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R Değerli okuyucular, Yeni bir "JiYAN biçimi''yle MERHABA! 
Bizler, JİYAN çalışanları olarak, zaman zaman zorluklarla kar-

şılaşmamıza rağ~en, örgütlülüğün vermiş olduğu sorumluluk bilin
a ciyle, tüm zorluklara göğüs gererek, diğer alanlarda olduğu gi
k bi, Kürt kadın hareketi ve yazım alanında da, Kürt kadınının ha
S kettiği yeri alması için, gerekli çabanın verilmesini bir görev 
l olarak görüyoruz. Bu anlamda , Kürt gazeteciliğinde önemli bir 

yeri olan "KÜRDiSTAN" Gazetesi'nin 100 . yıldönümü kutlandığı bu 
Y yıl, bizim de 7 yıldan beri aralıksız sürdürdüğümüz yayın organı 
~' "JiYAN"ın 24. sayısıyla, Kürt kadın gazeteciliği ve yazım alanı -

Cl 
d 

na bir katkı sunduğumuzu umuyor ve bundan onur duyuyoruz. 
d Aslında, daha önce tasarladığımız şekliyle çıkarmayı düşündüğü

müz 23. sayıyı, bazı teknik nedenlerle, özel bir sayı olarak çı
karmak durumunda kaldık. Siz değerli okuyucularımızın , o mini a 

n dergimizi de severek okuduğunuzu umuyoruz. 
23. sayımızdan bu yana geçen üç aylık süre, Kürt halkı açısın

S dan önemli günlerin anıldığı ve kutlandığı bir süreç oldu. 
U "Şeyh Said Ayaklanması, Dünya Kadınlar Günü, Halepçe 
n Katliamı, Newroz, Margret ve Zekiye Alkan'ların başkal
U dırıları, Dersim Ayaklanması, Kürdistan Şehitlerini An-

ma Günü ve ilk Kürt gazetesi, 'KÜRDSTAN Gazetesi'nin 
çıkışı" gibi, Kürdistan tarihinde önemli gelişmeleri kapsayan bir 
zaman dilimi olarak anıldı. 21. yüzyıla "temiz toplum" çabalarıyla 

girmeye hazırlanan ülkelerin aksine, bütün kirliliklerini dökmeye 
devam eden Türkiye'nin yine kan kustuğu, Kürt tarihi ve özellikle 
de Kürt kadın eylemlilikleri açısından büyük önem taşıyan bu üç ay
lık süreçte , Kürt kadınları, dünyada eşine az rastlanır baskı, şid 

det ve görüntülere maruz kaldı. 
1857'de onbinlerce kadının Newyork sokaklarına dökülerek başlat

tıkları o ilk eylemin kana bulanmasını dünya kamuoyu nefretle kına
mış ve bir daha da bu önemli güne kana bulanmamıştı . Türkiye'de, 
1998 8 Mart'ında -Dünya Kadınlar Günü'nde- Kürt kadınına uygulanan
larla, Türk tarihine bir kara sayfa daha eklenmiş oldu . Gerek bu 
günde ve gerekse Newroz kutlamalarında uygulanan baskılar , Kürt ka
dını ve halkının direncini daha da perçinleştirirken, dünya kamu 
oyunda Türkiye'nin itibarının biraz daha düşürülmesine neden oldu. 
inatla sürdürülen bu savaşın geride bırakacağı acılar ve enkazların 
yanı sıra, i leriye yöneli k onarı lması güç yarolara da yol açacağı 

kesindir . 
Vietnam Sendromu'nun belleklerde bıraktığı iz, Türkiye ve Kürdis

tan'da bizzat yaşanmakta, savaşın yol açtığı tahribatlar sonucu, 
gelecekte çok daha fazla sorunlar yaratacak bunalımlı bir toplum, 
talan edilmiş, üretkenliği kısırlaştırılmış bir coğrafya oluşmakta
dır. Biz Kürt kadınları olarak, savaşın durdurulması ve barışçıl 

bir çözüm için adımların atılması yönündeki çağrımızı yineliyor, 
tüm halkların bur arada yaşayabileceği eşit-adil bir düzenin kurul 
masını diliyoruz. Bu savaşta çocuğunu, yakınını kaybeden tüm anala
rı -kadınları da, bu süreci sağlamaya katkı sunmaya çağırıyoruz! 
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'98 ·Yılı 8 Mart Kutlamaları 
Berlin: araya gelme kararı alarak, kut-
Bizler Berlin birimi. ola- lamay1. halaylar çekerek sona er-

rak, bayan arkadaşlarım1.zla dirdi.k. 
bi.rli.kte derneği.mi.zde, 8 Köln: 
art Dünya Kad1.nlar Günü'nü, Birim olarak bu y1.l, 8 Mart 

günün anlam ve önemini. i.çe- Dünya Kad1.nlar Günü ' nü ik i oşa-

ren bir eğlence düzenleyerek mal1. olarak kutlad1.k. 
kutladlk. İlki, Alman kad1.n kuruluşlarıy-
Eğlencemize, 100'ü aşhn la, 7 Mart 1998 günü, Köln-Ron-

bir kitle kahld1.. Ayrıca, calliplatz'da kutland1.. DGB, 

değ i. ş i k u l u s l a r iflliJLjWC:IIU.LU..WWllllll.li.A-AUJ~.U,D A B , DA G , D B F , F U -
dan kad1.nların Frauen Union, VAF, 
fozla kat1.lm1.ş SPD-ASF, UFH, Fre-
olmalar1., eğ- undi.nnen Jungen-
lencenin belki mödchen, Mödchenar-
de en renkli beitskreis ve Kili-
yamydL. sel er Birliği kad1.n 
Konuşmalardan gruplar1.n1.n ortak-

D . 

E 

Nure, laşa kutlad1.klar1. 
türküle- bu günün hanrhk-
eğ l enceye la rı 4 ay önceden 
bir renk başlad1.. KOMJIN, 

tt • ve kat1.- baş1.ndan itibaren 

H 

fi 

B 

E 

R 

L 

E 

R 

lanları coştur- bu haz1.rl1.klarda 
du. yer alan tek yaban-

Duisburg: c1. kad1.n grubuydu. 
8 Mart Dünya 8 Mart'a yönelik 

Kad1.nlar Günü ad1. geçen kad1.n ku
del ay1.51.ylo --W~~ Almanlıu~ablrlil«e rul uşl arın1.n ambleml e-

- ~ıieıw:n 8 Mart'ın ajişi 
derneğinde bir öğ- rinin yer ald1.ğ1. ortak 
len yemeği eşliğinde kutlama bir afi.ş ç1.karıld1. ve önceden 
gerçekleştird i k. Kutlama s1.- doğ1. hmı. sağland1.. 7 Mart günü 
ros1.ndo 8 Mart'1.n tarihçesi, 

• koşullar1.nda Kürdis
Avrupa'daki kad1.n1.n 

konumu, örgütlenme zorunlu
luğu, ve olan örgütler ara
S1.ndaki güven ve i ş birliği 
konularında karş1.l ı.kl1. soh
bet edildi. 'KOMJIN Merkez'in 
çı.karm1.ş olduğu 8 Mart bil
• 

. • 
okundu ve dağ1. h ld1.. 
sonras1. tekrar bir 

de, Roncalliplatz'do standların 

aç1.lmas1. düşünülmüştü. Ancak ha
van1.n yağmurlu ve rüzgarl1. olma
S1. nedeniyiebu, gerçekleşemedi. 

O gün dağ1. tma k üzere, önceden 
ahnan 1000 ·adet gül dağ1.hld1., 

gelen geçene bi lgi verildi. Ay
r1.ca her grup kendi ç1.karm1.ş ol
duğu bilidiriyi. dağ1.th. KOMJIN 
olarak bizler de, sadece Roncal- ' 
l iplatz 'la kalmayarak, Schi lder-

...____,_-~----- - - .- 4 
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gasse ve Hohestra~e 'yi de 
dolaşarak, yaklaşık 600 bil

dağıttık ve bilgi ver
Bunun yanısıra, yanı-

gelip bilgi ve adresi
mizi alan Alman kadınları. 

oldu. Daha sonra da, üstle
rinde kadınlann talepleri
nin ~er aldığı 500 adet pem
be balon havaya u uruldu. 

ı oluşu, 

lonların uzun 
uzak 

va da uçuşmal o
sağladı. 

ler de manzara
yı fotoğ rafl adı 
ve bilgi aldı. 

Yağmur nedeniy
etkinliğe 

İkinci. aşama 
olarak da, er
tesi gün, 8 
Mart 1998 günü, 
Köln-Naturfreundehaus'da 
halka açık bir Kültür Gece
si düzenlenerek kutlandı. 

aklaşık 200' e yakın insa
nın kah ldığı gece, açı h ş 

konuşmasından sonra saygı 

duruşu i le sürdürüldü. Say
gı duruşu esnasında sunucu 
arkadaş, Kemal Burkay 'dan 
bir Kürtçe şiir 'okudu. Ar

d-a-n --Kü.ç.ük Aram flütle 
i~ kaç dinleti sundu. Daha 
onra, Köln KOMJIN birimi 

na lrosniye a·rkadaş, gO
önemi ve gün ce 1 du rum 

konuşma yaptı. 

Ayhan arkadaş, bir şıır sundu . 
Çocuk saz grubunun müzik dinle

ttsinden sonra, KOMJIN MY K' dan 
bir arkadaş, kadın çalışması ve 
örgütlenmesinin önemini içeren 
bir konuşma sundu. Sonra da Le
verkusen KOMCIWAN Folklor Grubu, 
birbirinden güzel oyunlar sergi
ledi. Dersim Müzik Gru

son buldu. 
Leer: 

Türkçe sunduğu 

türkülerle sürdü
rüldü. Gecenin so
nunda, yaklaşık 

bir saat ka dar, 
halaylar çekildi. 

Bir de değeri 

30,-DM ile 200, .. -
DM arasında deği

şen 4 tane hediye 
için çekiliş apıl
dı. Böylelikle, 
geeeni n masrafl a
rına biraz olsun 
katkı sağlanmış 

oldu. Bir taraftan 
da, Kürt yemekleri 
standı yer aldı. 

6 saatlık bir 
süreden sonra gece 

8 Mart kutlaması nedeniyle Leer 
kentinde yaptığımı.z kutlamaya 
80'in üzerinde Kürt, Türk, Alman 
kadın katı ldı.. Etkinliği n başın

da konuşan bir arkadaşımı.z KOM
JIN' ın çalı.şmaları. ve amaçları 

ile ilgili bilgi verdikten sonra 
konuşması.nı. şöyle sürdürdü: "8 
Mart Dünya Kadınlar Günü biz 
Kürt kadı.l'ftarı.-n'-n konumlanndan 
dolayı çok önemlidir. Uzun süre
den be ri ü 1 k emi zde devam eden 

' ' kirli savaş bizlere bir anne, 
bir eş olarak bir takım sorumlu-

s 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



 

JiYAN 

B 

i 

R 

i . 

M 

L 

E 

R 

D 

E 

tt 

H 

fi 

B 

E 

R 

L 

E 

R 

luklar yüklemektedir. Bu 
kirli savaşın durdurulması 

için biz kadınların elele 
vererek örgütleni.p barıştan 

• • olanlarla birlikte se
si.mi.zi. duyurmamız gerekir . " 
Daha sonra günün anlam1.na 
uygun şiirler okundu, ka

• ınlara güller dağıt1.ldı, 

Kürt müziği ve Kurt mutfağı 
tanıtlldl. Türk ve Alman 
ad1.nları ile ülkede süren 

ki. rl i. savaş konusu uzun 
uzun tartış1.ldı ve anne ve 
kadın olarak kirli savaş 

karş1.s1.nda neler yap1.labi
leceği. konuşuldu. Kürt ka
d1.nların1.n yaşad1.ğ1. sorun
ların ancak bir araya gele
rek ve mücadele ederek aşı
labileceği dile getirildi. 
Oldukça coşkulu geçen kut
lama, bu tür toplantıların 

tekrarlanması di lekleri.yle 
sona erdi.. 

Mannheim: 
KOMJIN 'lı kadınlar olarak 

Mannheim'da bu yılki 8 Mart 
kutlarnalarına şehir merke
zindeki Paradeplatz'da aç
tığımz standtla başladık. 

Diğer kad1.n gruplar1. ile 
bi. rl i. k te açttğtmz standt, 
Kürt kad1.nlarının yaşamla

rını anlatan resimlerle do
nattlk. Stand ge li. n li. k kız 

gibi. süslenmişti. Ayrıca 

çevredeki kadınlara KOMJIN 
Merkez'in hazırladığ1. 8 
Mart bi ldi.ri lerinden 100 
adet dağ1.tt1.k. Daha önceden 
CORAGE adl1. kad1.n örgütü 
i le kurulan kontak sonucu 
KOMJIN taraf1.ndan çlkarı lan 
bildi ri megafondan da okun-

du. Ayr1.ca standa gelen kadlnla
rın Kürdistan ve Kürt kad1.nlar1.
n1.n durumu ile ilgili sorular1.n1. 
cevaplandırd1. k. 

KOMKAR' 1.n lokal inde gerçek l eş

tirdiğimiz kutlarnalara ise ya k
laşık 70 kişi. kat1.ld1. . Burada da 
8 Mart ' 1.n önem i. ile ilgil i. bil
diriler okundu. Çocuk korosu ile 
Irak Kürdistanı'ndan Ozan Mahmut 
ve Ozan Hüseyin'in di.nletilei 
zevkle izlendi. . Halaylar çekil
di. KOMCIWAN' l1. arkadaşların ha
Zl rlad1.ğı, kad1.n-erkek il i şki.le
rini konu alan skeç çok beğenii
di. Haz1.rlanan yemekler erkek 
arkadaşlar taraf1.ndan misafirle
re sunuldu. Kutlama sohbetle so
na erdi. 

Münih 
K OM J I N -Mü n i h b i ri m i ol a ra k , 8 

Mart Dünya Kad1.nlar Günü' nü, 
"Kulturreferents" kurumu ile or
taklaşa düzenlediğimiz bir et
kinlikle kutladık. Kutlamaya , 
KOMJIN'dan konuşmacı olarak Sey
ran Şi.rvan katıldı. Şirvan ko
nuşmaslnda, Kürt kadınlar1.n1.n şu 

anki durumu hakk1.nda bilgi vere
rek, Kürt kadınlarının bu günü 
yine yürekleri buruk, gözleri. 
nemli. bir şekilde karşlladlkla

rtnt, kadtnlartn üzerlerindeki 
baskt ların şiddetle devam etti
ğini ve ulusal mücadelede Kürt 
kad1.n1.n1.n da erkeğinin yanında 

yer ald1.ğ1.nı belirtti.. 
Yaklaşık 100 ki. şi ni. n katı ld1.ğ1. 

etkinlik, Koma Hevi. müzik grubu
nun sunduğu dinletiden sonra, 
şi i rler ve hal k oyunları göste
risi ile sona erdi. 

Nürnberg: 
KOM:JIN-Nürnberg bi rimi o larak, 

8 Mart DOnya Kad1.nlar Günü i.le 

6 

.;~. 

