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HEJMAR/AUSGABE : 32 

Değerli okuyucular: 
Çtkardtğlmtz son saytmtzdan bu yana geçen iiç ayltk süre, yaz donemine denk gelmesi ve dolayts1yla 
dünya genelinde "taft'l dönemi" olarak değerlendirilmesine karşm, başta Türkiye ve Kürdistan olmak 
üzere, Ortadoğu'da yine hareketli günlerin ve daha once başlanan savaşlarm etkilerini sürdiirdiiğü 
bir süreç oldu. 

.!ll .!ll .!ll 
Mayts'ta bittiği belirtilen savaş sonras1 Irak'ta ist1krar sağlanamadi, aym hiZla olmasa da, savaş hali 
hep devam etti ve etmektedir de. Ama, yeniden yaptianma girişimlerine baş/anmast, devlet kurum
larmm oluşmost g1bi olumlu gelişmeler de oldu. Bu oluşum/arda, Kilrtlere çok onemli gorev/er verildi. 
Üzulerek belirtelim ki, bunu hazmedemeyen Türk yonrtictlert~ bu sureçte de Kürt şahsiyetlerine 
hakaretler yağdtrarak, seviyesizce davranmayt siirdürduler. 
Bu donemde, Filistin-İsrail çekişmeleri deyinekanit olaylarla geçtt: 

.fll.fll.fll 
Türkiye 'de ise, gelişmelerin biiyuk btr kestim~ yine Kürtleri temel alan konulara yone/tk oldu. Önce 
"Pişman/tk Yasast ~ daha sonra "Eve DonuŞ" yasast olarak değişttrilen aldatmaca bir yasa Çikart/di. 
Ancak, geçen süre içinde umulan olmadi. 

.!ll .!ll .!ll 
Daha sonra, AB'ye girebi/me uğruna "Demokrattkleşme PaketiN ve ?. Uyum Paketi" ad1 a/tmda, yeni 
uyum yasalart çtkartldt. Bu yasalarla, Türkiye'de demokrattkleşme yolunda biiyuk adtmlarm attlmtş 

olduğu imajt verilmeye çaltştldt. Oysa, bu da btr a/datmacadtr . 
.fli.fll.fll 

Son olarak da, Türkiye kamuoyunu aylarca meşgul eden "Irak'a Asker Gonderme" konusu, gündemde-
ki yerini korudu. Hattr/anacaği gtbl~ Saddam Rejimi'ne son verme amaCiyla ABD ve İngiltere'nin 
başlattiği savaşa, Türkiye'nin de iştirak etmesi istenmişti: Saddam Rejimi'nden çok, sadece Güney 
Kürdistan ' da bir K iirt oluşumunu engellemek amaCtyfo gitme heyecan ma kapilan Türk hükümeti~ as
ker gonderme tezkeresini ç1karmamtştt. Kimi/erince, Türkiye açtsmdan sağduyu ile almm1ş onemli bir 
"Tarihi Karar" olarak değerlendirilen, kimilerince de Türkiye'nin Irak halk/art, ozellik/e de Kürtler 
üzerinde bir etkin/tk sağlama ftrsatmt kaç1rdtğl için, ''Büyük bir kay1p" olarak gorulen bu tezkere
den sonra, Türkiye kamuoyu haftalarca, aylarca bu gündemde yoğunlaşti. Sonunda AKP Hukiimet1~ 

meclisteki çoğunluğuna dayanarak, kredi alma uğruna Türkiye'yi pazariayarak asker gönderme ka
ranm parlamentodan çtkardt. Savaşm başlangtcmdaki güçiii ABD imajmm giderek aza/most sonucu 
Tür-kiye'den asker 1Stenmes1ni bir zaaf olarak yakalayan Türkiye, bu zaaf, kullanarak istemlerinin 
ba-şmda gelen, Kürt bölgelerinde konuşlanmay1 düşlüyor. Anlaştion Türk dev/ett~ Kürt meselesinde 
hôlô eski dar goruŞünii ve inkarct polittkastm sürdürecek. Bu an/aytş, her tki halk açtsmdan da, ona
ri/most miimkiin olmayan sonuçlar doğuracak. 

Biz KOMJIN olarak, bu anlaytŞt ve salt Kürtleri hedef alma uğruna asker gonderme kararmt şiddetle 
reddediyoruz/ 

Değerli okuyucular; 
Geçtiğimiz süre içert"st"nde bizim açtmtzdan onemli bir diğer geltŞme de, 20-21-22 Haziran 
tarihiertnde düzenlediğimiz I. Kürt Kadm Festivali oldu. Üç gün boyunca süren ve etkinliklerine bu 
saytmtZda yer verdiğimiz festiva/de bize katkdarmt sunan tüm katdimCt/ara teşekkür ediyoruz. 
Bu say1m1zda bunun yam stra, değişik konularda da yazdar bulacaksm1z. Severek okuyacağmtzt 
umuyor , öneri ve eleştirilerinizi bekliyoruz. 

Bir başka say1da buluşmak üzere, sevgiyle ka/m! 
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RÜPEL 4 J I yA N 

..................................... 
Saat Sabah1n 06:45-09:00 Aras1 

ve Yorgun ..................................... 
Biep ... biep ... biep... dördüncü bipe izin vermedi. 
Bütün gücünü uykusunu açmaya verip, elini şu 

dijital denilen cinsten ucuz elektrik saatinin 
alarm kapatma düğmesine bastırdı. Saat sabahın 
06.45'i, onun deyimiyle de 'sabahın körüydü'. 
'Acele etmeliyim' diye bir yandan aklından geçi
rirken bir yandan da henüz oldukça karanlık olan 
odayı biraz aydınlatmak amacıyla başındaki 

lambayı açma ipini çekti. Odayı loş bir ışık kap
ladı. Acele etme düşüncesi yerini ağır hare
ketlerle yataktan doğrulma, terliklerini ayağına 
geçirme, bir süre uykulu gözlerle etrafı seyret
meye bıraktı. Şimdi şu yatağa geri dönüp şöyle 
bir iki saat uzanıp kitap okumak, temel tembel 
saçma sapan hayaller kurmak, arada bir dalıp 

uyanmak olanağı için neler vermezdi. "Hiçbir şey 
veremezsin. Verecek bir şeyin de yok 40 yılın 
ardında bıraktığı yorgun bir beden ve beyinden 
başka" diye içindeki oyun bozan ses sesleniverdi. 
" Haklısın" diye cevapladı onu yorgun kadın. • Aca
ba iyi uyumuş muyum?" sorusuna cevap alabilmek 
için, başucundaki komidinin üstüne monte edilmiş 
boy aynasında suratına şöyle bir bakış fırlattı. 

Gözlerinin altındaki halkalar kocaman bir "ha
yır"la cevapladılar yorgun kadını. Gözlerine için
den okkalı bir "Allah kahretsin" savurdu. "Daha 
başlamadan günümü berbat ettiniz. Ne olurdu 
şöyle eskiden olduğu gibi canlı, pırıl pırıl olsay
dınız, doğru düzgün bir uykuyla beynimi biraz ol
sun rahatlatsaydınız." Sözcüklerini karşısındaki 

aynada okur gibi oldu. Yorgun kadın "ne olur
sunuz" diye mırıldandı belli belirsiz. Sırtı, kol-la
rı , başı, bacakları her zaman olduğu gibi ağrı
yordu. Bir-iki sağa sola dönme hareketiyle vücu
dunu ağrılı-sızılı olsa da güne başlamaya hazır
ladı. Ellerini saçiarına daldırıp kafasını ovdu. Yü
züne, boynuna fizyoterapistten öğrendiği bir iki 
masaj hareketini uygulamaya çalıştı ve nihayet 
tuvaletin musluklarını açıp ılık suyu yüzüne hızla 
çarprnaya başladı. Bir yandan da çocukların oda
sına doğru seslendi. 
-Yavrularrr, kuzularrr uyanın . Annesinin yavru-

ları uyanın sabah oldu. Ses yok her zaman olduğu 
gibi çocuklar son dakikaya kadar yatağın keyfini 
çıkartmaya kararlıydılar. Çocuk olma hakkını kul
lanıyorlardı . Yorgun kadının böyle bir lüksü yok
tu. Çamaşır, bulaşık yıkama hakkı , işe gitmediği, 

evde olduğu günler evi temizleme hakkı, bütün ev 
halkının kullandığı tuvaleti, banyoyu, lavaboları 

ovma, pariatma hakkı , her gün ama her gün ye
mek pişirme hakkı, bir işte çalışıp para kazanma 
hakkı ve eşinin canının sıkkın olduğu zamanlarda 
suratını çekip, laflarını dinleme hakkı ve ailesine, 
konuya komşuya yardım etme hakkı vardı . Ama, 
canının istediği zaman yataktan kalkıp ona hazır
lanan sofraya oturup iştahla yemek yeme hakkı 

yoktu. Çok eskiden böyle bir hakkı vardı ama çok 
çabuk elinden almışlardı . Ağabeyleri bu hakka 
uzun zaman sahip olmuşken o çabucak büyümüş , 

bir çırpıda ayıpların , akıll ı olanların, nasihat ve 
ödevlerin dünyasına yolculanmıştı. Kimse ona bir 
şey sormamış, çocuk olma hakkının yerine sorum
luluklar, sorunlar, kurallar ve yasaklar ille de 
yasaklar konmuştu. Bu düzeni böyle kurup böyle 
götüreniere doğrusu bravo idi. Çok iyi beceriyar
Iardı küçük kız çocuklarını bir çırpıda yorgun 
kadın yapma işini. 25 yıldı r bu becerikli düzenle
yicilere karşı mücadele etmiş, kôh toplantı larda 
üstlerine yürümüş kôh sokaklarda bar bar ba
ğırmış , gün olmuş dayak yemiş, gün olmuş sövülüp 
sayılmış ama 25 yıl hep "yorgun kadın" yaratma 
makinalarına, bu çarkın diş li lerine karşı durmuş

tu. Sonuç; yorgun kadın olmak olmuştu. Yani elde 
var yorgunluk, elde var baş ağrıları , sırt, bel, bo
cak ağrılar ı, elde var huzursuz, yorucu uykular. 
Acaba şai rin dediği gibi mi desem diye çok dü
şünmüştü. Evet en iyisi bu idi: ELDE VAR HÜ

ZÜN. 
Elbise dolabından seçtiklerini üstüne geçirirken 
bütün bu düşündüklerini bir kenara koyup o gün 
iş yerindeki tim toplantısına gitt i aklı . · Acaba 
çok uzar mı , ben yeterince hazırlandım mı?" so
ruları beynini yoklamaya başladı . Sorunlu iki ço
cukla ilgili gözlemlerne ve raporlama işini almışt ı 
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HEJ'MAR/AUSGABE: 32 RUPEL 5 

üstüne. Bunun nedeni bu iki çocuğun da kendi- öptükten sonra alt ranıada halen derin bir 
siyle aynı ulustan olmaları idi. Biri Irak Kürdü uyku evresinde gezinen küçük oğluna doğru e-
birisi ise Kuzey Kürdistan'dan, Diyarbakır'dan ğildi. Elini başında gezdirip mırıldanmaya baş-
idi. Çalıştığı yer bir kreşti. Yaşları 0-4 yaş ladı . 

arası değişen 12-13 çocuk vardı. Bir bütün -Annesinin yavrusu uyan bakalım. Bak yoksa 
olarak 25 çocuk geliyordu kendisinin çalıştığı okula geç kalırız. 
gruba ve bunların yarısı yabancı uluslardan Oğlu gözlerini açmadan kollarıyla sımsıkı boy-
(Türk, Kürt, Arap, Afrikalı, İranlı) çocuklar, nuna sarıldı . Yorgun kadın mutluydu. O da sa-
yarısı Hallandalı idi. Yorgun kadının içini bir rıldı oğluna, derken büyük oğlu üst ranzadan 
mutluluk dalgası kapladı. Çocuklar, kreşteki büyük bir gürültü ile aşağı inip, yaşına göre 
çocuklar aklına geldiğinde tıpkı kendi çocukla- oldukça gelişmiş vücut yapısının elverdiği öl-
rını düşündüğü zamanlarda olduğu gibi , hoş bir çüde annesini ve kardeşini sarmalayıp , kedi gi-
duygu sarardı ruhunu. Daha doğrusu bütün bi mırıldanmaya başladı. 
çocukları çok seviyordu. Yorgun kadına göre -Hadi bu kadar uyanma sefası yeter, doğru 
onlar bu yığınla sorunların ve kavgaların dün- banyoya, yüzler yakansın, üstler giyilsin ve de 
yasına kendilerine sorulmadan, habersizce ge- kahvaltı yapılsın, yoksa geç kalacağız deyip 
tirilmiş ve çoğunlukla da bu dünyaya geldikle- oğullarının kollarından kurtuldu. Çocuklar bir 
rinden sorumlu tutulurcasına sorunların, acıla- yandan hazırlanırken o da akvaryumdaki balık-
rın ortasına itilivermişlerdi. Bir gülümseme ka- ların yemini verdi, Cavia denilen tavşanla fare 
dar mahsum, bir gözyaşı kadar gerçek ve bir arası yaratığın , çocukların sevgilisi "Rodi"nin 
ekmek parçası kadar kutsaldılar. İşin aslı e- kofesini açıp içine taze ot bıraktı ve bitmek 
mektiler eğer verirlerse, eğer sunulursa kar- üzere olan suyunu doldurdu. Saate gözü kaydı , 

şılığı hep birkaç misli fazlasıyla alınan. Bunun tam 08:00 idi. Hay Allah az kaldı unutacaktı. 
içindir ki yorgun kadın işini seviyordu ve işini Büyük oğlu için ev doktorunu arayıp randevu 
sevme onu iyi çalışan bir yorgun kadına çeviri- yapması gerekiyordu ve bu ancak 08:00-11:00 
yordu. Karşılığı da daha fazla yorgunluktu. arası mümkündü. Telefona sarılıp hızla nurna-
Çocukların beslenme çantasına koymak için ha- raları tuşlamaya başladı. Son tuşa basmasıyla 
zırladığı tostları , tost makinasından alıp kes- günün ikinci ·Allah kahretsin"i dudaklarının a-
meye başlarken bir kez daha biri 11, biri 6 rasından savurdu. Meşguldü . 

yaşındaki oğullarının odalarına doğru seslendi. -Ya bu Hollandalılar ne kadar hızlılar. Daha 
-Heyy yavrular uyanın artık. saat 8'i bir geçmeden telefona. sarı lıyorlar. 

Ses yok. Sütlerini ve yanında yiyecekleri Büyük oğlu gayet sakin bir şekilde ce-
ekmeklerini hazırlarken bir yandan da kendi vapladı onu: 
tastunu makinaya koydu. Öyle hızlı 9'U olmadan '"'rısı. -Anne belki de senin 
çalışıyordu ki 10 dakika h saat sabah'~~#< ayağının ag min gibi bir Kürttür meş-
içinde beslenme sı·r #(eZ da ad :;.,tiitJe (jSt U dıg'"'ın cehenne gul eden. 

s·r e .... h ·nan . den 
çantaları, kahvaltı tmuştu. 1 ttı inşafla. 1 

1 boytl iç~ d ağa Oğluna kızsın mı , 
hazırlanmıştı . Kendi yoruh ember sal<a rsın" dıye yob~S inece91 urdu yoksa gülsün mü? 

".A ç yana ()tO u rgun · 
testundan bir parça ortasınd~ dı adama. aha çol< yo tenen Şaştı yorgun k~-
ısırıp çocukların oda- etler yagdır 

0
rgun #(adı~ ~ ter'' diye ses etti. dın , suratına bır 

sına yöneldi. Odadan tan l<laştığında Y ından "iY' 9!!" '"'ini 1s1tmaYa Y s~r~ ~~a.~eti . gö-
içeri girer girmez ya dil<iZ aytıOS. d stful< yür'9 runumunu verıp: 
kendisi gibi uykusu ol- .Am~ ~ sesindeki 

0 
-Eee olabilir tabii ki neyse, sen 

dukça hafif olan büyük şofor(JII kahvaltını bitirsene oğlum sonra da yollah 
oğlunun yarı oturur dişlerini fırçalamaya. Bu üste çıkma manevra-
vaziyette üst ranıada kendisini beklediğini sından sonra yorgun kadın yeniden telefonun 
gördü. "tekrarlama" tuşuna bastı. Sanki birinin, ille 

-Anne öpücük. de şu anda telefonu meşgul edenin kafasını 
Yukarı doğru uzanıp oğlunun yanağını 3-4 kez ezercesine bastı. Faydasız. Meşguldü. En iyisi 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



 

RÜPEL 6 

randevuyu iş yerinde, o yoğun işinin arasında, 

saat 11:00' den önce, unutmadan -bu çok önemli; 
UNUTMADAN- ve böylece çocuklar okula geç 
kalmadan, kendisi işine geç kalmadan, erteleme
liydi. Ertelemek ... Ne kadar çok şeyi erteliyor
du erteliyorduk. Aman Allahım bir gün bu erte
lernelerin ardından koşarken ömrümüzün son gü
lü, bir sevdiğimizin tabutumuzun üstüne bırokıl

masıyla burnumuza uzatılacak ve biz o gülü kok
layamayacağız bile! "Bir meşgul sesi ve sen ne 
beter düşüncelerdesin yorgun kadın, toparlan" 
diye kendi iç sesi sesleniverdi. Çantasını alıp 
ayakkabılığın yanında duran iki okul çantasının 
yanına koydu. Banyodaki çocuklara seslendi tek
rar. 
-Hadi çabuk olun, çıkmamız lazım. Otobüsü kaçı
racağım. 

Bu arada elbise askısının yer aldığı odacığa girdi. 
Kendi kabanını sırtına geçirdi. Çocuklarınkini 

eline alıp çıkışa doğru ilerledi. Çocukları da gel
miş ayakkabılarını giymekle meşguldüler. Kendisi 
de fazladan bir işmiş gibi bu hiç sevmediği ayak
kabı giyme işine başladı. Daha güne başlamadan 
en sevdiği iki işi yapmıştı bile. Telefon etmek ve 
ayakkabı giyip bağlarını bağlamak. Hele bu bağ
lama işi sanki kendi boğazına düğüm atmak gibi 
bir şeydi ama hangisini tercih edersin diye bir 
soru sorulsa yorgun kadın elbette birinciyi se
çerdi. Seçimlerin, seçeneklerin azlığına da için
den bir Allah kahretsin çekip kabanlarını çocuk
ların ellerine tutuşturdu. Anahtarlığını kabanının 

cebinden çıkarıp hazırladı . Bir eliyle çantasını o
muzuna atıp tam kapının koluna uzanmışken bü
yük oğlu tuvalete doğru yöneldi. 
-Çabuk ol otobüsü kaçıracağım! 
Oğlu işini olabildiğince çabuk yaparken, kendisi 
mutfak tezgahına uzanıp yarım bıraktığı tastunu 
kaptı. 

Çocuklar asansöre doğru yürürlerken o tastunu 
dişlerinin arasına sıkıştırıp, iki elini kullanarak 
kapıyı kilitledi. Eskiden yorgun değildi . Güçlüydü. 
Tek eli yetiyordu kapıyı kilitlemeye ama şimdi 
bir eliyle kapıyı kendine doğru çekip diğer eliyle 
de anahtarı zor zor çeviriyordu. Anahtarlık ka
banının cebinde her zamanki yerini alırken o da 
tastunu eline alıp çocukların ardından yürümeye 
başladı . • Asansörü beklerneye zaman yok", deyip 
hep birlikte merdivenlere yöneldiler. Üç katı 
hızla inip 200 dairelik bu devapartman bloğunun 

J I yA N 

giriş bölümüne geldiler. Arka kapıyı kullanıyor

lardı. Çünkü arka kapı okul yoluna daha yakın idi. 
1 dakika daha yakın. Şu bir-iki dakikaların yaşa

mımızdaki önemleri nasıl böyle gittikçe arttı , na
sıl dakikaların, hatta bazen saniyelerin önünde 
ardında koşar olduk sorusunu yorgun kodının ve
rilecek öyle kolay bir cevabı yoktu. 1 dakika 1 
dakika idi . Adımlarıyla tam kapıyı hedef almıştı 
ki bir çift gözün onu olduğu yerde kurşunlarca
sına bakan bakışiarına hedef oldu. Yorgun kadın: 

-Ah ayağım! 
Düşmanca bakan bir çift gözün sahibi müslüman 
ve Ramazan dolayısıyla sakalı epeyi uzun, apart
manın daimi işçisi Faslı. 
-Sorry. 
Yorgun kadın adamın ısırdığı bir lokma tostun ve 
bir Müslüman ülkeden gelmesine rağmen oruç 
tutmamasının intikamını ayağına parçalarcasına 

çarptığı paspasla aldığını anlamıştı . Hele de bu 
çarpış adamın bakışlarındaki o korkunç anlam ile 
birleşince yorgun kadın bir an korktu. Çok kork
tu. Çocuklarının arkasından yürürken elinde bir 
parça tost kendi kendine söyleniyordu. 
-Bu ne iş ya. Yıllarca doğup büyüdüğün ülkede 
oruç tutmadığın için, alevi , Kürt olduğun için aşa
ğılan, baskı gör, bunlar yetmezmiş gibi elin Hol
landa'sında gelsin bir çember sakallı sana, aynı 
baskıyı yapsın, aynı duyguları yaşatsın. Biz ne ya
pacağız ya! Bu kadar dengelerin, bu kadar den
gesizliklerin arasında kendi dengemizi nasıl bu
lacağız , nerede bulacağız, nerede! 
Çocuklarına durumu çaktırmamak uğruna mırıl

danmasını kesip tostun geri kalanını ağzına attı . 

Yetişip küçük oğlunun elinden tuttu. Her zaman 
olduğu gibi küçük oğlu yol boyu habire konuştu. 
O da yaa ... hımm ... evet...lerle rastgele cevapladı . 

