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HEJMAR/AUFGABE: 31 

Değerli Okuyucular, 
31. saytmtzla tekrtır siz okuyucutarla birlikteyiz. 
Geçen saytmtzdan bu yana dünyada w ülkemizde, linem/i gelişmeler yaşandt. Kürtler açtstndan 
tarihi bir dlinem başladt. 11 Eylül eylemleriyle ABD w İngiltere, Usame Bin Ladin w Taliban't 
etkisizleştirmek amactyfo girdiği Afganistan'dan sonrtı, bu kez de Saddam Hüseyin w güçlerini 
devirmek, Saddam rejimine son wrmek amactyfo Irtık'a girdi. 

Saddam rejiminin son bu/most, başka Kürtler olmak üzere, Irtık halk/artntn w zulme karşt olan 
her kesimin beklentisi ı-e sevinci oldu. Ancak Türkiye, baştndan beri, ne Saddam zulmünün son 
bulmast w ne de Irtık halktntn lizgürlüğü için, bir çaba içinde olmadt. Onun derdi. Güney 
Kürdistan'a girmek w ortıdaki gelişmeleri engelleme isteği oldu. Öyle ki, yapttk/art hayal 
perest, düzeysiz açtklamalart w beyanlartyla, dünya kamuoyunda gülünç duruma düştü, ABD w 
A vrupt1 ülkelerinden soyutlanmtş hale geldi. 

Bu gelişmeler umartz ki, Türk devleti için de bir ders olur! 
Ama glirünün o ki, Türk Devleti sürdürdüğü bu inkarct politikastnt terk edemeyecek. AKP 
hükümeti, AB'ye girebi/me uğruna, bu son günlerde Parlamentoya yeni bir "demokrtıtik/eşme 
paketi" daha sunmaya çaltştyor. Bununla, Türkiye'de demokrtıtikleşme yolunda büyük adtmlartn 
attidiği imojt yartıftlmaya çaltştltyor. Ancak glirüldü ki, bazt maddeler, lizellikle de Kürtleri 
kapsayan maddeler, devletin belli kurumlarmda tepki glirdü ı-e paketten çtkartlmast linerildl 
Türk devleti, tahammül karstzltğtnt bir kez daha glisterdi. 
AKP hükümetinin çtkarmaya çaltşttğt bir de ''pişman/tk yasast" soz konusu. Sizce bu da, dtş 

kamuoyunun glizünü boyamaktan başka bir şey değildir. Bu yasa, PKK militan/arma ylinelik bir 
"af yasast" şeklinde glisteriliyor. Oysa bu, bir a/datmacadtr. 
Hükümetin asti amact, bu militaniart affetme wya topluma kazandtrmak değt1,· onlartn silahlartnt 
btrtıkmalart halinde, Güney Kürdistan'a girme w ortıda kalma gerekçelerinin ortadan kalkocaği 
endişesidir. 

Ne pişman/tk yasast ı-e ne de uyum paketlerinde belirtHen yasalarla Türkiye, kamuoyunu 
demokrtıtikleşme yolunda adtm atmakta olduğuna inandtrtımaz. Kopenhag Kriterlerini kapsadtğt 
şekliyle yerine getirmek zorundadtr. 

Değerli Okuyucular; 
Bu saytmtzda gelişmelerle ilgili değerlendirmelerin yant strtı, bir çok değişik konu/art da yaztlar 
bulacakstntz. Beğeneceğinizi umuyor, eleştiri w katktlartntzt bekliyoruz. 

Ayrtca burtıda, 30. saytmtzda gerek yaztlartyla gerek haztrlamştnda w gerekse bastmtnda 
bizlere katktlarmt sunan arkadaşlartmtza, KOMJIN olartık teşekkür etmek istiyoruz. 
Derginin çtktştnda ekonomik katktlartndan dolayt Berlin Dernek' ine, Kürtçe yaztlartn 
tashihlerindeki yardtmlartndan dolayt Sedat kartıkoş 'a, derginin basktya haztrlamşmdaki 

destekelerinden dolayt, Kaztm w Newroz arkadaşiartı w son olartık da ulaştm konusunda bize 
yardmıct olan Derviş Kutluktemur 'a li zel teşekkürlerimizi sunartz. 
Bir sonrtıki saytda buluşmlak üz~re, dostluk/o ka/ml 
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RÜPEL 4 

ı 
Rojda/ n1n Kaleminden 

L 

Anneler gününü düşünüyorum . Küçük çocuklar 
düşünüyorum. Ellerinde yaptıkları resimler. Eğri 
büğrü bir ev. Sacasından duman çıkıyor. Kapıda 
bekleyen bir anne. Renkler ve renkler. Başka 
çocuklar düşünüyorum. Ellerinde buket buket çi
çekler. Renkler ve renkler. Annelerin gülümse
yen, mutlu yüzlerini görüyorum. Haneler düşü
nüyorum. Evlatlar, kendi çocuklarının ellerinden 
tutmuş yollarda. Anneler gününde torunlar gel
miş ziyarete. Mutlu ve sevinçli bir yuva. Başka 
şeyler düşünmemeye çalışıyorum. Ama olmuyor. 
!nadına inadına Iraklı çocuklar geliyor aklıma. 
Elleri kolları yok artık resim yapacak. Yok, bir 
buket çiçeği tutacak. Ve öksüz çocuklar düşü
nüyorum. Artık resimler, çiçekler götürecek an
neleri yok. Hasta çocuklar düşünüyorum. Artık 
uranyumun saçtığı radyasyondan gün be gün 
ölüme giden çocukları düşünüyorum. Annelerin 
yüzlerini düşünmek içimi ürpertiyor. Bazıları için 
ziyaret edecek küçük bir mezar taşı bi le yok. Bir 
bomba. Etrafa dehşet ve ölüm saçan bir bomba 
ile kaybolmuş bebekler ve çocuklar. Evlatlarını 
kaybetmiş annelerin acılarını hafifJetecek keli
meler arıyorum. Bulamıyorum. Dehşet içindeyim. 
2003 yıl ının insanlığından ve kendi çaresizliğim
den utanıyorum. 

Gözleri yaşlı bir Kürt anne ile tanıştım. Ona ve
ri Imiş bir sözüm vardı. Lütfen bu anneler günün
de bu sözümü tutmama müsade edin. 

*** 
Uzun zamandır, her yüz yüze geldiğimizde, kapı 

komşum Hasan Usta' ya çocuklarını okula yol
laması gerektiğini anlatıyorum. Dört oğlu da ge
tonun arka sokaklarındaki bir evin karanlık bod
rumunda senelerdir bobin yapıyorlar. Günışığı 

görmeyen, tavandan sarkan düşük mumlu bir am
pulün aydınlattığı , kış aylarında ısıtılmayan bu 
kaçak atölyeler Kürt çocuklarının , çocuk olduk
larını bilmeden büyüdükleri modern esir pazar
ları. Zabıta memurlarının her ay gelip kaçak iş
yer L sahip [E:ti nP ziyarııt Mmeyi .ııhmol ~tmedikle'fl'i 
bu mahzenlerde, kapitalist sistem kendini , kanla
rını emdiği , ciğerlerini çökerttiği , yüzleri tavan
dan sarkan ampulün sarı ışığında daha da sarı 
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gözüken çocukların çelimsiz ellerinin emeg ı ile 
üretiyor. Hasan Usta' nın oğullarının en küçüğL 
Ersan henüz sekiz yaşında ama mecburi göçle 
geldikleri günden beri kendisinden büyük üç ağa
beyi ile birlikte bu gaddar sisteme üç sened ır 

hizmet ediyor. Hejar da yedi yaşına girdi. ! k 
kardeş okula beraber başlayabili rler . Hasan Us
ta çocuklarının okumasına karşı değil. Köyler inde 
okul kapanana kadar kız , erkek tüm çocukların 

okula yollamış. Ama göç elinde, onüç çocuklu ha
nesinin ekmeğini kazanamaz duruma düşünce, ~ 

da çaresiz , diğer göç aileleri gibi çocuklarını b ı r

biri ardından yollamış kaçak mahzenlerde ça 
lıştırmaya. 

Hasan Usta Şafi müslüman, namazmda, myc
zmda bir insan. Günün imkanlarma gbre ehf'Ce 
o/am ailesinden esirgemez. Güncel sorun/art kc
r!SI ile paylaşw. Aram1zda 1ki metre boyunda b -
avlu 111r. Çok zaman duyartm bu çiftin soba!- · 
erken saatlerinde Kurmanci dilinde dert/eş• · 
lerini. Düşmam var m1d1r? Hiç duymad1m. De~ 
larma her zaman kap1s1 aç1kt1r. Mahallede h_

met gb'rür. Düğün olanda yollara düşer; do.t= 
t1yeleri kendisi dağlf1r. Cenazesi olan m kara ç _ 
nüne yetiş1r. Beyazlaşan saç/ar1ma hürmet e.=-=. · 
de arada b1r bana akli damşmaya ge/Jr. Çoc _ · 
/arm1 okutmasmm fayda/ar1m uzun uzun kor_. 
tuk. Karar verdiğinin ertesi günü amcasmm .:{ . 
ziyarete geldi; onun oğlunu da yazd1ray1m c _ 
rica etti. 
Üç çocuğu ellerinden tutup okula götürd~-
gün mahalleli için sanki bayramdı. Yaşlı genç ;-_ 
kaklara çıkmış çocuklara "zihin açıklığı " d . • -
lardı. Hôlô deprem saliantıları devam ettığ : 
okul sabah merasiminden hemen sonra tat e ?
di . Dönüş yolunda, Hejar çok yorgun gozuı< _. :r 
du. Ersan, en koruyucu ağabey ifadesi ıle " : ~ 
kız kardeş i nin omuzuna atmıştı. 
Eve yoklaştığımızda bizim mahellenin koc cr
Hasan Usta' nın evine siyah çarşafa donor- E 

hanım to birlikte ~kıı lt.or,ukltin ın do ge _ 
söylediler. Bizim mahalleli Şafl Kürtler =s 
yansıt ılan dini tezohürleri pek tasvip etre :: • 
için bu çarşaflı hanım bir merak konus_ : 
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HEJMAR/ AUFGABE: 31 

Komşutarım pek ısrar ettiler de kapı arası bir 
uğrayayım dedim. Mutfaktan gürültülü kap ka
çok sesleri geliyordu. Hasan Usta' nın hanımı 
misafirlerini ağırlama telaşında idi belli ki. Ev
lerine ekonomik sıkıntılar nedeniyle nadiren et 

_girerken mutfaktan yayılan koyun eti kokusu 
aviuyu sarmıştı. Bu konuk hanım pek özel bir 
misafir olmalı. Daha önce tanıdığım, Hasan Us
ta' nın amcası , onun eşi ve baldızını da ziyare
te gelmişler. İçeri girdiğimde sedirin tamamı
nın bu özel konuğa ayrıldığını gördüm. Çıkart
tığı siyah çarşafı sedirin üstüne dikkatle yer
leştirilmiş. Saçları siyah bir yemeni ile örtülü 
bu iri yarı hanım , sade ama şık bir etek-ceket 
takım giymişti . Pembe beyaz teni ile tezat i
çinde olan güzel gözleri ile beni baştan aşağı 
süzdü. Hasan Usta beni "Uzak bir akrabam ve 
kirac1mH diye tanıştırdı. !smimi söylemedi. Bu 
şişman hanım. gözlerini kısıp, hiç beklemedi
ğim bir tarzda "Sen burada ne ar1yorsun?· 
diye sordu. Biraz cüretkôr bulduğum bu soru
yu kibarca nasıl savuşturabileceğimi düşün

düğüm iki saniye içinde, Hasan Usta benden 
önce davranıp , "Bir cins gazetec1~ K~rsal bii/ge
lerden gelmiş aileleri öğreniyor· açıklamasını 
yaptı. Konuk hanım, Hasan Usta' yı duymazlık
tan gelip, beni soru yağmuruna tutmaya baş
ladı. !lgi alanımı öğrendikten sonra, antropo
loji ile ilgili sorular ve nihayet çocuklarımın 
yaşları , tahsilleri hakkında tüm bilgileri aldı. 
Bu soruşturma sonunda konuşulabilir bir kişi 
olduğuma karar vermiş olmalı ki önce yerde 
rahat olup olmadığımı sorup, beni sedire ya
nına davet etti. Sonra, kendi atalarının Haz
reti Muhammed'in soyunda geldiğini belirtti. 
Açıklaması gerekli hürmeti göstermemi icap 
ettirdiğinden ,' "O zaman Seyyid ailesindensi
nizH dedim. Kendisine ve ailesine ait bu ünvanı 
biliyor olmamdan memnun, konuşmasına devam 
edip, genç yaşta dul kaldığını , kendisinin de iki 
oğlunu okutmaya özen göstermiş olduğunu söy
ledi. Ekonomik imkansızlıklar dolayısıyla , oğul
larının ancak, Kuran kursunu ve ortaokulu bi
tirmesini sağlayabilmişti. Ersan ile Hejar' ın o
kula başlamasına sebep olmamın Cebrail Aley
hisselam tarafından kaydedilmiş olduğunu be
lirtip çocuklarımın resimlerini istedi. 
Bizim konuşmamıza hiç karışmadan dinleyen 
Hasan Usta, hanımı ve diğer misafirterin biraz 
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rahat bir ifadeleri vardı. Odada uzayan sesiz 
bir sıkıntı sürmekte idi. Bu Seyyid ailesinden 
gelen kadın çocuklarımın resimlerini , bu ses
sizlikte uzun, uzun inceledi. Sonra yavaşça ba
şını kaldırdı. Gözlerinden yaşlar akıyordu . Ken
dinden bu kadar emin bir kadından böyle hü
zünlü bir ifade beklemiyordum. "Mehmet Ruhi 
Eminkulu'nun annesiyim" dedi. Mehmet Ruh i 
Eminkulu'nun ismini bir önceki hafta akraba 
cenazesi için başka bir belediyeye giden Ha
san Usta'dan duymuştum. Gazete yazmıştı bu 
olayı(*). Oğlu onsekiz yaşında idi . Tunceli Ho
zat'ta, Başıbüyük Köyü Jandarma Gezici Bir
liği' nde askerliğini yapmaya başlamıştı. Olay 
olduğu sırada, Mehmet Ruhi Eminkulu henüz 
eğitimin tamamlamamıştı. Ölümü ile i lgi li evrak 
26 Ağustos 1999 tarihinde Erzurum 59. Eği
tim Tugayı Komutanlığı ' nca imzalanmıştı. Bu 
evrakta gece nöbeti tuttuğu sırada kendi si
lashı ile intihar ettiği yazılı idi. Mehmet Ruhi 
Eminkulu'nun ölümü intihar olarak kayda geç
tiğinden , askeri cenaze töreni yapılmamasına 
karar verilmişti. Asker iye Mehmet'in kişisel 

mallarını ailesine vermeyi reddetmişt i. Meh
met'in ölümü ile ilgi li açıklamalar bazı neden
lerden şüpheli bulunmuştu. Gece nöbetinde in
tihar ettiği iddia edilen Mehmet'in öldüğünde 
üstünde nöbette iken giymesi gereken ünifor
ması yerine, iç fanilası varmış. Gazetedeki ha
bere ve annesinin ifadesine göre Mehmet'i öl
düren kurşun uzak mesafeden atılmış. Bu se
bepten de fanilasında barut iz i yokmuş. Meh
met'in ailesi oğullarının öldürülmesi olayını Av
rupa !nsan Hakları Mahkemesi ' ne götürmeyi 
düşünüyordu. 

Bu acılı anne sözlerini tamamladıktan sonra 
çantasını açtı: gözyaşlarını silmek için mendil 
aradağını düşünüyordum. Epey karıştırdıktan 
sonra çantasının derinliklerinden, dikkatle 
tekrar tekrar katlanmış ve naylona sarılarak 
korumağa alınmış bir kağıt çıkarttı. Özenle aç
tı ve bana uzattı. Mehmet Ruhi Eminkulu tara
fından askerde iken annesine yazılmış tarihsiz 
bir mektuptu bu. Mektubu okuduktan sonra, 
bu üzüntü içindeki anneden çek inerek mektu
bu kopya etmeme müsadesini rica ettim. Tek
rar konuşmağa başladı: 
"Buraya teşekkür etmeye geldim. Biz akraba
yız. Bana çok yardım ettiler. Bizlerin birbiri-
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R0PEL6 

nin yardımına ihtiyacı var. Sen de yardım 
edebilirsin. Sen okumuşsun. Sen yazmayı 
biliyorsun. Lütfen yaz her şeyi. Al kopya 
et. Daha önce görmediklerimi artık anla
dım. Onu öldürdüler. Onu Kürt olduğu için 
öldürdüler. Oğullarımızı öldürüyorlar. Biz 
bu memleketin vatandaşlarıyız. Benim oğ
lum askeri görevini yapıyordu. Şerefli bir 
görev. Oğullarımız dağda ölüyorlar. Oğul
larımız askerde ölüyorlar. Birilerinin bu işe 
dur demesi lazım . Lütfen yaz. Belki oğulla
rımızı öldürmekten vazgeçerler. Lütfen adı 
ile yaz. Her şeyi yaz. Mektubu kopya et. 
Herkes okusun. Bana onu yeniden oku lüt
fen., 
Bu yıkılmış Kürt annesinin tarihi Kürt ger
çeği ile birleşmesi ancak oğlunun akan kanı 
ile gerçekleşmişti. Bu bilinçle, "Oğullar~mtz 
dağda ôlüyorlar. Oğullartmtz askerde ôtü
yorlar. Birilerinin bu işe dur demesi laztm. 
Lütfen yaz" ricasında bulunmuştu. Kendisi 
için birşey istemiyordu. Ricası kendi oğlunu 
ölümden koruyamamış bir annenin, tüm 
Kürt çocuklarının ve gençlerinin barış için
de, kaynaklardan eşit haklar alabildikleri , 
şiddetin olmadığı bir dünyada yaşayabil

meleri için bir talepti . "Lütfen adt ile yaz. 
Herşeyi yaz. Mektubu kopya et. Herkes 
okusun. Bana onu yeniden oku lütfen" de
mişti. 

Bu anneler gününde onun dileğini yerine 
getirebilmek için son sözü Mehmet Ruhi 
Eminkulu' na bırakıyorum. 
"Sayın sevenlerim, 
Darılıp geldim ama bunu hiç istemezdim. 
Askere ayak bastığım gün bunu daha iyi 
anladım. 

Burayı sormak mı istersiniz? 
Burası ne isyan yeri ne de sevgi yeri 
Sevgilerin bittiği, nefretierin başladığı 
Kuşların yerine mermilerin uçtuğu, 

göklerin yerine mayınların açtığı bir sahne 
gibi. 
Size bir şiir yazıyorum." 

