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çok 

H ep i

mizin dünya kadmlar günü l'e New10::'u kutlu ol-

kar-

mayt anlanılt bulmuştuk, tüm bu nedenlerle. 

az biliniy01: Buna benzer Asyalt ı ·e 

Afrikalt kadmlann deneyimlerini de 

l..endimi::e yakm buluyoruz. Kürt fe-

minsrhareketine bu alandaki yeni bilgile

rin katkı sağlayacağım düş
iiniiyoru::. Or

tadoğu tilkesiyiz ve kendi koşullarmuza 

yakm, benzer kadm hareketinin deneyim

lerinin daha yararlı olacağt kamsınday
ı::. 

Bu konuya ilgi duyan okurlannuzm da 

katkılanm beklı)·oruz
. 

sun. Banş ı·e gerçekten şenlik lıaı·asmda geçe

cek giinlerm yakm. çok yakm olmast dileği ile. 

Ce::aevlerinin kadmlar koğuşu son aylarda 

ayaktaydı.Ö::ellikle Urfa Ce::aevi Koğuşun

daki direniş günlerce sürdü, ama kamuoyu

nun dikkatini yelertnce çekmeyi "başarama

dtlar ". Kötü yaşam koşu/Ianna kendilerine 

yönelik taciz ve basktlara karşt ayak/andı

lar. Onların 8 Mart'tm özellikle kutluyoruz. 

Eı·et, bir ytlt geride btrakıtk ı·e bu sayrmtz

la ikinci ytltmt::a ayak basttk. Hep birlikte 

daha nice ytllar ayakta kalmaya ve daha gii

::e/, daha dolu sayfalarta birlikte olmaya .. . 

Tüm yorgunluğa rağmen matbaadan der

giy; alır alma:: herşeyi unultumuğumu::, 

gerilimlerin -sankı yaşanmanuş gibi- bilti

.~ini görmek büyük bir zeı•k oluyo1: 

Ba.~ımstz bir politik hat çi::mek bi::: im için ger

çekten kolay olmuyor. İki ağzmuz/a kuş tutsak 

da yaranamadığmuz, kendi başmu:::a iş yapa

bileceğimi::e inandtramadtğmu::, bize karşt 

öny01~r:ılı bir çevre VGI: Üstelik politik çevreler 

sivil bağmısız kurumlara gruplara altşık de

ğil, ö::ellik!e Kürt politik Çel'releri. Hele, ba

ğımstz üç beş kadmm bir araya gelerek kendi 

başianna firettikleri güzel işleri onl01·sı:: ba-

şarmış olma/arım da kolay he:::medemiyor/ar. 

Dikkatini::i çektiği gibi, sistemli olarak 

sürdürdüğümü:: kitap sayfasmda da, ka

dm/ar tarafindan ya::ılnuş eserleri tana

mayt amaçlıyoruz. Umar
ız biz kadm!arm 

ktt zamanlara sığdırdtğı okuma altşkan

lığım yitirmemesine katkısı olw: 

Yine, bir 8 Mart ı·e Newro:: aymda birli/..

teyi::_ Ağalm·la govend havalannm birlik

te art arda çaluıdtğı, yasla şenliğin iç 

içe yaşandt,~t bu a} bi:: Kiirt kadmlan için 

çok anlamlt. Yine Ha/epçe katlianu (16 

Mart) 11111 yıldöniimü de bu ayda. Mart 

ayuida ilk saymu::t çt-

8 Mart günü geniş katı/ımlt, görkemli bir ka

dm mitingi gerçekleştireceğimizi umuyoruz. 

Tüm kaduılar 8 Mart günü alanlarda..' Artik, 

evin dar duvar/t, pencerelerinden sokkalan 

seyretmek bize yetmiy01; alanlan ve her yeri 

yani bütün dünyayt istiyoru::_ Yerimi:: ev değil, 

dünya! Üstelik, "ARTIK ÖRGÜTLÜ" diyoru::. 

Beşinci sa_ytdmı başlayıp d
eı•am etttJimiz, Si

yah Kadtn Hareketi ile ilgili çeviri yaztlara 

yer ı•ermeye demm ediyoru::. Tiirkfeminst ha

reketin kazanmılaruun etkisiyle, bugüne ka

dar yalm::ca, Batt kaynaklı be ya:: feminist ha

reketle ilgili kaynaklar yer aldt. Oysa cinsi-

yetçilik/e beraber -aynı anda- ,ırkçtltl.. l'e smif 

.basktsuu da yaşayan bu kadmlamı deneyimleri 

Sadece Kürtçe ol..uyabilen okuyucularmu

Zlll isteği üzerine bu saytdan başlayarak su

nuş yazımı::t iki dilde yaymltyoru:::. 

Sayfa saymu::t artumak bir ::orunluluk 

haline geldi.Gündemimi:: dolu ve ya::mak is

teyen kadm sayıst arttyor. İlk saytda 32 say

fa ile başladtk, 4. sayıda 40 ı•e şimdi 48 say

faya çtkttk. Artan kağtt, posta ve basmı mas

raflan nı da hesaba katttğmu::da fi_vat ar

ttşma gitmek zorunda kaldık. Arttk, 150 bin 

TL.Bu değişikliği hoşgörüyle /..ar

ştlayacağtnt::ı umuyoruz. 

Daha gü::e/, bol şenlikli barış dolu nice 8 

Mart'lar dile,if(~·le .... 
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X weşken Delal, 

Roja me Jina u Newroza me gişa piroz 

be. Em hevi' dikin ku, aşiti' u rojen şena
yi pir nezik be. 

roz de bi hevrenin. 11 ber ku ev meha, 

lorandin G govend bi hevre ye j1 bo ji'

nen Kurdan mana we pir tir e. Fermana 

Halepçe ji' ve mehe de ye. 

Jinen Kurdan li girtlgehan serı hildan. 

Li hember şerten zor Q destavitin ı1 te

cavuz u zordesti seri' hildan. Em 8'e 

Adara wan bi taybet! piroz dikin. 

Me salek şunda hişt, em ketin sala du

da. Em hevi' dikin ku em bi hevre ge

lek sal bivi'nin u rupelen h!n xweşiktir 

ı1 hin dagirtf binevisuı. 

Em çuqas bibetilin j1, em gava kovara 

xwe dibinfu kefxweş dibin, hemfi be

dilandina xwe ji bir dikin. Ev keyfx

weşbun ji' tfinebe, qusana hewl, qu

sana hindik bi kes re pir zor. 

Em disa di meha 8'e Adare G New 

Di politika de Serbi'xwebun ne hesane. 

Em çer bl k!n jf hin kes heneke je hez 

nakin. Kesen politik bi taybeti yen Kurd 

gruben serbiXwe hez nakln. Hek jl du se 

jinen Kurd bl hevre xebaten xweş!k O bi 

mana çe bikln, ew qet hez nakin. 

Di 8'e Adare em hev1 dikfu ku rojek 

xweş ı1 mi'tlııgek mezfn saz bikin. HemG 

jin werin mitinge. Mala me edi'terame 

nake, em dixwazin derkevin ji' devre ı1 

dinya gişt bistfuin. Cihe me ne mal e, 

dinya gişt e. 

Di ve hejmare de wergerandinen jinen 

reş devam dike. li ber ku ditmen me 

wek heve em tecrObeyen jinen reş dini

v!sinin. Heta ve deme tene tecrubeyen 

jinen si bl hat weşandin. Jinen reş ji 

ber ku di bin nijadperestı mane lee

rfibeyen wan nezilctir me ye. Hek 

hun jl wek me difikirin ji me re bi

nivi'sin. 

Wek hun j1 dibinin em di pela pir

tukan de pirtuken jinan dinivisin. 

Em hevi dikin ku jinen me di wexta 

hindik de jl pirtuk bixwinin. 

Bi hevi'ya 8'e Adare xweşiktir e bi 

aşitl re derbas bibe ... 
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Toplantıda Klara Zetkin'nin önerisi 
ile 8 Ma11 Uluslararası Emekçi Kadın-

yetçıliğe karşı hayatın her alanın
da bayrak açıyor. 
1960'11 yılların sonlarında yükse
len ikinci dalga feminist hareketin 
kazanımlanyla dikkatler kadınla
rın oı1ak ezilmişliklerine çekiliyor. 

8 Mart : Nereden nereye? lar Gunü ola 

I
• lk 8 Mart'ın çıkış tarihine ilişkin 

farklı yaklaşımlar olmasına rağ
men. kadınlar açısından özel bir 
gün haline gelişinde işçi kadın
ların rolünü kimse inkar ede
mez. 
Yıl 1857 8 Mart'ı. Ameri
ka'nın Newyork kentinde 
onbinlerce işçi kadın dire
niş başlatıyor. "Eşit işe 
eşit ücret". çalışma saatle
rinin yeniden düzenlen
mesini ve sosyal haklar el
de etmeyı talep ediyor. Kol
luk güçleri harekete geçiyor. 
direnişi bastırmak icin kadınlara 
saldırıyor. 129 kadın işci hayatından 
oluyor. daha onlarcası da yarala-
nıyor. 
Yıll910 . Ikinci Enteryanosyonel'de 
Uluslararası işçi hareketinin kadın 
mi!itanlarından K la ra Zetkin ·in baş- . 
kanlığında Emperyalist bir savaşa 
karşı ·sosyalist Kadınlar Kongresi' 

toplanıyor. 

Böylece. 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü şeklinde tüm kadınları 

kapsar hale geliyor. 
"''·""-·J·'""-- 8 Maı1 tüm dünyada ka

dınların birlik. dayanış-
ma ve mücadele günü 
olarak kutlanıyor. 