Yolda rastladıkları kimi Hollandalılar surat asıp 
geçiyor kimisi de güler bir yüzle "günaydın" di
yordu. Bunlarda problem yoktu. Problem, diş

leriyle garip bir gülümseme gösterip, içieriyle 
"ülkemizden defalup gidin, pis karakafalılar" di

yenlerdi ve onların sayısı da gün geçtikçe ar
tıyordu. Her gün bindiği otobüsü kullanan şo

förlerden bir tanesi bunlardan biriydi. Sırıtma
sının altında korkunç bir aşağılama kendini gös
teriyordu. Yorgun kadın inşallah bu gün o iğrenç 
yaratık, o ırkçı otobüsü sürmüyordur diye aklın
dan geçirdi. Büyük oğlu okulun bahçesindeki ar

kadaşlarının yanına giderken yorgun kadın onları 
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küçük oğlunun sınıfına götürecek okul kapı

sına doğru yürüdü. Adımlarını iyice hızlan

dırmıştı. 10 dakika içerisinde oğlunu sınıfına 
bırakıp, otobüs durağına, otobüse yetişmeliy
di. Koridor Hollandalı, Faslı, Afrikalı , Arap, 
Kürt, Türk çocukları ve ana babaları ile do
luydu. Hollandalılar hariç hepsinin telaşı as
lında aynıydı . Bu modern, bu gelişmiş , kapi
talist yaşam denilen çarkın hızına ayak uy
durmaktı . Olabildiğince ezilip, öğütülüp, farklı 

olduğunun fark edilmeyeceği bir hale gelmek
ti. Yorgun kadın bu insanlarda bir yanını bu
luyordu. O da göçmen, yabancı kadın olan ya
nıydı. Oğlu kabanını isminin yazılı olduğu as
kıya asıp beslenme çantasını da sınıf kapısının 
yanında duran tekerlekli "çanta masası"na 

yerleştirirken o da insanları gülüşüyle, başıy

la, bazen de bir-iki kısa sözcükle olabildiğin
ce selamlıyordu. Oğlu sınıfın içinde daire 
şeklinde diziimiş sandalyelerden birine geçip 
oturdu. Yorgun kadın da arkasından yürüyüp 
yanağına bir öpücük kondurdu ve bir "dağ" 
sözcüğüyle vedalaştı. Sınıfın kapısında durup 
oğluna el sallarken yaşları 4-6 arasında de
ğişen bu farkl ı ı.ıluslardan küçük, sevimli, cıvıl 
cıvıl yaratıkların dışarıdaki korkunç telaştan , 

dengelerden ve dengesizliklerden şimdilik ne 
kadar uzak olduklarını düşündü. Evet şimdi
lik ... 
Otobüs, ağır ve hantal haline uygun bir bi
çimde yavaşça önünde durup kapılarını kaç
tığında yorgun kadın şoför koltuğundan ken
disine "haloo" diye seslenen insanca sesin sa
hibini gördüğüne çok memnun oldu. Bu günlük 
de olsa o yabancı düşmanı şoförün sırıtma
sından kendisini koruyana şükürler edip gü
lümseyen bir günaydınla cevapladı şoförü. İ
çinde birkaç yolcunun olduğu otobüste ken
dine en rahat yeri -bu genellikle yaşlılara ay
rılmış bölüm olurdu- seçip oturdu. Bir kez da
ha saat sabahın 9'u olmadan yorulmuştu. Bir 
de üstüne üstlük ayağının ağrısı . "Ah çember 
sakallı inşallah inandığın cehennemin ortasın
da yanarsın" diye yol boyu içinden lanetler 
yağdırdı adama. Otobüs ineceği durağa yak
laştığında yorgun kadın daha çok yor-gundu. 
Ama dikiz aynasından "iyi günler" diye sesle
nen şoförün sesindeki dostluk, yüreğini ısıt

maya yetti . 
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Güneşigözlerinde topla 

Kuytu/arm karan/tffim açmak için 

Yola koyu/ 

Ve yürü 

Bulut yürek/im 

Gözlerin güne gebe duruyor 

Aralansm gecenin karan/Jğl 

Doğsun sabah güneşi 

Yol uzun 

Ömür k1sayken 

Yasla başm1 yüreğime 

Yüreğin esmer/eşs1n 

Gün bat1mmda öinür tazelensin. 

k1in soluyabilir? 

ağir olan havay1 

kim bakabilir kiZgm 

kor aleve ve güne 

kim taş1yabi/ir 

yüzyi/m ac1Sm1 bedende 

çocuk yüzlü yürek d urunca 

ömiir biter 

.!21.!21.!21 
yaşam ses1n h!Zmdan da büyük 

yirmi birinci yüz yiia gir1nce 

değiŞim ararken 1nsan/Jk 

çocuk bedenler çüriir 

Kürdistan ' da ad1 duyulmayan 

dağ kiiylerin_de 

şehir göbekler1nde 

Afganistan'da çocuk bedenler 

yüzleri örtemez 

yaşam çö1/eşlr 

çocuk yüzler1nde, gözler1nde 

deryalan de/er kadm Çiğiiği, feryadi 

uygar/1k admad1r yaşanan 

duygular, bedenler gibi 
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Irak' ta savaşın resmi olarak bitişi ve Saddam 
rejiminin devrilmesinden bu yana aylar geçti. 
Fakat Irak' ta savaş fiili olarak bitmed i. Savaşın 
bitmesi demek; savaşın olduğu ülkenin sokakla
rından tankların, panzerlerin çekilmesi, savaşılan 
ülke askerlerinin ülkeyi terk etmeleri ve yöneti
min tekrar o ülke insanlarının eline geçmesi de
mektir. Ama biz Irak' ta henüz bunları göremi
yoruz. Aksine bombaların patlamadığı , evlerin 
baskına uğramadığı bir gün bile geçmiyor. Bu du
rum her iki tarafta da huzursuzluğun doruk nok
tasına çıkmasına neden oluyor. 
Irak halkı yoksulluk ve çaresizlik içinde kıvran
maya devam ederken; "Saddam zamanında hiç ol
mazsa suyumuz ve elektriğimiz vardı" diyecek 
duruma gelmiş bulunuyor. Hastanelerde haftada 
on çocuğun öldüğü belirtilirken, ilaç ve gerekli 
araç-gereç olmadığı için ameliyatların bile yapı
lamadığından bahsediliyor. Tüm bunlar olurken, 
demokrasi havariliğine soyunan Amerika Başkanı 
B us ch, "Ne kadar sürer se sürsün, Amerika' ya 
karşı plan yapanlar cezalarını bulacaklar" derken, 
Amerikan halkından sabırlı olmasını istiyor. 
Çünkü çiçeklerle karşılanmayı beklerken; hergün 
patlayan bombalar ve yapılan saldırılarla morali 
gitgide bozulan askerin ve Amerikan halkının 

sabrının azaldığının farkında. 

Bu arada savaş, sadece Irak' ta değil , dünyanın 

birçok yerinde için için yanan, bazen küllenip ba
zen alevlenen bir yangın. Son zamanlarda İsra
il'le Filistinli fanatik örgütler, ilan edilen ateş-
kese rağmen kıyasıya misillemelerle ortalığı kana 
buluyor. Zaman içinde haklı veya haksızın seçi-

0 lemediği bir düelloya dönüşen karşılıklı bombalı 
N intihar saldırıları hemen arkasından gelen roket
G atarlı , ev yıkmalı misillemeler. Kana doymayan u
Ü zun süreli bir çılgınlık. 
L Bunlar buz dağının görünen kısmı. Bir de bu işin 

uzun vadede ortaya çıkan sonuçları var. Her sa
vaş bir gün bitmek durumunda. Irak, Almanya, 

A Kamboçya, Vietnam, Ruanda, Angola, Afganistan. 
K Fakat arkasında çok uzun süre silinmeyecek izler 
D bırakan , travmalara yol açan savaşlar, taraflar 
A için büyük yıkımlar getiriyor. Bilhassa da kadın-

lar ve çocuklar bundan daha fazla etkilenen ke
G simler. Savaşta ölen, yaralanan veya esir düşen 
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daha fazla erkekler olduğu için geride kalıp arta 
kalanları toparlamak, çocuklara, yaşlılara bak
mak, yokluklara katlanmak, hemen her savaşta 
olduğu gibi uğradığı tecavüzlerden sonra kocası 
ve akrabaları için utanç kaynağı olmak, kısacası 
her şeye rağmen sürüp giden hayata devam 
etmek daha çok kadınların payına düşüyor. Sa
vaştan yaralı veya sağ kurtulan insanlar uzun yıl
lar psikolojik travmalara maruz kalıyor. Hiç bir 
savaş arkasında birçok kôbus bırakmadan bitmi
yor. Bunu birkaç örnekle anlatırsak olayın boyut
ları belki daha iyi anlaşılır. Savaştan eve dönen 
erkekler gördükleri olaylar karşısında şiddeti o 
kadar benimsiyorlar ki; bunu kendi ev ve çev
relerine uygulamaktc bir sakınca görmüyor lar. 
Savaşın bittiği veya sürdüğü ülkelerde BM-Kadın 
Organizasyonu' nun yaptığı araştırmaya göre si
lah taşıyan ve kullanan insanların evlerinde daha 
fazla şiddet uyguladık ları tespit edilmi ş . "Ben o 
kadar stresiiyi m ki , karımı dövdüğüm için beni 
anlamalısınız" diye savunuyor kendini karısını dö
ven bir Makedonyalı . Bir Kamboçyalı ise Kızıl 

Kmerler içinde savaştığı sürede "o kadar kötü 
şeyler gördüm ve yaptım ki , insan olduğumu u
nuttum" diyor. Filistinli bir sosyal görevli ise 
merkezde kurdukları bir acil servis hatt ına "sa
bahları erkekler evden gittikten sonra çok fazla 
telefon edildiğini; bunların yüzde yetmişinin te
cavüze uğrayan kadınlar olduğunu" söylüyor. Da
ha kötüsü ise tecavüz edenlerin genellikle koca
lar, amcalar, eni şteler, kardeşler , babalar olma
sı. Tüm bu insanlar , savaşı yaşamış insanlar. 
Ülkemiz için de yabancı şeyler değil bunlar. Yıl
lardır sürdürülen kir li savaş bizim insanlar ımı za 

da sonsuz acılar çektirdi ve hôlô da çekt ir iyor . 
Yakılan köyler, öldürülen binlerce insan, yerinden 
yurdundan uzak laştırılıp metropollerin varoşla

rında yoksulluğa terkedilen insanlar neler yaşı
yorlar ve yaşamaya daha ne kadar devam ede
cekler? Peki durum böyleyken psikolojik denge
leri bozulmuş bu insanlara kim yardım edecek? 
Bu kadar travmatize olmuş insanlar normal ya
şamlarına nasıl dönecekler? Savaş çıkaracak ka
dar cesur olan ve savaş çığırtkanlığı yapan bu in
sanlar, acaba bu yaşananlara bir cevap verebile
cekler mi? 
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~ . . . .. . . . . '--" 
-~ SISTEMLElUN BIREY UZETUNDEKI ETKISI --~ 
: VE K4DINA BİÇtiGİ ROL 

2. Bölüm 
Hatırlanacağı gibi, 31. sayıda bu konuyu ele 

almış, bir sonraki sayıda devamının geleceğini 
belirtmiştik. 

Bu sayıda, ·Sistemin Kadm ve Erkeklerde O
luşturduğu Öğeler ve Buna Bağlt Olarak 
Beklentileri' üzerine birkaç örnek vermeye ça
lışacağım. Sıkılmadan okuyacağınızı umarım! 

Daha önce, toplumun kadın ve erkekten bek
lediği ·düşünce ve davramş farkltltğt; kadm ve 
erkek rollerinde yaşanan çifte standartlar: 
bazt durumlarm farkit onaylanmast" gibi, bir
birini tamamlayan noktalar üzerinde durmuş
tum. 
Yine buna bağlı olarak, sistemlerin kadın ve er

keklerde oluşturduğu belli, farklı öğeler vardır. 
Erkekliği oluşturan öğelere bakalım: 

Eski dönemlerde, erkekliğe giriş törenleri dü
zenlenirmiş. -Günümüzde birçok ülkede, özel
likle Hıristiyan ülkelerin bir çoğunda bu tören, 
"Genç kızlığa geçiş" için düzenleniyor. Asker
lik, savaşlara gitme ve avcılık gibi durumlar, 
erkeklik göstergelerinin başında gelirdi . Bun
ların giderek yerini kaybetmesi, örneğin avcı
lığın , artık vakit geçirmek için edinilen bir hobi
ye dönüşmesi , erkekleri kaygılandırmıştır. Geçi
mini sağlamak için özel bir fiziksel gücün de 
gerekli olmadığı konularda, günümüz erkeği ge
leneksel erkeksi özelliklerini ispatlayocak orta
mı bulamayınca, başka arayışlara girmiştir. 

Ama, Türkiye'de hôlô askerlik ve savaş, en 
onurlu ve özenilir bir "erkeklik göstergesi" 
olma ö-zelliğini koruyor! Onların erkekliği, 

diğer ül-kelere kıyasla. daha gorunır 

durumda(!) Fakat dünya genelinde bakılacak 

olursa erkekler, bu kaygılarını savaşarak 

gidermeye çalışmaktadır-lar. 
Erkekliği oluşturan öğeler ve beklentiler şöyle 
sıralanabilir : 

-Sakın kadına benzeme. kadın gibi olma. ka
dın gibi davranma! 
Her ne kadar günümüzde erkeklerin de kadınlar 
gibi duygusal boyut ve i htiyaçları olduğu artık 

kabul edilmişse de, geleneksel erkek anlayış ı , 

erkekleri hôlô bu yönlerinden arındırmamış du
rumda. R 
-Bağımsız ol, kendine güven! E 
Erkeğin bağlılığını ve duyguların ı belli etmesi W 
zaaftır. 

-Hep başarılı ol! Ş 
Yaşam mücadelesi, çalışma hayatı ve meslekte E 
başarı , erkeğin, erkekliğiyle özdeşleştirilir. N 
-Her zaman güçlü ve önemli bir kişilik ol! 
Fiziksel güç kadar, menvi güç, yani sorunlara çö-
züm getirebilmek, kaygı duymamak, korkmamak 
erkeklerden doğal olarak beklenen özelliklerdir. 
-Otorite sahibi ol! 
İktidar veya otoriteyi sevip sevmediği, yatkın 
olup olmadığı dahi sorgulanmadan, toplum, er
keği otorite ve iktidar konumunda görmek is
ter. 
-Para kazanmasını bil! 
Günümüzde erkek, parayla eşdeğerdir. Erkek 
için parasızlık, hayati bir geçim derdinin de öte
sinde erkek kimliğinde onarılması güç eziklikler 
yaratacak niteliktedir . 
-Daima kazanan taraf ol! 
Rekabet oyunları , kazanma ve beybetme yön
temleri erkeklerin yaşamında çok önemli bir yer 
tutar. Bir çok erkek için kaybetmek, sadece bir 
oyun veya sürecin sonucu değil; bir kimlik, ego 
sorunu haline gelir. Örneğin, maç sonları yaşa
nan acı sonuçlar, kazanma ve kaybetmenin er
kek kimliğiyle ne denli özdeşleştiğinin acı gös
tergeleridir. 
-Duygularını belli etme! 
Erkeklik ve güçlülük ad ına erkeklerin insani bo
yutlarını kısıtlayan acımasız bir sınırlama. Bir 
çok erkek, bu beklentiye uyabilmek için duygu
larını gizlemeyi, dile getirmemeyi , içine atmayı 
ve bastırmayı yeğler. Böylelikle insanca yönle
rini kısıtladığı gibi, yakın ilişkilerini de kısırlık, 

doyumsuzluk ve ilet işimsizliğe sürükler. 
-Cins olarak daima güçlü oll 
Erkeklerden beklenen cinsel performans, sa
dece cinsellik boyutunda kalmayıp, tüm erkek 
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RUPEL 10 

kimliğiyle özdeşleştiği için, bu konudaki kaygı 

oranı oldukça yüksektir. İktidarsızlık kaygısı , 

erkeklerin en derin korku ve sorunlarından biri 
haline dönüşür. 

-Kadından mutlaka üstün ol! 
Genel bir anlayış olmakla birlikte, daha çok, Kür
distan, Türkiye ve benzeri ülkelerdeki erkeklik 
anlayışı , kadın üzerinde üstünlük kurmakla ta
nımlandığından, kadın-erkek ilişkilerinde acılı so
nuçlara neden olabiliyor. Kadınlar gibi erkekleri 
de doyumsuz i lişkilere götürebiliyor. 
Alkol , sigara gibi sağlığa zararlı madd~l~ri 

kullanmak, zina yapmak, s~rt olmak veya ba
ğırmak gibi özellikl~rin , erkeklik göstergesi 
olarak kabul edildiği düşünülürse, onlarca ör
nek verebi linir daha. Bu birkaç somut örnekle 
yetinelim. 
Bu duruma, genel olarak bakıldığında, sis

J f YA N 

Kadınlar , her yef:'de konuşmamalı, özell ikle şi

kayet ve "dı rd ı r" etmemelidir. Kocalarının oldu

ğu yerde, onlara laf düşmez. 

-Maddi güç: 
Maddi gücü ve geliri erkek tarafından temin 
edilmeli veya öyle olmasa da, erkek taraf ından 

temin edi liyormuş gibi görünmelidir. 
-Otorite ve iktidar: 
Bir kadın gücünü veya otoritesini belli etmemeli, 
fazlaca ku llanmamalı. Hırs lı, başarıya meraklı , 

hele hele rekabetçi olmamalı, olsa bile öyle gö
zükmemelidir. 
-Bakımlılık: 

Kadın özellikle güzel, bakımlı ve fi ziğini sürekli 
çevresine beğendirmeye özen göstermelidir . 
-Duygu ve davranışlar : 

Kadınlar olumsuz duyguları nı, kı zg ın lık, kıskanç

lık , sı kıntı ve isyanların ı belli etmemeli, 
temin erkeğe ne denli ağır yükler ge
tirdiğini görüyoruz. Bu erkek için 
önemli derecede stres yüklü, 
yorgunluk ve kaygı oranı ol-
dukça yüksek bir yaşam tar-
zıdır. Erkeklerde oldukca sık 
rastlanan; yüksek tansiyon, 

Toplumca kadm ve 
erkeklere biçilen 

cinsel rol, davramş 
beklentileri, gerek 

kadmlar1 ve 

çevresinin canını bu duygularla 
sıkmamalıdır . Hep güler yüzlü, 
yumuşak, sabır lı, anlayışlı, u-

yumlu davranma lı, yorgun
luğunu göstermemeli , eşi

ni mut lu ve huzurlu kı l 

mak için çaba içinde ol
mal ı , hiçbir zaman yakın
mamalıdır. 

kalp yetmezliği , alkolizm, u
yuşturucu madde bağımlılığı 

vb. hastalıklar, bu beklentile-
rin acı sonuçlarıdır . 

gerekse erkekleri, 
en temel insani 
ihtiyaçlarmdan 

uzaklaşt1r1r, gerçek 
kimlik/erine, 

-Cins~llik : 

Kadın cinselliğe sürekli ce
vap verecek durumda olma

lı , isteksiz gibi görünmemeli. 
Erkekler için kurgulanan bu 
katı cins~l rol beklentileri ka
dar, sistemin kadınlardan da cinsel 

insanca ihtiyaç ve 
duygularina 

yabancllaştlrlr. Erkeklerde o lduğu gibi, kadınlara 

rollerine has bekl~diği tutum ve dav
ranışlar ve bu doğrultuda onların da oluştur
duğu öğeler vardır. 

Bunlar; 

-İyi bir ev kadınlığı : 
Mevcut anlayışa göre, bir kadının en önemli ve 
birincil uğraşı evi, evliliği , kocası ve çocukları
dı r . Diğer tüm ilgi veya uğraşları , ikincil olmalı 

veya öyle gözükmelidir. 
-Vericilik ve bencil olmama: 
Bir kadın, temelde özverili olmalı , öncelikle baş
kalarının mutluluğunu esas almalıdır . 

-Toplumsal konum: 
kadının cemiyetteki yeri , özellikle eşinin yanında 
veya onun ismiyle olmalıdır. Eşinin bulunmadığı 

yerlerde fazla görülmemeye özen göstermelidir. 
-Konuşmama ilkesi : 

yönelik de daha bir çok örnek vere
bilinir. Bence, bu birkaç örnek bile, sistemin er
kek ve kadın lara b i çt iği rol ile görevlerin fark
lı lığını , çifte standart ları ve beklentileri göster

meye kôfidir . 
Yine burada da genel olarak bakıldığında, kadın 

olma beklentilerinin temelinde "iyi kadın olma" 
olgusu yatar. Yani, çevresini hoşnut eden, her
kesin isteğini yerine get iren, tat lı sözlü, " hayır " 

demeyen, karşı koymayan, kızmadan her işe koş

turan iyi kadın! Cici kız! -Cici kelimesi kızlar ve 
kadınlar için özel olarak bi çilmiş bir niteleme. 
Bir erkeğe kimse, "ne cici erkek" deme gafle
tinde bulunmazı-

Gerçekten bir kadın iyi, cici olmamaya karar 
verirs~ ne olur? Bu durumda ilk akla gelen 
yanıt, "kötü kadın"dır. 
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Bizler mantığımızı, ikili karşıtlarla yürütmeyi öğ
rendik. İyi değilse kötü; güzel değilse çirkin! Ya 
hep, ya hiç ilkesine göre düşünmeye öylesine alış
tık ki , adeta bir özelliğimizden vazgeçersek, he
men öteki uca geçeceğiz. Doğru değilse, mutlaka 
yanlış! Her iki olgunun da doğru veya her ikisinin 
de yanlış olabileceği veya bir değerlendirmenin ge
rekli olup olmadığı sorgulanamaz bile! 
Sonuç olarak, toplumca kadın ve erkeklere biç ilen 
cinsel rol davranış beklentileri , gerek kadınları ve 
gerekse erkekleri , en temel insani ihtiyaçlarından 
uzaklaştırmakta, gerçek kimliklerine, insanca ihti
yaç ve duygularına yabancılaştırmaktadır .. 
Tutucu ve bağlayıcı sistemler, kaçınılmaz olarak 
fertleri iki yüzlü hale getirmiyor mu? Oysa sis
temler, hizmet ettikleri bireylerin yapısına ve te
mel ihtiyaçlarına göre kurgulansa ve uyarlansa, 
toplumda ne denli çelişki ve ikiyüzlülük yok olabi
lirdi kimbilir ... 
Ytllar iince, yazartnt not etmediğim bir kitaptan 
aldtğtm bazt altnttlardan esinierenerek yazdtğtm bu 
yaztya, ilgisinin olacağim düşiindüğiim bir de ştir 
eklemek istiyorum. 

Bir sokakta yürüdüm 
Yol kenarmda bir çukur vardt 
İçine düştüm 

Kaybo/dum ... Kendimi zavallt hissettim 
Bu benim ha tam değtldt~ 
Buradan çtkmak astrlar aldt. 
Aynt sokakta yine yürüdüm, 
Yol kenarmda bir çukur vardt. 
Onu görmediğimi farzettim, 
Tekrar içine düştüm 
İnanamadtm, tekrar aynt yerdeydim, 
Ama bu benimhatam değtldt~ 
Buradan kurtulmak tekrar yt!lartmt aldt. 
Aynt sokakta yine yürüdüm. 
Yol kenarmda bir çukur vardt. 
Onun orada olduğunu gördilin 
Tekrar diJŞtiJin, bu bir a!tşkanltk 
Göz/ertiri açtktt, nerede olduğumu biliyordum 
Bu benim hatamdt. 

Derhal oradan çtkttm. 
Aynt sokakta yine yürüdüm 
Yol kenarmda bir çukur vardt. 
Ucundan yürüdilin geçtim. 
Başka bir sokaktan yürüdüin. 