Mehmet Ruhi Eminkulu 

(*) Bulut, Cengiz 1999 "Kışlada Yine Ölüm Kuşkulu" 
Yeni Gündem. 1 Eylül 1999 
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Tarih boyunca, çıkar çatışmaları sonucu mey- $if/i nedenlerle terk edip, ba1ka yerlere g it- . K 
dana gelen savaşlar , insanların sahip oldukları mes1dir. Uluslararasındaki göç ise; yerle1mek E 
tüm avantajları kaybetmesine neden olmuş ve veya çall1mak amac1yla nüfusun farkli ülkeler J 
inssanları sefalete sürüklemiştir. arasmda yer deği$firmesidir. l 
Ne yazık ki, insanlar yeni yüzyılda da temel in- Bu tanımlar yapılırken, üzerinde duru lması ge-
san hak ve özgürlüklerinden yoksun bir yaşama reken noktalardan biri de, yerini, yurdunu terk 
mahkum olmuş bulunuyor. etmek zorunda bırak ılan , kendisine yönelik uy-
Türkiye, hôlô çağdaş değerlerle bağdaşmayan , gulanan baskı ve zulüm sonucunda göç etmek 
aklın kabul ederneyeceği antidemokratik uygu- zorunda bırakılan insanların içine girdik leri psi-
lamalardan, yurt ve dünya gerçekleriyle bağ- kolojik durumudur. 
daşmayan düşünce ve söylemlerden vazgeçmiş Şüphesiz üzerinde durulması gereken esas ko-
değil. Dünden bu güne miras kalan tüm toplum- nu zorunlu göçtür. !nsan ın kendi istemleri di-
sal sorunlar , hala çözüm bekliyor. şmda bir başka irade tarafindan başka yere 
Türkiye'nin bu durumu, tüm demokrasi güçlerini afllmas1, ya da içinde yaşad1jl bölgenin doğal 
etkilerken özellikle toplumdaki zayıf kesimleri koşullari, sosyo-ekonomik, kültürel, psikolo-
perişan etmektedir. jik ortammm dayamlmaz hale gelmesi sonucu 
Ben, burada özellikle güvenlik gerekçesiyle in- gerçekleşen göçtür. 
sanları yerinden, yurdundan eden uygulamalar- Tüm dünyada yaşanan ve giderek da-
dan ve yaşadıkları yurtları boşaltılarak, köyden yanılmaz bir hal alan bu 
büyük kentlere göçe zorlanan Kürt kadınları- j)(çe, :. toplumsal sorunun te-
nın durumundan söz etmek istiyo- dev~ırı etdt cegiZ· :_ mel ine baktığımızda 

.. ,.ı er e e d tl dd rum . t ve goor devııırı . eıırıe e ' ·: ~i et ve sava~ ı gö-
Konuya, gö- sııvıışl~ ıış~ırıııyıı 0)(!ıısı g ııdııtlı J. : . rüyoruz . Hiç şüphe 
Çün tanımı- ııcılıır: y ı, bit detrl dllyuiırı decegıZ· :_ yok ki , bu konunun en bll erçe~ sııygı ırı e . 
nı yaparak Dikeye g ı..~ıırııı~ ayı~ devıı cılarttl :_ büyük mağduru , 

. atı ı• c:atrl d bll ıı ·. 
girmek isti- ıııs ıJM1 y~:r·dtrelef e .. ·. Kürt halkıdır. Göç-

~~- a.rnı a~ ib• W"" J. ortııdıi· ı..iJ_..;;k ı :. 1 d 
yorum. I:7V )lep turk.Ye ~ yecegı. aııJarııı :' ~:zı~Iırı Ş : e yerin en yur-
çü; nüfusun bıtırıe ııtı ıııs )(leııtllerı ·. dundan koparılmış 
doğal, ya da .. )(iye'de yaşa:ırıdııll be al bit ttavırıa \ Kürtler, gittik-

doğa/ olmayan . ~ll-~ ırıiitıiiıı' yaŞ roplllırıs ll dllrllırı' jlj!· ·.. leri büyük kent-
nedenlerle yer bit bolll )liÇ yok· orıJZ· 13 .. ··ıırıeyeb. ·.. lerde ve ülke-

veya . d yaşıY da gotll daki . 
değiştirmesi ola- içııı e ~dığııı riiYaııırıtl lerde, göçmen 
rak tanımlamak belki ilk :k iıısıııılıı!.' e başlıY0r1M· olmanın tüm zorluk-
mümkün. Ayrıca .t\t1~ sııırla gfJfl lar ı nı yaşamaktadırlar. Gittikleri 
göçü; bir grup in- kabll yeni yerlere uyum sağlamada ciddi zor-

sanın bir yerle$im luklarla karşılaşmaktadır lar. Kültürler arasın-
biriminden, siyasal daki farklılıkların şokunu yaşamaktadırlar. Git-
Simr/ari belirgin bir toprak parçasmdan ba$ka tikleri yerlerde eğiti m, sağlık, konut, barınma 
bir alana doğru k1smen veya kitlesel, gö'nüllü gibi sosyal olanaklarından gerektiği şekilde ya-
veya zorla hareket etmesi biçiminde de tamm- rarlanamamaktadırlar. 

lamak mümkün. Bu durum, en çok kadın ve çocukları etkilemek-
GöÇ olaymm belirleyici özelliği, bir ki$inin, ai- tedir. Özellikle kadınlar çevreyle iletişim kura
lenin veya grubun doğduğu ve ya1ad1ğ1 yeri, çe- mamaktan dolayı çok ciddi psikoloj ik sorunlar 
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yaşamaktadırlar. Şayet göç sorununun sebebi 
savaş ise o zaman kadınların hayatı daha da da
yanılmaz bir hale gelir. 1984' den itibaren yaşa
nan 15 yıllık savaş döneminde Kürt kadınları , 

içine girdikleri şoktan çıkmadıkları gibi, kadın 
intiharları da hôlô devam ediyor. 
Geçmişte de Nazi Almanya'sında, Bangladeş'e , 

Vietnam'da, Bosna-Hersek'de, Afganistan'da ol

duğu gibi savaşın bedelini de ha keza en çok ka
dınlar ödedi. 
Kürt göçüne baktığımızda , kadınların büyük bir 
çoğunluğunun Türkçe bilemediklerini görüyoruz. 
Kürt kadınları gittikleri her yerde, dil proble
miyle karşılaşıyorlar. Bu kadınların ülkesindeki 
yaşamı , doğayla ve insanlarla iç içedir. Üretime 
ve toplumsal ilişkilere katılır. Ama göçmen ko
numuna düştüğünde , çoğunlukla içine kapanık 

hapis hayatı yaşar. Geldiği bu yeni yerde, kadın 
olarak sosyal yaşamdan tamamıyla kopar ve yal
nızlaşır. Çevrenize baktığınızda bu durumu ya
şayan binlerce kadın görebilirsiniz. 
Bu tür kadınların göç etmeden önceki hayatına 
baktığımızda, kadın günlük yaşam içerisinde öz
gürdür. Varolan bağı, bahçesi , hayvanı ve tar
lasıyla uğraşmakta dolayısıyla sosyal yaşamın 

içindedir. Her gün yüzlerce insanla, bağ, bahçe, 
hayvan, süt, peynir , yağ ve günlük olaylarla ilgili 
sohbetler etmekte, fikir alışverişinde buluna
bilmektedir. Kocasıyla, köy halkıyla sürekli bir 
iletişim ve kolektif yaşam içindedir. Köy çeşme
sinde, hayvan sağımında ve ekindedir. Çok yo
rulmasına rağmen kendisiyle barışıktır . Yüzü 
genellikle güleçtir. Varolanı gelen misefiriyle 
paylaşmaktan geri kalmaz. Bütün köy halkı bir 
aile gibidir. 
Ekonomik zorluk çekmesine rağmen yine de kar
nı toktur. Kimseye muhtaç olmadan, varolanla 
yetinir . Vetinmekten hoşnuttur. Ama göçle bir
likte bu yaşam yerlebir olur. Yaşamın büyüsü 
bozulur. Evdeki eşya , doğanın rengi , yemek ye
me ve yaşam şekli , giyim ve konuşma tarzı , alış

verişe çıkış ve komşuya gidiş tarzı , çocukJa di
yalog kurma tarzı , kocayla olan diyalog, kısa
cası her şey , ama her şey çok ciddi bir değişi 

me uğrar. 
Göçmen kadın kar~ıla~tığı yeni hayat karşı 

sında bocalar . Vurdunda kendi emeğiyle üre 
terek yediği ekmeği , patatesi ve soğanı pa-

J'IYA t 

rayla alırken zorlan ır. Ko~uya giderke 
horlanır. Göç eden kadınlar, yaşadığı böl 
geyle ilgili sorunlardan dolayı büyük sıkıntıla 

yaşar. Paylaşacak, dertleşecek, onu aniaya 
cak birilerinin olmaması halinde çoğunlukla 

gelenek ve göreneklerin, kuşatılmışlığın içind 
kalır ve zaman, zaman aile bireyleri toro 
fından bile horlan ır . 

Eğer kendisine benzer biri varsa, onunla diyaloç 
kurabilir. Bir yabancıyla , bir başkasıy la ilişk 

kurmakta zorlanır. Sürekli kimliği nedeniylE 
baskı görür. Bu tür insanlar, göç sorunundar 
kaynaklanan yalnızlık, sefalet, yoksulluk ve kü l· 
türel çatışmaları çok derinden hissederler ve 

bunun acısını yaşar . 

Savaş ortamından dolay ı, taciz ve tecavüze uğ

rayan Kürt kadınlarının isimleri basına çok yan· 
sıdı. Ben burada, bu isimleri tekrar etmek is
temiyorum. İsim vermekten ziyade, bunun so
nuçları hakkında bazı şeyler söylemek istiyo
~m,Ş "Gözaltmda cinsel tacize ve tecavüze-kor ş 
hukuki yardım projesi"ne yapılan başvurular 

sonucu ortaya çıkanlar şöyle özetlenebil ir ; bL 
taciz ve tecavüzlerde bulunanların sıralamasın

da, ilk sırayı pol isler alıyor. İkinci sırayı jandar
ma ile askerler, üçüncü sırayı da korucular alı 
yor. Bu durum karşısında , bu olayların kimler 
tarafından örgütlendirildiğini bilmem söyleme
ye gerek var mı? 
Bu kadınların yaşadıklarını, ancak bunu yaşayan 
iyi anlatabilir. Bu konuyu anlatmaya kelimeler 
yetmiyor. Ama yine de dilimin yettiğince ifade 
etmeye çalıştım. Bu yaşanan rezaletlerin he
sabını kim, nasıl verecek? 
Kimse hatasını kabu llenmiyor . Olan yine kadın

larımıza ve gelecek nesillerimize oluyor. Savaş 
sonrası sendromları, hôlô aşmış değiliz . Savaş

lar ve göçler devam ettikçe, bu acıları yaşama

ya devam edeceğiz . Ülkeye gerçek bir demok

rosi gelmeden, insan haklarına saygı duyulma
dan, hep aynı acıları yaşamaya devam edeceğiz . 

Türkiye gib i ülkelerde bu acıların bitmeyeceği 
ortada. Türkiye'de yaşayan insanların büyük bir 
bölümünün, yaşamdan beklentileri azalmış veya 
hiç yok. Toplumsal bir travma içinde yaşıyoruz. 
Bu durum, belki ilk bakıldığında görülmeyebilir. 
Ancak insanlar, rüyalarındaki kôbuslarla güne 
başlıyor lar. 
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Şüphesiz bu yaşanan göçten sadece kadınlar 
veya göç edenler etkilenmiyor. Bunun acı

larını tüm toplum çekiyor. Yapılan araştırma
lara göre, yaşanan sorunların en önemli leri 
şunlardır . 

-Yaşanan göç sonucunda çarpık kentleşme so
runu yaşanmaktadır. 

-Arsa kullanımı gereksiniminin artması sonu
cu, çoğu zaman verimli tarım arazileri yapı
laşmaya açılmaktadır. 

-Kentlerde konut, cadde, sokak, bulvar yapı 

m ına duyulan gereksinim giderek artmakta
dır . 

-Kentteki plônsız ve çarpık gelişim kent hiz
metlerini aksatmaktadır. 

-Kentlerde yeşi 1 alan, park, oyun alanı ihtiyacı 
karşılanmamaktadır. 

-Eğiti m , sağlık ve sosyal hizmetlerin karşıla
naması mümkün olmamaktadır. 

-Kentlerde trafik sorunu çözülememektedir. 
-Altyapı ve kanalizasyon sorunu giderek art-
maktadır. 

-Hava kirliliği , insan yaşamını etkileyen düze
ye gelmektedir . 

-Gürültü insan sağlığını olumsuz yönde etkile
yecek yüzyılın hastalığı haline gelınektedir. 

-Kentlerde işsizliğin çözülememesi sonucun
da, toplumsal bir sorun haline gelmektedir. 
-Aikolizm, hırsızlık , kumar. kapkaççılık yaygın 
hale gelmektedir. 
-Kadınların fuhuşa kaymaları her geçen gün 
giderek artmaktadır . 

-Genel ahlôk değerlerinde büyük bir dejene
rasyon yaşanmaktadır. 

-Büyük psikolojik travmalar yaşarımaktadır. 

-Göç le birlikte intihar ve boşanmalarda bü-
yük artışlar yaşanmaktadır. 

-Yalnızlaşan toplum bireyleri çoğalırken, gün
lük yaşam içinde paylaşımlar azalmaktadır. 

Söylenecek çok söz var. Ancak ben, yazımı 
ünlü bir düşünürün güzel bir sözüyle bitirmek 
istiyorum. 

"Bir toplumun genel gelişmişliği vP. özgürlüğü , 

kadının gelişmişliği ve özgürlüğü ile ölçülür." 
Türkiye'nin, bu konuda ne kadar ıleride oldu
ğunu belirtmeme gerek yok sanır ım . Çünkü 
her şey alenen ortadadır . 

Göçsüz bir yaşam geçirmeniz dileğiyle . 

DANS 

Bombalart allay1p pullaym 

Çocuk/ann boynuna asm 

Oyuncak deyin 

Ahn size oyuncak! 

fnandmn on/art 

fnand1klanna inanip mutlu olun 

Mutlu koliartniZ ka/ksm havaya 

Dansm1za başlaym 

Çocuklan kandirmak ne güzel 

Bombalart allayip pullamak ne hoş 

O/üm dans1 derler adma 

Havada uçakla dansetmek ne hoş 

Hey bomba süsleyenler 

Uçaklarla ölüm dans1 edip mutlu 

olanlar 

Aman dikkat ! 

Sakm ola çocuk/ann gözlerine 

bakmayasinlZ 

Çocuk gözleri fena çarpar adam1 

Ya seversiniz on/an 

Ya korkarsmiz onlardan 

Aman ha siz bomba süsleyenler 

Süslü bombalar yap1p çocuk/ann 

R0PEL9 

boynuna asanlar 

Siz siz olun yumun gözlerinizi 

S1msJkl yumun 

Yürek körü olan gözden de kör olsa 

ne ç1kar 

Dansetmek var ya 

O/üm dans1 var ya 

O yeter sizlere 

Hadi uçaklar havaya ! "' 

Sevda Herçile 
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~ HADinA BI<:Titf l()IL · .. , . -; ~~ 
.. q. . .. . . . .. <-. 

~li: . ~~ 
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Uzun yıllardan beri süren canlı ve yoğun Kürt 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nde, Güney'deki ha
reketliliğe karşın, diğer parçalarda durgunluğun 
yaşandığı bu son dönemde, geçmişi irdeledim. En 
azından kendi açımdan değerlendirmeler yaptım. 
Kişi olarak çalışmalarımın ağırlıklı alanı, "kadın 

çalışması" olduğu için, daha çok bu alana ilişkin 

gözlemlerimi belirtme gereği duydum. 
"Kadın çalışması", nankör bir çalışmadır. Hele bu 
çalışma, "cinsel kimliğinin" yanısıra, bir de "ulusal 
kimlik" mücadelesini kapsıyorsa, çok daha acıma
sız oluyor. 
Kürt kadın hareketi , diğer dünya kadın hareket
leri gibi , tekli veya ikili mücadeleden ibaret de
ğil , üçlü, "ulusal , cinsel ve sınıfsal" bir mücade
leyi içeriyor. Kürt kadın hareketinde ulusal mü
cadele, kadının içinde yaşadığı koşullar gereği, 

hep öncelikli olmuştur. 

Genel olarak bilinen bir tez vardır: "!nsanın ya
şadığı sorunlar, içinde yaşadığı toplum ve siste
min yapısından soyutlanamaz" diye. Evet, genel 
olarak bakıldığında insan, içinde yaşadığı sisteme 
göre biçimlenir. 
Cinsiyet ayrımı, tüm dünya kadınlarının ortak 
yaşadığı bir sorundur. Ama Kürt kadını, bu ortak 
soruna ek olarak, bir de "ulusal kimlik" kavgasını 
vermek zorunda kaldı hep. Ulusal kimliğinden 

kaynaklanan farklı sorunlarla karşı karşıya kaldı. 
Diğer dünya kadınlarının tanımadığı bu sorunu 
Kürt kadını , tek başına omuzlamak zorunda bıra
kıldığı için, mücadelesinin bu alanında daha çok 
yoğunlaştı , yoğunleşmak zorundaydı da. Bundan 
böyle de, üçlü mücadelesini vermeyi sürdürecek
tir. 
Kürt kadınının neden bu alanda yoğunleşmak du
rumunda kaldığı ve yaşadığı sorunlarla ilgili çok 
yazılar yazıldı. Çok şeyler söylendi . 

gereğini duyuyorum. Özellikle buradaki nesilin, -
okuyacaklarını umarım- sistemlerin bizleri ve 
kendilerini nasıl farklı şekillendirdiğini bilme
lerini istiyorum. Yıllar önce, bu ve buna benzer 
konulara ağırlık verilerek işlendi . Ama, bugüne 
kadar ne değişti? 
!şte ben bu amaç la, kimilerince "klasik" bir konu 
olarak görülebilen; bana göre ise, fazla değiş
meyen kimi toplum ve sistem değer yargılarının , 

hôlô yaşanmakta olduğunu ve güncelliğini koru
duğunu , yeniden irdelenmesi gerektiğini , sistem
lere karşı yapılması gerekenierin unutulmaması 
gerektiğin i vurgulamak istiyorum. Zira sistemler, 
yazıldıkları ve kurgulandıkları dönemler için ve 
sadece o dönemler süresince geçerli olabilirler. 
Her zaman ve her koşulda geçerli olmayacakları 

gibi , sistemlerin sağlıklı ve yaşanabilir olabilmesi 
için, mutlaka sorgulanması , sürekli gözden geçi
rilmesi , günün koşullarına göre yenilenmesi ve 
çağdaş değişimlere ayak uydurması gerekir. 
Bu sayıda bir "genelleme" ile işe başlamak isti

yorum. 