Kürt 
~~~~rJ Kadınlarının ayrı 

... !o~:..;;f;..ro.~t~lılt;; örgütlenme 

rak ilan edili-
yor. O gün bu yana aradan tam 140 
sene geçti. Ve kadınlar halen kurtu
luşları için mücadele ediyor. Kimi kez 
yükselen kimi kez düşen bir ivme ile 
de olsa . örgütleniyor. alanlara çıkıyor 
ve toplumun hücrelerine sinen cinsi 

tarihine ilişkin 
notlar: 

Kürt kadınlannın parti ya da dernek 
gibi kurumların yan kolları olmaktan 
kurtulup bağımsız bir hat izlemeye 
başlamalan 1989 yılına rastlar. Fe
minzmle daha yakın tanışıklık ve 
kendi bağımsız örgütlenmelerini ya
ratma ve Türk kadın hareketinde ay
rışma. ayrı örgütlenme fikri kadın ku
rultay'ında başlar. Kurultay sırasında www.a
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rasyoncia Ydyınl<ıncJı Seçim böl-

olarak Leyla ·nın <ınıldığı bu gun- gelerinde dağıtıldı. taleplerin bazı-

yaşadıklan a~ıımcılık karşısında tıır de Kurt kaclınlon olarak ulusal hare- lan seçim bilclirg.-Jerinde geçıt 

grup Kun kadını kmdı başına örgüı- kcr ve <arih içındeki Yerimizın sorgu- · 1992 Ekıminde Sırnak'ra gerçek-

lenme zorunluluğunrlan harekerle bir . lanclığı. renışıldığı bır alan haline gel- leşen ola; ların lıemen ardından 

araya geldı. di. 
kamuoyunda tıır <epki Yokken. 

· Gnıp olarak ilanıarını <990 HaLinın - 199< Genel seçimlerinele Le;•la Za- Sulfanalımer nıe;•adanında Klın 

ın da )'ilPfılar ve çeşıf!i c<kinlikiFrle na·nın Di;•artıakır da millcrvckıJi seçi- kadınlan olarak dunımu kınayan 

adlarını duyurdulur Kürt poiifık 
bır eylemlilik gerçekleşriril 

kurunılanna yapırklan eleşriri-
<li 30 dan fazla kadın gö-

lerle bir baskı gurubu olcJu. 

zaırıno oluıılı Flir kısmı ikı 

Ki'ırt tıasını kadınlarla ılgili yazı-
"Y cezaevinele kaldı 

!ara yer vcnneye başladılar 
rom Kasım ında ~ıardrn-

.Ardırıdan düzenli kadın say-

Derik Eınnıyer ''mirliğinde 

falan oluşıu . Parti proğramla-
Sukran Aydın'ın gözalrın-

nnda karlınlarla ilgili yazılara 
rl,ı; hen uğradıgı ıecavuzlı 

;er vermeye l>aşlddılaı Ar-

kınamak ve s.ıvaşıa ;·aşa. 

dından diızenli kadın sayfala-

"""· aına kolay ifade edile 

rı oluşıu . Pmri proğramıarın-
mc;•cn dığer <aciz ıccavu, 

cıa kadınlardan hiç söz eıme-
olaylarını açığa çıkarmak. ;•a-

Yenlcr <1<' verıne;•e başlacJılaı 1 
~ "'"""' kaclınlara ciayanışma 

ve Klirı kaclııı mcsele"nııı Ek.m 1992 Şunak Pwresıosu · uffana meı Mevdanı !lösrcınıck aınacıyla Kun ka-

ulu"'' hareker in gürıdemınc !lirıı ıc- !ıp ııarlenıenrnı•a >;iı ışı ıle seçilcıı ılk <lı n grup ve <ek <ek kadınlardan olu-

si en azınd,uı sağlancıı f,urı ka<iııı ıııilleıvekili oıcıu. şan bır grup kuruldu 

· 199< f3 Mayıs'ıııcJaıı (13 ,\J.ıps ·Aynı yıl (<991 ı yapılan genel sccıııı- · Rır kaç yıl kaclııı ıırupJaııııııı kmcJi 

197 4 <e Leyla Qasırıı 'ın <ra k e.ı- lerınde ka <i ın <aleplcı in in seçıııı bii<! i ı- k uru n ı larını Yil ı a ıma ve or<ak eylenı-

as i kficlan ıar;ıfııırıaıı idam ı·di!işi- !le le ı inde ;w alıııa ı na sınııı c lcşıirilrliği lilikk:ı gnçekleşıiı nı c ıle geçri 

n in yıl <Jön li mü ı bu yana sısıcııı li sı ·c imierde \ ' C genel olarak po li flk.ıd,ı · f99G ·cıa genel olarak Kı ıı ı kadınlan 

yer <ılışımızııı sor~ul<ıııdığı bır elekle dergi, kadın kültur e>vı ve , uk.ıf -;;ek-

liııcfc farklı alcınlardcı orguılen
dilcr. www.a
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İKİ KADIN: 

SRPUHİ DÜSAP ve 

LEYLAZANA 

Ikisi de farklı dönemıerde . farklı
 ha

yatlar yaşadılar. farklı etnik kınılıklerc 

sahiptiler. Tüm f arklılıkianna rağ

men ortak yanları çoktu ... Kadınlığın 

ortak yazgısının yanısıra. bu coğraf

yanın yerleşik halkla
rındandı ve or

tak baskı tarihini paylaştılar diğer bir 

çok acı gibi. .. 

Leyla Zana 

Gayrıresmi tarihte "2 Mart Darbesi" 

olarak anılacak (1994) günde. sekiz 

Kürt milletvekilinin dokunulmazlığı 

kaldırılıp cezaevine gönderilldiğin

de aralarında ilk Kürt kadın mellit

vekili de vardı:LEYLA ZANA. Bu

güne dek. cezaevindeki tek kadın 

mi lervekili olarak Leyla Zana. üç 

yıldır kaldığı cezaevinde Kürtlerin 

dışında. sadece Avrupalı kadınla-

rın ilgisine mazhar olabildi. Dünya 

Kadınlar Günü çerçevesinde. Av-

rupa çapında başlatılan "Leyla Za

na Için Bir Gün Hapis Yatmaya Razı

yım· kampanyası giderek geniş bir 

taban buldu. Umutlu haberlt>r var. 

Avrupa insan Haklı Komisyonu 'nda 

açtıkları "Uzun Gözaltı Süresi Davası · 

konıisyonca kabul edildi 24 Nı

san 1997 günü de karara bağla

nacak " Milleıvekilliğınin Düşü
rül

mesi Davası· komisyonunun 

gündeminde. Ayrıca . ·Adil Yargı

lannı c1 D<wası· da açıldı ve eğer 

Avrupa ınsan Hakları \.1ahken
ıcsi, 

mileıvekillerinin adil yargılanmadı

ğına karar verirse. Türkiye hatayı 

düzeltmek. miletvekillerini serbest 

bırakmak zorunda kalacaktır ... 

Herne kadar Kürt kadın hareketin

<ie bılfiil Yf"r almamış bile olsa. 

Leyla Kürt kadınları ıçin önemli bir 

politik semboldur. 

Srpuhi Düsap * 

19 yüzyılın Ermeni fikir yaşamının 

kadın portrelerinden Srpuhi Düsap, 

yazdığı şiir. roman ve makaleleri ile 

toplumsal hareketin savunucusu 

olan bir fcministıi. 

184! yılında Istanbul'da doğan 

Srpuhi Düsap, Ortaköy Fransız Oku

lu'nda göruğu öğreniminı. kimyager 

kardeşi Hovhannes Vahanyan 'dan 

aldığı Fransızca. doğal b
ilimler ve ta

rih dersleri ile pekiştirdi. Paris'te ge

çirdiği yıllar boyunca tanınmış Fran

sız aydınlarıyla yakın 
dostluklar ku www.a
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ran Düsap, edebi çalışmalarına :vfı

gırdiç Beşiktaşlıyan ın erkisiyle yaz

dığı şi ırlerle başladı. Bu şiırlerden 

"Karun· (İlkbahar) 1864 yılında "Paz

maveb"de yayımlandı. 

'Aşkharapar Hay Lezun· (Çağdaş 

Ermeni Dili ) başlıklı çalışmasıyla 

1880'de Ermenice'nin savunuculu

ğunu yapan Düsap, 1880-82 dö

neminde tsranbul ve Izmır bası

nında çıkan makaleleri ıle de ılgi 

çekıı. 'Kadınların eğitimi', Kadın 

tşsızlıği Konusunda Birkaç Söz·. 

Kadınların Çalışma Prensipleri'. 

Ermeni Dernek/en· gıbi yazıların

da. kadınların toplumdakı y
erini 

eleşriren Düsap, eğitim ve çalış

ma haklarını sonuna kadar sa

vundu. 

Görüşlerini 'Mayda· (1883), 'Sira

nuyş· (1884) ve • Araksya Gam 

Varıuhin· (1887) adlı romanların

da daha da belirginleştiren Du-

Fransız Ihtilali'nin 'özgürlük ve 

Eşitlik' ilkelerini , 'koca koca laf

lar· diye alaya alan Düsap, an

cak onyargılarla mücadele ede

rek ve aydınlanarak ozgurlüğe
 

ulaşabileceğini savundu. 

Inançlı. korkusuz sesiyle kadınla

rı yüreklendiren Düsap, yazılan 

ve düşünceleri ile bugunku kadın 

mücadelesine katkısı olduğu inkar 

edilemez. \fayda adlı romanın 

önsozl.mde şöyle diyor Dusap; 

"Kadının acıklı durumu. düşünce

lerimin temeli olmuştur, zira kadın 

toplumun zavallı kurbanıdır. o sev

meye, dahası bir kalbi olduğunu 

itiraf etmeye uranır. Adalet sözcu

ğünü söylemeye, yani haklılığını 
ilan etmeye utanır. • 

Ermenice yazdığı bütün eserlerini 

okuma şan..c;ı elde etmek içın Kürt

çe. Türkçe çevirilerinin yakında ol 

ması dileği yle ... • 

sap. özgür aşkı ve kadının çalı

şarak, kendisıne emek vererek 

kişiliğıni, kimliğını oluştu
rması 

.gerektiğini anlattı tüm eserlerin

de. 

Kaynakça, AGOS. 7 Man 1997 KARlN 

Karakaşlı nın "Kadınlara
 guç veren 

kadın· başlıklı yazısından yararlanı
lmış. 

tır www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ANA 
öZLEM ŞengQ1 

E
z welate Marniye dewa delavde bone 
serde ju çeneke bane. Marnma feqıre 

heşt doman ğo bı Mamı zaf gurıyene, kare 
zeri, kare teveri pero mamı kcrdene, sun-
deke amene çe, pıyemı zaf dene puro. 
Welate ma de cenik pöro Je mamı bi, sodır 
sunde gurine, sundek amene çe merdu 
dane puro, qese ğıravm vatene. 

Dewane ma pörnede qedere cenu niyabi. 
Hona tija sodir neeştene cenik wuştenera 
koli kerdene bıne lozmera, cay nardeneser. 
Merik neşiyene tevera cırıkede deste ğo 
neşutene, cıra buşıyeke camord ağe, 
pasaye. Qedere cenu niyeabi a çeneke, a 
cenıke, a veyvıka newuya ağoe kerdene 
quve leganek ardane vere camordu ju 
destte ğavlıye ju desttek mersev ağo ker
dene mormeku dest. Wera tepiyak cae 
dine ardene ver yinck arağo kerdene 
şıyene. Tij sodir hona nevejiyene, cae 
nardene ser, were destane camordura 
feteline,camordu qe cıra pers nekerdene 
ere cenık tı vesana, tı tesana wera 

stMOTKINI 
kerdene. Çeney amene dorme mamıde 

tepiyak cenu mal gordera kerdene tever, 
çenek şiyene mal. kamke çede mendene 
yinek gor gejkerdene zılv beredene eştene, 
tepik nene we, dorrne bonu rutene de, cıl 
kerdene top, zere bonu rutene de, nu 
potene. Wele wele kamij kar vajme, 
kamijin mevajme qedere cenanema 
zaf xıravın bi wuratepiye meyman 
amene sılayiye dene meymanu. 
Xunde karra tepiyakceıku 
qayte domanu kerdene. Qe 
qale cenane ma rnekere zaf 
guriyene caneğo şivene. 

Wera tepiyak cenu kmc 
guretene herden derede 
şutene, şiyene hega vaşturiye 

biyene top vatene. Ana mare kılamu 
vaze, mare mılqde, made yaraniye bıke. 
Mamı zaf feqıre biye hem piyemı, hem 
apane mı dene puro. Qe xovira nekon 
roze mamı şive hegaağodene. Apemı 
ama piyemıra vake, cenıka to ame 

hegade mısero ağoc bırnede nero tı 
camord niya tı cıra wuzume 

cenıka ğo nevejina. Sunde 
mamı hegara vejiye ame piye
mi nişt pore mamıra 
kaskeno,. ge ku no na hetra 
lew pırnıke marnı pero 
gonde verdayve, marnma 
feqıre hem şero buguriyo 
bero hemık piyemi puroda. 

çinıtene, sunde hegara amene 
dest riye ğo wolede, herede 

Roze arne wamma pile merde 
kerd. Mak çe ğo barkerd şime _/ Nazimiya, rnarnı rnıre bosmera ;P lastıkm, şivazlı turnan deştve, mendene. Şiyene 'mal dıtene, 

toraq potene. Sıt amen kerdene, 
kare ğo qedene şiyene kotene vırara 
merde ğo. Be mala be kese. Be qeder-

ı'Y ezık newe şiyene tevere dewe dive 
~ ez zaf sa bane. Hewalemma newey 

abe kese.Name ma mı biye, Piyemi Areyız bi 
marnı kuresiz bıye cokna mamıra vatene ana 
sımkotkıne, çenane dewe mamıra zaf has 

bi kınce mıne newey bi sacke newe ma 
xora biyane zaf sabanae xora weştane 
gıname werte çamırea. Kıncem me ncwey, 
herçiye mı camırdc biwındşi. • 
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TBCAVÜZCÜ 
KORUCULAR TU'fUKSUZ yARGILANIYORI 

tehdit edıldığini de anlattı. Avukatların, sanıkların tutukianma talebı mahkeme ta
rafından reddedildi. 1995 yılının başlannda Remzıye Dinç (19) Batman' ın Kozluk ilçesine bağlı Sican !Gullücel koyunde uç gönullü köy korucusunun tccavüzüne uğradı. Nevzat Altuner, Ceyhan Altuner ve Ekrem Altuner isimli bu üç gönüllü köy korucusu. tecavüzü sılah zoruyla gerçekleştirdi. Uçü de Remziye'yı yakından tanıyordu. aynı köyde doğUp büyumuşlerdı. Uçu de evliydi. Hatırlayacağınız gibi 4. sayımızcia (EylulEkim!. Remziye'nin yaşadıklarına geniş yer vermiştik. Remziye'nin şikayetçi üzerine dava açmış ve çocuğUn kimden olduğunun anlaşılması için adli tıp tahlilleri yapımıştı. Uzun süren tabiiler sonucunda çocuğUn Nevzat Altuncr' e aıt olduğU anlaşılmıştı. Ye nihayet ilk duruşma 19 Aralık 1996'da, ikincisi 14 Ocak 1997'de Kozluk' ta, üçüncüsü ise 4 Şubat' ta Batman' da yapıldı. Bu duruşmaya Remziye de katıldı. Remziye. olaydan sonra ilk kez kendi memleketine gelıyordu böylece. DoğduğU. büyüdüğu yerleri, mağduriyeti yaşayan olduğu halde terk etmek zorunda kalan yine oydu. Oysa olayın failleri, gerçek suçlular ortalıkta cllerini kollarını saliayarak geziyorlardı. ıs

tanbul ve Dıyarbakır'dan kadın grupları (Jiyan Kürt Kadınevi, Kürt Kadın Daya-

nışma Vakfı, Özgur Kadın Dayanışma Vakfı, ROZA. JUJIN ve Pazaretesi Dergileril ile Insan Hakları Derneği, Toplumsal Hukuk Araştırmaları Vakfı ,Demokrasi Platformu, Barış Girişimi, HADEP, DBP'den kadınlar da dayanışma amacıyla duruşmayı izledi. Ayrıca, çok sayıda basın mensubu da mahkemedeydi. Davanın tecavüzden açılmasına rağmen, daha sonra doğan çocuğUn babası olduğu saptanan Nev
zat Altuner adlı koru-
cuya bir ek savunma 
hakkı verilerek, "rıza 
ile kızlık bozmaya" dö
nuştürülmek istendi. 
Üstelik, duruşmadan 
bir gün önce, "yarın Is
tanbul' a gideceğim" 
gerekçesiyle ifadesini 
vermişti. Avukatlar iti
razcia bulundu. Tüm 
delilere rağmen, uç korucu halen herşeyı red 
etmeye devam ediyor. 
Mahkemeye salonunucia da gayet rahat olan korucu sankiarı gören Remziye, tepki gösterdi. Duruşmada Kurtçe konuşan Remziye tercüman aracılığıyla ifade verdi . Yaşadıklarını tekrar tekrar anlatmak zorunda kalan Remziye, sanıkları tekrar teşhis etti ve "Bunları anlatırsan, senınle birlıkte aileni de öldürürüz" şeklınde 

Mart'ın 4'unde yine Batman'da gerçekle-şen mahkemeye, ROZA olarak dayanışma amacıyla gittik. Aynı zamanda Diyarbakır ıHD ile Demokrasi Platformunda yer alan kadınlar da katıldı. Yine çok sayıda basının ilgi gösterdiği mahkemede fotoğraf çekilmcsine izin verilmedi. Sanıklardan Ceyhun Al-
tuner gelmişti 
sadece. Rem-
ziye'nin amcası da 
her duruşmada ol
duğu gibı yine 
oradaydı. Olaydan 
sonra Remziye'nin 
ruhsal tedavi gör-" 
düğüne dair ropu
run adli tıptan isten
mesi uzerine duruş

ma 3 Nisan'a ertelendı. Remziye'nın duruşmasına kadınların desteği yine surecek ... 
Remziye özelinde savaşta tecavuze uğrayan kadınlarla dayanışma amacıyla, aralarında bizim de olduğumuz Kürt kadın grupları ıstanbul'da bir araya gelerek, Savaşta Tecavüze Karşı Kadın Girişimini kurdular " e bu kampanya çerçevesinde Remziye'nin duruşmaları 

da yakından izleniyor. • www.a
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Hele savaştan hiç, 

SUÇ hep OnJaıdaf .•.• 

"Hiçbirşeyden sorumlu değiliz! 

Hele savaştan hiç, suç hep onlarda! 

Kadm olmanm tarifsiz güç/ülüğünü 
yaşatanlarda. 

Metaytz, haz araç/an, ucuz iş güçleri. 

Kir/etiimiş yaşamm tutsak/art 

Bir çöplüğümüz yok arttk. " 

Yukarıdaki dizeler Dı yarbakır Demokra

si Platformu Kadın Komisyonu tarafın

dan çıkarılan panel davetiyesinde yer alı

yor. Dıyarbakir'da kadınlar . u
zun süredır 

gınştıkleri 8 Mart etkinliklerini tamamla

yıp bir hafta süren pogramlarına "Kadın 

Gozuyle Kadın " adlı fotoğraf sergısı ıle 
başladılar .. 

Diyarbakır Demekrası Platformu Kadın 

Komisyonun geleneksel hale getirdiği 8 

Mart etkinlikleri yoğun ilgi gordudu 

'"Kadın Gozoyie Kadın• başlıklı fotoğraf 
sergisı, 3 Man Pazartesı günü Devlet Gü-

zel Sanatlar Galerisi Dağkapı Burcu'nda 

açıldı. Aralarında dergi yazarJarımızdan Cu

lay TATLIDIL ve Hacer YILDIRIM'ın da ça

lışmaları yer aldı. Sergiye ayrıca, Ankara 

AFSA.o (Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derne

ği) uyelerinden: Halide AKCENGIZ, Berrin 

YILDIRIM ıle Guiumser lŞÇELEBlde 

fotoğraflarıyla katıldı. 

Ancak, fiilen Diyarbakır'da açılan sergi · 

ye katılanlar Hacer Yıldırım ve Gülay 

Tatlıdil oldu. Diğer fotoğraf sanatçıları 

sadece fotoğraflarını göndererek çeşıtli 

nedenlerle katılamayacaklarını bildirdi· 

ler. CERRAHOCLU. Sevıl DELlKAN, Nilüfer 

GÖKEŞMEOCLU, Mine HOŞGÜN, Asıye 

INAN, Hüsnıye ÜNAL, Mehtap YILDIZ, 

Serpil YILDIZ; FSK (Fotoğraf Sanatı Kuru

mu) l.iyelerınden: Canan ATATEKIN, Filız Toplam 83 adet sıyah-beyaz ve renklı fo

toğrafın yer aldığı sergı; Fas, Hındıstan, 

Surıye, Ürdün, Viet

nam, Kürt ve Turkı

ye 'nın her bölgesinden 

kadınların yaşamına 

ilişkin göruntulerı içeri

yor. Kırsal kesımde ya

şayan kadından .sanat

çı kadına , ışçı kadın-

D i ya r ba 1< ı r ' da 

·Dünya. kadınlaı; günü.; 

y,. a. s a 1< l i .•.. . · .. : .. ·. . . .. · 

AYDIN, Gufran BAKIRCI, Necmıye ÇALlŞ

KAN, Satı ÇUKURBAŞ, Hulya KlLIÇ. Zöhre 

KILIÇ, Barış KÖSE, Zeynep ÖZCAN, Nur

ten ÖZEK, Semra PEYKER. Leyla YILDIZ 

Istanbul Goçerler Fotograt KulObo üyelerın

den : Tülin DlZDAROCLU. Şirin KVÇüK

TABAK. Fatma ÖZD1REK Ağca ÖZYILDI

RIM, Sevı SUNAÇ. Sevil ÜZREK, Gunsel 

dan Cumartesi Annele

rı ' ne kadar zengın bir içerık taşıyan sergi 9 

Mart Pazar gunune kadar açık kalan sergı 

ye, ilgi oldukça yoğundu , ilk l.iç gunde 

yaklaşık bin beşyüz kışı gezdı. 

Demokrasi Platformundaki kadınlar. katı

lımcıların tumunun kadın olması ve Diyar

bakır'da ilk kez bir sergiye katılıyor olmala

rının sergiye özel bir anlam kattığını düşü

nüyorlardı. www.a
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DiyarbaJar•da Donya Kadınlar 

Gono yasaklı ... 
basın 

açık

laması 

yaptılar. 

Panele 

katılmak 

üzere ls-

Bu kapsamda ayrıca, 8 Mart günü panel 

düzenlenecekti. Ardından . 9 Mart'ta Kapa

lı Spor Salonu'nda şenlik vardı Şenlikte, ti

yatro, semah grubu, folklor. Kürtçe ve Türk

çe şarkılar söylenecektı. Üstelik proğramları 

zengındı. Şenliğe Mazlum Çimen ve Sait 

Demır adlı sanatçılar da katılacaktı. 

8 Mart'ta ıse Kadın ve Cinsellik (yazar 

Nevval Sevındi). Kadın ve Medya (gazete

ci-yazar Zeynep Oral!, Medeni Kanun ( 

Avukat Mehtap Tarakçıl, İslamiyet'te ka

dın (araştırmacı -yazar Hidayet Tuksall, Ka

dın Sendıka ve Siyaset ( Vicdan Bay kara). 

Toplumsal Yapı İçinde Kadın INebahat 

Akkoç) konularının tartışılacağı kaps
amlı 

bir panel gerçekleşecekli. 

tan
bul'dan 

giden 40 
kadın da 

panelin 

yasaklan

ması uzer

ine Urfa'ya geçtiler. 

Kadınlar. geçtiğimiz 

yaz ayalarında 

namus gerekçesiyle 

yakın akarabası 

genç bir erkek 

tarafından öl

dürülen SEVDA 

Gök'ün anmak 

Malesef, hiçbirine akla hayale gelmeyecek 

gerekçelerle izin vermediler, Dıyar

bakır'da kadınların bir araya gelip gün

lerini kutlarnalarına tahammül edemedil

er ... 

Diyarbakır Demokrası Platformu, yasak

lar uzerine durumu kınayan bir 

için öldl.irulduğü 

meydana giderek 

çiçek bıraktılar. 
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11 24 Kasım'da arkadaşım R.K ile bir-
likte. lzmi(de. bir akraba evınden 

gözaltına alındım Benı bir arabanın arka !<oltuğuna oturttular Bu arada elle tacıze başladılar VıraJiı ve çok sessiz bir yoldan geçıyorduk Sonra arabayı durdurdular ve beni dışarı çıkardılar 
Havaya Kli el ateş ettiler Bırlikte alındığım R.K'yı 
kastederek. 'Onu öldürdü!<' dediler Benı orada zor kullanmak suretıyle çırılçıplak soydular ve 
tekrar tacıze başladılar 
Oradan Sube'ye götürup sorguya aldılar. Boy-
numun altına ıslak bır sünger koydular ve 
elektrıkli bir tezgaha yatırdılar Birkaç saat bo
yunca aralıklı olarak elektrik verdiler Bu sure
de birlikte alındığımız R K'nın işkencedeki hay
kırışiarını dinletiyorlardı. 
Bu işlemden sonra başka bir masaya alındım Bır süre evvel kıst ameliyatı olmuştum. Ameli
yat yenme soğuk birşey dayadılar Tabanca 
olduğunu tahmin ediyorum Ve bir cop getirdıler Bana. · dız üstü çöl<" dedıler Hafif ha
fif copu arkamdan sokmağa başladılar Ve 
benı birden itip. copun üzerine oturttular 
Kanama başladı Sonra tekrar yatırıp. elektrık 
vermeğe başladılar Bu arada aralarında."ta
dı damağımda kaldı" diyerek konuşuyorlar-

dı Tam o sırada bın geldı. üzerı 

u me çıktı ve bana tecavüz etti Kan gelmeye baş-
ladığını hissettım Sonra hıç ara vermeden. 
elektrik vermeğe başladılar" 
2 ı yasındakı Zeynep Avcı. yaşadıklarını böyle anlatıyor. Vahşetin ta kendisi olan bu sureç. salt 
Zeynep'in kişisel sorunu değiliolamaz da Kürt kadınlarının tümü nerede yaşıyor olursa olsun potansıyel olarak bu tehlike ile karşı karşıya. Bugun değilse yarın Savaşın kadınlar açısından sonuçları açığa çıktıkça vahametın boyutlan daha iyi anlaşılıyor Zeynep. büyuk bir açık yurekli
likle yaşadıklarını dıllendırmiş ve kendısıne yapı
ran ışkenceyi açık etme yolunu seçmiştir Bılıyoruz ki. çok sayıda kadın çesitli nedenlerle -kendı