·· '·· 
•• 1lıı. 
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JiYAN 

i lgi 1 i olarak Nürnberg KOr
istan İşçi Derneği-KOM
KAR'ın dernek lokalinde bir 
toplantı gerçekleştirdik. 

oplantının açı 1 ış ını yapan 
KOMJIN-Nürnberg bi rimi tern

konuşmalarında 

Kürt kadınınındurumuna deği
ne re k dünyada o 1 d uğu gibi 
ürdistan'da da kadın sorunu 
olduğunu, ancak Kürt kadın

arının sorunlarının daha 
ğır olduğunu vurguladılar. 

OMJIN-Merkez ve Demokrasi 
Barış Partisi-DBP Kadın 

misyonu tarafından çıkurt
lan bildirilerin okunmasının 
lktşlarla desteklendiği 

oplantıda, KOMJIN-Nürnberg 
birimi olarak DBP'li kadın

ların verdikleri mücadeleyi 
desteklediğimizi belirttik. 
Toplantıda "Komeleyi Afra

tani Kurdıstan" (Kürdistan 
adınlar Derneği) adına bir 
onuşma yapan Güney Kürdis
anh Perwi n Zend, 8 Mart 
ünya Emekçi Kadınlar Gü
ü'nün Kürt kadınları için 

ha büyük önem taşıdığını, 

nkü Kürt kadınının ulusal, 
ınıfsal ve cinsel olarak 
yük baskılar altında yaşa
ığını dile getirerek, Kürt 

dünya kadınlarını bu bas
ı la ra karşı mücadeleye ça
ırdı. Toplantıda ayrıca da
ul-zurna eşliğinde govend
er çekildi, müzik dinletisi 
nuldu. 

ve çevresinde ya
n yapan Radyo Z Kürtçe re
ksiyonu "Denge Kurdıstan" 