Ama ben, gelinen noktada, yani ulusal kimliğin 

tanınmasının artık kaçınılmaz olduğu bu aşama
da, unutulmaya yüztutan, halledildiği sanılan , an
cak hôlô özelliğini koruyan "sistem yapıları " nı ve 

N bunun bizlere biçtiği rolleri , tekrar hatırlatmak 

Evet, yukarıda da belirttiğim üzere, pek çok so
runun sanıldığı gibi , kişiye özgü bozukluk veya 
eksikliklerden değil de, kişinin içinde bulunduğu 
sistemin kaçınılmaz beklenti ve koşullanmaların
dan kaynaklandığını görüyoruz. Sisteme bir tür
lü ayak uyduramayan veya yapısına uygun olma
yan bir sistemde huzursuz, mutsuz yaşayan bir
çok kişide kaçınılmaz rahatsızlıkların oluştuğunu ; 

bu gibi durumlarda "sistemi sorgulamak yerine" 
çevredeki bireyin, -çoğunlukla da kadının- sor
guladığını görüyoruz. Kendimize uymayan sistemi 
sorgulamaktansa, bu sisteme ayak uyduramayan, 
uyum sağlayamayan bireyin zihinsel, ruhsal sağ
lığını sorgularız. Oysa sistemler, bireylerin için
de daha rahat ve daha güvenli yaşayabilmesi için 
kurgulanır. Sistemin, bireye hizmet etmesi ge
rekir. Değişen dünyamızda sistemlerin, bireye ve 
gelişmelere ayak uydurması beklenirken, sonuçta 
bireylerin, eskimiş ve değişmeye direnen sistem
lere uyum sağlamasını beklemek ve ayak uydura-
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mayanı suçlayıp cezalandırmak , hôlô günümüzün 
acı gerçekleridir. 
Temelde sistemler, iktidarda olanlar tarafın
dan kurgulanır. Tanımlar ve davranış kalıpları, 

iktidarda olanlar tarafından belirlenir ve sa
dece ikt idarda olanlar lehine uygun olarak yaşa
ma geçer. 
Cinsel r oller de, ataerki l sistem içinde erkek 
egemen bakış açı s ıyla yapılandırılmıştır. Böy le
likle, davranış ve değerlerimizi n çoğunu toplum
sal koşullanmalar ve örneklerden öğreniriz. Ai
lemiz ve yakın çevremizden edindiğim i z örnek
ler, bizim gelecekteki davranış, tutum ve tavır
larımı zı şekillendirir. Çoğunlukla kadını , ilk ka
dın modeli olan anneden; erkeği de ilk erkek 
modeli olan babadan görerek şeki lleniriz. Be
ğensek de beğenmesek de, anne ve babamızın 

davranışları kaçınılmaz olarak kişiliğim izi örse
lemiş , gerek kendi cinsel rolümüzü, gerekse 
karşı cinsi nasıl algıladığımızı yapılandırmıştır. 
Kuşaktan kuşağa taşınan ve toplumsal olarak da 
pekiştirilen bu cinsel rol kalıpları , tüm davra
nışlarımızı etkiler, belirli sınırlar ve beklentiler 
içinde tutum, düşünce ve tavırlarımıza yön ve
rir. Bir süre sonra, toplumun tornasında , kadın 

ve erkek olarak istenen, beklenen davranışları 
göstermeyi iyice beller; ayıplanmak, cezalan
dırılmak veya dışlanmak kaygısıyla , insanca ih
tıyaç ve isteklerimize cevap vermemeyi , hatta 
onları duymamayı dahi öğreniriz. 
Cinsel kimlik, oldukça erken yaşta edinilir. Ai 
le lerin, kız ve erkek çocuklara, doğuştan itiba
ren farklı davranışları sayesinde, 18 ay gibi kı
sa bir sürede, bebekler cinsel kiml:klerini kaza
nırlar. Bu kimlik, yaşam ve davranışlarımızı üs
tüne inşa ettiğimiz cinsel kimliğimizin çekirdek 
temelini oluşturur. Bundan şu sonuç çıkıyor: Er
kekler de, kadınlar kadar toplum ve sistem ta
;dflnH~n şekillendiriliyor . 
Toplumun, kadın ve erkekten düşünce ve davra
nış beklentileri oldukça farklıdır. Bu beklenti
ler , kültürden kültüre olduğu kadar, yöreden 
yöreye de farklı l ıklar taşır . Cinsel roller üzeri
ne Batı ülkelerinde yapılan araştırmalar, Batı 

kültüründe yaşayan insanların cinsel rollerinde, 
genel davranış bileşkenleri olduğunu, erkek ve 
kadı nların benzer düşünce ve davranışlar gös
terdiğin i ortaya koyuyor. Bu araşt ı rmaların bul
gularına göre, erkeklerde öngörülen öze ll ikler ; 
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hırslı , güçlü, kendini gösteren, bağımsız, karar
lı , saldırgan; kadınlarda öngörülen özelliklerse; 
şefkatli , neşeli, sevecen, duyarlı , yumuşak, sa
bırlı , sadık, anlayışlı , saf gibi niteliklerdir . 
Kürdistan ve Türkiye gibi ülkelerde de, kadın 
ve erkeklerin taşıdığı kimi özellikler benzer ol
sa da, kadına kıyasla toplumumuzda erkeğin her 
zaman önde ve sahnede olduğu aşikôrdır. Top
lumun temeli , ataerkil düzen veya cinsel rol hi 
yerarşisi üzerine yap ı lanmıştı r . Bu ülkelerdeki 
aile yapılarında, oğlan çocuğuna daha fazla ha
reket özgürlüğü ve saldırganlık tanındığını , bu
na karşıl ık özellikle kırsal yöreler de, kı zlardan 

itaat kor ve uyumlu davranışlar beklendiğinı gö
rüyoruz. Cinslerarası eğitim ve gelişim fark l ı

lıklarına bakıldığında, genelde erkeklerin daha 
saldı rgan , beceri ve rekabete yönelik, güç ve 
egemenlik kurma konularında eğitildiğini ; kızla

rınsa kişi lerarası ilişkilere yönelik yetiştir i l di

ğini görürüz. Kızlar , erken yaşta eviçi hizmet 
roller ine; oğlan çocuğu erkeksi becerilere yö
nelti lir . Kızların yaşı ilerledikçe, hareket ser
bestisi ters oranda kısıtlanır . Özellikle kırsal 
yörelerdeki bu belirgin farklılı k, kent lerde da
ha az gör ülebiliyorsa da, genel bak ış budur . 
Çalışan kadınlar arasında yürütülen araştırma
lar, evinin dışında çalışan kadınların , hem iş hem 
ev sorumluluklarının üstesinden gelebilmeleri i
çin, profesyonel performanslarını aza ltmak zo
runda kaldıkları görülür. Yüksek, akademik po
zisyonları elinde tutabilen kadınların çoğunlukla 
bekôr olması , sosyal baskıların bir başka sonu
cudur. Kadınların özerkl iği , güç ve kapasıte le

rini kullaıımaları , kültürel olarak tehlikelı çağrı

şımlarla yorumlanır. Kadınların ev dışında çalış
mak istemeleri karşısında öne sürü len en kolay 
savlar, eğer kadın çalışırsa aile sisteminin bo
zulacağı , çocuklarının bakımsız kalacağı gibi 
asılsız kehanetlerdir. Ne yazık ki pek çok kadın 
da, bu kehanet lere inanıp , öz gelişimini durdur
mayı kadı nlı k ve annelik görevi olarak benimse
mektedir. Annelere, bir nevi bekçilik rolü biçil
miştir . Ailenin namusunu korumak amacıyla, ba
balar kızlarını t ak ip etme görev ve külfet ini an
neye devreder ve her türlü "yanlış" davranıştan 

anneyi sorumlu tutar lar. 
Kad ın çoğu kez, t oplumca saygı n ve kabul ed ilir 
kimliği n , sadece iyi bir anne ve ev kadını olmak
tan geçtiğine inand ırılı r. Çocuklardan başka, eşi 
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Kad1n cinselliğini 

YÜZYillar 

boyunca 

denetim altinda 

tutmaya ça11şm1ş 

olan ataerkll 

sistem an1ay1ş1, 

kadiniann 

özgürlüğünü, 

do Orudan 

"cinsel özgürlük" 

lle bağdaşt1r1r. 

Buna karşılık. 

"özgür ve 

bağımsız erkek" 

tan1m1nda 

asli. yüce. 

özenilir ve 

Idealist 

çağrişamiar 

mevcutken. 

"kadın özgürlüğü" 

Ise. cinsellikle 

bağdasik 

tanımiarta 

yine küçük 

düşürülmektedlr. 

ve işiyle ıl i şkisinde 

de "anne· kımlıği sü
reklı olarak ön plana 
geçer. Bu tür iliş

kilerde, kocalar yo
ğun bakımdadır . Giy
silerinden yemekleri
ne, sağlıklarından bü
tüm ihtiyaçlarının gi
derilmesine sürekli 
koşuşturan kadınlar, 

bu hizmetı , " sevgı " 

ve "bağlılık" adına ya
parlar. Özgürce ya
şamayı , yapmak is
temed iği birşeyi red
detmeyı b ı le düşt..ine

mezler . 
Zaten, kadın cinsel
liğini yüzyıllar boyun
ca denetim altında 

tutmaya çalışmış olan 
ataerkil sistem anla
yışı , kadınların öz
gürlüğünü, doğrudan 

"cinsel özgürlük" ile 
bağdaştırır . Buna 
karşılık , "özgür ve 
bağımsız erkek" tanı

mında asi l, yüce, öze
nilir ve ideal ist çağ
rışımlar mevcutken, 
"kadın özgürlüğü" ise 
cinsellikle bağdaşık 

tanımlarla , yine kü
çük düşürülmektedir . 

Aslında dünyaya, öz
gür yaşamak iç in ge
liriz. Sosyal yaşam 

bizi , belirli rol ve gö
revlere sokar. Bu 
rollerin sürdürülme
sindeki çevresel bas
kılar , görevleri n sor
gusuzca tekrarı ve 
özell ikle rollerimizi , 
fazla düşünmeden ve 
değiştirmeye çalış

madan devam ettir-

JIYAN 

mek, bir süre sonra bizi özgürce yaşamaktan , 

kimlik ve düşüncelerimizi özgürce duyumsamak
tan bile alıkoyuyor . 

Rol ve bize biçilen görevlere sorgusuzca bağım
lılık , özgür insan olabilme yolumuzu tıkayan en 
önemlı ı ç engellerden biridir: 
Öte yandan, ataerk i 1 öğeler taşıyan Kürdistan ve 
Türkiye gibi ülke kültürlerinde, aile değerlerine 
verilen önem de oldukça güçlüdür. Sosyal ilişki

ler , karşıl ı klı dayanışma . akraba i lişkilerinde gü
ven ve sadakat beklentıleri üzerinde yapılanır . 

Evli lik, kişi lerarası olduğu kadar, a i lelerarası bir 
sosyal kontrat gibidir. Grubun çıkarları , ço
ğunlukla birey çıkarlarının önüne geçer. Gele
neksel evlilik ilişkisi , duygusal destek ve ruhsal 
doyurndan çok, "aile devamlılığını" sağlama ve 
maddi geçim ortaklığı şeklindedir. 

Batı kültürü, sağlıklı insan ilişkilerine daha önem 
verir. Batının insan olma anlayışı , bireyci bir an
layıştır, birey haklarını her şeyin üstünde kabul 
eder. 
Örneğin, Batı kültüründe erkek çocuğun , "erkek 
kimliği"ni kurabilmesi için, anneden ve kadın dün
yasından ayrılması ve kopması gerekmektedir. 
Oysa, anneye yakın yaşamak, erkek çocuğun an
nesine duygusal yakınlık duymasına ve ileriki 
yaşamında da annesinin çıkarlarına sahip çıkma 
görev ve ı steğine neden olur. Türk veya Kürt 
erkeğinin , "erkek kımlığı" nı kurabilmesi için, Ba
t ılı hemcınsier i nden farklı olarak, annesinden 
ayr ı lmaya ve kopmaya o denli ihtiyacı yoktur. 
Bizdeki toplumsal yapılanma , erkeğin, "erkek 
k i mliği "n i kurmasına , kadınlara karşı statüsünü 
korumasına ve erkek topluluğuna doğal olarak 
kabulüne, önemli destek sağlar . 

Yine, ülkemize benzer toplumlarda , kadın ve 
erkek rol lerinde, Ç!FTE STANDARTLAR yaşa
rız . Tüm insanlara özgü olması gereken duygu ve 
davran ı ş lar, kadın ve erkekte ayrı anlamlar ve 
farklı çağrışımlar taşır . 

Örneği n, kızgınlık duygusu. Bir erkeğin kızması , 

kızd ığında yüksek sesle konuşması , bağırması , 

küfretmesi ve şiddete başvurması, "erkektir , 
yapar· gibi genelde toplumsal bir duyarsızlık, 

hatta bir nevi kabullenmişlikle karşılanırken, bir 
kadının yüksek sesle konuşması, bağırıp ça
ğırması , hele hele şiddete başvurması kadını , 

"şirret, cadı , çirkef " gibi tanımlarla küçük dü
şürür . "Şirret erkek, cadı erkek veya çirkef er-
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kek" denildiğini duydunuz mu? 
-Çifte standartlı diğer bir duyguysa, kıskanç
lıktır. Kıskanç erkek, toplumca "erkeksi" olarak 
tanımlanır . Erkeğin erkekliğıne yuceltici, kadı
nına sahiplenici , abartılı olmadığı sürece genel
de, erkekte olumlu erk çağrışımlarını taşıyan 

bir niteliktir. Buna karş ıl ık kıskanç kadın itici 
ve kendisine güvenı olmayan, kişiliks i z bir i ola
rak gösteril ir . 
-Diğer bir duyguysa, rekabettir. Erkeklerin re
kabet duygusu ve rekabete yönelik davranış
ları , doğal ve özenıl ı r davranışlar olup, toplumca 
pekiştirilir . Buna karşılk toplum :3özünde ka
dınların rekabet duygu ve davranışları hoş ol
mayan, çirkin tanımları alır . 

-Kadınlarda normal görülüp, erkeklere yakıştı
rılmayan duygL•Iardan üzüntü, kaygı ve çare
s ı zl ık de, toplumun çifte standartlarından bir 
diğeridir . Acı veren durumlar karşısında kadı
nın , üzüntü ve çaresizliği yaşama!ll, doğal gö
rü lürken, erkeğin üzüntü, kaygı , ç.::resizl ik gibı 
insanca duygular ı yaşaması, onun zayıflığı ola
rak tanımlanır . 

-Yine , başarı ve güçde, kadın ve erkekte farklı 
çağrışımlara tôbidir . Güçlü ve başarılı olmak bır 
erkek için çekici, oldukça olumlu ve özenılır 

nitelikler iken, güçlü ve başarılı kadın , toplumca 

do laysıyle eşi tarafından da çekici olarak algı
lanmamaktadır . 

-Başka bir çifte standart da, bazı durumların 
farklı onaylanmasıdır . 

Örneğin, toplumca onay görmeyeı. , hatta ahlak 
dışı sayılan içki , kumar, zina vb. davranışlar , 

erkeklerde genelde hoşgörüyle karşılan ır . Eş

değer davranışlarda bulunan kadınlara karşı , 

toplum ve ailede oransız ve çift e standartlı 
şiddetli tepkiler yaşanır ve kadın lar onay dışı 
davranışlarından dolayı , acımasızca cezaland ı 

rılırlar . Özellikle aile şerefini sadece kız ve ka
dın davran ışları nın temsil ettiği tcplumumuzda, 
çevre onayı , toplumun yarısı nı , yani kız ve ka
dınları kontrol edebilmek için, özel bir baskı a
racı o larak kullanılmaktadır . Ataerkil sistem, o
nay yetkisini özellikle erkeğin tekeline bırak
mıştır. Bu nedenle erkekler kad ı nların deği l; ö
zellikle diğer erkeklerin onayına duyarlı ve ba
ğım lı olurlar . Davranışlarını , hemcinsler inin de

ğer ve yargılarına göre yönlendirirler. 
Çifte standartlar, yaşamımııda sinsice, çoğun-

lukla pek belirgin ol
mayan yüzler iyle hü
küm sürer. Davranış

larımız, tutum ve de
ğerlerımiz. olaylara 
bakışımız ve yorum
larımızı belırleyen de
ğerlendırme lerın , ka
dın ve erkekğin farklı 

ölçeklerde olduğunun 

çoğunlukla bilinc inde 
değiliz . 

Örneğin , neden söyle
diklerinin önemsen
mediğini , dikkate al ı n

madığını yaşayan bir 
kadının , kaçınılmaz 

tekrar ları , anında 

"dırdır" olarak nite
lenir. Bir kaç kez d ile 
getiren bir erkeğe 

neden " dırdır etme" 
denmez? Niçin takdi
rini , şefkatini , duygu
lar ını açıkça dile ge
tirmek, bir kadından 

beklenir, buna karşılık 

erkekte, "zaaf" adı 

altında sını rlanır? 

Bu örnekler elbette ki 
çoğaltılabilir. Bütün 
bu örnekler, t oplumun 
ve sistemin bizleri na
sıl cendere altı na al
dığı nı ve şekillend i r

diği n i açıkça ortaya 
koyuyor. 

*** 

Bir dahaki say1da ya
Ziya, "Sistemin kadm 
ı-e erkeklerde o/uf
turduğu öğeler ve bu
na bağ/1 o/orak bek
lentileri" konusuyla 
devam edilecektir. 
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Kadin ve 

erkekğin farkli 

ölçeklerde 

olduğunun 

çoğunlukla 

billncinde değiliz. 

örneğin. neden 

söylediklerinin 

önemsenmedlğln. 

dikkate 

a11nmad1ğ1n1 

yaşayan bir 

kad1nm. 

kaç1n11maz 

tekrarlari an1nda, 

"d1rd1r" olarak 

nltelenlr. 

Birkaç kez dile 

getiren bir 

erkeğe neden 

"dard1r etme" 

denmez? Niçin 

şefkatini 

duygular. ni 

aç:akça dile 

getirmek, bir 

kadtndan 

beklenir, buna 

karşallk erkekte, 

"zaaf" ad1 altmda 

slntrlanar? 
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Bir savaş daha yaşandı ve bitti. Ardında hüzün, 
gözyaşı , acı bırakarak. Bush, savaşın bu kadar 
çabuk biteceğini düşünmüş müydü bilenmez ama, 
bu sonuç benim için sürpriz oldu. 
Ne Saddam' ın ölüm timleri ne de ordusu diren
medi. Bu belki de insanların 20. yüzyılın dikto
töründen ne denli bıktıklarının göstergesiydi. 
Belki de, Iraklılar böy!e bir isinin çıkagelip ken

dilerini kurtarmalarını be;.,lemişlerdi yıllardır. 
Ne talihsizlik ki , bu ulus kerıdi kahramanını yara

tamamıştı. Ne talihsizliktir ki, bu masalın beyaz 
atlı prensi olmak da Bush' a nasip olmuştu. 