ıerınce de çoğu kez haklı- yaşadıklarını anlatamıyar Zeynep. ılk ve en önemli adımı attı. $im
di. onunla dayanışma ıçinde. yapıracakları yap
maya bız dışarda yaşayan kadınlara ve muhalif 
çevrelere kalıyor 
Zeynep'ın avukatlığını ustlenen Eren Keskın. ba-
sına bır açıklama yaparak. " Zeynep Avcı. yasaya aykırı bir bıçımde. 25 gün gözaltında tutul-

du Ve bu süre içinde. 

aklın alamayacağı işkenceler gördü Daha 
sonra. olayın bir bölümüne tanık olan. 
bırlıkte gözaltına alındığıR K'den dinledim. 
R.K Zeynep'e tecavüL eden polisın sarısın. 
sarkık bıyıklı. saçının önü dokülmüs oldu
ğunu ve dığer polıslerın. kendısıne "şer dı
ye hıtap ettıklerını söyledı. Yaşanan bu ger
çek karşısında biz gereklı tüm yasal başvu
ruları yapacağımız gibi, uluslararası kurum
lara da olayı duyuracağız " dedi. 
Halen Gebze Cezaevınde tutuklu bulunan 
Zeynep ıle bır grup kadın dayanışma ama
cıyla zıyarete gıttı Sadece avukat olarak IS· 
tanbul IHD Sube Sekreten Beyhan Yılmaz'ın 
görüşebıldiğı. diğer kadın gruplannın ona 
mesaJ iletebıldıklen bu ılk zıyarele bile Zey
nep çok sevındığıni belırtmışti Kadın grup
larından. Jıyan Kadın Kültur Evı. Roza. Gebze Kadın Paltformu ıle DBP. ÖDP ve HADEP ile 
IHD Istanbul Subesinden kadınların gerçekleş
tırdıği zıyaretın ardından. daha genış bır katılımla ve sık sık zıyaret edılmesı eğilımi doğ-
du • 

Not: Zeynep ile mektuplaşmak veya ziyaret etmek ısteyenler ıçın sırndi tutuklu bulundu~u cezaevinin 
adresını verıyoruz: 
ZeynepAvCI 
Gebze üzel Tip Cezaevı. Kadınlar Koğusu- Gebze/ 
Istanbul www.a
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,., KADIN! SINlRLARl!. 
DI

. NLE BEYALA N DAYANIŞMASININ . ·zM VE KA.Dl · y "'ll FEM\Nl . Bu nedenle kavram olarak çok içsel 
Sl ~ , . . . . . muc~dele ve son ~n yılda uyum taşıdıgı da tartışılmıştır . Daha da gelıştırılen ternınıst teorı lere sorular yo?e.ltece- ötesi, her ıkisinde de yasal duzenlemelerği~. Siyah ~~dınla: ıçın anl~mlı bır femı~ı~t tc- le iyileştirme mumkun olmadığından ırkon ve pratığın gelış~bıl:nesı bunu·g~re~t.ınyor . sallaştırılmış ve cinsiyettendirilmiş ayrımBütün eksikliklcrımız ıçınde, ~end.ı~ızı yenı- lar arasında bu yönde bir paralellik kuruden oluşturamayız ve kadın tarıhımızı hastalık- labilir. Bununla birlıkte, Mıchele Barrctt' e lı unsurlardan temızleyemeyız. Artık, b:odi ka- göre; taıibael analizler yapılırken. analiz dın tarihimize ta!',kJ!k .~ istiyoruZ. Müca- edilecek Jwrumlann tarJrhlıgı, farldı analiz del~ ıçinde ke?dı tarıhımızle, beyaz kadının ta- biçlmlerini ~· Bu da. paraldlik tarn hi arasındaki bağlantıları tekrar tekrar kuraca- tıŞmasmt olanabız lalar. Bu tür paralcllikğız. Siyah kadınlar, Afrika' dan, Asya' dan, K~ ler kurmanın yararsız olduğu ve çoğU zarayipler' den geldiler ve tck bir bölümde hepsı- man akademik bir çalışma olmanın ötesıne nin tarihlerınin hakkını vcrcmeyiz .. Brıtanya' geçcmcdiği fikrine katılıyoruz. 

Hazel V. Carby • Çeviri : XOZGE TEŞI 

Kanıt bırakıyorum. Ve siz de kanıt bırakmalıydınız, çocuklarınız da kanıt bırakmalıydı. Bütün belgelerı yaktılar. Onların zihinlerimize yerleştirdiklerini, bir yarayı yakar gibi, ya-kıp kul etmeliydik, tanıklık etmek için gerekenierin dışında. O yara ı zı. tanıklık etmek için bırakıl dı. Onu, kanımız gibi gonlmır tutmalıydık.{l) Beyaz erkek tarafından yazılan siyah kadınların tarihi, bize yalnızca taribın eksikliklerini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda tarihin bu eksiklıklerı ıçınde, bize ycrimızi gös-
tererek tehdıt edıyor. 
Beyaz erkekler tarafından yazılan siyah ka- · dın tarihi, cinselliğimizi ve siyahlığımızı, batı dunyasının ödül nesnesı olarak görülen beyaz kadına balışettiği cinsellik ve kadınlık nitelıklerinden farklı olarak inşa etti. Çok daha az insani terimlerle tanım
landık (2) 
Beyaz erkekler tarafından yazılan tarih ile mucadelcmız, onun bizı "keşfi" ıle başladı. Ancak bu yazıda. bu tarihten çok, kendi yazdığımız tarıhle ilgilcncccğiz. Sıyah kadınların sokaklarda, okullarda, mahkemelerdc, ucret ılişkilerinin içınde 

ve dışında yaptığı 

daki butun siyah kadınların seslerını de temsıl Ancak bu tür tartışmalardan kaçınmamızın edemeyiz, tarıhlerımiz çok sayıda ve birbirin- başka nedenleri de var. Siyah kadınların ded.e? .çok farklı. Yapa~ğıı:nız; kendi özgunlükle neyımi, paralelizmin parametrelerini ıçerrı ıçınde, toplums~l cınsıyet (gcnder), ırk ve sı- mez. Bu paralellikler. sıyah kadınların durunıf baskısının, sıyah kadının yaşamını nasıl mu ve deneyimlerinı, sadeec marJınallcştirbelırlediğıni anlamamıza yardımcı olacak yol- mekle kalmayıp. aynı zamanda görünmez lar sunmak. kılmaktadır Bu paralellikleri kullanmayışı-mızın diğer bir nedeni de, siyah kadıniann aynı anda patriarbl. sınıfsal ve ubat baskılara maruz kaldıklan geıçeAldir. 

IRK VB ctNstYBT ARASINDAKl pARAI..ELIJK 
Birçok çağdaş tartışma. ırk ve toplumsal cınsiyet arasındaki ilişki sorununu. bu farklılığı, birbırine paralel olarak ele alır. Cinsıyctçiliğin ve ırkçılığın süreçsel benzerliği tartışılabılır. örneğin. ideolojik olarak her ikısı de. "doğal" ve "biyolojik" farklılıklara gönderme yaparak bır bilinç oluşturuyor. Irk ve toplumsal cinsiyet sınıflandırmalarının ikısı de toplumsal olarak 

uretilmektedır. 

BEYAZ FEMINlST TBORl Pekçok çağdaş feminist teori, sıyah kadının deneyimini göz önünde bulundurmuyor. Ancak şunu bilmeliyız ki, teorideki bu yoksama, bızim içın artık bir sorun degildir. Aksine. siyah kadının tarihsel ve çağdaş konumunu açıklama sureci, son femınıst düşuncc akımla-rının temel sınıflandırmalarına ve varsa www.a
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yımlarına bir meydan okumadır. 
Maruz kaldığımız baskının tek bir nedeni yok. 
Beyaz kad.ın, tek başına patriarkaya vurgu ya
parken, bız bu kavramı yeniden tanımlamak 
ve zenginleştirrnek istiyoruz. IRKÇILIK göste
riyor ki; siyah erkek beyaz erkekle aynı patri
arkal-kapitalist hiyerarşi içinde yer almıyor. 
Combahee Ri ver Kolektifi' nın sözleriyle; ·ou
na inanıyoruz Id, patriarb bynaklı c:inse1 
politikalar, SIYAH KADINJN yaşamına SI
NIF ve IRK poltHkalan .kadar nofuz etmiftir. 
Biz aynı :ıamanda, IRK BASKISINI, SINIF ve 
CINSlYBT BASKILARINDAN ayırmakta 
zorlanıyoruz. Çonkü, bizim yaşamımızda bu 
baskılar EŞ ZAMANLI yaşanıyor. IRKSAL
CINSEL baskı vardır, bu ne tek başına IRK
SAL ne de ClNSEL'dir." Örnek olarak, be
yaz erkeğin politık bir sindirme aracı olarak 
siyah kadına tecavüz etmesini gösterebiliriz 

SIYAH KADINJN IRK- SINIF-
CINSIYET MOCADBLESl 

Feminist ve lezbıyen olmamıza rağmen, ile
rici beyaz erkeklerle dayanışma içindeyiz. 
Ayrılıkçı talepleri olan beyaz kadınlar gibi, 
fraksiyonculuğu savunmuyoruz. !rkçılık, 
biz siyah insanların dayanışma içinde ol
masını zorunlu kılıyor. Beyaz kadınsa , be
yaz erkekle "ezen" konumunda olumsuz 
bir dayanışma içinde değilse, buna ihtiyaç 

duymaz. Siyah erblde, 

f 

ırkçıhga brşı bezaber savaşııbn. ay
nı anda ona arşı cinsiyetçilik mocadclesi veri
yoruz. (4) 

Ir.k .. sı.nıf ve ci?Siyet arasındaki bağı. yaşandığı 
bıçımıyle teorıze etme çabasına, sadece siyah 
femınistlerin yazılarında rastlayabiliyoruz. Si
yah kadınların otonom örgütlerinde, ırk, sınıf 
ve cinsiyet baskılarından kaynaklanan dene
yimlerimizi ifade edebiliyor ve bunlardan yola 
çıkabiliyoruz. Birçok siyah kadın, tarihlerı, de
neyimleri ve hayatları gözardı edilerek, Kadın 
Kurtuluş Hareketi' ne yabancılaştırıldı. Biz si
ya.h kadınlar, ırkçılığın. beyaz kadınlarla ilişki
mızde YAP I SAL bir özellik olarak kabul edil
mesini istedik ve hala istiyoruz. Beyaz kadınla
rın. siyah kadınları ezen, "bir güç ilişkisi" için
de olduğunu , beyaz feminist teori ve pratik ka
bul etmelidir. Bu, eşitlik nosyonu üzerine ku
rulu her femınist teori ve pratikte görülür 

AILE- ATABRKIL AlLE 
"Aile" , "patriarka", "yeniden üretim" ; femi
nist teori için merkezi olan bu üç kavram , si
yah kadınların yaşamına uygulanırken sorunlu 
bir hal alır . Bunlar, beyaz kadının (sıklıkla or
ta sınıf) tarihi konumuna yerleştirilmişlerdır ve 
siyah kadınların deneyimlerine ve yaşamiarına 
uygulandıklarında çelişirler. Michele Barrett, 
çağdaş feminist teorinin kapsamlı araştırmala
rından birinde, "Kadının Bugünkü Ezilmışliği' 
nde, kapitalizm koşullarındaki AlLBYt, kadı
nın ezUme bynaga• o1uak gOrQyor. Aile-ev içi 

yaşamın bugünkü yapısının, kadın 

lar ıçin ezici olmadığını tartışmak zor
dur. 

Feministler, sürekli ve haklı olarak, çağ
daş toplumlarda aileyi kadın ezilmışliği
nın merkezi alanlarından biri olarak gör
muşlerdir. Bunun altında yatan nedenler; 
kadınların, ekonomik olarak erkeklere 
bağlı olduğu ev içi yaşamının maddi yapı
sı, eve ve aile hayatına bağlılık ve· annelik 
kaygısıyla kuşatıldıkları "aile ideolojisi" dir. 
Bu durum, kadınların iş yaşamında karşı
laştıkları zorlukların altını çizer. Toplumu
muzda, her zaman görülen kadın cinselliği 
sömürüsünün temelinde bu yatar. Bağımlı
lık kavramı, belki de ev içi yaşamın duzen
lenmcsi ve kadınlık ideolojisi arasındaki 
ılişkidir. Her iki alan da, kadının erkeğe ba
ğımlı olduğu varsayımı üzerine temellenir. (5) 

SIYAHAlLEVE MOCADBLB 
Siyah feministlerin acil sorunu , ezilme ve 
mücadele tarihinin çerçevesinin çızilmesi ve 
bu çerçevenin uygulanabilirliğidir. AiJaıin, 
bizim için bu1a bynagı oldutunu fnbr et
mek fstemer.dik:, Siyah ailenin, ezilmeye kar
şı nasıl başlıca direnme kaynaklarından biri 
olduğunu gözden geçirmek istiyoruz. Kölelik 
döneminde, sömürgecilik dönemlerinde ve şu 
anki otoriter devlet yönetiminde, siyah aile; 
ırkçı.lıga brşı politik ve koltOıel dJrenme alan
lanndan biri olmuetur. Dahası, ıki baskı şekli
ni kolayca birbirinden ayıramayız. Çünku, ırk· 
çı teori ve pratik çoğunlukla toplumsal cin-

siyet merkezlidir. Siyah kadın cin www.a
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siyet ideolojileri. aslında siyah aile 

kaynaklı da değildir. Siyah kadınların toplum

salcinsiyetlerinin oluşumu , beyaz kadınların

kinden farklıdır. Siyah kadın aynı zamanda 

ırkçılığa maruz kalır. Sojourner Turner' in 

"KADlN DAYANIŞMASI"nın siyah kadını 

inkar ettiğine işaret ettiği geçen yüzyıldan be

ri, siyah feministler bunu söylüyorlar. 

m.AH KADININ YASAM PRA1tCl 
O adam, "kadınlara , arabaya binerken ve 

hendeklerden geçerken yard ım edilmeli; en 

iyi yerler kadınlara verilmeli" dıyor. Ben ara

baya binerken, kimse bana yardım etmiyor. Hen

deklerden ya da çamur gölcüklerinden geçerken 

hiç kimse beni kaldırmıyor ve de en iyi yeri ver

miyor! BEN BIR KADlN DEClL MlYlM? Bana 

bak! Kollarıma bak! Çift si.ırdum, ekin ektim ve 
ekinleri ambara taşıdım ve hiç bir adam beni yö
netemedi! BEN BlR KADIN DEClL MIYIM? Bir 

adam kadar çok çalışıp ve bulabildiğimde de bir 

adam kadar çok yiyebilirdim. Kamçı darbelerine 

de onun kadar dayanırdım! BEN BlR KADlN 

DECIL MlYlM? Onüç çocuk doğurdum ve ço
ğunun köle olarak satılıp gittiğini gördüm. An
nemin acısıyla ağladığırnda lsa hariç kimse 

duymadı beni! BEN BIR KADIN DECIL Ml
YlM? (6) 
Siyah kadın için cinsiyet ideolojilerinin 
ırkçı doğasına değınmiştik. Siyah kadın-

lar ük mucadelelerinde sık sık bu 

ideolojilere meydan okuyor. Örneğin; 

okullardaki Asyalı kızlar, kadınlıklarıyla ılgi l i 

ırkçı mitolojileri yıkmak için büyük mücadele 

veriyor. Pratibha Parmar' ın işaret ettiği gibi , 

meslek danışmanları, beyaz kızlara önerdikleri 

ış olanaklarını, kendilerine önermiyor. Buı:ıun 

nedeni ise, Asyalı kızların okuldan ayrılır ayrıl

maz evliliğe zorlanacakları inancı. Irkçılığın 

bu mantığı , Asyalı bir kız için mesleğin zaman 

kaybı olduğu düşüneesmi dikte ediyor. 

Okullardaki mücadele, sadece meslek servisle

rindeki ırkçılığa karşı da değil. Sangeeta ve 

Wahida' nın söyledikleri, Asyalı genç kızların 

kendilerine güvenlerinin arttığını ve siyahlara 

karşı ırkçı saldırıların yükseldiği bir zamanda 

kendi durumlarının bilincinde olduklarını gös
teriyor. 
•Evet, o zaman, sOıeldi bizlerle upşan bazı ırk
çı Olfendler vardı. Geçenleıde, okulda bizJıcrlc 
bazı ırkçı kizlar anuqnda bir bvga çıktı. Onlara 
saçmahklanna btJaoamayacagumzı g08terdik. • 
Çoğu Asyalı kız zayıf, pasif. kendini savunmak 

için parmağını bile kaldırmaya cesaret ede

meyen, sessiz kimseler olarak nitelendiril

melerine fazlasıyla içerliyor. Karşı çıkmayan, 

sorun çıkarmayı istemeyen, ancak kimsenin · 

gözüne çarpmamayı umarak parmak uçlarında 

yürüyen kızlar oldukları fikriyle mücadele ediy
or. 
Bağımlılık kavramının kullanımı da, siyah 
feministler için bir sorundur. Bu kavramın , ev 

içi yaşamın düzenlenmesi ve kadın ideolojisi 

arasındaki bağı kurduğu tartışılmıştı. 

Öyleyse, siyah kadınların ailenin reisi ol
duğu ya da siyah erkek işsizliğinin yük
sek olduğu bir ekonomik sistemde, 

ekonomik olarak siyah erkeğe bağımlı ol

mayan siyah kadının durumunu nasıl 

açıklayabiliriz? Bu durum, hem sömürge 

hem de metropolitan sistemlerde geçer
lidir. 
Siyah bdmm ev içi yaşamı ve anncUk ide
olojisl, bndi ailesiyle ilişkilerinden çok. 
himıetçi ve dadı olarak çalıştıgı beyaz 
ailelerdeki iliekUeıden haıekdlc oluştu. 
Batı Hintli kadınlar hala Amerika Birleşik 

Devletleri' ne ve Kanada' ya hizmetçi 

olarak göç ediyor. Ingiltere' de ofis temizlik
çiliğine ve Ulusal Sağlık Hizmetleri' nde 

hizmetçiliğe uygun görülüyor. Sömürgeler

de, Asyalı kadınlar sıklıkla, işgal ordularının 

ya da çokuluslu şirketlerin işverenleri ve 

konukları olan beyaz erkek işgalcilere cinsel 

hizmet vermek uzere fahişeliğe zorlanmışlar

dır. Bütün bunların ışığında, siyah erkek 

egemenliğinin, beyaz erkek egemenliğiyle 

aynı biçimlerde varlığını sürdürdüğü nasıl 

tartışılır? Kölelik, sömürgecilik, emperyalizm, 

sistematik olarak beyaz erkek-siyah erkek 

hiyerarşisinin olduğu durumları inkar etti ve 

onları ezmek için özgün terör biçimleri kullandı. 

Not: Ara başlıklar okumayı kolaylaştırmak amacıyla 

bizim tarafımızdan konulmuştur. Dipnotlar gelecek 

sayımııda yer alacak . • www.a
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~-------5 U N D ] 
ô-----, şıtı bir hat izlediğini belirt~y<;>rla~. Mülteci kadın sorunlarıyla ılgılenıyorlar. Her ayı farklı bir kültüre ayırıyerlar , söyleşiler, eğlence~e~ . düzenleniyor. Her grubun kendını ıste-

aralarında anlaşacakları ortak dil problem oluyor, bulundukları ülkenin 
•a1r arada olmak, bize birbirimizi anlamayı, farklılikları kabula ve c:Sayanlfm&YI öğrettt.• 

S 
UNDJö, Malezya dilinde kızkardeş demek. Hollanda' da tanıştığımız bir kadın grubunun kurduğU kadın kahvesinin adı. ROZA olarak misafir olduğUmuz bu kahvede, kadınlarla kendimize çok benzeyen yanları ile hızlı bir diyalog ve kaynaşma sağladık. Birbirini hiç tanımayan, varlıklarından yeni haberdar olan, birbirinden kilometrelerce uzakta olan BIZ' ler dünyanın bir yerinde, kendimize bu kadar yakın bir grubu tanımış olmaktan mutluluk duy-

duk. Çok farklı etnik kimlikten kadmlar bir 3rada ~ SUNDJO'da. Somali, Malezya, ltalya, Kızılderili, Latin Amerikalı , Portekiz, Afrikaı:ıı:ı diğe~ bir kaç ülkesinden kadınlar, ıki yıf once bu tarz bir kadın kahvesi kurmaya karar veriyorlar. Dinsel ve etnik farklılıkl.ann kabulü üzerinde oluşmuş bu bırliktelik. Ortak çalışmanın birbirini tanıma olanağı sağladığını söylüy<;>r~ar. Her grup kendisi için de özel aktıvıteler gerçekleştirebiliyor. ll k zamanlar, 

--------------

dilini öğreniyo~l~r bu sorunu aşmak ıçın 
İşsizlik sorunu 
burada da var. 
Beyaz Hollanda
lı kadınlar ça
lışmalarda yer 
almıyorlar. 
Tam bir 
göçmen ka
dın grubu. 
Kendi öz
gün sorun
rarından 
hareket et
tikleri için, 
Hollanda lı 
kadınları 
aralarına al
mayı doğru 
bulmu_yorlar. 
SUNDJO'daki 
bdmlar, cins ay
nmcıl! lle ırl[çılı
Jtın çakJştıgl!U ve bir-
l)irini beSledilini d1lŞOntlyorlar.Göçmen kadın grubu olarak b~ ikisini bir arada yaşadıklarını ve femınizmlerinin ırkçılık kar 

diği ·gibi ifade etme ortamı sağlıyorlar. ·sir arada olmak. blze biribirimiZi anlamayı, farklı-
1ıkları kabultl ve ~yı~· diyorlar. Ko~ektif bir çalışma yöntemlerı var. Bu yılki 8 Mart konuları "SEVGl". Kadınlar 

arasında sevginin güçlen
dirilmesinden yanalar. 
ROZA'nın çıkış koşul
larını, amacını, hedefini 
anlatırken çok etkilen
diler , Kürt kadınlan ile ilgili çok soru sordular, 

kendilerine benzer yakın bir çok yan taşıdıklarını da 
belirttiler. . 
Toplantı sonunda çiçek ve kendi anlayışıanna göre uğUr getireceğine inandıkları bir bencuk ve mesaj hediye ettiler. • 

-------------------~-----~ 
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• 

HACER Yıldırım 
11 Erkeklerle aynı kayığa binmeyesin 

11 

miştı; taze avretlerin (kadınların) Levend'te 
erkeklerle kayıga girip gezmelerine manı ol ve bu hususu bu tü n kayıkçılara teker teker ten bi h et". 

·Açık saçık gtymeytSin, bu etekligi gi
yesm• H 

er dönemde kadınlar baskı altına alındı, 
her donemde yasaklar once onların uzcri 

kuruldu. Osmanlı döneminde kadınlara ılişkin gulunç 1725 yılında ıse, kadınların kıyafetlerine yasak getirildi. Öme~ın 16. yOzyı1da bdın~ getirilmişti. "Kadınların açık saçık elbise giyme b.ymakçı dQkbnlarma gitmesi yasak~ yasa~ı" başlıgı altındaLale Oevrı'nde Nevşehirli tı. Gerekç.esı ise neydi bilıyor musunuz? 1573 Damat lbrahim Paşa dönemınde çıkartılan ter-çıkan ferman şöyleydi: manda şöyle deniliyordu: D \\ \0) \\ Yıne o dönemde kadın-Kaymak<• dukkanlanna bau kadmlar kay· · \V7 {M \1 @ 1.\ ~ 1.\ !ann kn gezilerine gide· hane~;~neaem~ra~h;- u fA~~ [LS\ ~ \@ {M @ lt\:>. ~ \.!:::. ~r~cklerle buluşmalan v. 1.\ \Jl.l (S \.S) ~ ~ . da yasak edilmişti. 1752 tarihin lerle cem 
de ç>kart>lan fennanda ise şöyle denihyordu' " şenata " Allah her türlü bela ve afetten korurun. Istan· l!uDdan bOyle Jıııdınlaım, aıııbolada n vaziyetler ve tecavüzler olunnuş. Kay· bul, Osman h ülk<sinin y.ızu suyudur. Hal böyle meıılıdt:re gitmeiıleri yuok eddmlfdr. 

dükkanianna kadmlann ginnesinin iken baz> yaramaz avretler. halk> baştan ç>kar· denlerle, onlan yasaga r.ogmcn arabaS>na al 
edildigini dükkan sahiplerine muh· mak kast>yla sokaklarda süslü puslü gozmcgc ve götürecek ar.obacolar, yakaland>klan gibi Istan· 

bildircsun" acaip şekiller yapmaga başlam>şlardn. Kadmlar bul' dan taşr.oya sünılereklerdir." atih'ten IL Abdülhamid devri sonlanna btmdan bOyle bCiytllt yüalı !ı:n&:doık ııobAa "Bu eteidilll bir erkek dikil" kadar ise kadınların kayıklara erkeklerle çıJmıayacaklaıd. bqlanna Oç ~ bO, yasagı getirilmişti. Kadınlar, kayık~ yok yaııeo1 aarmayacaklardJ. Kadınlar bu yaD' erbklerle beraber btnemezleıdl. &a uymazsa, eobJcta elbiJeled yutı1amk namua--

Bunlar, Osmanlı döneminde kadınlara getı yasakların bazıları! Cumhuriyet doneminde ka dınlara bakış nasıldı? Şımdilik yalnızca 1942 yı !ında yayımlanan Nazım Içsel'in "Kadın Ne dir?" isimlı kitabından bir bölümü verecegim. "Kadın hakkında buyük adamların düşünceleri" 

1580 yılında çıkan bu termanda ŞÖyle de- lan lekeleoecektir, uz eb1i hat;unlara bu anlatıl, ..... 
niliyordu: "Bundan evvel de tenbıh edıl -" 

-------~-~~ - - ----
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başlığı altında çeşıtlı sozler derlenmiş bu 

kitapta. Içsel, o dönemde kitabının önsözunde 

şöyle demiş ; "Saygıdeğer okuyucu bayanların 

yuksek duygularını akşamayacak v~ gönü
llerını 

ıncııecek olan alevlı vazılardan dolayı. şah
sımı 

hakır görmeleri büyuk bır haksızlık olur. çunku 