PORTIA NELSÇJN 
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~~~~ 
ş • 
Ş Her ülkenin bir gül bahçesi • 
~ Her yüreğin gönül sevdasi olur Ş 
• Gül bahçenin gül bağmda Ş 
~ Gördüm ve seçtim yaşam gülümü ~ 
~ Toprak kokusunda sevdam sakli ~ 
~ Gündüz dald1nr gece kar ~ 
~ a~p~ Ş 
~ Ne kadar mahzun ktr çiçeğim ~ 

Ş Sen baharm müjdecisi Ş 
Ş Yüreğiminneşesisin ~ 
~ Sen nergisim güneşin stcakllğtnda ~ 
Ş Boy verdin Ş 

Ş Benim olmayan kentte ~ 
Ş B~nim ülkemde ~ 
~ Ozgürlük kokar ktr çiçekleri ş 
Ş Bana yabanct kentte Ş 
~ Tutsaklik kokuyor Ş 
~ Tutsak/tk büyüyor ~ 
ş Sürgün göçebe çocuklar ş 
Ş sokakkırda Ş 

ı Boynu bükük kar çiçeği ı 
Ş Güneşli günlere hasret ş 
ş Ekmek kavgasmda ş 
Ş Benim çocuklartm Ş 
Ş Benim olmayan kentte Ş 
Ş Çocuk yüzlü değil gülen gözler ~ 

ı ~ ı 
~ Nereye gitsem f 
Ş Toprak rengi bir umut yeşerir i 
~ Mavi ve yeşil sevinciyle .. 
Ş Düşlerim kanarken sessizlikte .. 
_. Yalmzllğt yaşarim yalmz/Jğtnda f 
Ş Bende o gece yalmz!Jğm kald1 i 
~ Gelip o/san ş 
Ş Büyütsen içimdeki çocuğu _. 
Ş Yüreğimizdeki yalmz!Jğt _. 
~ Nehrinde bes/esen, ~ 
w. Sulara btraksan _. 
""' •.J • w, Ş Sonra yaşam yen1uen yeşersm. ""' 
ş - - ş 
Ş SUMBULŞ •• • 
~--4ıı~--~--
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.................................... 

Bir çoğumuzun günlük yaşamı içerisinde yer alan 
İnternet; haberleşme ve bilgilenme kanalı olarak 
kullanılırken; süreç içerisinde farkında olarak 
veya olmayarak yeni mekanik bir dost sahibi ol
duğumuzun gecikmeden farkına vardık. Birçoğu
muz; ya chatlerle, ya maillerle, ya ICQ ile, ya da 
siteler üzerinden yoğun iletişim ortamları oluŞ
tururken bir de baktık ki birçok gerekli-gerek
siz bilgi depolamışız. Hiç tanımadığımız kişilerle 
kırk yıllık dostumuzmuş gibi muhabbetler yaptık. 
Kimi zaman bizlerden binlerce kilometre uzak
taki bir olayı kendi evimizde canlı canlı yaşadık 
ve anında yaşanana tanık olduk. Bu tanıklıklarımız 
kimi zaman bizi sevindirirken, kimi zaman derin
den etkiledi. 
Yani anlayacağınız hiçbir özgürlüğü belki de, İn
ternet'te yaşadığımız özgürlük kadar yaşama
dık! Bu dosta ne sorduysak acımasızca bize iletti 
ve hiçbir duygusal yön bırakmadan mekanik ve 
cesurca onunla olan dostluğumuzu olabildiğince 
geliştirdi. 

Tüm düşüncelerimizi korkmadan yazdık , inançla
rımızı korkmadan tartışabildik, kimimiz arkadaş

lık arayışlarımızı sınırsız net ortamına taşıdık, 

N ücretsiz web hizmetleri ve web araçlarıyla ken-
dimize yeni dünyalar kurduk. 

E Ve tabi ki bu yeni yüzyılın arkadaşıyla tanışmayı 
C ve İnternet' e girmeyi de bir ayrıcalık olarak 
L gördük ve üzerimizde bıraktığı bağımlılık mikro
A bunu içimize taşıdık! 

Tabi bunun için ekonomik olarak belli bir çizginin 
üzerinde olmamız, b i lgisayarı kullanabilmemiz ve 

M İnternet bağlantımızı sağlamamız gerekiyordu. 
O Ayrıca bu bilgi denizinde yüzebilmemiz için ya
R bancı dil ve bilgisayar dili bilmemize de çok fazla 
S gerek yoktu. Çoğu işte olduğu gibi , bu işte de 
Ü bilgiyi ve kültürü alabi lmemizin tek şartı , yeterli 

kapasitemizin olmasıydı. 
N Elbette sizlere burada İnternet'in yararları ve 
B zararlarını tüm ayrıntılarıyla anlatacak ve üze
Ü rinde tartışacak değilim. Asıl anlatmak istedi
L ğim; hepimizin ihtiyacı olan ancak unuttuğumuz 

bir duyguyu tatmin etmek için başvurduğumuz 
teknolojik dostun başarısının yanı sıra asıl dost 
ve mutlulukları unuttuğumuzu haddim olmadan 
hatırlatmak istedim. 
Yani; doğup-büyüyüp, ölüyoruz. Hepimiz "yaşıyo
ruz" diyoruz ama hayatın karmaşası içerisinde 
çoğu kez mutlu olmayı unutmuyor muyuz? 
Ya geçim derdine düşüp mutlu olmayı unutuyo
ruz, ya hayat ı tümüyle bugün neyse yarın da o 
olacakmış gibi görüp sorumsuzca yaşıyoruz, ya 
kendi aile ve kendi mut lu luğumuz için başkaları
nın mutluluk haklarını eziyor-çiğniyoruz, ya da 
mutluluğun , porası olanın hakkı olduğunu düşünüp 
hayata küsüyoruz. Ya da bu yaşamda bizim hak
larımız yok deyip bir köşeye çeki liyoruz. Bu gibi 
örnekleri çağaltmak mümkün. Ancak bu örnekle
rin konuyu açıklamak için yeterl i olduğunu düşü
nüyorum. 
Mutluluk basit bir tarifle, yaşamdan tam hoşnut 
olmak ve tad ı nı damağında hissetmekse, mut
suzluk da sanırım tam tersi yaşamdan sürekli ş i 

kayet etmek ve hoşnut olmamaktır ... 
Peki yaşamdan hoşnut olmanı n tarifi nası l yap ı 
lır? Kişiye göre değişen bir kavram değil midir 
"hoşnut olmak"? Filozoflar yaşamın anlamı olarak 
sunmuşlar mutluluğu ... Peki yaşamın amacı mıdır 

gerçekten de mut luluk? 
Hemen mutluluk konusunda ünlü düşünürlerin 

söylediklerine bir bakalım : 

Aristoteles'e göre mutluluk; insanm kendi iç dün
yasma dalmastdJr. Böyle bir insan mutlu i nsandır 

ona göre ... 
Epikuros'a göre mutluluk; ruh dengesi ve dü
şiinme dingin/iğtdir ... 
Seneka'ya göre mutlu luk; koşullar ne olursa olsun 
gtirüş ve düşüncelerinde ozgiir kalmakttr ... 
Hobbes ise bireysel mutluluğun toplum içinde 
olacağim ileri sürer .... 
Kant'a göre mutluluk bir umut konusudur, belki 
de hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir idea/dir .... 
Nietzsche ise dinamik bir mutluluğun arayJŞt 
içersindedir . .. 
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Bana göre mutluluk tüm bu söylenenlerin içinde 
barınıyor. Tabi işin kolayına kaçtı diyeceksiniz. 
Bu tarifierin hepsinde yaşam. düşünce, duygu ve 

işin özü, mutluluk var. O yüzden tüm tarifleri bir 
bütünün parçaları olarak görüyorum. 
Mutluluk başta kendin için istediğini bir başkası 
için isteyebilmektir. Mutluluk duygu ve düşünce
lerini karşındaki insana korkusuzca söylemektir. 
Özgür olmaktır örneğin. Avazın çıktığınca kor
kusuzca bağırmaktır. Yaşadığınız hayatı ve ken
dinizi sorgulayabilmektir. Çevrenizdeki haksız

lıklara göz yummayıp , tepkinizi ortaya koymak
tır. 

İnsan varolduğundan bu yana sürekli aranan, ula
şılmaya çalışılan, şiirlere, yazılara , masallara ko
nu olmuş bir sorun ... Mutluluğa insanlar bazen 
kötümser, bazen de iyimser yaklaşmışlar ... 
Bazen sahte mutluluklara dalmış, bazen de ta
mamen kendine acı vermek, onların mutluluk ta
nımlaması olmuş .... 
Hep ilgi çekmiştir mutluluk reçeteleri, formül
leri verilmiş ona ulaşabilmek için ... Bazen bir 
sevgilinin gözlerinde aranmış, bazen bir çocuğun 
gülümsemesinde ... Bazen bir yaşlının öpülesi el
lerinde .... Bazense yeni bir araba, yeni bir ev, 
yeni bir giysi olmuş mutluluğun tarifi... Bazısı 

için kendi iç dünyası i le baş başa kalmak mutlu 
olmasına yetmiş ... Kimisine göre bağışlanmak ve 

HeyFe/ek 

Hey fe/ek fe/ek. hey zalim fe/ek 

Ka ew Kurdistan ka bircen be/ek 

Min nave cenet. ji te bi minet 

Serbesta aza, va çum cehenem 

( ... ) 

Her çarkenare me bOne ne yar 

Bere me li te qerln O hewar 

Denge me nakt bo çi dey nakl 

Bexte te ev e, ey çerxa alem 

Welate me ye, xweş e Kurdistan 

lozan a deşt e, tev box a bistan 

RÜPEL 13 

bağışlamaktır. Kimisine göre paylaşmaktır ... 
Biri mutluluğun atılımlı, hareketli yaşanınca elde 
edileceğini söylerken, bir başkası durağan olan

dan mutlu olduğunu söylerse, mutluluk için mut
lak bir tanım yapılabilinir mi ? Ya da biri mutlu
luğun kavramsal olduğunu söylerken, biri olgusal 
olduğunu söyleyebilir, biri çıkıp hayatının amacı 
olduğunu ileri sürerken, diğeri amacı değil aracı 
o lduğunu ileri sürerse, mutluluk için kesin bir ta
nım yapabilinir mi? Her insanın yaşam içinde za
man zaman farklı şiddetlerde yaşadığı çatışma

ları , çelişkileri vardır ... Bu çat ı şmalar ı, çelişki

leri aşabilmek ya da çözüm yolunu bulabilmek in
sanı mutsuzluktan o denli uzaklaşt ı rır gibime ge
liyor ... Sanırım mut luluk arayışımııda yaptığımız 

en büyük hata bu çatışma ve çeliş ki leri yaşar

ken hepsini sırasıyla çözeceğim i zi san ı p kendi
mizle, kendimizin dışındakilerle ya da doğa ile 
çatışmalarımızı hep bir sıraya koyup yaşandası 
olanları ertelememizdir ... Halbuki insan ömrü çok 
yönlü bir mücadele gerekt ir ir ve yaşanılacak olan 
tüm mutluluk ve mutsuzluklar ı n bir sırası yok
tur ... Yaşamın içer isinde hepsi aynı anda yaşam
labilir. Hayatın doğrular ı n ı bu lmak elbette ki ko
lay değil. Özellikle algılamalarımız bizi çoğu za
man yanıltıyorken. Ayr ı ca doğrular ı bulabi lmek 
için her bireyin yaşamındaki sıralamayı az-çok 
bilmesi gerekmiyor mu? 

Qenc exerab e, welate me ye 

Bi me pir xweş e, wek Baxe irem 

( .. .) 

Me ne heja ye, em her dem bo kin 

Ax a xewlfye bi ser xwe dakin 

Yan bibine dewlet yan bene kuştin 

Yan dilxweş bimrin yan dil bi matem 

Dermane me ye xwendin a zanln 

Xorten xwendevan. tev bun cegerxwln 

Her bijin. bijin xorten nuhati 

Her biji, biji Kurdistan herdem. 

Cigerxwin 
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Rojek ji wan rojen Tebaxe, ku mirov di germa 
agirek da dişewitl, e-maila Nejlaye gihişt deste 
me. Ew rojen ku xwendin-nivlsandin li atil<i, em 
ne dikaribGn robin ser pe, rGnen; ne dikaribGn 
bixwin, webixwin; ne jl quncikek henlk hebG ku 
te da xwe bisitirlnin. Nejla delal , heta 15-e Ilo
ne ji bo ve JIYANe nivlsarek dixwest ji me. An
go ji wl kurmeme ku, gava karekili benda me bi
dlta, nema rehetlya xwe hebGn em ji dest. Ji 
ber ku ev kurm, xwedlye prenslbek herl hişk bO. 
Loma jl heta Ilone sebirkirina me, hiç li meş
rebe xwe nedihat. Bi we, dinya xera bibGya dive 
em ji 'tedöır'a xwe nemana. Le 'tedblr ' bi xwe 
ji me dima nedima, bi kefa xwe bO. Pi'ye me bi 
felsefa xwe bitedblrbGylne giredabG ewe. Ne 
hedde me bO ku em ji dest xelasbin! Birasti "bi
tedblrbGyln", di jlyana me da her wext rewşek 
xweş bO, keleş bO le, agire ku ve gov di me da 
dibarlya, ew jl bi tera xwe qelleş bO!.. Bi tlna 
xwe ya tGj, mejlli me helandibG wekl. Di ve dew
rana xwe da, nedihişt em piçek bileqin, reça kur
me xwe bajon, deste xwe baven karek, yan jl bi 
nivlsek xwe bighlnin 'Jiyan' e. Terali'ya ku leba
ten me da anlbG, hetanl niha nehatibG sere me. 
Bi vi kurme xwe ku em tu car hlnl betatlye nebG
bGn, ve car leqandina peçlyek jl ji me ra giran 
dihat. Hiş-mejlyen xwe pe tewizl. ketibGn koma
ya germe wekl. Ji komayek wilo derketina wan, 
tene giredaya hinek nGçeyan bO. Ew nGçeyen an
go, bi mijar , ramanen xwe ku, li reh, ruh O hes
ten xwe yen netevi biketana ... 
Ji mesaja Nejfaye çend roj şGnda , rojnama ZA
MANe (11.08.2003), bi heypeyvlnek eve erka 
xwe bi cl ani, şi kur ji Xwede ra!. . Bi riya Interne
te, dest da çend rGpel kaxez, malxwe male ser 
me da ku şand. O bi xwendina wan, hişe me ji we 
komaye derket. reh O ruh e me ye net e wl rab un 
ser pe. 
Xwendevanen heja, 
Hevpeyvlna ku qal dikin, di nav rojnamevan Nu
rlye Akman O Bedreddin Dolan da derbas dibG. 
Bi wl Dolan ra ku, li Bajare Heftgirl (Stenbol) 

.JIYAN 

niha, ligel Serokatlya Heyeta Muteweltlye, saz
gere Zaningeha Heftgire (Yeditepe) ye jl. Bi de
ve N. Akman, heqe wl da dibejin ku ewl, di çaxa 
relstlya xwe ya belediye da, erafıyen daristanan 
qesp kirl; hemG erseyen pewlst ji ave erzantir bi 
dest xistlbGyl. Li nik jl, tim mesrefen bingehln, 
ji xizna belediye temin kirlyl. Sedem ji wan be
ret! O talanan, nave xwe jl Dalan=talan 
derxistlbG{ı. 

Meriv ku li kunya xortimclyen Tirkan dinhere, 
dibine ku ew mel 'enet ji xwedl ra, çi rutbeyen 
dewıemend (!) peşkeş kirlye. fcar me ji ve yeke 
fam nekir ku, bi pirsa N. Akmane, D(t)alan çima 
dijl we şana xwe derdiketl!? .. Li komara Tirklya 
wl, difıtl-xortimcitl-heramxurl-mafyatl-xGn

xwarl-talanltl ji klnge vir da ji berumet bGye ku, 
reakslyona Dolan dikişanôı?!.. Ma qey dinya niza
ne ku ji xizna beledlya Stenbole nlbuya, zanln
gehavakirin, hedde Dalane kure bave xwe nlbG? 
Bi we mimariyo Selçuk! ku, zemane xwe da Kı za
ne bi çendln çend hezar milyar dolaran hatl ava
kirin , bi çend qiruş peren Dalane çav(ın, li kude
ra dinye, digihlşt we merheleye? Ma qey kes ni
zane ku ji dizen minare ra qilf . li bere ave ne! 
Zane le kula me, ne ew diZı-miziyen merik, ne jl 
minare o qilif in we gava ha. 
Derde me ye gava ha bi wl Dalarlı ra, di babeta 
Kurôıya me da , nezanlya xwe ya h_ezln e, geti 
xwendevanen Kurd! Ew kes ji ber ku, di vi warl 
da eva cara duwemln e , şovenizm O nijadperes
tlya xwe qerlx dide ber çavan. 
şahed pir in, nikare xwe Inkar bike. Loma ji N. 
Akmane ra , 'de-bave xwe Kurd in' dibeje! Le em 
nizanin, ew Kurde xurGxas (!), sedem ji çi kamp
Ieksen bederman in ku, xwe ji Tirkan jl xas tirk 
dihesiblne O e(ıreta xwe dighlne Tirkmenen 
Mongoti. Ter nake, ji dewlemendlya zimane me 
jl, diqurife. Loma 600 wGşeyan jl je ra pir di
bine. Zimane de-bave xwe di dil da ewqas xerav 
rGniştlye ku, rewe di InkarbOne da dltlye!? Ma
der-fadere wl ango, zarokatlya xwe da, wexta le 
xistine, di nav hev da bi Kurdl axaftine! Le ji 
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ber ku Kurôı zimanek pir qels (!) bOye, ji zorG
rete G bi gotina wl ji Tirklya fewqel'ade sofls
tik-musil(ı-matematikl O nizani n hi n çi, çi..tl wu
şeyan xistine nav. 

Hey ew Zanlngeha Yeditepe di sere sazgere 
xwe Dolan da hezar car biweşe ku , ferhenga 
de-bave xwe nezanan, ji qelslya zimane me ra 
kiriye delil!!!. 
Em nizanin, Inkarkirina zare daylke, ji wl Dalane 
asimil pe va, ji Kurdek din ra jl neslb bOyl, nebG
y'i? Ev zimane me ku, ji çenôın çend hezar salan 
vir da berxwe daye, xwe ji lepen nlçe nlçe da
girker G talankeran parastlye, roja me da xwe 
gihanôıye 20-30 milyon me Kurdan ... Le ku ev 
merik ji ve yeke ne rehet e. Loma jl, li hembera 
wan kesen ku dewlemendiya Kurôı bi 100 hezar 
wGşeyan diplvinin wekl şamiyen şame diwerime. 
Kesen ku ev ldôıaye diparezin, bi 50 hezar wG
şeyan pirtOkek Kurdi binvisinin ger, çapkirin O 
belavkirina we dide ser xwe!. Pere xwe bi qasl 
ku beledlya Stenbole şelanôıye piiir; qemçiken 
gurebozen xwe jl, ji Adrlyatlke heta Altay
Uralan direeej in çimkl. Loma bi renge şovintiyo 
xwe qerlx, hodrl meydan dike. Hayde ji me jl 
hodrl meydan! Ka em biblnin ew Kıjan nivlskare 
Kurd e ku, xwe di sewlya wl ya niz im da dibine O 
hay hay dike, je ra! .. 
Bele Yaşar Kemal ji all ôıya xwe Kurd e. Çi ye ku 
zarOtlya ev camere nlv Kurd, di nav dengbej G 
stranbejen Kurdan da derbas bGye. Di nav ho
zan u helbestvanen Kurdan da, guhen wl bi kla
men Evdale Zeynike O ye dinan ter Q tije bO-ye. 
Zimanen blyanl zane, nasdike. Tekmil roma-nen 
xwe, bi 5 hezar wOşeyen Tirkl nehatine ni
vlsandin, dibeje. Le ev rastl jl ji Dalane be lz'an 
O yek ziman ra tere nekirl. Ne jl ew bi dehan 
pirtOken edebi yen Bi rez K. Surkay, he b Ona Kur
di ra bOne Ispat, ne jl di dile vi palevane tekçOyl 
da çOne xware. Na xer, tu zimanzanen me, ewl 
belengafı ji birca flle danaxistine jer. Loma jl 
niha ji 30 hezaran firlyaye ser 50 hezar wuşe

yan. Bi wl hejmarl romanek dixwaze (!) ji Y. Ke
mal , yan j l ji nivlskarek Kurden ôı. 