Şimdilerde ise. ne beyaz atlı prensin ne de diğer 
kurum ve kuruşların sesi çıkmıyor. Hatta Irak ve 
Iraklılar tamamen gündemimizden düştü. Tele
vi zyon!arın , basının odak noktası olma!<tar. ç ıktı 

ve çoktan tarih sayfasındı:ıki yerini al~ı. Hı:-r şey 
geride kaldı. Pazar yerin~ "yanlı~lık!a" atılan 

bombanın parçaladığı insan görüntüleri , onların 
başında feryat eden kadıni'-:, küfiiı' eden ~rkek
ler , nefretini kemerolara kusan çocuklar, Sad

dam' ın ailesi tarafından çalınan paralar, yağma

lanan dükkônlar, Amerikan askerinin gözleri ö-
nünde talan edilen bin yıllık kültür, hepsi ama 
hepsi geride kaldı. 
Ve nihayet beklenen an geldi, Saddam düştü . Ki
milerine göre öldürüldü, kimilerine göre ıse Af
ganistan' o kaçtı. Sonuç ne :ıl ursa olsun, Ira~ ve 
Iraklılar .. demokrasiye kavuşturuluyordu" ve cr
tık oluşturulacak .. özgür Irak' da" Saddam yoktu. 
!şte insanlar biraz da bunun rahatlığı yle önce bi

rer-i kişer daha sonra yığınlario sokakkıra dökül
düler, yeni efendileri tarafından devrilen Sad
dam heykelini seyretmeye. 
Ne garip, bu manzorayı seyrederken aklıma daha 

N önce -eski adıyla- Sovyetler ' de devrilen Lenin 
A heykeli geldi . O zaman da bu olayı televizyondan 
Z seyrediyordum, yüreğim buruk, belki de alanı 

E dolduran binlerce insana kı :o:3ın ve onlara inat a
N yakto gözyaşlarımı tutmaya çalışarak, ama hay
İ retle bu insanları izliyordum. Bu kez yüreğimde 

bir acı yoktu, ilginç ama sevinç de yoktu, umarsız 
N bakışlario insanların riyakôr tavırlarından biraz 

da iğrenerek muhteşem heykelin devrilişini iz
ledim. Daha dün belki de korkunun etkisiyle san

dıkta yüzde 100 destekledikleri .. sevgili baş

kanlarının" heykelini, bugün parçalamek için sa
bırsızlanıyorlardı. Biraz da kendi lerinin yarat
tıkları bu canavardan bir parça koparabi lmek için 
birbirlerini eziyorlardı. Yere düşen heykel par

çalc.rı kalabalık tarafından ganimet bulunmuş
çesına parçalan ıyordu, hem de kamerolara poz 
vermeyi ihmal etmeden. 
Bu savaş dünyay ı ikiye bölmüştü. Kimi devletler 
savaşı desteklemişlerdi , kimileri de karşı çık

mışlardı . Elbette ki destekierken de, karş ı çı

karken de kendi ulusal çıkarlarını düşündü söz
konusu bu ülkeler. 
Benim yüreğim de zaman zaman ikiye bölündü. 
Bir tarafda kendisini dünyanın bekçisi sanan, 
hatta öyle olan Amerika, diğer tarafda yaptığı 
katliamlarla, Osmanlı' yı aratmayacak canilikle
t'iyle nam salmış bir diktatör. Bir tarafda yıllar
dır Saddam' ı n zulmüyle ınleyen Irak halk ı , yaş

lıs ı , kadını, çocuğu , d iğer tarafda Amerikan ve 
İng iliz askerleri . Bir tarafda Baas rejimi ve onun 
katliamlar ı, d iğer tarafda Amer ikan emperya
lizmi. Bir tarafda teskere çıkarmayı başarama
dığırıo ve savaşda etkin rol olamad ığına hayıfla

nan Türk hükümeti, diğer tarafda Kürtler. 
Evet savaş korkunç birşey, bu genel kabul gören 
bir reailte. Tabi ki savaşa, hayır , ama Saddam' a 

iki kere hayır. 

Savaş kaç ı rıılmazsa eğer ve insanlar savaş de
nilen bu oyunu oymamak zorundalarsa ve biraz 
do Türk hükümetinin acemi politikaları nede
niyle, Kürtlere bu oyunda başrollerden biri veri
liyorsa, buna sevinmeliydim belki , ama sevine

medim. 
Derken Irak lı bir ana çıkageldi, yakılan-yıkılan 

evlere, talan edilenlere, yağmalanan kültüre, yi
tii'i len değer lere, ölen insanlara, parçalanan be
denlere, tahrip alan doğaya ve ülkesine şöyle bir 

baktı. 

Yüreği acıd ı ve iki damla gözyaşı sözüldü yanak

larından ... 
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1 Die Lage der kurdischen Frauen in der TürKei ~ 
s t 
~~.41!~4'~~)/IJ~~~~~M"~~~~~.,.41"<h~~~:r~M-V!~~./JI'<h~~Vt:r.~~~:r..,.41'41t? 

Vorab sei angemerkt, dass es sehr schwierig 
sein dürfte, die Problematik auf den Bereich 
.. Frauen ın Türkisch-Kurdistan" zu beschrönken. 
In den letzten Jahrzehnten hat eine gewaltige 
Vertreibung der kurdischen Bevölkerung aus 

ihren angestammten Gebieten stattgefunden. 
Nach jüngsten Schötzungen ei!"'er Untersu
chungskommission des türkisehen Parlaments 

wurden infolge des Krıeges 3.428 kurdische 
Siedlungen zerstört und drei Millionen Men

schen vertrieben, viele von ihnen siedelten in 

west-türkische Stödte über. Schötzungen ge
hen sogar davon aus, dass in Istanbul inzwi
schen mehr Kurden als Türken leben. So ist in
zwıschen auch die weibliche kurdische Bevö l
kerung aus Türkisch-Kurdistan über das gesam
te Staat sgebiet der Türkei vertei it, so das s i ch 
hier über die Situation der kurdischen Frauen 
ı n der Türkei referieren möchte. 

Im Laufe der letzten Jahre hat sich, anders als 
bei den Aufstönden ın der ersten Hölfte des 
20. Jahrhunderts, ausgehend von den west
t ürkischen Metropolen, auch eine kurdische 
Frauenbewegung entwıckelt . Sowohl in den kur

dı schen Parteien und Gruppierungen haben sich 

eıgene Frauengruppen etabliert; e,ine Reihe von 
Frauen organisiert sich inzwischen aber auch in 
unabhöngigen Strukturen. Wie in der politi
schen Arbeit der Türkei insgesamt üblich, for
mıeren sich diese Frauengruppen oftmals um 
eıne Zeitschrift herum. 

Von 1996 bis 2000 erschienen in Istanbul ins
gesamt 16 Ausgaben der kurdischen Frauen
zeı tschrift ROZA (Sonne). Als ihr Selbst ver

standnıs gaben die Herausgeberinnen fa lgendes 
on . ., Wir sind kurdische Frauer.. Die Unter
drückung unserer be1'den Identitöten hat unter 
uns so Vlel gemeinsames entstehen /assen, dass 
w1r es für nô'tig hielten_ die angesammelten 
Memungen und Gedanken m Form eines Me
diUmS herauszugeben. Wir hatten Wünsche, die 
schon löngst keine Besonderheit darste//ten, 
sondern gemeinsame Zie/e si nd " 
Frauen, die sich von der Gruppe um die Zeit 
schrift Roza getrennt hatten, brachten eben-

falls in Istanbul von 1996 bis 1997 die Zeit- M 
schrift JUJIN (groBe Nadel) heraus. In ihren U 
Ausgaben veröffentlichten d iese Frauen Artı- K 
kel gegen ai le Formen von Gewaltanwendung, 
sexuelle Belöstigung, Vergewaltigung, Kr ieg, A 
Diskriminierung und Rassismus. Daneben traf D 
man in dieser Zeitschrift Recherchen und D 
Nachrichten in bezug auf die Sprache, Er- E 
ziehung und Bildung. Gesundheitsfragen, eigene S 
Erfahrungen, aber auch über Frauen, dıe sich in 
der kurdischen Gesch ichte hervorgehoben hat -

ten. Vor allem wurde auch die Frage des .. kur- Ş 
dischen Feminismus" diskutiert. Roza und Jujın A 
waren die ersten kurdischen feminıst ıschen H 
Zeitschriften. İ 
Sahmaran(ı) definiert sich als eine unabhöngige N 
Nichtregierungs-Orgonisat ıon . die sömtliche 
Menschenrechtsfragen aufgreıft, spezıell sich 
aber für dıe Rechte der Frauen engag iert und 
die Solidaritöt unter den Frauen fördert. Al s 
Schwerpunkt setzt sich die Gruppierung dıe 

beiden falgenden Gebiete: Unterhaltung eines 
Beratungs- und Ungerstützungszentrum in psy
cho logischer. sozialer und rechtlicher Hınsıcht 

für Frouen, die Gewalt erlebt haben; Recherche 

zu Frauen und Frauenpolitik. 
Seit 1990/91 gibt es in Istanbul das .. Zentrum 
für Frouen, Kultur und Kunst'' JIYAN (Leben), 
das aile zwei Monate eine Zeit schrift mit dem 
Namen .. Jin u Jiyan" (Frau und Leben) her-aus
gibt. Als Arbeitschwerpunkt verfolgt J iyan f ol

gendes: Bekömpfung feudaler Strukturen und 
Bröuche -wie z.B. Brautgeld , d ıe immer noch 
üblichen Tausch-Heiraten (Berdel), soge-nann
te .. wegen der Ehre" begangene Morde an Frau-
en; Voryehen nicht nur gegen die .. organisierte 
staatliche Gewaltanwendung, sondern auch ge

gen mönnliche Gewalt an Frauen." 
Am 21. August 1997 wurde in Diyorbekir KA
MER .. Frauen-Zentrum" ins Leben gerufen. Der 

Verein sieht seine Aufgabe darin , Frauen über 
ihre Rechte aufzuklören, Frauen, die inner

familiörer Gewalt ausgesetzt sind, zu unter
stützen, Arbeitsplötze für Frauen zu finden, 
Prosjekte gegen sexistische Gewalt und für die 
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Rechte von Kindern zu entwickeln und die 
.. Ansichten in Ost- und Südostanatolien zu ver
breiten." Daneben organisiert der Verein soziale 

und kulturelle Aktivitöten. Im Gegensatz zu den 

oben genannten Zeitschriften und Organisa
tionen hat Ka-Mer kein kurdisches Selbstbe

wusstsein, um nicht in Konflikt mit staatlichen 
Stellen zu kommen. Der Verein arbeitet bei
spielweise auch mit CA TOM (Gesellschaftliches 

Mehrzweckzentrum) zusammen, das im Rahmen 
des Südostanatolien-Projektes vom Staat für 

kurdische Frauen gegründet. Dieses Projekt 
wird u.a. vom türkisehen Innenministerium ge

fördert. CA TOM so ll die A lphabetisierung von 
kurdischen Frauen, Familien-planung und das Er

lernen von .. sozialem Verhalten" betreiben; hier
bei wird in erster Linie auf das Erlernen der 
türkisehen Sprache Wert gelegt. Kurdische und 
europöische Kreise kritisieren an CATOM vor 
allem, die .. Ahnlichkeiten mit der Politik ehema
liger Kolonialverwaltungen."(2) 

In Van ist eine .. Kooperative der Frauen für Um
welt, Kultur und Kommunikation" aktiv. Die Ko
operative arbeitet im Gecekondu-Bezirk Se
limbey. Hier werden Kurse im handwerklichen 
Bereich (z.B. Teppich-Knüpfen) angeboten; die 
hergestellten Produkte werden zur Finanzierung 
des Projektes vermarktet. Schwerpunkt des 
Projektes ist es, die wirtschaftliche Unabhön

gigkeit von Frauen zus förrlern. AuBerdem wur

de dem Projekt eine weitere MaBnahme ange
schlossen: in der historischen Burg von Van wur
de ein Restaurant eröffnet, in dem nur Frauen 
beschöftigt sind. 

Neben den erwöhnten Gruppen gibt es ouch 
zahlreiche Einzelpersonen, die sich mit ver
schiedenen Schwerpunkten für die Rechte der 
kurdischen Frauen einsetzen. Erwöhnen möchte 
ich hier nur die ehemalige Parlamentsabgeord
nete Leyla Zana, die seit 1994 inhaftiert ist, 
und die Rechtsanwöltin Eren Keskin, die seit 
Jahren unermüdlich insbesondere für die Rech

te von Frauen kömpft, die Opfer des Bürger
krieges und der Gewalt gegen das kurdische 
Volk geworden sind, und die immer wieder mit 
Ankiage überzogen wird. 

Wenn man über die Situation der kurdischen 

Frauen referiert, darf nicht unerwöhnt bleiben, 
dass wie in alien Kriegen und Bürgerkriegen es 

J I YA N 

die Frauen sind, die am schlimmsten von den 
Folgen der kriegerischen Auseinandersetzungen 
betroffen sind. Die Schilderung dieser Folgen 

dürfte aber den Rahmen dieses Referotes 

sprengen; auch gehe ich davon aus, dass Sie als 
an der Situation in Kurdistan interessierte Z u

hörerschaft darüber informiert sind. 
Erwöhnen möchte ich aber dennoch einen Vor
fall von Anfang 2002, der letztendlich beisp iel

haft zeigt, wie es um die Frauen in Türkisch
Kurdistan bestellt ist. Bereits Mitte der neun

ziger Jahre hatte der Ncıtionale Sicherheitsrat 
erklört, dass der enorme Bevölkerungszuwachs 
des kurdischen Bevölkerungsteils eine Gefahr 
für die Türkei darstelle. Die kurdischen Reg io
nen gehören zu den geburtenstörksten Regionen 

der Türkei. Die Bevölkerung hat sich in den Jah
ren 1970 bis 1990 fast verdoppelt. Aktuelle 
aussagekröftige Zahlen liegen aufgrund der 
Vertreibung durch den Bürgerkrieg nicht vor. 
Der gröBte Anstieg der Einwohnerzahl wird in 
Urfa registriert, wo die durchschnittliche jöhr

liche Wachstumsrate 1980 bis 1985 bei 7,7 7o 
lag(3). Schon in den neunziger Jahren hotte es 
im-mer wieder Berichte darüber gegeben, dass 

mittels Verabreichung von Überdosen an Hor
mongoben an kurd ische Frauen nicht nur Ver

hütung, sondern Steril isation erreicht wurde. 
Nunmehr wurde vor wenigen Wochen auf ei

nem .. Symposıum zu Gewalt gegen Frauen und 
Medız i n" von der Vorsitzenden der Frauenkom
mission der Anwaltskammer Diyarbekir , Meral 
Danis, bekannt gegeben, dass am 16.01.2002 
mindestens 17 Frauen ous der Ortschoft Özekl i 

(etwo 60 km von Diyorbekir) von einem dem Ge

nerolgouverneur unterstellten Arzteteom in ein 
Kronkenhous gebrocht und dort sterili siert wur
den(4). Ahn lıche Fölle seien inzwischen auch aus 
Mardin, Adiyaman, Adana und Van bekannt ge

worden. 

(1) Benannt nach einer weib lichen Schlangengestalt in einem 
kurdıschen Mythos. dıe dıe wn (mönnlichen) Menschen betroge
nen und unte rdrückten we iblichen Schlangen anführte 
(2) Neue Zürcher Zeitung wm 11.08.1998 
(3) Sahin, Mukaddes: Politischer GröBenwahn oder sinn110lle Ent
wıcklungspal itık- Das Südostanato lienprojekt (GAP) unter Nut

zen-Kosten-Ges ichtspunkten: Frankfurt - New Yor k 1999: Sei

ten 43 , 45 
(4) Kurdisches Frauenbüro f ür Frieden e . V. Düsseldorf. Presse

erklörung vom 25.11.2002 
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*************************************** 
* * ~ Çocuk[uğumun liüzün{ü yüzü; ry"atfigar! 
*************************************** 
Sevgili okuyucular, sizlere merhaba diyerek 
başlamak istiyorum. Umarım bu m~rhabanın de
vamı gel ir ve JIYAN çıktıkça sizlerle birlikte 
oluruz. Daha önce defalarca yazmak istediğim 
halde bu isteğimi bugüne kadar gerçekleştisre
medim. Nedeni ise duyarsızlık değil kesinlikle. 
Aksine yazı yazmayı fazlası ile ciddiye almamdı. 

Çünkü yazdıklarımı başkaları okuyacaklardı. Ve 
acaba nasıl karşılayacaklardı? Nihayet bu ku
runtularımı bir tarafa atıp yazmaya karar ver
dim. 
Dünyamız hızla kirleniyor . Bu kirlenme sadece 
içinde yaşadığımız doğal ortamda deği l , kendi iç 
dünyamızda da etkisini gösteriyor. Toplum ola
r ak ş i ddet , ahlôksızlık, köşe dönmecilik almış 
başı nı gidiyor. Buna bir de savaşlar , doğal afet
ler , nereden geldiği belli olmayan salgın hasta
lı k lar eklen ince yaşam insanlar için gittikçe zor
laşıyor. Ama dikkat edin, insanlar için diyorum. 
Kendini insan zanneden egoist, sadece kendisi 
için yaşayan ve bunun için gerekir~e başkalarını 
kullanan yaratıklar iç in değil. 
Bunları çoğumuz biliyoruz. Ama tüm bunların ya
nında hala bizleri "insan" yapan sevgi, arka
daşlık, başkalarına yardım etme gibi erdemler 
olduğunu da b il iyoruz. Tabi i bunları gereği gibi 
yerine getirebiliyorsak. 
Bir de, bunları yapmak isterken karşılaştığımız 
sorunlar var. Meselô yapmak istediklerimizi ya
pamamak gibi . Bunun birçok nedenleri olabiliyor. 

Örneği n bunu yapacak gücünüz olmayabiliyor ya 
da o ünlü "toplum kura l ları " engelieyebiliyor sizi , 
güçlülerin kuralları yani. Evet toplum kuralları 

bizi kendisine uymaya zorlar. Yani toplum içinde 
yaşayan insanlar kendi yarattıkları kurallara uy
mak zorundadırlar . 

Şimd i size aktaracağım öykü, çok eskilerde kal
mış bir arkadaşa, istediğim halde yardım ede
mediğim bir arkadaşa ait anılar ve onun haya
t ında benim de tanıklık ettiğim kesitler. Bu tab ii 

k i bir kadın. Yani bi r zamanlar daha küçücük, 
masum bir k ı z çocuğu olan bir kadın . Adı Ya
digôr, bilmem bu isim ona neden konmuş. Belki 
de yaptığı bir hata sonucu küçük yaşta ayrı kal-

mak zorunda kaldığı ve bir gün mutlaka bulmak S 
i stediği annesinden kalan bir yadigardır . 

