (fırsatçı hast<;ılık- ge r çe k 1 e ş t i r m e 1 iYi z . lar) yüzünden hasta ölebilir. Ilaç Kadınların bilinçlendirilmesi -tedavisinde tek ilaç ömrü uzat· formasyon sahibi olmaları -maz. Son yıllarda geliştirilen, kadın hareketi çerçevesinde ooldu tedavi daha etkilidir. Yine kadın örgütleri ile (derneklerde, mikrop saklanıp yıllar sonra gruplar) işbirliği için?e olunorta-yla çıkabilir. AIDS'le sava- malı. Ana-çocuk sağlığı 

* AIDS'In başlangıç evreleri ne
letdl~ 

* Vücut, virüse karşı direnme sa
vaşını on yıla yakın yapar. Ko· 
dınlara daha kolay buloşır ve 
hastalık kadınlarda d'Jho fazlo
laşıyor. Virüs, vaiinol böl~.ed~ canlığılığını daha fazla surdu
rür. Beş - on yıl içinde hastalık 
belirginleşir. 

* AIDS'le ScMlşırn Derneği'nin 
politikası nedl~ 

* Gebelllele bebeğe geçme du www.a
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ihmal 

edilmemeli Cinsellikten duyulan her AIDS 

suçluluk duygusundan kurtulup, kesimden NASIL BULAŞIR ? abii ir. 

kadının insiyatifine dayalı, kontrollü , i n sa n AIDS kan, spenna ve vaji- Afrika'da kadın haklarının zayflığından 
bilinçli cinsellik yapılmalı. Tüm bunlar na SlVlSI yoluyla dolayı kadınlar daha fazla risk altındadır. 
ıçın kadının cinsel politikasını bulaşabilir. Kadınlar güçlendirilip, yasal ve sosyal hak-

güçlendirmesi ve özgür seçimini AIDS fecibirsiz dnsel ilişki ve damar- lar düzenlenerek kadın proıeleri gel iştir-
netleştirmesi gerekir. dan uyuştunıcu kull!'!"ffii ilmelidir Kadın hareketi için dayak ne 

SlriiSinda bulaşabilır. ise AIDS de odur. 

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

ği sonucvnda lccx:Jmi beleleyen #ehdlller NDS NASIL BfJLAŞ1Mz ? 

neletdirf * Cinsel ilişki ile (hatta lezbiyenlikle 

AIDS tillcQrQk fel;g&yaş1, nefes, idrar ve blJ.. ), anal ilişki ile ön salgılarla, kan yo
yü/c abilesile bulaşmaz. 

* Artık kadınlar "kocam beni aldattı luyla bulaşır. 
mı?" diye düşünmüyor. Acaba, "AIDS TESTJIYG..I/_LAMASINDA1tflfflf 

Dl1CJCATEIMEi[GEREit1R? ıt Son t'Jiin'--'-, -...1..--1- ,.,L-n 
virüsü aldı mı2" diye düşünüyor. Evli ka- a-·~lfllfU8 ~·rvo.ıır-ıuu Y'~ 
d ıniara kocalarından geçiyor Pozitif Test uygulanmas. ile AIDS virüsiJ /capma tehli- haberlete göle eğleno8 )Wierinde 

mesajlario cinslerin bilinçlendirilmesi ge- kesi ortadan kal/emiŞ olmaz. haslalann hasla/ilc ml/aobiınu enfelc-
rekir. Evlilik dışı ilişkilerde erkek rahat Test sonucunun "~tif" Çilemasi yanlfZC4 M eliiği yolunda haberler ~r. Buna 
davranır. Kadın cinsellikten yana suçlulu- test için kan allnd '1 Sirada kanda antikor ne ~uzŞ 

bulunmad r anlam1na gelir. 
ğunu yenmeli 

• AIDS'In po/lti/c bir ~"' olduğu ~ 
bilinir ml, 

Testin uygulanıp uygulanmadiğina ve * Asılsızdır. Bunun altında bir takım 
sonucu"!ii bali• olmalcsalft çevreler vardır. Verilen virüsler başka 

geçer~, kural, bu~apna t" 1" h ı 1 k · .. 1 ·d· B k d 
tehlikesinin bulwaabi/~i ur u as o ı vırus erı ır. u onu o loFT 

dunBnlarda 6nlemler lumsal paniğe gerek yoktur. 
* Evet, sosyal, ekonomik ve toplumsal buna 

boyutları var. Etnik, sınıfsal ayrım olmaksızın yakala n-
al•nmas• 
~id ir. 
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"~ewtıa (Qovatıa we a tıengtn a 
)(We yen tıengtn pi.tı Qı )(Weşıya 

Me ji dixwest nameye tevdi 
damezerandin bikin . le bele, 
nameya A. Alxasi golinen rind 

FATE 

'')i ava sekini bitirse" 
Gotino Peşiyen Kurdon 

Em dixwazin 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 hewci em golina xwe direj 
bikin . Li Nameya Xalid dibe; " 

iro, kovara we ji me re (bi 
alikariyo dostekil hat. Rastl ez 
peşiman bOm ku ta niha min 

nenivisiye ji were . 