şikur em nlvlskar nlnin. Dlsa jl heyfa xwe li pe
nOsa xwe ten ku, li ser kesen wiha ewe diwes
tlnin . Li ji ber ku em Kurd in; em dot in; em 
jin in; em daylk in u em jidaylna xwe vir da 
bi Kureli qisedikin, ltiraza xwe hene em. He
ta niha ji dewlete dagirker tunebOna Kurôı me 
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bihlstibO. Niha jl j i kesen wek Dolan, hlndibin ku 
zimane me ne Kurdl, le bele FariSı (!)ye. Ev çav
sorl jl, ji lekollnek gelek kOr (!) je ra meiOm bO
ye, xwedegiravl. Wextekl ku çOne Tehrane, he
valek xwe bi Kurôı, yekl Ecem jl bi Farisi bi hev 
ra peylvlne. O herduyan jl ji hev pir xweş fehm 
kirine. Merike me je kifş kiriye ku zimane he
vale xwe jl Farisi bOye, ne ku Kurôı. Ji kahlnek 
wilo ra dive em ewil, bi penOsa S. Şivan (*) O bi 
kurtayi şirovekirina 'ziman çi ye, Kureli ji ku 
te?, di ve ni visare da bi cl bi kin: 
'Zimon, ew omraz {araç) e ku mir•ovin, dikarin bi 
hevOdu ra biaxefin, danOstendina xwe pe b/nin; 
O neztk, an jl dur ve ji hevdu xeber bistlnin, xe
ber bi re kin. Yani her miletek zmane xwe ye 
taybetl he ye O bi soya we amrazi, yani bi zman 
ve, hemO kesenew mileti dtkarin di nav xwe de 
li hev ben, biaxefin, O danOstendina şexsl an ci
vakl bi cl b/nin 
(. . .) Milete Kurd, bingeha tarlxa xwe da gi
redaye milefen Endo-Ewropoyl (Aryen) ye. 
Lewma, di navbeyna zimane Kurd O bi taybetl 
qewme iran/yan da, ge/ek danusitendina geti
nan, O pewlstlya etlmolojik heye. Ji aliye din, bi 
tesira ola M isilman tl, O bi taybetl bi bondura zi
mane Qur 'ane, Tir k, E cem, he ta End O Endonezl 
jl ketine bin tesira Ereblyi. O /oma /ro jl, di nav 
zimanen wan mileton da ge/ek gotin O biwej O 
qeldeyen erebl henin. Ji bill ve yeki, KurÔI F 
wekl zimone mt'leten din zimo~k Jlndor, ser
bixwe u xweÔI getinon u rezlmoneke toybetl 
ye .. ( ... ) fro li çaraliye Kurdistana Iraqe ji di
bistana peşl, heta Onlverslti, bi ştklekl resmi O 
bi desten dewlet O karbidesten Kurdan, hemO 
xizmeten zanyarl (egitim), bi Kurdf' nin .. " 
Bele li ser yen jorln zedekirin pewlst be, em di
karin bibejin ku di roja me da Kurôıya me, li 
Ewropaye, li Emerlkaye enstitüyen xwe hene e
ôı. Di zanlngehen wan da, kursiyen Kurdolojlyan 
helina Kurdologan in. Xwendekar, rojnamevan, 
edeblyatvanan dielimlnin ew. Nivlskaren Kurd 
digihljin, li ser hev berheman diafirlnin. Di r iya 
xizmeta ziman O çanda me da, çapxane-weşan
xanen pirtOken me roj bi roj zede dibin ... 
Bi kurtl, ji teqtld T irkmentirk en wekl Dalanan 
ra me dixwest bibejin ku, Kıjan ziman dibe bila 
bibe, her yek rOmeta xwe heyili cem me. Yekl ji 
yekl kem O zede ditln, li gor felsefa me ya In
sani nakoklyek giran e. Em zanin ku, her ziman 
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male lnsanetlye ye. Her ziman muhtacen xellya 
hev bOne. Dane hev, ji hev stendine. Mezin bu
ne, biçGk bOne. Her wiha le dlsa qedre Kurdlya 
me, di dile me da, pir li ser vi zimane Tirklya me 
dagirker, aSımilist e. Çimkl em jl wekl her mile
tan, bi Vı zimane xwe xwedlye nasnava xwe ne ... 
Nizanin li ser ziman ewqas agahl ji Dalane de
bav Kurd, xwe Tirkmentirk ra tere dike? Zane 
gel o 'Tirkmentirkbun"a xwe bi qasl gotina bi 
devkl hesa nine. Ji ber ku li vir, astengek mezin 
dikeve navbere. Ew jl nasnama raser (üst kimlik) 
e bi kurtayl. Asasa esi G fesl ango. Ew ji wekl 
dln-iman-mezheb, siyaset, ideoloji G hwd. bi 
xwestine nay guhartin. Lewma, ji wan Dalane 
Tirkmentirk G yen wekl wan ra pir pir 'Kürt asıl
lı adoptif Türk' te gotin, her ewqas. Ev ji her 
çiqas kompleksa wan tetmin bike, neke!!! 
Le xwezil ji lmane ra, çawa ku operasyonen 'es
tetik!' hebGn, her wusa yen nijadl ji hebGna! Ku 
karibano xwin G tevnen (hucre) wan kesen beruh 
biguhartana, bGnya Kurdltiya me ji wan parazi
tan xall bikirana! Ji şanse me ra le kane ew Hit
ler G qadroyen wi yen ku, li ser mucizen (!) wilo 
sere xwe dieşandin, li çareseren wilo digeriyan . .! 
Xwendevanen heja, 
Dolan, ji N. Akmane ra, behsa ferhengek Se
roke Enstitutuya Kurd Parise dike. Serok K. Ne
zan, deh sal bere, ferhengek ku li sere 15 sal 
xebitiye (ku stGriya xwe bi qasl peçlya Dolan 
biçGk jl nebGye) şandiye je ra, dibeje. Ji me ra 
bu şik, ev yek. Ji ber ku eva bist salen me ye, 
em li vir in. Bi Enstltutuye ra danGstendinen 
xwe henin. Bive neve ji xebat G weşanen wan 
haydar in. Le eve me teze dibihlst. Gelo ew çi 
ferhenga K. Nezan bu ku, em haya xwe je nin
bun? Me ve şike ji malxwe male pirsl ewil. Ewi, 
"Dolan ji ber xwe dave. Ferhengek wusa tune" 
ku got teri me nekir. Ji berpirslyarek Enstituye 
ra me rabG telefon vekir. Berpirslyare camer e 
nas, me şerml, malxwe me rusipi derxist, gava 
ku got: "Haya xwe em ji ji we heypeyYine henin, 
gotinen Dolan ne rast in, çimkl ferhengek wusa 
ne mewcGd e. Me deh sal bere . ji hinek me
bGsen HEPe ra gramere Roger Lescot G C. Be
dirxan şandibG. Dibe ku ewi we pirtGke bi dest 
xistibe G behsa we be ku dike." Me bawerkir le 
bele Dalane Tikmentirk çawa dikaribG derewek 
wusa ji rojnamevanek ra bike? Nebe ku ev jl, 
wekl merivatlya wl G birez A. Mellk Firat. kul-
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llyen vir bu? Le ew lthafa "Sevgili Kürt karde
şim, tetkiklerinize sunuyorum" me ye çi bigota 
ku Dolan bi Serok K. Nezan, em jl bi ew "ne 
Kurdltl'', "ne kardaştl'' le tene bi we Tikmen
tirktitiya xwe ya xas, ewqas dilgir (!) kiribG?!.. 
Hela ku ji bo vekollne (!}, ewe ferhenga behs 
heye, xwe tune ye, teslimkirina wl G banGyek 
zimanzan(!)a milli, hindik mabG ji çaven me 
hestirkan dibarand! Ji ber ku bi lekollna we zi
manzane em hln dibun ku ew ferhenga Kurdl, ji 
sedl 65 wGşeyen Farisl, ji sedl çend Tirkl, he ji 
sedl çend jl, ji zimane ku nay zanln (Kurdl yane) 
hatibGbG afirandin. 
Ji Kurdiye me ku yen wekl Da lanan bi çave tu
neyi le dinherin, hema di pirtGkxana me da, bi 
hejmar 8 hev terhengen j i hev cuda hene. Her 8 
ji tene ji all zimanzanen Kurden Bakure hatine 
afirandin .. Dimenen her yekl ji hev cuda G bi
çuktirln 246, mezintirin jl ji 1278 rupelen di
hewlnin. Hemin dibej in, ew Dalanen Tirkmentirk 
en xwedlye zanlngehan j i bo lekollne, ewan fer
hengan jl, hevale banuyen xwe yen gureboz G 
ulkuclyen din bikin qenci nabe?!.. Bi lekollna (!) 
wan bonOyan jl, ji Kurdlya me ra, sedl5 wGşe bi
kevin, ma xerav dibe?. İcar ew gurGha ülkücü, 
dewlet , leşker; tekmil faşist , Kemerıst G kolon
yalist de çima ji unuteritlye Tirklya xwe ewqas 
ewle nebin; ji bandora zimane me ewqas bitirsin, 
sazGmanen me yen perwerdeylli artkl, de çima ji 
behsa qursen Kurdl j1 xewa xwe şer'In ewqas bi
revlnin?!. . 
Bele rast e, wekl ku dinya pe dizane, di dlroka 
me da dewletbGyin nebGye qismete me .. Lo gelo 
di ve çerenuse da suc tene di stGye me Kurden 
belengazan da ye? J i xeynl Istila dagirkeran; 
hesabe ew Kurden hevkaren desthilatan; Kur
den wek Dolanan; tekmil Ataturkçl, Demokratik, 
Kemalist G he nizanin çiik çiik CumhGriyetçlyan; 
G kulll beesl G ş irheram G reng-reng cehş G a
jonen me Kurdan, ma qey dive ney pirsln, di ve 
feleka me tari da?!.. 
O pirsek di ... Geli xwendevanen heja, j i kerema 
xwe ra ka bejin, eve nivlsare nebe ku me bi zi
mane Mongoll nivlsand !!? ... 

(*) K Bedirxan, S. Şiwan, Zimane Kurd (Kurd 
Dilt), 1976, Kova Yaymlart. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



 

HEJMAR/ AUSGABE : 32 

Annesi küçük kardeşini doğururken ölmüştü, 

kendinden beş yaş büyük olan ablası , onlar için 
abladan çok bir anne olmuştu. Daha sonraları 

Meryem annesinin ölümünden kendisini sorumlu 
tuttuysa da, bunun onunla bir ilgisi yoktu. Sa
dece bir ebenin bile olmamasından kaynaklanı
yordu. Oysa ki çok basit bir müdahaleyle yaşa
yabilecekken, ölüm annesini kolları arasına al
mıştı. Onların deyimiyle bu bir koderdi ve onun 
önüne kimse geçemezdi. 
Seher, Meryem' den 1,5 yaş büyüktü. Aslında üç 
kardeşin içinde en güzel olanı da o idi. Simsiyah 
kıvırcık saçları, kocaman iri gözleriyle harika bir 
tablodan dışarıya fırlamış modelleri andırıyor
du. Abiaları Melahat onları canı gibi sever ve 
kollardı. Hatta bazen onların yaptıkları hataları 
bile üzerine alır , babalarından dayak yerdi. Bu 
olay her iki kardeşe acı verse de korkularından 
hiçbiri sesini çıkaramazdı. 
Baba Hıdır , eve para getiren tek kişiydi, düzenli 
bir işi yoktu, iş bulursa çalışır , yoksa küçük bah
çesinde yetiştirdiği sebzeleri satardı. Zaman 
zaman içip, çocuklarına kötü davrasa da, aslında 
kızları onun için herşeydi. Ama bir türlü onlara 
sevgisini gösteremezdi -kensine böyle öğreti 1-
mişti çünkü-, ancak geceleri uyuduklarından e
min olunca gider başlarını okşar , ağlardı. Sert 
görünümü altında yufka bir yüreği vardı. Kim
seyle bir alıp-veremediği olmayan, kendi halinde 
bir adamdı. İşte bundandır ki , Meryem ile Se
her' in ilkokuldan sonra okumalarına , parasızlığı

na rağmen razı gelmişti . 

İki kardeş aynı yıl okula gönderilmişlerdi . Orta 
okula yazdırdışları daha ilk günkü gibi tüm ta
zeliyle geldi aklına , içi sevinçle doldu Seher ' in. 
İkisi de okuyup öğretmen olmak istiyorlardı. 
Abiaları evlere temizliğe gidiyor, bu parayla 
kardeşlerinin okumalarına yardımcı oluyordu. 
Bunun bilincinde olan iki kardeş tüm güçleriyle 
üniversiteye hazırlanıyor, tüm bu çabaları boşa 
çıkartmamak için gecelerini gündüzlerine katı
yorlardı, birazdan yaşamın onlara oynayacağı 
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kötü sürprizden habersiz , sınava hazırlanıyor- 1? 
lar dı. 
Baba Hıdır, kızları için Afet Hanım' dan borç L 
para almıştı. Almıştı almasına ama, bunu bir 
türlü geri ödeyemiyordu. Afet Hanım oııdan pa- Ci 
rasını alamayacağını bal gibi biliyordu. Hıdır E- I 
fendi' ye güvenmediğinden değil, şu ara işinin J{ 

olmadığını çok iyi biliyordu. Kafasındaki planı 

yaşama geçirmek için çok iyi bir fırsattı bu. 
Hemen vakit geçirmeden Hıdır Efendi ' yi ça
ğırttı. Lafı çok uzatmadan doğrudan konuya gir-
di. Afet Hanım ' ın 30 yaşında bir oğlu vardı. Bi-
raz serseri ruhlu olduğu için bu yaşına kadar 
evlenmemişti . Afet Hanım. Hıdır Efendi ' nin kü-
çük kızına talip oluyordu. Bu teklif onun hiç ho
şuna gitmemişti , zira kızlar üniversiteye hazır
lanıyorlardı ama şu durumda ' hayır ' deme şansı 
da pek yoktu. 
Hıdır Efendi yol boyunca bu haberi kızlara nasıl 
söyleyeceğini düşündü . Büyük olanı isteselerdi 
işi kolaydı . Hatta daha da iyi olurdu , ama Afet 
Hanım illa da küçük kız diye tutturmuştu . Ayak-
ları onu eve götürmek istemiyordu, hoş bundan 
çok da şikayetçi değildi. Uzun bir süre evin et
rafında dolaştıktan sonra kafası önünde kapıdan 
içeriye girdi. Kızlar babalarının bu halini çok iyi 
bilirlerdi, bu kötü bir olayın habercisi demekti . 
Hıdır Baba kızlarını çağırdı. Kızlar buna hazır
dılar zaten. Önce derin bir soluk aldı , sonra bir 
çırpıda anlattı, kendisine dikte edilenleri. Evin 
içini derin bir sessizlik doldurdu, kimseden ses 
çıkmıyordu. Hatta kimse nefes bile almıyordu. 

Meryem, öğretmen olmayı çok ama çok isteme
sine rağmen, bu olayı beklenenin aksine yaşının 
üstünde bir olgunlukla karşıladı. Yaşlı babasının 
ne kadar üzgün olduğunu biliyordu, "sen üzülme 
baba, nasıl istiyorsan öyle olsun" dedi ve ağır 
adımlarla odadan çıktı. Kızının bu beklenmedik 
tavrı onu bir kez daha yıktı , küçülttü. Keşke , 

bağırıp-çağırsaydı , keşke ağlasaydı , kızıp, itiraz 
et seydi. Ama ne olur kabullenmeseydi. Bu razı 

oluş , bu çaresizlik Hıdır Efendi ' yi kahrediyor-
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du. 

"Şimdi fedakôrlık sırası sende", diye geçirdi i
çinden Seher. Canından çok sevdiği , herşeyini 

paylaştığı, yoldaşı, kader arkadaşı öğretmen ol
malıydı, hiç değilse onun hayalleri gerçekleşme
liydi. Tüm bunları düşünürken o kocaman siyah 
gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Hızla gözyaşla

rını sildi. Babasına Afet Hanım ' ın oğluyla kendi
sinin evleneceğini söyledi ve koşarak çıktı oda
dan. Zavallı Hıdır Efendi tümden şaşırmıştı, ne 
yapacağını, neye karar vereceğini bilemiyordu, 
Kafası iyiden iyiye karışmıştı . Artık oda göz
yaşiarına engel alamıyordu. 

O gece, hiçbiri sabaha kadar uyuyamadı. Ama 
yine de içlerinde en huzurlusu Seher' di. Verdiği 
karardan dolayı pişman değildi , tam tersine doğ
ru yaptığından çok emindi. Öğretmen olamayaca
ğını düşününce, zaman zaman yüreği acıyordu a
cımasına ama, buna kulak asmıyordu. 

Ertesi gün Afet Hanım oğlunu alıp, hediyelerle 
beraber , Hıdır Efendi ' nin evinin yolunu tuttu. 
Seher, Ahmet ' i i lk o zaman gördü işte. Hoş Ah
met de onu i lk görüyordu. Seher ' in narin yapı
sının tersine Ahmet iri yapıl ı bir adamd ı. Se
her .. eğer biraz çaba harcarsam bu adamı bel
ki de sevebilirim" diye geçirdi içinden. Onu gör
düğünde yüreğinde bir şeyler kıpırdamamıştı, 

ama şükürler olsun ki itici de gelmemişti. 
Bir ay gibi kısa bir süre zarfında Seher , Afet 
Hanım ' ın konağına gelin olarak gitti. İlk za
manlar Ahmet, Seher' e çok iyi davrandı , kendi
sinden çok küçük olan bu narin yapılı , güzel ka
dına sahip olmak Ahmet ' i heyecanlandırıyordu. 

Ama ne yazık ki bu heyecan hep böyle sürmedi. 
Ahmet serseri ruhlu bir adamdı ve huylu huyun
dan kolay kolay vazgeçmiyordu. Evlendikten bir 
yıl sonra Ahmet yine içkiye ve kumara başladı. O 
zamana kadar karısına bir fiske bile vurmayan 
Ahmet . onu neredeyse her gece dövüyordu. Hat
ta bir keresinde araya Afet Hanım girmeseydi, 
öldürüyordu Seher' i. Afet Hanım, gelinini çok 
severdi , onu her fırsatta oğlunun gazabından ko
rur, serserilikleri yüzünden günlerce oğluyla ko
nuşmazdı. Zaman zaman oğlunu bu kızcağızia ev
lendirip, hayatı ona zehir ettiği için kendine de 
kızmıyor değildi hani . 
Bir keresinde Afet Hanım, Seher ' i karşısına o

turtup, bir anne şevkatiyle onu hem okşamış, 

hem de nasihat etmişti. Bir çocukları olursa Ah-
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met' in tekrar eski haline döneceği ne inanıyordu. 

Bu yüzden kı z ı gibi sevdiği gelinine, hamile kal
masının her ikisi için de iyi olacağını söylüyordu. 
Seher, kayınvalidesinin dediği gibi yaptı ve ha

mile kaldı. 
Kocasına bu haberi vereceği gece Afet Hanım 
bir akrabalarına ziyarete gitmişt i. Seher o gün 
çok heyecanlıydı , hem anne olacağı içın, yüreği 

içine sığmıyor , hem de Ahmet ' i tekrar geri ka
zanacağını düşünüyordu . Bugüne kadar bunu hiç 
düşünmemişti ama, galiba Ahmet ' i seviyordu. En 
güzel elbisesini giy di . kocasının en sevdiği ye
mekleri yaptı ve büyük bir sabırla Ahmet ' in gel
mesini beklerneye koyuldu. 
Sevgili eş i . o gece de tıpkı diğer geceler de oldu
ğu gibi eve içkili ve geç bir saatte geldi. Olsun, 
Seher buna aldır ış etmiyordu, bu durum kendisi 
için sürpriz de değildi zaten. Hemen Ahmet ' in 
koluna girdi ve onu masaya oturttu. Gerçekten 
tok bir insanın bile istahını kabartocak güzellik
te bir sofraydı bu. Ahmet kendisine bir şeyler 
söyleme çalışan Seher' e aldırmadan , adeta ma
sadaki yemekler elinden alınacakmış gibi tıkınır

casına yiyordu. Bir an bu tablo karş ıs ında Se
her' in midesi bulandı , ama bunu hamileliğine 

bağladı ve içindeki bu duyguyu hızla sildi kafa
sından. Niyahet Ahmet yemeğin i bitirdi. .. Bana 
içki getir" diye karısına bağırdı. Seher' in sakin 
bir sesle evde hiç içki olmadığını söylemesiyle, 
suratına tokadı yemesi bir oldu. Neye uğradığını 

şaşıran Seher kendini yerde buldu. Ahmet şuu
runu yitirmiş , insafsızca dövüyor, hırs ını alema
yıp tekmeliyordu. Komşular zor kurtardılar za
vallı kadını elinden. 
Gözlerini açtığında, önce nerede olduğunu , ne ol
duğunu hat ırlayamad ı. Ak l ına gelince de Ahmet ' 
ten iğrendi ... Umarım bebeği düşürmüşümdür, bu 
hayvanın değişeceği yok" dedi içinden. O bun lar ı 

düşünürken hemşire girdi içeriye, işe bakın ki üç 
gün komada kalmasına rağmen , bebeğin i düşür

memişti , Seher' in kend isine geldiğini görünce 
bunu müjdelemek i stemişti . Seher birden ağla
maya başladı , önüne geçemediği sevinçle, hüznün 
ağlamasıyd ı bu. Bebeğini düşürmek isted iği ıçın 

kendisinden utandı ve hôlô bedeninde ona can 
veriyor olmak onu çok mutlu etti. 
Bu olaydan sonra Ahmet , Seher ' in dizlerine ka

panıp ondan af di lem i şti , bir daha asla içki iç
meyeceğine yeminler etmişti . Seher biraz çare-
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sizlikten, biraz mecburiyetten ona inanmak isti
yordu. 

Ahmet değişmişti gerçekten. Bu değişim sade
ce onunla sınırlı da kalmamıştı , son dört yılda 
çok önemli değişimler yaşanmıştı her ikisinin 
hayatında. Seher bir oğlan çocuğu dünyaya ge
tirdi , kayinpederinin adını koydular, Behzat. Bu 
arada Meryem üniversiteyi bitirdi ve edebiyat 
öğretmeni oldu. Afet Hanım ne yazık ki hayatını 
yit irdi. Bu bir bakıma Seher' in de ölümü anla
mına geliyordu. Çünkü annesinin ölümünden son

ra, Ahmet bir daha düzelmemek üzere yine de
ğişti . İlk önce o canım konak satıldı ve şehirde 
iki odalı küçük bir ev alındı. Kalan para Ah
met' in kumar ve içki parası oldu. Ahmet her 
gece eve içki li geliyor ve istisnasız Seher' i dö
vüyordu. Yaşam Seher için bir yük haline gel
mişti , öyle ki herşeye oğlu için katianmasına 
rağmen birgün dayanarnadı ve intihar etmeyi 
denedi. 
Yaşam kıl payı tekrar yakalamıştı Seher ' i ko
lundan. Üstelik bir de hamile olduğunu öğren
mişt i. Bu habere sevinsin mi, ağlasın mı bilemi
yordu, ama kesin olan birşeyler varsa, o da bu 
evliliği daha fazla yürütemeyeceğiydi. 
Seher bir komşusunun yardımıyla kadın sığınma 
evine taşındı ve kocasına boşanma davası açtı. 
Bu olaydan sonra Ahmet çılgına dönmüş, deli gi
bi her yerde Seher' i arıyordu. Bu kez onu ken
dinin öldüreceğine yeminler ediyordu. 
Ne yaptı-etti ve nihayet kadın sığınma evini 
buldu. Evin kapısına gelince kükrer gibi bağırıp 
çağırmaya, küfürler etmeye, tehditler savur-

RÜPEL 19 

maya başladı. Seher ' in dışında hemen hemen 
tüm kadınları bir korku aldı . Kimi ağlıyordu, ki
misi kulakların ı elleriyle sıkıca kapatıyordu. Bu

rada yaşayan bu kadınların hikayeleri hemen 
hemen Seher' inkiyle aynıyd ı . Tüm bu kadınlar 
şiddete maruz kalm ı ş ve bu eve sığınmışlardı. 
Dolayısıyla bu tavrı hepsi çok yakından biliyor
du. Seher ağır ağır , ama kendinden hiç olmadığı 

kadar emin adımlarla merdiven lerden iniyordu. 
Evde görevli olan kadınlar onu gitmemesi için 
ikna etmeye çalışıyorlardı. Kimisi polisi arıyor
du. Seher polise gerek olmadığın ı ve bu i ş i ken
disinin halletmesi gerektiğini söyledi. İlk kez 
Ahmet ' ten korkmuyordu ve ilk kez kendini bu 
kadar güçlü hissediyordu. Evin kapısına çıktı ve 
Ahmet' in karşında durdu. Diğer kad ınlar büyük 
bir dehşetle camdan onları iz liyorlardı. Ahmet, 
Seher' i beklemiyordu. Onu karşısında görünce 
şaşırdı , bir an ne d iyeceğini bilemedi . Seher' i 
daha önce hiç böyle kararlı görmemişti . Sanki o 
narin yapılı kadın birden devleşmi şti ya da Ah
met birden küçülmüştü. İş i n ilginci Ahmet de 
kendini öyle hissed iyordu. Seher, kocasının göz
lerine baktı , bu öyle bir bakıştı ki , Ahmet ka
fasını yerden kaldıramad ı. Önce içinde taşıdığı 
öfkeyi, kini , nefreti avazı çıktığı kadar kusmak 
istedi. Sonra vazgeçti, buna bile deymeyece
ğini düşündü . Karş ısında duran bu adam o kadar 
zavallı göründü ki gözüne, sadece gülümseye
bildi. Arkas ı nı döndü kendi geleceğine doğru gü

çlü adımlarla yürüdü. 
NOT: Bu yazt gerçek bir yaşam hikayeden esin
lenerek kaleme almmtşftr. 

................................................................................................................................................. --
~ 

Fidakare W e/at im 

Ere daye metirse vame hatim 
W ek/ roj im niha vame hl!atim 

Ji bo ku te ji dest dijmin derenim 
W eki Zab Q Ferat /m, kefrat im 

Oixwazim derkevim şax Q zinaran 
U ber dijmin wekllat Q kelat im 

Ji min dijmin ditirsl, pir dipirsl 
Ku ez hatim wekl Zab Q Ferat im 

Oidim ber xwe hemi sermayedaran 
Wek/Şap im di Sipane Xelat im 

Ji dostan re hem/ pertav Q ronak 
Ji dijmin re wekl ar im, şewat im 

Ji bo jar Q belengazan bihar im 
Ji bo har Q neyaran ez şibat im 

Li tarlxe binerin ez kusa me? 
Xweôt eywan Q b ire Q put Q /at im 

Ev im ez, le di bin deste ne yar im 
E ger roke ji xew rabim du qat im 

Li ber poze neyaran xurtemer im 
Ciger-xwln im, fidakare welat im. 