Yadigôr benim çocukluğumun en iyi arkadaşı. 
Benden birkaç yaş büyük, iri kahverengi gözlü, 
gür kıvırcık saç l ı , oldukça güzel bir Zaza kızı. 

Yadigôr' la tanışmamız , yılını tam hatırlayama
d ığım, o karmakarışık , sisli ve birçok insanın yü
reklerinde korku ile yaşadığı , birden bire orta- Ş 

dan kaybolup bir daha hiç bulunmadığı 1980'1i )1 

yıllard ı. Bu, Dersim' in Ovacık ilçesinden gelen J { 

ve en çok şaşırdığım da, hiç Türkçe bilmeyen j 
kızı , ilk gördüğüm günü hiç unutamam. Üzerinde 
mavi çiç.ekl i pazenden dikilmiş şalvar ve aynı :N 
kumaştan bir gömlek vardı .. Saçları iki örgülüy-

o 
:N 
q 
V 
L 

dü. Bizim evin bahçesindeki büyük yeşi l tulum-
baya dayanmış hiç konuşmadan sadece evimizin 
önünden akan Seyhan Nehri' ne bakıyordu. Za-

ten konuşsa da anlamayacaktık. Çünkü o, Zazaca 
biz ise Türkçe konuşuyorduk. Fazla soru sordu
ğumuz zaman arkasını dönüp kaçıyordu Yadigôr. 
Bu bir zaman sürdü. Sonra Yadigôr yavaş yavaş 
bize alışmaya başladı ve daha çok gelir oldu. 
Zaten başka çaresi de yoktu. Çünkü babası onu 
bizden başka bir yere göndermiyordu. Bunun 
sebebini daha sonraları Yadigôr Türkçe'yi öğre-
nip bizimle konuşmaya başladıktan sonra ondan 
öğrenecektik . Ovacık ' ta ailesiyle yaşayan Yadi-
gôr, babası hastalanıp şehirdeki hastahaneye 
yatı nca, annesi ve iki kardeşiyle akrabalarının 

yanında kalmaya başlıyordu . Bu akrabalar birgün 
babasına , karısının onu başkasıyla aldattığını 

bi Idiren bir mektup yazmışlardı. Yadigôr bunun 
gerçeklik payını sbilmiyor, belki de bilmek iste
miyordu. Mektubu alan baba hemen gelip sözü 
edilen adamı öldürüyor. Fakat korkup kaçan ka
rısını bulamıyordu . Baba cezaevine girince Ya
digar ve kardeşleri akrabalarının yanında kal
mışlardı. Bir süre hapis yatan baba, aftan ya
rarlanıp dışarı çıkınca oralarda duramamış, 

Adana'ya gelmiş , bir iş bulup, bir de ev tutunca, 

ev işler inde yardımc ı olusun diye Yadigôr ' ı yanı
na getirm işti . Yadigôr, hiçbir zaman unutmad ığı 
Ovacık' ın serin yayiaiarından Çukurova'ya b ı r 

yaprak gibi işte böyle savrulmuştu. 
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Zaman geçtikçe ve o, Türkçe'yi tamamen öğren
diğinde Yadigôr'la çok iyi arkadaş olmuştuk. Bana 
nereden öğrendiğini bilmediğim ve daha önce hiç 
duymadığım masallar anlatırdı. Birde dayamadığı 
Ovacık'ı. Munzur Dağları'nın güzelliğini. Dağlarda 
kestiği kengerlerden nasıl sakız yaptığını, su 
kaynaklarından içtiği buz g:~i soğuk suların lez
zetini öyle bir anlatırdı ki; ben bile kendimi hiç 
görmediğim Munzur Dağları'nın eteklerinde his
sederdim. Ovacık yayiaiarından esen serin rüz
garları yüzümde duyarak birgün oralara beraber 
gitmenin hayalini kurardım. 
Yadigôr' la arkadaşlığımız ilerlerken, zaman da 
hızla akıyordu . Bu arada babası amcasının kızını 
kaçırıp evlenmişti. Böylece Yadigôr' ın bir üvey 
annesi olmuştu. !lgisiz bir baba ve üvey anne ile 
birlikte yaşayan Yadigôr, gün geçtikçe bize da
ha çok alışıyor; neredeyse günün tamamını bizim 
evde geçiriyordu. Bu arada babasının dayakları 
da artmıştı. Çünkü Yadigôr dik başlı bir kızdı ve 
üstelik annesine de çok benziyordu. Bütün bunlar 
onu akrabaları ve babasının gözünde potansiyel 
suçlu durumuna düşüyordu. Hızla büyüyen ve bü
yüdükçe güzelleşen kız, mutlaka kötü bir şeyler 
yapacaktı. Yadigôr ilkokulu bitirdiğinde güzel bir 
genç kız olmuştu neredeyse Çünkü okula oldukça 
geç ve ancak annemin çabalarıyla başlayabilmiş
ti. Ben ondan küçük olduğum halde ortaokula gi
diyordum. Yadigôr büyüdükçe evle olan problem
leri de artıyordu. Böyle günlerden birinde dayak 
yeme korkusuyla evden kaçıp bütün geceyi bizim 
talaşlıkta geçirmişti . Sabahın erken bir saatinde 
onu saçları talaş içinde kapının önünde görünce 
nasıl da şaşırmıştım. Bana evle kavga ettiğini ve 
akşam eve gitmeyip talaşlıkta yattığını anlattı. 

Ama eve gittiğinde yediği dayaktan sırtında olu
şan morlukların izi uzun sür· .. silinmedi. 
Sevgili arkadaşım, yaşı ilerledikçe oyun ve masal 
arkadaşıyle daha az zaman geçirir olmaya baş
lamıştı. Daha çok benden büyük olan abiama ve 
mahalledeki öbür kadınlara yaklaşıyordu . Beni 
çok üzen bu durum karşısında bir şey yapamıyor
dum. Çünkü o bir genç kız olmuştu. Yadigôr, ma~
yaj yapmaya da başlo.mıştı. Bu arada arkadaşımı 
mahallemizden olmayan biri~j istemeye gelmişti . 

Komşu mahallenin sütçüsünün oğlu. Genci sevme
diğini bildiğim halde neden c.vet dediğini k · tür
lü anlayamamıştım. Nişanlandılar. Evlenmz hazır
lıkları yapılırken, Yadigar bizim ma.hl'\lleden birisi 

J I YA N 

ile kaçtı. Haberi duyunca şok olmuştuk. Arkada
şım yanlış üzerine yanlış yapıyordu. Annem ve 
babam bu durum karşısında onunla fazla görüş
memizi istememeye başladı. Çünkü mahallede de
dikodu kazanı kaynıyordu ve biz de bundan nasi
bimizi alabilirdik. Yadigôr, bizim kızımız gibiyken 
şimdi bizden çok uzaklardaydı. 
Bütün bunlar olurken, Yadigôr' ın babası ve üvey 
annesi mahalleden taşındılar. Baba belki yeniden 
kurduğu yuvasına kıymayıp, Yadigôr' ı öldürmeye 
göze alamadı. Karısı ve iki küçük oğlunu alarak u

zaklara bir yerlere taşındı. 
Hayat normale dönerken -ya da biz öyle sanır
ken- Yadigôr' ın kocası askere gitti . Bu arada 
Yadigôr hamileydi . Çocuğu istemiyor ve aldıraca
ğını söylüyordu. Kafasından neler geçtiğini anla
yamıyordum. Çok geçmeden de çocuğunu düşür
dü. Bundan sonra da orada burada çalışmaya 
başladı. Fakat güzelliği başına bela oluyor, gittiği 
yerlerde suistimallerle karşılaşıyordu. Bu arada 
karşısına çıkan kişiler onu her yönüyle sömürü
yar ve bir batağın içine sapianmasına neden olu
yorlardı. Bütün bunlar olurken, Yadigôr kendin ı 

geliştirmek bir yana hızla bir uçuruma doğru yo l 
alıyordu. Mahallenin çok bilmiş kadınları onun 
gençliğini ve gücünü sömürüyor, onun saflığından 
faydalanarak ev işlerinde kullanırken, bir yandan 
da dedikodu yapacak malzeme topluyorlard ı. 

Kimse ona gerçekten yardımcı olmuyor, ondan 
koparacaklarını koparmaya çalışıyorlardı. Buna 
mahallenin erkekleri ve hatta kendi kocasının 

babası olan, kayınbaba da dahildi. Bunları duy
dukça tüylerimiz diken diken oluyordu. 
Günler böyle geçerken mahalle tekrar çalkalandı. 
Yadigar yine evden kaçmıştı. Buna sebebin kayın
babasının cinsel tacizleri olduğunu duymuştuk. 

F-:ıkat , adam tabii ki kendisini savunuyor, onun 
yalancı ve ahlôksız olduğunu söylüyordu. Etraf
takiler gerçeğin ne olduğunu bilseler bile, bil
mezlikten gelip adama inanmış görünüyorlardı. 

Belki böylesi daha kolayiarına geliyordu. Eğer 

gerçekiere inansalar, en azından adamı suçlayıp 
dışlamaları gerekebilirdi. Ama öte yandan tek 

başına , kendini koruyamayan bir genç kadına 

cephe almak daha kolaydı. Öyle ya o, ne de olsa 
bir kadındı. 
!:su olaydan sonra ipier iyice kopmuştu. Sanıyo
rum onu bir daha görmedim. Ama görenlerden 
duyduğuma göre, Yadigôr !ncirlik' te Amerikan 
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subaylarının evlerine temizliğe gidiyormuş. Hat- Ama o bir zamanlar, beni korumak için benden 
ta para karşılığı başka hizmetler de veriyormuş. büyük birisiyle kavga etmiş, bu yüzden elini bile 

Bütün bunları başkalarından duyuyor ve ona, yaralamıştı. 

sevgili çocukluk arkadaşıma yardım edemiyor- Onunla ilgili son duyduğum haber ise, Amerikalı 
dum. Söylenenlerdeki doğruluk payını bile bilme- yaşlı bir subayla evlenip Amerika'ya gideceği ol-
diğim halde ondan uzak durmak zorundaydım; du. Bunun gerçekleşip gerçekleşmediğini hiçbir 

çünkü o büyük bir ihtimalle "kötü yola" düşmüş- zaman öğrenemedim. Ama onu, benim sevgili ar-

tü. !stesem de onunla görüşüp ona yardımcı ola- kadaşımı hiç bir zaman unutmadım. Biliyordum 

mazdım; sonra görenler, duyanlar ne derlerdi. ki, o bir toplum kurbanıydı. Hiç kimse ona ger-

Böylece Yadigôr gencecik yaşında, benden çok çekten yardım etmemiş ve hatta bir zamanlar 

uzaklarda, benim bilmediğim acı ve sorunlarla onnesinirı yaptığı bir hatayı ona ödetmeye çalış-

boğuşurken , ben ona hiç yardımcı olamıyordum. mışlar , bu konuda başarılı da olmuşlardı. 
~ ... -==:~=--.~)=· .:. \~=-;·~=-,>,=..::::-.,ı-=-.~===-~~=; --~ı===--:ot="C-~~·. = .. ~ ::=-,~=-oO.,=<.~=i:".. ===-.•. =-•·. =-.>,=->~=-~· = ==;.•, --::-.. ·.=-: .. ~ı 
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Kurdistono BoşOr 
Xwendevanen bi rez, meha çOfı me şere Iroqe 
bi zinôı di televlzyonan da seet bi seet temaşe 
k1r. Li mala xwe da, cl da, li ser nanxwerine da, 
re da o li ser kar da hergov me guh dida deng u 
balısen roj!. Bi kurfi teknoloji'ye '>er ant mala me 
O ev jl bu parçek ji j'i'yana me. 
Şer çima bu, çawa despe kir, ke biheq bO, ke 
neheq Q hwd. Li ser wan bOyerana naxwazim 
zehf tişt bibejim. Ez bi xwe hem dijl S<ıdam O 
hem jl dijl şer bOm, le bele min di vi wari da çi 
tişt dij'i' şer jl nekir, min tene temaşe kir. Gelo 
ev yeka rast yan jl xelet bO? Bi rastl berslva ve 
pirse jl ni ha baş nizanim. 
Ez bawer dikim, min ev heqa ji xwe da nedi't ku 
ei bi nave gele me ye li Kurdistana Başur dijln 
qerar bidim. 
Le bele wek j ineke Kurd dile min bi gele min ra 
ye. Eşa wan eşa min e. dilşaya wan ya min e j'i'. 
Dinya bi wesl1ey şer Kurd O Kurdistan baştir 
naskir Q ez hev'i'dor im gele me emege xwe ye 10 
salan hej peşvo bibin O rOye dijminen rOreş hej 
reştir bikin. Kurdistana Başur hev'i'ya me 
hem'i'yan e. Dile me li wir daveje. Çi li welat, çi li 
dervaye welat, Kurd hemO bi yek kulm O yek dil 
ji bo Kurdistanc:ı BaşOr rabOne ser pe. Ez 
dikarim bejimdi tar'ı'xa Kurdan da zehf hindik e 
ku Kurd ji bo Kurdistane bi yek deng bun. 
Di avakirina Kurdistano BaşOr da dive keda heml 
Kurdan hebe. Ew Kurde ku j i bo walate xwe 
deste xwe neke bin kevir, bi raya min ew kes 
Insan nlne. Kes nabeje bira 40 milyon Kurd 
herin Kurdistana BaşOr O li wir bixebitin. Kur
distan muhtaci atlkariya ınadl O manewl ye. 
Kurdistane hezkin Q bidine hezki. ine. Z<trok, jin, 

·_:~= --"':_ 

m~. p'lr a ciwan, wezlfo li ser mili me zehf bi 
hurmet e Q haqas jl giran e. Em çiqas rez O 
qlmet bidi~e welate xwe, hi nd ik e. Ev welat ku . 
lıezar sakln şewl11, talan bO, helwefı O giriya." 
Kurdistana me mlha dayikeke bask O dil şi~ 
kesti, her tim serbilind ma, we Ji vir şunda jl 
b !mine. 
Tarlxa me Kurdan j l bi zehf reng u deng e. Le 
bele em dive lro bi tarlxa xwe ra zehf mijul 
nebin, bi çar aliyan da welate xwe avakin. Fir
sende nedine dijmine gele Kurd ku dixalet bi 
kare me ye navxweyl bi kin. 
Gotina min ji hemO KurdM ra ye, bi taybetl jl ji 
bono j inen Kurdan e. Bila Kurdiston bi deste me 
jirıQn ava be. Bi taybet'i' jinen ku li Kur-distana 
BaşOr dijin, di ve di ldara dewlete da bi heqe ray 
O . xeberdan bin. Jin dive di Parla-mento 
Kurdistane da heqen jinan biparezin Q di vi warl 
da, di Qanuna Esasi da guhartinan çe-kin. fro 
flı-sendeke pir baş ketiye des te jinen Kurd, di ve 
j in ji ve yeke Istifade bi kin. 
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Jtn dive di siyasete da aktif bin O qasl nufOsa 
xwe nOneren xwe bi(ı'nin parlamene. Ji bo wek
heviya jin o meran bixebitin u ji bo xebata aborl 
O çandl jl aktif biri O di wir da jl ci he xwe bigrin. 
Be guman jin jlli Kurdistane vola nasekinin, le 
bele civota me civata meran e O tu car jl mer 
c'i'ye xwe nadine jinan. Dive di civata me da jl ev 
guhartin çe bibin O jin jl ji bo wan reforman 
dive mubarize bikin. Kurdistano BaşOr ji bo he
mO parçen Kurdistane we bibe numOneyek. Çi 
jin, çi mer herkes we wazlfa ser mile xwe bine 
cm, eme bi hev ra hesren çawen dayika xwe 
paqiş kin, baske we ye şikestl, bi yek dil ' bi yek 
dest Q bi yek hez çekin. 
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J I YA N 

~ Afreta Kurd di sede bistan ··da 

p 

E 
R 

Her bi direjahlya zernan da afreta Kurd bi bi
zava xwe berçav bOye. 
Di qonaxa sede bistan da: 
Qonaxa yeke: 
Di nova sale sede blstan da, afreta Kurd qet ji 
mere Kurd kemtir nebOye. Di qonaxen xebata 
peŞı'ye da çek hilgirtlye O li hemberi dijmine, 
seba parastina xwe O welate xwe, her weha 
de ma hewce da çek daye mil e xwe O mi 1 bi mi le 
bab o bira o mere xwe berxwedaye. Ji bono 
birevebirina kar O baren civakl, siyasi O ne
tewayetl piştgire meran bOne O di ser eve jl 
xudankirina zaro O kulfeten wana li ser mile 
wana bOye. Di roja tengoVIye da ji bo hew
cedarlyen xerca peşmerge di nova senger O 
kesen ku hatine girtin ji desteber dikirin O 
mala xwe difrotin O ji bono perwerdekirina 
zaroken xwe di nova aster;9 O dijwarlyen jlyane 
da xebat kirine. Bi sedan afreten Kurd seba 
parastina keremeta xwe qutabxane berdane. 
Qonaxa duye da: 
Di navbera salen hefte da, bi xasima piştl 

şikesta 74e ku rejlma fafısane pelemarl ser 
gele Kurd kirin, di eve navbere da bi hizaran 
afreten Kurd ber bi sedar O gulebarane kev
t ine. Ev zulm O hovlya ku li ser afreta Kurd her 
ne rawistaye O bi deste rejlma dlktator çu rek 
O rewşa texslr ne kiriye ku afret O kulfet O mi
rove Kurd ji jlyane dOr bexe O ber bi enfal O 
tevkujlya daye. Sewl O bexweyl helana zarok O 
blwejln helana afreta Kurd kare rojane bOye li 

W ser mile afreta Kurd. Le bele tiştekl balkeş e, 
,. afreta Kurd her tim li bin evi bare giran da 
I xwe ragirtlye O bi heztir bOye O li mişextl O pe
N naberlye da jl kar O tekoşana xwe domandlye. 