nı gün bir saatlik yayını-
B Mart'a ayırdı. KOMJIN 

.:.; . . ; .. {·: 
~~~· 

MYK Üye s i Z. Rewşen i 1 e bir rö- :'+, . .. .,.,, 

portaj yapan radyo, yayınında 

diğer kadın örgütlerinden tem
silcilerin görüşlerine de yer 
verdi. Konuşmasına, "kutlama" 
kelimesininin Kürt kadınının du
rumuna fazla uymadığını bel i rten 
Z. Rewşen, KOMJIN olarak 8 Mart 
tarihinde Almanya'nın onbeşi aş-

kın bölgesinde Kürt kadınlarının 

sorunlarını dile getiren toplan-
tılar gerçekleştirdiklerini, 8 
Mart'ın kendileri için mücadele
lerini daha da yükseltttikleri 
bir gün olduğunu ve bu mücadele
lerini sonuno kadar sürdürecek
lerini söyledi. 

Wuppertal: 
VHS'de 8 Mart günü bir kutlama 

gerçekleştirdik. Programa saat 
14.00'de "Devrim ve Demokrasi 
Şehitleri" adına saygı duruşu 

i le başlandı. Ardından, KOMJIN
Merkez Yürütme Kurulu adına Ze
rin Tek, Kürt kadınlarının hem 
Kürdistan'da hem de Almanya'daki 
durumlarını i çeren bir konuşma 

yaptı. Tek'in konuşmasından son
ra Koma Biyan halk dansları top
luluğu sahneye çıktı. Topluluk, 
Kürdistan' ın çeşitli yörelerin
den derlenen oyunları sergiledi. 
Programın sonraki bölümünde, ge
cede sunuculuk da yapan Türkan 
Parlak, Kemal Çıplak'ın eşliğin

de seslendirdiği türkülerle iz
leyenlere zevkli anlar yaşattı . 

Ardından, Wuppertal-KOMCIWAN ko
rosunun seslendirdiği Kürtçe 
şarkılar izleyicilerin yoğun be
ğenisini kazandı. Koronun prog
rqmının ardtndan etkinliğe yarım 
saat ara verildi. Etkinliğin 

ikinci bölümü, Wuppertal-KOMCI 
WAN' ın Halepçe katl tamının 10. 

7 
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JiYAN 

yıl dönümü nedeniyle haztr
adığı mi. zanseni. n sergi. l en

mesi. yle başlad1. KOMJIN
Wuppertal bi.ri.mi.ne e konomik 
atkı sağlamak amacıyla ger
çekleştirilen çeki.li.şi.n ar
dından, yine Wuppertal- KOM
CIWAN tarahndan haztrlanan 

Kürdistan'da günlük yaşa
m'tn bi. r parçası hal i. ne ge
len baskı 

ve baskın

lardan yo-
la çıka-

rak, Cu-
martesi. 
A n n e l e -

ka-

ro oyunu ser-
gi.lendi.. Son olarak da ge
ceye Hagen'dan katılan Koma 
Hevi. müzi. k grubu sahnede 

rini. aldı ve seslendirdi
i. Türkçe ve Kürtçe parça

larla izleyenleri coşturdu. 

Etkinlik sonrasında, 8 Mart 
nedeniyle KOMJIN-Merkez' i. n 
çıkardığı bi.ldi. r i. ler dağı

h ldı. 
Hollanda-Oenhaag: 
Bizler, Hollanda'da yaşa

kta olan Kürt kadınları 

olarak uzun süreden beri. 
yürüttüğümüz çalı şmalar so
nucu, bi.ri.mimi.zde KOMJIN'ı 

oluşturduk. KOMJIN olarak, 
bi. r çal ışma programı hazır

ladık ve çalışmalarımıza 

başladık. ·su çalışmalardan 

bi. ri. de "8 Mart Dünya Ka
dınlar Günü" ile ilgili et-

ki.nli.ği.mi.z oldu. 
8 Mart'la ilgili çalışmalar iki 

ay önceden başladı. Denhaag Şe

hir Belediyesi 'nin çağrısıyla 

hazırl tklara başlanan bu çal ış
mal arda, KOMJIN o larak il k gün
den itibaren yer aldık. Biz, 
Kürdistanlı kadınlar olarak bu 
kutlamada, kendi ki mliğ i miz i ve 
kültürümüzü tanıtmayı hedefle

mişti.k. 

Denhaag 
Belediye
si 'nin des
eğiyle dü
enlenen bu 
üne, deği-

şik ulus
ı a r d a n -

Fas, Suri
nam ve Hol

landalı- 300'e 
yakın kadın katıldı. Bizl.er bu 
kutlamaya, önce Kürt giysilerini 
tanıtan bir defile ile katıldık. 
Çeşitli. yörelerden, birbirinden 

güzel giysilerin sunulduğu defi.
le , büyük bir ilgi ile izlendi.. 
Ardından, KOMJIN kadın Folklor 
Ekibi olarak, davul zurna eşli

ğinde Kürt milli. kadın giysi 
leriyle oyunlar sunuldu. 

Salonun bir başka bölümünde de, 
Kürt yemeklerini tanıtan bir ye
mek standt açıldı. 

Büyük bir coşku ve neşeyle iz~ 
lenen kutlamanın odak noktası , 

Kürt kadınlarıydı. Grup olarak 
çok i. lgi gördük, i lgi duyanlara 
bilgi verdik, ilişki. ağımızı ge
lişti.rdik. hedefimize ulaştığı 

mızı sanıyoruz . Bundan sonra da 
bu 'tür örgüt lO çal ışmalar yapa
cağız. 
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JiYAN 

Selam sana, yürekll dlrenlşçl! 
leri. düşündü. Mücadele arkadaş
ların~, dostların~, sevdiği. tüm 
insanlar~ düşündü. O ülkesi.ni.n 
özgürlüğünü göremeyecekti . Var
s~n olsundu. Gelecek kuşakların, 
p~r~l p~r~l genç k~zlar~n, deli
kanl~lar~n özgür yaşamas~ i.çi.n O 
kendi ni feda ediyordu, seve se
ve. "Herşey ülkem Kürdistan 
için" sözleri, süzüldü dudakla
r~ndan. Sonra, "Son sözlerini 
söyle" dedi ler. "Yaşas~n Kürdis
tan, kahrolsun sömürgecilik" ... 
Sevgili Leylo, gözün arkada kal~ 
mas~n, sen rahat uyu. Çünkü, se
nin gibi, ülkesi için direnen 
binlerce i nsan b~ raktın geride. 
Senin bırakt~ğ~n bayrağ~ onlar 
taş~yor şimdi. Seni katleden za
vall ~lar çoktan unutuldular, si
l i ni p gittil er yeryüzünden. Ama 
sen hergün yeniden diriliyorsun, 
başka başka Leyla' ların bedenin-

Y~l 1974. D~şar~da ~l~k bir 
May~s rüzgar~ esiyor. Tarih 
birazdan tan~k olacağ~ 
olaylar için mahçup. Saba

h~n erken saatleri. 
Tekmeyle aç~ lan kap~n~n 
sesiyle ilki \di Leyla ve 
hemen doğruldu. Düşman~n 
O'nu güçsüz ve bitkin gör
mesını istemiyordu çünkü. 
"Sor-gu-ya-" dedi bir ses. Bu 
kaç_ı.n<::~ sorguydu, kaç~nc~ 
şken·e-e, kaçınc~ zulüm, 

bilmiyordu Leyla. Ama şundan çok 
emindi, bu son sorguya götürülü
şüydü. Leyla, yüreğinde taş~d~ğ~ 
s~rlar~n~ vermiyordu Saddam'~n 
uşaklarına. İşte bu yüzden bili-

yordu ki, bu sondu. 
Korkmuyordu .Aksine, gurur duyu
yordu savunduğu, i nand~ğ~ ilke
ler uğruna ölmekten. İri hy~m, 
sakall~ bir adam~n yan~na getir-
di ler O' nu. "Bu son şans~n" dedi 
adam, "Konuş". Leyla sustu, ce
vap verme gereği bi le duymad~ . 
Sadece adama baktı. Adam ürktü 
gözlerin bu karş~laşmas~ndan. 
Sanki sorgulayan o değil de, 
Leyla' ym~ş gibi korktu .. Sonra 
gözleri ni kapatıp avazı çıktığ~ 
kadar bağ~ rd~ : "Götürüüün". 
Leyla' y~ idam sehpas~n~n baş~na 
getirdiler. Gözlerini bağlad~
lar. Leyla sevindi . Çünkü, bu 
zavall ~ların yüzüne bakarak öl
mek istemiyordu. Derin bir soluk 
ald~. Ülkesinin özgürlüğünü dü
şündü, uçsuz bucaks~z çay~rlar~, 
yaylalan düşündü. Annesini. dü
şündü bir de. Ülkesi uğruna can 
veren nice yiğitleri, direnişçi.-

de. 
Ozan Can Gülşenoğlu ne güzel 
anlat~yor seni . Dinle bak! 

Kolları arkadan bağlı, 
Saçlarından sürüyerek getirdiler 

Leyla'yı 

Söyle dedi ler; 
Kimsin, kimdi arkadaşların? 

Adım Leyla'dır bayım. 
Babalarının adıyla tanınır 
Benim ülkemde insanlar, 
Yani anlayacağın 
Leyla Qasım'dır adım soyadım. 
Arkadaşlarıma gelince ... 
Çok var tanıdığım, tanımadığı 
Olimpia de Gouges, 
R~za Luxsenburg, 
Clara, Cezayirli Cemi le 
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JiYAN 

ve diğeri eri 

Bilmem hangisini soruyorsunuz? 
Ne diyor bu Kırad(*) kaltağı 
Gavur isimleri sayıyor bana, 
Tek anladığım Cemile adı, 
Diye bağırdı ağzı köpürerek 
Tanrı dağı kadar müslüman 
Albay rütbeli bir Saddam uşağı 
Bir aşağı, bir yukarı 
Odada dolaşıyordu albay 
Aklını başına topla, 
doğruyu söyle 
Kirndi arkadaşların? 
Biliyorum masumsun sen 
Biliyorsun udokunmayızu 
Biz masumZara 
Söyle de kurtul, 
Kirndi arkadaşların 
Niçin udüştünu bu yola? 

Söyledim isimlerini 
Arkadaşlarımın bayım . 
Bu yola ise udüşmedimu 
Bu yolda doğdum ben 
Ben KAWA'nın dişisiyim 
Amerika'nın kızılderilisi. 
HarZemin zencisiyim bayım 
Ve Mezrabotan uygarlığının 

sahibiyim. 

Yatırın dedi kaltağı 
Cepler açın vücudunda 
Meydan okumak neymiş 
Gösterin şuna ... 
Usandı falaka 
Usandı coplar 
Us andı i şkenceci 

Belki siz tanımazsınız beni 
Sizden önce bir albay vardı 

burada 

Ölmüş olmalı ve öldü daha 
niceleri 

Ama ben çağaldım bayım 
Türkü türkü yayaldım. 
Marş oldum peşmergelerin dilinde 
Mahkemelerde haykırıyorum, 
Halepçede ölüyorum 
ve öldükçe çağalıyorum bayım 
önde KAWA ve isyancı şehitler 
Ve Napalm çocukları 
Ve Halepçe şehitler i 
O güzel gün gelende 
Şehitler korosunda yerimizi 

alacağız 

Ve o en güzel türküyü, 
Bağımsızlı k türküsünü 
Hep bir ağızdan haykıracağı z ... 

(*) Irak' ta Kürtleri. aşağı lamak ıçi. n 

kullanılan bi.r sözcük. 

Cigerxwin ise seni şöyle anla
tLyor, Leyla Şehid adh şi-
irinde: 

şer, şer e, mer e yan jın e 
Nişan bı dest, Leyla mın e 
Pola ye dıl wek asın e 

Leyla ki ye? 
Leyla jın e . 

Leyla mın e 
Leyla mın e . .• 

Leyla delal ü pır çeleng 
Leyla cıwan ü şox ü şeng 
Xwe daye kuştın wek pıleng 
Şer e lı nav Kurd daye deng 

Leyla ki ye? 
Ama usanmadı Leyla 
uKahrolsun sömürgecilik, 
Yaşasın bağımsızlık* oldu son sözleri Leyla j ın e. 

Leyla mın e 
Ve bir bayrak gibi 
Saliandı idam sehpasında. 

(Tarihi randevu, yLl 1988) 

BeQ Leyla Qasım bayım 

Leyla mın e ... 

Katledi l işinin 24. yL l Lnda seni, 
sevgiyle, saygLyla anLyoruz. 
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Y
'll 1960, mevsim ilkba
hard'l. Aylarca bağ, 

bahçe, dağ ve tarlalar'l be
yaza boyayan metrelerce 

gibi , geceyi 
çi rmeleri gereken jandarma ve 
askerler, jiplerini köyün aşağ'l-
s'lna parkedip bize misafir ol
muşlard'l. (Kimi jandarmalann, 
köyün çevresinde nöbet tuttukla
nn'l, kiminin de bizim evi de
netlemek amaCLyla o gece bizde 
kald'lklar'ln'l seneler sonra öğre-

üksek li k teki karlann, ar-
t'lk erimeye başlad'lğ'l, ye
rini şar'll şar'll akan sula
nn coşkusuna b'l raktığ'l ve 
doğan'ln en canlı demini ya

şad'lğ'l günlerdi. Doğadaki k'lpH
damalar gibi, köyümüzde ve köy
lüler aras1nda da, evimizde de 
bir hareketlilik , bir telaş var-

necektim.) 

dı. 

• 
I

l kokuldayd'lm. Henüz araba 
yolu olmayan köyümüzden, re 

simlerin-i sadece ilkokul kitap
lar'lndan tan1d1ğım ve daha sonra 
adın'ln "jip" olduğunu öğrendi
ğim arabalar, sık sık gel ip ge
çiyordu. Ve yine benim için e
rişilmez bir bulgu olan uçaklar, 
gece gündüz korkunç sesleriyle 
uçuşuyorlard'l. Bu alçak uçuşla
rın normal olmad'lğ'lnı ve bazı 
olaylan işaret ettiğini de çok 

sonradan öğrenecektim. 

B
abam, bir köylü olmas1na ve 
feodal yanlar'l da bulunmas't

na rağmen, düzgün Türkçe konuş
mam nedeniylt~, bu tür konuklara 
benim servis yapmamdan değil sa
k'lnca, tam tersine onur duyard'l. 
Kendi lerine servis yapt1ğ1m S'l
rada babam radyonun pillerinin 
bittiğini ve duyduğu s1k'lnt'lY'l 
belirtiyordu. Jandarman'ln biri ' 
ertesi gün kasaboya inip, tekrar 

A
n nem ve babam, bu jip ve 
uçaklar'ln sesleriyle uyanır, 

hemen d1şan f'lrlarlard'l. Babam, 
gece gündüz radyonun baş1ndayd1. 
Köylüler de gelip, geç vakitlere 
kadar dinlerlerdi. ' Bir gün, yak
laş'lk 56 ekran televizyon büyük
lüğündeki radyomuzun, hat'lrlaya
bildiğim kadanyla 1-2 kilo 
ağ'l rl 1ğ1nda, 25 santimetrekare 
büyüklüğünde olan pi ll eri bit
mişti. Babam çok üzülmüştü, ne 
yapacağ'ln'l bilemiyordu. Tam da o 
gün, daha önceleri s1k s1k misa
fir ettiğimiz diğer devlet me-

döneceklerini ve al abi lecekleri
ni söyleyince, babam'ln sevinç 
i fade si ni unutam1yorum. O se
vinçle, çocuğu yaş1ndaki o jan
darma ve askerlere ellerini y'l
kamalan için, beni beklemeden 
kendisi ibrikle su dökmeye baş.,. 
lad'l, hizmet etti. 

• 
I 

ki gün sonra pi l gelmişti. 
Akşamlan köylüler bize ge

lip, lamba lŞ'lğlnln alt1nda rad
yonun baş1nda birikip, can kula

ğ'lyla dinlerlerdi. 

O 
suada, köyümüzde bir hayvan 
hastal'lğ'l salg1n1 vardı. 

özellikle de at ve kat'lrlar et
ki leniyordu bu salg1ndan. O gün 
veya ertesi gün, evimizin arka 
b~hçesinde atlamak üzere sald'l
ğ'lm'lZ atlardan biri öldü. Ölüm 
haberini alan annemin, dam'ln 
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üz e ri nden bakarak, 
"oh oh oh, ne gelir
se onlar1.n baş1.na 

sonrahclbar gelsin yarabbim!" 

ahnmap.l7 diye :esli sesli ko-
nuştugunu gördüm ve 

Mayis ihladt bir anlam veremedi-

olmuı. ğim bu sevincini 
sordum. 

öQrancf olay-
lan son 

bulmup. 

~ 
kaylo&., 

gtaÇmil ol
suna 

gdıü d ' 

zaman 

hayvanla 

kasabaiJa 
gder, 9fiC8 

yan SI 

dönclrc:l. 
Bu 18k1Jda 

hclbar 

dflll 
olmahyçfl. 

B ana bunun, üni
versitede oku

makta olan iki ağa-

beyimi n, 
mi yle 

onun de yi
"birbirini 

öldüren öğrenci 

oltlylan"ndan, bir 
şey olmadan kurtul-

Hem görsel ·yay1.
n1.n henüz olma

y1.Ş1. ve benim de ga
zete okuma ve takip 
etme durumunda olma
y1.ş1.m nedeniyle, hem 
de okuduğum ilkokul 
kitaplanndan fazla 
etkilenmiş olmal1.y
d1.m ki, insan öldür
menin ders kitapla
nnda okuduğum "Os
manl1. ve Haçl1. Se
ferleri" savaşlann

da ol d uğu gibi san
m1.ş, büyük bir kor-