Em dixwazin niviseme Kurdi zede bi . 
Carna, xwandevanen me ji nameye 
xwe Kurdi binivisin gelek rinddibi. 

lewra kovara we a rengin O bi 
mijaren xwe yen rengin pir li xweşiya 
min 

Lt 

hat. 

li rOpela nameya me ci nemayi bO . 

d iki ; 
" Min ji we binameyeke hejmarek 
ROZA'ye xwastibO . le we ne hej
marek, çar hejmare kovara delal 

şandin . 
Gelek 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 dixwazim. Bila her tişt 
gor dile we be." 
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oza çalışan
larına ve 
okurlarına 
içten sevgile
rimi sunarak 

B 
dan sonra yardımcı olabileceğime inandığım, paylaşabileceğim konuları yazacağım. Bu yazımda öncelikle Zeynep'in ya~ısına cevap vermek istiyorum. llgimi çeken ve içinde kendimden birşeyler buldoğum birkaç 
şiirle başlamak istiyorum: 
Mutlu olarnam de.~işirsem 
Salt sizin bencilliğinizi doyur-
mak için. 
Hoşnut da olarnam eleştirdiği-
rıizde beni, 
Sizin gıbi diişünmediğim 
Ya da göremediğim için. 
Uyumsuz diyorsunuz bana 
Oysa inançlarımza her karşı çı-

E N 
menizi de kabul edemem 
Çünkü, kendimi bulma çabasın-
dayını ben de. 
Bu dizeleri dirıleyin şimdi; 
Saydam olduğumu söylüyorsu~~n ve kolayca ımuwlacağımı Oyleyse. kim olduğunuzu kanıt-
lamak için 
Yaşamımı kullanmaya kalkma-
mı niye? 
Seven kişiler olarak düşünün. Yurttaş olarak düşünün, her kim olursanız olun düşünün birkez Hepinize birşeyler söyleyecek-
tir. 
Zihnimden atamadığım bir mıs-
rayı daha eklemek istiyorum; 

Evet , ben kendimi bulma arayışındayım. Bu arayışıının içinde yaşamıının en önemli parçasını keşfettim. YAŞAMAK, SEVMEK VE ÖÖRENMEK. Zeynep'in yazdığı gibi sorunu gör
mek, çöı:üme giden yolun yarısını katetmektir. Evet değiş
rnek zorundayız artık, yoksa kendi kendimizi yok edeceğiz. Bazen merak ederim: nasıl başkaldırırsak kaldıralım , kişiliğimiz gerçekten kendi kişiliğimiz mi, yoksa yalmzca başkalarının bize var olduğu
nu söyledikleri kişilik mi? 

başlamak istiyorum. Roza'ya yazmayı çok isteme
me rağmen kendimde bu ce
sareti bulamıyordum. Tıpkı, "(<.asım-Aralık sayınızdaki Zeynep gibi. Ama, benim cesaretsizliğim kendirnce ben

de bulun·ın bilgi dağarcığınıdaki bilgiler içinde en güzeli
ni, en gerekli konuyu istemem ve Roza okurlarıyla paylaşabileceğim bu konunun içeriği hakkında kesin bir bilgiye sa

hip olamayışımdandır. Zeynep'in yazısını okuduktan sonra sizlerle paylaşabileceğim 
konuyu saptayıp yazmaya karar verdim. Roza okurlarıyla bun-

kışımda, 
Siz de benimkilere karşı çıkıyor-

Mutluluğum kendimde , sizde 
değil. 
Yalnızca gelgeç olmanızda da 

Birisirıirı çıkıp kendi olmanın kötü birşey olmadığını söyle
mesini beklemek zorunda kalmarnız ne garip değil mi? 
Kimlik kavramını kim olduğumuzu genellikl~ ailemiz
den öğreniriz. Kimlikleri-

sunuz. 
Aklınızı biçimlendirmeye çalış-
mıyorum. 
Biliyorum, kendinizi bulma sa-
vaşı veriyorsunuz 
Bana akıl ver-

değil, 
Olamadığım gibi olmamı istedi-
ğiniz içindir. 
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1 
bir benliğimiz kalmamış gibi 

da bulamayız. Başkaları ıçin ya- hissermemize neden olur. "BEN 

miz anne ve babalarımız tarafın- şayamayız ya da kendi diye biri YAR Ml?" Sorusunun 

dan oluşturulur. Seçeneğimiz varlığımızı hissettinnek için on- tutsağı olup çıkanz. 
Hayatta duyduğum en bü

yük haz, kendimi aşınam 

ve bunu kendime kanıtJa

mam. Bunu yaparken aynı 

zamanda değişiklikleri seç

meli, durağanlığımızı be

nimsememeliyiz. Ne başka

larını etkilerneyi ne de onlar 

tarafından etkilenmeyi be-

yoktur. Yaşamımız boyunca ve ları kullanmamalıyız. Sanının Başkalarını denetleme, onlara 

yaşımız ilerledikçe içinde bu- Zeynep'in yap"ğı bu, kendi var- sahip ya da egemen olma isteği 

lunduğumuz toplum tarafından lığını hissetmek için eşinin ya- beslernemeli ve onların da bize 

kimliğimiz kalıplaşır ve bizler şamını kullanıyor. Başkalarının böyle davranınalarma izin ver

genellikle yaşamımızda diğer da bizim yaşamımızı yönlendir- memeliyiz. 

kişilerin kopyalan olarak yaşa- mesine izin vermemeliyiz. Çün- Tüm gücümüzü ve isteğimiz i 

mımızı sürdürürüz. İşte bu kü onlar; Bizim OLMAMIZI is- zamanla depolayarak içimizde 

noktada gerçek bir kişiliğımiz tediği kalıba girmekle, bizi gizlenen güce benliğimize geri 

bulunmadığından cesaret-ce- KENDİMiz olmaktan çıkarıp dönmeliyiz ve kendimizi dışarı

saretsizlik, kendine güven BİR BAŞKASI yapmak isteye- nın zalımJiğinden özgür tutarak 

d u ye." -gü ve n s iziik-yaşama cekJerdir. 
kendi yolumuza karar vermeli-

iste ğı duymak -d u yınamak- B ir çok kez başkalannın istediği yiz. B ütün aradığınız sorular ve 

sevgi-sevgisizlik-öğrenme is- şekle girmemiz daha kolaydır, cevaplar ne başkalarında ne de 

nimsemeliyiz. 

Son olarak kişiliğiniz ger

çektir. Sizin en değerli gücü

nüzdür. Kişilik bilinir, taşınır, 

yaşanır. Onu yitirdiğİnizde 

sizden daha çok kimse üzüntü 

duyamaz. Kişiliğiniz yaşadığı 

sürece hiç durmaksızın geli

şir, ileder ve değişir. 