ş 

i 
K 
A 
K 

Ez eve her dibejim: Hita afreta Kurd azad ne
be O welate xwe azad neke ji kar O xebate sar 
na be. 
Qonaxa sisiyan: 
Di nova salen heşteyan da kar O xebata afreta 
Kurd berçav bO. Ji aliye kar O bare jlyane O 
perwerda zorokan O ji bo peşeroje, bi eVın-

dariyo Kurdewarlye perwerde dike O peşdabi

rina xwe O zaroken xwe di meydana rojenblrlye 
da xwe glhanöıye pileyeske bil ind O her tim di 
bizave da bOne. Her çiqas rejime bi heml atıyan 
ve xebat kiriye ku afreta Kurd li jer zext O 
didane çerxe bend O zinclren bindestkirine ra
bigire O bifetislne, le bele nekarlye O xebat O 
bizava afreta Kurd berdewam bOye. Her çiqas 
ne dikarin bi aşkira kar O xebata xwe bireve 
bi bin, le bele ji dil ve dizanin ku we rojeke azad 
bi bin o ji bono ewe roje haziri dikin. 
Rejime xwe ji çu t iştekl ne dayepaş ji bona ji
navbirina bizava Kurd bi giştl O bi taybetl bi 
zava afreta Kurd. Helepça Şehld O Enfal baş
tirln belgen eve zulme ne ku ji aliye rejime ve li 
gele me hatiye kirin. 
Qonaxa çare : 
Dı salen nehwete da dikar im bejim ku çurlska 
çavkahnlya serhildane ji hez O berxwedana 
afreta Kurd bO. Le bele spas bo Xude ev çu
rlske bO meşxel O agirekl gur O mezin, di reka 
xebata azadi'ya Kurd da. Afreta Kurd di xebata 
azadkirina Kurdistane da O azaöıya xwe da bi 
şerane rabO ser plya O peşeroja xwe destnlşan 
kir. Her çiqas abiOqa aborl ya dere O hundirl 
şOneke mezin li ser jlyana wan dadina, le bele 
ew jlyana ku di nova azaöı O serbixweyl da ew 
bare giran ji blra wan dibir. Bele li jer bare 
girane xlzanl O destenglye da jl li meydana 
civakl da bi damezrandina bi dehan rexistinen 
corbecor ku afreta Kurd rez bike O bi xe
bateke berfireh bimefıni n. Kovar O weşanen 
pirall derdexin. Iro ji seöı 60 qutablyen za
nlngehan afret in, ewen di salen derbazbOyl da 
xudan öıplome bOne, hemOyan xwe glhandine 
nova refen xebatkaren civate. Afretan emen 
xwe di nova civate da bi hemO allyan ve da
girtine, wekO parleman, wezareta dad O hwd. 
xwe dane elimandin. Evro afret dixwaze yasa li 
ser ber jewendlya af ret be guharln, hita ku 
digel eVı demi birneşe o reka xebat o jlyaneke 
bextewarl desteber bibe. 
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~~ OH BC! BtJeO!IC DE «Jfl/JiliiJ YAJ : 
....... 

sa'1fiOZS!ZidcJarını, 

artna olan 
:atııamm:Wüz1üklerini 

. uz daha 
_,_..C'-fl.J....._.iler. 

de, tüm dünya 
ıcm~>yunda ve 
özellikie de ABD 
tarafmdan, Kürtlerin 
w;r;ıen önem ortaya 
çıknuşken! 

Talabarıi ve özellikle 
Barzani 'nin 
sergiledikleri kararla 
tutumları . bu 
insanları utandırmaya 

yetmese de 1 o 
kiiç:ürnsenen, ciddiye 
aJmma)'1ln Kürtlerin 
ne denli güçlü 
olduklarını 

Ye bütün 
porçalardaki diğer 
K.:rtlerin haklı onuru 
olduklarını ortaya 
koydu. 
Her bedelin bir 
ka.şıltğı vardır . 

Oh ya! 
Bu günJ eri de 
gördüm yal 

Yaklaşık 35 yıldır , 

gerek ulusal kim
liğim, gerek cinsel 
kimliğim ve gerekse 
içinde yaşadığım 

sınıf itibariyle. "ki
mim, neyim"in uğ

raşını verenlerden 
biriyim . 
Önceleri , sınıf kav
gasıylü başladım. 
İşçiden , köylüden 
ve ezilen kesimler
den yana mücadele 
saflarında yer al
maya çalıştım. 

Ekonomik sorunu 
pek de olmayan, 
belli bir eğitim im
kônını bulabilen ve 
küçük yaşta tek ba
şına yaşamak zo
runda kalan ve do
layısı ile baskı al
tında bir yaşam 

sürdürmediği sanı

lan, cinsel kim
liğinden dolayı şah

sen, aile içi bir bas
kı ile karşı karşıya 

kalmayan biri si ola
rak, bu sınıf kav
gasında yer olmama, 
ailem ve çevrem bir 
türlü anlam veremi
yordu. -Doğrusu , bi
rey olarak ben de, 
herhangi bir baskı 

gördüğüm ayrımında 

deği Idi m. Özgür ya
şam ~ürdürdüğüme 

i nanmıştım.- Ama 
toplumda, baz ı ke-

simlerce bazı kesimlere uygulanan bir baskı var-
dı. Sınıflararası , cins-lerarası bir eşitsizlik ege- z 
mendi. -Hôlô da aynı şey söz konusu!- Bunu net U 
görebiliyordum. Bunu görüp de ilgisiz kalamaz- B 
dım. Sonuçta, o toplum içinde yaşıyordum. Bir E 
şeyle mücadele etmek için, o şeyi bizzat yaşa- y 
mak gerekmez. Bugün ya-nı başımızdaki insan
lara, yarın kendinize ge-lebilir sıra . Bu durumun D 
değişmesi gerekiyordu. Bunun bilincinde olup, E 
seyirci kalınamazdı. 
İşte bu amaçla, bu kavgada yer almayı sürdü
rürken bir gün, başka bir sorun altında ezil
diğimi, günden güne küçüldüğümü , bir takım duy
gularımı hep gizleyerek bir arayışın , hatta ba
zen bir çıkmazın içine düştüğümü fark ettim. Ta 
ki asıl benliğimi ezen unsuru yakalayana dek. 
Neydi bu unsur? 
Ekonomik sorun olamazdı. En azından bakmakla 
yükümlü olduğum herhangi bir kimse yoktu. Beni 
geçindirebi lecek bir i şim vardı. 
Erkek baskısı da değildi sıkıntım . Zira, uzun sü
re evli değildim. Bu nedenle eşlerarası eşitsiz
liği ve şiddeti yaşamıyordum . Bir Kürt kadını 
olarak okuyabilmiş , aileden bağımsız kendisine 
yön verebi leme imkônını yakalayabilmiş biri ol
duğum için, aile içi erkek hiyareşisini de pek ya
şamıyordum . Tam tersine, çevremde okuyan ilk 
kadın olduğum için, bir de saygınlığım vardı. 
Peki, beni ezen neydi? Neydi çıkmazım? 
Ulusal KİMLİGİM? 
Kimliğim neydi? 
Kürttül Yani , Kürttüm. 
Neden ezilip, büzülüyordum? 
Kürt olmak suçtu, cışağılanmaktı da ondan . 
Öyle öğretiimiştil 
12 Eylül Cuntası döneminde, Kenan Evren Van'da 
yaptığı bir konuşmada, kendisini dinlemek zo
runda bırakılan binlerce Kürt i nsanına sesle
nir·ken: "Size. 'Kürt' diye hakaret edeni, 
size bunu yakıştıranı kınıyorum . Bunları neden 
ihbar e i·miyorsunuz?" diyerek, o halkı savun
mamış mıydı(!) 

Türkiye'de herkes "Türktü" Ben de Türktüm! 
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!şin acı yanı , Türk olmadığımı içten içe bildiğim 
halde kendimi inandırmaya çalışıyordum. Kendimi 
kandıra kandıra! Öyle ki, Kürdistan' ın bir ken
tinde okulu bitirip de, bir Batı kentine tayinim 
ç ıktığında , mezun olmanın sevincini bile yaşaya
mamıştım. Çünkü, bir kız çocuğu olarak tek ba
şıma gitmem doğru bulunmam ıştı. Annemin be
nimle birlikte gelmesi söz konusu olduğunda 

duyduğum i lk kaygı ; Türkçe bilmeyen annemin 
benimle gelmesiyle, Kürt olduğumun anlaşılır 

olmasıydı! Ne acı bir durum, düşünebiliyor 

musunuz? 
Ve ben buna rağmen Türktüml Hani, o "DAG
LI TÜRKLER" vardı ya, i~te ben de onlardan
dım . 

Ne zamana kadar? 
Duygularım egemen olup, beni kimliğirne sahip 
çıkmaya ittiği ana kadari 
Evet, asıl beni ezen unsuru farketmiş ve bu ala
na yönelmiştim. 
?O' li yı !ların başı! 30 yılı aşkın bir süre! 
Bu süreç, yaşamımın en uzun okul dönemi oldu. 
Hani, "hayat okulu" derler ya, işte öyle bir şey. 
Çok şey öğrendim bu okulda. Haksızlıkları ve di
renmeyi öğrendim. Vahşetler, katliamlar ve in
sanlığa sığmayan tutumlar karşısında, yılmamayı 
öğrendim . Mücadelene engel olmak için oynanan 
oyunları , Kürt olduğunu ve aynı dava için kavga 
verdiğini iddia edip, baskıcı güçlerin işlerin i ko
laylaştıran dramları öğrendim. Bu hayat oku
lunda dayanışmayı , sıra arkadaşlarımla zorluklar ı 

aşmasını, acıları ve sevinçleri paylaşmasını öğ

rendim. 
Elbet zaman zaman tıkanıklıkların yaşandığı ve 
umutsuzluklara düşüldüğü dönemler de oldu. Bu 
hayat okulunda. Bazen ömürümün, kurulacak bir 
Kürdistan' ı -federatif veya bağımsız- görmeye 
yetmeyeceği kaygısına kapıldığım anlar da olmadı 
değil hani . 

Ama, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi uzun erimli ve 
kutsal bir mücadeledir. Bu mücadelede yılgınlığa, 
umutsuzluğa yer yoktur. Yılgınlığa ve düşkırık

lığına düşebilenlerin çıkması da oldukça doğaldır. 
Ama, yılmadan mücadelesini sürdüren kahraman
lar hep olmuştur. Ve bugün alınan sonuç da, bu 
kahramanların ürünüdür! 
Mücadelede, doğru yöntemi seçmek esastır . Ba
zen, doğru yöntemi seçmek, doğruları savunan
lara karşı, sömürgeci güçlerin ve devletlerin 

J'IYAN 

dayattığı baskı1ar çok yönlü olabil iyor . Her türlü 
zülmü, katliamı ve insanlık suçunu işiemekten 

kaçınmadılar. Yıllarca , "Kürt yok" , Kürtçe diye 
bir dil yok" şeklinde , inkarcı bir polit ika ser
gilediler. Daha sonraları da,aynı politikalarının 
yanı sıra , Kürtleri "itibarsız, eşkiye ve terörist" 
olarak dünya kamuoyuna lanse etmek için, her 
türlü yola başvurdular. "Kendi aralarında birlik 
olmayan, birbirleriyle uğraşan feodal, aşiretçi , 

gerici bir halk" imajını yaratmaya ça lışarak, ba
şarı umdular, bu yönde kimi kesimleri kullandılar . 

Kendi lerini kullandıran güçler yaratıldı. Kısacası, 
hertürlü insan lık suçunu işlediler. Özellikle de 
Türk devleti hiçbir zaman. Kürt varlığını hazme
demedi. "Kart-kurt" sesler inden kaynaklanan 
kavramlar olduğunu ileri sürecek kadar komik 
durumlara düştü. Asimile etmek için, bezdirmek 
için, bilinen insanlık dışı uygulamalarda bulundu. 
Hiç bir inde başarıl ı olamadı! Hele de bu son Irak 
savaşından sonra vardığı konuma bakılırsa! 
Türk devleti , öylesine faş izan bir politika ağına 
bürünmüş ki , gerçekleri gördüğü halde kabul
lenemiyor, içine sindiremiyor. Bu hazımsızlığını , 

Irak savaşı sürecinde daha da ortaya koydu. Da
ha harekôt başlamadan , ABD ile pazarlığa otu
ran Türk hümümeti , toprakların ı ittifak güçle
rine kullandırmak ve Güney Kürdistan'a asker 
yerleştirmek suretıyle, oradaki gelişmelere en
gel olma hevesine kapıld ı. 

"Bizsiz bu savaş yürümez" dedi . Devletin bell i 
kurumlarından şahıslar ve kendisine "aydın" veya 
"akademisyen" diyen birçok ki şi , Barzani ve Ta
lcbani için, pek de ünvaniarına uymayan sevi
yesizce yak ıştırmalarda bulunacak kadar düş

tüler. Bu beyanlarla, seviyes i zlikler i nı ve insana 
olan saygısızlıklar ı nı , insan haklarına olan taham
mülsüzlüklerini bir kez daha sergilediler. Hem 
de, tüm dünya kamuoyunda ve özellikle de ABD 
tarafından , Kürtlerin veri len önem ortaya çık
mışken! 

Talabani ve özellikle Barzani 'nin sergiledikleri 
kararlı tutum ları, bu insanları utandırmaya yet
mese de, o küçümsenen, ciddiye al ınmayan Kürt
lerin ne denli güçlü olduklarını ve bütün par
çalardaki diğer Kürtlerin haklı onuru olduklarını 
ortaya koydu. 

Her bedelin bir kaşılığı vardır . 

Oh bel Bu günleri de gördüm ya! 
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Ben seni anlayamam Irakl ı kadın . Çorab ından 

başörtüsüne kadar senin gibi hiç siyah matem 
giysi ler i giymedim. Benim yaşad ığım şeh i r 

kaşla göz arasında roketlerle harabeye çev
r i lmedi ve ben o harabelerin ori'asında senin 
gibi baş ı mı , göğsümü yumruklayıp , ayakkabısız 
ve belki de aç-susuz oğlumun cesedini arama
dım hiç. Seni nasıl anlayayım , senin acının sır
rına nasıl ereyim Iraklı kad ın? Ben hiç oğlu
mun cansız bedenini o harabelerin ortasında 
eller imle bulup -televizyon ekranında göster
dikler i gibi- onu bir t abutun içinde yolculama
dım ki ve o tabutun arkasında kurumuş gözpı
narlarıyla yürümedim ki. Ayakkob ısız ayakla
rımdaki çorap lar ın parçalanmış hal i televizyon 
ekranlarında , 72 dilde seyredilmedi ki. Bana 
kızman ı anlayabi lirim. El im-kolum bağlı TV 
ekran larından seni seyrett iğim için, sustuğum 

için, milyonlarca susanlar gibi : ama oğlunun S 
kanlı alnına uzanan dudaklarının tattığını an- P. 

layamam. Ben seni anlayamam Iraklı kadın . o/ 
Kucağında misafir ettiğin 3 yaşındaki kızının CD 
cesedini ninni söyleyip uyuturcasına sallaman ı , Jl 
güzel bir manzara imişcesine patlayan flaş
larla resmedilmeni anlayamam. Benim 3 yaşın- CB 
da bir kızım hiç öldürülmedi . Yüzlerini hiç P. 

görmediğim , dillerini bilmediğim yani bir alıp C}{ 

veremediğimin olmadığı , başka bir kıtadan Ç 
gelmiş adamlar taraf ı ndan benim çocuğum öl- İ 
dürülmedi. Ben hiç 3 yaşında ölü bir çocuğu L 
kucağımda sallamadım . Seni anlamak istiyo- P. 

rum Iraklı kadın ama anlayamıyorum. Ben ku
cağımda paramparça yatan çocuğumu kurtar
sınlar diye doktorlara hiç yolvarmadım ve bir 
hastahane odasının duvarının dibine, kucağım-
da diriltmeye çalıştığım ölü çocuğumla çökme-
dim. Ben çökerken, yüreğim çökerken, aklım 
çökerken birileri benim resmimi çekmedi. En 
pahalı , en modern fotoğraf makinalarının 

flaşları patlamadı ardı ardına. Boşuna kızma 

bana Iraklı kadın , seni anlayamam. 
Seni anlayamam Irakl ı kadın. Ben sevd iğim 

erkeğin kanlı vücuduna bakıp ağıtlar yakma
dım hiç. Benim çocuklarım kucağımda oturup, 
üstüne sinekierin üşüştüğü babalarının cese
dini hiç seyretmediler. Oğlumu , kızımı , sevdi
ğimi parçalayıp öldüren, evimi başıma yıkanlar 
tarafından benim çocuklarıma şeker , çikolata , 
sakız dağıtılmadı. Ben seni anlayamam Iraklı 
kadın . 

Anlayamadığım bir şey daha var. O da yıllar 
önce Halepçe şehrinde öldürülen çocuklarla 
bugün Bağdat şehrinde öldürülen çocukların 
farklı olduğunun sanılması. 

Oysa şair , .,çocukların ulusu yoktur" demiş . 

Ölü çocukların da ulusu yokl. . 09.04.2003 
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Yekitlya Komelen Kurdistan-KOMKAR, di 6-
7-Be meha Hezirana sola 2003yan da, li Kol
ne, bi nave .. Peşengeha PirtOken Kurdi" çala
klyek pek ani. Ev peşengeh , di Vı derbari de 
çalaskiya yekemln e li dervafı welat. Her 
usa ji ber ku lsal sola 100. ya roja bOyina 
seyda O mamoste O hozane mezin O nemir 
Ci'gerxwln e, KOMKAR ve peşengehe bi nave 
Ci'gerxwln amade kiribO O bi ve weslle jl şa
Ire me ye nemir careke din bi bir ani. Ci'he 
ku peşengeh dihat çeki:-in, bi fotograf O 
helbesten Ci'gerxwln hatibO xemilandin. Her 
usa kurtejlyana Ci'gerxwln ligel van fotograf 
O helbestan bi du ımanan (Kurdi O Almani) 
balkeş bO. 
18 weşanxaneyen Kurdi beşdarl çolakiye bOn 
O pirtOk O her cure weşanen xwe raxistin 
balke(ıya beşdar o mevanan. 
Peşengeh 6 Heziran 2003 roja fnlye bi kok
teylek destpekir. Di kckteyle da Seroke 
KO M KARe Fettah Timar . Seroke Pena Kurd 

J I YA N 

Foto: 5ı'ahin .ll'lfm 
J • 

Zerdeşt Haco, Xwedi O BerpirSıyare We
şanxana APECe Ati Çiftç i, Seroke HAKPARe 
Abdülmelik Firat axifln. Her usa kure Peşa
wa Qafı Mihemed, Eli Qazi jl te da, gelek 
mevanen qedirbilind jl beşdare kokteyle 
bOn. Di beşe kultur! ye kokteyle bi muzlk O 
awaz O dengen hunermenden Kurd Fate, 
Rezan, Ahmed Suad O Sedat Karakoş geş O 
dewlemend bO. 
Her usa di kokteyle da xwarinen Kurdi jl 
peşke(ı mevanan bOn. 
7 O 8e Hezirane jl, ligel niVıskar O şalren 
heja Eskere Boyik, Husen Hebeş O Nazif 
Telek sohbet hat çekirin. 
Her usa niviskar Yilmaz Çamlibel , Eskere 
Bofık, Munzur Çem, Mehmet Bayrak, Sey
ldxan Kurij, Nazif Telek, Husen Hebeş O 
Cotyar Bamernl jl di peşengehe da pirtOken 
Y.We Imza kir in. 
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Sevgili okuyucular, ben bir kadınım ve ayrıca 
barışçı ve hümaniter bir kişiyim. Bu üç niteli
ğimden dolayı şiddete ve savaşlara karşıyım. 