kuya kap1.lm1.şt1.m. 

İlk akl1.ma gelen 
şey, kesi.k ka falar
dL. Bir an, Haçl1. 
Se f erl eri.' nde k esi
len düşman (!) kafa-

.. "" .. .:_ .. ~:.. 
,._, ·• 
< • 

l a r1.n1. s1.r1.klara takarak, padi- :~· 
şahtan ödül almak için yanşa T 
giren savaşç1.lar geldi gözleri-
min önüne. O zamana kadar, ez
berleyerek övgüyle anlatt1.ğ1.m ve 
hep "Pekiyi" notu ald1.ğ1.m o ta-
rih konular1.n1. canland1.rd1.m gö
zümde, o kafalardan birinin ağa
beylerimden bi ri ne ait ol abi le-
ceği ni düşündüm ve i çimi sadece 
korku sard1.. Ben art1.k, öğrenci 

olaylar1.n1. kendi anlay1.ş1.ma göre 
canland1.nr olmuştum. O günden 
sonra da, annemle ayn1. yatakta 
yatmaya başlad1.m. İlkokulu biti-
ri nceye kadar da tek baş1.ma ya
tamad1.m. 

B en art1. k korkak, ürkek ve 
bir o kadar da merakh ol

muştum. Ben de radyoyu dinliyor, 
· ama pek anlayam1.yordum. Babamla 
köylülerin değerlendirmelerini 

dinliyor, olaylar1.n içyüzünü an
lamaya çal1.ş1.yordum. Bu ne kadar 
sürdü, hat1.rlayam1.yorum. 

B u s1.rada, evimizde kahp, 7 
kilometre ötede bulunan na

hiyedeki ortaokula giden iki er
kek çocuğu akrabam1.z, hat1.rlaya
mad1.ğ1.m bir nedenle köylerine 
gitmişlerdi. Birkaç gün sonra 
onlar geldi. Ben hemen onlara 
olay1. anlatmaya başlad1.m. Olay1.n 
biraz daha bi li nci nde ol an bu 
ikisi, benim zay1.f noktam1. ya
kalam1.şlard1.. Durmadan soru so
ruyordum. Onlarsa, kendi lerine 
kuru üzüm, hal kah şeker (babam 
her sonbaharda şehire gider bü
tün hş için bu ve buna benzer 
kuru yemişler al1.rd1.), ceviz 
vs. vermem karş1.l1.ğ1.nda, beni 
ayd1.nlatacaklar1.n1. söylüyorlar
d1.. Üzüm ve şeker torbalar1. k1.sd 
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JiYAN 

sürede boşolmışt1. Zi ro, çevre
deki diğer köylerde okuyon ço
cuklar do bu onlotımlaro çoğrı
lıyordu. Bense, kız çocuğu olmo
mo rağmen, onlarla birlikte ol
makta pek sakınca görmüyordum. 
(Bu, sanırım evimizde sürekli 
öğrenci çocukların kalmasındon 
ve onların ev insanı olarak gö
rülmesinden kaynaklanıyordu.) 
Bono, savaşların şimdi nasıl ya
pıldığını onlotıyorlordı . Kafom 
iyice korışmıştı. Ben böyle ka
rışık düşüncelerle günleri geçi
ri rken , bi r-i ki atımız daha he
der olmuştu. Ben de artık buna 

sevinir olmuştum. 

Evet, 
ilk 

bu benim 
sezdiğim 

oma, ne istedikleri
ni de henüz tom on
loyamodığım Türk 
d.evlet yetkili leri
nin karı. n ağrı ların-: 
don biriydi. Ve bel
ki de, beni onları 
tanımoya zorlayon 
ilk etken de o oldu. 
Bu, Türk asker ve 
jandarması i le de 
}\k korşıloşmamdı. O 
zaman Türk askeri, 
benim için kutsal 
bir insandı. Düşman

lo ra karşı bizleri 
koruyan sadece · on
lordı. öyle öğret
mişlerdi. (Atatürk 
de bir askerdi!) Bi-

-~. .. '. 

·· '·· "Bii 
do~ 
blrllkta, 

kann 
~lan 

biraz 
olsun 

dnmlıti bir· 
nari 
l9fı. 

f! .• . -.... . 
:*' 

Protestova 

anma 
yoluyla bl-

llrll 

gOnlari 
yapanlar 

D 
erken, 3- 4 gün sonra haber 
alınmıştı. 27 Mayıs İhti lol i 

olmuş, öğrenci olayları son bul
muştu. Uzak-yakın köylüler, geç
miş olsuno gel iyorlordı. Ağabe
ylerimden de bir şek i lde haber 

zaman zaman 
gider, gece 
şekilde haber 

alınmıştı. Babam, 
hayvon lo kasaboya 
yarısı dönerdi. Bu 
almış olmalıydı. 

zi kurtoran askerle-~~ 
re yine mi nettardık! _. ... 1 et bl c;~rMir'• r 

B 
i rkoç gün sonra do, ağabeyi
min biri gelmişti. Yaşadık

ları için seviniyordum, oma sa
vaş ortamını düşünmekten kurtu
lamomıştım. Ve bugün de hala 
izini taşıyorum. O nedenle de 
ben öğrenci le rime, benim öğret
menlerimin Osmanlı savaşlarını 
zevkle anlatacak duruma gelmemi 
sağlamak için bono uyguladıkları 
yöntemin kirliliklerini· düşüne
rek, zorunlu kolınmodığı si.irece, 
şiddete başvu rmonın ve savoş
lorlo övünmenin yanlışlığını 
kavrotmayo çalışıyor ve onları 
insan sevgisiyle donatmak için 

çaba harcıyorum. 

Bu bilinç~e~ i~k- noktada 
okulu bıt\rdım. . 

Sonra, yatılı bir bapankda 
okula ·yozıldım. Ora- olundu. _ 
do, hem büyük şehir 
olduğu için daha çok 
imkono sahip olaco
ğımı, hem de orto
okula giden bizdeki 
iki akraba çocuğu slnrWIJ .... 

. gibi, daha fazla ş.ey 
öğrenip etrohmdoki 
insanlara onlataea
ğ imi ummu ş tum. Ama p~~\fntlfl 
umduğumu bul amamı ş-
tım .. Hepimiz kızdık ........... 
ve ko 1 dığı.mı.z mekan, Hill 
do etrafı du~orlorlo . ' UlUSIL 
çevri 1 i, modern bir 
hopishaneydi. Zaten M~M~&KtLEid 
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k~zlar~n bildiği çok şey de ola
mazd~! Erkeklerin her şeyi ya
pa bileceği öğreti lmişti. Artık 
bir durgunluk dönemi başlıyordu 
benim için. 

O 
kulumuzun uzun koridorunun 
bir köşesinde, bir radyo 

vard'l. Öğretmenler dinlerdi sa
dece. Hepsi de değil , bir k1.sm~. 
Okulda, radyo dinlemek veya her 
hangi bir gazete bulundurmak 
mümkün değildi. Ama ben, hafta 
sonlar~ evci olarak çıkardım. 
Böylel i kle, d~şarda olup biten
leri biraz olsun duyabi liyordum. 
Yine kıp~rdamalar vardı . Bu kez 
de , üniversitelerde ogren c i 

.. "" ... . ...... , ,. 
·+ n1.rd~. Burjuva bas1.n da buna k~

lavuzluk ederdi.Bir dönem geldi 
ki, bu tür önlemler yetmez oldu. 
Demokratik güçlerin giderek bü
yümesi ve sivil katmanları da 
saflarına almas~, birilerinin 
karın ağr~ larını, ard~ kes i lme
yen karın sanoları na dönüştür
müştü. Bu sanc~lar'ln sonunda "12 
Eylül" doğdu. Bu doğumla bir
likte, kann ağrıları biraz ol
sun dinmişti birileri için . Pro
testo ve anma yoluyla belirli 
günleri yaşatanlar sindirilmeye 
çal 1.şı lm1.ştı. Bir noktada başa
rı l ~ da olundu . Ama bin1ııri vardı ki, 

sinmamişti. Tam tersina parçinleşti bu sO
raçte: KÜRT UlUSAl HAREKETlERi. 

ol ay l arı ol u y or d u . 19 60 ' ~ , ç o
cukl uğumu ve o zaman yaşad~ğ~m 
korkuyu düşündüm . Ama bu kez, 
merak daha ağ~r basm~şt~, öğren
me ol anağ~m daha fazl ayd'l. So
nuçta öğrendiğim, yine devlet 
yetkililerinde bir "kar~n ağ
r~s~! "nın başlad'lğ~ydL. Avru
pa'da başlayan, sonra da Türki
ye"ye, sol görüşlü öğrencilere 
yansıyan direnişti bu. Yetkili
ler, yine "Türkiye elden gidi
yor" naralanyla, by~mlara baş
lamış, tüm demokratik kitle ve 
kamu kurumların~ kapatm~ş, 60 
Anayasas~'n'ln getirmiş olduğu 
birtak'lm özgürlükleri yine yok 
etmeye çalış~yordu. Ve yine kur
tar~c~lar~n (! ) -askerlerin- ka

r~n ağ r ıla rı tutmuştu. 

V
e karın ağrı ları çoğa lmaya 
baş l ad ı . 12 lı4artl ar, 1 lı4a

yıslar , 6 Mayıslar, 15-16 Hazi -

ran İşçi Hareketleri! 

B
u , onlar~n korkulu rüyas~ 
oldu . ArtLk, komünizm teh

likeli hastalık olmaktan ç'lkm'lŞ, 
yeni bir tehlike i le karş~ kar
ş~ya gelmişlerdi. Bu korkuyu 
yenme k için, insanl~ğa s1.ğmayan 
her türlü yüzkaras'l yönteme baş
vurdular. Kürt denilen bu belal~ 
insanları (!) sindirmek, hatta 
katl ederek yok etmek, devleti n 
tek görev alan'\. oldu neredeyse . 
Si ndi recekleri ni umdular. Umdu
lar, ama tutmad~. üstelik de, 
art~k unutulmaya başlanan 1-6 
May1.slar, 16 Haziranlar, Kınl
dere gibi anma günlerinin yeri
ne, yeni bir kutlama günü, (yine 
baharda) fi l izlenmi şti: N EWROZ! 
Hem de yığınlar~n desteğiyle ! Bu 
kez ağrı lar, bütün vücutl a rı n~ 
sa rm~ ş, kuduz hasta l ığ1. na dönüş-
müştü. Ma r t ay1. onla r için, kor

ku saçan ay oldu. 

H
e-r Mart ay'\. yaklaşt~ğ1.nda, 
aylarca önce önlem almaya 

çal ~şan devlet yetkili leri, her B 
u günler gelmeden aylar ön
cesi~ protestoların yapıla

cağ~ düşünülerek önlemler al~-
14 
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türlü kirli yöntemi kullandı. 
Bir halkın en doğal hakkı olan 
bayram kutlamasını dahi vahşetle 
bastırmaya çalıştı. Sonra, bu 
bayrama "NEVRUZ" diye, adını de
ğiştirerek, kendisi sahip çıkma
ya başladı . Yüzyıllarca s onra, 
kendilerine ait olmayan bir ge
leneğe sahip çıkmalarının doğal 

nı' nda uygulananları , dünyanın 
hiç bir ülkesinde görülmeyen bir 
vahşetle kana bu1ama1arını ve 
buna seyirci kalanları da şid
detle kınıyorum. Bu noktada, kü
çücük yaşta kutsadığım o kurta
rıcı amcaları (! ) bugün, korku
lacak , nefretle a n ı l aca k hale 
getirenler i de kınıyorum. 

B
u devl e t, bi r 

görüleceğini sana
ca k kadar aptal ca 
davra nan bu yetki
li le r, Kürtlerin bu 
ves i leyle bu ba y
ramdan vazgeçe ce k
lerini sandı lar. Bu 
da tutmadı . Ama gö
rünen odur ki, baş
kalarının kültUrle
ri ne sahip çıkarak 
va r l ı ğını koruma 
a lı şkan lığı edinen 
bu gözü dönmUş yet
kililer, kana da 
doyacak gibi değil . 

B 
u n un e n somut 
ö rneğini, yine ~~~~

bu yılki Mart ayında y aşadık . 
Hemen hemen tüm dünya ülkelerin
de kutlanmakta olan "DUnyo Emakçi 

Kodınlor GUnU"nü, daha önceleri ko

münist kadınların kutladığı bir 
gün olduğu gerekçesiyle yasakla
yan ve bastıran zihniyet, son 
birkaç yıldır kendisi sahip çı
kıyor ve kendi anlayışı doğrul
tusunda kutluyor. Şahsen ben, bu 
geri zihniyeti aşıp bu aşamaya 
gelmelerini ve nihayet bu günü 
kabul etmelerini kendi leri açı
sından bir ilerleme olarak görü
yor ve seviniyorum da . Ama, aynı 
günü kutlayan Kürt kadınıarına 
bu yıl İstanbul -Taksim Meyda-

Kür t kadı nının 

ey1 emi ne dahi ta
hammül göstererne
yece k ve ke ndi 
anl a yışı d ı ş ı nda 
y a klaşı m ları gö 
ğüsleyemeyecek ka
dar aciz bir dev-

~-1-~- let midir? Bunun 
hesabını nasıl 

ödeyeceği konusun
da, sorguya çeke
bilecek bir potan
siyeli yok mudur? 

Evet, Mart ayı 

Türk devlet 
yetkili l eri ve tüm 

yöneti c i l eri için , he r zaman bir 
karın ağrısı olmuştur . 8 Mart 
Oün y a Kadın l ar Gün ü' yl e , 1 6 
Mart ' la, 21 Mart - Newrozlarla , 
Gazi O l aylarıyla! Bu anlayış de -
ğişmedikçe, başta Mart ayı olmak 
üzere diğer bahar ayları da, de -
mokratik güçlerin di ğer önem li 
ve anma günl eri de bir KARIN AG -

RISI olarak kalacaktır! 

A
rtı k devlet yetkililerinin 

bu karın ağrı larından , Tür 

kiye halklarının da hak etmedik 

leri "kirli toplum, kirli dev

let" imajından kurtulması gerek-

tiğine inaniyorum . 
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L~ Kurd~ stane, l~ pala çi
yayen b~l~nd g~rek he ye, je 
r a d~bej~n G~re Evine. Heta 
zaroken wi deriye b~ çü k j i 
çi r oka G~re Evine d~zamn. 

Eze j~ we ra we çiroke g~

lik~m. De, zaroken delal, 
wer~n dora m~ n rünen, r~nd 

guh b~d~ne m~n. 
D~bej~n wexteke, ki deme 

b üye n~ zam.111, ~ m~ h üm j i 
nine, ç~m-k-i tt:::meo j:i. gele 
Kurd boy ~~;- mal Cı 

şerefa xwe d~j i neya.- _ 
r e n X Ü n X U r ş-e'r-

Çendek bü, ku leşkeren neyar 
n~kar~bün riya l~ rex g~r ra 
derbaz büna, b~çüna hewara he
valen xwe. Yen ew çend roj bün 
paşla çiye da ket~bün hale g~

ran, xweşmere Kurd dora wan g~r
hbün Cı derbe g~ ran l ~ pey hev 
d~gihand~ne ... 

Ke j~ we re ra h~ld~k~ş~ya, ne
d~gihişte ber g~r. Erebe, tank 
d~ teq~yan, çekdar b~ ri nda r d~

bün, d~ hat~n kuşt~n, bal af~ r d~ 

hewa da d~şew~tin. 
Qumandar 

k~riye; wexteki usan 
ji mer, merxas, 
efat Cı egiten 
Kurdan disa der-
ketıbune çiyayen 
xwe Cı b~ merani 

RuhA har~ 
bOyakulllktlka....Vn 

çtyaye watala xwa xemdandtncL 
lama kulilke ç1yayan Kurc:htana 

awqas Pll' o badllw ın. 

Cı generalen 
neyar b~ t~rs, 

saw, b~ ki n Cı 

r~k aliye 
g~ r da d~

neherin Cı 

j~ ber d~

ra-nen xwe 
d~ji neyaren 
Kurd~stana xwe 
şer d~k~r~n ... 

Pala wan ramOsln. •• 
AamOsan o Evine, 

pıhldln Kurdstana bir nekln ... 

da d~dane 

çera, d~go -

t~n "Tero-
D~j m ~n b~ leşker, 

sil~he g~ran; tank, top, 
erebe, teyare, balaf~r bün, 
b~ ser leş k er Cı general en xwe. 
Merxasen Kurd; ş~van, gavan, 
cotkar, xwendevan .. . Destevala 
b~ merani Cı hunere xwe. 
L~ rex wi g~ri ra re mina wer~

seki d~k~şiya Cı d~kete paşla çi
ye. L~ wi wari ew riya tek Cı te
ne bu, ku tera m~rov kanbu b~

çüya nava çiya. 
Leşkere d~jm~n mina hercar l ~ 

ser riya xwe gund Cı şene Kurd~s

tane d~şew~tand~n, weran d~k~

r~n, zar-zeç, j~n, kal-pir d~

kuşt~n Cı l ~ we re ra sil ~h' xu
rek, al i k ari d~gi hand~n l eşkeren 
xwe ... 

---

ri st" ... 
Pey çendeki ra 

neyar qewaten xwe c~van
d~n hev, b~ hezara leşker, ere
be, tank Cı tikf~r h~cümi g~r k~

r~n. Te ye b~gota neyare çavxwin 
d~xwest~n kelake Kurd~stane ye 
k ev~ ri ye dew~ r Cı zemana zevt 
kırana. Fesal hedi-hedi leşker 

ber b~ hevraz h~ld~k~şiyan. 
H~ld~k~şiyan, d~t~rsiyan. 

General p~r fesal bun, b~ saw 
her tumeki, her kev~ reki Cı ne