THOMAS MERTON'un söy

lediği gibi; Siz bana kim oldu

ğumu söy1eyemezsiniz ,ben de 

size kim olduğunuzu söy-

teği duyma-<luymamak ara- ama böyle davranarak UMUT- dışarıdadır. Dışarıda aramak 

sında kendi adımıza en uygun LARJMIZDAN vazgeçer, DÜŞ- doğru değildir. Aradığınız ce

olanını seçip çıkaramayız. LERİM!zi bırakır ve GEREK- vapların hepsi içinizdedir. SiZE 

Çünkü, kim olduğumuzdan SİNİMLERiMİZİ ( salt fiziki SiZDEN BAŞKA KiMSE 

ve bize en elverişli seçenek- değil) gözardı ederiz. Böyle bir YARDIM EDEMEZ. Sadece se

leri n ne olduğundan kesin seçenek de bizim kendimizi ter- çenekler sunarlar. Seçeceğiniz 

emin değilizdir. kedilmiş. güvensiz, yeıeneksiz, yolu ve karariarı vermek zorun

Bizler kendimizi başkaların- zayıflamış, cesaretsiz, gerçek da olan SiZSiNiZDİR 

'-' ~ I:C. ~ ·-~--------------.. 
Jeyemem. SİZ KENDi KİM

LidiNizi BİLMİYORSANIZ, 

SİZİN KİMLidiNiZi KİM 
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fAJ I!(A Kapku 

ürkiye feminist hore

ketinde ciddı emeği 
ve yerı olon Stello 

Ovadie'nın geçtiği
miz 8 Mart etkinlik

leri sırasında ettiğı 
"feminist olmanın 
bedeli çoğu kez bi-

linmez" sözü beni çok etkilemiştı Kadın
lar olarak hemcinslerimizle dayanışma 
içinde örgütlenmeyi başorırsok, bu be
delleri tekil ödemeyi sıfırloyomozsok bi

le, hiç olmazsa ozoltabiliriz fikrine kopıl
mıştım? Bu noktanın kadın doyanışmosı 
ile doğrudon bağlontıs. var. 

Ayrıntılı ve geniş olon bu konu üzerine 

yazma korarı do, bunu başka kadınlarla 
payioşarak birlikte tartışma istegı doğurdu 
ve ne kadar süreceğini bilmediğ"m bir di

zi yoz.sı hazırlamoya götürdü. Bv sayıdon 

itibaren boşlottığım bu yuksek sesli duşun
me sürecınin, biz kadınlara karşılık ı olarak 

birşeyler kozondırocoğıno inanıyorum. Kişi-

\( "·'~ S\----~ 
O .,.,.\ \(A sız değil Kadın- .. 

P ... sel ların dayanışmaya ihtiyacı yok mu? Ustelik 

sohbetlerimizde kadın kurtuluş hareketinin varlığı do dayo

çok yer işgal eden kadın doya-· ~ış_moyı yeteri kadar onlotmıyor. mu? Birbi

nışmosı, bana kalırsa kadın örgütlenme torı- rını severek, kadınlık çıkarını g~z~terek yo-

hinin de ciddi sorunlarındon biri . . . pılon bır dayanışmaya açıkça ıhtıyoç var. 

Feminizmle ilk tonışıklığımındon beri Doyonı~mo olmadan, kadınlar y_~zyıl.lo-

önemsediğim ve anlamı üzerinde çok dü- rı.~ veya. b.ıreysel y~şo~l.orın. ~lverdı~ı t~~ 
şundüğüm konulardon biri bu dayanışma. surel~r. ıç~nde, ezılmışlıklerının getırdıgı 

Kadın çalışma gruplarında çalıştığımdon, kendını ?ıll_endı~m.ı:.. olonaklarından yok

özellikle Kürt kadınlarının bağımsız örgüt- sunluk,. bılg~_eksıklıgı, toplulukta konuş~o 

lenme fikrini be~imsediğımden bu yana d~~eyımsızlıgı k~~şı~ındo, ko~·.nlorın bır
dayanışmaya yüklediğim anlamlar çoğu bırıyle ~urduklorı ılışkı .~e olobılır, bun~orı 
kez değişti; umudu-umutsuzluğu, acıyı, düş aşmak ıçın nasıl yol- yontem bulunobılır? 

kırıklığını, sorgulamayı, paylaşımı vb çok Dayanışma, gerçekte kadınlar için' ro-

çelişik duyguları yaşatan koca bir süreç... mantik bır söylem mi yok~a politik bir ge-

''Kadınların kurtuluşu hareketi gibı bir ha

reketi boşlotmamız niçin bu denli uzun sür

dü2 Herşeyden once, kodınlığımızın bilinçli 

olarak oyırdıno vormomız ve dört bir yon

dön sarmış olan çeşitli kadınlık yorumlarını 
ıyice gürebilmemiz gerekiyordu'' diyen She

ilo Rowbothom'ın yorumu hiç de dayanak-

rek! ilik ve durum mudur? Istenilen, varsa· 

yılan, ümit edilen, hedeflenen veya varo

lon durum nedır, ne değildir2 Yüklenen 

abartılı anlam ve geleceğe dair varsa

yımlar bugünü nos 1 etkiler? 

Dayanışma nedir, ne değildir, sınırlo
rı nerede boşlar ve nerede www.a
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bi- ............... ~(j ter? Tüm kadınlar için geçerli evrensel 
normlar var mı ya da olmak zorunda mı2 Gerel ve özel çıkarlar nerede başlayıp bi
ter? Tum kadınların çıkarı gerçekte aynı mı? Politika ve dayanışma paradoksal bir ilişki 
içinde değil mi? Farklılıklara rağmen birliktelik .. . Günlük hayeta yansıyışı ve politika yapış tarzı orasındaki ilişki, fark . Ayrı 
gruplar veya aynı grup üyeleri ortak dayo
nışmoyı nasıl sağlar? 