ben; kadını Tanrı'nın en guzel yarattığı bır Vü

cut sayarak ona tapınanlardanım, çunku ben: 

kadına muhabbeti Tanrı'ya ıbadet kadar yuksek 

görenlerden im." 

Kitabın bir bölumunde, bir yazar, arkadaşına 

kadınlara ilişkin duşuncclerını belırtnıek için ya 

zı • 

dan yaptığı eteklıgı bayram hedıycsi ola· 

rak veriyor. Bu eteklikte, kadınlar şu soz

ler!e tanıtılmış; 

Yemek p i ş i r rnek 

Erken uyanma k 

Yırtık, sökük d i k m e k 

Her zaman neşeli o 1 m a k 

Kusurlarını d üzeltmek 

Tembellikten sa k ı nma k 

İyi huylu bir kadın o 1 m a k 

Kıskanç ve kuruotulu o 1 ma ma k 

Dedi kodudan s a k ı n m a k 

İyilikten asla k a ç m a m a k 

Kavgacı ve geçimsiz o 1 ma ma k 

İyi huylu ve bilgili evlat yetiştir m e k 

İk ide bir bir mağazaJara k o şma ma k 

Yaşadığı kimseleri ineitmernek 

Yoksullara yardımı vazife 
b i 1 m e k 

Erkeğinin sadık bir )'ardımcısı o 1 ma k 

Yıldan yıla noksanlarını d u z e 1 t ın e k 

Bu etcklıgi dıken bır erkek. bu eteklık bana 

olmadı. Sızc olur mu? • 
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JİYAN Kadın Kültür Evi 

•Kadınların yaratıcılıklarının,
 hiyerarşinin 

olmadıgı mekanlarda açıga çı.kacagtna 
inanıyoruz• 

GULÇI.\ Baran 

Daha önce de belirtmiştik. 1996 yılı Kurt ka· 

dmiarı iç ın kurumlaşma vılı oldu bir anlamda. 

Ayrı durup. ortak .vanlar uzerinde iş yapmayı 

~a zaman zaman gcrçekleştırebildik. Hepsi de 

rarklı alanlard.ı örgutlendiler. Kendiligindcn 

bır işböluınu oluştu dersek vanılmış olmayız. 

Bir dolu burokr..ıtık engel yuzundcn 

resmilcşmclcrinin ılanını
 1997've gı· 

rcrkcn gcrçcklcştırebilen bu kurum 

ların açılış tarıhlcrıni esas aldık. 

Bunları tanıtmak, ne v.ıpmak ısıc 

dıklerıııi, ııc yaptıkl:ırını, aı
n.ıçlarını 

ögrcıınıck içın onlarla soyleşıler 

vapıık. 

]İY.AN Kadın Koltar Evi' ni kurma

ya neden gerek duydwıuz? 

lemlerin hayat bulması zorlu bir 

mucadeleyi gerektirivor. Alternatif olmasından 

degil. dırekt amaçlar;n farklılıgından dolayı. ka 

dmiarın kendı öz örgutlenmeleri bır ıhtiyaçtır. 

~urt kadınları açısından bu sureç oldukça yenı. 

Jıyan Kadın Kultur Evi bu ınantıgın ve ihtiyacın 

urunu olarak ortaya çıktı. Bu gecıkmişligın Kurt 

\'C kadın olmamızdan kaynaklı zorluklarla ilışkı· 

sı var şuphesiz . Bir vanıvla da kadın bilinci ıle 

t~~ışıklık sorunu. Işte devletın baskı ve wr po · 

lıtıkalarından payıınızı alırken.
 erkek egemenli· 

gi 'v'e geri değer yargılarını ılıklerimı
ze kadar ya

şarken, tam da bu noktada soyleyecek çok sozıı · 

. Golizar:Sıstcıne l halıt polıtık va· 

pılannıalar, gclecegin tophımu"nu 

kurgul,ırkcn, gerek bu kurgu, ge 

rck anıaçiara gıden, yol alan örgut

lcnnıelcr bız kadıniann k.ıı
ılımı ol 

ıııadan gerçekleştırildı. Bıınd,ın 

dolayı. erkek egemenligının oldu 

gu nıekanl.ırda kadınlara d
air soy-

Jiyan Kadm Kültür Evi açii!Ştnl 5 Ocak'ta yapt1. 

muz vardı. Gelecegin ozgur ulkesındeki öz 

gür kadının resmini bugunden çızmeye 

başlayctcagımız mekaniara olan ıhtıyacı 

r:ıız. Jıyan çatısı altında biz
lerı bir araya ge· 

tırdı. 
· 

NedaıKQJtQrEvi? 

Sevda: Genelde kadınların, ozellıkle Kurt 

kadınlarının örguılenmeye giden yolda btın 

ların araçlarını hayata geçırmede çok fazla 

lukslcri·yok. Ekonomik zorluklartabıiki ter 

cihlcri değiştirebiliyor. Daha once vakıf kur 

ınayı dtişunu,vorduk. Ama bunu çeşıtli ne· 

denlerden dol.ıyı gcrçekleştiremedik. Kultur 

cvı, kadınların bır arava gelebile 

cek, ilctişıın kurabilecek, yaşantıla 

rıııı bırliktc kuracakları cı
kıleşim ve 

dayanışmavla vorumlaına\'a ıın
kan 

vercbıb:ck, orgutlenme
sınc uygun 

ve çok kaps.1ınlı çalışınaları gerçek· 

lcştirebılecegımiz bır tarz ;\vrıca. 

bence kadınların orguılcnme a'raçla 

nndakı tercihlerınin ne oldugu çok 

da onemlı degil. Herkes kendine aıt 

koşullarda ve yapabıleceklcrı ıle or 

tuşecek, ıhtıyaçbra ce\·ap vcrebılc 

cek yapılanmaldrı yaraı.ıbılır . 
.Sonuç 

olarak gerek dergi, gerek \'akıf veya 

kultur evleıi olsun, Kurt kadınların 

kendı kurumlarına sahıp çıkmaları 

noktasında kurumlaşınaya 
çok boylik 
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Çalışma tarzanız nedir? Çalışantann 
mesleki gOrevieri ve Jiyan'daki gOrevieri nedir? 
Nevin: Birey olarak kişiliklerimizin yok sayıldı
gı ve bunun hiyerarşı ile çok rahat gerçekleştı
rildigı yaşam biçimlerınden gelıyoruz. Kadın
lar, surekli tanımlanan kesimi oluşturuyor. Ör 
gUtlenme yolunda bir şeylerı yaratırken, yazar
ken, tartışırken bugünden yaşamlarımızı degiş
tırmeyı, bunun içinde kendi gücümüzün far
kında olmayı çok önemsiyoruz. Kadınların ya
ratıcılıklarının, hiyerarşinin olmadıgı mekan
larda açıga çıkacagına inandıgımızdan , Ji
yan'da hiyerarşiyi çagrıştıran başkan . yönetim 
kurulu gıbi ayrıcalıkları dogru bulmuyoruz. 
Çunku hiçbirimizin ayrıcalıgı yok. Hepımızın 
sorunları aynı "uzunca bir sessizliği yıkmak!" 
Bundan dolayı da prensiplerimizden bin , an
ti hiyerarşik bir yapılanınayı oluşturabılmek. 
Jiyan' da görevler gönullülük temelinde yapı
lıyor. lçımizde çok çeşitli meslek grupların 
dan kadın arkadaşlar var. Egitimci, gazeteci, 
bilgisayar operatoru, sekreter, ev emekçisi gi 
bi. 

Hedefledlginiz kadın kitlesini tanımlar mısınız? 
Necla: Hedefledıgimız kadın kitlesi Kürt ka 
dınları. Dıger yandan bizlerle asgari müşte
reklerde buluşabilecek ezilen. baskı gören 
butun kadınlarla buluşmak istiyoruz. 

Genel toplumsal muhalefetin nemsinde 
oldugunuzu dQşO:nQyorsunuz? 
Golizar: Varlıgını . egemen olma ve kendi gibi 
olmayanların rcddi uzerine kuran ve tüm bunla 
rı "Bir Turk Dünyaya Bedeldir" sozundcki şovc 
nist mantık ıle formule eden duzen sahıpleri , 
Osmanlı'nın yayılınacı politıkalanna da sahip 
çıkarak ne kadar demokrasi ve insan hakları sa
vunuculan olduklarını göstermişlerdir. Bır yan
dan işsizlik ve açlık diz boyu iken, diger taraftan 
çok alcni bir şekilde işlenen faili belli cinayetler. 
gozaltında kayıplar, köy boşaltmaları, ışkencede 
tecavuzler... devam edıyor. Şuphcsiz yaşanan 
olumsuzluklar, bu düzenden rahatsız olan bu
tun kesimlerin yaşantılarında korkunç tahribat 
!ara yol açıyor. Ve tüm bu tahribatlardan en çok 
etkilenen kesimlerden bin de biz kadınlarız . Bu 
anlamda nüfusun yarısını oluşturan kadınlara, 
muhalefet içinde oldukça onemli rol biçiyoruz. 
Zaten bizlerin ve diger kadın gruplarının örgüt 
lu gücu, aynı zamanda bu düzene, karşı bir du 
ruştur. 

Jiyan Kadın KOltar Evi olarak ça1ışmalannızda 
ne gibi araçlar ve yöntemler kullanmayı dOşQnO· 
yoısunuz? 

Nurcan: Bizler için en önemli unsur, şimdılik 
insan unsurudur. Tum çalışmalarımızı , şımdilik 
Jıyan'a gönul vermiş. onun çalışmalarına yurek 
ten destek sunantarla sürdurmeyi amaçlıyoruz. 

Yeter: Herşeyden önce Kurt kadını ilc ılgılı yazı-
lı tarihte bir şeyler bul 

mak çok zor. Yani yazılmamış, yazılmışsa 
da egemen güçler tarafından yok edilmış 
Biz. bu ihtiyaçtan ötürü de ileri bir sureç
te, Jiyan'a ait bir yayın organı çıkarmayı 
uzun vadeli çalışmalarımız arasına · aldık 
Kısa vade de ıse : Kürt kadıniarına ait kuçük 
de olsa fotograf , kupur, kitap, dcrgı. bro 
şur, dia, vıdeo bantlarıyla bir arşıv oluştur 
ma çalışmalarına da başladık. 

Sidar: Bunlarla beraber, yine perıyodik ola 
cak şekilde eğitim çalışmaları, geniş katılım 
lı sohbetler, söyleşıler düzenlemeyı düşunü 
yoruz. Kadınların sosyalleşmesı adına yapı
lan bir çalışma olarak değerlendirilebilecek, 
kadınlardan oluşan bir koro ve yine kadınlar
dan oluşacak bir halkoyunları ekibı çalışma
sı başlattık. 

Jiyan Kadın KOltar Evi' ni kurum.laştırma sO· 
rccinizde ne gibi gQçlOklerle kaışılaştınız? 
Necla: Bizler, 'Jiyan' oluncaya dek çok zorlu 
bir yasal sureçten geçtik. Kendi adımızla, 
'Azadi' adıyla kurumlaşmak istemiştık. An
cak, yasal olarak bunun mumkun olmadıgı 
söylenerek engellendık. Hiç degilsc "Azad" 
adıyla olması içın yenıden başvurumuzu yap
tık. Ancak, yasal olarak buna da engel olundu. 
Jiyan yazan bir kımligin. verilmiş yasal bir bel
ge olduğunu kanıtlayınca. ismimizi tcscıl ettıre
bildik. Bu ısmı pek isteyerek olmasa da (Aza
di 'yi tercıh cttığimizdcnl. sonuçta benımsedik 
ve şimdi de çok seviyoruz . • 
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FÜSUN Özmen 

"Bir gün su temiz akacak 
nehirde som balıkları yüzecek 
balinalar kıyıya su püskürtecek 
bir daha denizin derinlikleri nde 

A karanlık bombalar dolaşmayacak 
~ ...... ... " (l)dizelerinı okudugumda ki

tabın yarısını geçmiştim ve ben ha la 
kitabın adını "Yaşamın Kıyısındak i 

Kadın " o larak isimlendiriyordum. 
Zamanın ve aslolan yaşamın kıyısın-

I-- daki biz kadınlar ve romanın kahrama 
nı Connie (1) ıçin, hangı toplumda 
olursa o lsun, erkek egemen sistemde 
kadına dayatılan yaşam, başarı ve güce 
dayalı tüm kurum ve kuruluşlarda sü
reklı yenik düşmemize ve edılgen ol 

- mamıza neden olmuştur. Marge Pl
ERCY bizlere, beynimizın ve asla mü
dahale edemeyeceklcri düşlcrimizın 

yaratıcılığı ilc kendi doğal ortamları

mızı nasıl yaratacağımız ı anlatmakta-

~ dır. 

I(IYISINDAKi 

Marge Piercy ldındirl 
Amerikalı şair ve yazar Marge Piercy, 

le yeğenini korumak için karşı koydu
ğu, yani kendisini savunmak için bir er
keğe (yeğeninin pezevengine) saldırdıgı 

ve onun bumunu kırdığı için akıl 
hastanesine konulmuştur. Akıl 

hastanesinden bir daha asla 
özgürce dışarıya çıkamaya

cak o lan Connie, hastane-

Yahudi bir anne ve Ga11i bir babanm kızı. olarak, 
1936'da Detroit'c:!e dogdu. Piercy, okul yıllannda radikal bir 
gençlik OrgOttl olan Demokratik Ogrenci Demegine katılaıak 
başladıgı aktif siyasal yaşamını, daha sonra kadın hareketi, de kaldıgı yıllar içinde, 

zihinsel olarak ideal dün
yasının açılımların ı yaşa

yacak, kendi iradesi d ı

şında doktorlar tarafın
dan bir denek olarak kul-

yeol sol ve silahsızlanma hareketlerinde sQrdQrdQ, Piercy, daha çok 
potansiyellerini gerçekleştirmek için kendilerini sınırlayan, toplumsal 

rol.letden kaçmaya u~ BlREYLER Ozerinde odaklanan 
yapıtlar yazmış onde gelen feminist~ biridir. Piercy'nirı en 

begenilen romanı olan •ı.amanın Kıyısındaki Kadın • (1976), 
lanılmaya hep itiraz edecek 

ve sürekli olarak hastaneden 
kaçmanın planlarını yapacak

tır. 

bir çok aniversitede kadın konulu derslerde okırtulmu.ştur. 
Diger Eserleri; Hızlı lniş (1969), Yaşam Pahası <İ978), 

Vlda 1980), Yuvadan Uçmak <1984), .Askere Gidi;ş ( 1987), 
Yaz lnsan1an (1989), Sudald Halkalat (1982-Şür) . 

.Azarlama ~k ı 
Sevgiyle hareket et. 

CONNIE •. Düs 
dünyasınCia' gezttiti .... 
Açlık. yokluk ve umutsuzluk içinde, erkek 
kaba gücünun şiddete dönüştüğu. kadın be
deninin alınıp satıldıgı ardından da "Oros
pu" diye aşağılandığı. çocuk sahibi olma 
hakisının elinden alındıgı bir yaşamdır Con
nie'nin dunyası. Yalnızca kendısini ve hami 

Bir kadın-bir kızılderi li-bir yoksul 
olarak, egemen sistemin dayattığı ayrım

cılık, Connie'nin gündelik yaşamında sev
gilisinin ö lümüne ve çok sevdiği kızının 
elınden alınmasına neden olmuştur. Insa
na, özelinde kadına dair bir çürÜmenin ya
şandıgı bu dünyadan, düş dünyasından 
uzanan sıcak, kibar ve nası rl ı bir el uzaklaş
urmaktadır Connie'yı : Luciente. •Sen ola
gandışı bir insansm. Beynin olagandışı. Sen 
bizim yakalayıcı, algılayıcı deiligimiz tarden 
bir insansın:(2) Yakalayıcı, beyni ve sinir 
sistemi olağanüstü açık, sorgulayan ve yo www.a
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rumiayan bir kişidir 
Connıe. 
Toplumsal ve bireysel 
yaşamından çok farklı 
bir dunyaya zihinsel 
geçişler yapan Con
nıe, her bireyin kendi 

,......,_. yaşam hakkına tü-
müyle sahip oldugu, 
herkesin dogal yete
neklerini geliştirip 

· uygulayabilecek
leri en geniş ola
nakların saglan
dıgı bir dünya 
dile getirmekte
dir düşlerinde. 
.Eski iyi şeyler~ 
le, yeni iyi rey~ 

leri daha iyi reyler için bir araya Ft~r~ 
mek uzun zaman aldı. • (3) 
Annesinin yöntemini, tevekktilli kullana
bilirdi Connie'de. Ama, O direnmiş, kötü 
ve acı kaderine karşı savaştıkça her defa
sında daha fazla aşagılanmış, daha çabuk 
yalnızlığa iti l miş buldu kendini. Kendi ya
şamına ilişkin kararlar almak, her türlü 
dayatmanın dışına çıkarak yaşamını etki 

leyen olgular ve durumlar karşısında söz 
sahibı olmak değil midir yaşamı anlamlı kı
lan? • Atom bombası yapılıp yapılmayacagı~ 
na bizler karar venneliyiz. • (4) 
Başta cinsiyetçilik olmak üzere, her türlü ay
rımcılığın ortadan kalktığı, var olan tüm ku
rumların yeniden yapılandırıldığı, mevcut 
üretim ilişkilerinin sorgulandığı, üretım kadar 
doğanın dengesinin de korundugu bir dünya
dır bu. Kira vermeyen, savaşa gitmeyi redde
den. yazılar yazan. egiten ve sOyievler veren 
yeni insan topluluklandtt yeni dOnya. 
Tabular yıkılmıştır. Emeğe dayalı bir toplum
sal yaşamda, insanlar sadece, neyi becerip 
beceremedikleriylc, güçleriyle ve zayıflıklarıy
Ja, yetenekleri ve başarısızlıklarıyla bir ayrı
ma uğramışlardır. Gönülluluk esasına dayalı 
olarak üretim yapılmış, tuketimde yoksunluk 
çekilmemiş, eğitim yaşam pratiği içinde ya
pılmıştır. Suç ve ceza kavramları yoktur. Kin, 
intikam alma, sevgisizlik, cinayet, tecavuz 
yabancı kavramlardır. Bu kavramlar için top
lumsal çözümler üretilmiştir. 
Hırsızlık yoktur. Çünkü, özel mülkiyet yok
tur. Bir şey çalmaya kalkan kişiye hediyeler 
verilir. •tsttdflln reyi sana veririm. Ama bir 
teY alsaydın herbs sana hediyder verirdi. 
Bununla bize ihmal edUdfllni ve yobunluk 
duygusu içinde oldugunu anlatmak istiyor~ 
sun diye daşonordok. Senin lcendint iyi his 

setmene. istendiSini dOşQnmene 
ça1ışırız.. (5) 

Insanı nesneye dönuştüren , bilim 
adına-teknoloji adına bireyi denek 
haline getiren, doğayı katleden modern 
toplumun sorgulamasını yapıyor Con
nie. Aykırı geliyor akıl hastanesınde 
hergün yeni ilaçların denendıği bir 
kobay olmak. Insana yabancılaşmış, 
kariyer duşkünü personel tarafından 
itilip kakılmak. 
• Azarlama yok f Sevgiyle hareket et. • <6l 
Zamanın Kıyısındaki Kadın'ı bir solukta 
okuyup bitirirken, Connıe'nın ütop
yasının, ÜTOPYA kelimesinin sözlük an
lamındaki "gerçekleşmesi olanaksız, çar
pıcı, ilginç tasarı ya da duşünce"tanımına 
uymadığını, bir bilim kurgu yazarı olan 
Marge PIERCY' nin farklı bir dunya 
yaratısının gerçekleşmesi için biz kadın
lara ne kadar çok iş dtiştoguno ve ne 
kadar çok çalışmamız gerektiğini bir kez 
daha düşündürdü. • 
Dipnot: 
•(Corıııle-.Md:ılib bllreııli Amer1blı) 
(l)Syf.m 
r:ıJ SyUO 
(3) Sy/.69 
(4)Syf.:J69 
(.5) Sy/.203 
(6) Sy/.185 www.a
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HATICE Alcdo~an 
C afa~ın ayazı, uf.kun kı~ıllaşmasıyla birlikte 
~yavaş yavaş yerını gıttıkçe artan bir ısıya 
oırakıyordu. 
Karlar erimiş, bununla birlikte vıcık vıcık hale 
gelen ortalı~ın çamuru da kurumuştu . Köyün 
çevre tepelerinin birinden bakıldıgında bir 
yanda şapka gibi duran masmavi bir gökyü
zü, onun altında köyü çepeçevre saran yem
yeşil bir örtü yayılmıştı etrafa. 
Baharla birlikte güneş daha erken doguyor
du. Analar çocuklarını güneş dogunca kaldı
rıyor, evde dana - kuzu ne varsa önlerine 
katıyordu . Sabahın erken saatlerinde koyun
ları etiatan çocuklar eve döndükten sonra 
okula gidiyorlardı.. Çocuklar kuzu güderken 
okul vaktini , gölgelerini ayakla ölçerek an
lamaya çalışıyorlardı. 

Berivan gölgesini ayagıyla ölçtü, yirmi 
ayak oldugunu anladı Vaktin çok geçtigini 
sanarak sık sık ölçüyordu. "Ancak her ölçü
şünde, gölgenin bir ayak oldugunu görün
ce tekrar oflayıf pufluyordu .Aslında eve 
gitme istegi bir an önce okula yetişrnek 
için degil, acıktı~ı içindi. Aklına okula git
mek geldiginde sıkıntıdan açlıgını bile 
unutuyordu. 

Gölge onüç ayaga düşünce 

Benvan eve yollanırdı. Adana' ya giden 
abisi ona öyle ögretmişti . Erken giderse kuzu
lar aç geldı denilerek anasından dayak yer, 
geç kalıp okula yetişemezse hem babasından 
hem ö~retmenden dayak yerdi. 

Derme çatrtıa kerpiçten yapılı iki sınıflı 
okulu, bir başçavuş, yanında bir ö!)retmenle 
Şubat ayında gelip açmıştı. Başçavuş okulu 
açmadan önce bir manga askerle evleri dola
şıp 7 ile 12 yaş arasındaki çocukları deftere 
yazmışlar, çocukların mutlaka okula gönderil
mesi yolunda ana-babaları sıkıca tembihlemiş
ler, aksi halde ·kötü şeyler· olaca~ından bah
~etmişlerdi. 

Son 2-3 yıldır okul zaten dogru düzgün 
açılmamıştı. Bazen ögretmen olmadı~ı söy
lenmiş, çogu kez de yaz kış okula askerler 
yerleşmiş, buradan karşıki daglara operasyona 
gidilip gelinmişti. Şimdi, askeri bir cemse her
gün saat dokuzdan önce başçavuş ve ögret
meni bırakıyor, saat üçe dogru gelip alıyordu . 

Başçavuşla ögretmen, çocukları iki sınıfa 
ayırmışlardı. Az bilenler ile hiç okuma-yazma 
bilmeyenler olarak ... Hiç bilmeyenlere başça
vuş, digerine ögretmen giriyordu. Hiç oku
ma-yazma bilmeyenierin içinde 11-12 yaşın
dakiler bile vardı. 

Okula gitmemek için bazı çocuklar okul 
vaktinde ortadan kayboluyordu. Bir kaçan o 

gün kurtuluyor ama er 

tesi gün başına daha kötü şeyler geliyor
du. Bir kere "komutan bize kızacak • di
ye evde baba dövüyor; ertesi gün de ço
cukların ö~retmenim yerine • komuta-
nı m" dedikleri başçavuş ve ö~retmen ta
rafından degnekle dövülüyorlardı. 

Gölgenin boyu onüç oldugunda Beri
van 'bugün okuldan kaçabilir miyim' dü
şüncesiyle eve gidip- gitmemek arasında 
bocaladı. Kuzuları karşı tepeye sürüp 
"uzaktaydı m, yetişemedim • derse acaba 
anası affeder miydi? Tepenin alt bölü
münde araçlarıyla konaklam ış askerleri gö- . 
rünce korktu ve bu düşüncesinden hemen 
vazgeçti. Sonunda Berivan kuzuların yönü
nü köye çevirdi. Bugün okula gitmekten 
daha çok korkuyordu . Açlıgı, ellerindeki
aya~arındakisogugu 

çoktan unutmuştu. Dün okulda olanlar rü
yasında kendi başına gelmi~ gibi oldu. Arn
casının oglu Zeynel top yerine 'tup', zil yeri
ne 'zıl' dedigi için başçavuş tarafından ba
yılana kadar dövülmüştü . Amcasını çagırma
sı için başçavuş Berivan'ı eve göndermişti. 

Geldiginde oglunu yerde gören baba, "Go
mutanım gusuruna bakmayın, çocuktur. Ben 
ona izah ederim· diyerek oglunu almış gö
türmüştü . 

Berivan'da Zeynel'le birlikte hiç okuma 
yazma bilmeyenler sınıfındaydı. 9 yaşında ve 
ilk defa okula gidiyordu bu yıl. Çabuk ögren-
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başçavuş bu sınıfa bakıyordu. Ö~retmenin 
de çocukları dövdü~ü onlara ba~ırdı~ı za
manlar oluyordu. Berivan'ın sınıfına ço~u kez 
sesi geliyordu. • Gükyüzü de~ il. gökyüzü • 
diye ba~ırıyordu, ö~retmen. 

Çocukların korkusu, Zeynel'in a~zında 
ve burnunda gördükleri kandan sonra daha 
da artmıştı. Kızlar ve erkekler 4 kişilik sıralar
da özel olarak seçilmernek için birbirlerine 
yapışır-casına sokulmuşlardı. 

Berivan kuzularla evin önüne vardı~ın
da anası • Gız çabıh ol, zil çalacak· diye ba
~ırdı. Berivan abisinden kalan önlü~ü basma 
fistanının üstüne giyinip, beyaz yakayı taktı. 
Önlük fistanın üstünde gömlek boyunda 
kalmıştı. Anasının eline tutuşturdu~u dü
rümle, naylon bir poşetteki defter ve kitabı 
da alarak okula yöneldi. 

Başçavuş elinde bir sopayla okulun 
önünde bekliyordu. Çocuklara "sıra ol" di
ye ba~ırdı. Çocuklar hemen önceden bil
dikleri şekilde sıraya girdiler. Başçavuş san
dalyenin üstünde duran teybin dü~mesine 
basarak çocuk sesiyle teybe alınmış "Tür
küm, do~ruyum, çalışkanım ... • diye baş
layan andın sesini sonuna kadar açtı. Ço
cuklar da andı baştan sona dü~meye ba-