waleke dora xwe d~n~herin. Gi
hişt~ne sere g~r. w~ra xenci z~

nar Cı qeya, kes tu ne bün. Gene
rale serekleşker b~ çave xwe ba
wer · ned~k~r, b~ t~rs dora xwe 
d~n~heri... Leşker, erebe, tank 

16 

.",;'_ . 

·-'·· 
.. ... .. ,, , , 

.::+: 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



 

JiYAN '',;4 ' ..•. ~·: ,, ., 
"""·· . 

k om i ser gır bu n, ti k fır hat\ n 

v·n. r dan i n. 

hat•ne hev. 
N•şkeva keçLke xwe avi te nava 

... +.· 
G•şk hiviya hukume generole xwe 

bun. 
General l • ber z•nareki mez•n 

sek•ni. l • ser z•nor, b• z•mane 
Kurdi, b• herfen mez•n n•visarek 

w an u bu teqi n . Pırtiyen ta nka, 
tikf•ro, erebe, seyara çune ez
mono. General u leşkeren wi kes 
nema , çiti-çiti bun ket•n ser 
tet , dıri u suturyen çi ye, bune 
xure reşele, qarqar u gornep•-

hebu. 
"Ke b• z•mane van terorista 

xwend•ne d•zane, b•ra peşda be". 
General b• dengeki b•l•nd dey l• 

haz•ra k•r · 
Kesi turuş nekLr denge xwe b•-

ke. tu qonçi 
kuç• kan i, 
d•zani, d•-

"Kuro Seydo, ne 
yi, l awe axaye wan 
xwerziye şex i ... Tu 
zani, net•rse, were ve n• visara 
nelet b•xwine . . . Eze maaşete ye 
heyveke dubarek•m, were... Ax , 

koka we b•qele . . . " 
Seydo kume xwe dernst, çu h 

ber general temene bu , sek•ni, 
deste wi ramusa, n•vi sa r a l• ser 

z•nar xwend: 
"Ez Evin ım, k~ça Kurôı~, 
Nın xwe kırye qurbana we1et, 
Eze boy azaya Kurdıstana xwe 

şi kan ... 
Xelqe w•r u şenen dore b• denge 

teqine j• mal en xwe derket•n, 

g•re pale neherin. 
Pey teqi ne ra ci han d• ca re k e 

va seq•ri , rawestiya. L• ser g•r 
ra keskesoreke bedew g• rt. "Ew 
ruhe Evine ye", gundiya d•got•n· 

W e roje da na ve gır dan i n Gıre 
Evine. 

Zaroken delal, wexte ku hun d•-
ç•n l • nava çiyayen Kurd•stane, 
tem•yo m•n l• we ye, bira nek•n, 
ese herne G•re Evine, a xa w•r 
ramus•n. W•ro t•m kulilk hene, 
ew ruhe Evine ne. Wana neç•n•n, 

pele wan ramus•n. 
Evin xw•şka m•n e , xw•şka te 

ye, xw•şka hemu Kurdan e .. . 
Evine jiyana xwe da, ku hun b•

jin, em b•jin, Kurd•stan b•ji ... 
Bıvıme bırusk 
u Iı dıle neyar da bıteqım!n 

Hela he Seydo xwend•n kuta ne
k•r•bu, n•şkeva, teye b•gota erd 
qehşi, qeya h hev çun, mina 
aleke kesk u sor u zer keçeke 
bedew derket u l • ser qeya lape 

Eger hun l• ser G•re Evine ve
neb•n, xem nek•n, her gavek a xa 
Kurd•stane b• dewr zemana, b• 
xuna hezara şehidan hatiye avda -

b•l•nd sek•ni. 
"B•gr•n, zendi b•gr•n j• m•n ra 

ne. 
Ruhe her şehideki buye kulilke-

ke rengin çiyaye welate xwe xe
m• land•ne... Loma kulilk e çi ya
yen Kurd•stane ewqas p•r u bedew 

•n· 
bin•n", bu qujina general u t•r
sa j• ber xwe q•rme k•şand. 

Keç•k mina ala Kurd•stane, mina 
keskesere j• ser qeyake banzd•da 
ser qeyake d•n. D•req•si, d•
m•lm•li, d•kete orta leşker, 
erebe, tank u ti kfL ran. Leş k er 
h•m je d•t•rsiyan, h•m ji le d• -

Pele wan ramus•n ... Ramus•n u 
Evine, şehiden Kurd•stane bir 

nek•n ... 

J~renot: Ev nıvisar jı rojnama Hevi, 

hejmar 64 hatiye gırtın . 
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Bu dile kim sahip çıkacak? 
Daha önce Almaneo olarak 

JİYAN'do "Anodilin Önemi" 
ile ilgili bir yon yoy•n
lanm.şh. Kaç kişi, ne ko
an m okuyobi ldi, bilemi

Kaleme ol•non her 
genelde bir mesaj 

içerir. Boz• yazdar do 
vordH ki, mesajla birlikte 
içinde bir ÇAGRIYI do bo
r•nd• rH. Bu yon m do baş

l•ğ•ndon do anloş•locağ• gibi, 
yon•t bekleyen bir çoğr• olacak. 

Bir ulu su bütünleşti ren önemli 
öğelerden biri de, dil birliği

dir. Bir insan• n konuştuğu dil, 
hongisi olursa olsun, onun i le
tişim sağlamoda kullond•ğ• bir 
oroçtLr. Bu, onodil olobi lir ve
ya içinde yaşod•ğ• toplumun ege
men dil i olabilir. Burada öneml i 
olon kişinin korş•s•ndaki ile 
iletişim soğloyabilmesidir. 

Ama "Anadil" olarak adlandH•
lon dil, insomn kimliğini ifade 
eden, dolay•s•ylo kişiliğini de 
belirleyen dil olduğu için, ayr• 
bir öneme sahiptir. Dil bi li m ci
lerin oç•klomolonno göre ono
dil; ai lede anne veya ai le bi -
reyleriyle çocuk arasında konu -
şuLan ve i lk iletişimi sağlayan 

dildir. Demek ki., anadi.li.n öğre
nilmesi.nde ve çocuğun ki.şi.lik 

kozanmas•nda en büyük rol ai le
dir. Başka bi.r deyişle, çocuğun 

kimliğini. bulmas• ve sağhkl• 

bir kişilik kazanmas•, ailenin 
elindedi.r (İstisnalar hori.ç). 

Peki, bu kadar büyük bir işlevi 
olon bu kurum, görevini yerine 
getiriyor mu? Hele bizim gibi, 
büyük bir bölümü uzun süre kim-

lik bunol•m• yaşamak zorunda b•
rokLlon bir holkLn bireyleri 
olarak, bu görevimizi ne kadar 
yerine getirebiliyoruz? 
Değişik uluslardon olmalonno 

rağmen, oyn• dili kullanan bir
çok ülke var. (Arapça, ingiliz
ce, ispanyolca ... ) Ama boz• dil
ler, sadece bir ulusa ait olup, 
sadece o hal k torahndon kulla
n•hrlor. Bu özelliği taş•yon 

bir onodil, o dil i kullanan tek 
bir ulusun var olduğunun kan•t•
d•r. 

Kürtçe de bu dillerden biri
dir. YLllord•r uğrunda savaş 

verdiğimiz ve nice bedeller öde
diğimiz ULUSAL VARLIGIMIZ, 
bugün bask• ve hunhorca kotliom
loro rağmen vorl •ğ•m koruyorso, 
bunu, sahip olduğu kültüre ve bu 
kültürü yaşatan di line borçlu
dur. 

Kürdiston'•n 1514 y•l•ndan iti
baren, Osmonl• ve Pers impara
torluklan oros•nda süren sovoş

lorlo hakimiyetini yitirerek, 
Kürdiston'o hakim olmoya boşlo

yon diğer holklor•n egemenliğin
de dahi vorl•ğ•n• sürdürmesi, 
yine dili soyesinde olmuştur. 

Daha sonraki y•llordo, Kürdis
tan dört parçaya bölündü. Kürt
ler, yeni TC'nin kurulmas•ylo 
birlik te de inkar, sürgün ve 
asimilasyon politikolor•n•n en 
kirlisini yoşadL.Amo yaşanan tüm 
kötü koşullara rağmen Kürt dil i 
yoşod•. Kuşkusuz dil in pugünlere 
gelmesinde en büyük pay Kürt 
onolar•n•nd•r. Bu durum Kuzey 
Kürdistan Kürtleri için daha 
ön~mlidir. Zira yoşlL kad•n so-' 
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y1.s1. azaldlkça, Kürtçenin de gi
derek daha az kullanıldığı orta
ya çıkıyor. Kürt ulusal hareke
tinin h1.z kazanmasına karş1.n, 

aile içerisinde kullanılan ko
nuşma dilinin giderek anadilden 
uzakl aştlğım görüyoruz. Her ne 
kadar son 20 yılda, Kürtçe bası
lan eserler çoğaldıysa da, Kürt 
di.li.ni.n kullanılmasında bi.r ge
rileme söz konusu. Elbette ki., 
bunun çeşi. tli. nedenleri. var. Son 
10-15 yıl zarfında Kürdi. s tan' da 
yürütülen ki. rl i. savaşın berabe
rinde getirdiği. köy boşaltmala

rı, insanlarımızın batıya göç 
etmek zorunda bı rakılmaları, sü
rekli. Kürtçe konu$an kuşağ1.n gi
derek azalmas1., ki.mli.ği.ne sahip 
çıkan politik insanların, '80 
darbesinden sonra Avrupa ülkele
rine sığ1.nmak zorunda kalmala
rı ... gi.bi. nedenler sıralanabi.

li.r. Ama bunların hi.çbi.ri. haklı 

gerekçeler değil. 
Yukarıda deği.ndi.ği.m gi.bi., bi.r 

yandan Kürt basın-yayın, radyo, 
televizyon gibi. iletişim araçla
rında gözle görülen bir artış 

sözkonusu iken, öte yandan, aile 
i. çi. nde Kürtçenin konuşulmaması, 

en azından çocuklara öğretilmesi 
konusunda çaba harcanmaması, bü
yük bir çeli.şki.di.r. Ve bana göre 
biz Kürtlerin en acı tabloların

dan bi.ri.di.r. 
Daha da acısı, ülkedeyken Kürt

çe konuşan çocukların, Avrupa 
ül kelerine geldikten sonra, 
Kürtçe konuşmayı bırakıp , Türkçe 
öğrenmek i.çi.n gösterdikleri ça
badır. 

Kü rdi. stan"ı n köyleri. nde okula 
başlayınca, ya da batıya sürü
lünceye kadar Kürtçe konuşup, 

daha sonra Türkçe konuşmak zo-

.:.;~ ;., 
.... '"' . ; !J ) 

•. "·· . 
runda kalan çocuk ve ailelerin ··· · ~-· 
durumu biraz olsun anlaşılır da; ·+ 
hi. çbi. r baskı uygul anmadığı hal-
de, hatta tam tersine olanakla-
rın çok olduğu Almanya'da aile
lerin, çocuklarıyla anadilleriy-
le konuşmamaları ve çocuklarına 

kendi. dilleri. ni. öğretme konusun-
da çaba harcamamaları anlaşılır 

gibi. değil. 
Yıllardır okullarda Kürtçe eği

timi. ve anadil dersi. verilmesi. 
yönünde uğraş veri. lmektedi. r. Bu 
uğraş verilirken, istenildiği. 

oranda olmasa da, bazı anne-ba
balardan destekler geliyor. Ama, 
uygulamada aynı istek ve desteği. 

görmek mümkün olmuyor. Kimileri., 
anadi. l ders i. ni. veren veya vere
cek olan öğretmeni.n poli.ti.k gö
ru şu nu beğenmedi. ği. nden dolayı 

çocuğunu göndermeyecek kadar dar 
görüşlü. Kimileri. i.se, çocuğunu 

boş zamanlarını değerlendirmesi. 

ıçın spor, bale, müzik ... gi.bi. 
sosyal faal i.yetlere göndermeyi., 
Kürtçe öğrenmesinden daha önemli. 
görecek kadar kendi. kül türünden 
kopuk. Kimileri. de, kadın hakla
rı konusunda olduğu gi. bi., "Eşi. t
l i. ğe evet, ama beni. m evi. m de ol
mamak kaydıyla C!)", dem ok rat 
gi.bi. görünen kişiler, başka ço
cuklar i.çi.n gerekli. gördüğü ka
çınılmaz bi. r gereksi ni. mi., kendi. 
çocukları i.çi.n görmeyecek kadar 
da aslan demokrat (!). Biz böyle 
bir utancı yaşıyoruz. 

Peki, bu di le kim sahip çı -
kacak? Çocukların kendisi 
mi? Anne-babalar mı? Eğitim
ciler mi? İnan hakları savu 
nucuları mı? Demokratik ku
rum ve kuruluşlar mı? Resmi 
kurumlar mı ?Yoksa hepsi mi? 
Kim sahip çıkacak bu dile? 
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Fıkraların güzelliği, 

fıkra anlatmanın y eri ve zamanı 

Y
ığınla sorun içinde ya
şamın güzelliklerini 

yakalayıp bunlardan keyif 
almak, bir nebze olsun gü
lümsemek herkesin harcı ol
madığı gibi, insa nları ke
yi fl endi rmek ve gül ümsete
bilmek de öyle ... 

S ~runları yoğ~n yaşayan 
ulkelerde, mızah öğesi 

ön plana çıkıyor. Politika
cılar, özellikle mizah der
gi lerinde mizaha konu olu

yor. Politikacılar yanında, eko
nomik sıkıntılar da fıkraların 

üremesine yardımcı oluyor. 

Günlük sıkıntılar , anlatılan 

birbiri nden güzel hkralarla 
bir çırpıda (geçici bile olsa) 
unutuluveriyor. 

B
a~a göre aşağılam~yan, özel
llkle de kadın cınselliğini 

içermeyen her türlü fıkra güzel
dir ve müstehcenliğin dışında

dır. Bunlar dışındaki her hk
rayı keyifle dinlerim ve herbiri 
hahzamda yer alır. Fıkrayı yeri 
ve zamanı geldiğinde anlatmak ya 
da dinlemek, o f'\.krayı hem unu
tulma z hem de anlamlı yap ıyor. 

Ancak bazı öylesi tatsız olaylar 
anlatılıyor ki, içinizde n fıkra

yı anlatmak geçiyor, ancak susma 
gereği duyuyorsunuz. Çünkü o an
da fıkra anlatmak hem abe s hem 
de yaraya tuz basmakla eşanlamlı 
oluyor. Böyle s i bir olay yaşa

mıştım. 

B ir süre önce, aşırı yağmur

ların İzmir'e duman attırdı-

ğı günlerde, yoksul bir Kürt ya
kl.mmın va rı yoğu da C!) sel e 
gitmişti. Kadıncağız ne yapaca
ğım, ailesinin ne olacağını bi
lemediğini gözyaşları içinde an
latıyordu. Gözyaşlarımla onun 
perişanlığını paylaşırken, son 
cümlesi bana bir hkrayı hatır 

lattı; anlatamazdım . 

K
açakçılık yapan bir Azeri 
İran'a her geliş gidişinde ı 

metrekarelik yerde çay yapıp sa
tan bir Kürde her zaman uğru

yor. Zaman i çi nde dost o 1 uyar
lar. Kürdün bütün va rı yoğu ı 

metrekare 1 i k çayocağındaki araç-
1 ardır. Azeri kaçakcıll.k yapar 
ken yakalanır. Fıkra bu ya, bi
zim Kürt de bir suçtan ceza alır 
ve aynı cezaevine düşerler . Bi
raz sohbetten sonra Kü rdün göz
leri dolu dolu olur ve derin bir 
iç geçirdikten sonra kader arka
daşına şöyle der: 

Te di t bı ra, ew dem, dezgeh 
gışk çü .. . 

Ç ocukların dünyaya bakışları

nı, ne yazık ki onların göz
leriyle göremediğimiz i çi n, bir 
çok güzelliği yakalama şansından 

da yoksun kalırız. Ta çocuklu
ğumda Erivan radyosunda dinledi
ğim o çocuk fıkrasını hiçbir za
man unutmadım. Onların dünyası

nı, olaylara bakışlarını çok gü
zel anlattığına inandığım bu 
fıkrayı, sizlerle paylaşmak is
tiyorum. 

Za rok, çav tıji hesır, dıkeve 

hundır: "Bavo", dıbe, "Şü-
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şeki hubır buha ye?" 
na, neydi o kadının adı?" 

Na lawe mın, çıma dıpırsi? 
- Mın şuşeki hubır rokıre ser 
xal içe, di ya mı n şe re mı n kır, 
mı n kuta. Bo ve yeke dıpı rsım, 
Eger ne buha be, di ya mı n çıma 

mın kuta? 

Kadınlara çokca laf edilir 
ancak, bazen onlarsız olmak 

ya da onların adını unutma k bile 
fıkradaki gibi kötü sonuçlar do
ğurabiliyor. Bu fıkra da böylesi 

B
azen öyle olaylar yaşanır 
ki, karşıdakinin düşünceleri 

bir bakışından, mimiğinden hatta 
yürüyüşünden sezi lebilir . Sezi
lebilir de sezildiği açıkça söy
lenemez. Ya ne yapılır? Öyle 
davranıhr ki, hem o düşüncele
ri n s ahi bi yerilir hem de utan