Kadınlar orası kızgınlıklor, rekobetler, bılgi ve beceri farkından doğan eşıtsıziık
Ier nasıl giderilebilinir? Bireysel ve grupşal deneyimler nasıl payloşılobjlinır? Işbö
lümü ve kollektivizm nasıl işler? Harnallar ve konuşanlar arasındaki fark nasıl aşılır?Tüm bu ve benzeri sorular kadın hare
keti içinde tartışmalı ve cevap oran r du-
rumda 

Dayanışmanın farklı noktalardan vur
gulanan gerekliliğinden sonra, yukarıda 
ki sorulara muhtemel cevaplar bulma girişiminde bulunarak tortışacağız. 

Deneyimler ve ödenen bedeller 
Geçmış deneyimler var. Bunları görüp, öğrenerek her gün yeniden Amerikayı keş

fetmekten kurtulmak mümkün. Deneyim aktarılmasının öneminin büyüklüğü kadar, dene
yimlerden yararlanmak, dikkate almak da bir o kadar önemli Kadın hareketi içinde yer almak ve emek harcamakla yol kattedebilır Kolaycılığa koçmoyan, kendinden ön ceki ve dışındaki deneyimleri hesaba katan kadınların ilerleme, öğrenme, sorgulama, keşfetme şansları daha büyüktür. 

Dayanışmanın, kadın politikası açısın
don tam da böyle bir anlamı var Kadınların emeğinin küçümsendiği, yok sayıldığı er
kek dünyasında, biz kadınlar zaten yeteri kadar örselenmış, incinmişizdir. Sahip olabildiğimiz tum becerilerimizi, bilgimiz!. emeğimizle diş ve tırnoklo kazanmışızdır. Ustelik tüm hayatımız didiklenmiştır. Politik olarak bir yerlere gelmiş kadınlara şöyle bir yakın-

don bakın görecek-

s;niz 
ki, hepsi de özel hayat
larında epey bedel 
ödemiştir. Evliyse boşan
mıştır ya da bölünmüş bir 

surdürmeye zorlanır, 
evlenmemişlir, çocuğu varsa yeleri 
kadar ilgilenmemiş olmanın vicdani rahatsızlığını duyar, ailesi ile kaçınılmaz 
bır çatışma yaşamıştır. 

Politika yaptığı erkek yoldaşlarının 
ayak oyunları ile boğuşmak zorunda kalmıştır. Hayatında topluma aykırı gelebile
cek tüm değişıkleri, herkesi ve herşeyi karşısına alarak yapmıştır. Tüm bunlar, doğal olarak iz bırakır hayatında. Sürek
li boğuşmak zorunda kalmak, hep bir çaba içinde olmak, zaman içınde yorar 
ve kabul görme , hiç olmasa kendisi gibi mücadele eden kadınlar tarafından onloşılmak ister. Bunun karşılığını görmemesi halinde de bıkkınlık, hırçınlık durumları 
yaşaması gayet normaldir. 

Bunları en aza indirgeyen yolları bul
mak belki de, .kadınlar arasında dayanış 
moyı mümkün kılmakton geçer. 
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Kürl' kacl1n1n örgül'len-e l'arihinclen bir kesil': 

~.~':::-1 KAl>fNlA~t 1EALi C!EHiYE1t 
Bundan 

77 yıl önce, 

istanbul'da Kürt 

?(ürt {çaduıumnuı taniri tfe aiğer fıenıcins{uj_gi6i 'fıer~eytlen önce 6as{çı aftına 

alınıtfanmn ve 6ımun gizfenffinin tarifıidir'. •)Jte 6u örtüiii tarifıi or.!:!E!aJ.ı; 

f;sınna giri;imi tfe anca&6iz 'J(jirt Ks!tfm[anna tlijj~. 'E,[yo!famı ile_jğney{e 

fıer türCii tlö&!!nanı 6u sa!J!afar aracıfıjj!JJ{a 6ir6irimi.z{e pf!:!J[~. 

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

6u saırfaw can{t_&fmanıll.!J_op yoğun 6ir pa6adan, sa6ıraan "Kürt Kadınları Teoli Cemiyeti" o 

g~mez mi? 'lJu saırufa J(ürt kadın öwütferıme tarifıi afL· dönemlerde Kürt özgürlük ve kurtu-

sınaarı önemfi- an{amfı 6uCtfuijurnu.z ?(ürt 'l(adırrfan luş hareketi çalışmalarını yuruten Kür-

'Tea!i. Cemiyeti'ne uigin 6ifeileri aK.tannayapafıtaca- . d~ston Teoli Cemiyeti'n~- boğlı_idi. D~r-
negin kuruluş haberını ogrendıgımız Jın 

ğız. 'lJu vesifeı(fe, tlemejje i{if{:jn K:._aynak[cm veren D . . . 4 H · 1919 t ·hı· 20 

- ergısı nın azı ran arı ı . . so-

ve 'J(ürtpe ofan aö{çümanfan 'Fürf:ı;el{e çeviren yısındo yer olon Memduh Sel im'ın Iki Ho-

{M~i 'l(ürt aytlını Musa .Jilnter'i de sayqıy{a yı rlı Eser" (Iki Eser-i Mebrur) başlıklı yazısın
do kadın derneğinin yanı sıra Kürt To ebe 

anıyonız. 

Hevi Cemiyeti'nden de (Kürt Oğrencı 
Umut Derneği) söz eder 

Yalnız, Kürt Kadınları Teoli Cemiyetı'nin 
kuruluş tarihinden soz etmez. Ne var kı , 

Derg n·n söz konusu soyıs . nın tarihinden 

de anlaşıldığ ı gibi Cemiyet, 1919 yıl ı nın 

4 Hazıran'ındon once büyük bir o osılı klo 

aynı yılın Mayıs oymdo kurulmuştur. 