sılmış gibi tekrarladılar. Çocuklar 

·and içme· bittikten sonra, sıradan tek 
tek çıkarak sınıfa yöneldiler. Berivan sözlü sı
rasının kendisine yaklaştı~ını bildi~inden o 
gün daha çok korkuyordu. 

Hergün oldu~u gibi bugün de başçavuş 
derse fiş okutmadan başladı. Zeynel'i dün kal
dırdı~ını iyi biliyordu. Zeynel' in yanında otu
ran Hasan' ın korku dolu bakışlarıyla karşılaşır 
karşılaşmaz hemen onu ça~ırdı. Zeynel başını 
kaldırıp hiç yukarı bakmazken, Hasan sapsarı 
kesilmişti. "Bugün ya~ m ır ya~dı" diye okudu
~u fişten sonra ellerine ikişer sopa yiyerek 
oturdu. Ondan sonra kaldırılanların hepsi de 
ya kafalarına ya da ellerine birer sopa yediler. 
Berivan henüz kalkmamıştı ama sopanın 
·az" olduğunu görünce korkusunu biraz yen
di. 

Başçavuş bu arada yorulmuş ·Güzel 
Türkçemizi dövüle dövüle öğreneceksiniz, biz 
sizin yaşınııda ne dayaklar yedik" diyordu. 

O gün çavuş son dersi Hayat Bilgisi yaptı. 
Ya~murun nasıl oluştu~unu , ya~murun do
~aya ve insanlara neler sa~ladığını yarım-ya
malak teknik bir uslupla anlattı. Ardından Be
rivan'a bakarak onu tahtaya kaldırdı. "Güzel 
konuşarak yağmur nasıl oluşur, bize neler ka
zandırır anlat bakalım" dedi: 

Berivan Kürtçe' de şılı dedikleri ya~muru 
nihayet ö~renmişti. Yağmur diye başlıyor, bo

~azı düğümleniyor, 

ayakları yerden kesilircesine kasılıyer 
ama bundan sonrasını Türkçe an
latamıyordu . Ya~murdan sonra Kürtçe 
anlatmaya başlıyor gerisini ')etiremiyor
du. Birden ayakkabısının yanında bir su 
birikintisi oluştu. Çocuklar aynı anda gül
meye başladılar. Berivan'ın altına işediğini 
gören çavuş "Defol otur" diye ba~ırınca, 
Berivan ağlayarak yerıne oturdu. Kafasını 
paydos olana dek sıradan kaldırmadı, çok 
utanmış, yüre~i ezilir gibi olmuştu . 

Eve giderken arkadaşları alay etti . Eve 
vardı~ında, içeri girmek yerine evin yanın
daki taş yığınının arkasına geçerek için için 
a~lamayı sürdürdü. Epey sonra anası 
merakla kapıya çıkıp Berivan' ın sesini duy
du. Elinden tutarak ·ne ağlıyorsun gir eve" 
diyerek kolundan çekti. Berivan' ın ıslak ve 
soğuk bacağını hissedince ·Ne o altına mı 
işedin, kocaman gızsın, söyle ne diye 
işedin • deyip Berivan' a vurmaya 
başladı.Berivan annesinin tokat darbeleri 
arasında • şılı, aney ş ılı· deyip duruyordu. 

Ertesi gün Berivan yata~ından kalkmadı. 
Ateşler içindeydi. Arada ninesi başucuna 
gelip • Berivanım, Berivanım • diye seslendik
çe Berivan • şılı, ş ılı· diye sayıklıyor, ninesi ise 
• Ş ılı bize gül getirdil Ş ılı zemheriyi götürdü/ 
Ş ılı canımıza can getirdi, Berivanım' ı getird ı" • www.a
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MALEZY' ~A~L~I~K~A~D~IN~L ~A ~R~v~e - ---
m.Je:zyq'Ja.ki a.sıl ZE:I'\gil'\ligil'\ etl'\ik kÖ
kel'\leril'\ çeşitli)igı oi.Jugu vurgu)a,Nyor
.Ju. R esmi \:.qyram olarak Ja 'kutlaM•I'\ 
Deepavali iJMJı:J~rı tütl'\ hafta \:.oyui'\Ca 

Y ~ter ~ola vwl.r, waa.-· 
TOM 
Düfusui'\UI'\ ye.rıJıı.l'\ Ta.zlasll'\1 müslümal'\la-
rıl'\ oluşturJugu mıı.le:zyıı., E.'kvator kuşıı.gıi'\
Ja l:>ulul'\me.Sıi'\Jal'\ Jolayı tropibl iklimi!'\ 
hüküm sürJügü \:.ir ülke. Balta girmemiş 
ormMiarı tropihJ \:.ir ül'ke:Je \:.ului'\Jugumu
zu süre:kli ı:l\1'\ ımsa..tıyor. 
Fazla.. uzaklıı.rıı. gitmeye ge:rek yok. Kuala 
Lumpur' Ul'\ hemel'\ y!llkıla.rıi'\Jı:J~ki Bat u 
magar!lll!llrı' 1'\ılt gittigil'\izJe: \:.u ülkel'\il'\ il'\
sal'\ları ile h!llyval'\ ve i:.itki örtüsü zel'\gil'\h
gi h!llkkıi'\J!ll \:.ir Tikir sahi\:.i ola\:.il;yorsul'\uZ. 
Batu mage.ralıı.rı l:>ö)gesil'\Je yaşıı.yıı.I'\Jıı.rıl'\ 
çoguı"u Hil'\tliler oluşturuyor. Hil'\thleri, 
me.Jeyler ve Çil'\liler.Jel'\ kole.ycıı. !llyırt e.Je
\:.ilirsil'\iz. He:r H;l'\t)i 'ka..Jıl'\ıl'\ Jl'\JI'\11'\ tı:J~m 
ortasii'\.Ja koyu rel'\k}e \:.oyal'\miŞ \:.ir 1'\ok
t!ll v!l\r. Y ıı.şlı Hil'\th 'ka.Jıl'\larıl'\ geMJii'kle 
geleMksel giysilerle Jolaşm!llyı tercih et
hkleri görülüyor. 
malezya.' Ja l:>ului'\Jugum gül'\lerJe Hl'\t
hler' il'\ Eli'\ ÖMmh \:.ayraml!llf"ı Deep!llvJi 

x_orJu . 
tJ}kel'\il'\ he:r
ye:r iN:le \:.üyük pal'\kartl!llrla." Ha.ri Raj!ll De
epıı.ve.h" {Depavahl'\iZ kutlu olsul'\) yı:J~zıyorJu. 
Deeepave.h ya Je. Jiger !l\Jıylıı. Uiw!llh, lşıklar 
Bayramı !l\1'\l!l\mıi'\Cl\ geliyor ve Hil'\rleril'\ E:l'\ 
ÖMmli \:.ayr!llml• Hil'\t tabimii'\.Je: Ke.rh'k 
e.yıMla (E..}cim-Kıı.sım) lc:utla.l'\ıyor. Sri 
r\rishl'\a'l'\ıl'\ zaferi, Vishl'\i' 1'\Ul'\ yel'\iJel'\ 
cal'\l!l\1'\mıı.sl ve Seyf<lii'\Jıı.r Krıı.lı D!llf"ake.su
ra' ya.. karşı eiJe: etti§i zaferil'\ meyJ!lll'\a ge)Ji
gi gül'\ olarak bl:>uJ eJihyor. Zafer (y<llg) kai'\
JiJler ile sem\:.olize eJihyor. Billyrılim S!ll\:.ah1 
H;l'\rli a ileler \:.irkisel yıı.§larla l:>al'\yo YiliParlar 
ve: te.pıi'\Cllgı ziyaret eJerle:r. Gazereler.Je Jev
Jerçe verile!'\ \:.oy ilal'\lıı.rJ!ll Hil'\thleril'\ Jee:pa-

vali'si kuH!l\1'\ıyor 

ge.zetelerJel'\ 
\:.e. ş -

yoi'\Je.rJıı. Ja yer aJJı. Çii'\Jiler ve müslü
mıı.l'\lar Ja Hl'\thleril'\ \:.u brsJ gül'\le:ril'\i 
kei'\Ji \:.ı:J~yramları 'kaJıı.r \:.e:l'\imse:miş)e:r. 
Barış içerisii'\Je: ve kei'\Ji e.raJCllrıi'\Jıı. \:.u 
Je:I'\Ji uyumlu \:.ir ülke ile şu Mıll Je'k karşı
J<llşmıı.J ım. Hiç\:.ir e:tl'\ik grup JigeriM Jüş
mM gözüyle l:>akmıyor • . müslüm<l\1'\ ma
leyle:r 1'\ÜfusUI'\ çogui'\JUgul'\u oluşturme.sıl'\a 
karşı!'\ Jige:r e:tl'\ik gruı;>J !llr üzeriM t!llhe.kkum 
kurmayıli girişmiyorl!llr• Devler Jil'\sel örgüt
lemeyi serl:>esr \:.ırı:J~km1ş ve e:fl'\ik f<llrklılıgı \:.ir www.a
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z e~-

gi~hlc olaırak kal:.ul eJiyor. 
Bu üç eli~ Jışı~Ja kıı.lM Ko~fiiçyü~izrn, 
T aoizrn, Sil.., Hırishya~lık ve Ba.l..a.ızrn 
i~a~darı ülkeJe özgürce, hiçl:.ir l:.askı ol
rnıı.lcsızı~ il:.aJet\eri~i sürJürüyor-

)ir
gi~ l:.ir l:.içirncle hisseJihyor. KaJı~Jarı~ çalış
rna Ja.~Jar~ı~ her yeri~Je olJugu görülüyor. 
malezya.lı ka.Jı~ları~ ro~lurn içi~Jeki va.rlı§ı 
sobklarJa gezcli§i~iz her a.~ hisseJile:l:.ihr.i
yor. maley köke~h ka.Jı~la.r ço§u~lukla ge\e

Mksel giysileri blJaNyorlar. 

la.r. malezya ~üfusur.UI'\ 
yüz.Je l:.irir.i oluşrurıı."' Ba
hailer, TürkiyE:'h Ba
l..wlerJe"' fa.rklı ola.ra.k 
l..ükürnerre~ l:.ir l:.a.skı 
görrneclikleri"'i' aksiM 
hükürneh~ l:.ir kol'\uJıı. 
ke"'JileriM yarJırncı ol-
Jukla.n"'' vurguluyorla.r. 
Zat e"'' malezya A~ayasa.' sı Ja 
herkese il'\a~darı Jogrulrusu~Ja ya,şaya
l:.ilrne ve l:.u~u"' pr~ga~Jasıl'\ı y~l:.i\
rne özgürlü§ü ra.~ırnış. A"'a.ya.sa."''~ yi"'e 
a.yr.ı rnaJJesiM göre rnüskırna.r.la.rır. 
~ropa.gar.Jaya rnaruz ka.lrnaları yasa.lc. 
y a.r.i l:.ir ölçüJe rnüslürna.r.larıl'\ J,ş erki
lerJeıl'\ korur.rna.sı arnadar.rnış. 
KaJır.larır. gür.lük yaşıı.rnJa va.rlı§ı l:.e-

Çi~h ka..Jı~lar ise l:.a.rı rar
zı giyi~rneyi rercih e:.Ji

yorlar. Aile yaşa~h
larmcla kaclı~Ja.rı~ 
Türkiye'Je olclugu 
gil:.i l:.ir l:.askı içir.Je 
olJukları gözle~iyor. 

Barıcla e§ihrn görrnüş 
l:.ir Çi~ asıllı malezya-

kaJm gazereci ke~Jisi
~j~ her M lca,Ja,r Barı egihrn ra.rzı~
cla yer~iş o1sa. Ja erke§i~ ege
rne~h§i~i kal:.ul erhkleri~i söyleJi 
ve l:.u Jüşü~ce~i~Do§u~u~ 
gele~eksel Jüşü~ce y~ısıN~ çekir
Jigi olJugur.u vurgulaJı. KaJı~ 
gıı.zereci, "Bu şekilJe l:.iz Bıı.rıcla 
yıı.şa~Jıgı gil:.i ailelerirnizi yihrrniyoruz. 
Çocuklıı.rırnızı Ja. l:.öyle egitiyoruz" Jiyor. 

s~rarnı~ı~ tJzakclo§ur.ur. l:.ır çok ül
kesir.Je l:.ir l:.içirncle Jogru olJugur.u söy
lernek ya~ılgı olrnaz. 
Dü~ya"'m l:.ir çok l:.ölgesi~Je olJugu gil:.i 
malezya' Ja Ja ücretlerele eşitsizlik ol
Ju§u görülüyor. KaJmlar erkeklerJe~ 
Jal..a az ücrer alıyorlar. tJlke"'i"' e~ 
l:.üyük Pewrer'ı~Ja. (kalay ve çi~ko 
alaşırnı rnaJJlerJe~ y~ıla~ l..eJiyelik eş
yalar fal:.rikası) çalışa~ kaJı~ları~ or
ralarna aylık ücreh 200 Arnerika~ 
cloları. Erkekler ise Jal..a yüksek ücrer 
alıyorlar. 

KaJı~Jar ise l:.ur.a ragrne~ her yerJe 
çalışıyorlar. 

Egırirnc:le, 
l:.a~lcalar

Ja., fal:.
rika.lar
Ja., ra.r
lal!llrJa, 

gece 
k}üp)eriı-..
Je, ~azar 

yerleri~Je ... 
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HEDIYE Yılmaz 

• D oğrusu çok hoşlanmadığımız halde, 
"Azınlıklar" sözundcn daha ıyısini < bulamadığımızdan bız de kullandık. Bu 

ulkcdc kimin azınlık kimin çoğunluk ol
duğu çok tartışılır bır durum. Ama açık 

~ olan birşey var ise oda, "mutlu olma" 
hakkının başta anayasa olmak uzcre çok 
sayıda kanunlarla güvence altına alınan 

~ bir hak olarak sadece Sunni Türklere ta-
nındığıdır. lktidarın onlarda olduğu ger
çeğinden hareket edersek bizim de için

- de bulunduğumuz büyük çoğunluk, vic
dani. etnik ve diğer birçok kimliklerini 
özgurce yaşayamıyor. Biz mutsuz ço

~ ğunluk böylece "azınlık durumunu" ya-
şıyoruz. 

Z 
İktidar dışıyız ve iktidarın tüm ezıcı ku
rumları tarafından denctlenip baskı al
tında tutuluyoruz. Bu ortak yazgımıza 
rağmen biz farkl ılar, birbirimizle nasıl 

- Öir ılişki içindeyız, kendi çıkar ortaklı
ğımızın ne kadar farkındayız veya buna N yönelik nasıl politikalar· yürütüyoruz 
sorularına henuz çok açık cevaplar 
yok . Gerçekte birbirinden beter du
rumlar yaşadığımız halde, kimimiz 
kcndını diğcnnden daha iyı buluyor 

, AMA 
ya da daha iyi niteliklere sahip oldugu

nu iddia ediyor .. Bunlar da tartışmalı . Bırileri 
sahıp olduğu ayrıcalıklı bir kımliğındcn dola
yı diğer birinı her an ezebiliyor. Müslümanlar 
hırıstiyanları, Türkler Kurtlcri, Kürtler Erme
nileri veya Sünni Kurt Alevi Arabı ya da 
Müslüman Kürtler Yezidi Kurtleri ... Kimin gü
cü kime yetcrsc yani. 
Son derece girift ilişkiler bütünü olan bu fark
lılıktarla bırlıkte varolmayı becermemız, top
lum olarak çok zaman alacağa benziyor. Biz 
KQrtler de, bugOn ucu sivri bir biçimde bize 
dokunan ırkçılıgı lanetliyorken, bugQnOn kur
banlan olarak, yannm cellat1anna dOnQşme
mek için şimdiden ntçıııgm lanetini gOrmek 
ve ona karşı durmak: zorundayız . "Farklı ama 
eşit" duruma gelmek için verdiğimız mucade
lenin boyutları bugünden yarına izleyeceğı
miz yol yöntemle de çok yakından ilgilı. 
Farklı kimiıkiere sahip kadınların , bilfiıl ken
dilerini anlatmalarından da yanayız ve sayfa
larımız onlara her zaman açıktır. Nitekim. za
man zaman yayıoladık da. Ama sistemlı hale 
getirmek için biraz altyapıya ihtiyacımız var
dı. 
Topartamaya başladığımız arşiv, bu projemizi 
hayata geçirmede biraz kolaylık sağladı. 
Biz burada ayrıca anlayışımız gereği bu konu
daki tavrımıza uygun yazılara yer vereceğımi
zi belirtiyoruz. Kürt kadınları olarak. acısını 
çok yakından bildiğimiz ırk ayrımcılığı bu 

toplumda kök salmış ve kapalı odada 
surekli yaşayanların bu pis kokuyu his
scdemeyecek hale gelişleri gibi kanık
sanmıştır. 

Bundan sonra, bu politikamız gereği her 
sayıda derli toplu olarak azınlıktarla ılgi-
li haberlere yer verıneye çalışacağız. 
Azınlıkların kendı çıkardığı yayın organ
larını kaynak olarak kullanmayı daha 
doğru buluyoruz. Bu sayfayı ilgi duyan
lada birlikte daha .~a zenginleştireceğimı
zi ümit ediyoruz. üzel haberler için katkı 
larınızı bekliyoruz. Sistemli ve duzenli çı
kan sayfalarımızdan bıri olarak yalnızca 
haberlerle yetinmeyi değil, aynı zamanda 
bu konudaki farklı gelişmelen de aktarmak 
ve birlikteliği anlamlı kılmanın bir yolunun 
da tanımak, anlamak ve doğal olarak da 
bunlar için bilgi biriktirmek olduğunu do
şünuyoruz. 

Farklı kimliklere sahip kadınların, bilfiıl 
kendilerini anlatmalarından da yanayız ve 
sayfalarımız onlara her zaman açıktır. Nite
kim, zaman zaman yayınladık da. Ama sis
temli hale getirmek için biraz altyapıya ihti
yacımız vardı. Topartamaya başladığımız ar
şiv bu projemizi hayata geçirmede biraz ko
laylık sağladı. 

· "Kürdum" dendiğinde cevap olarak, "Estağ
furullah. hepımiz insanız" demenin Kürtleri, 
gerçekten hangi safta gördüğunü ve hiç de in
ce olmayan bir ırkçılığın ne kadar da masu-www.a
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mane bır ıfade tarzı ile her gun yenıden 
t.\retildığini fark ctmesek. sorgulamasak .... ve karşı durmasak bu toplumda hıçbirşey degişemez .... Ermcniler. Rumlar. Yahudiler, Sur
yaniler, Yezidiler. ... yani Sünni Türk olanın dışında kimse bundan muaf değıl. Hepımiz 
bir bıçimde az ya da çok nasiplcniyoruz. 
Ezilmcnin kendi içinde en çokla ıfade edılen 
bir hiyerarşisi olamaz. "Benim ezılmişliğim 
senin ezilmişliğinı döver" diye rekabet edeceğimize, en çok kimin ezildiğinı spor skoru 
gibi sıralayacağımıza tüm ezıne/ezılme ılış· 
kilerini bertaraf etmenin yollarını ararsak 
iyi olacak. Bu ateş hepımizı yakıyor! 

Re~d~fo~~ ~e~~n~~~~~~~i. 
•Türkiye'deki ilk kadın muhabirin kim 
olduğunu biliyor muydunuz? Elcnı Kure
man (Orhan Koloğlu, Dunden Bugüne ls· 
tanbul Ansıklopedisi, Rumca basın mad
desi). 
• Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği Baş-
kanları 30 Ocak'ta Irkçılıkla Mücadele 
Yıl'ını başlattılar. 
• Kendı kültürunu. tarıhını yazan azınlık 
yazarlar giderek artıyor, ama onlara karşı 
da cengavcrler gıbi çarpışan vatansever 
yazar ve gazete~ilct de boş durmuyor ve 

bol biltınsel dayanaklı suçlamalarından geri kalmıyorlar. Yine de bu yeni kitapların, · 
okuyucusuna ulaşmasına engel alamıyorlar . lşte_son aylarda çıkan kıtapiardan bazıları: - SURYANILER Anadolu'nun Solan Rengi 
Yakup Bilge lYeryüzu Yayınları) ; Yakup Bilge kitabında, Suryanilerin ezildığinı, Turklerlc eşit olmadıklarını, katliamlar gördulderi için 

çoğunluğun Turkıye'yi 
terketmek zorunda 

kaldığını anlattığı 
için Turkiye ve 
Türk milleti 
aleyhine ifti
ralar attığı id
dıasıyla suç
landı ve "bö-
lucü" ilan 
edıldı Her
gun Gazetesi 
tarafından. 

HIRISTl
YANLIK lLE 

1LG1Ll GER-
ÇEK DIŞI lDDl

ALARA YANIT -
lsa Karataş; Bu kitap 

da Yeni Şafak Gazetesi'nden 
Mustafa Özcan'ın gazabına uğradı. Karataş. 
misyonerlikle ve Protestanların siyasi ve dini 
uzantısı olmakla suçlandı. • 

• 1960'tan bu yana cemaat vakı!laı ının 
hukukı ve fiılı durumları surcklı zoıla:;; 
tınldı Bugun de azınlık \ :ıkııları. yenı 
taşınmaz mal edinemcdıkkıi gıbı J03o-
1971 yıllarında sahip oldukları ta:;;ınınaz
lan ellerinden alınmaktadır. GcJıkpa!?a 
Protestan Kılısesinin Tuzla'dakı ta~ın 
mazı da bu kararlara uyularak ellerınd(;n 
alındı. 
• Ermeni Kilıse'sınc b~mbalı saldırı yapı! 
dı. 6 Ocak'ta lsa ~esıh'in Doğuşunu. gN keml ı bir şekılde kutlayan Istanbul Eyup'tekı Meryem Ana Kılısc!:>ıne, 19 Şubat 1997 Çarşamba gccesı p.uça tesırli 
bomba atıldı. 
• Ergun Balcı Cumhuriyet Gazetesı'ndekı 
köşesinde, 1915'te Ermenilerin soykırım yaşamadıklarını Osmanlı Hukümelinın, bölgeden sürme kararı (tehcır) aldıklarını 
ileri süruyor. Yeni bır şey yapmıyor Ergun Balcı, sadeec resmi ideolopnın yeniden üretımine katkılarda bulunuyor. Bu tezini cic İngiliz tarıhçi Prof. Bemard Lewıs'ın Ortadoğu adlı kıtabındaki ıddıalarına dayan dırıyor. Aksini ıddıa eden kıtap sayısı da az değil. Balcı bunlara bıraz az ö~arg• ıle bak
sa belki bırşeyler öğrenir. • • • 

Kaynaklar: 
' SOZ I laftalık Gazete, AZALlRKEN- YEL-
DA, 15 Şubat 1997 

AGOS Haftalık Ermcnice-Turkçe Gazete. 
10 Ocak 1997 www.a
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BARIŞ HANGi ZAMANA ERTELENDi ? 
KITAP ADI: ŞARK ÇIBANI 

YAZAR: TOMRIS ÖZDEN 
YAYINEV1: çM YAZlLARI 

DERYADuman 
- Çok Üzgünüm. Çok Acı Çekiyorum. Gör
düklerim Gerçek ... 
Tomris Özden 

Geçtiğimiz yıl Çivi Yazıları' ndan -Kamera Dizisi- Tomris Özden' in Şark Çıbanı adındaki yap ıtı çıktı. Barışa taraf olanların kendi sesini bulabileceği, yakın dönem politikasını aydınlatan hayli yoğun tempolu bir kitap bu. Tomris ÖZden, tutarlı ve aydın bir kadın olarak. c:Sevleti-toPiumlHistemi karştsında bulduOu halde, eşinin 610m0nün, ldrti savaş içerisinde bir cinayet olduğunu wrgulamaktan Jcaçmmadı. 
O duygulu. birikimli ve savaşçı bir kadın . Acılardan herkes kadar, belki daha da fazla payını almış olmasına rağmen, hala güçlü ve inadına yaşıyor. Bu ülkede az rastlanan muhalıf tavrı yazarda görmek mümkün. Kitabın kapağındaki sözleri ak-

tarıyorum : 

Tomris Özden 

Savaş, dipsiz bir kuyuy8 taŞ atmakla eşd&
ğeröır. 
Savaş, insanın kendi içindekı özgürlüğü ve 
insanı taşlamasıdır ... 
Bant zahmettir ... Bant Ozveridir ... Bant, geleceğe gQvencell, mutlu ve sevgiyle 
balemaktır. 
Kini, nefreti unutmaktır ... Barış utanmaktır ... 

Barış yüzünü güneşe dönmektır .. 
Barış ... Barış ... 
Barış ıçın örgütlenmeliyiz ... 
insanı yardıma çağırmak gerekir ... Içimizdeki ve dışımadaki insanı yardıma 
çağırmak gerekir .. . 
insanı çağırmak gerekır .. . 
Tarihi oluşturan savaş ve barış üzerıne daha fazla birşey söylemek gerekir mi bilmiyorum. Demokrasiyi gerçekleştireceğiz diye savaşa çığırtkanlık yapanlar. cinayetlerinden utanmali artık! Yeıy0z0 be~ gönül verenlerin olacak. Savaşın rengi karadır, lormmdlr, bizim beyaza ve s:ır 
dınlığa ihtiyaamrz var ... Tomris Özden'e ülke kamuoyunda yapılan haksızlıkları sizler de pekala bilıyorsunuz, hep bir kurban istiyor bilinen ve modern görünen canavarlar . ·vurun kahpeye", ·vurun kahpeye" zihniyeti hepimizin yaşamına bir şekıl de yansımıştır. Şızofren! Katil! Frengi! intihar! Tahkikat! O, Türk Aile kadını değil. Tüm bunlara karar veren etkilı ve yetkili beyler bu zihniyetle yaşayamaz, kadınlar kurtuluşu ve dayanışmayı güçlendirecek çünkü. Giriş kısımlarında, eşinin öldürülmesıyle başlayan acılar, olaylar. tehditler ak www.a
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tarılıyor. Yazar, "riskli terör oyun ları bitme
diği sürece, acılı ve yalnız olacağız' diyor. 
Sonra yaşamına daır kesitler buluyoruz. 
Veterıner olan babası Urfa' da görev yaptı ğı 

için çocukluğu nu orada yaşıyor . Sivrisinek
lerden yüzünde ömür boyu taşıyacağı Şart 
Cıbanı kalıyor, kitaba adını veren, doğu ya
digan bir anırnsatma bu. 
ilkokulu ve ortaokulu Antep' te bıtiriyor. 
Sonra, babasıyla tekrar Urfa'ya donüyor. 
Art k Şark Çıban yok, geçen yıllar bataklık
ları kurutmuş . Urfa' nın yaşamı, O' nu do
ğu üzerıne düşüncelere sürüklüyor. 
Bitmeyen bir çile ve uzun bir kımsesızlik 
·sarri Sarrı· dıye bağıran insanlar. Bir ih
malkarlık, dıştalama öyküsü doğu. 
73-74' de bankacılığa başlıyor. Rıdvan Al
bay'la telefon ve tesadüf sonucu ilginç bır 
tanışma yaşanıyor. Sonra mektuplar, aşk, 
yaşamın tüm canlılığı . Albay' ın tayıni Kah
ta'ya çıkıyor ve evieniyorlar Albay Çerkez 
olduğu içın, aile kurumuna saygısı çok 
fazla. Tomrıs Özden işten ayrılıyor. iki kız
ları oluyor çıftin, taa ölume kadar yarım 
kalmış bır aşkı yaşıyorlar 

Medyanın birtakım yönlendirmelerinin, 
karalamalarının ne 

kadar acımasız olduğunu görebilirsiniz 
kıtapta . Zaten kitabın son kısmı, kendis ı hak

kında çıkan yazı ları (olumlu-olumsuz) bulun
duruyor. Ölüsü 17 saat arazıde bekletıl ıyor 
albayın, ı şın içınde çetrefıller ve bılınmezlık
ler dolu. Eşi basına açıklama yapıyor. ·şeh it 

olarak kabul etmiyorum O'nu" diyor. öldü
renler öfkelenıyor, ucu bır yerlere dokunu
yer çunkü Sonra susturmaya çalış ıyorlar, 

bas ın açıklamalarını tekzip et dıyorlar, bayrak 

ve kuran öpme derslerı verılıyor cenaze tö
renı ıçin . 

Dünya Barış Günü'nde elele tutuşuyor bır 
gerilla ablasıyla Ölüm acısını taşıyan iki ka
dın ve barış buluşuyor, ıkı kadın ve barış ... 
Ve malum CHP-PM üyelıği, ardından gelen 
polıtık ınce hesaplar. Hiç kımse O'na sahıp 
çıkmıyor. Aılenin dokunulmazlığına saldıran

ların yardımıyla ikı gunde sessız-sedasız çı
karılıyor üyelikten Özgür1ükten ve adaletten 
yana olan kadınlar bu olaya sahip çıkmalı. 
sara bilincinin ve koşullandınlmış sessizliğin 
dışına taşmalıyızl 