dırılır . Karacaoğlan da öyle 

yapmış. 

B 
ir gün, Ka racaoğl an 
eşeğine binmiş, gidi 
yor~u~. Karşıdan da 

Kars' ın kodısı i le 

bir esprinin ür ünü. 

Bi zden biri A
meri ka' da para 

şütle atlama eği-
timi goruyor . aa••• 

Sisim ' in müftüsü 
geliyormuş . İçle-

şöy-ri nden bi ri 
le demiş : Eğitim tamamla 

nıp atlama ya 
sıra geldiğin
de, ilgili şöy

le diyor: 

Atladıkt~. n 
sonra uçe 

kadar sayın ve bi
rinci düğmeye basın, 

açılmazsa ikinciye , 
açı lmazsa üçüneüye, açıl-
mazsa dördüncüye, yine açılmazsa 
artık yapabileceğiniz birşey 
yok. Artık Meryem Ana' ya dua 

edeceksiniz . 

B
izimki birinci, ikinci, 
üçüncü, dördüncü kısımları 

ci ddi y e alıyor da Meryem Ana 

kı smını es geçi yor . 

A
tlayı ş başlıyor. Tümü ayn ı 
anda atl ı yor l a r. Şanssızl ı k 

bu ya bizimkinin bi r i nci . . . hiç
bir düğmesi çalışmıyor. Hızla 
yer e doğru i n er k e n , para ş ü tl e 
salına salına yere inen birine 
soruyor: "A llahaşkına söyle ba-

zahir. 

Densize bak 
hele. Koskoca a
dam, yaz sı ca
ğı nda zavallı 
hayvanı kan ter 

içinde bırakmış. 
Saz da çalıyor, 

demiş öteki. Baksana 
kafi rdi r 

K
aracaoğl an oldukça uzakta. 
Ancak abdala malum olurmuş 

ya, abdal Karacaoğlan'a da öyle 
olmuş. Bir süre sonra Karacaoğ
lan eşeğinden inmiş . Eşeği döve 

döve onlara yaklaşmış: 
- Merhaba ağalar . 
- Merhaba da bre gafi l! Ne i s-
ter-sin ağzı var dil i yok hay
vandan? Ne yaptı ki sana onu dö-

versin? 

K
aracaoğlan 

diği soru 
yapıştırmış : 

durur mu? 
bu zaten. 

Bekle
Cevabı 
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- Nasıl dövmeyeyim? Ben ona, bı

rak şu eşekliği, saz çal da adam 
ol derim . O ise tutturmuş, yok 
ille de ya ben Kars ' a kadı ola
cağım ya da Sisim'e müftü ... 

Yu karıda da söz ettiğim gibi, 
siyasi olaylar da fıkraların 

yaratılmasında öneml i bir un
sur ... 

A
damın papağanı hem çok zeki 
hem de çok geveze. Popağan 

cam ın önünde güneş leniyo r . Bu 
arada bir grup s-o-s-y-G-1:1-st g.enç 
gösteri yaparak yürüyorlar. 
- Kahrolsun faşistler, kah-rutsUorı 

yobazlar ... 

popağan bu, geveze, durur mu? 

-Yaşasın faşistler, yaşasın ... 

Gösterici ler öfkeleniyor, sa
hibinin gerici biri olduğunu 

düşünerek eve giriyor ve adamca
ğızı bir güzel dövüyorlar. 

Adam öfkeli söyleniyor: 

- Bana bak. Bir daha benzeri bir 
olaya neden olursan, yemin ede
rim bütün tüylerini yalar, tavuk 
kümesine kapatırım seni. 

B u olayın ardından günler ge
çi.yor . Birgün yi.ne bi.zim ki 

güneşlenirken bu kez sağcı gös
tericiler geçiyorlar, slogan 
atarak: 
- Kahrolsun komünistler, kahrol
sun solcular ... 

Geveze popağan yediği zılgıh 
unutmuş olacak ki, "Yaşasın 

komünistler, yaşasın solcular" 
diye bağırıyor. 

B u sefer de bu gösteri ci ler, 
papağanı n s ahi bi ni n sol cu 

.~. 
~.:-{·: 
-~.~ 

olduğunu düşünerek da lıyorlar ;~· · 
eve, Allah yarattı demeden, ada- Jr 
mı adamakıllı dövüyorlar . Adam-
cağız kendine geldiğinde, hayva -
nın tüylerini yoluyar ve söyle-
diği gibi onu tavuk kümesine 
atıyor. Tavuklar onun bu halini 
görünce başlıyorlar hkır hhr 
gülmeye. Popağan öfkeleniyor: 

Kikirdemeyin edepsizler. Ben 
sizin gibi fuhuştan düşmedim bu
raya. Benim suçum siyasi. 

Y
ıllarca önce çalıştığım bir 
sendikada, mali kriz nede

niyle "Sonradan ödenecektir" de
nilerek 7 ay gibi bir süre maaş
sız çalışmak zorunda kalmış, so
nu gelmeyince ışten ayrılmıştım. 

M
aaş almayalı 4 ay gibi bir 
süre geçmişti ki, işe bir 

uzman alındı. İkinci maaş~ız 
ayın sonunda başladı kıvranmaya. 

Evl iydi ve çocuğu da vardı. Ne 
yapacağını bi l emiyordu. Ona 
'Belki 1 ay gibi bir süre maaş 

alamayabilirsin. Sonra işler dü
zelecektir' sözü verilmişti; an
ca k ne yazık ki böyle olmamıştı. 
Hele ki bizlerin uzun süreden 
beri maaş almadığımızı ve daha 
da alamayacağımızı öğrenince da
ha da huzursuz olmuştu. O arka
daşı n kıvrandığını gören bi.r 
başka arkadaşım, "Bana anlattı 

ğın cehennem fıkrası tam da bu 
arkadaşa göre, anlatsana" dedi. 
Ve biz gülerken kendisi, "Sen 
bizim gövdemizin yukarısını gör
müşsün" diyerek başladı anlatma
ya. Fıkra şöyleydi: 

Adam yaşamı boyunca hiç yan
lışlık yapmamış. Allahın gü 

zel •bir kulu ve ödülünü de cen
nete giderek alıyor. Ancak müt-
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hiş bir sigara ti r yakisi olan lar! .. 
adam, bir süre sonra cennetin z aman zaman çeşitli konularda 
monotonluğundan s ı k ı lıyor. Al- seçim yapmak zorunda kal'l-
laha yakarıyor: rız. Önümüze çeşitli şıklar ko-
- Madem ki ben senin sevgili ku- nur, tercih yapma şansımız da 
lunum, burada çok sık1.ldım, gös- yoktur. İşte böyle tercih yapma 
ter bir cehennemi de göreyim ne- şansı olmayan ancak yığ1.nla şık
ler oluyor, lütfen! la karşı karşıya olan iki aske-

A
llah sevgili kulunu kıramı- rin hikayesi. 
yor. o an bir bulut arala- s avaş dönemi, alarm verili-

nıyar ve adam cehennemden bir yor. Bunun üzeri ne i ki asker 
görüntüyl e karşılaşıyor. Manzara yataklarından f).rlıyor ve h1.zla 
şöyle: Belden yukarı kısmı görü- giyinmeye başll.yorlar. Askerin 
nen bir grup insan, fosur fosur biri oldukça sessiz ve mülayim, 
sigara içiyorlar. Ya- Sorun(anyoOun~ öteki. ise, oldukça 
şarken sigara tiryaki- geveze, giyinirken 
si olan adamın aklı Ulkalarda,mizahöQalön bir yandan da dur-
başından gidiyor. Ye- maksınn konuşuyor: 
niden Allaha yalvarı- ptana~.Pallllkaalar, - Eyvah! Savaş baş-

lad'l. Cephe geri-

özeiUklarnlzc:1h~ sinde çalışırsak 
belki kurtuluruz da 

yor: 
- Lütfen, diyor. Ben 
cehenneme gitmek isti.-

yorum. 

A
llah şaş1.r1.yor. 

" Bak" d i. y or . "O- PdJtlkaalar yanlftCfa. ekano
lay gördüğün, a nladl.-

cephede savaşırsak 
iki ş1.k var: Ya 
öleceğiz ya da esi.r 
olacağız. Ölürsek 
yi.ne neyse de esir 
olursak iki. ş1.k 

llrelll,tsl? ~ ..... duua'• var: Ya İngi.l izlere 
esi.r olacağl.Z ya da 

ğl.n gi bi d eğil. Gel .... . JihnbfardaftliGIIIrtA 
vazgeç . Çünkü dönüşü 
de yok b un~n." 

Nuh, diyor da pey
gam ber demiyor adam. Yalvar-

maya devam ediyor . 
- Ben gi tmek istiyorum . 

• 
I

steği. oluyor ve adam gör ün-
tünün olduğu kap1.n1.n önüne 

geliyor. Kapı aç1.ld1.ğ1.nda şaşa
kahyor. Gördüğü adamların bel
den aşağ1.lar1. pi.sliği.n içinde ve 
sigaralardan son yudumu ald1.kla
r1.nda da zebani sesleniyor: 
- Bi.r dakikall.k sigara molasl. 
bi tti . Haydi. ge ri .. ku n i çi ne ve 
ada ml ar g öm ü l er e k kaybol u Y or-

Almanlara. İngilizlere esi.r 
olursak yi.ne neyse de Almanlara 
esi.r olursak i.ki. ş1.k var: Ya bi.
zi. ti.carette kullanacaklar ya da 
sanayide. Ti.carette kullanı.lar
sak yi.ne kurtulduk da sanayide 
kullan1.ll.rsak i.ki ş1.k var: Ya 
bi.zi. sabun yaparlar ya da tuva
let kağ1.d1.. Sabun yaparlarsa yi.
ne yırtt1.k da tuvalet kağ1.d1. ya

parlarsa . . ku yedik. 

B 
iraz gülümsetebi l diysem ne 

mutlu bana. 

Dostlukla. 
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AVRUPA KÜRDİSTANL.I ÖRGÜTLER KONFEDERASYONU (EURO) 

KURULUŞ KORGRESİNİ GERÇJ!!KLJ!!ŞTİRDİ 

Avrupa Birliği sürecinin ta
mamlanmast yönünde haztrltk
lar h12la sürüyor. Bir yan
dan üyeliğe altnacak ülkeler 
i le görüşmeler yürütülüyor, 
öte yandan '99 ytlt baştnda 

ortak para birimine geçmek 
için zorunlu koşullar yerine 
getirmeye çaltştltyor. Avru

pa Birliği ülkeleri, aralartnda, 
ekonomik politik, toplumsal, kül
türel ve hukuki alanlarda ortak 
uygulamalara gitmeyi, dtş politi
kada birlikte hareket etmeyi, gi
derek dünyadaki gelişmelerde et
kin bir güç olmayt hedefliyorlar. 
Avrupa Birliği üyesi ülkeler i le 
diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan 

Kürdistanlt göçmen ve mülteciler 
açtstndan bu süreç çok büyük ta
ştyor. Biz, çahşmalartnt Avru
pa'ntn çeşitli ülkelerinde yürü
ten Kürdistanlt çatt örgütleri, 
dernekler, gençlik ve kadtn ör
gütleri ortak sorunlartn çözümüne 
yöne li k çalt şma 1 arda eşgüdümü 

sağlamayt, birlikte uygulamaya 
konabi lecek çaltşma programlan 
üretebi lmeyi ve karştltklt daya
ntşmayt, mücadelemizin verimi 
açtstndan önemli ortak işlerimizi 
Avrupa düzeyinde daha etkin, yay
gtn ve sonuç altct bir biçimde 
duyurmak için güçlerimiz-i konfe
derasyon çat1s1 al tt nda bi rleş
tirmeye karar verdik. 
Dokuz Avrupa ülkesinden, KOMKAR
Almanya, KOMKAR-İsviçre, KOMKAR
İsveç, KOMKAR-Danimarka, Kürt Da
ntşma Merkezi-İngiltere, Kürdi s
tan lt Göçmenler Derneği -Avustur
ya, KOMKAR-Ho ll anda, KOMCIWAN-

Hollanda, KOMKAR-Belçika, KOMKAR
Fransa, KOMCIWAN-Almanya, KOMJIN
Almanya delegelerinin kattltmtyla 
4-5 Nisan 1998 tarihinde gerçek
leşen kuruluş kongresinde, konfe
derasyonun adt EURO-KOM (Avrupa 
Kürdistanlt Örgütler Konfederas
yonu) olarak belirlendi. Konfede
rasyon kongresinde seçilen konsey 
ve yürütme kurulu çaltŞmalanna 

başladt. Konfederasyon çaltşmala
rtntn ağtrltk noktas1n1 oluşturan 
amaçlart şöyledir: 
- Konfederasyon, Avrupa ülke le
rindeki Kürdistanlt kuruluşlartn 

çat1 örgütüdür. O, Avrupa ülkele
rindeki dernek ve kuruluşlart bir 
araya getirir, çaltşmalartnt ko
ordine eder ve böylelikle Kürdi s
tanlt örgüt ve kuruluşlar arastn
da birlik, dayantşma ve yardtm
laşmayt sağlamaya katktda bulu
nur. AB ülkelerinde yaşayan Kür
distanlt göçmenlerin toplumsal 
yaşanttstntn her alantnda karşt 

karştya bulunduklan sorunlann 
çözümünde yardtmct olur . Yerli 
halk ve göçmenlerin arastnda 
dostluk bağlartntn, dayantşmantn 

gelişmesine çaltştr. 

- Konfederasyon, göçmenlerin AB 
toplumunda sosyal, hukuksal ve 
politik hak eşitliğini elde etme
leri için çaltştr. 
- Konfederasyon, uluslararast an-
1 aşma ve sözleşme 1 erl e güvence 
alttna altnan insan hak ve özgür
lüklerini savunur, bunlartn uygu
lanabilmesi için çaba sarfeder. 
Bu bağlamda, Kürt halktntn ulusal 
ve qemokrati k haklartnt savunur. 
onunla dayantşmada bulunur. 
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Örgütlenme üzerine birkaç söz 
Başltğt . görünce eski okur

'yine temcit pilav1 
1s1t1p 1s1t1p ayn1 ko

nuyu önümüze koyuyorlar' 
diye düşünebilirler. Ama 
zaman zaman ayn1 konuları 

krar etmek gerekiyor. Hem 
genelde örgütlerle, özelde 
ise kadtn örgütleriyle yeni 
tan11an insanla~a bunun ge
rekliliğini anlatmak, hem 

de kadtn .. örgütlenmelerinin ol
mazsa olmazl1ğ1n1 henüz kavraya
mamtş kişi ler varsa, bir nebze 
de olsa kafalar1n1 açmak için. 

Bu yaztda "Kad1n örgütlülüğü 

gerekli midir?" tart1şmas1na 

g-i rmeyecegı m. Ge li ne n aşamada 

bunu boşa zaman kayb1 olarak gö
rüyorum. Çünkü, kad1n1n örgüt
lenmesini gerektiren tüm koşul

lar ne yaztk ki, bugün de geçer
liliğini koruyor. Hala s1nıfh 

toplum ve onu besleyen erkek 
egemen an l ay1 ş mevcut. Üsteli k 
Kürt kad1n örgütlülüğünün, Kürt 
Kadtnları Teal i Cemiyeti 'ne ka
dar dayanan 80 ytlltk bir örgüt
lenme geleneği de varken. 

Belki soruyu şöyle yöneltmek 
daha doğru bir yaklaştm olur: 
Kürt kad1nlar1 neden örgütlenmek 
zorundadtr? Ya da önce şöyle so
raltm: İnsanlar neden örgütlenme 
ihtiyac1 duyarlar? 
Bir yerde örgütlülükten söz 

edil iyorsa, orada mutlaka düzen
den, sistemden, işleyişten, yar
gtdan ... yana bir rahatstzhk 
veya bir haksızlık vardır. İşte 
bu sorunu veya haks1zl1ğ1 yaşa 

yan insanlar biraraya gelip, ya
şadtkları sorunlar çerçevesinde 

kendi örgütlülüklerini kurarlar. 
Bunu birlikte daha güçlü ve et
kili olacakları bilinciyle ya 
direkt iktidarı hedefleyerek 
partiler aractlığtyla ya da böy
le bir iktidar kayg1s1 taştmadan 

ama devlet üzerinde baskı grup
lart oluşturarak demokratik kit
le örgütleri ile yaparlar. 

Peki, kadtnları örgütlülüğe ya 
da ayrı örgütlülüğe i ten sebep
ler nelerdir? 

Belki klasik olacak ama ktsaca 
da o 1 sa bel i rtmeden geçemeyece
gım. Bilindiği gibi insanların 

st nı fh topluma geçişiyle bir
likte, iktidar da erkeğin eline 
geçer. Bu geçişle kadtnın konu
munda köklü bir değişiklik yaşa
ntr. Kadtn, cins olarak toplumda 
ikincil konuma düşer. Erkeğin 

egemen olduğu bu ilişki ve anla
ytş biçimi, diğer toplum biçim
lerine (feodal, kapital i st) ek
lemlenerek gönümüze kadar gelir. 
Dolay1s1yla kadtn, geçmişten ge
l en ve ne yan k k i , çoğu zaman 
da kad1nlar tarafından gelecek 
kuşaklara taş1nan, erkek egemen 
anlay1ş1n bir sonucu olarak, 