Cigerxwin 
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20-21-22 Haziran 2003 günlerinde KOMJIN, 
KOMKAR, IKV-WUPPERTAL ve HEVAL TI-BOT
TROP'un organizasyonuyla, "Kadına Yönelik Her 
Türlü Şiddete Hayır" motosu altında I. Kürt Ka
dın Festivali düzenlendi. 
Festivalin ilk gününe birçok kurum temsilcisi ka
tıldı ve kürsüden festivali selamladı. 
Selamlayanlar aras ı nda, Biindis 90/ Die Grii
nen'den bir yetkilt; Yabancilar Meclisi Başkam 
Arif İzgt; Alte Feuerwache ' dan Bayan Dagmer, 
KOMKAR Başkam Fettah Timar, Gese//schaft 
fi.ir bedrohte Volker 'dan Bay Zi.Jich, yine K OM
KAR' dan Çi/er Ftrtma ve IMK' dan Leyla Ham m 
vardı. 

Ayrıca açılışta festivalin amacını anlatan Kürtçe, 
Türkçe ve Almanca tebl iğler sunuldu. 
Ökofonds, Gletchste//ungsste//e fiir Frauenfra
gen, Gesellschaft für bedrohte Volker, Alte 
Feuerwache, Biindnis 90/ Die Griinen KV- Wup
perta/ ve IMK, festivali destekleyen kurumlardı. 
Yerı gelmışken kendilerine içtenlikle teşekkür e
derız. 

Üç gün süren festivalde çeşitli çalışma grupları
Workshop' lar oluşturuldu. Bunlardan en dikkat 
çekenleri; 
Av. Sultan Bayram ve Helga Güster' in-Polizei
prözidium katıldıkları "Aile içi şiddet" konulu 
çalışma grubuydu . 
Sultan Bayram ilk önce aile içi şiddetin tanımını 
yaptı ve sözlerine şöyle devam etti. 
• Aile içi şiddet, ozel alanda gerçekleşen ve ara
larmda kan bağt ya da hukuksal bağlt/tk bulunan 
taraflarca uygulanan şiddettir. Ancak burada o
laym mağduru yi.Jzde doksan dokuz kadmdtr. Aile 
içi şiddet, ele almtp incelendiğinde gorü/ür ki; bu 
yolla, kadmm ozel yaşamt denetim altmda tutul
mak istenmekte, devlet de bu niyete btr tiir hoş
gorü ile yaklaşmaktadtr. Aile içi şiddet kavramt, 
toplumun yerleşmiş kamsma gore "özel alana " 
dahil say!lmakta, "kamusal alana " taşmmast en
gel/enmek istenmektedir. Aile içi şiddetin ama-

.JIYAN 

ct, kadmt ev alanma stktşttrtp, baş-ka alanlara 
aç!lmasmt on/emektir. Yine Birleşmiş Milletler ' in 
kadma yonelik şiddet ile ilgili deklarasyonunda 
belirtildiğigibi şiddet bir tiir kuşatmadtr; bu ku
şatma, aile tÇ1nde gerçekleşen fiziksel, cinsel, 
pstkoloj.,k şiddet yolu ile sağ/anmakta olup; da
yak, evli/tk içi tecavüz, aile üyesi kiZ çocuklarma 
e~nsel yonelim, kadma yonelik bedensel ve ctnse/ 
eziyet ile işkence, psikolojtk baskt ve somürii o
larak çeşitli/tk go:Stermektedir. At/e stmr/art 
tÇinde kadtna yone/miş olan şiddet, aym zamanda 
kadmm insan haklarmm thla/i anlammt da taşt

maktadtr. Bu sebeple devletin bu konuya i/işk1n 
po/ittkast, at/e tÇi ştddete goz yummamak/a st
mrlt kalmamalt ve devlet şiddeti uygulayanlarm 
mutlaka cezalandtrtlmalarmt sağlaytel diizenle
meler de getirmelidir. Ytne Uluslararast Sivil ve 
S iyasal Haklar Anlaşmast uyartnca "devlet ya
şama hakkma ve güvenlik hakkma saygt duy
mak ve bu hakiart güvence o/tma almak" ile de 
yiikiim/ii tutulmaktadtr. Dolaytstyla devlet, lhla/
/ertn gerçekleştiği ozel durumlarda da olaya el 
atmak ve gerek onleyici ve gerekse cezalandtrt
ct on/emleri geliştirmek durumundadtr. Bu açtk!a
malar tştğmda denilebilir H eğer devlet herhan
gi bir vatandaşmm, burada kadmm, şiddete 

uğramast haltnde, bu hak thlalini onleme işlevini 

yerine getirmezse, şiddete suç ortakltğt yapmtş 

saytltr." 
Ardından kadına uygulanan ş iddet türlerini şöyle 
sıralad ı. 

"I-DAYAK: Ftziksel giiç kullamlan en yaygm aile 
içi ştddet tiiri.Jdiir. Dayak mağduru kadmlartn bu 
kapsamda gordi.Jk/eri şiddet çeşitlidir; itmek, 
tartaklamak, tokatlamak, yumruk/amak,boğazmt 

stkmakfiziksel ştddeti arttrarak kesici aletle ya
ra/ama ve oldiirme. Ftz1kse/ eziyet, şiddet uygu
/aytctsmm elindeki tek silah değtldtr. Kadmm her 
anlamda gi.JÇsi.Jz düşmesi ve st!ikleşmesi tÇin psi
kolojik şiddete de. aym oranda başvurulmaktadtr. 

Kadmm i/zerindeki sozlii baskt, toplumsal ilişki-
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leri denetleme ve smtrlama, ekonomik yoksun
luğa diişiirme eylemleri t!e de pstkolojik şiddet, 

daha etkin ve can altet ktlmmaktadtr. Dayak 
mağduru kadm evini terk etmek zorunda kala
bilmektedir. Ancak bu kadm!ara gerekli sosyal 
yardtm hizmeti vertfmediğinden çoğu yine evle
rine diinmek zorunda kalmaktadtrlar. 
Dayağin istatistiğin/ tutmak çok zor, ancak An
kara Tabip Odast, resmi kayttiara gdre kodtn
larm %58/nin dayağa maruz kaldiğim, ancak 
gerçek rakamlarm bunun çok iizerinde olduğunu 
açtkladt. Yine Kadmm Statüsil ve Sorun/art Ge
nel Mildiir/iiğii-KSSGM ile Kadmm Sosyal Ha
yattnt İnceleme ve Araşttrma Derneği--KASA

İD verilerinden yaption değerlendirmeye giire, 
Tiirkiye'de kodm/ann %79' u fiziksel şiddete, 
%52'si sözel şiddete, %29'u duygusal şid
dete, %J8'i ekonomik şiddete maruz koltyor. 
Yine Türkiye de erkeklerin %451 kodtn/ann 
kendilerine ittiot etmemesi halinde ''dövme 
hakki'' olduğuna inomrken, %23' ü eşine teca
vüz ediyor. 
Ne yaztk kt~ bu durum buralarda aile içi Ştddet 
yaşanmtyor aniamma ge/memeli. Dayak yiyen ka
dtn suçlu kendisiymiş gibi olayt iirt bas etmeye 
çaltştyor; şiddet saklamyor, en basiti dayak attt 
değl·t, dayak yedim deniyor. Katimm her hare
keti dayak yemesi için sebep olabiliyor. 
Koca kadmt malt gtbi gördüğünden hem diiver, 
hem sever anlaytşt hala hakim. Yörede dayak yi
yip de kocasmt şikayet eden kadm bulmak milin
kiin değl·t, ancak boşanma davast açtlmtşsa bu a
şamada karştltklt suçlamalar gündeme ge/ebi
liyor. Dayak attldtğl o zaman dillendiriliyor." 
Diyen Bayram, konuşmasına örneklerle devam 
etti. 
• Ayşegül Pcrsuk olaymda, polis herkesin göz
/eti onunde 52 yerinden btçak/anan kadma yil
nelik davramşt aile içi şiddet olarak diişilnüyor 
ve mudahale etmiyor, oysa devletin taraf oldu
ğu tiim uluslararast sözleşmelerde belirtildiği 
gtbi polis üçiincii şahsa karşt uygulanan şiddeti 
engellemekle yükiimliidiir ve CEDA Wa göre bu
nun yapttrtmt vardtr. 
A. , 35 yaşmdan sonra hayallerinin erkeği ile ev
lendtfftni diişilniirken pddetin en yoğunu ile kar
ştlaştyor. Önce içiyor, sonra kaba dayak -mo
rarttrcasma, ama elbisenin altmda kalacak böl
gelere- sonra karştsma bir koltuğa oturtuyor, 

RUPEL 21 

göz hapsine altyor. Aşağlltyor, hakaret ediyor 
amaç siltkleştirmek .. Sonra adamm şehvet/ ka
bartyor, sevişmek istiyor, tecavilz ediyor. Bun
lart bilmem kaçmct kez yaşadtktan sonra in
tihar etmek için ocaği açtyor, ama adam tem
kinli yetişiyor hemen ,hastaneye yattyor, düşilk 
teşhisiyle , moraltt/ar var ama yaktşttrmtyoruz 
hiç. A, soranlara ciissem iri olduğu için beni ta
Ştrken olmuş herhalde, diyor. 
Adam sevgi gösterisinde bulunuyor siireklt: Ta
burcu olduğu giln bile işkence etmekten çektn
miyor. Ve ertesi gün film çekmeye gelirken yo
ğun sevgi gösteri/ert: Sonra olay açtğa çtkttğl'n
da ve A. anlatmaya başladtğlnda heptinti titri
yoruz .Arttk canma tak edtnce btie geliyor, şi
kayetçiytin ve boşanma davast açacağim, diyor. 
Adam pişman, oyuncağlm kaybetmiş ştmartk ço
cuk gtbt~ yalvarma/ar yakarma/ar. 4320 saytlt 
yasadaki tedbirler için Sulh Hukuk Mahkeme
sine başvuruyoruz ve boşanma davast açtltyor ve 
her nastlsa bir şekilde bartştyorlar ve A, evine 
döniiyor. Ştindi bana bir şey yapamtyor diyor. 
Ona ne için döndiJğiJnii bilmiyorum ama, ben o
nun kendini korumak içtn, kocasmm saldtrmaya 
başlayacağlnt hissetttfft. anda kendini kilitledtfft. 
odayt, yerdeki yataği, yatağin başmdakt su ve 
ekmeği· hiç akltmdan çtkarmadtm, bir de adamm 
korku filminden ftrlamtş baktşlarmt. " 
Örneklerin ardından Av. Sultan Bayram, şiddet 
türlerini anlatmaya devam etti 
"II-ENSEST: Tehltkeli bir ilişktdir, çünkü gü
vene ihanet edilmesi söz konusudur. Klasik en
sest dava/art; ktz çocuk ile baba konumundaki -
öz, iivey, koruman- erkekler arasmdaki ilişkiye 
dairdir. Ensest, yerleştk toplumsal değerlere 
karşt nitelik taştdtğlndan, ensestin gerçekleş
tiği aileler, durumu bir str olarak saklama ve 
ört-bas etme yoluna gitmektedirler. Ensest 
mağduru çocuklarm öze/ltkle çaresiz olmalarmm 
nedeni; kendilerinin ne karar alma ne de top
lumsal konumlarmt oluşturma hakkma sahip ol
mamalartdtr. Üstelik ailemn diğer üyelerine ba
ğlmlt bir yaşam siirdilkleri için, kendtlertni koru
ma ve savunma olanağindan yoksun olup, çoğun
lukla o/ayt anlaytp adlandtramayacak kadar kü
çiik yaştadtrlar. Ensest/n sonuçlarma gelince, a
nal ve vajtnal ytrttk ve yaralanma, cinsel yolla 
bulaşan hasta/tk/ar, erken yaşta gebelik ve psi
kolojik sorunlar yaratmaktadtr. Kapalt toplumda 
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yaygm olduğu bilinmekte. 
III-ZORA DAYALI FAHİŞE/.İK: Kadmlarm 
eş/er veya velileri tarafmdan fahişefiğe zorlan
dtğl bilinen bir gerçektir. 20 yaşmda eniştesinin 
evinde kalan İpek'e eniştesi İsmatl tecavüz edi
yor, sonra fahişefiğe zorluyor ve mahkeme; mağ
durenin olay tarihinde 20 yaşmt bitirdiğim; sam
ğin müsnet suçu işlediğine dair kesin ve inandt
rtct de/tl bu/unmadtğl gerekçesi ile heraat etti
riyor. 
IV -KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK ŞİDDET: 
Çocuğa yô"neltk fiziksel, pstko/ojtk ve cinsel ştd
det, hem ktz hem erkek çocuğurıo karşt gerçek
leşmektedir. Ancak cinsel siimiirü ve tecavüze 
uğrayan çocuklarm %90/m ktz çocuk/art oluştur
maktadtr. Uzmanlarm bildirdiğine gcire; kadma 
yonelik fiziksel şiddet ile çocuğa saldtrt arasmda 
doğru orantt bulunmaktadir. Anneleri do"vülen ço
cuklar diğer çocuklardan tki kat daha fazla ştd
dete maruz kalmaktadtr. 
Ştddetin egemen olduğu evlerde yaşayanlarda 
onemli pstkolojik yarıstma/ar gorünmektedir bun
/arm başmda; duygusal ve davramş bozukluk/art 
gelmektedir. Bugün dünya olçeğinde, sokak ço
cuklarmm büyük bOiümü; evti7de şiddet yaşamtş 
olan çocuklardtr. Bolgemizde 15 yaşm altmdaki 
ktz çocuk/art aile karart ile istekleri dtpnda ço
ğunlukla para karştltğmda, kendi/ertnden yaşça 
oldukça büyük, genelde evli erkeklerle ev/enme-

J I yA N 

ye zorlamyor. Kuma/tk hem evdeki kodmda , hem 
de tkinci kadm olan bu ktz çocuk/armm üzerinde 
ağir ve ctddi psiko/oj.,k sorunlara sebep oluyor. 
Berde/ hala geçerliliğini koruyor. Kadm hala mal 
gtbi almtp sattltyo~· diyerek konuşmasını sonlan
dırdı. 

Yine konuyla ilişkili olarak toplantıya katılan Al
man polis teşkilatından Bayan Helga Güster, Al
manya' da kadınların hangi yasalar tarafından 

korunduğuna ve şiddete maruz kalan kadınların 
neler yapması gerektiğine değindi . 

İkinci çalışma grubu ise, Cinur Ghader' in Al
manca ve Hamidiye Ünal' ın Türkçe, sundukları 
"Şiddete maruz kalan kadınların terapi ola
sılıkları" idi. 
Hamidiye Ünal, konuşmasında ilk olarak şiddetin 
nedenlerine değindi . 

• ... şiddetin tek bir nedeni yok. Yaşamm her a
nmda kadma sozlü ve kaba şiddet uygulamyor. 
Burada güce dayalt bir denetim soz konusu. Siz
ce kadm neden kendini ifade etmekte zorlam
yor? Çünkü bu çoğunlukla yaşananiart kamksa
maktan kaynak/amyor. Şiddete uğrayan kadm ya
şadtklarmt kolay kolay kimseye anlatmaz. Ancak 
güvendiği birtne anlattr. Şiddet o/aymm açtğa 
çtkmast ve anlattimasmda "güven" duygusu çok o·
nemlidir. Hatta şunu kolayitk/o soyleyebi/irim. Fi
ziki ştddete uğrayan kişi zamanla bunun actsmt 
unutabilir. Ancak sozel şiddet içtn aym şeyi soy-
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/emek mümkün değildir. Bu bir iimiir sürebtlir. 
Yaşayan kişinin içinde ka!JCI bir ac1 b1rak1r. 
Örneğin_ cezaevinde onca işkence gciren, elek
trikli sandalyeye yat1rilan bir hastam şunu sôy
ledi: "Bana onca işkence ve kôtü muamele ya
piidi, ancak sen 'orospusun' bundan sonra kimse
ye kadm/Jk yapamas1n, sen art1k işe yaramayan, 
toplum içine Çikamayan bir kişisinu deyişlerini 
asla unutam1yorum diyordu. Art1k yaşanan vah
şeti ve ac1y1 siz düşiiniin. Aym ps1kolojlk şey ev 
içinde de kadina uygulamyor. Erkek çocuk, ço
cukluğundan itibaren bir reis anlaylŞiyia büyü
tülüyor. Evlendiğinde de at/e içinde ortak karar 
almaktan çok kendi isteklerini dayatmaya baş
Ilyar. Ortak karar alma olmaz. Ta çocukluktan 
itibaren, k1zlara ayf'l, erkek çocuklarana ayr1 
bir dengeyle yak/aşi/1r. Ev içinde Şiddet yaşayan 
kadm, çocuklari üziJimesin etkilenmesin d1ye yi
ne de günlük yaşam içinde güler yüzliJiiiğünü ek
Sik etmez. Kimi zamanda şu tür Şikayetler gelir: 
Ben üç yaşmdaki kmma veya oğluma dahi sôz 
geçirem1yorum. Bu a/Jş1k olmadiğimiz bir durum. 
Bu nedenle bizde çocuğumuza bask1 uyguluyo
ruz. H 

Almanya' ya göç eden kadınların durumunuda 
değinen Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: 
·GôÇ eden ve ôzellikle Türkiye'den gelenlerin 
bizden en çok istedikleri şunlar: 'Ne zaman, 
nas1/, ne yapay1m?' diye soruyorlar ve bizden 
reçete istiyorlar. Ya da 'maruz kaldiğim Şid
detten etkilenmemeyi nasil başarabilirim · şek
linde, b1zden destek istiyorlar. 
Erkekler ise, ·ben art1k kimsenin yüzüne baka
maz oldum bana yard1m edin ', şikayet1yle geli
yorlar. · Onurumu nasil koruyay1m, bana akli ve
rin. Beni tahrik etmeseydi dayak yemezd1~ ' 
d1yor/ar. 
Önce şunu sormak gerekir. Kişi nerede bir dav
ramş bozukluğu gôsteriyor, nerede değil? 
Eğer iç1nde yaşadiği kJzgmliffin nedemni bulabi
lirse bu sağ/Jk/J bir davramşt1r. Çoğuda bek
lendiğinin d1Ş1da birşey ile karşi/aşmca Şiddet 
uyguluyor. Ş1ddete sebep olunam çôzümlerse
mz, sorun biter. 
Ş1ddette en çok kullamlan yôntemlerden biri de 
aşağilama yôntem1dir. Bu yôntem neden ku/la
m/Jr? Kisaca buna da bakalim. 
Örneğin bir hastam, 35 yillik evlifiği içinde bir 
gun kocasma, yumurtayi istediği şekilde pişir-
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mediği için dayak yiyor. Kadm da içinde yumur
ta pişirdiği tavay1 a/Jyor ve kocasmm kafas1na 
vuruyor. Bu da kadlnm evlifiği süresince yediği 
ilk ve son dayak oluyor -aman siz denemeye 
kalktşmaym. Her kafa aym sonucu vermezi
Hastalaf'lmdan biri de, 'kocam sürekli beni aşa
ği liyor. Lütfen kocam1 tedavi edin' diye b1ze 
geldi. Ancak bizim g1bi toplumlarda bu işler ge
nellikle komşuya ve aile büyüklerine düŞer. An
cak bu aşağilama sürekli olursa bu noktada dü
şünmek gerekir. 
Kadmlarm en büyük Şikayetlerinden biri de dJ
Şaf'lda melek g1bi olan adamlarm evde canavar 
oluşudur. Komşular, arkadaşlari, tamd1k dost, 
ahbap, 'kocan melek gibi adam bununla niye an
!aŞmJYorsun k1~ kabahat mutlaka sende' diyor
lar. Ben de 'onu bir de ge !In bana sorun ' diyo
rum. ' Tabi anlamalari da zor oluyor ' diyordu. • 
Ünal, şiddetten kurtulmak için neler yapmalı 
konusunda şunlara değindi: 
• Şiddetten kurtulmak iç1n kadmm kendis1ne 
uygulanan şiddeti fark edip kendi içinde bir ce
vap bulmasi ve şiddeti tammlamas1 gerekiyor. 
Eğer yaşad1klarmJ tamm/arsa o zaman iç1ndeki 
problemi çôzer. İşin yolu kendi SJmr/arJm!ZI 
kendimiZin belirlemesinden geç1yor." 
İlgi toplayan bir diğer çalışma grubu ise, IMK'
dan Leyla Hanım, Av. Sultan Bayram, GfbV
Süleyman Yıldırım' ın davet edildikleri "Devlet 
kaynaklı şiddet" konulu paneldi. Ancak son gün 
Süleyman Yıldırım daha önce katılacağını söyle
mesine rağmen, son gün hiçbir gerekçe göster
meden toplantıya katılmad ı . 

Burada sözü ilk Leyla Hanım a ldı . Önce kendi 
kurumunu tanıttı , neler yaptıklarından söz etti. 
Daha sonra kendilerine başvuran kişilerin so
runlarını nasıl çözdüklerine ve hangi konularda 
yardımcı alabildiklerine değindi. 