Kitabın sonunda, Rıdvan Albay'ın mektubu, 
CHP'den . ayrılış belgesı, fotoğraflar, yazarlar 

ve yazıları var. Çocukluğundan bugüne de
ğin ilginç bır serüven n ·ç·nde olan aykırı, yü

rekli. inatçı ve adaletsizlığa karşı olan sıcacık 

bırinın yazdıklarını okuman ızı ısterım. 

Bu ara da ilg ilılere bir haber, ıkıncı kıtap 

yolda. 
B ilıyorsunuz, yüzyıllardır savaşı n ve ölü
mün yeryüzüne faydası olmadı. Ne 
u l uslararası yat ı rım lar ne de silah tüc
carları, çığırtkan lı klarıyla dünyayı ele 
geçıremezler. B ır yarrerde nıce Tomris
ler ve karanlığa bağıranlar var. Çünkü 
karanlık uyutur, karanlık hareket eder, 
karanlık hepimize dokunur. 
Sevgılı kıtapseverler okuyun ve kararsız 
kalmayın. Nice nice Tomrislere, nıce nice 
kitaplara merhaba. Bu sarışın kadını ız
leyın ve ya ln ız bırakmayın! ... 
Toplum, aile ve devlet Ne kadar bir
birıne benziyor değ ıl mı.., 
-Yalnızlık ya da kimsesizlık Çevremde 
sadece yakınlarım. Toplumun gözaltına al
dığı bedenim, hissettiiderimin güvencesi 
ile dinianeeye dalıyor. Düşlerım ard ı sıra 
birbırıni kovalıyor. Yorulmak bılmeden. 
Arka arkaya sılah gıbi patlayan flaşların kör 
edıcı ışığı bıle beni uyandıramıyor. 

EK NOT : T Özden - barış yanlısı olduğu 
için- medyada ıllegal örgüt üyesi olarak lan
se edılmeye çalışılıyor Düşmanlarını 

çoğaltmak, savaşın yıldırmak, gerçeklığı 

saklamak için yapılıyor tüm bunlar O 
savaşa karşı olan bağımsız bır ınsan.. • www.a
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• • ••.• Aş_ K •••• • 

·• YALNlZ - IÇINDIR• :.;;,:';.7:~:-n • 
AVA 

Dinmiyor senfonisijistltmm. Aynı a11lanıı 

/ark/, tonlarda defalarca tekrar/ıyor. Hrrçm 

dnyglfsalltğmra çarptp dağtftyor. Yemden bü

!tinleytp sanyor goi/enim, sisler ülkesine ta

ştyor. 

.. _maktachr, firetip bo/ii. tiirch"i ~-

K E N D 1 S 1 ~;ze. llikleniı sarhollttğuyla. ~oku?r
-u 

kça adama, 01/Unvarltğ. da 

Seu,p"rken oy/esi sorar ki ': çoğa/tr. 

IFe, ya;a1mu;ltklar pejmiirde peroasız dola

myorlar, terkech"ltmi sokak/urda. Yiinldii

ğı"im Of/11/JIIf yol, kO'Ime bt"r tapmak çtkart

yor kar;mıa. Alt;lularm küflendirchgi nemlt" 

duuurlar,, dokunuyorum. Dokundukço ren

ge ko;uyor chtuarlar. lrkt"lt"p çekiyonmı el/e

nim. Ya;am suyımru iç1yor, co;kmıluğum

dan besleniyor bu chtvarlar. llerltyorum 

chtrdukça, tlerledikçe dumyomm. Vardtğmı 

yerde bir kap,. Kapmm iizerinde gizlt· b tr 

dtfde ya.ztldtğmt sanchğmı ;i/reli b1r cümle. 

Çiinktl /igiirler/e i/ade edil1m;. Belk1 kelt

me, belkt de bt"r O'ykt"i. Btrden çôiiilt"iyor di

lt kapmm ya da belieğime yabanct gelmt~ 
yor, oi:uyab,fiyomm: A~K YALNlZ KEN

DISI IÇINDIR. Birdmbire apltyor kap,

lur. Bedemm ayaklarlim sıiriiyor, gO'rkemlt· 

deı,asa bir heykehiı altma kadar. Bu bt"r 

erkek, ha)'lr kachn. Erse/tk olduğunu anit

yorum. Fakat yii.zıl yok. Beltrsiz, biçim ve 

nltne11uş.Kom~uyor heyke!, olmaya11 aftty-

kenchni b N. ' a, anı samr 

la: "A;ka biçim verecek olan sensin, mutluluk 

tablosu yahut keder çtiebiltrsin yiiziilne. • 

b .. ·' ıızı. e erkek ne kachnchr 

oyte anlarda salt a kt. 
soyunm b · ' .. 'f tr,· SllllrSIZftğa 

ÇO
L L '~'J '~)'Urek. Adam içi11se daha 

" "enaı1ıe Rapa ,,~~ . 
nıeler Alt n.k'Oca.sı ayınlerchr sevif-

"Benim mampiilasyommr t'yi değ1fdtr • d1'yo

rum ;a;kmca. "Tek ba;ma ancak dı"i;leniıi çt~ 

zers1iı, a;k btr ba;kasınm varltğ1m kopd/ar • 

chyor. • Ba;kast daima b tr yabanCJdJr • ch'yo

runı. "Aym zamanda kendin ve btr ba;kast 

olacaksın, bu ;ans1 veriyorum sa11a a;k ola

rak • chyor. Diiplntip karar vermek içm za

man dt!ıyorum. "A;k Ulmanstzdlr "dtyor, 

"ya ;imch·ya da htçbir zam01ı. Ne kaybeder-

sin • chyor, "ne kaybedersinl" • Evet • de

mem/e bedenim katlamyar ve heykelin ayak

larınm chbtiıe çO'kmiiş btr pozisyonda buht

yonmı kendlim:· goi/erimi kaldmp balanca 

techrg1iı oluyomm, heykeltiı ayaklarmda b1r 

kü,ıye: HAIN 1 

Sonra nlzgar olup çtkar kadm, mabedıiı kap1-

smdan. Kadtn nlzgardtr, sorar ada.mt, uçurur 

bı"ltiımechk, gôriilmechk ch'yarlara. Cesurdur, 

tiinı giderini ıtmarsızca açar adama. Ka dm 

sundukça kelldtiu; adam doruk/anna çekı/tr 

. ct sayar enchni daha k 

ha çok a/1p ka dm da. f. '- ç_o , da-

k J · J 
11, SOKIO/?JtJk ISfl"r 

enalltae. 
"' 

Mevsiin/er dôniiplrken, kül rengi btr gık 

saba/71, yataktan kalkamaz hisseder kadtn 

kmchiıi Yorgımlttk çO'kmr"ipiir goi ka

paklarma, yiireğimiı tpğmt ta;trdtğt gO'zle

r~ hapsolmupur ço;kımlıtğun yittigiyer

de karanltğa. K!jJtrdamakstzm, brr sı"ire 

sesstzhgi chiıler. Bımca zamalldır yanma 

yakla;ttrmadtğt /Ssızft,tt gelt"r, oturur 

ba;ucıma. Bır nmni soy/emeye ba;lar /is!ltt 

haltiıde. Dmmt'yor senfonisi/isttmılı. Aym 

anlamt /ark lt tonlarda tekrarltyor: HAIN 1 

Btr ôlt"im dr"i;lemeksin. Usulca teninde 

biiyılttiiğiifl. Sakmchgm korkularmdan. 

Sevıferle beslediğm. Masaist tutkular gt'y

ch"rip, seumrli b,-,. torene gtder gtbiyollarma 

dıipılgrill. o,,. oltlm dü;lemehsin, O'yle 

tamchk, oy/e bı!chk. Bır olılm dü;lemeltsin, 

bır kaç bıiı ytff1k serılue11Ji1de msanm, erkeksi 

ihaneflir rengme boyannıtş: • 

-
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SEVE 

G ünün birinde, annemi 

beklerken babam 

gelmişti. O ana kadar tek bir 

defa görmüştüm onu. Babam geniş 

gövdesiyle bir sandalyeye oturup, 

nenemte ve dedemte sohbet 

ederken, ben ve ablam bize getirdiği 

beyaz puantı, aynı model elbiseleri 

giyinip hemencecik dışarı 

çıkıvermiştik; görsündü mahallenin 

çocukları, bizim de güzel elbiseler

imiz vardı. 

ikinci gün bizi atıp, bu hala 

alışamadığımız yerden uzaklara 

götürmeye karar vermişti. Karar 

vermişti, ama bunu bize söylemeye 

gerek duymamıştı. Bu yolculuğun 

ucunda bir umut ışığı vardı: 

Annerne kavuşmak ve beni bir 

türlü kabul edemeyen bu öğret

menden kurtulmak. Tekrar dört 

tekerlekli sandığa binip bir gün 

bir gecede dünyanın taa öbür 

ucuna gitmiştik. Burada, birşeyter 

beklemek üzere, iki yatağı olan bir 

odaya yerleşmiştik. Yalnız bir 

sorunum vardı; tuvaletim gelmişti, 

hem de 

büyük. 
Beni 

öyle 

öyle temizdi ki, bembeyaz. Peki 

bunların içine yapılmazsa bu iş ve 

benden sonra gelenler, benim bu 

işi buraya yaptığımı anlarlarsaaa! 

Köyde ne güzeldi, boyle durumtar

da evlerin arkasında beğendiğimız 

herhangi bir taşın arkasına oturup, 

hemencecik oracıkta rahatlardık. 

Bu kadar temiz değildi ama, çok 

pratikti. .. Bir zaman sonra, benim 

gibi başka birinin de aynı durumda 

olduğunu farketmiştim. 
Beni bu 

rahatlatmadıysa da, en azından bu 

sorunda yalnız olmadığımı 

anlamıştım. Çünkü her tuvaletten 

çıkışımda ablam telaştı telaştı 

giriveriyordu, yuz ifadesi de ben-

sıkıştırıyordu ki, imkinden farklı olmadığına göre .. 

sanki patlıyacakmışım gibi ikide bir Nedense bu meseleyi birlikte 

odanın bitişiğinde, ayrı kapısı olan bir konuşmaya bir türili cesaret edemıy 

başka odaya girip çıkıyordum. Burada orduk. Sonunda, onun bu sorununu 

iki tane çanak vardı, biri büyük biri nasıl çözdiığünıi bilmiyorum 

küçüktü. Büyüğüne yapsam su d.._ ama, ben pantolonlarımı tama. 

götürmez, kuçüğüne yapsam nasıl ~ men sıyırıp, o küçük kıivetın 

üstüne oturacağımı üstüne başım duvara dbnu< 

çıkaramamıştım ... Bir de ikisi de oturup, işimi görmüştıim. • 
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KOSE Gfi!LI 

SBNJ!:M Çamııbeı• 

Zıvıstan e. Berf dıbare 

da iro her 

kes şa a 
rı1ken 

Jı 

ber ku, evare we Kose 

bıgere, edi mehek ji maye ku 

Newroz be. 

Di male da çi zede ma bu, dayı-

ka min wana derdixiste na v 

tilrekı-: Ard, ran, hiri, şekir, 

çay, kanfet, 

bateq a her 

weki din ... 

dikirin a dikeniyan. Min Ji 

qisedane wana tiştek fehm 

nedikir. 

Min ji dayika xwe pirskir: 

- Tu çi hazir diki? Çima 

KoseGeli 

digere? 

Dayika min 

gote min; 

- Kinge 

daWiya 

saıe te, 

bo tariya 

zivistane 

edi neye, 

elV i 
be tali, 
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tunebt1ne, tengasiye, em 
Kurd uha derdikevin t1 wana ji 
ber deriye xwe diqewirinin. 

- Le Kose çima digere? Te ji 
min ra negot. 

- Tu yi evare bibini. 
evare nikaribt1m şiva xwe 
bi.xWim. 
Lexzek paşe deng defe hat. 
Min ji pencere nelıeri ku, di 
ser küçeye me da çiqas mal 
hebt1n, hemt1 deriye xwe 
vekiri bt1n. Mina wana me ji 
deriye xwe vekir u em der
ketin ser re. 
Me bala xwe daye pey ınirti-
ba Kose heye. Keleka Kose ji 
Bük. Kaleki rt1 rehman ango 
Seroke Qefle, yek ji hebanekf 
mezfn li pişte bu, wi ra ji 

digotin Parsvan. Yek ji 
ruye xwe teni kiribt1, bibt1 
Ere b. 

ji bo xanime em govend 
bigirin! 
Şervanek deste diya min 
gi.rt, ani xiste govende, yen 
din ji het yek deste yeki gi.rt 
me tev govend kişand. 

t1 hin kes ji şiv t1 dar hildabt1n 
des te xwe. Pey wana ji xorten 
bajare ber bi mala me ten. 
Hemt1 kincen eceb li xwe 
kiribt1n. 
Jin, mer, xort t1 keçikan dest 
dan hev t1 govendek gi.rtin. 
Ewana ku nezike me bt1n, 
llemt1 kes çepik lexistin. 
Miroven govende der t1 dora 
Kose t1 hevalen wi girtin. 
Mirtiban def t1 zurne hin bilind 
t1 xweş ledixistin. Ewana tev 
reqedane kir. Paşe Kose u 
hevalen wi listikan t1 henekan 
kirin.Diya min ji male tura 
hazirkiri ani t1 da Parsvan. 
Par s van deve torbe vekir t1 ça v 
qirpande hevalen xwe a .got: 

- De defe xinl Garek 

Ginar ji hatin tev govenda 
Kose Geli bt1n. Bi rasti ji 
govenda küça me her diçt1 
geş dibt1. Kale, Seroke Qefle 
disa mirtiba nehreri. Ewana 
di ci da sekinin. 

- Geli cimaet, em diçinl Di 
sala nu da xer u xweşi ji we 
ra diXWazin, mali ava! 
Birayen min ji tev g:rilba 
wana bt1n t1 ber bi maleki din 
bi helemel meşiyan. 

•JİYAN,Bejmu:18Adar 1998 
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KADIN DAYANIŞMASI ~2~ 
reç devam eder. Pratikte böyle yaparak, iç
ten içe yıkıcı bir tarzda kendini eleştırmek
tedir. 

PA TMA Kayhan 

t/ aldığımız yerden, sorulara cevap vermeye ça
l\, lışarak tartışmamızı sürdürecegiz. 
Kadın dayanışmasının çok yönlü oldugunu ve 
içinde bir çok riskı barındırdığını söylemiştik. 
Dayanışmadan ne anladığımızı belirterek başla
yalım . Kadın hareketinde şu veya bu düzeyde 
yer alanların çok sık duydukları bir soru da "Bir 
kadın diğer bir kadına bunu yapar mı?" . Yani 
bir kadın hemcinsinden gördügu olumsuz bir 
davranış karşısında ilk tepkisini böyle ifade 
eder. Sanki kadınlar kendi hemcinslerine daha 
baştan çıkar ortaklığından dolayı anlayış gös
termek zorundadır. Tek başına kadın olmak, 
dayanışma içinde olmak için yeterli neden mi? 
Ya da kadınlık kimliği ile bilinci, aynı zaman
da örtüşen şeyler mi? Ortak çıkar tüm kadınlar 
için aynı mı? 
Kadınlığımızın yanı sıra taşıdığımız dığer kim
liklerimiz çogu kez birbirinden kopmaz bağlar 
taşır, iç içe girer. Etnik ve sınıfsal kimlikleri
miz bunlar içinde en başat olanlarıdır. Ideolo
jik tercihler, kuşak farkları, cinsel seçimler 
(Heteroseksüel veya eşcinsel olmak gibi) , be
kar veya evli olmak, çocuklu-çocuksuz, kır
kent vb. diğer farklılıklar kadınlığı nasıl yaşa
dığımızı ve bu doğrultudaki tepkilerimizi or
taya koyar. Bu durum, kadınlar arasında çı-

kar farklılığı da yaratıyor doğal olarak. Bu 

çıkar farklılıkları beraberinde çatışmayı da 
getirir. Öyleyse tüm kadınları kesen ortak yanlar 
kadar , onları ayıran farklılıkları da görmek ve he
saba katmak politık olarak gerekli. Bu da ortak 
kadın çıkarının öyle kolay kurulamaclığını göste
riyor. Birbirini anlamakta zorlanıyor kadınlar. 
Bu farklılıkları hesaba katan, bunlar üzerınden 
politika yürüten bir kadın bilincine ihtiyaç var. 
Ancak bu bilinç, kadın dayanışmasını mümkün 
kılar, hiç olmazsa temellerint atar. 

Kadınlar arası rekabet 
Kadınlar arası rekabet de, dayanışmayı kıran, 
zorlaştıran cıddi bir unsurdur. Rekabet ancak 
benzerler arasında mümkundür. Kadınlar, erkek
ler veya ezen konumda yer alan diğer ( sermaye, 
ezen ulus kadını gibi ) kadınlarla değil, kendileri
ne en çok bcnzeyenlerle rekabeti yaşar. Zaten di
ğerleri öyle uzak ve üstünler ki, onlara ulaşama
yacaklarını varsayar. 
Kendi ezilmişliğinin öfkesini, kendine benzeriere 
saldırarak bastırmaya veya onlar içinde en iyi ol
ma mücadelesi vererek varolmaya çalışır. Bu da 
körleşmeyi ve yakınındaki düşmana yönelteceği 
enerjiyi tam da kendi yol arkadaşına yöneltmesi
ne neden olur. Kırıcı ve yıpratıcı bir süreci aynı 
zamanda kendi içinde yaşar. Kürtlerin en çok 
Kürtleri, kadıniann kadınları , işçilerin işçilerı ço
gu kez "işe yaram~" buluşları ve en acımasız 
eleştirıleri içinde bulundukları gruba yöneltmele
ri boşuna değildır. Ta ki, kendi kurtuluşunun da 
benzerleri ile kuracağı ilişkı ağı içinde mümkün 

oldugunu fark edınceye dek bu yıpratıcı su-

Aşağılanmaktan, ezilmekten, içinde bulun
duğu grup özellıklerindcn sıyrılarak, kendı
nı ezenlere özenerek, onlar gibı olmaya çalı
şarak, onlara benzeşerek kurtulacağını var 
sayar. Bu yanılgı kendi grubuna, dolayısıyla 
kendine yabancılaşmayı da beraberinde geti
rir. 
Rekabetin ezıci baskısı , kendini sorgulayıp 
yemiernesini de zorlaştırır. Ezen gruba ben
zeşme çabaları acı getirir. Bu durumda "er
keklerle ne kadar iyi anlaştığını " her vesileyle 
dile getirmeye çalışır, onlara yaranmaya, di
ğer kadınlardan ne kadar farklı oldugunu an
latmaya, onlarla arasındaki sınırı kalınlaştır
maya, dolayısıyla bilerek/bilmeyerek hem
cinslerini de ezmcyc başlar. Kadın kusurları 
onun için iğrençtir ve her alanda "en iyi" ol
mayı hedefleyerek, akıllı ve yetenekli oldugu 
sürece ezilmeyeceğini varsayar. Diğer kadın
ların beceriksiz, aptal olduğu için ezildiklerini, 
dayak yediklerini iddia ederler. 
Cinsiyetçiliği ilıklerine dek yaşayan kadınlar, 
ana karnında yüklendıklerı toplumsal cinsiyet 
rollerini çogu kez içselleştırirler. Kendilerine 
yuklenen kimliği yeniden üreterek, toplum içın
de varolmaya çalışırlar. 
Kadınların dayanışmasını neredeyse imkansız
laştıran bu rekabet, bilinç yükseltme gruplan 
içinde, sürekli sorgulanarak, ama varlığını kabul 
edip, onunla uzun erimli bir mücadeleye giriş
rnekten vazgeçmemek gerekir. . www.a
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Bizimle fiilen bir arada olama
yan diger kadın arkadaşları

mızla da paylaşmak amacıyla, bun
dan sonra okuyucu toplantılarımızın 

notlarını sizlere aktarmaya çalışacagız .. 
Mart ayının bildik telaşına ragmen ve derginin 
çıkış hazırlıkları da bastırmışken, gerçekleştir
digirniz altıncı okur toplantımız, oldukça ve
rimli geçti. 
KüçÜk büromüzda, yer darlıgını bir kez daha 
yaşadık. Çalışma, toplantı, sohbet ve dergi ile 
ilgili ne kadar işimiz varsa hepsini bu küçuk 
mekanda yapmak zorunda kalıyoruz. Belli ki, 
daha geniş bir yere ihtiyacımız var. 
Gündem yogundu, altıncı sayı degerlendirme
sı ile sınırlı kalmadı. 8 Mart çalışmaları ve ya
pılacak miting hakkında bilgi verildi ve görüş
ler aktarıldı. Ayrıca, bizim de içinde yer aldı
gımız Savaşta Tecavüze Karşı Kadın Girişimi 
de tartışma konularımız arasında yer aldı. Bu 
girişimin gerekli oldugu ve bu konuda 8 Mart 
miting sonrasında daha aktü yer alınması ko
nusunda görüş birligi çıktı. 
6. sayı ~..endjrmesi 
ROZA'dan Gülay ile Fatma, derginin hazır
lanış sürecini anlatmak uzere söz aldı. İçin
de bulundugumuz zorluklara degindi. Kadın 
emeginin degerlendirilmcsine önem verdigi
rniz için, kadın yazariara daha fazla yer ver
mek amacıyla erkek yazariann yazılarına ar-

tık yer veremeyecegı-

miz i 
ilkesel bir tu
tum olarak benimsedigirniz anlatıldı. Her top
lantımızda, bir biçimde kendiliginden gündeme 
gelen ve agırlıklı konuşma konusu olan, kadın
lık-etnik kimlik ile ilgili, ilginç yaşanmış bireysel 
deneyimlerin aktanını ve önyargılarımızın keşfi, 
itirafı vb. bir dolu duygu düşünce urettigimizi 
farkettik. Kendıliginden çıkan bu konunun öne 
mi nedeniyle geniş bir zamanda konuşmak üze
re ertelendi. 
Emine, "bir Türk kadını olarak, ezen ulus kadı
nı oldugumuzu söylemekten çekinm~meliyiz. 
Fiili durum bu. Kurt kadınların olmadıgı toplan
tılarda onların varlıgı unutuluyor. Kendimize 
dönük sorgulama yaşamalıyız" dedi. 
Hcdıye, eleştirilerle birlikte öneriterin de getıril
mesinin daha anlamlı olacagını, arşiv için des
tek ve dayanışma bekledigimizi söyledi. 
Hulya, "neden ulusal sorun üzerinde durmadıgı
mızı ve erkek yazariara yer vermedigimizi" sor
du. 
Bunların kendini ifade ettigi yayın organları ol
dugu ve onlarda zaten kendimizi ifade edemedi
girniz için ROZA'yı çıkardıgımızı ve politikamı
zı yansıtacak yazılara yer verınemizin dogal ol
dugunu yoksa , diger yayınların benzerini çıka
racak olsaydık bize ihtiyaç kalmazdı şeklinde 
soruya cevap verildi. 
Hacer, kapsamlı ve tek tek yazılara yönelik eleş
tirilerini belirtti. Bagımsız politikamızın altının 
daha fazla çizilmesi gerektigini vurguladı. Kürt 

kadınlarının 

kendi yaşadıklarını anlatan yazı-
lanna daha fazla yer verilmesinin 

anlamlı olacagını belirtti. "Masa başında, 
uçuk, bunalım yazıları kadınları tembelleş
tirir. Bunlara yer verilmemesinden yana
yım" diye de kaygısını belırtti. 
Özlem, Kürt oldugu için, işlen nasıl atıldı
gını anlattı. Kendi başına mücadele etme
nin ne kadar zor ve yorucu oldugunu vurgu
ladı. 
Paolina, okur yazar oranının özellikle Kürt 
kadınları arasında düşük oldugunu ve onla
ra nasıl ulaşmayı düşündügümüzü sordu. 
Kürt kadınlarının politik gelişmelere çok 
açık oldugunu, okuma yazması yoksa da ço
cuklarına dergiyi okuttugunu, bizlerle diya
log içinde olduklarını belirttik. 
Füsun'da dergınin yarım kalan işlerini 
tamamlamakla meşgüldü ve tartışmalara çok 
az katıldı. 
Nuran, 8 Mart toplantılarına katılmak üzere 
gittigi için aramıza katılamadı. . 
Genel olarak, araştırmaya yönelik yazılara 
daha fazla yer verilmesi istendi. 
Derginin biçimi ile ilgili eleştiriler de geldi. 
Henüz ROZA'nın biçimine 
alışamayanlar oldugu gibi , bu haliyle çok sıcak 
ve sevımli bulanlar da var. 
Yayın politikamızın devamı ve başarı dilek
leriyle, toplantımız sona erdi. 
Not: İyi bir ses alma aygıtım ız olmadıgı için 
tuttugumuz notlardan derlenen bu haber bazı 
eksiklikleri barındırabilir, şimdiden hoş
göeceginizi umuyoruz .• www.a
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EMINE Sapmaz 

Bir toplantıda lrem'le tanışmıştı. Ev
lUiğinden bahsetmemiş, anlaşıldığında da, 
ayrı olduğunu, boşanmak için abilerini, aıle 

· çevresim ıkna etmeye çalıştığını söylemışti. 
Bu birliktelikle lrem, Mahmut kadar rahat 
değildi. Çünkü, erkek tarafı tr em' i beğense 
de, diğer tarafta akraba 

Yani bilincıne diyecek yoktu. Fe~al 
değerleri aşmış görünüyordu. Klasik 
müzık dinliyor, CRR' de konserleri ka
çırmıyordu. Volkınenini yanından ayır
mazdı. Sevdiği kadına da · gerçekten 
aş ıktı. Kürt aydını Mahmut ile Yugoslav göçmeni 

aileye mensup lrem, birlikte yaşıyorlardı. 
Irem'in eski eşinden bir de çocuğu vardı. 
Sevgi dolu bir ortamdı. Üste-
lik, Mah
mut da ço
cuğu kendi 
çocuğu gibi 
seviyordu. 
Yalnız göz
le görünür, 
tanık oldu-
ğum birşey vardı. Mahmut doğup büyüdügo tarihi kentine gıdip geldiğinde, evde bir 
huzursuzluk seziyordum. Irem ona karşı 
bayağı hırçın davranıyordu. Sonradan öğ
rendiğime göre Mahmut, küçük yaşta ak
rabasının kızıyla evlendirilmış, sonra ls
tanbul'a yüksekokul eğitimi görmeye gel
mişti ve yaşantısını buralarda sürdürü
yordu. Artık, eski eşini de beğenmıyordu. 
Aralarında sevgi de kalmamıştı zaten. 
Kendisine uygun da görmüyordu artık. 