toplumda taş1d1ğ1 cinsel kimli
ğinden dolayı ikincil konuma dü
şer. 

Bunun yantnda kad1n, taş1d1ğ1 

s1n1fsal kimliği ile de, ait ol
duğu st nı h n veya tabakanın so
runlartnı yaşar. Örneğin, burju
va bir kad1n1n yaşadığı sorunla, 
i şçi kadtnın, hatta aynı sım fa 
ait olsalar bi le işçi bir erke
ği n. yaşadtğı sorunlar aynı de
ğildir. 

Ve kuşkusuz kadınlar, toplumun 
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diğer bireyleri gibi, ait olduk
ları ulusun sorunlarını da kendi 
benliklerinde yaşarlar. 

Yani, Kürt kadını, ulusal, sı

nıfsal, cinsel ki ml i ği nden do la
yı , ez il i r , s öm ü r ü 1 ü r , aş ağ t 1 a -
nı r ve tüm bunları erkeklerden 
farklı yaşar. İşte tam da bu ne
den 1 erden do 1 ayı kadı n, örgüt
lenmek üstelik de erkeklerden 
ayrı örgütlenmek zorundadır. 

Çünkü, yaşadığı bu üçlü ezi 1-
mişliği, bu üçlü esaret zinciri
ni, ancak kendi ni n ya rotacağı 
örgütü aracı 1 ığıyla, yine kendi 
ortadan kaldıracaktır. 

ör-

kadı nt nı n sorun 1 arı da birbiri n
den farklıdır. Yani, Suriye Kür
distanı'nda yaşayan bir Kürt ka
dını i le Türkiye Kürdistanı' nda 
yaşayan bir Kürt kadınının kar
şı laştığı sorunlar da aynı de
ğildir. Bu yüzden örgütlülüğünü

zü başta, ait olduğunuz parçayla 
sınırlamak zorundasınız. 

Hatta aynı top 1 um i çe ri s i nde 
yaşayan kadınlar da, ait olduk
ları sınıfa, konuma göre fark
ltklar taşırlar. Dolayısıyla si
zin yaratacağınız örgüt, entel
lektüel Kürt kadınından oku ma 

yazma bilmeyen Kürt kadtnına, 

kentli Kürt kadının Peki, nası 1 bir 
gütlülük? 
Eğer adı geçen 

örgütlülük bir 
kadın örgüt
lülüğü ise, 
işiniz biraz 
zor. Çünkü, 
parti ler, de-
mokratik kitle 

önemli olan bu kadin 
tipleriniiyi tanmak v. aniann 
renklerini~ 
tapyablkMkllr. Zor olansa, 

giiiWk kadiniarda, ...... 
crt4eklcrde hakim alan 
an.aw a.ablm8kllr. 

dan köylü Kürt 
kadınınına, 

burjuva veya 
feodal Kürt 
kadınından 

işçi veya 
emekçi Kürt 
kadını na, ev

de çalışan Kürt 
örgütleri, mesle ki 
kurum ve kuruluşlar ... 
gibi örgütlenmelerde, bir hede
finiz vardır, bir de bunu bes-
1 eyen bir programınız. Bu prog
rama inanan insanlar gelir, 
tnanmayanlarsa gelmezler. Ama 
yaratacağınız bir kadın örgütlü
lüğü, hem de Kürt kadın örgütlü
lüğü tse, işin rengi biraz fark
lt oluyor. Herşey öyle programda 
yazıldığı gibi işlemiyor. Karşı

nıza çeşitli sorunlar çıkıyor. 
Örneği n, Kürt kadını, hem sö

mürge, hem ülkesi dört ayrı par
çaya bölünmüş bir ulusun kadını. 

Bu yüzden diğer uluslara m~nsup 
kadınlardan daha özg4n bir yanı 

var. Her pa rçada yaşayan Kürt 

kadtntna kadar 
tüm kadınları kucakla

yabilmelidir. Onların yaşadığı 
sorunları örgütlülüğüne yansıta

bilmeli ve beklentilerine cevap 
vermelidir. Çünkü , bazen si.zi.n 
önünüze koyduğunuz hedeflerle, 
bu kadınların sizden beklentile
ri aynı olmayabiliyor. Bunları. 

ortak bir paydaya getirmek ve 
aynı. potada eri tmek zorundas ı.
nı.z . 

Çoğu zaman kadı.nlar arası.nda 

varolan bu farklı.lıklar, yarata
cağı.nı.z örgütün önünde bir engel 
gibi görünse de, öyle değildir. 

Aksine bu sizin renkliliğiniz

dir. · Önemli olan bu kadı.n tiple
rini iyi tanı.mak ve onları.n 
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renklerini. örgütlülüğünüze taşı

yabi.lmekti.r. Zor olansa, gerek 
kadınlarda, gerekse erkeklerde 
hakim olan önyargıyt kırabi.lmekti.r. 

Kimi leri., toplumda kadınların 

ezi.ldi.ği.ni, aşağılandığtnt, i
kinci cins olarak görüldüğünü 

kabul ederler. Ama, kadınların 

kendi. baş ları na bu sorunu çöze
meyecekleri.ne inanırlar. Böyle 
düşünen insanlara, birlikte ne
leri. başarabi.leceği.ni.zi. anlatmak 
ve onları örgütlülüğün gerek
liliğine inandırmak zorun
dasınız. 

Kimi. leri., her ne 
kadar yaşanan 

haksızlığın 

farkında 

olsa da, 
kendiliğinden 

harekete geçmez. 
Si.z, bu kadınları 

ha re k ete geç i. rm ek zo
rundasınız. 

Yaşam kısa, mücadele ise 
uzun eri m li. bir i şti. r. Kimi. leri. 
ise -ki bu kadınlar sizin yetiş
miş kadronuzdur- yorulmuş ve bir 
kenara çeki.lmeyi. tercih etmiş

lerdir. Onların bu kararlarına 

saygi. duymakla beraber, yeni den 
mücadeleye kah lmaları konusunda 
onları ikna etmek zorundasınız. 
Bazıları i.se, geçmişte yaptı

ğınız hataları size karşı koz 
olarak kullanır ve engel olmaya 
çalışırlar. Bu insanları yaşa

nanların geçmişte kaldığına ve 
bugünün çok farklı olduğuna 

inandırmak zorundasınız. 

Kimileri. de, kendi. konumlarını, 

yaptıklarını veya yapmadıklarını 

sorgulamadan, yapılan işlerin 

iyi ni.yetlice ama verimsiz oldu-

ğunu düşünürler. Hiç değilse ni.
yeti.nizin i.yi. olduğu anlaşıldığı 

i. çi. n sevinir ve aslında yapı lan 
tüm çal ışmaların daha veri ml iyi. 
ve güzeli bulmaya yönelik oldu
ğunu anlatmaya çalışırsınız . 

Ki. mil eri. i. se, tamamen mu hali. f
ti.rler. Kadın örgütlülüğünün ge
rekliliğine inanmadıkları gibi., 
yarattığınız güzell i. k leri., yap
tığınız işleri. görmezden gelir-
ler. Siz bunlarla da i.lgi.lenmek 

zorundasınız. Çünkü, hi.ç de-
ğilse si.zi.n olumsuz propa

gandanızı yapmamalart 
ve örgütlülüğe kah

labilecek kadınla
rı ol um s uz yön

de etki lerne
meler i 
için, ör

gütlülüğün 

gerekl i.l iği.ni. an
latmak ve onları ik

na etmek zorundasınız. 

üstelik de tüm bunları bık
madan usanmadan, her an, büyük 

bir azimle, inatla yapmak zorun
dasınız. Bu da azımsanacak bir 
çaba olmasa gerek. 
Baştak i soruya geri dönersek, 

örgütlenme, yukarıda da beli.rt
tiği.m gibi, bu kadınların rekle
ri ni. taşıyan, bağımsız bir ör
gütlenme olmalı. 

Neden bağımsız? 
Öncelikle erkeklerden bağımsız. 

Zira bu doğal bi. r sonuçtur. Na
st l ki., toplumun diğer kesimle
ri., i. şçi. ler, öğretmenler, genç
ler, hukukçular vs. kendi. örgüt
lülüklerini yaratıyorlarsa, ka
dınlar da erkeklerden farklı 

olarak yaşadıkları özgün sorun
l'arı çerçevesinde, kendi. örgüt-
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lülüklerini ya ratmal ı.dır. Çünkü 
kadı.nlar erkeklerden yana da so
runlar yaşarlar. Bu nedenle, ka
dı.nları.n ayrı. örgütlenmesinin 
gerekliliğini, öyle uzun uzadı.ya 

tartı.şmayı. yararlı. bulmuyorum. 
İnsanlar nası.l ki, var olan di
ğer örgütlenmeleri doğal karşı.

lı.yor ve kanı.ksı.yorlarsa, bu ör
gütlenmeye de aynı. mantıkla yak
laşmalı.dı.rlar. 

Ayrı. ca ayrı. örgütlenmenin sağ-

1 adı. ğı. birçok avantaj da var. 
Örneğin, kadı.nlar, karma ör_güt
lenmelerde kadın olmaktan dolayı. 

yaşadı.kları. sorunları. anlatamı

yar ve kendilerini yeterince 
ifade edemiyorlar.Gerek politik 
yaşamda yeni oluşları., gerekse 
birikimlerinin erkekler kadar 
ol m am as ı. ve bunun be raberi nde 
yaşadı.kları. utanma duygusu, yan
lı.ş yaparı.m veya söylerim kay
gı.sı. kadı.nları.n, bu tür yapı.lan

malarda sessiz kalmasına neden 
oluyor. 

Bir diğer avantaj ise, kadı.nla

rı.n birbirlerini daha iyi anla
maları. ve daha iyi dayanı.şabi 1-
meleri. Örgütlülük, kadı.nı. poli
tikaya ve mücadeleye hazı.rlayan 

bir eğitim misyonunu da içeri
yorsa, ki öyledir, o zaman bu 
hazı.rlı.k sürecini kadı.nlar, ken
di örgütleri aracı.lı.ğı.yla, bir
birlerinin tecrübelerinden ya
rarlanarak ve birbirlerinin o
muzları. üzeri nde yük se le re k ta
mamlamalı., ancak ondan sonra 
karma örgütlenmelere taşı.nmalı.

dı. r. Bunun tersi de mümkündür 
ama, süre ci n bu yönde i ş l em esi 
bana göre kadı.nı.n, politik yaşa
ma daha çabuk ve kolay geçmesini 
sağlıyor. Çünkü, Kürt kadı.nı. hem 

kendinin hem de ulusunun yaşa

dı.ğı. sorunlardan haberdar olun
ca, karma yapı. lanmalarda hem 
kendini daha kolay i fade ediyor' 
hem de yönetsel kadrolarda görev 
al alabiliyor. Böylece hem kendi 
gibi kadı.nları.n çoğalması.na yar
dımcı. oluyor hem de o örgütlü
lüğe kadı.n renklerini taşı.mı.ş 

oluyor. 
Bir diğeri, yönetsel anlamda 

diğer örgütlerden _bağı.msı.z. Ya
ni, kendi yönetimini, organları.

nı. oluşturması., kararları.nı. ken
di alması. ve yine kendi yaşama 

geçirmesi. 
Son olarak da, farklı. ulus ka

dınlardan bağı.msı.z . Her ne kadar 
kadı.n olma noktası.nda birleşiyor 

olsanız da, ayrı. ulusları.n ka
dı.nları. olmanı.z, yaşadı.ğı.nı.z so
runları. da farklı.laştı.rı.yor. 

Sonuç olarak, kadınlar kendi 
örgütlerı.nı. kurmalı. ve toplumun 
diğer kesimleri. gibi. orgütlenme
l idirler. Bu onları.n kurtuluşu
nun olmazsa olmaz koşuludur. Ka
dınlar neden ayrı. örgütleniyor 
diye kaygılanmak yerine, bence, 
neden daha önce örgütlenınedi ler 
diye düşünmek lazı.m. Çünkü, an
cak örgütsüz toplumlarda egemen
ler istedikleri gibi insanları. 

kullanır ve onları.n haklarını. 

gaspederler. Bütün hakları. gasp
edilen, dili, kültürü, ki.mli.ği. 

yok sayı.lan bi.r halk, özgür ol
madan onun içinde yaşayan birey-

. leri.n de özgür olması. mümkün de
'ğildir. 

Öyleyse kadınlar, ülkenizin 
kurtuluşu için, sınıfsal 

sömürünün ortadan kal k mas ı 
içio, kendiniz için örgüt
lenmeye! 
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HEVAI.TiYA DÜZ 
Rojek, mar jı hevale xwe rovi. 

ra dıbeje, "bıre mıne delal em 
edı kal büne, weki zemane bere 
ez mkarım bı xelke vedım Cı tu 
ji edi mkari xelke bıxapini. 

u ji dızani me dı jiyana xwe da 
u kareki baş nekır Cı tu kes ji, 
ı me herdukan hez nake. Were em 

hevra bıçıne hec Cı Xude bıra 
gune me efü bıke ku em jı wır şünda 

ji.yaneke bı namus bıdominın.n 
Rovi hı ne k dı fı kt re, boçka xwe wı r 

da we da ba dt k e, der Cı dora mar te 
dıçe, erde bı pençıke xwe dıkole Cı 

dıbeje: "Dost Cı bı re mı ni del al, mtn 
ev teklifo te pır bı ci da dit ... We
ki te got, ancax Cı ancax hec me jı 

wan guna xı laz ke, em dest bı twta
reke xwe bıkın.n 

Mar Cı rovi. dane dü hev, ketıne reke 
dür Cı dt rej. Herdu heva l j ı çi ya Cı 

bamyan derbaz bün,. gıhişttne ser 
Eres. Mar dest bı gıri.ne kır. Rovi ma 
mehtel Cı jı mar pırsi, got: "Bıraye 

eziz, tü çıma bı herdu çavan dıgri?n 
Mar hes ı r e çave xwe paqıj kır, bt 
qestina hınek fıkıri ü got " Ax Cı ax 
bı re rovi, em haqas re Cı dırban ha
tın, hındık maye ku em bıgejıne ar
manca xwe. Pır mıxabın ez nıkarım so
bani bıkım u jı vi çemi derbaz bım, 

bıgejıme mala mıqeddes, ax, ax •• n 

Rovi dür ü dt rej çav lı çeme kt r ü 
boçka xwe bada Cı bt dt l eki xweş, bı 

deveki ken got: "Bıre mar, bırati ü 
dostaniya me hema qasi hatına ser çem 
e! Çıma çı lt mın hatiye, tu jı bo 
tışteki waha be emel dı gri.... Erne 
zehf bı hesani derbazi wi al iye çem 
bt bın·. n 

Mar, jı gotıne rovi tıştek f ehm ne
ktr Cı je pırsi: "Bı re, mın f enn ne
kır, dıkari hınek bı zelali beji?n 
Rovi pes n da xwe , bere xwe da çem ü 

bı dengekı bılınd; "Çıma çı lı bıraye 

te hatiye, tu xwe bı husti.ye mın bı
wal ine ü sere xwe ti.k bıke, erne bt 
hev ra derbazi wi aliye çem bıbın . n 

Mar peşniyara hevale xwe qebül kır, 

xwe hustiye rovi waland Cı heta nive 
Erez çün, rovi mheri mar hedi hedi 
hustiye wi dışıdine, dı ciye xwe da 
sekı ni, dest bı gırine ktr. Mar ma 
mehtel ü zü jı rovi pırsi: "Bı re 
eziz, xer e, çı qewımi, tu çıma wa bı 
şevat dıgri?n 

Rovi dt nav ave da du se caran çılma 
poze xwe k~şand ü bt dengeki nızım Cı 

bı keder got: "Bıre mıni eziz, eger 
vegeryayi male, jı malbata mın ra bı
beje bıra werın meyte mın bıbıne we
lat, mın van deran nehelın.n 

Mar şaş Cı mehtel dımine ü dıbeje: 

"Bıre, ev mırına jı ku derket?n Rovi.
ti.ya rovi. dıgre, dest bı fel ü fıstı
qa dıke Cı jı mar dıpırse: "Çıma te 
nebıhi.stıbü eze btmrım?n 

Mar dıbeje, "na bı xwede, ez ji. teze 
jı te dıbhem.n Rovi. dı bın sımelan da 
dtkene Cı dtbeje: "Hemi eze bımrım, de 
were sere xwe xarke ez herdu çawen te 
yen reş Cı belek paçkım.n 

Waxte mar sere xwe xar dıke, rovi. 
qırka mar da dıgre Cı bt quwet gez dı
ke heta ku mar sıst dıbe. Rovi. mare 
mıri dıkşi.ne tenı.şta ave u mGr dırej 
dıke u dı ber sere mar rüdıne ü dıbe
je: 
"Bırati. ü dosti. da xayinti., qelleşi. 

nabe. n La şe mar dı rej ü rast dı k e Cı 

dıbeje: "Bırati ü hevalti waha düüüz 
ü dırej dıbe.n 

Bel e zaroken del al, her tım rovi. ü 
mar, dosti. ü dıjmınti hene. Her i.nsa
nek dt jiyana xwe de hevalti. weki he
valtiya rovi ü mar ji.yaye. Ez hevidar 
ım ku hün jt ve çi.roke tışt derxın, 

ders je bıstinın. 
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Danasina P1rtükan 