Av. Sultan Bayram ise, Türkiye' de ve özellikle 
Kürdistan' da yaşanan devlet kaynaklı şiddeti 

örneklerle açıkladı : 

• Sakine Aral, DiyarbakJr!J, bir BariŞ Anas1, kim
lik yaş1 60 ama bedeni 20 yaş daha çôkmüş, çiz
gileri ôyle be/irg1n k1~ çekt1kler1ni yüzünden o
kuyabiliyorsun. Bir oğlu cezaevinde ô1üm oru
cunda ôlmüş, diğeri dağda ve bir diğeri kay!p,k!
ZJ tôre cinayetine kurban gitmiş ve art1k ac1dan 
yorulmuş bedemni zorlayarak kadmlarm gôr
düğü şiddeti dl//endirmeye adamiŞ kendini ve 
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tek umudu kaytp oğlunun bir giin çtktp ge/mest: 
Aylardtr basmm giindeminde olan ve tiiylerimizi 
iirperten bir başka olay Mardin'de 12 yaşmdaki 
NÇ Şubat ayt başmda kadm sattctlart tarafm
dan, onlarca biirokratm da aralarmda bulunduğu 
iki yiizden fazla kişiye pazarlanarak tecaviize 
uğradt. Olaya adt kartşan otuzdan fazla kişi tu
tuklu bulunuyor. Tutuklular arasmda; KlZIItepe 
Kaymakamltğt Özel Kalem Mudiiru; Mardin Ziraat 
Odast Başkam, TEDAŞ MiJdiiriJ' ve İl Mtlli Eğtlim 
MiJdiiriJ' de var. KlZin ailesine para tek/tl edtldiği 
ve klZin can giivenliğinin teh!tkede olduğu, klZin 
tutuklu bir korucu tarafindan öldiJ'riJ'Ieceğine da
ir söylentiler var. 
Bir başka olay, diyalog içinde olduğumuz Dt'yar
baktr Barosu Kadm Hakiart Komisyonu, Diyar
baktr, Muş, Mardin, Batman ve Midyat'ta fOO'den 
fazla kadm mahkumla gö'riJŞtiJ' ve bu kadmlarm 
neredeyse tamammm bekoret kontrolU'nden geç
tiğini ve hepsinin gözaltmda söziii ya da flztksel 
cinsel tacize maruz kaldtğtm ortaya çtkardt. 
Diyarbaktr'da devlet giirev/i/ert; ktrsaldaki ka
dm/art toplayarak 'sizi hastaneye gö'fiJ'riJ'yoruz' 
dt'ye gö'tiJ'riiyorlar ve yedi kadmm tüpleri bağ/am
yor. Bu tŞ!em, istekleri dtşmda yaptltyor. Bu tŞ
Iemin Diyarbaktr Doğum Hastanesi ' nde yapt!dtğt 
ve elli kadmm isminin a/mdtğt, tŞ!em yapdanlarm 
hiç birisinin Türkçe bilmediği ve bunun OHAL tle 
İl Valiliği' nin bilgisi dahtlinde yapt!dtğt ve bu ko
nuda resmi yaztşmalarm olduğu Diyarbaktr Kadm 
Damşma Merkezi-Se/is tarafindan btze ifade 
edi/dt: Yine Batman, Ştrnak ve Hakkari'de buna 
benzer olaylara rast/andtğt belirtildi Bu uygula
manm genelde 25-30 yaş arast kadmlara yapt!
dtğt ve kadm/arm bu duruma psikolojik ve fizyo
lojtk olarak haztr olmamasmdan do/ayt ciddi so
runlar yaşadtklart bize aktart!an bilgiler arasm
da. 
Yine Uluslararast Af Örgütü, 2002 ytlmda yap
ttğt araşttrmanm sonucunu, "Kodtnloro Yönelik 
Gözo/ttnda Şiddete SonH başltklt bir raporla a
çtkladt. TiJ'rkiye'de cinsel ştddetle tomşan kodm
larm, bu kö'fiJ' deneyimlerini açtkço anlatmost ve 
adalet elde etmesinin son derece zor olduğunu , 
toplum tarafindan dtşlanmanm ve "nomus 6 kav
ramanm cinsel ştddet kurbanlarmt sesstz btrak
ttğt vurgulondt. Raporda ayrtca suçlularm devlet 
görevlileri olmast halinde, tiJ'm bu kadmlar için 
tehdit oluşturan bir ştddet ve ayrtmctltk kiJJtiJ'riJ'-

J f Y A N 

niJ'n pektŞtt'rtldiği belt'rttldt: Uluslararast Af Ör
giitu; suçlular hem mağduru, hem de onun içinde 
yaşadtğt toplumu hedef almaktodtr. Suç cezastz 
kaldtğt zaman tekrarlamr." 
Festivalin kültür programı çerçevesinde Kürtçe, 
Türkçe ve Almanca olmak üzere müzik dinletileri 

sunuldu. 
Şarkılarıyle festivale renk katan sanatçılar, Ko
ma Nemrud, Fate, Regina Weiss, Türkan ve Ba
har, Halk oyunları ekibi-Koma Biyan izleyen-Ierin 

beğenisini kazandı. 

Bunların dışında, Bilge Acar' la okuma saati dü
zenlendi. Acar burada son kitabından kesıtler 

sundu. Yine Bilge Acar' ın yaptığı tablolar, kadın 
kostümleri, el sanat ürünleri, şiddeti anlatan fo
toğraf panolar ı ve kadınları hakkında söylenen 
Kürtçe atasözlerinden oluşan sergi, katı lanların 

ilgisini çeken bir diğer çalışmaydı. 
Ayrıca, KOMJIN Şiir Korosu da kültür progra
mında yer aldı . 

Festivalin gerek ön hazırlıklarında yer alan ge
rekse, festivale sesleriyle, bilgileriyle, oyunla
rıyla, şiirleriyle, tablolarıyle emek veren her
kese en içten teşekkürlerimizi sunarız. 

Üç gün süren festival süresince konuklarımızdan 
görüşlerini almayı da ihmal etmedik. 
Av. Sultan Bayram: Bu festivale ilk olması aç ı 

sından büyük bir değer biçiyorum. Gerek ülke
mizdeki gerekse de genel olarak Kürt kadın so
runlarının burada irdelenmesi benim için ve Kürt 
kadını için büyük önem taşıyor. Sizin buradaki 
çalışmalarınızı çok güzel ve başarılı bulduğumu 

belirtmek istiyorum. Bu üç gün boyunca süren 
festival programında yapılan Workshop' lardaki 
psikologların verdiği bilgilerin, ekonomik, sosyal 
ve siyasal olarak şiddete uğrayan biz kadınların 
so-runlarının nedenleri ve çözümleri konusunda 
öne-rilerin sunulmasının çok başarılı ve etkileyici 
oldu-ğunu söyleyebilirim. 
Bunun yanında festivalin genel havasıyla; müzik, 
resim, kadın figürlerinin yer aldığı sergi ve 
Workshop' lar bir bütün olarak çok güzeldi. Hat
ta ' biz de bunu ülkede yapabilir miyiz?' diye dü
şünmeden edemedim. Umarım biz de bu güzel 
festivali örnek alarak ülkede bir benzerini ger
çekleştiririz. 

Katılım sayası ve kimi teknik eksiklikler vardı. A
ma bunu ilk olmasına bağlıyorum. öyle sanıyorum 
ki bir sonraki festival daha başar ılı geçecektir. 
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Sizlere başarılar diliyorum. 
İrina Wiessner-Baskı Altındaki Halkları Ko
ruma Derneği Eski Başkanı: Öncelikle olumlu 
bulduğumu söylemek istiyorum. Yaptığınız işi 

büyük bir cesaret olarak nitelendiriyorum. Yıl
lardır siyasi arenada yer alan koskocaman Al
man partileri dahi böyle üç günlük bir etkinlik 
yapmayı göze olmazken, sizler bunu başarıyla 

gerçekleştirdiniz. Festivalde işlenen konuları 

çok ilginç bulduğumu belirtmek istiyorum. Çün
kü dün katıldığım Wolksohp ' lar çok ilginç, ve
rimli ve kaliteliydi. Uzman birinin katılmasını ve 
katılan dinleyicilerin kaliteli sorularıyla uzman
dan yaşadıkları şiddette dair bilgi almalarını ve 
yaşadıklarını rahatlıklara anlatmalarını çok et
kileyici buldum. Bu anlatımların bir odada Al
manca diğer bir odada Türkçe olarak verilme
sini, burada yaşayan ve kendilerini Almanca da
ha rahat ifade eden Kürt kadınları açısından 

çok önemli bir adım olarak gördüm. Kürt top
lumundaki erkek egemen anlayışının ve feoda
lizmin kötü yönlerinin ve kadına yönelik şiddetin 
tüm boyutlarıyla irdelenmesi Kürt toplumu ve 
Kürt kadını açısından önemli bir adımdır. Tabu 
olan bir yönü kırmak çok güzel bir çalışmaydı. 
Sizleri içtenlikle kutlarım. 

Olumsuzluk olarak şunları söyleyebilirim: Orga
nizasyon daha kontrollü olabilirdi. Çocukların 

gürültü etmesi engellenebilirdi. Ve müziğin tonu 
daha iyi olabilirdi. Örneğin kadınların okudukları 
şiir leri ve söylenen türküleri daha iyi anlayabi
lirdim. 
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Genel anlamda festivalin izi b~ğendiğimi söyle
yebilirim. Ben de KOMJIN' a üye olmak istiyo
rum. 
Bilge Acar: Festivali düzenleyenleri ve emeği 
geçenleri kutluyorum. Kürt kadınlar ı açısından 

bir başarı ve önemli bir adım olarak görüyorum. 
Ayrıca birçok eylemde gördüğümüz organize 
eksikliği burada da göze çarptı. Bu tür eylemle
rin Kürt halkına ve Kürt kadınına çevrilince çok 
etkili ve başarılı olduğunu düşünüyorum. Hepi
nizi tekrar kutluyorum. 
Muzaffer Çektir: Böylesi bir etkinlik ilk ol
masına rağmen kadınların yaptığı önemli çalış
malardan birisidir. Amaçlanan konu çok önemli, 
ancak bu bir yıla s ığdırılarak hazırlanmalı . Aylar 
öncesinden propagandası yap ıl malı . Çok daha 
önceden kitlelere ve kuruluş lara ulaşılmalı. Bu 
daha iyi bir duyumu getirecektir. Bu calışmala
rın pek yapılmadığını düsünüyorum, zaten bu 
sonucu katılımın az olmasından da çıkarabiliriz. 

Nazif Telek: Bu tür çalışmalar elbette ki çok 
önemli ancak, bu çalışmalar daha önceden haber 
veri lirse daha iyı olacak. Festivalinize ancak son 
gün katılabildim. Daha önceden haberim olsaydı . 

Beraberimde birkaç kişi daha getirebilirdim. 
Kadın çalışmas ı olması olduğu için ayrı bir değer 
biçi lmesi gerektiğıne inanıyorum . 

Şeriban Bal: Öncelikle emeği geçen herkese 
teşekkür etmek istiyorum. Festivalde bir takım 
eksiklikler vardı , ama buna rağmen başarılıydı. 
Bundan sonra düzen lenleyeceğimiz fest ivalierin 
daha iyi o lacağına inanıyorum. 
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~ kOMKAR'! N . ~ 

~ 1_~. kONyRSS!'N!N ARDlNDAN ~ \ ı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~? 
İnsan umudunu yitirmediği sürece vardır. Bu
nu neden mi söylüyorum. 3-4-5 Ekim tarihle
rinde gerçekleşen KOMKAR'ın 18. Kurultayı 

beni heyecantandırdı ve umudumu daha da ar
tırdı . 

Evet, söz konusu tarihlerde KOMKAR' ın 18. 
Kongresi ' ni üç gün boyunca izledim. Üç gün 
boyunca salonda gözlemlediğim , soluduğum at
mosfer ve yapılan konuşmalar Kürt sorunu ko
nusunda yaşanan olumsuzluklara rağmen , Kürt 
sorununu ve diyasporadaki Kürtlerin umut ışığı 
olan kurumların dimdik ayakta durmaları ve 
sağduyuyu, kararlılığın yitirmeden hareket et
meleri , yetişen yeni nesile götürmeleri beni ol
dukça heyecanlandırdı . 

Kürt cephesinde yaşanan gerilernelere rağ

men -öyle söyleyenler ve görenler var- tam o
larak buna katıimamakla birlikte, söz konusu 
kongrede gerek alınan kararlar ve gerekse de 
geleceğe yönelik programlar beni oldukça etki
ledi. 
Tabii ki , en önemli yönü bu üç günlük kongrenin 
tamamiyle Kürtçe olmasıydı . Yurtdışında yeti
şen gençlerin en iyi kullandığı dillerden biri o
lan ülke dili Almanca ve Kürtçe'ydi. Ben dahi , 
Zaza olmama rağmen o ortamdan etkilenip, o 
kırık Kurmancamla KOMJIN' ın ve kendimin 
görüş , önerilerimizi sunmaya çalıştım. Bu be
nim için bir ilk adımdı . Diğer bir yönü de, ora
daki o sağlıklı duruşa destek almaktı. Evet üç 
gün boyunca Türkçe kullanılmadı. Yapılanlar 

küçümsenemeyecek bir adımdır . öyle umut e
diyorum ki, tüm Kürtler zor da olsa, artık tüm 
top lantılarını Kürtçe yapmak için uğraşır. Ken-

N di kurumlarında, evinde Kürtçe dışında bir dil 
fi kullanmaz. 
c KOMKAR'ın kongresinde alınan kararlar tam 
L da öngörülü ve geleceği ve ihtiyacı görüp ona 
A göre kararlar alması çok daha sevindiriciydi . 

Söz konusu kararların tamamını siz okuyucu-

larla paylaşmak istiyorum. 
Bu kararlar içinde KOMJIN'ın kongreye sun
duğu öneri lerden üçünün kabul edilmesinin bizi 
sevindirdiğini ayrıca bel irtmek istiyorum. 
Birinci kararı , anadi lle ilgiliydi. Söz konusu ka
rarın ayrıntısı ise şöyle; 

• KOMKAR'm önümüzdeki dönemde bir yandan 
yetkili polittk çevreler, kurum ve kurulu$1ar/a 
giirü$me/er yaparak, Kürt aileleri ve çocuk
/armm özel konumlanm, çok di//i/iğtn bir zen
gtnlik olduğunu, anadi/tn ktjiltk geli$imi üze
rindeki etkileri ve ikinci dil ögrenmedeki öne
mini de vurgulayarak, Kürt çocuklarma vertl
mtj olan ders saatlerinin ktstflanmast yertne 
tüm Almanya' da Kürt çocuk/arma anadil dersi 
ftrsatmm verilmesi gerekliliğini kavratmak, 
bir yandan da Kürt ai/elertnin, elde edilen bu 
haklara sahip çtkmalart konusunda bilgilen
dirilme/eri ve anadilin öneminin kavranmast 
gerekliliği konularmda tüm örgüt üyelerintn 
bulunduk/art yörelerde aktif olarak çalt$ma
lara kattlmalarmt sağlayarak, yoğun çaba sarf 
edeceğini karar altma altr. " 
İkinci kararı , Güney Kürdistan'daki gelişme ler 
ve onlarla yapacakları dayanışmaya verdikleri 
önemi içeriyor. Söz konusu kararın ayrıntıs ı 

ise şöyle; 

• Ba$ta Kürtler olmak üzere Irak halklarmm, 
müttefiklerin Irak ' a müdahalesi yardtmtyla 
kanit Saddam diktatörlüğünden kurtulmalarmt 
sevinçle kar$tlar. 
Güney Kürdistan 'da, iki büyük yurtsever 
güç PDK ve YNK arasmdaki bar1ş sürecinin 
gelişmesi sonucunda, Kürdistan Parlamento
su ' nun birliğinin sağlanmasindan duyduğu 

memnuniyeti belirtir. 
İki büyük güç arasmdaki dost ve karde$çe 
iltjkilerin, bu parçadaki kazammlartn korunma
smdaki belirleyici roliine dikkat çeker, taraf
Iara tltjkilerini daha da geltjtirme çağrtsmda 
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bulunur. 
Güney Kürdistan halkmm w Irak ' a Demokrast~ 

Kürdistan ' a Federasyon" diye formüle edilen 
mücadelesini destekleyen kongremiz, Güney'
deki kazantmlart korumak ve yeni dostlar ka
zanmak amactyla, taraflarm Avrupa ' da faali
yet gösteren demokratik örgütlenmelere bir
likte çalt§ma önerisinde bulunur. ll 
Üçüncü kararı , Türkiye'nin demokratikleşme
diği ve çıkardıkları yasaların hiç de sanıldığı 
ve söylendiği gibi olmadığı noktasına dikkat 
çekiyor. Söz konusu kararın ayrıntısı şöyle; 
• Türk hükümetfertnin AB ' ye üye olmak ama
ctyfo çtkardtklart Nuyum yasa/arma" kar§tn de
mokratikle§me alanmda ve Kürtlerin yaşam
larmda ctddi bir değijiklik o/madtğt bir ger
çektir. 
Kongremiz, bu gerçeği' Avrupa kamuoyuna an
latmak, AB'ye üye devletlertn Kopenhag Si
yasi Kriterleri 'nin gerçek anlamda uygulan
most için Türkiye' ye baskt yapmalarmt sağla
mak amaCiyla çalt§ma yapmayt karar alttna 
altr." 
Dördüncü kararı , Kürt sorununu ve diyaspo
radaki Kürtlerin sorunlarının tek başına çöze
meyeceklerini tüm yurtsever Kürt çevreleriy
le gerek var olan birlik platformlarını gerekse 
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de yeni güçlü birlik çalışmalarına ilişkindi. Söz 
konusu karar da şöyleydi : 

·Son dönemlerde Kürt yurtsever güçleri ara
smda birlik yönünde att!an adtmlardan -Tür
kiye'de HAKPAR 'tn, yurtdt§mda İNSİYA
TİF, DEMKURD ve Avrupa Kürt Platformu
PLA TFORM 'un o/ujmast- memnuniyetini dile 
getirir, KOMKAR 'm içinde yer aldtğt birlik
lerin kağtt üzerinde kalmamost için çaba sarf 
eder ve ö'teki birlikler/e dayam§ma içinde ola
cağim karar a/tma altr. ll 
Beşinci kararı , ulusal televizyonun çalışmala
rı içinde KOMKAR'ın da içinde yer alması ve 
daha güçlü katkı sunmasıydı . 

·GEL-AG'nin yürüttüğü ulusal televizyon ka
nalt kurulmost çalt§masmt desteklediğini be
yan eder ve bu çaltşmaya maddi katkt sağla
mak amaCiyla WEÇAK vb. kuruluşlarla bt"rrik
te veya kendi başma her tür etkinliği orga
nize etme ve desteklemeyt karar altma altr." 
Altıncı kararı , gençlık çalı şmaları ve gençle
rın gelecek ıçın ne kadar öneml i ve vazgeçil
mez değerler olduğunun al tını çı zıyor. 

· Gençliğin örgütlü çaltşmaya kazandmimost ve 
daha aktif hale getirilmesine verdiği özel ö
nem doğrultusunda, yurtdtşmda yaşayan Kür
distan ' lt gençlerttı kendi kimlikleriyle tamş-
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ma/an ve politik olarak yetkinle$
tirilmelerine ycinelik, gerektiğinde 
konunun uzmanlarmdan da destek 
alarak sistemli ve düzenli eğitim 
çall$malart yapmayt karar o/tma 
alir." 
Yedinci karar, kadınlara toplum
sal yaşam ve siyasal yaşama daha 
aktif katılmalarını sağlamak ama
cıy la kota ayırmasıyla i lgiliydi. 
• KOMKAR'm, kadm üyelerinin po
littk ya$ama daha etkin kattllmla
rmt sağlayabtlmek amactyla, kendi
sine bağli tüm birimlerin yôneti
cilerinin seçitT11"nde, yapacaği siya
sal, sanatsal, kültürel, diplomatik 
vb. her tür etkinlikte kadmlarm 
temsil edilmelerini sağlamayt ka
rar o/tma alir. " 
İnsanoğlu kaos ortamında her şe
yin daha da karışacağın ı söyler. 
Ancak kimi zaman da t am tersi 
olur. Bazen de tam be li rgi n leşme

sine sebep olur. Kürt , arenasında 
kimlerin iş yapıp yapmadığı , kimin 
Kürt kiminin yapmacık , pazarcı ol
duğunu artık açıkça görülmüştür 

veya görmelidir. Artık bazı kesim
ler için iş işten geçmiştir. Boşuna 

cumhuriyeti şekilden şeki l , boşuna 

üçü beş göstermeye, boşuna gü
neş i balç ığa batırmaya, kimi hak
sız eleştirilere , bu tür kişi ve ku
rumlara artık yer yok. Çünkü, bir 
zamanlar bir otobüse bir sürü dal
gın olan insan bindi bu insanların 
bazıları kendilerine geldiklerinde 
otobüs durağı çoktan geçmişti . 

Bazıları da hô.lô. uçuruma giden ve 
Anıtkabir durağında duracak oto
büsten inmemekte ısrar ediyorlar. 
Durağı çoktan geçenler , telaş la 
yerinden fırlayıp , eyvah! diyenler, 
"ben niye bu söylenenleri ve ya
şanan bu olumsuz durumu görme
dim veya ben niye fark etmedim, 
şimdi ne yapaca~ım" diye düşü-

nenler .. Tabii ki yeni bir taşıto bi
nip geldiğiniz yolu geri gitmekten 
başka çareniz yok. Ancak hô.lô. 
yanlışlığını fark edemeyenler, bu 
yanlış gidişi yapanlar, hiçbir za
man yanlışlığını kabu l etmediği için 
geri dönüp yanlışlıklarını düzelt
meyi de düşünmezler . Ama bunu 
yapmayın. Kendinizin de etrafmtz
dakilerin de ômrünü; yeteneğliu; 

geleceğini çaltyorsunuz. Sizin yan-
11$11klarmtza rağmen bu i$i tsrar/o 
sürdürenler var. Siz yapamtyor
santZ, bart; yapabilecek/ere engel 
olmaym 
Resmi ideoloji ve taşıyıcıları Kürt 
halkının varlığını yok etmek ve sin
dirrnek için her türlü olanağı bu 
güne kadar kullandı ve kullanmaya 
devam ediyor. Tezkereler , yeni çı 
kar ılan eve dönüş yasaları vs. bu
nun somut örnekleridir . Pazarl ı kta 

onlar başarısız oldular. 
Tüm baskılara rağmen bugüne ka
dar, egemen politika Kürt kiml i ğini 

yok edemedi ve bu gidişle de bu 
sağduyulu ve mantıklı yaklaşımlar 

olmadıkça da, olmayacaklar. Kürt
ler verdikleri onurlu müca'delede 
de zorbalığa ve baskıya fazlasıyla 
direndiler. Hiçbir güç on ları teslim 
almadı . -kendi hizmetindekiler ha
riç- bundan sonra da daha güçlü ve 
yeni bir kanla yetişen nesil le akı ll ı 

politikalarıyla ve yaklaşımlarıyla 

daha da büyüyeceklerd ir. 
Gençler , kadınlar, yaşlılar , daha 
güçlü KOMKAR için daha çok ça
lışmak, daha çok fedakorlık etmek 
ve daha güçlü bir ses çıkarabilmek 
için el ele vermenin ve alınan sağ

lıklı kararları hayata geçirilmesi i
çin çalışmanın tam da zamanı. Çün
kü gelecek güzel günlere ulaşma
mız biraz da buna bağlı 
Öyleyse hadi hep birl ikte örgütlü 
mücadeleye! 
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Merhaba, 
Bir önceki yazımda bireysel kimliğini ka

nıtlamaya çalışan, yabancı bir kadının bu 
ülkede kullanabileceği olanaklardan söz 
etmek üzere ayrılmıştık. 

Deneyimlerim ışığında önereceğim ilk 
şey 'karar vermek', buraya uyumsuzluk 
zincirlerini kırmak ve karşınıza çıkacak 

engellerle savaşmak. 'Savaş', evet çok 
sert bir terim gibi görünüyor. 
Ama bu kararın ardından görüyorsunuz 
ki , bir milletin özgürlük savaşından , ka
dının özgürlük savaşı hiç de ayrı ya da 
kolay değil , hatta bir o kadar da zor. 
Özgürlük istiyorsak önce bizler özgür 
düşünebilmeli ve yaşayabilmeliyiz. Ancak 
o zaman bağımsızlık mücadelesine ger
çek, yapıcı bir katkı sağlayab ili riz . Bu bi
linçle yola çıkmak şart diye düşünüyo
rum. 
İkinci olarak, çevremizr tanıyalım. Ne
rede okul, kil ise, değişık vakıflar , klüp
ler, kütüphane gibi sosyal kuruluşlar var, 
onları bulalım. Korkunun ecele faydası 
yok. Dillerini iyi konuşamazsak bile ola
bildiğince çok insan tanımaya ve onlarla 
iletişim kurmaya mecburuz. Hiçbir okul
da öğrendikleriniz sokağa çıktrğınrzda 

yeterli olmuyor. Aneçık insanlarla kurdu
ğunuz o yanlışlarla dolu cümleler size 
kendinizi aniatmayı ve onları anlamayı 

öğretiyor. 

Çocuğunuz varsa bu büyük bir avantaj. 
İyi kullanabilirsiniz, olabildiğince sık o
kul faaliyetlerine katılabilirsiniz. 
Emin olun diğer veliler arasında sizinle 
dostluk düzleminde yolu birleşen insan
lar bulacaksınız. 
Yardım istemekten, sorup ögrenmekten 
çekinmemelisiniz. Çocuklarınız için küçük 
uğraşlar ararken, sizin için de uygun fa
aliyetlerle mutlaka karşılaşırsınız. 