Dernek, programında amacını şöyle 

belirtir; "Kürt kadınlarının çağdaş anlayış
lo yükseltilip, geliştirilmesini sağlamak, 
aile yaşamında köklü sosyo' reformlar 

gerçekleştirmek, goç ettirme ve kitle ho

linde öldürülmeler dolayısıyla sefolet içi

ne duşen Kürt öksüz ve dullarına sahip 

çıkıp iş bulmak ve nakdi yardımda bu

lunmak". Amacındon do anlaş ldığı gi· 

bi, dönemine göre radikal , bugün dahi 

geçerli ol~n to•epleri formüle eder, o 

günlerde Istanbul 'da yaşoyan Kürt ko· 
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dınları. 

• Dernek, açılışını 20 Hazi· Yane, ran gunu bir mevlüt oku-
"JIN"in tarak yapar jin Dergı· 

sayesinde si'nın haberine göre, 
öğreniyoruz Encum Yamulkı adırı

k. K .. t Kadan· do bir kadın ?çılış 1' ur . konuşmasına, Say-Iara Teah gıdeğer hanımefen-
Cemiyeti kasa diler, pek yüce 

zamanda büyük amaçlarla kurulan 
t O

··s Kurt Kad.nları Teoli gayre g • 
~ Cemiyetı çalışma-tererek yogun larının başlangıcı 

bir Cjahşma olarak bu kutsal 
yapmaş ve mevlütü okuttuk. Ön-

sesini duyu· ce Cenob-ı Hak don 
k d hayırlı olmasını ve rara a an· . 1 d •• büyük boşarılar o e-dan soz vomını dileyelim, sonra 

ettirmiş· do bu toplantıya lütfedip 
tir. katılan hanımiara Kürtler 

adına teşekkürler sunar ve 
birkoç söz söylemeyi ri-

co ederim" şeklinde başlıyor. 
Derneğin Amaçlara 
Encum Yomulki, daha sonra sözu Kürt so

rununa getirerek, Kürtlerin Türklere karşı o~madıklorını hatta onların dostu ve destekçısı oldukları~ı ancak, bununla btr1ikte Kürtle
rin de diğer halklar gibi 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:rı
ne söz verd;klerini bildirmiş ve Dernegın amaçlarına do değinmiştır. Yamulkı Hanım açılış konuşmosında omoçlorın~?n ş?yle 
söz etmiştir; "Derneğin amacı ulkemızde yardıma muhtaç ne kadar Kürt k?dı~ ve çocuk varsa onlara iş bulmak, yonetım mer
kezleri açmak, okullar açarak öksüz yovr~· ları bilgilendırmek ve öğretmenlik yapobı· lerılerimizın de gönüllü olarak çolışmalarıd~r. 
Demek istiyorum ki, Dernek mümkün oldugu 
kadar nakdi ve bedenı yardımda buluno-
caktır. 

Encum Yamulki, daha sonra Derneğin 
b rtakım 

toplantı, konferans ve 
müsomereler duzen· "Der· 
leyeceğini bildirmiş neg~~ 
ve konuşmosının amaca ulke· 
sonunda kadın-er- mizde yarda· 
kek tüm Kürtlerden ma muhtaç ne. 
şöyle yo·d~- kadöY Kürt ka· miştir : "Dernek, dan ve çocuk toplumun yo'olo- • rını sormak için varsa onlara If 
sizlerin fedokar- bulmak, yönetim 
lığına muhtoçtir. merkezleri aç· 
Her Kurt yardım mak, okullar aça· 
ıçin bize elinı rak öksüz yavru· uzatır ve her fe- l b"l ilendir· dokarlığı boşarı ara 1 9 .. ~ 
ile yaporso ulu· mek.ve ogret: 
sol isteklerimızın menhk yapaba· 
de gerçekleşece- tenterimizin de 
ğini göreceksi- gönüllü olarak 
niz"· çahşmalaradar. 

Kürt Kadınlar· Demek isti· 
Teali Cemiyeti'nin yorum ki, kurucularındon oldu- demek ğu anlaşılan, mu~te
melen de Başkanı m 
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cum Yamulki kimdir~ Hakkında fazla bir . bilgi yok elimizde. 

ço lı ş-
mo yapmış ve sesini duyurorak adındon ..,. J'! .. tt" . ı· ~ ~~ -~ s ~ ~ ·- ~ o • Ancak, o dönemde Kürt ile-
SOZ e ırmlŞ ır. 

- - - ':r C ~ - N n öl':" 

~ ....... ~ ': ~ -::..· - ~ 1C .. ~· 
k 

" N d 3-"'e_ ...... -i:c-·;;c~.:ıı:..-':ıt- -: 
Bu ez , '11 "in Ag-ustos sayısın o, Aziz v. ~ t.:. g. S' - """ ~ - ı::: - "' "" E: 

J 
ı:.ı ·..-::::::> -.::;r->1'"•"'-::;"-Yomulki 'nin yozdıg- ıno go·· re , Dernek 5- ff r;;- c. g ıs-;; i!: ~ 5. ·~ ~ ~ 

Yine, ri gelenlerinden bi rı olon "JIN"in Mustafa Paşa n1n Ya-sayesinde mulki ve Jin Dergisi ya-• zorlarındon ol.an ogrenlyoruz Aziz Yomulki 'nin ya-ki, Kürt Kad1n· kını olduğu sonılı -
i 

.. 
1
• yor. Ancak, Encum an .ea 1 v lk"' . D k ıomu ı nın erne Cemiyeti k1sa içindeki konumunu zamanda büyük net olarak bilme-.. mekle birlikte di-gayret gos· ğer kuruculorını, tererek yoğun üyelerini de bile-bir çahşma yap· mi-y?ruz. . Koç uyesı vardı, kımler-miŞ ve sesini di~ Maalesef, yanıtduyurarak sız kolon ·sorular 

ad1ndan söz bunlar. 
ettir Yine, "JIN"in soyesinde 

ogreniyoruz ki , Kürt 

=· ·~ .::: .v· ı:: :::: • :J ,.... =- ::: G ., er R- ;:. ı 9 ı 9 un Ağustos' undo, yani kuruluşundon 'ii ğ .;; R ; ; ~ 'g i'i ı;~· ı" ~ ; if ~· 
::: .., ~f ~ ~-~ 3 s.rta. :=.:c~ 