Kürt Tea vün ve Terakki Gazetesi 

{N ilçenama Hevkari u Peşketına Kurdan) 

Ev kova ra Ku rd a di ro ki ya ku 

cara peşin d1. sala 1908'an da l1. 

Stanbole wek organa "Kürd Te

avün ve Terakki Cemiyeti"ye 

b1. Kurdi u T1.rkiya Osmani derke

tl.bu u b1. tipen Erebi hat1.bu 

çapkl.nn, d1. Adara sala 1998'an 

da jl. nu va hat weşandl.n. 

Karger u berp1. rs1.yare ve kova

re, hozane marşa "Newroz"e Pi

remerd bü, ku nave w i ye rasti n 

Tewfiq bu. Sern1.viskare we ji 

Ehmed Cemi le Arnedi (Diyarbekri) 

bü . 

01. nova n1.viskaren we da Bedi

uzzeman Seide Kurdi, Xelil Xl.ya

l i, Ehmed Şewqiye Herdişi, Meh

med Tah1.re C1.zi ri, Bedriye Me

latyeyi, İsmail Heqi Baban, Mez

herzade Mezhere Arnedi, Fethiye 

S1.lemaniyeyi, Seyfullahe S1. le

maniyeyi, S1.leman Nezife Arnedi ü 

wd. hebün. 

Her weha, d1. j1.mara peşin a ko

vare da belavokeka "Kürd Te 

avün ve Terakki Cemiyeti"ye 

ü belavokeka seroke we komele 

Seyid Evd1.lqad1.r ji derket1.ne. 

N1. v i s kare Kurd M. Emin Bozars

lan du sal l 1. se r ve kovara di 

roki xeb1. ti ü ew j 1. ti pe n E re bi 

wergerand tipen Lot i ni ü d1. cl.l 

deki mez1.n e zedeye 600 rüpel i 

da j1. nu va çap br. Bozarslan, 

rupelen kovare yen orijinal en 

b1. tipen Erebi ji d1.gel wergera 

nen b1. tipen Lotini çap k1.r1.n ü 

ew ji wek belgeyen diroki gihan

dl.n deste xwendevane Kurd. 

DERDNAME 
Berhevoka helbestan 

Fatma Bozarslan, xanıma nıvis - pekhatiye. Pıraniya helbestan lı 

kare Kurd M. Emin Bozarslan e. ser gele Kurd ın. Hın ji lı ser 

Pırtuka we ya helbestan "DERD - buyeren welaten dın ın; wek şere 

NAME" jı 8@ helbesten Kurdi Bosnaye, Rwandaye, bındestiya 
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Cengenan u wd. M. Emin Bozarslan 

jı "DERDNAME 111ye ra peşkeşiyek 

nı visiye a te da daye zanin ku 
ev helbest çawa hatıne nı vi sin, 

ev pırtuk çawa pekhatiye . 

.. ~. 
f- ?·t· 

~---0-E_R_D_N_A_M __ E--~ :i; 

Fatma Bozarslan bı xwe iddia 

nake ku ew hozanek e; ew, dı he -
qe van helbestan da weha dıbeje: 
11Ev, pejnen xanımeka Kurd ın , 

pejnen dayı keka Kurd ın ku lı 

ser hın buyeren zor a dıleşin jı 
dıle we ye şewıti keliyane a rı -

jiyane ser kaxıd." 

Navnişanen Xwest1ne 

M. Emin Bozarslan 
P. O. BOX 3050 
S- 750 03 UPPSALA-SWEDEN 

K OM KAR 
Bunsenstr. 7 
D-51145 KÖLN-DEUTSCHLAND 

JiYAN ABONE FiŞi 
Ad: ... .. .... ........................................................ .. .......................................... . 
Soyad: ... ... ................................................................... ... .. .... .. ..... ......... ..... . 
Meslek: ............................................................... .... ........ .. ......................... . 
Adres: ........... .. ......... .... ... ................................................. .. ........................ . 

Tel: ........................................ ................ . 
Tarih: ............ ... ... ... ................ .. ... ........... . 
imza: 

Abone ücreti olarak ............... DM' yi Deutsche Bank 24 27136 BLZ: 370 700 60 
nolu banka hesabma yattrdtm. 
(Ytlltk abone ücreti 25 DM'ttr.) 
Lütfen bu formu daldurduktan sonra, formu ve ytlltk abone ücretini yattrdtğmtza 
dak makbuzu aşağtdaki adrese gönderiniz veya faks çekiniz. Biz de sizin derginizi 
göndere/im. 
Adres: c/o HEVALTi, Robertstr. 5-7, 51105 Köln 
Faks: 0221-875243 
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1978 yılında Almanya'da doğ

dum. Burada doğduğum için Alman 
kültürüne entegre olmakta zorluk 
çekmedim. Ama Alman kültürünü de 
hiçbir zaman sahiplenmedim, ken
dimi o kültürden saymadım. 
Yaklaşık 3-4 yıldır ulusal 

kimliğime bu kadar sahip çıkıyo
rum. Önceleri Türklerle Kürtle

arasında fazla bir fark ol

• • • nı ve sonuçta herkesin in
san olduğunu düşünüyordum. Bu 
yüzden Kürt kimliği ni bu kadar 
savunmuyordum. Daha sonraları bu 
düşüncemin yanlış olduğunu far
kettim. Bu tür düşüncelerin 
oluşmasıyla birlikte kendimle 
çok mücadele ettim. "Türk arka
daşların seni dışlosalar da, sen 
onları değil dışlamak, böyle bir 
düşünceyi kafanda bi le oluştur
ıu.oyacaksın" dedim. Ancak böyle 

laştıkça daha fazla dışlandı
ğımı farkettim. Sonuçta bu müca
delemde yenik düştüm. Çünkü bu 
ayrımcılığa daha fazla dayanama
dım. Okulda, işyerinde, sokakta 
daima Kürt olmanın zoluklarıyla 
karşılaşıyordum. Örneğin okulda 

rkçe dersine katılmak istiyor

• • 
. Maksadım TÜrk tarihini de 

öğrenmek, Kürt tarihi i le bir 
karşılaştırma yapmaktı. Yani ta
rih kitapları geçmişi nasıl yaz
mış, Türkler için Kürtlerin bir 
fonksiyonu var mıydı ve benzeri 
soruların yam tlarım öğrenmek 

istiyordum. Öğretmenim Kürt ol
duğumu biliyordu. Tarih kitapla
rına eleştiri getirdiğimde notu
mu kırıyordu. Anlattıklarımın 

hepsini saçma olarak nitelendi
riyordu. Böylece Kürt olmanın 

o 

K 

(J 

R 

i) 

okulda da fazla yararı olmadığını öğ
rendim. 

Sokakta kırmızı, yeşil, sarı renk
lerden takılar taktığım için bazı ar
kadaşlarım selamı kesti. Gördükleri 
yerde kafalarını çeviriyer ve görmez
den geliyorlardı. 

Hep, "Kürt olmak bu kadar kötü bir 
şey mi?" diye düşündüm. Hayır, asla. 
Ne olursa olsun benliğimi, kimliğimi, 

kültürümü benimsediğim için mutluyum! 
Birçok insan kimliğini inkar ederek, 

kendi ni herhangi bi r topluma kabul 
ettirmeye çalışıyor. Fakat kendileri
ni ne kadar o toplumdan saysalar da, 
gün gel ir mutlaka bir şey dokunur, 
rahatsız eder. Örneğin bazı çevrelere 
girdiğimde "Türk müsün?" sorularına 

"Evet" diye cevap veriyordum. Çünkü, 
yukarıda da bel irttiğim gibi, Türk
lerle Kürtler arasında bir fark olma
dığım düşünüyordum. Ancak buna rağ

men "Evet" dedikten sonra bir suçlu
luk duygusu hissediyordum. "Sen Türk 
değilsin, senin dil in, kül türi.Jn çok 
farklı" diyordum. Bu tür düşi.Jnceler 

kafamda şekillendi kçe gittiği m her 
yerde Kürt olduğumu, fakat Türkçe 
bildiğimi söylemeye başladım. Ancak 
insanlar bunu da kabul etmiyorlar, 
ısrarla Türk olduğumu söylüyorlardı. 

Neden olarak da, Türk pasaportuna sa
hip olmamı gösteriyorlardı. Bunun 
doğru olmadığım ispatlamak için Al
man vatandaşlığına müracaat ettim ve 
Alman pasaportu aldım. Bu insanlara 
"Alman pasaportu aldım, şimpi ben Al
man mıyım?" diye sorduğumda ne yazık 
ki cevap alamadım. 

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim: 
Türk ya da Alman pasaportu taşısam 

da, b~n bir Kürt kızıyım. 

Esra Uçar 
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Dergini.zi., ara st ra, 
el i me geçti k çe okuyon 

bir Türk kodtmytm . Bi.r ko
dtn olarak sizleri kendime 
yoktn buluyor, birçok konu
do görüşlerinize kohltyo-

Sizlere, bir orkodoşt

mtn boştndon geçen bir 
oloyt yazmak istedim. Uma
rtm yoytnlorstntz. 

B u arkadaş mülteci. ola
rak Almanya ' ya gelmiş. 

Stğtnmact kamptnda, i.ltica
etlora yotacok yer, yemek 
fişi., yatak çorşaft, batto
ni.ye, yasttk vs. veriyor
lormtş. Fakat bu arkadaş tn 
yotacoğt yerde başka bi ri
leri olduğu için kendisine 
"Şimdi yer yok, akşama bo
şoltr" demişler. Çarşaf ve 
benzeri eşyaları almadan, 
olmtş gibi imza otmtş. Son
ro sözkonusu eşyolortn ken
disine verilmediğini görün
ce yine "Akşama doğru gel, 

relim" demişler. Bu arka
daş da, yotocok yer olmodt
ğt ve bulunduğu yer çok kö
tü koktuğu için, daha önce
den Almanya'ya gelen koca
stnın yomna gi tmi. ş. Kampta 
bulunan bi.r orkadaştna te
lefon numorastnt verip, 
kendisini başka bir yere 
göndermeleri durumunda ha
ber vermesini istemiş. 

ı 0 gün sonra, başka bir 
kampa gönderi lecekleri-

ni öğrenince, diğer ilticoctlar
lo birlikte tekrar sözkonusu 
merkeze gitmişler. 

Tam otobüse binip gi.decekler
ken, "Aldtğtntz eşyaları ge

ri vermeniz gerekiyor" demiş

ler . Bu arkadaş, "Ben almadtm" 
dese de, derdi ni onl otomomt ş. 
Oradaki görevli imzoyt gösterip, 
"Bu senin değil mi.?" diye sor
muş, ancak dil sorunundan dolayt 
onlaşamamtşlar. Bu arada kocost 
tercüman aramaya gi. tm i. ş. Koca st 
gidince, orada görevli. bir ter
cüman gelmiş. Arkadaşa, "Siz 
çarşaf vb. eşyaları olmtşstmz, 

geri vermeniz gerekiyor" demi ş. 
Arkadaş, "Almodtm, ama imzalo
dtm" diye cevap vermiş. Tercü
man, "Peki. şimdi. ye kadar nerede 
koldtntz?" diye sormuş. O da, 
"Bir Türk ailenin yomnda kal
dtm, isterseniz çantama bakabi
lirsiniz" demiş. Bu arada kamp 
görevli. si, "Si.z Türk müsünüz? 
Ben sizi Romen sandtm. Çontantzo 
bakmaya gerek yok, gidebi.l i rsi.
ni.z" diyor. 

A rkodoştm bunlar onlattrken 
bile gözleri. dolu dolu olu

yor, "Herkes mülteci li. ği çok ko
lay zannedi.yor. Özellikle kodtn
lar için çok daha zor" diyordu, 
boştndan geçen bu oloyt koste
derek Ben de bunlort, belki. siz
leri de ilgilendi.rir diye siz
lerle paylaşmak istedim. 

Ç oltşmolortntzdo başanlar 
di.ler, hepinizi sevgiyle ku

coklortm. 

SOrcıyya Yilmaz 
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Sevgili Jiyanlı arkadaşlar, 

Asltnda uzun zamandan 
beri sizlere yazmak is

iyordum. Ama hem cesaret 
demiyordum, hem de yan 

yazma geleneğimin olmamost . - i bugüne kadar yazmaktan 
tk oydu. 

J i yan 't sürekli takip 
ediyorum diyebilirim. 

Sizlere böylesi bir dergiyi 
1kardtğtn1Z için çok te
kkür ederim. Derginiz be

nim için iki açtdan önemli. 
- Kadtnlar tarafından çt-

sa da uzun erimli olmast. 
- Kalemlerin kadtn olmast, 

gerek birikimlerini gerekse 
de yaşadtklartnt içtenlikle 
anlatmalart. 

Bu tür bir dergiyi bu 
kadar uzun süre -kendi 

gücüyle- ayakta tutmayt ba
şarabi lmek bana göre kü
çümsenemeyecek bir başa n
dtr. Hele kadtnlartn ta
rihte de hem yazt yazma ge-
eneklerinin, hem de okuma 
ltşkanltklarının çok az 

olduğu dikkate altntrsa . 

D ergi de hemen hemen tüm 
kalemleri severek oku

rum. Ama şunu itiraf et-
liyim ki, Rojda'nın öykü 

türü yazılan beni çok et
kiliyor. Son saytnuda yer 
lan Kürtçe yaztların sayt
anntn biraz artmış olma

sı, redaksiyondan yaztstnın 
Kürtçe olmnst da ayrıca be
ni ço~ s ii rdi . 

Benim sizlerden bazı temenni

lerim var: 
- Dergide yer alan Kürtçe yazt

lartn biraz daha artttnlmast. 
Bunun pek kolay olmadtğtnt bili
yorum, Baktn ben de kendimi 
Türkçe i fade ediyorum. Ama en 
azından yazı yazabi len kadtnla
rtn bu konuda kendileri ni biraz 
zorlamalan, biz okurlar için de 
çok faydalt olacaktır. Benim ta
ntdtğtm pek çok insan Kürtçe ko
nuşabiliyor ve belki de okuyabi
liyor, ama yazamtyor. Aslında bu 
konuda herkese görev düşüyor. 

Özellikle de biz kadtnlara, 
Kürtçeyi yaşatabilme ve gelecek 
kuşaklara aktarabilme açtstndan. 

- Kürtçe veya Türkçe şi irlere 
biraz daha fazla yer verilmesi. 

- Kadınlarla ilgili o ay basın
da yer alan önemli olayların 

derlenip, dergiye aktarılması. 
- Bir de - son saytntzda göreme

dim- önceden varolan Kürtçe dil 
derslerinin devam etmesi . s evgi li Jiyanlt arkadaşlar, 

Y
azı yazmanın çok kolay olma
dtğtnt, en anndan kendim 

yazarak da tecrübe ettim. Bu 
yüzden yazı yazabi len insanlara 
saygı duyuyorum. Ama bundan son
ra kendimi daha zorlayıp sizlere 
yazı yazmaya ça lt şacağtm. K i m bi
li r bakarstntZ bir gün Kürtçe 
yazabilirim. 

D
iğer yaztlarda ve dergilerde 
buluşmak di leğiyle, hepinizi 

dost~a kucaklıyorum. 
BarnaÖZkök 
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JINEN KURD 

Yamluki Xanım tewn dani 
leri fe, Yaşar u Leyla 
ü en mayin 
Kerkite bernedan 
Bı zenda zer, bı desten nazık 
Her çekırın ... 
Dı sala 1919"an da 
Bı nexş u nigaren bedew 
Me guliyen we huna 
Kubar kubar reşiyan şe kır 
Seba jınen Kurda. 
Xet bı xet kır darbere we, 
Bu behra rengan 
Bı şıklen xweşık xemıland 
Ku ciki vala nemine 
Lı nav erden me, 
Her maqul u cıwan danışın 
ü hez bın em tevayi .. . 
Tej u tejber 
Xaliçe u beren me çekıri 
Bı salan keda eni reti 
Me raxıste ber piye 
Govenda welate xwe ... 
Eviniya welat, jı dayık buyine 
Lı ser dıle me hewıriye 
Tiş tişi buye dıl, 
Ev dı l .. 
Teyax dıde ev dıl 
Baye azadiye peçaye 
(ane me ye nazık u pola 

ü 
Pe kutaye erde ev dıl 
Bo azadi, 
Bo wekhevi ... 

VA ZGAL Bı1 
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BUk lı hespe Ye, kes nı:zane nesibe ke Ye. 
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