Küçük, önemsiz iş olanakları derken eko
nomik bağımsızlığa giden ilk adımı atabi
lirsiniz. 
Her bireyin toplumda sorumluluklarr , gö
revleri ve hakları var. Topumlar kendi 
kurallarını kanunlarla belirlediğine göre, 
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bu ülkedeki hak ve görevlerinizi öğren
mek çok öneml i. Bu bağlamda başvura
bileceğiniz dayanakların başında yetkil i 
makamlara oku l, belediye, kil iseler 
gönüllü kuruluşlar vb. Geliyor. İnternet 
sayfaları ve hemen her dilde bas ılmış 

kitaplar bulmak mümkün. Hak larrnı z r öğ

rendikçe kendinizi korumak için gerekli 
donanım lar da hazırlanıyor. Gerisi zama
na ve uğraşlarrnrzrn sonucunu almaya ka
lıyor. 

Bir yere uyum sağlamak asla taklit et
mek veya öz kimliğinizden , kültürünüz
den vazgeçmek anlamına gelmiyor. Olma
sı gereken tek şey olduğu gibi görünmek 
ve onları aniayı p saygı göstermek ve aynı 
şeyi karşıdakinden beklemek. 
Sözümü Özdemir Asafrn bir şiiriyle bi
t irmek istiyorum. 

OTE 
Benden onlara benzer olmayt beklemeym 
Ve on/an ymeler oltnay~ da beklemeyın 
Herkes yenl1iğe ulaŞir 
Kimseden bana benzer olmayt 
beklerneyin 
ONARMAK ZORDUR 
Şarktlar değil de 
Kulaklar bitiyor 
Onarmak zordur 
Bir yiirek iişiimiiş 
Kapamtş kaptlarmt 
Onarmak zordur 
İnsamn içine diişen korku 
Özğiirliigiinden olmuştur 
Onarmak zordur 
Bir şey yitirtfmiş 

Hiç eskilneyecek 
Onarmak zordur 
Öliimii diişiinmek yemlmek 
Sevmek ôliimii yenmektir 
Onarmak zordur 

Umarım siz dostlar bu savaştan onarıl
ması imkansız yaralar almadan çıkarsı

nız. 

Umarım herşey gönlünüzce olur. 
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Karanlık ve bulutlu bir Kasım gününde, rüzgôr 
sert esiyordu Beyoğlu'nda. Islık çalan rüzgôrda 
kay-bolmuş , ince bir ses "Lavanta! Lavanta!" diye 
sesleniyordu. Saray Muhallebicisinin önünde çö
melmişti. Kucağındaki sepettin içinden selefon 
paketçiklerine doldurulmuş lavantalardan birisini 
bana doğru uzatırken "adın ne senin" diye sor
dum. Önce sesi ile "Lavanta! Lavanta!" diye cevap 
verdi. "Nave te çi ye" soruma gülümsedi ve "Çi
çek" dedi. Sekiz yaşında idi . Ağabey arada bir 
uğrayıp göz kulak oluyormuş. "Bu elindeki sepet
le zabıtadan kaçmak güç olmuyor mu?" diye sor
duğumda bana: 

"İkinci defa sepetimi aldtk/artnda çok ktZdtm. 
Polisi arkasmdan takip ettim. Karako/o gelince, 
koşup 'komiserin' odasma girdim. Bağtrdtm, ağ

ladtm ve sepetimi geri istedim. 'Komisere' ' Ben 
yankesictftk yapmtyorum, çalmtyorum. Okula gi
demiyorum, çiinkii çaltşmam laztm. Para kaza
myorum. Eve bir somun ekmek giftiirmek için he-
pimiz in çaltşmast laztm ...... ' dedim. Sepetimi geri 
verdt: O giinden beri benim sepetimi almtyorlar. n 

Küçük Çiçek, İstanbul'un en gözde mahallelerin
den birisinde, elindeki sepeti ile Türkiye'nin poli
tik ve ekonomik çıkmı:ızlarının açtığı toplumsal 
yaralar sergiliyordu. Bu kanayan yaraya gelip ge
çen Türkiyeli insanların en çarpıcı tepkisi Çiçek' i 
görmezlikten gelmek, duymamaktı. 
1950' li yıllardan beri İstanbul'a ekonomik ne
denlerle akın eden Anadolu halkları şehrin yer
leşim yerlerini, şehir sınırlarına doğru itmişlerdi . 

"Her taşına yekpare Acem mülkünün feda" oldu
ğu İstanbul şehrinin sınırlarında getolar, varoş
lar , gecekondu mahalleleri büyümüştü. Bu gün, 
alt yapısız , elektrik ve susuz, çamur yollarla bir
birine bağlanan bu yerleşim yerlerinin biraz öte
sinde, gökdelenlerin yükseldiği, sıcak suyun şeh
rin altından dağıtıldığı , kurulu parklarını , üniver
sitelerini, garajla, villalarına, şehre giriş nokta-

larında hüviyet soran özel polislerin veya jan
darmanın koruduğu modern şehirler yükselmek
te. Burjuva hayallerinin süslü şehirleri , ayn ı za
manda varlık ve yokluk arasındaki uçurumu de
rinleştirmekte. 

Pek çoğumuz varoşlarda yaşamıyoruz. Varoş ya
şamının göçe zorlanmış Kürt ailesine, toplumuna 
getirdiklerini bilmiyoruz. Ben bu yazımda, İstan
bul varoşlarında gözlemlediğim , geleceğin anala
rı , Kürt kadınlarının , bütün ekonomik ve sosyal 
imkansız i ıkiara rağmen , yaratıcı mücadelelerin
den bahsetmek istiyorum. Çünkü, gören, bilen, 
duyan bazılarımız yazmazsa, bizlerden sonraki 
nesiller Kürt kadınlarının bu günün şart larında 

verdikleri mücadeleyi gene öğrenemeyecekler. 
1990' lı yıllarından itibaren, TC'nin sürdürdüğü 
"düşük yoğunluktaki savaş" getolarda, varoşlar
da, gecekondularda yaşayan yokluğun ordusuna, 
evleri , köyleri , ürünleri yakılan, hayvanlar ı öldü
rülen ve zorla kendi topraklarından sürülen Kürt 
halkını da ekledi. Varoşları kasıp kavuran kapi
talist sistem, sürülmüş, toprağından, çiftin-den, 
sabanından edilmiş Kürt köylüsünü vasıfsız işçi 

diye tanımlamakta gecikmedi; bu artık işsiz-ler 
ordusu geçici, günlük, geçimi karşılayacak as-gari 
ücretin altında, hiç bir sosyal ve ekonomik gü
vence vaadetmeyen i nşaat sektörüne yönlendi
rildi. Tarlasında yet işenle yetinen, hayvanının eti 
ve yan ürünleri ile beslenen, hatta bazen ufak 
çapta ticaret yapma i mkanı bi le bulup geçi-nen 
Kürt köylüsü, varoşlarda kalabalık ailesini bes
Ieyecek ekmek parasını kazanmak, şehir yaşamı
nın getirdiği masrafları da karşılamak zorunda. 
Göçe zorlanan, lisanı , töresi, sosyal yaşamı ile, 
dolayısı ile her ahvalde hor görülen Kürtler gün
lük geçim derdine ilaveten, yanar yanmaz elek
trik, akar akmaz su, toplanmayan çöp parasını, 

çocuklarının şehir yaşamı ile gel işen masraflarını 

da düşünür oldular. 
Geleneksel köy yaşamında , Kürt erkeklerinin i-
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lerleyen yaşları, sabanın, ekinin al
tından kalkmayı beceren oğulları , 

gelin olma yaşına gelmiş kızları ile 
birlikte fiziki çalışma gerektiren 
işlerden erken emekli olmalarını 

sağlar. Bu erken emeklilik, onların 
sosyal ve ekonomik görevlerinden 
tamamen çekilmeleri anlamına gel
mez hiç bir zaman. Tam aksine, bü
yüyen oğulların tarım işlerini yük
lenmeleri ve gelinierin ekonomik 
katkıları , yaşianmaktc olan neslin 
ekonomik ve sosyal yatırımlara ve 
ilişkilere daha çok zaman ayır

malarını sağlar. Ataerkil ve aşiret 
sisteminin sosyal yükümlülükleri, 
evlenecek oğullar için gerekli baş
lık parasının ayarlanması, kız evlat
ların evlilikleri ve alınacak başlık 

parasının pazarlığının yapılması gibi 
yeni görevler, erken emeklilik yaş
larında, Kürt erkeğinin genç nesil
leri devamlı kontrol altında tutan, 
erkini ve egemenliğini de arttıran, 

sistemin devamlılığını sağlayan un
surlardır. 

Zorla gelen göç, Kürt köylüsünün 
üretim araçlarından yoksun kalmış 
olması , kapitalist sistemin çarpık i
lişkileri , yoksulluk ve işsizlik, va
roşlarda yaşayan hemen hemen 
tüm göçmen Kürt ailelerinin töre 
ve ananelerinde değişikliklere ne
den olmaya başladı . Kırsal yaşam

da, erken emekli olan Kürt erkeği

nin erki artarken, varoşlarda yaş
ları dolayısı ile inşaat sektöründe 
bile iş bulamamaları , onları genç 
oğullarının kazanacağı ekmek para
sını bekler duruma düşürdü. Kapi
talist sistemin kıskacında ailesinin 
geçimini sağlayamayan Kürt erkeği, 
çok kısa zamanda oğullarının geçici 
işlerden gelen kazancının bile ge
çim sorunlarını halledemediğini an
ladı. Yaşlılar görevlerini yerine ge
tiremez olmuşlardı, çaresizdiler ve 
toplum içine çıkamaz duruma düş
müşlerdi. İşsiz genç delikanlılar 

ise sigara dumanı ile dolu kahve
lerde vakit öldürüyorlardı ve kız
gındılar. Dünyaya kızgındılar. Siga

ra alacak paraları yoktu. Yarınlar 
için garantileri yoktu. Çürümekte 
olan ataerkil sistemin temel direk
lerinin dibinde kapitalist hazır 

bekliyordu. Karanlık havasız mah
zenlere atabileceği genç ve taze 
kan arıyordu. Bu sistem çalkantı
sında, dik ve dar merdivenlerle ini
len karanlık hücrelerde gelişen ye
ni varoş ekonomisi, bir vampir gibi 
beş yaşındaki her erkek çocuğun 
kanını emmeye hazırdı . Devletin 
kontrolü yoktu. Uluslararası anlaş
malara imza koyarak kapitalist sis
teme karşı koruyacağına söz ver
diği küçük çocukları çalıştıran, ka
çok atölyeleri görmezden geliyor
du. 
Kırsal yaşamda "A llah rızkını da 
verir" diyen Kürt köylüsü , her yeni 
doğan çocuğa beslenecek bır bo
ğaz olarak deği l de, yarınlarda a ıle 

ekonomisine katkısı olacak, yaşla
nan ebeveynlerin yükünü azaltacak 
bir nimet gözü ile bakar. Kürdis
tan'a da 1950' lerden itibaren ya
vaş yavaş yerleşen ve çarpık yön
temlerle kırsal yaşama giren ka
pitalist ekonomi, düşünülenin tam 
aksine, çok çocuklu ailelerin eko
nomik alanda daha başarılı olduğu
nu gösterdi . Her geçen gün artan 
geçim sorunlarına rağmen, Kürt ço
cukları bir üretim aracı olarak dü
şünülmed i ; anne ve babalar ı tara
fından her zamanki gibi korundu ve 
yaşları ile orantılı olarak kendi 
üstlerine düşen görevi yer ine ge
tirmeleri beklendi. Şehir varoş

larında ise, yeni doğan çocuklarla 
birlikte büyümeye devam eden ve 
açlıkla burun buruna gelmiş Kürt 
ailesinin çıkar yolu kalmamıştı. Kız 
evlatlar ataerkil sistemin namusu 
idi. Bu şartlarda, ataerkil sistemin 
koruyucusu Kürt erkeği bebek yaş-
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to erkek çocuklarını, özellikle tekstil sanayisinin 
esirleri olarak pazarlamayı kabul etti. Varoşlar
da, gelişen kapitalist sistem bulduğu taze kondon 
emin, gizli, koçok, yasak mohzenler, küçük otöl
yeler geliştirmeye başladı. 
Kürdistan tarihinin nadir yazılı soyfalarına bak
tığımızda ve sözlü tarihi tonıdığımızdo, kırsol 

bölgelerde yaşoyan Kürt kadınının, bütün baskı
lara rağmen , Kürt otoerkil sistemi ile her zaman 
pazarlık yollarını açık tuttuğunu görürüz. Bazı 
sosyolog ve ontropologlorın incelemelerine red 
eder şekilde, bu Kürt kadınları, en güç zamon
larda yaratıcı ve çözümler getirici görüşler ve 
pratikler üretmişlerdir. Düşünülenin aksine, pek 
çok Kürt kadını, her ne kadar ancak acil durum
larda doktora gidecek kadar şehrin yolunu bul
muşso do, dış dünyaya kopalı kalmamış, okuma o
lanakları bulamamış bile olsa çevresindeki ge
lişmelerden haberdar olmuştur. Şehirden ziya
rete gelen bir yakın, yurt dışından gelen bir ak
raba, konu komşusu ile geliştirdiği kanallar dış 
dünya ile bağlantılarını sağlamıştır. Her zaman 
ailesinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ha
zırl ı kl ı bulunmuştur . Ekonomık katkısına ilaveten, 
çerçı ıle pozorlığı , gereklı değış tokuşu yapan do 
Kürt kodınıdır. Bu durumu varoşlarda do görüyo
ruz. 
Kırsol yaşamda, otoerkil sistemin baskılarını 

farklı şekillerde yaşoyan Kürt kadınları, voroş-
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larda yoksullukton, açlıktan, bunların doğurduğu 

sağlık sorunlarındon en fazla etkilendikleri hal
de, kırsol yaşamdon farklı ve ağır yükümlülükler
le karşı karşıya kalırlar. Voroş yaşamında çocuk
lar daha çok Türkçe konuşma ve öğrenme imkanı 
bulmoktodırlor. Göçe zorlanmış Kürt kadınları ve 
özellikle anneler Kürtçe'nin ve Kürt töre ve ono
nelerinin genç nesillere taşınması hususuno özel
likle önem verirler. Pek çok Kürt kodını Kürtçe 
ve Kürt kiml iği orasındaki ilişkiy i ısrarla ifade 
eder. Hatta bu sebepten, Türkçe bildikleri hal
de, çok gerekli olmadıkça, Türkçe konuşmozlor. 
Voroş yaşamında, anneleri en yakındon olôkodor 
eden konu, yoksulluğun kadın yaşamına getirdiği 
sorunlar kadar, çocuklarının eğitimidir. Göçe 
zorlanmış voroş kadınları , çocuklarının kimlik ve 
kişilik geliştirmesine önem verdikleri kadar, ço
cuklarının eği timi konusunu do devamlı gündemde 
tutarlar. Çocuklarının beslenebilmeleri ve okula 
gidebilmeleri için Kürt erkeklerine konunun öne
mini onlotırlor. Varoşlarda yaşoyan Kürt erkekle
ri kız çocuklarının okula gitmesini "namus, konu 
komşu ne der, kızımızı kimse olmaz" gibi neden
lerle redederler. İş bu lamadı klar ı için vakitlerini 
kahvelerde geçiren pek çok Kürt erkeği , ekmek 
porası kozanmak zorunlu luğunu erkek çocuklo
rının üstene yıkarak, on ları okula göndermezler. 
Atoerkil kapital ist sistemin ve Kürt ai lesinin 
yaptırımlar ı, Kürt anneleri evlerinde çocuklarının 
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sosyal, psikolojik ve sağlık problemlerini izleye
rek ve çözümler arayarak geçirmek zorunda bı
rakılırlar. Özellikle çalışan çocuklar diğerlerin
den farklı olarak, sessiz ve dış dünya ile ilgi ve 
ilişkileri kesilmiş bir davranış biçimi sergilerler. 
Bu çocukların , genelde, yüzleri soluk, ciğerleri 

ve burunları tıkalıdır: devamlı öksürür ve baş 
ağrısı çekerler. Özellikle kış aylarında toprağın 
altındaki , karanlık, nemli, havalandırılmayan , so
ğuk hücrelerde gelişen mikroplar, bakteriler ve 
mantarlar çeşitli şekillerde bu çocukların sıh
hatini etkilemektedir. 
Çocuklarının sıhhatini ve geleceğini düşünen 

genç annelerin pek çoğu evde dantel ve perde, 
yatak, masa ve fiskos örtüsü, yastık gibi çeyiz 
için gerekli süs eşyaları yapıp satarlar. Özellik
le, ince iplik ile yaptıkları nadide dantel işleri 
şehir içinden de müşteriler bulmalarını sağlar. 

Talep çok olduğu zaman iş bölümü yaparak diğer 
ihtiyaç içindeki kadınların da para kazanmasına 
ön ayak olurlar. Ev içi üretimle ilgili her türlü 
plan, bitmiş ürünün fiyatı, pazarlığı, pazarlan
ması , kumaş ve iplik gibi malzemenin alınması 
kadınlar arasında geliştirilen işbirliği ile başa
rıyla yürütülür. Kürt kadınları üretim ilişkilerine 
verdikleri önem kadar, kendi emeklerine de ö
nem verirler. Genellikle, evde yapılan üretim ve 
kazançları i le ilgili konuları eşleri ile konuşmaz
lar. Kürt erkekleri , kendi ekonomik iktidarsız
lıklarını açıkça ifade ettiği için, eşlerinin para 
kazandıklarını reddederler. Kürt kadınları ise 
kendi emeklerinin sadece kendilerini alôkadar 
ettiğini söylerler. Piyasa ekonomisini de yakın

dan takip eden bu kadınlar, evlerinin ve çocuk
larının ihtiyaçlarını giderdikten sonra, altın ya 
da döviz alarak yatırım yaparlar. Bu ve benzeri 
yatırımlarını gene kadınlar arasındaki iletişim 

kanallarını kullanarak çözümlerler. 
Bu masa örtüsü en az bir ay1m1 alacak. Önce ip
lik/e yap1yorum ve çok emek istiyor. Tabii ancak 
ev i~leri bittikten sonra bununla uğraşmaya vak
tim kaliyor.... Şimdi k1ş. Hava erken karanyor. 
Geceleri de ya elektrikler kesiliyor ya da IŞik 
çok az geliyor. Bu yüzden çok işleyemiyorum ... 
Benimkisi d1şar1da çallşmama müsaade etmez. .. 
Ben de d1şanda çalişmak istemiyorum. Benim bu 
işi yapmami istemiyor. Ben kendi işimi onunla 
konu~mam. Fakat para binktirdiğimi biliyor ... 
Birkaç kere borç ald1. Geri ödedL . Tabii ki 
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ödeyecek. Bu benim emeği/n... Ben mi? Ona ne 
ödeyecek m1Ş1/n? O başka mesele. Ben evde ça
lişiyorum. Temiz eve geliyor, temiz elbise giyi
yor ve Sicak bir çorba içiyor. Çahş1p biz1ln için 
para kazanmaSI laz1m. Bem/n dantel 1Ş1/n onun 
1Şinden farkli tabii ki 
Varoşlarda yaşayan Kürt kadı nlarının bir kısmı 

da evlerinin dışında çalışırlar. Bu, hiç şüphesiz 
ki, bildiğimiz Kürt töre ve adetlerine özellikle 
ters düşen bir durum. Evlerinin dışında çalışan 
Kürt kadınları , çocuklarının kaçak işlerde çalış
masına şiddetle karşı çıkan ve çocuklarının eği
timine özellikle önem veren anneler. Bu genç an
neler, eşlerinin ve özellikle eşlerinin ai lesinin 
"namus" konusundaki görüşlerine ter s düşmesi
ne rağmen töre ve adetlere çok becerikli bir 
şekilde yeni bir yön vererek, ailelerinin gelirine 
katkıda bulunurlar. Yoksu lluğa çözüm arayan ve 
çocuklarının geleceği ni düşünen bu anneler ya ev 
temizliği ya da parça iş leri yapan tekst il sek
törlerinde çalışırlar. Dolayı sı ile, çalışan anne
lerin aile ekonomisine katkıları çok büyüktür. 
Genellikle, ça l ışan annelerin çocuklar ına çalış

mayan yengeler, elt iler ve kayınvalideler bakar. 
Bazı anneler ise okul yaş ında olan çocuklarını 

sabahçı ve öğlencı olarak ı k i ayrı zaman dilimin
de okula yazdırı p , vardiya usulü küçük kardeş
lerin bakılmasını sağlamaya ça lı ş ı r . Ataerkil sis
temin itirazlarına çözüm getiren b ı r başka yak
laşım da, varoşlardaki tezgahların ya lnızca ka
dınlara ait bir mekôn olarak ayarlanmış olması. 

Bu tezgahlarda, ustabaşılar bi le daha tecrübeli 
kadınlar olup, işveren ve işçi ilişkilerini de dü
zenleme görevi yaparlar. Patron tezgahlardan 
içeri bile girmeden kapının önünde, haftalık yev
miyeleri ustabaş ı kadınlara öder. Bu organizas
yon, ailenin erkeklerinin çalışan kadın namusunu, 
yani ailenin namusunu savunmalarına olanak sağ
lar . Varoşların çal ışan Kürt kadın ları , ataerkil 
düzenin yaptırımlarına ve kontrol mekanizmaia
rına karşı durabilmek için devamlı yaratı c ı ve 
yeni çözümler getirir. Mesela, çalışan kadınların 
toplum içine erkeksiz çıkmasına olan i t irazları 

geçiştirmek için de kendilerini kapıdan-kapıya 

taşıyacak bir servis ile işe gidip gelirler. 
Çalışan Kürt kadınlarının kapital ist sistemin ve 

de Kürt ailesinin ataerkil yapt ı rımları ile müca
delede çok başarılı olduklarını t ekrar ve tekrar 
izliyoruz. Hiç şüphesizdir ki, bu kaçak işyerle-
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rinde, işvereni en alôkadar eden konu en fazla 
verimi alabilmektir. Aynı şekilde, ataerkil Kürt 
erkeği , her ne kadar eşi kendisinin beceremediği 
geçim sorunlarına çalışarak çözümler getiriyorsa 
da, karısının aynı zamanda ev işlerini de eksiksiz 
yapmasını bekler. Kürt kadınları, ev dışında ça
lışmaya başladıklarında anne ve ev kadını olarak 
tam gün çalışmayı şiddetle rededip, bu iş yer
lerine yarım gün çalışma sistemini kabul ettir
mişlerdir. Hatta, bazı kadınlar kendilerinin çalı
şamadıkları günlerde, kendi yerlerine başka bir 
kadının iş i bitirmesi pazarlığında bile başarılı ol
muştur. Böylece, her ne kadar ev içinde olduğu 
kadar ev dışında çalışıyorlarsa da, normal çalışan 
kadından farklı olarak, bir günde çift mesai yap
maktan kendilerini korurlar. 
Bütün bu çözümler getirici yaratıcılıklarına rağ

men varoşlarda yaşayan ve evlerinin dışında ça
lışan pek çok Kürt kadını ataerkil sistem tara
fından "ahlaksız, namussuz, ailelerine ve Kürt 
toplumuna utanç" getirmekle suçlanırlar. Genç 
Kürt kadınları bu tip suçlamaları kınayıp , ailele
rinin asgari geçimini bile sağlamaktan aciz ve 
küçük yaşta çocuklarını çalıştıran Kürt erkekle
rinin utanç verici bir durumda olduğunu açık açık 
ifade ederler. Varoşlarda Kürt erkekleri, işsiz, 

boş ve aciz gezerken, ataerkil sistemin gücünün 
zayıfladığını ve kadınların her geçen gün ekono
mik bağımsızlıklarını elde ettiklerini görüyoruz. 
Bu güvenle daha geniş i letişim ortamları bula
rak, daha iyi çalışma olanaklarına da sahip olur
lar. Çalışan ve yeni evli Kürt kadınlarının pek ço
ğu ataerkil sistemin baskıları altında ve beskıla
rına rağmen gelişen ve çelişkili konumlarının da 
farkındadırlar. 