2-3 ay sonra Kurban 
- " 5 ° if' Ş. • .,. .- ,. ~ !> ~ ' r !!. • = -- •N':'ra~g- :: "'"?! Bayramı dolayısıyla Şişli Çocuk Has , "' ~ ~ - - -· -- ' . ' 1 a ı' d b k k 1 

·· ~ c:~ ~tt "!: c... mr tanesi'n e irço yo su çocuğu sunnet~ ~- 2 ';J -F g.? ~ g:~, ~ ~-:; ~ ettirmiş ve bir de müsomere vermiştir. ır." ii il. 'ii 1i <! it'& § 1! ır;" ~~ ~ ·· · d . . . .. 8. ~ E; E- .; -· "'. s· e- -g fUf c;ı ~ -g 
Musomerenın konusu yazı o belırtılmış-;:. ~ 72 a<-ı ·:? g . :f" R ·~ a ~ .=- r; !r ~ :x- "" ı:: o· 'xl -- i!! ::;· - = ı::::: aı.;: ""\ • - • ı;. tır. Ancak yazar, Kürt kadınlarının c .. s:~ .. r .§ ~~n~ ~;. ;;· ~ .Ş: t 12 

" ı ):~t:;IJ.,_c...;.-Çt:::;~.e2~ri (5" "'"' 
musomeresıyle, Kurt u usunun uyanışın· if if§ ?.";;ı;;: • f ~ :r ~ §· r:- §- ::! ::ı !l' ...,. d 1 d 1 d k d

·l . . d '12 - !i :::. g ,.,. a .r. ı;r ::. ~?.> ~ .., ~ ;;; ""' o 
a atı an o ım or o en ı erının e !5·.§ 5 ~ :!. r.- 2. ll':";:: e:-'::. ~-tS'~. 7 ~ e 

~-~~5~n~c - ~~ - ~ ~ ~- ~ büyuk katkılarda bulunduklorını kanıt· : E ~ f: s·t ~·:::: 'E & 5!:.. & zo ""' rf tı: ~ ~ 1 k 
c:. 2 -· ~ r;·ı;q; :::::. ~ 5 'foo.;: ... !; (, 

lodıklorını be irtmiştır. Aziz Yomul i , oy- ız ;;- j3 ~ ı::.:;;·§ ır.·~--7 R-::: ı; g-s :;ı .... ,. ...... --Q"'t . ...,..~ t:...' .... -neo o müsamerenin Kürt kadınlarının- , _ .f(' "· ~ 7 ~ \! it§ ~ 17 medeni cesaret sahibi olduklorını ve sağ· ~ ! §:Jl ~ ~ if g- ~ a ~ - · · N o · 
- ' O' \\ .., . '<: .... . .:- '· § ~ o <:7 

lam adımlarla programları dogrultusunda ~ g~ Rı == z [ :- t ? ir e: 5'';: Y
uruduklerini konıtlodıklorını do bildirmiştir g E ~. o ii' ~ g ~ 1;. ' !ii 3 ~ .~ f:1CC'!:: :::r -ıo:- :::"-'-r. ~"' Yazar. yazısının sonunda onları kutlomış ve • 'ğ ~ " , ,; ~ ~ ; ~ ~· ii. } /!, başarılı olmolarını dilemiştir. • ~ §. iğ ~ ~ ~ $ R if g: ~ ii ~ ı-: :: ,§- - · ::-:5 ~ s. ,E ·~ 

miş· Kadınları Tealı Cemiyeti ti kısa zamonda büyük gayret r gostererek yoğun bir 
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~-r~,.,,.,~,
~ 

h~,..,~,,.
. 

göz-u,..e! 

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

12URssı:ın 'B•4is 

lanında Turkiye'nin en po

püler dergilerinden biri 

olan KADlNCA'nın Tem

muz sayısında, Yayın Yönetmeni Esra Ka-

zancıbaşı, U Erkekleri seviyoruz, çünkü ... " 

diyerek başlayon köşesinde bakın neden· 

lerini nasıl sırabmış ? 

"Onlar, yaşamımıza öyle güzellikler 

kattı/ar, bize öyle çok şey oğrettiler ki " 

(Onlar olmasaydı öğrenemeyeceğim
iz 

çok şey olmalı!. ) . Once babamız, ağa

beyi miz, sonra do arkadaşımız, patronu

muz, öğretmenimiz, sevgilimiz, kocamız 

olarak (E h geriye de birşey kalmadı! ... ) 

Tüm erkekler bir ayna olup, renkli dünya-

ları 

nın ışıltısını yansıttılar içimize (Acaba o ışıltı 

içimizi nasıl kararlmayı becerdi?) ... Erkekle

rin biz kadınlar için önemi çok büyük. Örne

ğin, erkek arkadaşlarımızdan öğrendikleri

mizin ikili ilişkilerimize katkısını kim inkar 

edebilir? ... ". Uzun yazı böylece devam 

ediyor. 

Eee, gelen gideni aratır derler. Ey 

bir zamanların KADlNCA okur

ları, daha beter olun 

Bu da kimin femi· 

n is til?" diye burun kıvırıp 

küçümsemiştiniz. 
****** 

emi! Duygu Ase

na'ya az mı n 

Kadınlar icin Hayal Bilgisi 

Cindy francis/ Çeviren Ayça Çovaş/ Oğ
lak Yayınları / 1996 

gisi" 
eserini 
ortaya 

çıkar-

mış. 