Tabii, arada sırada görmeye gidiyordu 
çocuklarını (eski eşini?>. 

kızı vardı "ailenin namusu" ydu. Bir 
tarafa atmaya gönülleri el verir miydi? 
lrem anlamıştı sevdiği erkeğin boşanama
yacağını. Peki, bu tarz yaşamı da nereye ka
dar sürdürebıleceklerdi? Ayrıca. bu şekilde 
bir yaşam lrem'e ters de geliyordu. Başkası
na ait birisine el koymuş gibi hissediyordu 
kendisini. Bu işi karşılıklı anlayışla halletme-
lıydiler. 
Mahmut, yüksekokul mezunu, siyasal bilın-
ci yüksek, aydın bir Kürt olarak çevresinde 
tanınıyordu. Insanlar arasındaki çarpık iliş
kılere de hep karşı çıkar, aydınca çözümler 
üretirdi! Ev. kitapla doluydu. Onemli bir ga-

zetenin sorumluluğunu üstlenmişti. 

Yalnız, ha-
yatının bi
rinci sayfa
sını nasıl 
kapatacak, 
işte ona 
gücü yet
miyordu. 
K.ardeşleri 

eşini boşarsa ölümle tehdit ediyorlar, os
telık gün gün büyüyen Oç de çocuğU var
dı . Onlar ne olacaktı? 
Irem, zaman zaman dile getirdiği çözO

münü yine önerdi. Bu beraberliğin sonu 
yoktu, ıki uygar ınsan, bu işi uygarca çö
züp ayrılmalıydılar! "Yuva yıkan kadın" 
görünümünden de bıkmıştı artık. Seviyor
du ama, kişiliğini zedeleyen bu ilişkiye de 
bir son vermeliydi. Tabii Mahmut, kesin
likle ayrılmaya yanaşmıyordu . O da bir çö
züm önermişti. Resmi eşini ve çocuklarını 
da lstanbul'a getirip, genişçe bir evde hep 
beraber oturabilirlerdi. Ayrıca, çocuklarının 
yetişmesinde ve eğitiminde lrem'in olumlu 
katkısı da olurdu. Hem resmi eşinin adam-www.a
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dan beklentisi de yoktu. Araların
da hiçbir şey kalmamıştı (sanki eşinin başka 
seçenegi varmış gibıl Bu teklif Irem'ı ıyıce 
aşagılamıştı. Mahmut resmen kumalık teklif 
ediyordu. Şaşkınlıgını atlatmaya çalışan 
Irem, böyle birşeyı ondan nasıl isteyebildi
gini, son derece ilkel bir anlayış oldugunu 
falan SÖyleyecek olmuş ve adamı 'çıleden 
çıkartmıştı' . Uzun yıllardır tanıdığı o uygar, 
modern Kürt aydınından beklemedıgi bir 
tepkıyle karşılaşmış, biraz daha ileri gitli
ginde de ölüm derecesıne gelecek şekılde 
dövulmüştü. En son tartıştıklarında yat
mak üzereydiler ve Irem'in başını karyola
nın tahtasına vura vura kanlar içinde bırak
mıştı. Irem, karşı koyamayacak kadar güç
süz ve hazırlıksızdı. 
Sonraki gunler Irem'in kararlılığı nettı ta
bıi kı Bu ış bıtmişti. Mahmut için ise ha
la bitmemıştı. Irem'i teletonlarla tehdit et
meler. her gece kapısına gelip rezıllık çı
karmalar, kadının aılesine akılların alama
yacagı çirkinlikte konuşmalar ... "Kızlarıy
la tanıştıgında düşmüştü, sokaktaydı. 
Onu bataklıktan kur~armış, şimdi de ter
kediliyordu ... " 
Oysa, tanıştıklarında lrem büyük bir 
aıansta çalışıyor, eski eşinden oğluyla ya-

şamını sürdürüyordu. Kimseye hesap 
vermesi gerekmlyordu ama, hesapsız bir ya
şantısı da yoktu. Yıllar sonra karşısına bir er
kek çıkmış, karşılıklı sevmişler ve erkeğin ya
şamındakı çıkmaz yüzünden ayrılmak zorun
luluk olmuştu. Onurlu kimligine, resmen ev
li ve de erkek tarafının baskısıyla da olsa sü
ren beraberliği bozan kadın olmaya yakıştı
ramıyordu. Sevgisını içine gömüp bu işe son 
vermeyi en doğru yol bulmuştu. 
Aydın (!) erkegımizin tavrı ortadaydı. Dayak, 
küfür, tehditler. Irem 'in ailesiyle arasını aç
malar. . .lrem'ın ailesi, evli bir erkekle niçin 
başından beraber oldugunun hesabını soru
yor, erkeğın aılesi "yuva yıkan kadın" mu
amelesi yapıyordu. Bir zamanlar ve hala da 
sevdiğini hissettıgı adamın gazabından da 
perişan hale gelmiştı Irem. 
Çareyi lstanbul'u terkedip, başka bir kente 
gitmekte, ayrıldığı eşinin ailesine sıgınmakta 
bulmuştu. Ayrıldıgı eşınin ailesiyle gayet uy
gar bir ilişki sürdürüyorlardı. Birbirlerine öf
keli degildılcr. Yürümeyen bir beraberlik bit
mişti. Her iki tarafta dostça görüşüyorlardı. 
Yeni kentte, yeniden işe başlamıştı Irem ve 

ogluyla yaşantısını kaldığı yerden sür
dürüyordu. Bir başka erkekle de tanışmış-ev
lenmişti. 

"Yediğım dayagı. tehditleri ve yaşadığım on
ca sıkıntıyı atiattım da, o in-

sanın hakkımda söylediği aşağı layıcı 
sözleri uzun zaman unutamadım" 
demişti lrem . Bir yıl belki daha da faz
la, "düşmüştün, sokaktaydın, ben seni 
kurtardım" sözlerinin ne anlamını 
bulabilmiştı, ne de adama bu SÖzleri 
yakıştırabılmiştı. Düşmek ... sokakta ol
mak ... kurtarmak ... 
"Be adam ! Sen kendini kurtaramamış
sın, taparlan da karşındakine zarar ver
mekten vazgeç" dıyememişti lrem. Bir in
sana, ona ezıyet etmiş de olsa, acı sözler 
söyleyemeyecek kadar sevgı doluydu 
çunkü ... • 

• Yaşanmış gerçek bir öykü oldugu hal
de, sözü geçen ısımler tarafıından uy
durulmuştur. Benzer ılişkıler çevremizde 
maalesef halen varlığını koruyor. (Yazarın 
notu) .• 

Tecavüzcü korucular: Nevzat 
Altuner, Ceyhan Altuner ve 

Ekrem Altuner 
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PAZARTESi KÜRT 
KADlNLARlNDAN NE iSTiYOR? 

B u sayfada yer alan yazıları çok ıçimiz
.den gelerek yayınladıgımızı söyleyeme

yiz. Ustelik, 8 Mart Dünya Kadınlar gunünde 
böylesi sevimsiz bir polemik yerine kadınlar 
arası dayanışmanın güzel örneklerini vermek 

isterdik. Ama, ROZA hakkında kamuoyunu 
yanlış yönlendiren bir haberi yayıniayan Pa
zartesi Gazetesi, TEKZIP metnimizi bile ya

yınlamayarak bize yöneltilen suçlamalara 
karşı cevap hakkımızı bile kullanmamızı en
gellemek istedi. Nedenini sorduğumuzda 

ise, "Birbirimizin yüzüne bakıyoruz, gelip 
bizi sözlü olarak uyarabilirdiniz" şeklinde 

gayri ciddi cevapla karşılaştık. Bu tavırları
nı kınıyor ve yayınlamadıkları metni, dola
yısıyla iki ay gecikme ile de olsa yayınlama

ya karar verdik. Bu aynı zamanda Türk fe
minstlerinin bize karşı aynıncı tutumunu 
da ortaya koymaktadır. Tek başına kendi 

metoimizin çok anlamlı olmayacagını ve 

Pazartesi'nin nasıl bir habereilik yaptığı
nın görülmesi için haberin tam metnini de 
veriyoruz. 

Kadınlara Mahsus Gazete Pazar
tesi Yayın Kurulu'na, 

Gazetenizin, Ocak 1997 tarıhli 22. say ısında 

yeralan, "Yeni bir Kürt kadın dergisi Jujin" 
başlıklı ımzasız haberinizde, "Roza'yı çıkaran 
kadınlar biri hariç şimdi yeni bir dergide" ifa

desiyle tek taraflı olarak verdiğiniz haberın 
gazetecilik ahlakı ile bağdaşmadığını, kamu

oyunu yanlış bilgilendirme, tek taraflı yönlen
dirme ile bizi töhmet altında tuttugunu düşü
nerek, sözkonusu haberin bir an önce düzel

tilmesi dileği ile gazetenizde yayınlamak üze
re aşağıda yer alan görüşlenınizi iletiyoruz. 

Farklı iddialarla ortaya çıkan muhalif bir ka
dın yayın organı olan Pazartesi, yeni bir kadın 
dergisine ilişkin yazacağı haberde, ekibin ne
reden geldiği, geldiği yerde kaç kişi kaldığı gi
bi sorularla haberin içeriğini dolduramaz. Üs

telik görüşü alınan Jujin Dergisi'nden bır ar

kadaşın "Kürt kadınlarının ikiden fazla dergi
ye ihtiyacı var" görüşü de olduğu düşt.lnulür
se, yeni bir kadın dergisinin yayın politikası, 

kadın hareketine bakışı, Kürt kadınlarının bu 
alandaki yeri gibi, dergi ve içeriğiyle ilgili bir 
tanıtım beklerdik. 

Pazartesi Yayın Kurulu'nun, bizi saran ve 
toplumun hücrelerine dek işleyen ırkçı-cinsi
yetçi sistemle mücadele ederken, karşımızda 

değil yanımızda olmalarını beklerdik. 

Kendimizi ifade olanaklarını yaratma 
uğraşımızın önünde, başta DGM'ler ol
mak üzere toplumun ırkçı-cinsiyetçi tüm 
kurumlarıyla boğuşmak zorundayız. Pa
zartesi'nin yayın politikasında haberi ve
riş tarzı ve anlayışı, bu durumda, verili 

cinsiyetçiliği ve ırkçılığ:ı sürekli ureten 

Türk basınından bir farkı olmayacaktır. 

Sansasyon ve tarafların mağduriyeti üzeri
ne oturan bir haberciliği, doğrusu yıllardır 

teminıst harekette emeği geçen kadınlar 
tarafından çıkanlan bir gazetede görmek 
bizi üzüyor. Bu anlayışı feminizmin hiç bir 
çeşidi ile de bağdaştıramadığımızı söyle
mekte yarar görüyoruz. 

Halen yayın hayatına devam eden Ro
za'nın görüşüne başvurulmadan tek taraflı 

haber yapmanın anlaşılır hiç bir yanı yok

tur. Yaptığınız habereilik anlayışında, duru
mu gerçekten anlamaya, kamuoyunu doğru 
bilgilendirmeye, dostça bir tavır göstermeye 

yönelik bir çaba olsaydı, adresi, çalışanları, 
telefonu, yeri-yurdu belli olan Roza'nın da 
bu konuda görüşü alınabilirdi. 

Kaldı ki, taraflar anlaşarnayıp ayrılabilirler. 
Biz bunun ne ilk örneği ne de sonuncusu
yuz. Tüm bu ayrılık nedenlerini taraflar ken

di yayın organlarında zaten anlatıyorlar. 

Eger, Pazartesi'nin hedefleri arasında Kurt www.a
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kadınlarının arasında varolabilecek bır çeliş
kiden yararlanarak polıtıka uretmek var ıse 
onu bılemeyiz. 

ırkçılığa ve cınsiyetçıliğe karşı bir yayın po
litikası yürüten ROZA ve bu göruşlerin savu
nucusu biz ROZA çalışanları olarak, kadınla
rın kurtuluş mücadelesinde birbirimıze rağ
men değil, birlıkte mücadele etmeyi düşlü
yoruz. 

~yer alan metin Pazartesi'nin Ocak 
1997 tarihli sayısından aynen alınmıştır. 

"Yeni bir Kürt kadın dergisi: ]UJlN 

Roza'yı çıkaran kadınlar biri 
hariç şimdi yeni bir dergide. 

Jujin, kirpi ve kadının bir araya gelişinden 
doğmuş bir isim.Kürtçe'de Juji kirpi, Jin ka
dın demek. Kadınlar bir çeşit kelime oyunu ya
parak kirpi ve kadını biraraya getirmiş. Hatta 
daha da genişletip Jin i (yaşam) de katarak 
bir harmanlama sonucu Jujin'i keşfetmişler. 
Yeni çıkan Kürt kadın dergisi Jujin, Roza'nın 
bir çeşit devamı. Bir yıla yakın bir süredir, iki 
ayda bir yayınlanan ilk Kürt kadın dergisi 
Roza·yı daha önce tanıtmıştık. 

Belki hatırlarsınız, belki okuyorsunuz. Şimdi Ro
za'yı çıkaran ve fiilen yürüten kadınların birisi dı
şında hepsi Jujin'de 

Derginin 'Merhaba yazısında niçin ayrıldıklarını 
şöyle açıklıyorlar 'Tek kişinin yaratmak istediği 

erk-e karşı koymadaki ortak tavrımız. Ast-üst iliş
kisi, hiyeraşik örgütlenmeye karşı duruşumuz. Bi
reysel hareket yerine, kollektif çalışmaya olan 
inancımız, · ve daha bunun gibi nedenler ... Ju
jin den kadınlarlar jujin üzerine sohbet ettik. Birisi 
"Roza da, Jujin de Kürt kadın dergisi, sonuçta 
kendi irademizde Roza'dan ayrılmadık bu önemli ." 
derken diğeri gülerek" Kurt kadınlarının ikiden faz
la dergiye ihtiyacı var: diye ekliyor. Kiminin haya
linde daha renkli bir dergi var, kimisi, 'Daha işin 
başındayız, her şey zamanla,· diyor. Roza daki ka
dın politikalarını Jujin'de sürdürüyorlar. 

Derginin belki de hemen farkedemeyeceğiniz 
hoş bir yanı, bütün sayfalar boyunca bir haber 
bantının olması. Bütün dünyada neler olup bittiği
ni başlıklarla özetliyorlar. Fiilen çalışan beş kişi 
var, dışarıdan sürekli yazan kadınlar da ekipten sa
yılır diyorlar. Mesela geçen sayımızda röportaj 
yaptığımız Hatice Yaşar da Jujin de yazıyor. Ka
dınlar, Roza'daki emeklerine sahip çıkıyorlar. Za
ten çoğunun Roza da başlayan dizi yazıları 

Jujin de devam ediyor. Yeni olan bir şiir 
köşesinin bulunması, karikatür ve bulmaca 
da var. 'Niçin Jujin ismi? sorusunu da şöyle 
cevaplıyorlar "Kirpiyi kullandık. Çünkü: ikinci 
sınıf bir cins görülerek maruz kaldığımız 

sömürüye ve savunmasızlığa karşı çıkmak 
istiyoruz. Bize yönelen bir türlü olumsuzluğa 
karşı bir savunma aracı olarak artık diken
lerimiz olsun istiyoruz. Daha çok savunmaya 
yönelik olan bu dikenlerimiz erkek eğemen 
bakışa, değer yargıianna karşı saldırı aracı da 
olacaktir. işte bize yönelen tehlikelre karşı 
kadınca dikenlerimizi göstermeyi ilan et
tiğimizin resmidir Jujin.Jin dedik çünkü, 
kadın ız: 

işleri zor. Bunun farkındalar. Jujin'in • Aynı 
coğrafyada yaşayan Türk Kürt ve diğer azınlık 
kadınlarının birbirini anlaması için önemli bir 
dergi,' olduğunu söyleyerek, 'Hoşumuza gider
se erkek yazılarına da belli bir oranda yer vere
biliriz,' diye eki iyorlar. "Nasıl bir jujin?' sorusuna 
• ihtiyaçlara göre",' ilgimizi ne çekiyorsa "diyor
lar. "Bağımsız ve kadı nca", Kürt kadınlarının etnik 
ve cinsel kimlik mücadelesine katkıda bulunmak 
özelde Kürt kadınların , genelde tüm kadınları~ 
aralarında duygusal bağı oluşturmaya hedef
lemek, 'diye de yazıyorlar. Dergide Kurmancı 
lehçeyle yazılmış Kürtçe yazılar da var." • www.a
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kitapta, Suu Kyi' nin yaşamına 
görülüyor. Burma'da insan hak- ilişkin ailesi, arkadaşları , köşe 

. V.K. Tang larında sağlanacak bir gelişmenin, yazarları ve kendi yazdıkların-
Ingilizce'den çeviri: TUNA ancak demokratik bir hükümetin dan oluşan değişik bakış açı-

B 
işbaşına geldiği takdirde gerçekle- ları sergilenmiş . Bu değişik gö-

ilinen bir gerçektir. Batılılar, bi- .şe- rüşlerde, davranışlarının zera-
reysel hak ve özgürlükler ile feti ve yüreğindeki tavizsiz ka-

demokrasinin her A ~ s K rarlılığı sergileyen bir kadı-
alanda işlemesi konu sun- •e nın portre sı sunuluyor. 
da çok hassastırlar. u·h.ft UU y·•::. 
Ekonomik bir geliş- • ~ .. · Tinsel Devrim 
menin, ancak ve an-
cak siyasi anlamda • K o , k u d a n Suu Kyi'nin "siyaset demokratikleşme- öncelikli ekonomi" 
den sonra olabile- nitelemesi ancak 
ceğini savunurlar. daha geniş çerçeve-
Asyalı siyasi ve eko- li tinsellikle anlaşılabi-
nemi uzmanları ise •• •• l •• ~ B lir. 'Tin'de yapılan en 
t~plumu~ çı~_ar!~rının o % g u , u e mükemmel olan dev-
bıreysel ozgurlukten rimdir" diyor Suu Kyi. 
önce geldiğini , dahası Burma'lı aydınlar, uzun sü-
otoriter bir yönetimin ekono- ren tartışmalardan sonra bir 
mik gelişmeyi sağlayabileceğini ihtiyaç olarak ortaya çıkan bu 
iddia edıyorlar. bile- "'tinsel devrim" savının, insanların 
Burma'da düsüncelerinden do- ceğini söyleyen Suu Kyi, Burma' bakış açılarına göre biçimlenmiş 
layı altt. ay hapis yatmış, Nobel da yatırım yapmak isteyen yaban- ve tümüyle, bir ulusun gelişme-
Barış Odülü sahibi Aung San cılara da çağrıda bulunarak, hükü- sinde belirleyici rol oynayan de-
Suu Kyi' nin önderliğindeki Bur- metin değişmesine kadar yatırım ğerlerine göre oluşturulduğunu 
ma Demokratik Hareketi, Asya yapmamaları konusunda uyarıyor. vurgulu-
ülkelerinde egemen olan bu Kocası Michael Aris!in ed_itörlüğü- yor. Suu Kyi'ye göre, tinde bir 
geleneksel görüşü altüst ettiği nü üstlendiği "Korkudan Ozgürlü- devrim yapılmadan, devrim son-

ğe" (Freedom From Fear) adlı rası da eski düzende haksızlıklar 
yaprcıış güç www.a
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lerinfaaliyeti ve gücü devam edecek, reform ve yenilenme sürecinde sürekli bir korkuya neden olacaklar ve engel olmaya 
çalışacaklardır. 
Bu tartışmanın özü, ekonomik büyüme sürecindeki kör dövüşte, sosyal_ düzene, felsefi değerlere ve etık standartiara bir ilerleme getirme vaadinde bulunmuyor. Bunun yerine "kişisel gelişme ve kişilerin amaçları doğrultusunda kendi yetenekleri~i gerçekleştirme" özgürlüğünun yolunu açıyor ve bu özgürlüğün her türlü gelişmenin temeli olduğunu ortaya koyuyor. "Sorunun can alıcı noktası, insanlara bu konuda yas·ayla hak tanımasıdır. Suu Kyi kronik yoksulluk sorununu örnek olarak gösteriyor. "Yoksulların tükenişlerine acil olarak çare bulmanın yanında, onların yoksul oldukları düşüncesini de kafalarından atmalarını sağlamak gerekir. Ve demokrasi, eğer insanları sürekli özgürleştirecekse, toplumsal 

gelişmeyi güçlendirecek-se gereklidir "diyor. Bununla birlikte, Asyalı ba-zı hükümetlerin demokrasinin, Batı'nın bir değeri olduğunu söylemeleri, şu anda yükselen değerlerin farklılaşmasıyla ilgilidir. Asyalı politikacıların büyük bir bölümü "ulusal kültür" tartı?malarını kışkırtıp, güçlü bır konum kazanma peşindeler. B~ tartışmalarda, demokrasınin yabancı kültürün değeri olduğunu göstermek istiyorlar.* 
Aung San Suu Kyi, ulusal kültürü şöyle tanımlıyor: "iktidarı elinde bulunduranların siyaset ve eylemlerini haklı çıkartmak üzere oluşturulan ve tarihsel olayların taraflı bir biçimde gösterilmesi ile çarpıtılmış toplumsal değerlerin garip bir bütünüdür"diyor. Suu Kyi, demokrasi ve insan hakları savunucularının dikkatini çektikleri değerlerin aslında Asya kültürlerinin birçoğunda zaten bulunduğunu id
dia ediyor. 
Bu bağlamda Burma'da, örne-ğin, 'Kralların On Göre www.a

rs
iva

ku
rd

i.o
rg



vi'nden (Budistlerde yönetici
ler için yazılmış kurallar düsturu) 
birini vurguluyor. Bu da halkın ira
desine muhalefet etmemektir. 
Suu Kyi bunun Budist tarzı bir de
mokrasi olduğunu söylüyor: "Hal
kın iradesine muhalefet etmeme
nin, temel görevi hükümetin ya
sallığının halkın iradesinden çıktı
ğının hatırlatılmasıdır. 
Insan haklarının geleneksel de
ğerlerin karşısında olduğu konu
suna gelince, Suu Kyi şunları 
söylüyor: "Budizm, geleneksel 
Burma kültürünün oluşmasıyla 
birlikte yüksek erdem olarak ka
bul edilen insanı, en· yüce değer 
olarak görür. Her birey kendi ira
desi ve çabasıyla gerçeğe ulaş-
ma ve başkalarına bu konuda 
yardım etme potansiyeline sa
hiptir. Bu nedenle insan yaşamı
nın çok büyük bir değeri vardır. " 
Herşeye rağmen, Suu Kyi sade
ce ve sadece hükümetin değiş
mesini değil fakat siyasal de-
ğerlerin de değişmesi çağrısın
da bulunuyor: Otoritenin temeli

ni oluşturacak olan 'güvene 

dayalı' bir içerikle değiştirildiği 
zaman ortadan kaldırılacaktır. 
Uluslara kendi kaderlerini tayin 
hakkı konusunda, hak ve düşün
ce özgürlüğü konusunda sağla
nacak güven; halk ve adalete, öz
gürlüğe ve insan haklarına güven 
oluşumunun sağlanmasıdır esas 
olan." 
S(Ju Kyi iddia ediyor:ASEAN ülke
lerini düşünecek olursanız, onların 
kalkınma süreci Burma'dakinden 
çok değişik bir seyir gösterdi. Ve .. . 
işin can alıcı noktası güven olduğu 
görülür. Söz gelimi, Endonezya'da 
Suharto'nun iktidara geliş biçimi, 
SLORC'un (Burma'da süregiden 
askeri iktidar) iktidarı ele geçiriş 
biçiminden bir hayli farklıdır ... ller
leme göstermiş ASEAN ülkelerin
de yeterli ölçüde güven ortamının 
olduğu görülüyor." 
Bu önemli bir farktır fakat ne yazık 
ki batılı gazeteciler yanlış bir 

biçimde tüm Asya hükümet
lerinr Burma hükümetiyle aynı 
keteye koymaktadır." 
Suu Kyi şöyle devam ediyor: 
"Sorunun özü şudur ki, farklı 
demokrasiler olduğu gibi, farklı 
diktatörlükler de vardır. Yapıl
ması gereken Asyalı hükümet
leri basit bir biçimde, West
minster modeliyle karşılaştır
mak yerine, o ülkede halkın 
hükümetine güveninin olup ol
madığı sorusunun yanıtınını 
aramaktır. Aung San Suu Kyi'ye 
göre güven, hükümetin yasal
lığınının kabul edilmesinde en 
gerekli ve yeterli olan ölçttür. • 

Not: Yukarıdaki yazı Malez
ya'da Iki aydı bir yayınlanan 
"Ethos" adlı derginin 
Kasım 1996 sayısından 
Türkçe'ye çevrilerek aktartl
mıştır. 

1\E~IZIYE 0!:\IÇ'!N tv1AfiKEJ\•IESI 3 ~tSA~ l ()97 

GÜI\'Ü BAT~·IAN ' D1\ DEVAl\1 EDECEK ... 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



oORSALlYB Bedir 
Le:ı.biyen Tartışması 

Ayşe Arman'ı bırkaç yazısı dışında ta-

kalı-
.yordu? Bilmiyorum. Ama onlara, onların ~ ılınde yanıt vermek mağlup olmanın en kes

tırme yolu . 
Cinsel tercihlerimizi açıklamak ya da kanıtla-mak zorunda değiliz. Bu. eşcınsellerı dalaylı yoldan tecrit etmemiz anlamına gelıyor diye 
düşünüyorum. 

Aklınızda bulunsun, şu birbirinin tekrarı , vılcık vıcık cinsiyetçi esprilerle "öö! " dedirten Hülya Avşar' ın muhabbetlerine katılmazsanız işte böyle suçlanırsınız. Ne diyelım daktilo yazabiten herl.«:sm saçma sapan dökturduğü bir orta~d·a, 
şaşmamak gerek. 

~'Cl-m.,Jilr1er 01kesinde 

Hoppala hanımın 
gözüne talolanlar 

nıma fırsatım olmadı. Bundan birkaç ay önce, bir magazin dergisinde Ayşe Arman'ın tanınmış bir medacı gibi sık sık Yunanistan' daki Öküz Adası'nı ziya rsô~ Hülya Koçyigit• 