Çalişmaya iiç ytl önce, en biiyuk çocuğum okula 
başladtğmda baş/adtm. Benim kocam kumarbaz. 
Eve çok nadir para getirmiştir ... Beni dö"verdi de. 
Fakat ondan hiç bir zaman korkmadtm. Bir giin 
pantolonunu iitiJiememi istedi Ütiilemeyeceğimi 
ve de iitiiniin nerede olduğunu söyledim. Yiiziime 
tokat attt ve çekti gitti Ona çok ktZdtm. Pan
tolonunu ytrtttm ve arkasmdan sokağa ftrlatttm. 
Bu olaydan sonra ev temizliğine başladtm. İşim

den memnunum. Erken başliyorum ve boşa vakit 
harcamtyorum. Bana giivemyorlar. İlk çalişttm 
ka-dm benim işimi beğendi ve arkadaşma söyledt: 
Şimdi bir ytğm miJŞteritn var... Başka ça!tşan ka
dmlarla konuştum ve de bizi kaptdan kaptya ta-
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ştyacak bir minibüs servisi ayarladtk. ... tİk iki yt! 
para biriktiremedim. Benden devamit para ister
dt: Geçen sene askere gittt: O yokken bir ytlda 
yeteri kadar para biriktirip, ev yapmak için arsa 
aldtm.... Tabii ki tapusu benim iistiime. Bu yt!m 
sonuna kadar birinci katt bitirmeyi iimit edtyo
rum... . O beni hiç alakadar etmtyor. Ne tyi bir 
koca; ne de iyi bir baba .... Askerden döniince ça
!tşmast laztm. Yoksa istemiyorum onu... Başlan
gtçta insanlar çok laf ettt: Şimdi bana hiirmet e
diyorlar. Benim atlemde bile kadmlar, söyleme
seler bile, bana i:izeniyorlar. Eğer biitiin Kiirt ka
dm/art benim yapttğtmt yapsa, hatta daha tyisi 
dağdaki peşmerge kadmlar gtbi yapsa, yani er
keklere haytr deyip özgiirce karar verse,. işte 
btz o zaman bir millet olarak başaracağtz. 

Çalışan bu genç kadının an lattıkları , Kürt kadın
larının günlük hayatlarında yaşadıkları ataerkil 
sistem baskısını ve bu baskıya karşı , en kötü 
şartlarda bile kendi rezistanslarını ürettiklerini , 
yaratıcı kabiliyetleri ile ailelerinin yaşam müca
delesine katkıda bulunurken, Kürt halkının yaşam 
mücadelesine katkıda bulunan diğer Kürt kadın

larını da hürmetle andıklarını görüyoruz. Varoş
larda yaşayan ve çalışan Kürt kadınları . ataerkil 
tüm istemlere, ataerkil aile, ataerkil devlet ya
pısı , ataerkil kapital ist sisteme karşı mücade
lerinde, pek çok zaman kendilerinden önce müca
dele veren, 1924-1938 Kürt isyanları sırasında 

savaşa katılan ata analarını anarlar: onların Kürt 
halkının geleceği için nasıl çalıştıklarından söz 
edip, örnekler verirler. 

Ailelerinin ve çocuklarının geleceği için varoşlar

da kendi verdikleri mücadele, gerilla kadınların 
mücadelesi ile birleşik, Kürtlerin geleceği için 
gerekli bir mücadele olarak ifade edilir . Gözlem
lenen odur ki , göçe zor lanmış Kürt kadını , her 
zaman olduğu gibi kendisini baskı altında tutan 
sistemlere karşı mücadele edebilmektedir. Va
roşlarda yaşayan bu kadınlar , annelerinden, bü
yük annelerinden öğrendikleri tecrübelerden ya
rarlanarak, Kürt töre ve ananelerini yeniden ya
ratarak kendilerini baskı altında tutan sistem
lere ve şiddete karşı durmakta, kendi sosyal, 
ekonomik, polit ik kiml iklerini kendileri çizerken, 
Kürt ulusal mücadelesi içinde yer alacak gelecek 
nesillerin yetişmesine özen göstermekted irler. 

29 Ey/ii/ 2003 
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Adımı görür görmez hemen, "Bu erkeğin kadın 
dergisinde ne işi var?" biçimindeki tepkinizi do
ğal karşılarım. Sizden ricam, önce yazımı oku
yun, daha sonra ne söyleyecekseniz söyleyin. 
Kendimi, kısaca tanıtmak istiyorum. Kürdüm, 
varlıklı bir aileden geliyorum, sosyalistim, mü
hendisim, 65 yaşındayım, iki kere evlendim, bir 
kız çocuğum var. 50 yıllık politikacıyım. Aşiret 

kültürü içinde büyüdüm. Kürt aşiret kültürü, ra
fine bir şovalye kültürüdür. Bu kültüre göre, 
daima mazlumdan yana, zalime karşı olunur. Ve
rilen söz tutulur. Doğru bilinen yolda yürünür. 
Para, pul ve şöhret için, kutsal değerler asla 
çiğnenmez. Entrika ve demagoji yapılmaz. Düş
mana bile arkadan saldırılmaz. 

İçinde yaşadığım bu kültür gereği ömrüm bo
yunca hep mazlumdan yana oldum, zalime karşı 
çıktım. Örneğin beyazım ama zenciden yanayım. 
Sünnniyim ama Aleviden yanayım. Zenginim ama 
fakirden yanayım. Erkeğim ama kadınlardan ya
nayım . 

Diğerlerini bir yana bırakıp kadın sorununa gele
lim. Sahiden, kadın sorunu nedir? Hangi maddi 
temel üzerine oturuyor? Acaba kadın sorunu sa
dece bir cins sorunu mudur? 
Yapılan tüm bilimsel araştırmalar gösteriyor ki 
dedelerimizin vahşi olarak yaşadığı dönemlerde 
insanlar arasında, hiçbir ayırım, aşağılama , bas
kı , sömürü, şiddet ve savaş olmamıştır. Ne za
man ki insanlar yöneten ve yönetilen biçiminde 
ikiye ayrılmışlar , işte o zaman aralarındaki eşit
lik bozulmaya başlamıştır. Sınıfların ortaya çık
masıyla birlikte, günümüzde de devam eden aşa
ğılama, sömürü, zorbalık, şiddet ve savaşlar in
sanoğlunun gündemine girmiştir . 

Kurulan bir sömürü çarkının dönmesi için, yöne
tenlerle yönetilenler arasında bir efendi-köle 
kültürünün oluşturulması gerekir. Bunun için de 
yönetenlerin yüceltilmesi, yönetilenlerin de aşa

ğılanması gerekir. Bununda kutsallaştırılan bir 
kimlik üzerine oturtulması gerekir. Irk, sınıf, 
renk, cins, ideoloji, din ve mezhep bu iş için en 
uygun kimliklerdir. Nitekim dünyanın her yerin-
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de sömürü, bu kutsal kılıflar altında yürütü!- Y 
mektedir. 1 

L 
M 
A 
z 

İşte bu bilimsel gerçekler sonucunda, çarkın 
başındaki egemenin ı rkı, s ı nıfı , cinsi, rengi, ideo
lojisi , dini ve mezhebi iyidir, doğrudur , akıllıdır , 

soyludur. Yönetilenlerinki ise, yanlıştır, aptaldır , 

aşağılıktır. Ç 
Kısacası bir toplumda kimin ezen, sömüren za- A 
lim, ve kimin ezi len, sömürülen mazlum olacağını M 
bu temel ilişki belirler. Bu bakımdan falan ırk, L 
sınıf, cins, renk, din ve mezhep uygardır , kibar- 1 
dır , sevecendir, akıll ıdır; filanlar ise barbardır , B 
zalimdir, ger i zekalıdır demek, bilimsel bir yak- E 
laşım değildir . Suyun başını tutan egemenlerin L 
kimlikleri zalim, soyulanların kimlikler i ise maz-
lum konumuna gel ir. 
Eğer İngiliz, İspanyo l , Fransızların yerine, Af
rikalılar yelkenli gemi yapıp Avrupa'yı sömür
geleştirselerdi , günümüzde beyaz rengin yerine, 
siyah renk soyluluk mertebesine ulaşacaktı . 

Türkiye'nin egemeni Kürtler olsaydı ve ülkeyi A
takürtçülüğün üniter devlet anlay ı şıyla yönet
selerdi, Türk dili ve kültürü yasaklanırdı. Türk
lere ova Kürdü denirdi. Türk aileler çocuklarına 
Kürtçe isim koymak zorunda kalırlardı. Türki
ye'deki egemenlerin mezhebi Alevilik olsaydı 

eğer, Aleviler gerici ve faşist olur, kadınları 

İran'da olduğu gibi çarşaf giymeye zor lardı. 
Sünniler ilerici, devrimci ve demokrat olurdu. 
Tekrar kadın sorununa dönel im. Tarih içinde ka
dınların nereden nereye geldiklerine bir baka
lım. Vahşilik çağında mülkiyet , dolayısıyla yöne
ten ve yönetilen yoktu. Cinsellik dahi l olmak ü
zere, yaşamla ilgili hiçbir sın ırlama , kural ve koi
de yoktu. Dolayısıy la çocuk ların annesi bell i, a
ma babası bell i değildi . Çocuklar annelerinin 
adıyla anılırdı. Bundan dolayı bu topluluklarda 
kadınların saygın bir yeri vardı. O dönemin top
lumlurı , kadın kimlikli toplumlardı. 
O dönemde, ırk, mill iyet, sın ı f , din henüz ortaya 
çıkmamıştı. Sadece iki rakip kimlik vardı. Bu 
yüzden efendi köle i l işkisi, var olan cins kimliği 

üzerine oturtulmuştur . 
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Hayvanların ehlileştirilmesi , ziraata geçilmesi, a
let yapımı ve kullanılması kas gücünün önemini 
ortaya çıkarmaya başladı . Bu üretim ilişkileri er
kek cinsini kadınların önüne geçirdi. Daha sonra 
mülkiyet anlayışı ortaya çıkmaya başladı . İnsan

lar "benim keçim, senin tarlan, onun baltosı· de
meye başladılar. 

Bu mülkiyet anlayışı, cinsel yaşamı ve kad ı n

ların konumunu ciddi şekilde etkilemeye 
başladı. Çocukların baba adıyla anılması 
için (baba mülkiyetine geçmesi için) 
cinsel yaşama bazı kısıtlamalar ge
tirildi. Ortaya çıkan dinler aracı
lığıyla , kısıtlamalar giderek art
maya başladı . Tek tanrıcı dinlerin 
ortaya çıkmasıyla birlikte, aile ve 
bekoret kutsal hale geldi. Kadın
lar büyük bir tabu içinde eve 
hapsedildL Üretim ve toplum dı
şına atıldı. Tarla, bahçe, fabri
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diği bir gün, masaya bakmadan bana kızgın bir 
sesle "hala sofrayı hazırlamadın mı?" diye söy
lenmeye başladı. Başka bir gün "bu çorba niye 
soğuk?" başka bir gün "pilav tuzlu olmuş", dedi
ğinde, yemekten sonra "eline sağlık" demediğin
de içimden bir şeylerin koptuğunu gördüm. Bu 
durum üzerine, duygu, düşünce ve davranışlarımı 

mercek altına aldım. 

Ve bir gün duruma kesin teşhis koydu
ğum olay gerçekleşti . Karım elini yı
kayıp sofraya oturmuştu. Tence

renin kapağını açtım. Kepçeyi içi

ka, ev, bankalario birlikte ço
cukların da mülkiyeti babaya 
geçti. Böylece, erkek cins ege

savunmai.;.için. .Ptkfli, 

~ad'mı savunmai.:_ için. 

ne daldırdım ve yemeği karıştır
maya başladım. Tencerede neyi 
arıyorsun diye kendime sordum 
ve beynimi izlemeye başladım . 

Ve sonunda kendimi yakala
dım. Belki inanmayacaksınız a
ma, karıma vermek için ten
ceredeki en iyi eti arıyordum. 
Bu durum beni gerçekten çok 
şaşırtmıştı. Bu tam bir kadın
ca davranıştı. 

men konuma geldi. Cinsler ara
sında başlayan bu hegemonya, da

Günlerce bu konu üzerine dü
şündüm. İçerde kala kala, duy

ha sonra ortaya çıkan ırk, sınıf, 

ideoloji , din ve mezhep kimliklerine 
de bulaştı. Ve günümüzdeki bu kor

gertf:ınu,. İnsan 

o{mai.:_gettrlüfi.r. 
gu, düşünce ve davranışlarım, 

kadınlarınkine benzemeye başla

•:r-"c·~~~,'.'~~::·T'! ... '~'t;;l mıştı, karımın davranışları da er
kunç tablo ortaya çıktı. 
Bu genel tespitten sonra, yaşadığım bir 
değişmeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Biz 
karı koca birlikte Almanya'da göçmen olarak ya
şıyoruz. Karım dil kursuna gidiyor, ben ise evde 
kalıyordum. Karım sabah erkenden kalkıp kursa 
gidiyor, on ikiyi çeyrek geçe eve dönüyordu. Ben 
de saat onda kahvaltı ettikten sonra zamanımı 
okuyarak geçiriyordum. Karıma öğle yemeği ha
zırlıyordum. 

Her gün saat on ikide, var olan yemeği ısıtmak 
için ocağa koyuyor, yeni yemeği de yine saat on 
ikide hazır duruma getiriyordum. Saat onikiyi on 
geçe sofrayı hazırlıyor, karımı beklemeye baş
lıyordum. Karım zili çalana kadar defalarca saate 
bakıyor, acaba bir eksik var mı diye sofrayı he
yecanla defalarca kontrol ediyordum. Bu davra
nışım dikkatimi çekti ve kendimi izlemeye başla
dım. 

Bir defasında karım geç kalınca çok telaşlan

dığımı fark ettim. Burnundan soluyarak içeri gir-

keklerinkine benzemeye başlamıştı. 

Durumdan emin olunca, durumu önce 
karıma anlattım. Daha sonra da, duyarlı 

dostlarımla paylaştım. Onlar da bu duruma çok 
şaşırdılar. 

Ailece yaşadığımız bu durum, bilimsel tespitiere 
uygun düşüyor. Karım topluma ve üretime katılan 
dışarıdaki insandı. Ben ise evde oturan içerdeki 
insandım. O yönetendi, ben yönetilen. Düşünsel 
ve ruhsal yapımızın da buna göre şekillenmesin
den daha doğal ne olabilirdi? 
Tekrar edeyim. Ezen-ezilen, yöneten-yönetilen, 
sömüren-sömürülen, zalim-mazlum olmanın ırk, 

sınıf, cins, din ve mezheple bir ilişkisi yoktur. 
Üretim araçlarının, diğer bir deyişle sömürü çar
kının sahibi olan egemene ait tüm kimlikler, kut
sal ve zalim olmak durumundadır. 

Her toplumda, her insanın birden fazla kimliği 

vardır. Bu kimliklerden biriyle sömüren, diğeriyle 
sömürülen, birisiyle efendi, diğeriyle köle, biri
siyle zalim, diğeriyle mazlum durumunda olabi-
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liriz. Örneğin Alevi ve Kürt bir patron, ırk ve 

mezhep kimliğiyle ezilen, ama sınıf kimliğiyle e
zen birisidir. Sınıf kimliğiyle düzenin sahibi olan 
bu kişi , ırk ve mezhep ki mliğiyle düzene muha
liftir. Bu kişinin fabrikasında çalışan Türk bir 
işçi kadın ise, ırk kimliğiyle efendi, sınıf ve cins 
kimliğiyle ise köle konumundadır. Örneğin bu 
kişi, sınıf ve cins kimliğiyle düzene karşı çıkar
ken, Kürt sorununda düzeni savuna bilmektedir. 
Bu karmaşa içinde yanlış yapmamak, dost ve 
düşmanı doğru tanımlamak için, çok uyanık ol
mak gerekiyor. Bu gün dünya insanlık ailesi çok 
kaba bir belirleme ile, ezenler-ezilenler biçi
minde iki temel hat üstünde saf tutmuş bulunu-
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yor. Ezilen her kimlik, diğerleriyle iş ve güç bir
liği içinde olmalıdır . Kendini dünyaya karşı so
rumlu gören her uygar insanın yapacağı şey, kim 
olursa olsun mazlumdan yana, zalime karşı çık
maktır. Zira ya hep beraber kurtulacağız, ya da 
hep beraber bu rezaleti çekeceğiz. 
Zenciyi savunmak için zenci , Kürdü savunmak 
için Kürt, emekçiyi savunmak için emekçi, Alevi
yi savunmak için Alevi , kadını savunmak için ka
dın olmak gerekmez. İnsan olmak yeterlidir. 
Cins mücadelesi yapanların, ezilen diğer kimlik
lerin mücadelesiyle iş ve güç birliği içinde olma
sı gerekir . Onlara uzak durmak, yardımlaşma
mak sadece ezenlerin işine yarar. 

·':! ~~ ·~ ~:::· ::: r.:-::cı-:----:':!~~....-...,.,,.....,-------------....--....--........ ---
~ ~ lemeliyim. AnCilk ropllrtf1 im sonunt/d 
·':! ~~ .4 -v 
~ V ~ ·devam edecek" demenize rağmen, ge-

ı "K ı CJncelikle 1tJ11U belirtmeliyim ki, Jiyan'm risi gelmedi. Bu konuda bir QÇikkzma da 
~ ~ yeniden Avrupa'da ÇlkarlfiMSI, çok ye- yapmadm1z, neden devam etmedi onla 
:: (j ·~ .,.inde ve doğru bir kartuvll. Çünkü bu- yamad1m? 
~ ı ranm ko§UIIar/yla, ülkenin ko§UIIari ol- Bir diğu eleştirim ise, dergi de çok 
~ ll ~ dukça fark/1. Doğal olarak etkileşim/u resim kullanmaniz ile ilgili. 
~ ~ ve sorunlarda fark/1. Elbette b'zünde ya- Eğu resim sayllar1m art,.,rsamz, hem 
~ 1) ~ §anan kimlik sorunu IIYfll,. ama Avrupa' da okumay1 rahatlatm1§ olursunuz, hem ~ 
·~ ·~ yQ§QinQk ve göçmen olmak, beraberinde okuyucunun ilgisini daha çok çekmi 
{' dl i"' 
·':! J1. .~ fark/1 sorunkir1 i:la getiriyor. Burada ül-
~ 1\ (" Z kede çtkartJkin derginin ';,kijfü• yacki , 
.ı: eJ ,.. ~ yetersiz• demek istemiyorum, sadece 
.-<: ~ ,,, :; yQ§anan yu/u fark/1 olunca bunun sizin 

,o,. ~ 

·': ·~ yQ§ammiZI da etkilediğini belirtmeye ça-
1: 1" 
·':! (9 ·": II§IYorum. 
~ ı Bu yüzden, Jiyon'1 tekrar çikartma ka
ı "K ~ rarm1z1 sevinçle kar§1/adlm. 
~- 1 Dugi bu kezyazarlar aç1smdan oldukça 
ı (j ~ zengin gijrünüyor. öZellikle Rojda Ha
~ z mm' m tekrar yazdiğini görmek beni 
-~ ll .~ mutlu etti. Tüm -arkada§lar1 elbetteki 
<:' 1 
·':! 4""\ .~ 
~ Ll ~ 
·':! ::: 
(i l(J tv 
,~1 J1. ~~' 
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l<.ovq rq Buroyq )inen l<.urd - l<.urd ische Frquenzeitschrift 

An die öffentlichkeit 

405 türkisehe Soldcıten vergewcıltigten eine kurdisehe Frcıu 

Dem Terror des Stcıcıtes wurde ei n unvergess liehes neues hinzugeFügt. Dieses sehreekli
ehe Ereignis musste Sükrcın Esen nur cıus dem Grund, dcıss sie Ku rdin isi: über sieh erge
hen lcıssen. 
Sükı-cın Esen wurde im Novembeı-1993, M~ ı-z 1994 und August 1994 in Hcıft genom
men. Bei cıll den dı-e i Veı-hcıftungen kcım es zu Veı-gewcı ltigungen und Folte ı- . Es blieb 
nicht nu ı- dcıbei, dcıss die , ı-uhmı-eiehen " türkisehen Soldcıten Sü kı-cın Esen veı-gewcı ltig
ten, sie veı-gewcıltigten cıueh noeh i hı-e Mutteı-. 

Obwohl 1998 Anzeige eı-stcıttet wuı-de, begcınn die Veı-hcınd l ung e ı-st 5 Jcıhı-e dcıncıch. 
Dies kcım cıbeı- höehstwcıhı-sehe i nlieh dcıduı-ch zustcınde, dcıss es eine Stcıcıtscınw~ ltin wcıı-, 
die die Akte wiedeı- cıuFgenommen hcıt. 
In Kuı-distcın weı-den heute, gencıu wie Sükı-cın Esen hundeı-te von Fı-cıuen veı-gewcıltigt. 
Diese Fı-cıuen weı-den duı-eh Drohungen gezwungen zu sehweigen. Einige von ihnen 
empFinden es cı l s eine Sehcınde und BeAeekung ihı-eı- Ehı-e und begehen Selbstmoı-d. 
Kuı-dische Fı-cıu es isi: nieht deine Schcınde! 
Steh immeı- cıuFı-eeht und lcıss dieh nieht unteı-kı-iegenl 
Wiı- kı-itisieı-en ieden, die dieh, deinen Köı-peı- und deine l dentit~t cıngı-eiFen 
Fı-cıuen, wie Remziye Dinc, Sü kı-cın Aydin, Sükı-cın Esen, die h otz ieg l ieh eı- Folteı- dcıs 
dı-eekige und cıbscheuliehe Gesieht des türkisehen Stcıcıtes blo~stellen, wiı- si nd immeı
und unteı- cı ilen Umst~nden cı n euı-eı- Seite. 
Wiı- Fordem ieden, deı- die Augen voı- solch e i neı- Schcınde nieht veı-schlie~en kcınn auF, 
Sükı-an Esen die ihı-en KcımpF nicht nuı- Füı- sich (oı-tFü hı-t, sondem cıuch Füı- Fı-auen die 
sieh in ihı-eı- Situcıtion beFinden, zu unteı-stützen. 
Wi ı- Fordem cıuF, sie bei ihı-em KcımpF um die Wüı-de zu unteı-stützen. 

Es lebe deı- Kcımp( deı- kuı-d ischen Fı-cıu um Wüı-de und ldentit~t. 

KOMJIN-Kuı-disehes Fa ı-uenbüro 
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