Sayma· 

dım 

ama, kı

top 

300 ka 
dar nosi· 

hat içeriyor. Hong; sorunlar üzerine diye

cek olursanız, şu son birkaç yıldır televiz

yona yapışıp kalan 'Yalan Rüzgarı' dizi

sindeki sorunlara benzer türden diyebili-

Yazar Cindy francis, kendisini sık sık zi

yaret eden arkadaşı Anna ile dünyanın ge

nel gidişalına ilişkin sorunlar karşısında bu~ 

dukları anahtar çözümlerden ,biz okurlarını 

mahrum etmemek" için yemeyıp içmeyip ( 

sayfa numarası olmoyan ilk kitap olarak tari

he geçecek olan) " Kadınlar Için Hayat Bil 

Örneğin, birkaçını burada vere

lim ; 'Fransız mutfağını öğ
renin', (Benim gibi daha 

·· kendi mutfağını öğren

mememiş sondviç ustaları için çok heye-

canlı. ); " Herşeyin Düzgün Olmaması Si

zin Suçunuz Değil" (Orası öyle de Galata

saray Usesı önünde kayıp yakınlarını ara

yanlar polis copu altında bununla feselli 

bulabilir mi dersiniz? 1) 
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nober/iv. .... hohermr. .... ho.hem l(URAK Tut d' ~r. ., ., ., ., 
Seçilenlereden 

Seçenlere mesaj 
Kadınların siyasal haklarını almasının 62. yıldönümünde kadın bakan ve milletvekillerinden bazılarının katıldığı toplantıda seçilme hakkını elde edenler, sadece seçme hakkını kullananlara seslenerek, birlik olma çağrı-

sında bulundu. 

Leyla zana'ya Dünya 
Kadan'andan Destek 

"Leyla lana'ya özgürlük" kampanyası başlatan Kadın Delegasyonu 8 Mart 1997 yılına kadar sürecek imza kampanyaianna çağrı yaptı. Halen aralarında Claudia Roth ve Daniel mitterand gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden kadinların da katıldığı 2000 imza toplandıgı bildiri\-

ı. 

Yeniden Kadın Dergileri artmail Insan Haklan sana 
insan Hakları E\:rensel Beyannamesi'nin 48. si dünyada \C Türkiye'de çeşitli etkinlil\lerle 

h<ltırlatıldı. 

Londra'da yaklaşık 40 Kürt ve Türk kadının katıldığı bir sohbet toplantısını arkadaşımız Dürsaliye Bedir, Roza adına izleyerek gözlemlerini aktardı: 
Türkiye. insan Hakları Eı.rensel Beyannamesi'ni 1949'da imzalamasına \\arşın bu beyannamenin tamamlaycısı olan (Kişisel ve Siyasal Haklar Llustamrası Sölleşnıesı w Oayanışnıa Hakları Sözleş nıesi'ııi imzalamadı. lnızalanma\'1\ll so7lf'~ıne halkların tıal\laı·ı, ana dilelP egitim \e ögreninı ile ilgili h(iklinılf'r içeriyor. 
. Oü~iince tıma ~<tı·gılani\Ot'. işkence, yargılıyargısız in1az , gözallıncla \\ay ıp, köy hoşaltnıalar yaşanı~or. 913' )ılı içinde cezae\lerimlel\i açlık grC\Icri 

i mza 
:-.oııucu iiliimler ise 

sahipleri, 
Türki) e'nin sic i· 

liıın ekleniy
or. 

Leyla lana'nın 
yerine birer gün hapis 
yatmayı da kabul ediyorlar. 

9 Kasım'da yapılan toplantıda daha çok kadın sorunları ve Türkiye'deki son politik olayların tırmandırdığı ırk-
çılık tartışıldı. 

On yıldır, süren savaşın kadın ve çocuklar üzerinde yarattığı tahribata ve erkek bakış açısının hakim olduğu iktidarın demokratik insan haklarını ihlal etmeye devam etmesine karşın, hemen hiçbir toplumsal proje üretilmediğine dikkat çekilen toplantıda kadın dergileri üzerinde de duruldu. 
Mevcut erkek egemen . kültürün 
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karşı

sındaki yayım politikalarının nasıl olması 
konusu tartışılırken, bağımsız yayınların 
harelı:et alanını kısıtlayan medyadaki te
kelleşmenin yarattığı sorunlara değinil-
medi. 

Toplantıya katılan bazı kadınlar ise 
medyanın kadına bakış açısındaki genel 
cinsiyetçi politikasına karşın, kadın ha
klarını gerçek anlamda savunan dergi 
ve yayınlara daha çok ihtiyaç duyuldu
ğu gerçeğini savundular. 
Kadınlar beraberliklerini ve mücadele
lerini sürdüreceklerini açıklayarak top
lantıyı bitirdiler. 

CARLVOH OSSiETTZKY t;dülü 
Cumartesi Annelerine .... 

Nazi toplama kampında katledilen an
ti - faşitst gazeteci CARL VON OSS~ 

en 
ETTZKY çok "rahim içi aracı" tercih ettiği 

ödülü bu yıl da Cumartesi Annelerine belirlendi. 
verildi. Devletin kaybetme poli
tikalarının sonucu doğan oturma eylem
inin sesi ulusal sınırları aştı. Anaların 1,5 
yıllık mücadale ve kararlılıkları ödül için 

Araştırma kapsamında is
tanbul'daki an-

neden gösterildi. 

NIHAYET, 
TECAVUZCÜLER 

k ete 

Y ARGILANMAY A BAŞLAfll)lf ... 
Kadanlar çocuk istemiyor Batman·a bağlı Sincan köyünde üç köy 

korucusu tarafından tecavüze 
uğrayan Remziye Dinç,'in yaşadığı 
vahşetin (hatırlayacağınız gibi/ 

Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı 
ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü 
"AÇSAP" tarafından yedi ilde 
yapılan araştırmaya göre, Aile 
Planlaması hizmeti alan kadınların 
% 70\ kürtaj yaptıranların da 
%90'ı hiç çocuk istemiyor. 