Ama ne yalan söyleyeyim, ben ilk kez bir savaşın 
olumlu yönlerine de tanık oldum ve dolayısıyla 
buna sevindim. 
Bildiğiniz gibi bu yakın geçmişte , Irak' ta bir 
savaş yaşandı. Çeşitli kişi, kurum, parti ve ideo
lojiler bu konuda günlerce konuştular, yazdılar 
ve çok çeşitli yorumlarda bulundular. Ben de bu 
yazımda bu farklı görüşler üzerinde kısaca dur
mak ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyo
rum. 
Toplumsal olaylar zannedildiğinden çok daha 
karmaşıktır. İçinde birçok olumlu ve olumsuz 
öğeler taşır. Eğer insan bu karmaşanın hepsini 
görmez, ızleyemez ve yorumlayamazsa, doğru 
sonuç ve yargılara da varamaz. Iı•ak savaşında 
da çoğu insan bu karmaşayı göremediği ve izle
yemediği için ideolojisi ve çıkarıyle uygun düş
meyen davranış ve söylemlerde bulundu. 
Şüphesiz savaşın en çarp ı cı ve acımasız yönü in
sanların öldürülmesi ve doğanının tahrip edilme
sidir. Ama savaş sadece bunlarla sınırlı değildir . 

Her savaş geçtiği coğrafyayı ve i nsanlarını de
rinden etkileyen sonuçları da beraberinde ge
tirir. 
Kimileri bu savaşa insanlar ölmesin gerekçesiyle 
karşı çıktılar. Ama Saddam'ın d:ktatör rejimi 
eliyle, yıllardır öldürülen binlerce insanın ölümü
nü, görmezlikten geldiler -veya erken unuttu
lar.- Bilerek veya bilmeyerek onu savunur duru
ma geldiler. 
Kimileri , anti-emperyalizm gerekçesiyle savaşa 
karşı çıktılar. Ama küçük bir ülkenin diktatörü 
olan Saddam'ın emperyalist emeller taşımasını 
ve bunu gerçekleştirmek için komşu ülkelere 
saidırmasını görmezlikten geldiler. Emperyalist 
Amerika'yı lanetleyen yürüyüşlerde emperyalist 
davranışlarda bulunan Saddam' ın posterini taşı
dılar. 

Kimi leri de sırf Kürt devleti kurulmas ın diye 
savaşa karşı çıktılar. Kürtler başta olmak üzere 
Irak'ta yaşayan tüm halkların baskı altına 

RÜPEL25 

alınmasını her türlü insani ve ulusal halktan yok- Jf 
sun bırokılmasını görmek istemediler. tE 
Kimisi din, mezhep ve ezilenden yana olmak ge- C 
rekçeleriyle savaşa karşı çıktı. Ancak faşist Ba- L 

as rejiminin mazlumlara yaptığı zulmü görmek )f 

istemediler. 
Bu savaşa belli gerekçelerle olumlu bakan taraf- :M 
lar da oldu. Kürtler başta olmak üzere Irak mu- O 
halefet güçler i Amer ika' nın Irak'a girip faşist <1{ 

Baas reJimini devirmesine karşı çıkmadılar. Çün- S 
kü bunlar, otuz yıl uğraşmalarına rağmen Sad- V 
dam diktetörünü deviremeyeceklerini gördüler. Jf 
Dünyadaki hümaniter güçlerin desteğinin de bu
na yetmediğini gördüler. Bu açıdan Amerika' nın 
Irak'a müdahalesini olumlu karşıladılar. Görül
düğü gibi , ezilenlerden yana, ezene karşı oldu
ğunu söyleyen sosyalist. müslüman, hümanist in
san hakları savunucular ı , Amerika' nın hegoman
yacı, sömürücü, emperyalist niteliğine karşı çı

karken, benzer bir yapıdaki Baas diktatör lüğüne 

karşı çıkmadılar. Kendilerini ezen Baas rejimine 
karşı mücadele etmek için bir araya gelen Irak 
muhalefet güçlerinin yanında yer almadılar . 

Yanılgılar yumağına düştüler. 

Bana göre, Kürtler başta olmak üzere Irak 
muhalefet güçleri somut durumun somut a
nalizini yaparak, kendilerini ezen horlayan ve 
sömüren diktatör bir rejimden kurtulmak için, 
Amerikcın müdahalesine karşı çıkmadılar. Bu 
davranı~ onlar açısından gerçekçi bir duru~1u . 

Şimdi de savaş döneminde medya dan izle
diğimiz bazı konulara dikkatin izi çekmek istiyo
rum. 
Savaş sürecinde Baas partisinin önderleri, hep 
boylarından büyük konuştular. Savaşı kazanaca
ğız yalanlarıyle baskı altında tutukları i nsanlar ı 

aldatmaya devam ettiler. Bir çiftçinin av tüfe
ğiyle Amerika'ya ait helikopteri düşürdüğünü 

gösteren medyadaki görüntüleri de bu yalan
lardan birisiydi. 
Otuz yı llık sistematik ırkçı , şoven propagan
dalar sonucunda beyinleri yıkanmış Iraklı bazı 
insanlar, Saddam lehinde gösteriler yaptılar. 

"Canımızla, kanımızla seninleyiz ey Saddam" de-
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yip durdular. Örneğin, her vesileyle "Irakta bir Kürt dev-
Saddam'ın zulmü altında inleyen ev kadınları letinin kuruluşunu, Kürtlerin Musul ve Kerkük'e 
kendi üzerlerindeki baskıyı unutmuş gibi, pişir- girip petrolleri denetim altına almalarını savaş 
dikleri ekmek ve yemekleri nöbetçi Irak asker- nedeni sayarım" deyip durdular. Irak'a, Amer ı-

lerine sundular. ka'yla eşit miktarda Türk askeri sokmayı şor-
Savaşın gidişi belli olunca, artık medyada yıkılan koştular. Bunun için de, seksen milyar dolar c ı-
yakılan evler, öldürülen insanlar, kolu bacağı ko- varında para talebinde bulundular. 
pan bebekler, ağıt yakan kadınlar bilindik o gö- Bildiğiniz gibi, Türk yöneticilerinin bu üst per-
rüntüler bütün dünyanın gözü önüne serilmeye deden söyledikleri sözler, Baas yöneticilerinink 
başlandı . Baskı altındaki bu insanlar bu sefer gibi , havada kaldı. Kürtler Musul ve Kerkük'e 
Saddam' ın diktatörlüğünden ve zulmünden bah- girdiler. Federal bir devlet isteklerinden h ıç 
setmeye başladılar. !nsanca yaşamak istedikle- vazgeçmedikleri gibi taviz de vermediler. Bunc 
rini ve artık baskı altında yaşamak istemedikle- karşın Türk devleti, bırakın savaş çıkarmayı , bu-
rini dile getirdiler. na itiraz bile edemedi. Aksine ordaki Kürtlerır 

Bağdat düştükten sonra, Irak halkları başta kendilerinin akrabaları olduğunu , dolayısıyla on-
olmak üzere, tüm dünya Irak diktatörünün anlı , ların mutlu olmasının , kendiler inin de mutlu ol-
şanlı Cumhuriyet MuhafıziGrı , Özel Koruma Tim- masını sağlayacağını söy lemeye başladılar. 
leri ' nin de ne kadar palavra bir şey olduğunu Türk yönetici leri , aydınları , yazarları ve medya 
öğrendi. "Kanımız canımızla seninleyiz" diyen mensuplar ı ve yorumcuların ı n büyük bir bölümü. 
Iraklılardan hiçbirisi Saddam için kılını bile kı- Kürtleri sürekli küçümsedi ler. !ki Kürt önder i 
pırdatmadı. Aksine bu kişiler Saddam'ın heykel- olan Barzani ve Talabani 'yi işbirl i kçi , ağa , aşiret 

lerinin boynuna ip bağlayarak , heykellerini yıktı- reisi biçiminde nitelendirdiler. Irak devletinin 
lar. Hıncını alamayıp , üzerine çıkıp tepinmeye bir aşiret devleti olduğunu görmezlikten geldi-
başladılar . ler. Örneğin Saddam' ı n Tikrit aşiretin in bir 
Daha sonra toplum bir kaos içine sürüklendi . mensubu olduğunu gizlediler. Böy lece komik bir 
Baskı altındaki öfkeli insanlar Saddam'a duyduk- duruma düştüler. Kendiler i,Türk askerinin kan ı 

ları nefreti , saraylarını yağmalamakla gider- üzerine Amerika'yla dolar karşılığı iş birl iğ i ya-
meye çalıştılar . Bu kaostarı yararlarv.ın bazı açık parken, ulusal hakları için Amerika'yla diyalog 
gözler -ki basına yansıdığı kadarıyla içlerinde içine giren Kürtleri işbirlikç i olarak nitelediler. 

~.:.--~-~ 
İngiliz ve Amerikalılar da vardı- Şimdi çok açık bir şeklide or-
bankaları , müzeleri, kütüpha- taya çıkmıştır ki, Irak sı-

neleri de yağmalamaya · nırları içinde yaşayan 
başladılar. Baas faşizmi eButufan sonra liif{jjr{epktve rejim, Kürt halkı , Irak 

ile saddam diktatör- k,endi sınırfa-rı ~Yt#ayafi ' toplumunun en 
lüğünün zararı in- .. ..... 'l(ürıferin diLin~ k,Uftüf'Ünuve:edecenini; uygar, en de-
sanlarla sınırlı kal- .. . ifisanca yaşamaliak,farını {ofayca mokrat, en is-

madı. Ve dünyanın ipo.tetaltına afmayacatCard'ır. tikrarlı ve en 
en büyük medeni- . 1(üripoli~acıfan: ve ayaınliırı gelişmiş kesi-
yetinin yaratıldığı tfünyanm. 6u.ynıiıfeiı yapilimma sfırecitıe midir. Gerek 
coğrafyanın ta lanı- uygun, 1(ürt ufıisiı{~m,ıı.fıet- tütiü Amerika ve ge-

na sebep oldu. ~mı önüne afan 6irfwU~ikzyfa liaf{ına rekse İngilizler 
Irak savaşıyla ilgili i_gr.p.sına ~yi.Wdü1t.ja Rszni~ıoyunu geleceğin demok-
en çelişkili davranışı n k,erufrne yanılaf etmeyi liedej'remeferidirf.et: ratikIrak toplumu-
Türk yöneticilerinden gel- nun en dinamik unsu-
diği inancındayım. Türk yöne- runun Kürtler olduğunu 

ticileri , bu savaşın sadece bir yö- ve Kürtlerin, Irak'ın çağdaş, 

nüyle ilgilendiler. Bu yüzden de gerek hal- demokratik, çoğulcu federatif bir dev-
kına karşı, gerekse de dünyaya karşı çok ciddi let oluşmasında Kürtlerin büyük bir rol oynaya-
hatalara ve komik durumlara düştüler. cağını söylüyorlar. Bence de doğru olan budur. 
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Bu arada Türk sosyalistlerinin bu savaştaki bazı 
söylemlerine dikkat çekmek istiyorum. Halkların 
kardeşliğinin vazgeçilmez bir istemi olan sosya
lizmin savunucuları olduklarını söyleyen bu kim
seler, tıpkı Kemalistler gibi, Kürt halkının kade
rini özgürce belirlemesine karşı çıktılar. Bir 
halkın kaderini belirlemesini göz ardı ederek, 
Saddam rejimine yandaşlık yaptılar. Acı olan 
yön bunu sosyalizm adına yapmış olmalarıydı. 

Doğrusu bu da bence utanç verici bir tabloydu. 
Irak savaşıyla birlikte, Ortadoğu'da artık taşlar 

tamamiyle yerinden oynamıştır. Bu savaşın so
nunda Ortadoğu genelinde yeniden bir yapı

lanma vazgeçilmez bir noktadır. Bu yeni yapı
lanma sürecinde en büyük aktörlerden birisi de 
kanımca Kürt halkıdır. Bu halkın nasıl yaşayaca
ğın ı kendisi karar verecektir. Bundan sonra hiç
bir devlet ve rejim, ne Irak' ın ne de kendi sı-

R0PEL27 

nırları içinde yaşayan Kürtlerin dilini , kültürünü 

ve geleceğini, insanca yaşama hak larını kolayca 
ipotek altına almayacaklardır. 
Bu konuda şüphesiz en büyük görev, Kürt po
litikacıları ve aydınlarına düşmektedir . Onlar, 
dünyanın bu yeniden yapılanma sürecine uygun, 
Kürt ulusal çıkarını her türlü çıkarın önüne alan 
bir politikayla halkına karşısına çıkmayı ve dün
ya kamuoyunu kend ine yandaş etmeyi hedefle

meleridirler. 
Ayrıca, ülkenin her köşes ine bir heykel d iki lir
ken , Saddam heykelinin başına gelenin, unutul
maması gerekir. 
Öyle görünüyor ki, hiçbir ülke yönetic isi top
lumsal grupların , temel insani hak larını elinden 
eskisi gibi kolay olamayacak Yaşam tüm insan
lığı, hak eşitliğine ve eşitlikçi bir yaşama doğru 

zorluyor. 

:'l'v V /'/'/·l'v' :\f,I'NV\I\f\i\1\1\J\1\f\/'. \ \f• \ '\ ~ -\ ,._ ·' ' . ,.., ,. 
- .. . . -.- ·- - ·_· __ ..•.•.•. · . : ·' -'·::: ,. ..,. . sunler oton potlam<lstnın eşiğinde 

~kıp gelsi~ isterdi~ Ö~~ük ··" SoV<ıi ve kan kokusu içinde 
< 91ürn I<Qkan caddelerden İnsanlık için bir ~eyler yapılmalı 
< " Amed~ ~n ÇQbakçur' a ·· Bôgırfilar çtğltkl·(ll" ~(ı~ıy<ır: _. _ 
<-~ : :. bl.cl~td~:F•~t' a - Clğlıldar . sesiz Ç~llkrtlr dôYut~uyor 
> ı< Haran~ o yoFal$m isterim .&!siz Çığlıklar ... 

Akıp gitsitl isterdim Yô~ıuğa s~i.ikler insanlığı 
<., .-•·•-·. · Bir kış · vakti . Bol>a ağlar anne ağlar 

V~tim- ülkenin öksüz gözlerine - ·· . A~kara gt.ineşin tadını çıkarır 
O• özlemiere ortak ohrtak · • ··· "'1 k ... __ ._. ___ ses~ı:z: çıg ı 

-•- -~- ---·_ ·ıletinden· akip diicsün _ isterdi~ .. . .. . 
9'V _, '" ._ be_bek için 
Akıp· -gi __ .tsin·.··-··_ is·. ter'·d·. i*" · "' Kadın için 
Günün sci~tt$ında : . : .. ..• ·::: Ç.giık çığlık içinde 

Akmayarı ~~ uçlc:ıdnckı .•·• Hoşgörü delindi yirmi birinci yüz yıla 
Yumuşak cimfsk.~ıı§~nda Ozon.1a \ 
o bedenin kokUsu olsun<·::·· 

Dili olsun isterdim . 
.. Ülkemdeki özgürlükler ve sevinçler 

büyüsün · 

Dicle' den Fırat' a 
Haron' da aksın isterdim 

··· *** 
.. ,. .. .. . .. 

Radyasyonfa zehirlendi .. 
'Bebek istedi genç çfft · 
Bebek zamanı değil denildi 
Sesiz· çığlık yükseldi 
Ozonu· deldi 
&ıçak değdi yüreği _ 
Çığhk derin deryalar kcldar 
Dünya kirli 
Su bulanık · 
Ç~lık çığlığcı dünya 

/ /,/\/- ;,_/.../'\/\tV\\/\}'..,/· l •. \1\/ '\_ ,, 1• \ \ 
Sümbül 
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Şiddet ve kadın kelimeleri birleşince akla, i lk 
olarak aile içi şiddet ve buna paralel olarak da 
şiddetin en yaygın olanı DAYAK gelir. 
Erkek ' doğanın da ona verdiği güçle', kadına 
yönelik uyguladığı bu f iziki şiddeti , bazen far
kında bile varmadan içgüdüsel olarak kullanır . 

Öyle ya neden kullanmasın ki! 
Hem "dayak cennetten çıkma"değil mi? 
Kuran, erkeğe karısını eğitme yöntemi olarak 
bunu önermiyor mu? 
Ne deniyordu Kurôn' da, "Karm bir hata yapar
sa, önce sözlü uyaracaksm, olmazsa onu yataffin
sdan kovacak sm, yine uslanmazsa dö·veceksin. • 
Burada iki noktaya dikkatinizi çekmek istiyo
rum. 
Birincisi, "yatağından" kelimesine. Kurôn' da özel 
mülkiyetin ve cinsel yaşamın sahibi olarak erkek 
gösteri liyor. 
!kincisiyse; hatayı kadınlar yapar, yani erkek 
kusursuzdur ve kadın hata yaptığında da döv
mek mübahtır. Yani kadın burada bir obje, onun 
sahibi ve efendisi erkektir. 
Peki erkek hata yaptığında ne olacak? Bunun ya
nıtı nı Kurôn' da bulamazsı nız. Çünkü erkek hata 
yapmaz, yapsa da önemli değild ir. 

Yasalarda da söz konusu kadınlar olduğu zaman, 
diğerler inden farklı bir yöntem önerilmiyor. Ha
tırlardadır, bir yasa adamının 80' li yıllarda sarf 
ettiği sözler. Kocası tarafından ölesiye dövülen 
kadın, ayrılmak için mahkemeye başvurduğunda , 

bu yasa adamı, toplumun genel bakış açısını -
belki burada erkeğin bakış açısı demek daha 
doğru olur- bir ata sözüyle özetlemişti: "Kadmm 
s1rtmdan sopay1, karnmdan s1pay1 eks1k etmeye
ceksiniz." Burada da Kurôn' daki mantığı yaka
lamak mümkün. Hadi Kurôn köleci toplumda in
sanlara gönderilmiş. Dolayısıyla kadını böyle de
ğerlend irmesi, o dönem koşulları dikkate alındı
ğında çok anormal sayılmayabil inir . Peki ya, bu 
yasa adamına ne demeli, yoksa kendisi hôlô o 
dönemde mi yaşıyor? 
Görüldüğü üzere, kadınlar hatalı, aptal ve köle
dirler, efendilerinin sözünden çıkarlarsa, bu is-

J"IYAN 

ter köleci top lum olsun, ister kapital ist toplum 
olsun, efendileri tarafından dövülürler. 
Peki bu şiddeti , özellikle de dayağı nasıl içsel

leştiriyoruz? 