Söz Fato' da benzeri "Son Çare" 
programında tabiri caızse Hulya K~yığıt, Fatma Girik' i solladı. 

ret ettıgtnı, çünkü Ayşe Arman' ın ve tanınmış modaemın lezbiyen olduklan türünden saçma sapan bır yazı 
gözüme ilişmiştı. 

Kim yazmıştı, devamında ne yazı
yordu dikkat etmediğim için şu anda hatırlamıyorum. Ancak, Tempo'nun 53. sayısında Ayşe Arınan ' ın "Kendine kedi süsü vermiş erkek" yazısını görunce bir önceki yazıya yanıt verdiğini fark ettim. Belli ki Ayşe, erkekleri sevdiğini vurgularken dolaylı olarak lezbıyen olmadığını "savunma
ya" çahşıyordu . 

Bir kaç hafta önce, 13 yaşında 
evinden kaçan küçücük bir çocuğu yakalayıp kameralan bumuna dayamışlar . Çocuk ıki elı ile yüzün u kapamış "Bırakın Beni" diye surekli 

~urk medyasında kadın gazetecilere göstenlen görevler belli: N efi s yemek tarifler i, güzellik reçetelerı, erkekleri elde tutma metodları , hatta laik ortamda gelenek ve göreneklenne bağlı çağdaş, modern Türk kadınının haklannı koruyan ' polıtik' çalış
malar bile yapabilirsiniz! 
Ayşe Arman ne yapıyordu da bu cinsiyet

çı saldırılara maruz 

Hülya Avşar'm sohbetleri Fadımc' y~ bır suçlama da Hürriyet' ın 26 Ocak tarıhlı TV dergısinden gelmış iele Vız ~ız adındaki köşede aynen şunlar yazıyor. ~adı me unlü oldu ya . . I ler gun o kanal senın bu kanal benim dolaşır dururdu ilk zamanlar. Sonraları bir hal oldu. Nice isimler çağırsa da, paralar verseler de gitmez oldu. Geçen hafta Hülya Avşar da programına konuk etme~ istemiş. Onunla guzcl güzel sohbet etmeyı amaçlıyormuş ... Ama Fadimc kızı mızın burnu büyümüş olacak ki, "Hülya Hanım . buyurs~n, evımizde güzel guzcl sohbet edelım demış. Bu kuçukhanım kendıni cum-hurbaşkanı filan mı sanıyor" 

yalvarıyor. Hülya Hanım yılar mı?! Evinden kaçtıktan sonra nasıl cinsel tacize uğra· dığını anlatmasını istıyor. Çocuk dırenıyor (ben de televizyonu kırmamak ıçin direniyoruml . Sonunda çocuğu konuşturamayınca 'bak benım de sabrıının bır sınırı var' dıyerek sınirlendiğini belli etmemeye çalışıyor . "Çocuğu bulan iyi kalpli şeföre dönuyor. "Muavinlerin ve diğer şoförlerin , nasıl kızın üzerinden geçtiklerini" anlattırıye r Yüzünü açtıramadığı küçük kıza sonunda ailesine dönmesı gerektiği üzerine nasihatlar veriyor. 'ldeal Çağdaş Türk Kadını Örneği' Hulya Hanım kahraman polis ekipleri ile birlıkte aıleyı buluyor. Anladığı www.a
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mız kadarı ıle, aile daha kaçışın farkında değil. Biraz da aile deşıfre edıliyor. Çocuk eve, yani ailesine geri getiriliyor. Aile ile birlikte yüzünü açması içın yeniden ısrar edili
yor. Çocuk yine açmıyor. Ben "Açma, açma tam şu aradan kaç git" diye bağırıp dururken, Hülya Hanım 'acı' gerçeği öğreniyor: Meğerse küçük kızın sadece burnu biraz büyükmüş. Yani onun ıçin yüzünü açmak istememiş. Yoksa başkaca bir nedeni yokmuş. Ah iyi kalpli Hülya abla hemen 'Son Çare' yanıtını yapıştırıyor. "Ben onu kendi paramla estetik ameliyat bile ettiririm, yeter ki bir 

daha evinden kaçmasın." 
Ay olamaaaz! Biliyorum çaresizlikler ülkesi Türkiye' de çoCL~k haklarını koruyan hiçbir kurum yok. RTUK zaten tam bunları istiyor. Birileri bir yerlere, Avrupa !nsan Hakları'na falan suç duyurusunda bulunsa 'va-tan haini ' diye DGM' ye ·çekilir! lmdaat! 
SOS! ... ! ... ! ... ! 

Fadime' nin Intihar Saldınsı Türkiye Susurluk' tan sonra Fadime ile 
çalkalandı. Susurluk nasıl 
devlet-mafya-polis sacayağını gözuroüze soktuysa, Fadime de kapalı kapılar arkasındaki tarikat bataklıklarının üzerindeki 
örtuyu aralayıp, çamuru gözler önüne 

serdi.. 
Fadime'nin belki böyle bir niyetı yoktu . An-cak iğrenç bir polis baskını ile saçlarından surünerek 65 mılyonun karşısına. kameralara yapıştırılınca; topluma bir ders vermek istedı. 
Önce 
hayatı-
na gi
rer e k 
kendi
s i n i 
ma ğ
d u r 
eden 
iki er
kekle 
v e 
bunla
r ı n 
şahsın

da tari
kat ku
rumla
rı ile 
açık 
a ç ı k 
hesaplaştı. lslamın cinsiyetçi bakış açısını de-şifre ederek, toplumla yüz yüze getirip; hodri meydan demek öyle görunduğu gibi çok da 
kolay olmadı. 
65 milyon günlerce Fadime' nin özel yaşamı 

nı didik d id ık etti. •SQslenip pOslenip televtzyonlarda ~r·, "imam nibhı yerine resmi nikah yapsaydı", "zaten ka~ nal1aıdan para alıyormuş" gibi abuk su-
buk eleştirilere de, "lslama zarar vert.yor~ sun• yakarışiarı ve tehditlerine de aldır-
madı. 
!ntihar saldırısına girişen komandolar gi-bi son vuruşunu da çok kahramanca yaptı: Devlete karşı tazminat davası açtı. lşte ışin asıl püf noktası da burada başlıyor. Davanın hangi söylemlerle aÇıldığını bil
miyoruz. Ancak hemen arkasından Fadime' nin 10 yıla kadar mahkumiyelinin ıs
tenmesi gösteriyor ki; Fadime beklenenı, yanı doğru olanı yapmış. Sistemdeki erkek 
egemen toplumun, cinsiyetçi bakış açısını 
koruyan yasalara çomak sokmuş. 
Fadime sadece tarikatlar için değil, sistem için de atom bombası kadar etkili oldu. Temiz toplum içinse gerekli ilk bırkaç adımdan biri oldu. lşte hemen arkasından diğer tarikatlardaki deneyimlerini anlatan , izleyenleri şaşkına çeviren kadınlar çıkıp konuştu. Şimdiden yüzlerce ailenin kız çocuklarını tarikatlardaki yatılı kurslardan almaya 
başlaması bile önemli bir gelişme . Şimdi Fadime'yi bütün kadınlar ve sivil örgütler desteklemeli. Fadime' nin tslami kesimden olması "Bize ne?" dememizi gerektirmiyar. Bir kadın olarak yaşadıkları hepimizi 

ilgilendiriyor. • www.a
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• • • 
.haber\er ..... ~ 

haber\er. · • • 
. haber\er. kadınların sendika çalışmalannda aktı{ rol oy 

namasını sağlamayı amaçlamaktadır. ~"----
Zinaya eoit cezalar getiriliyor 

M<..'<ieni Kanun Komısyonu, zına suçu işleyen kadın ve erkegin. eşıt bıçimde cezaland ırılmasını ön
gören bir degişiklik hazırladı. 

Morçatı'dan tesettQrlQ kadınlara hukuksal · psikolojik destek 
Morç.ıtı Kadın Sıgınagı Vakfı istısmara ugram ış te
setturlü kadınlara da ucrctsız hukuksal psikolojık 
hiı,met sunacak. 

Booanmada • eşitlige son • önerisi Al'AP Gumuşlıane mılletvekılı Oltan Sungurlu Medenı Kanun'da degışıklık yakpılarak eşiere bo· şanına sırasında eşıt oranda mal paylaşımı uygu
lam.ısına son verilmesını önerdi 

Prof. Dr. Şahika YQksel: 
•şiddet daima bir gOç ilişkisini 

banndınr• 
Aıle içi şiddetın butun ırklarda. sın ı !larda. degi 
:;;ik egiltm duzeylerınde ve dın gruplarında bu: lunabılcccgınc dıkkat çeken lU Tıp Fakultesı ögretım uyesı Prof.Dr.Şahıka Yuksel "Şıddet daima bir guç ılışkisıni barındırır. Aılede kadı 
na yönelık şıddet d ıger şıddetlerden f:ırklıdır. Kadınların % 30'u kocalarından dayak v ıyor" 
görüşünü savundu. 

Muş'ta sendikalı kadınlara 
bekaret kontrola 

Bır baskı ve ışkence metodu olarak kadınl:ıra karşı kullanılan bekaret kontrolu uygulamasının bır yeni· si de Muş' ta yaşandı. 14 Ocak 1997'de Kamu Emekçılerı Sendıkaları Konfederasyonu !KESKl'nun Muş' ta bulunan Şubesı, Dernekler Masası' na bağ lı polisler tarafından basılarak, sendıkadakı tum cv raklara el konuldu ve aynı gün akşamı şube yöneticıleri gözaltına alınır Gözaltına alınanlar arasında bulunan 3 kadın sendıkacıya da zorla bekaret kont rolu y'lpt ırı lmak istendi. Ancak kadın uyelerın şiddetlı tepkisi ve doktorların da kontrolu reddetınesi 
üzerıne giriŞim yarım kaldı Olayın ardından. KESK Kadın Sekreterlıgi bır ba-
sın açıklaması yaparak olayı kınadı 

Çalışanlar Kadınlar lçin 
Eylem Proramı 

DISK' e bağl ı BA:--JK ·Sl:-,0:. "Çalışan KaJınl:ır Için Eylem Programı" yayınladı. Uluslararası Bankacı l ık. Sigortacılık ve Ticaret Sektörü'nde çalışanların örgütü FlET tarafından hazırlanmış l)lan eylem programında. çalışan kadınlar içın gcrçekleşle~tırıl mesı öngörülen başlıca hedefleri arasında. cinsıyet temelıne Jayanan her türlu ayrımcıltğın ortadan kaldırılması, çalı~ma donvasında eşıt fı rsatların ve eşit hakların yarat ılması. kadınların çalışma hakkkı na karşı çıkan geleneksel yaklaşımların reddedilmesi. aıle ve cv yönetimi sorumluluğuyla bağdaşan ka zançlı bir ıstihdamı saglamak amacıyla kadınlar ve erkekle r u;.ın eşit fırsatların ve hakların yaratıl ması, 

8 Mart Kadm Platformu, 
•udm postası• adıyla yeni bir yaym 

çıkardı. 
Ocak ı 997 'de ılk sayısı çıkan Kadın Postası. haftalık olarak yayınlanacak. Kadınlarla i lgılı haberlenn, bu ıç ıletışım ağıyla, medyada çarpıtılmış şeklıyle dcgil , dogru ve dırckt olarak ileti · şımmı saglaınayı amaçlayan yayında, "o1-eli· mızden. yerelımızden , kendı haberlerimizı de burada toplayabılirsek. kendı ıletış ım kanalımızı da yaratabılırız. diye duşunuyoruz.. Kadın ?ostası, aynı zamanda bırbırimiz.den, neler yaptıgımızdan. nerede olduğumuzdan haberdar olma
mızı saglasın ıstiyoruz" deniyor 

ROZA ·bolacolak• 
suçlamasıyla DGM 'de 

24 Şubat !997 tarıhindc . Istanbul DGM'Je yapı· lan mahkeme sonrası. Roza tarafından yapılan 
Rasın Açıklaması şöyle , Düşünce o7,gurlügunun kınntısı dahi ulınadıgı bu ülkede, ROZA da yasaklardan payını aldı. Kürt kadınları olarak kendı kımlıgımızle bı rşeyler yapmaya kalktıgımızda devlctın ırkçı ve dnsiyetçi hukukumı kar~ımıı..da bulacagımızı bılıyorduk. 
Mart 1996'da yayın hayatına başlayan ve ikincı yı-. lına giren dergımız bugunc dek 6 sayı çıkardı. lkı ayJa bır çıkan dergıınız ROZA'nın 2 .. 3. ve 5. sa yıları "bölucüluk" yaptığı gerekçesiyle toplatıldı. lkınci sayımıl-l açılan davada 14 ay lıapıs ve 
666.666.000.- TL para ceı..asını sahibı ve Yazn~lcrı www.a
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haberler .. : .. haber\er. h ab e r e r . . . . . 
Kozlu lacıaaının yıld4nllın0 Maltepe'de bir Kadın Evi ve ozellettirme açıldı ÖDP Usküdar İşçi Komisyonu Kozlu faciası-

• • • • 

Mudürü aldı. Devam etmekte olan 3. sayımızın duruşması bugün (24.02.1997) İstanbul DGM-3'te yapıldı. Yazıişleri MüdürümUz Fatma Kayhan ve dergi yazarlarından Ayşegül Karataş'ın ifadesi alındı. Yapılan duruşmada "bölOcOiük " suçlaması tekrarlandı. Ancak, Yazıişleri Müdürü· müz verdigi ifadede, "Söz konusu yazıda suç unsuru bulmadıgt, derginın politikasına uygun oldugu için yayınlamasmda bir sakmca görmedigimizi" belirterek, bölücülük suçlamasını kabul etmedigi· 
ni söyledi. 
Bize yönelik bu baskıların ülkedeki düşünce öz-
gürlügone yönelık baskıların bir parçası oldugunu düşünüyor ve bu uygulamaları kınıyoruz. Bin· bır güçlükle bogoşmanın yanısıra, devielin bu haskılarına karşı yayın hayatımızı surdürmeye 
devam ediyoruz. 

TQrldye'de 2 milyon fahite var .. . Refah Partisi Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, "Türkiye'de vesikalı 2 milyon fahişe var" sözü
ne, Kadın Kuruluşları tepki gösterdi. Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı !şılay Saygın "Demek öyle kadınlara ilgi duyuyor ki, o ka
dınların sayısını tutmuş" dedi. 

Kadın ve Çocuklara Yeni Cezaevi Istanbul -Bakırköy'de Adli Tıp Kurumu'na ek yapılan bır bına, Kadın ve Çocuk Cezaevi ola rak Adalet Bakanı Şevket Kazan tarafından 
açıldı. 

• 4-5 yıldır dagtnık duruşlarımızın bizlerde yarattıgı nın yıl dönümünde bir panel düzenliyor. 16 ataletten kurtulup yeniden harekete geçmek, poli- mart pazar gunü saat 16'da, Kadıköy Toplumtıkalarımızı bırlıkte uretmek, farklılıklarımıza sal Araştırmalar Vakfında yapılacak olan panel ragmen yanyana durabilmek" için Maltepe öncesı, maden ışçılcrinın yaşam ve mücadeleBagımsız Kadın Platformu bir kadın evi kurdu. lerini anlatan dia gösterisi yapılacak. Sungur lletışım Adresı : Beşçeşmcler Cad. 25/A Savran ve Özgür Müftooglu'nun konuşmacı MaltapalKART AL-İST. olarak katılacagı panelde ayrıcımaden ocakları
BvlUlk dıtı çocuga eşit miraS Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, evlılik dışı çocukların , evlilik içı çocuklar gibı baba

ya eşit mırasçı olacagına karar verdi. 

Sıvas Davasında Kadın AvukatlaraSaldın Sıvas Madımak Otel' de 37 kişiyi yakmakla suçlanan sanıklar, kadın avukatlara "FAHIŞELER" diye bagtrıp. saldırmak istediler. Sanıklardan Mevlüt Atalay, müdahıl avukatlanndan ÇHD BaşkanıŞenal Sarıhan'a "fahişe"· dıyerek üzerine yurümesi üzerine mahkeme salonunda kavga çıktı. Sarıhan, kendisine "fahişe" diyen Atalay hakkında suç duyurusunda 
bulunacak. 

Cumartesi Annelerine rock bir ezgi Ünlü rock grubu U2. 1995 yılı Ekim ayından beri kayıp olan Fehmi Tosun'a yeni albümünde yer verdi. Avrupa, Amerika ile aynı zamanda Türkiye'de piyasaya sürülen albümde, "Ekim 1995 'ten beri Türkiye'de 'kayıp' olan Fehmi Tosun'u hatırlayın" 
mesajı yer alıyor. 

nın özelleştirılmesi üzerınde tartışılacak . 
........ DüNYADAN kısa kısa ..... * Portekiz Parlamentosu, sol kanadın teklif ettigi kurtajın serbest bırakılması önerisını reddetti. * Amerika'da kurtajın yasallaştınlmasının 24. yılında, kOrtaj aleyhtarı gösteriler hız kazanıyor. Kürtaj yapan 3 saglık merkezine bomba atılan Amerika'da, onbinlerce kişı "Kürtaja hayır" slo
ganı atarak yürüyüş yaptılar. * Kadınların bugüne kadar oldugundan daha fazla kapanması için varolan yasaya yeni eklemeler yapan Şeriat Mahkemesi, şartlara uymayan kadınlara verilecek cezaları arttırdı. Yeni yönetmelıge göre, tesettürde kusuru görülen kadınlar, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına ya da para cezası ve 74 kırbaç cezasına çarptırılacak . * Afganistan'ın büyük bölilmünü denetiminde bulunduran Taliban yönetimı, kadınların Ramazan Bayramı süresınce sokaga çıkalibeceklerinı ancak, yüzü ve vücudu tamamen örten "burka" giymeleri· nin zorunlu oldugunu açıkladı. • www.a
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t kadar aıtete8e ile okudum. 

,...lr.....t.-•• Roza'yı aldım ve 80il sayfaama L-s n.....l'den anlayabil- · 

Yeni..-......- bozl-'•• duygulaııdudı U<Wo ~... b" 

Deqpnlz fxıcpmıa gidiyııc, ,_ Iyi ~ ıııuımm 6ecg. olmanızdan 

dJgim bdarıyla, Almanya'da kaJdıiJnız ~ Olke'de baglanfltanm yoktu öte, Kürt kadınlar 

verimli ve aynı zamanda stresli idii.......-.1_ oluşuyor. Hep tarafından çıkarılıyor 

~ kadar Çok f(lkOr )'llWI )'llWI ...,...- laril" asıyd<. Bunu lockettikten 

Dege:u •&u• eo:ııekı~!hı.... ~ · , "oaede bu !nsonJar, oaede bu bdm soma almaya karnc vecdim. 

Bana gönderdiginiz Roza 'yı aımudım ' frendini gOçleııdireıı, tqılıi gilolam e_ döntiş yaptıktan soma 

aldım . Duyarlılığınız ıçın •HaJdannı arayan ve • Çok şOkor yolumu buldum. yanı bugün akşam okudum. 

çok teşekkür ederim. Bu alanda foıdmlar ıımxle1 lııtaııbul'da ayl~cak bırşeyler olmazsa insan yaz-

vecdıginız emeg<nızın. ınsanın insan , Benden flmdilik bu kadar. kalın maya ıhtıyaç duymaz. Ben en azından 

olma kavgası ve bu kavganın Olkemızdeki garlllıDek Ozeıe, boça • oyle da""'""""· Ilk elden söyleyeceg;m 

özgun ilk adımı olan bu çabanızın. top-
HATICE, çalıanızı önemli buldoğumdur 

lumsal mucadelemize bic katkisı olmasını 
Ben toplumla birlikte kadınların da özgür 

dilerim. Hiçb" yabanco/aşma ve sömüru-
olması gerektıgini duşunuyorum Eger 

non olmadıgı bic dünya yaratma kavgasın-
özgür ve demokiatik bir toplum istıyor-

da buluşmak umuduyla, çalışmalarınızda Razıı ~ sak, kadınlacın erkeklerle eşıt katılımda bir 

başarılar diler, devrimci selamlacımo suna- Dostlar, hepinizın yeni olını kutlar, devrim- mücadelede bulunması gerektogı 

nm. 
cı saygı ve selamlarımızia mücadelenizde kanısındayom. Bu benım kadınların her 

J&a t.m.g ASI.ıN başanlar dileriz. Tüm özgürlüklerin ölçüsü: koşulda ve her şaıtta baJıımsız bir kadın 

0.., ~ c-..t -&n. kadın ÖZgürlüğü olsun 
mücadelesinin ıçerisinde devinmesi gerek-

Merhaba Doatıar, 
Roza'yı okumak istıyoruz . Fakat elimıze 

ulaşamıyor. Roza 'yı göndcrcbilırsenız sc

vi ni riz. Çalışmalarınııda başarılar diliyo

rum. Dostça selamlar. 

Rmn•'lll YILDIRIM 
Or4 Tip Ceuevi- Buna 

Ahmet GOvliN tigıne olan inancıını asla geri plana 

Bcı(J., /UpıJı c-..t duşürmez. Bu nedenle, ezilen ve hatta 

Jlıa.izmtr sömürge ilişkileri baglamında, kadın soru 

nunu sorgulamanızı saygıyla karşı
lıyorum . 

Scvguı Razıı'alar, Ama feminist duruşla politika yapmanızı en 

Dergi n izi Ankara' da Türk-/ş' in düzenlemiş az Tü ık feminist po li tıkası kada ı tartışı/ır 

olduğu mıtıngı sonrası ugradıgım bir bulurum. Kadın ayrımcolıgı noktasında ise 

kitabevinden edındim . elbette ki "siyah/beyaz" farkı gözeten tutum 

Sanırom benım !çın albeninizi saglayan, şirin ve daveanış/ara lozellikie "kçolık temelindel 

--~~~~~~--~
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Roza'alar 
h-;.,.; 

Sevgili al~ ve kısa bir SOte içinde de, --~ 

Bana ....-A-ıa oldugunuz Roza'nm 5.sayısınıduyarlı bdmlara dagıttım. Ama çevrem· 

, _ _!~=- devrimci, demokrat tQm 
ları Vuruş 

~ .. ·~ÇI,! J--·-· 
, ... ..wt-.ı.~ıı!fcakı~ FJl• 

de bazı zoduldada bışılqtım. Id blzim haldammf.olıl tom oo,-~: 

RDZa'yı çok="" =a::, K:..tından yanadır: ııa:::; yanadır, umut olmaktan çdop 

kaış• politika cliloıl Çikış ÇQnktl RDZa; Doııtlukıan yanadır,~ b:ııdi bayı3gıru bu ıçekhk ha hne dönüştugu 

geliştitmemiz sa mn m ö ÇQnktl RDZa; Eınelılen yanadır:. ~.,. bizlere ı ta nh i imlemcso dolay,,yla 

ihHyaçtan kaynaklann; dog sınlamalardan renldendinniş, da uzun yollar 
dikkate degeı buluyorum. 

olaıak pohtıkas, da gehştnilmey oık tutmuştur. En lwıa ~ RO.zA.' TOm 
D,ıeg,m bu tan hi n Tü ık, ye toptak-

hak kaıann. bt<da:ek tek dergidir 
nnda yaşayanlaı taratmdan "Imgesini 

Ben Türk'üm. Kürtleıi anlamaya 
RDZa'alann yeni yılmı lwıa pogrulayan Masal" olamk bilince ç•kanl-

çahşmamm etkem he, ne kadaı sosyalisı bir kııtluyorum. En ak 
maso .Çahşmalanmufa başanlat . 

dünya göruşunu ben•msiyor olmamsa da. zamanda ymım O.GONAy 

asd anlamamon etkeni onlann kcnd• d•lleri- dllogiylc, 
20gu/du 

ni, kendı k•mlikleıini ve kendi tarihietini ge-
HOŞÇAKAUN. ROZA' nm Notu ; Gönde>diğiniz kitap 

nosod baskocı-asim;Jasyoncu biı poliHka al-
B, Almaıı •çm teşekkür/er. 

tında yok edilmeye çal ışılmasına, o bölgede 

(Van'da) geçirdiğim maden işçiliğim sürecı 

içerisınde tanık olmamd
ır. Şimdi demaden 

ışçısiyim , aynı zamanda ÖDP Il yöneticisi

yım ve şaırım. "Suren Durumlar" adlı kita 

bımın 3 bölümu. tumden bu soruna ılişkın 

duyarlıl ıklarla yazılmış şiirlerden oluşur. 

Kıtabıma almadığım ama yine de bır Kürt 

kadın genilasına atfen yazılmış şiirlerimin 

bır kısmı da Özgur Gundem 'de yayınlan

şadıklarına cevaben tc tek kişilerin bakışı 

butunluklu bir bakışla özdcşleştırilmede
, du

şunceler oluşturmak v
e gelıştirmek olmalıdır. 

Bizlerin yargısı kısaca "Enternasyonel"cılik 

bazında dayanışmacı ruhla donanmışlar hala 

var. Sızler farkında o
lmasan ızda. 

mıştır. 

Butun bunları şunun için söylüyorum. 

Ayşegul kardeşimin l :skudar ÖDP'de ya 

Bu duyguları taşıyan ÖDP'lı
ler ve ÖDP pali

tıkası vardır. Dıleğim, polıtikada 'marıınal 

kalmamak ve 'olmamak' tır aslolan. 

Amacım sızi rahatlatmak değil sadece önyar

gısız duşünmcnize katkıda bulunmaktır. 

Umarım siz de öyle kabul edersiniz. Bu duy

guyu dile getırdıgım "Katacaklar Bızi de Aşk 

Degıeru Roza Çalıpnlan, 

Bizler cezaevinde bulunan kadın tutsaklar 

olarak, Dcrgi'nizi takip etmek ıstıyoruz.Bu 

anlamda, Dergı'nızi düzenli olarak bize 

gönderırseniz sevinırız
. Ayrıca, cezaevınde 

bulunduğumuzdan dolayı, elımizde kadın 

sorununa yönelik çok fazla yayın bulunma

makta ve bu konuda sıkıntılar çekmekteyiz. 

Bu konuda bızlcre yardım sunacağınız
 dıleğiy

le, çalışmalarınızda başarılar
 dılerız. Selamlar, 

SULTANSarı 

E Tipi Qzam, &}'all/M Koguşu 
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