ROZA'nın 4. sayısında kapak konusu katılan 

Aynı araştırmada doğum kont
rol yöntemlerinden geleneksel 
"geri çekme" nin hala en sık 
kullanılan yöntem olduğu 
belirlenirken, kadınlarında 

olmuştu) failieri hakkında açmaya her on 
çalıştığı dava sonunda başlayabildi. k ad ı n-

Yaşadığı mağduriyeti adli makamlara dan sek-
izi başka 

çocuk is-
temediğini 

anlatabilmesi ve suç duyurusunun 
dikkate alınması uzun bir süreyi 

almıştı. Nihayet, geçtiğimiz Kasım 
ayında mahkeme tarafından Istan-

bul'da alınan ifadesinin ardından, ilk belirti. 
duruşması Batman'da Aralık 

ayında gerçekleşti. 
modern doğum kontrol yöntemi olarak 
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-----Posta Kutusu ... Posta Kutusu ... Posta Kutusu ... 
SevgiU Rozo'b kad1nlar, 

bana gönderebiUrseniz çok sevinirim. 
Ben Alinanya' n1n Göttingen Üniversitesinde öğrenci 

Merhaba-

bir Kürt kad1n1ynn. 
lar, Sevgilerimle, Nurettin Ece 

Sağmac1lar Cezaevi
tap etmemeli. Hemen hemen tüm kadınlara; Laza, Çerkeze, Ruma, Yahudiye, Türke. lstis-

Bu Siralarda Kürt kad1n hareketi iizerine master tezimi haZirbyorutn. Cıkardiği
niz dergilerin iiç tanesi şimdi 

Yayın hayatınıza 
başladığınızdan beri siz-

istanbul 

U d Her ne 

leri izli-yorum. Kadının öz- e m e. 
kadar dışarıdan 

gürleşmesi yönünde, düşünce-
bakıldıgında yazıp 

lerinize k~~ılıyoru~ ve erkek d1ysan1z çizdikleri bu olmayabilir. la-
egemen guç pozısyonunun oldugunu ten, hiçbir şey dışarıdan bakıldıgı 
hemen hemen tüm sayınızda gündeme zaman berrak degildir. 
getirip işlediniz. Bayagı hoşuma gitti. Hatta içeriği biraz daha dolu olursa salt kadınların çıkardığı dergi tıkanır. Tek başına ne kadın kurtuluşa gidebilir ne de erkek. Ortak paydalar yakalanırsa şayet hem Kürt kadınının hem de erkeginin ortak çalışmalarının ürünü olarak daha bir ivme kazanacağını sanıyorum Bu ülkede tabii ki, Kürt kadını daha fazla eziliyor. Bu dahi, onun bugüne kadar horlanmışlıgının bir simgesi olarak, başkaldırı ma-nifestosu-

Roza çalışanlarının işi zor. Her an baskıyı gögüslemek gibi bir sorunla karşı karşıya olduklarını biliyorlar. Faili belli infazların yapıldığı bir ülkede, böyle bir derginin çıkması mükemmel bir şey ve tabii salt kadınların yazılarına öncelik vermeleri de>grudur. Ne olacak şimdi? Roza'ya yazı yazmamız için kadın olmamız mı gerekiyor? Roza, daha ileri sıçramalar yap-ması 

nasız tüm kadınlara, hemcinslerine seslenmeli. Aynı baskı aynı horlanma, aynı zorluklarla karşı karşıyadırlar. 
Hem ideolojik hem de politik olarak donanımı net Her Roza okuru bunu görebilir. Hatta Roza kültürel etkinlikler düzenlemeli, söyleşiler, paneller vb. 

Roza çalışanlarına başarılar diliyorum, daha güzel bir dünya için yapılan tüm uğraşlar önemlidir. Her şey insan için her şey özgürlük için diyorum 
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kogu~ 
. . . de .ı. k de'~'f7 ta rengin arkada~lanm dergmtzt '811a ya m u. - . A 

pır u Per/11611 I:Jzbo/6t GtJttllı!Jt!IYAiniJnY6 mmalç sürekli okuyucusu olmak xweşlya min istiyoruz Aynca, bu mektup hat. 
vesilesiyle, yaym ya~amtnt- Di dawlya hejmara çaran 

Oegeri/Roza Çalşan/art 
Derginizi daha önceden duymu~-

tum. Tabiyattyla merak ettim. 
ztn uzun ömürlü ve ba- de we Tiştonek (mamik) pir-~an/t olmastnt siye. Ez bersiva we didim: "Diya na wl" we b ide. 

Roza'vanen Nihayet Uzun YUrüyü~ Xwoşewlst, Dergisinin bir saytsmdaki 
Peşlye ji ve adres sayesinde size 

difivoruz k A b A d. 'eA 
7 · ov ra Ger bersiva min rast e u ı qur Sevgi- we nivis- daji min qezeekir hun ji mi~ re /erimle.. areke Yelda'ye kovaren Roza en ku derketıne zindana teng O ufa~ma imkant bu/u-

tarı, silave~ .~erm yorum. 
hebO. Min ji hinge ta tevan bişinin başe. Le eqer min niha dixwest ku ji were qezene nekir hun disa bişlnin eze o şoreşgerı ıı b~-we Ben ve dişinim. Ez we ıı ber 

xebat O fedakariye hun 
ji bo peşkeftina jiniken 
kurd dikin. Plroz dikim O 
daxwaziya azadi, serfirazl O 
serkevtina we dikim. 
Rast! peşiya cend mehan di . 
Rojnameya Soz'de Ri ser derkeftı-

nameyeke binivisim O kovma dirave wan bişinim. we bixwazim. Le her wekl hun ji Ez daxwaziya serkeftina we O dizanin o ve bihistiye jl me girtlyan daxwaza weşaneke berdewam ji lsal saleke bi rehetl derbaznekir. bo we dikim. Ma heta lro. lro kovma we ji me re Lu jel silovan, bi dosta ni.·· (bi alikariyo dostekil hat. Rast! ez 
peşlman bOm ku ta niha min 
nenivisiye ji were. Lewra kovma we 

a rengin O bi mijaren xweyen . 

Xalid Yalçtn 
Özel Tip CeztMwl 
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