Bir aile ortamı düşünelim . Baba, anne ve çocuk
tan oluşan . Bu ai lede yetişen bir çocuğu, aile 
içerisinde gelişen olaylar ı ve toplumsal roller i 
gözlemleyelim. 
Geleneksel aile yapısını ele alalım. Evin geçimi 
baba tarafından sağlansın. Dolayısıyla , bu ailede 
üreten baba olduğu için, güç ve söz sahibi de 
babadır . Evde tek otorite odur. Onun dışında 
ailede kim hata yaparsa, bu kişi baba tarafından 
cezalandırılır. Bu da genellikle dayaktır. 

Baba taraf ından sıkça dövülen anne kaderine 
razıd ır. Bu razı oluş toplum tarafından da be
n i msenm iştir. Kad ın lar bu benimseyişe kendi
lerince bir de kıl ı f uydurmuş lardır. ' Eeeel Koca 
bu, dö·ver de sever de.' Sanki dayak atmak koca 
olmanın gereğiym iş gibi. 
Bu durumda çocuk ne düşünür? 
-Parayı erkekler kazanır 
-Otorite babadır . 

-Ve erkekler zaman zaman kadınları döverler. 
Bu ortamda büyüyen çocuk doğal olarak da şid 

deti yaşamın bir parçası, bir eğitim aracı olarak 
görür ve böylece içselleştirir . Yani DAYAK at
mak ve DAYAK yemek normaldir. 
Kendi annesinin dayak yemesi ona ne kadar ac ı 

verse de, bu ai lede yetişen bir erkek çocuk bü
yük bir olasılıkla evlendiğinde kendi karısını dö
vecektir. 
Ama burada sizleri şöyle bir yanılgıya sürükle
mek istemiyorum. ' Kar ısını döven erkekler, eği
timsizdirler.' Ya da ' evi tek başına geçindiren 
erkekler' karısını döver. 
Hayır, yapılan araştırmalar göstermiştir ki , eği
timli erkekler de, en az kendileri kadar eğitim 
alan karılarını bal gibi döverler. 
Yani DAY AK eğitimden , kültürden çok da ba
ğımsız bir şeydir . 

Eğer erkek bunu doğal bir hak olarak görüyorsa 
ve şiddeti içselleştirmişse , ister sosyalist, ister 
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faşist , ister eğitimli, ister cahil, ister entel
lektüel, ister dünyadan bir haber, ister Avru
palı , ister Asyalı olsun, karısını döver. 
Bunun tersi örnekler de var elbet. Çok yaygın 
olmamakla beraber, adam eğitimli olmadığı hal
de, evin geçimini tek başına sağladığı halde, ka
rısına şiddet uygulamaz. Neden? Çünkü şiddet i 

içselleştirmemiştir ve bunu bir cezalandırma 

yöntemi olarak görmez. 

RO PEL 29 

lediğinizde gerisinde mutlaka bir güvensizlik ya 
da eksiklik duygusu yatmaktadır. 
Eğitim sistemimiz de şiddeti içselleştirmemizde 

büyük rol oynar. Hemen hemen her çocuk okula 
yazdırılırken , anne ya da babalar tarafından öğ
retmene verilen bir teminat vardır: 'Eti senin 
kemiği benim'. Yani çocuğu istediğin kadar dö
vebilisin. Yani eğitim adına çocuğa şiddet uy
gulayabi.lirsiniz. Burada DAYAK atan öğretmene 
değil kızmak, bir de teşekkür edilir. Okulda 

DAY AK yiyen çocuk çoğu zaman evde 
Asi' ında ş iddet uygulayan kişilerde orman ka
nunları geçerlidır. Yani gücü, gücü yeteni döver. 
Örneği n; baba, anneyi döver. Anne ço-
cuğu döver, çocuk da • , do yo~oyon 
gider kedinin kuy- ~ürd,ston . \n dev'et 

bunu söylemez. Neden? Çünkü ' sen 
okulda niye yaramaz h k yap tm ' deyip, 
bir de evde döverler. 

ruğunu çeker. Bu- b\r çocuk \Ç .. .. dür, 
nun terside müm- tüfekt\r, o\Utt\ 
kündür. tonkt'r' . yondo 
Bu örnekte de görül- -~~ te\eV\'l 

Ga>- ...... \b\ 
düğü gibi ai le içi şid- söy\end'9' 9 
detin mağdurları el- hastahane, 
bette ki, sadece ka- 'o o\W\' '"''\d'r ası k degı ' . 
dınlar değildir . Çocuk- .. o\ deme 
larda bu şiddetten pay- kö~ru , y , do yo~oyon 
larına yeterince düşeni ~ürd\ston 

Yani çocuk evde gözünü açar DA
YAK yer , okula eğit i lmek amacıyla 
gönderilir, eğitim amaçlı DAYAK 
yer. Velhasıl DAYAK yaşamın bir 
parçası, bazen de ta kendisi olur. 
Okul sadece şiddetin içselleş

tirilmesinde değil , toplumsal rol-

. d'" \ç\nse alırlar . Ama bu yazımda b\r kG ovü%\er, 
daha çok kadına yönelik s\stem\\ tec 

lerin kanıksanmasında da çok 
önemli rol oynar. Hatırlar mı

sınız, bizim zamanımızda fişler 
vardı ve okumay ı onlar saye
sinde öğrenirdik. Aslında far
kına varmadan toplumsal rol
lerimiz de öğretiliyordu. 

Örneğin , ' baba odun ktimür 

şiddeti irdelemek istedi- dev'et • so\dır,\or 
ği m için, çocuklar konusu- hakaret\ er' b\\e 
na fazla girmeden bir iki .. ,dükten sonra 
kelimeyle değineceğim. ve O "'-1\ft\Gk 

kı ı k dd \ ,..n\ok so ı-
Çocu ara yöne i şi ette çır\ .,.•r . 
beni en çok şaşırtan yasa- demekt\r · 
ların da buna onay vermesi çocuk\or'"' ya do . 
olmuştur. Türk Ceza Konu- fo\\\ be\\ı 
nu' nda şöyle bir yasa var : koco\or'"' . . k 
Eğer bır kadın evlenmeden ...ı de yıt\rme 

·no"e"''er çocuk sahibi olmuşsa ve bu C\ ı . 

al, anne reçel pişir' Yani 
baba dış üretimde rol alır 
ve para kazanır , anne ise iç 
üretimden sorumludur ve 
bunun için kendisine para 
ödenmez. 

d demekt'r ' . çocuğu oğurduktan sonra 24 . demektır. 
saat içerisınde öldürürse, o za- . onne\erı 

Kitaplardaki okuma par
çalarında aile resmi şöy
le çiziliyordu: Baba kol
tukta oturmuş gazete 

Cu-~~-"esı man "namus i nd ır ımi" denilen bir n.-P 

yasadan faydalanıyor ve daha az 
cezaya çarptırılıyor. 
Yani, yasa diyor ki, böyle bir çocuğa sahipsen 
eğer, elini çabuk tut ve onu öldür ve daha az bir 
cezayla kurtul. 
Böyle bir hukuk sistemi olan bir ülkede, insanla

rın şiddeti yaygın olarak kullanmalarını pek ya
dırgamamak gerekir belki . Ama neresinden ba
karsanız bakın , şiddet uygulayan insanları ince-

okur, anne mutfakta yemek hazırlar , 

kız çocuk masayı kurar, erkek çocuk ise yerde 
oturmuş oyuncaklarıyla oynar. Bu resimlerle ve 
anlayışla yetiştirilen çocuklar da, ilerideki ya
şamlarında kendilerine resimlerde ve fişlerde 

öğretildiği gibi yaşarlar . 

Devlet de vatandaşlarını eğitmek istediği za
man, mevcut kanunlarını -ki bu kanunların ne ka
dar demokratik olduğu tartışılır- bunları bi le 
kullanmak yerine şiddeti tercih eder. 
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Onun eğitme amaçlı şiddeti biraz daha pro
fesyonelcedir, yani sistemli işkencedir. 
Kürdistan ' da yaşayan bir çocuk için devlet, 
tanktır, tüfektir, ölümdür, cıma televizyonda 
söylendiği gibi asla okul, hastahane, köprü, 
yol demek değildir. Kürdistan' da yaşayan 
bir kadın içinse devlet, sistemli tecavüzler 
hakaretler, saldırılar ve öldükten sonra bil~ 
çırılçıplak soyulmak demektir. Çocuklarını 

yada kocalarını faili belli cinayetlerde yi
tırmek demektir, Cumartesi anneleri demek
tir. 
Ş i mdi diyeceksiniz ki, şiddetin devletten ai
leye kadar her katmanda çok yoğun yaşan
dığı bir toplumda, şiddetin içselleştirilme

mesi mümkün mü ? 
B.una yanıt olarak belki "Evet" demem gere
kır, ama ben "Hayır" demek istiyorum. Çünkü 
bil~orum ki şiddetti ve özellikle de dayağı 
dogal bır hak olarak görmezsek bunu başa
rabiliriz. Bunun için de işe ilk olarak aileden 
başlamak gerekiyor. Belki önce anne ve ba
bayı bu konuda eğitmek gerekiyor. En eski 
ama eğitim alınmadan el yordamıyla yapılan 
bır meslektir anne-babalık. Eğer ana-baba 
danışmanlık merkezleri kurulabilirse ve bu
ralarda insanların özgürce düşüncelerini ifa
de etmeleri gerektiği öğretilirse, böylece 
hem eski ana-babalık anlayışı değişmiş olur, 
hem de demokrasi adına çok büyük bir adım 
atılmış olur. 
Bu arada televizyonların da şiddeti içselleş
tirmemizdeki rolünü unutmamak gerekir. Bu 
çok önemli araç, eğer doğru olarak kul
lanılırsa ve şiddet kullanmanın doğal bir hak 
olmadığı , aksine bir zayıflık olduğu vurgula
nırsa, sanırım şiddetsiz bir ortama daha ça
buk ulaşılmış olunur. 
Okullarda çocuklarımız eğitim amaçlı şid

dete maruz kalmazlarsa ve özgür bireyler o
larak yetiştirilirlerse, toplumsal rolleri doğ
ru öğretilirse, o çok özlediğimiz, insanın in
san gibi yaşadığı , kimsenin kimseye şiddet 
uygulamadığı ortamiara kavuşabiliriz. 
Hem kadın hem de erkek açısından unutul
maması gereken en önemli nokta, şiddet kul
l~nmanın doğal bir hak olmadığıdır. 
Oyleyse, her türlü şiddete, dayağa, küfüre, 
hakarete, kötü muameleye HAYIR. 

.JIYAN 

··· HEY.f~LEK ·· 

Hey felek fe1ek, hey iaHm felek • 
Ka ew Kurdistan, ka bircen belek 

. Min.nave cenet, ji te b! miııet 
··· Serbest u ö~a va çum cehenem 

Te mal nedame, ka hec Q zekat 
Min jı qet oove ev Sewfn u se:lat 
Benden qanuna "fe tev çirandin 
Ka sozen te wek lsbet-i l-imem 

Ev hezar sal in, te' m kirne ebld 
Te em xapandin bi wad Q weld 
Qe.t ji min pe ve, kes te rıas nakl 
Bave te Tirk. e, doyka te E cem 

Her çar kenare me bune neyar 
Bere me li te qerlıı O hawar 
Denge me nakl, bo çi dey nakl 
Bexte te ev e, ey çerxa alem 

Welate me ye, xweş e Kurdistan 
Zozan u deşt e, tev box u bistan 
Qenc e, xerab e, wekıte me ye 
Bi me pir x~ e wek baxe frem 

Me te de kuştin, eglt O gernas 
Me te de hi$tirı, feris O merxas 
Ser bext~ te bl. ma em .ne mer in 
Nayen blra te, Guhde~i Q Ristem 

Ka Ebu-Misli m, Şerguh .u Merwan 
Ka Selahedi'n, kani Kerim-Xan 
Ka ew begler u e.w mlr O paşan 
Ka Bedir-Xan Q Xanim Q Desem 

Ma ne heja ye, em herdem ba kin 
A.x O xwellye bi ser xwe do kin 
Yan bibne dewlet. yö.n bene kuştin 
Yr;ın dilxweşbimrin, yandil bi matem 

Derma~ m~ y~ xwendin O zanln 
Xorten xwel'lde...On, tev bGn cegerxw7n .. 

. Her biJin, biJin xorten nUhati 
Her biJI, biji Kur~:Hstan herdem . :-·: . ·· : ·-·· · · • . .. 
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Avrupa göçmen sorununu, adil çözme yolundaki ça
lışmalara yeni bir projeyle daha katkı sunuyor. 
Göçmen sorunu sadece Avrupa' yı değil dünyamız ı 

ilg i lendiren bir sorun ve her devletin bu konuda 
çaba sarfetmesi gerktiğine inanıyorum. 

Avrupa Birliği ' nin (EQUAL) finanse ettiği , birçok 
sosyal kurum, kuruluşlarının , kiliselerin , okulların , 

akademilerin, sağlık sigortaların , send i kaların ve 
Ulus lararası Kürdistan İnsan Hakları Derneği ' nin 
de aralarında bulunduğu sivil toplum örgütlerinin 
destekled iği TransSpuk projesi oldukça önemli 
hatta çok geç başlatılmış bir proje. 
Bu projesinin amacı , ssağlık, sosyal ve diğer alan
larda hizmet sunan tüm kurumların farklı kültür 
ve dillerin yarattığı iletişim sorununu ortadan kal
dırmak, çok kültürlü topluma hizmet etme konu
sunda sağlıklı bir i letişim i sağlamak olarak özetle
nebilinir. 
Yaklaşık 3 yı l sürecek olan bu projeye, dokt or , 
hemşire ve sağlık sektöründe çalışan elamanlar , 
hastalık s igortaları , sağlık müdürlükleri, öğret

men ve sosyal cialanlarda çalışanlar katılıyor . Bu 3 
yı ll ık eğitim programı oldukça kapsamlı . Katılımcı

lar çalıştıkları iş kollarında farklı dil ve kültürler 
arasında transferi sağlamanın yanısıra , göçmenli
ğin tarihini, göçmenliğin geçirdiği aşamaları , göç
menslerin yaşadığı handikapları , çok kültürlü ça
lışma metodları , göçmenlerin hukuksal ve sosya·! 
konumları , iki dillde hizmet sunma metodları , sos
yal hizmet sunan kurum ve kuruluşlarla çok kül
t ür lü hizmet proj elerinin hazırlanması ve takip e
dilmesi. Bu eğitim programına 2-3 ay geç başla
mama rağmen , katı ldığım eğitim çalışmaları birbi 
r inden değerl i . 

Tar ihçiler in, hukukçuların , psikolog , sosyolog, et
nologların , pedagogların sunduğu eğitim çal ışma

larında , göçmenler in sorunlarını ve çözüm yollarını 
duymak, pratikte yaşanan zorlukları bilmek ve bu 
zorlukların üstesinden gelmenin yollarını öğren

mek benim açı mdan çok olumlu. Fakat tüm bunların 
pratikte uygulanabi lmesi için finans kaynaklarının 
da olması gerektiğine i nanıyorum. Aksi taktirde, 
bu değerli proje politik çı kariara kurban gidecek. 
Projenin uygu lanmasıyla genel olarak göçmenler, 
özelde göçmen kadınların yaşantı larında olumlu 
değişimierin olacağına inanıyorum. Hepinizin bildi
ği gibi dil ve kültürü nesilden nesile taşıyan ka-

dınlardır. Göçmen konumundaki kadınlar günlük ya- z 
şantdarında -aile içinde ve dışında- yüzlerce so- E 
runla karşı karşıyalar . Birçok yabancı kadı n Al- R 
manca bilmediği için ikinci sınıf insan muamelesi I 
görüyor. Almanya'da bu. konuda önemli adım lar a- N 
tılmasına rağmen , bu alanda daha yapılacak çok iş 

var. 
Ya Avrupa Birliği ' ne üye olmak istiyen ama farklı 
dil ve kültürleri asimile eden, yok sayan, birl ikte 
yaşadığı ulusu tanımayan ve insan hakları ihlôl
lerinde hep liste başı olan ülkelere ne demek lazım 
ve bu projenin neresine oturt mak gerek siz dü

şünün artık? 

TransSpuk projesine destek veren tüm kurum ve 
kurluşların , temel politi kalarından biri de dil, din, 
kültür farkı gözetmeden herkese eşit hizmet sun
mak. Personelin temel iç eğitim inde amaç, çok kül
türlü topluma hizmet sunmak ve talebe kaliteli bir 
hizmet le yanıt vermek. 
Doğumu gerçekleştiren bir ebe ve doktorun has
tasının din ve kü ltürünü, örf-adetleri ignore et
meden hizmet etmesi halinde, doğum yapan bir 
kadının ruhsal durumunu ne kadar olumlu et
ki leyeceği ort ada. Birçok di lde hizmet sunan dok
tor bürolarına , eczanelere, huzurevlerine vb. talep 
git ikçe artıyor. Dil bilmeyen yabanc ı kadınlar ile
tişimi çocuğunun, eşinin yardımıyla gerçekleşti 

r iyor. Yani kadın duygularını dile getirmek iç in bi
rilerine bağlı olarak yaşamak zorunda. Bu vb. ça
lışmaların artması , koordineli yürümesi halinde 
hem kadınlar başkalarına bağımlı yaşamaktan kur
tulacak, hem de kendilerine olan özgüvenleri ar 
tacak ve böylece kendilerini o toplumun bir bireyi 
olarak görecekler. Bu projelerin onların topluma 
entegre olmasında kolaylık sağlıyacağına inanıyo

rum. 
Politik kaygıları bir yana bırakılırsa eğer , sağlıklı 

i letişimin , sağlıkl ı bireyler dağuracağı düşünce

sine içtenlikle katılıyorum. Bu nedenle de özellikle 
göçmen kadınların bu tür projelere katı lması , hem 
bu alandaki çalışmaların artmas ı na neden olacak
tır , hem de kadın ların bu topluma kazanılmasın ı 

kolaylaştıracaktır . Bu proj e ile i lgi li ayrıntılı bilgi 
aşağıdaki adresten alınabil i nir : 

TransSpuck projesi, Fr. Di Bernado, 
RAA Sofingen, 
Friedrichstrasse 46, 42655 Solingen. 
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Kovara Buroya Jlnen Kurd-KOMJIN 
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' 
RED NEK 

" 'Sultan Bayram (Rechtsanwöltin) 

1 Süleyman Yıldırım (von GfbV) 

~İmihan Zorlu (von IMK) 

' 
PROGRAM M 
Fat e Evin . 

Koma Nem rud Regina W ei s s 

Bahar & Tür kan 

Folklore-Koma Biyan 

Kuridscher Frauengedichtchor 

y" Ci nur Ghaderi (Psychologin) 

V'/Hamidiye Ünal (Psychologin) 

y'Helga Güster (von Polizeiprösidium) Ressam-Yazar Bilge Acar'la Okuma Akşamı 
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