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Merhaba 

Uzun bir aradan sonra size ula~abilmek bizim için sevind z 

bu aksaklıklar bizi üzmüyor değil. Metropolde Kürt kadını olmak dezavantajlarının 

da etkili olduğu bu aralıkların, sizlerin ve bizim daha fazla ilgi ve desteğiyle 

aşılacağına inanıyoruz. 

Biliyorsunuz 8 Mart Kadınlar Günü Yakla~tıkça tüm kadın çevreleri harekete 

geçer, Mücadele biraz daha ivme kazanır. 6lz de bu kadar aradan sonra 8 

Mart'ta sizlere u lafima ça~ası lferlsindeydlk. A'ncak vu sayının bafiına gelmedik 

kalmadı. Yazı sözü verip geç gönderenler, yazıları postada geçikenler mi dersiniz. 

Bu aşamaları atlatıpyazdarı dizmi~tik. Mizanpaj da bltmi~, fotoğraflar ı 

tarayalım derken, bil~i~ayarı en iyi bilenimiz fotoğrafiarı yerle~tirmeden çöpe 

atm az mı! Tabii bu hamle bir kaç gün kaybettirdi bize.' Neyse bu i~lemi telafi ettik 

ve nihayet derg i blı:tl, tam da 8 Mart günü. Bilgisayarı en iyi bilenim iz(!) bir tuşla 

bütün dergiyi bir çırpıda yok etti. Arkada~ımız o gece hem ağladı hem Içti hem de 

bir daha 8 Mart'ı kutlama ma kararı aldı. Jujin yayın hayatıtım en büyük kadın 

dayanışmasayfa yeniden diziidi veyayına hazırlandı. Emeği geçen özellikle Melek, 

Ebru, Nevin lı, Mizgin'e ve dayanışma gösteren diğer kadın ve erkek dostlarana 

(mutlaka U6ta'ya) teşekkür ediyor. 

Evet kadınların ezilmifiliklerinin yoğunluğu oranında gündemimizi de yoğun 

yaşadık. Erkek egemen anlayı~ın kaynaklığını yaptığı kadın bedenine yönelik 

saldırılar, tecavüzler devam ediyor. Bunlara elimizden geldiğince yer vermeye 

çalıştık. Yeni yazı dizilerimiz ve eski dlzilerimizin bir kısmı devam ediyor. Bu 

sayfalara sizin de katkı, her türlü öneri, eleştiri ve yorumu bekliyoruz. 

Ba~ta da belirtiğimiz gibi 8 Mart öncesi çıkmayı planlamıştık ancak 

aksaklıklar yüzünden yetiştiremedik. Birçok ya;zr ve haberimiz de bu formattayken 

değiştirmeden aynen koymak durumunda kaldık. Bu arada Istanbul'da yapılan 

mitinge değinmeden geçemeyeceğlı. Kadınlardan çok erkeklerin katıldığı bu 

mitingte, kadınları kurtarmaya yönelik slogan atmaya hiç bir güç erkekleri 

alıkoyamımştı. Herhalde kadın tarihinde bundan daha kötü bir kadın eylemi 

olmamıştır. Erkeklerin "hoş gelı:ljniz" ile karşılandığı ve erkeklerin yine bizi 

kurtarmaya(!) 5oyunduğu başka bir eylem olamazdı herhalde! 

Bu miting gösteriyor ki kaetnılar erkekler tarafından kurtarılmayı bekledikçe, 

onlar da hiç üşenmeden bizi kurtarmaya geleceklerdir(!) 

Bizim adımıza "kadınlar el ele özgürle~meye" cüretiyle de 6logan 

atacaklardır. Kadınların artık buna dur demelerinin zamanı gelmedi mi hala? Ne 

zamana kadar buna izin vereceğiz. 

Bu sayıyı, ~ai beli bir trafik kazasında kaybettiğimiz 5evgili Gü Iten' e adıyoruz. 

Kadınlar gününüz kutlu olsun. 

Erkek5iz ve kadınca 8 Mart'larda görüşmek üzere ... 

Bu arada Newroz bayramınız kutlu olsun. Newroz piroz be! 
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Yoksulluğa ve Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı 

Kadın Yürüyüşü 

Kanada'lı fı::ministlerin çagrısıyla tüm 
dünyada örgütlenme hazırlıkları süren 
yürüyü~. Türkiye'de de KESK'in çagrısı ile 
örgütleniyor. Kadınların Dünya Yürüyüşü 
(World Man.: of Womı::n) olarak geçen 
yürüyüş fikri, 1995 yılında Kanada'nın 
Quehec kentinde yapılan Yoksulluga 
Karşı Kadın Yürüyüşü deneyiminden 
son~a dogdu. Quehec Kadınlar . "' '· 
Federasyonu'nun düzenledigi bu yi.irüyi.I,Ş , 
başarılı geçmişti. 850 kadın, ekonomik 
adaletin saglanmasına ilişkin doktız talep 
i~·in on gün yürümüş, yürüyü~ün ~onühda 
15 bin kişi tarfmdan karşılanınışl~rdı. 

Uluslararası bir kadın yürüşüşü önerisi 
ilk kez Beijing Konferansa'nda ortaya 
atıldı . Bugün yürüyüşün düzenlenme~t 
için 135 ülkeden 2 bin grup katılıyor. · 
Dünya Kadın Yürüyüşü'nün gündeme . 
getirdigi iki konu Yoksulluk ve Kadmldra 
Yönelik Her Türlü Şiddet olan bu anlamlı 
yürüyüş, şu anda dünyanın dört bir 
yanında ve binlerce kadının bir ı::ylemlilik , 
kollektivizın ve dayanışına içeresinde 
olduklarını gösteriyor. 

8 Mart 2000 Dünya Kadınlar Günü'nde 
başlatılıp. Uluslararası Yoksulluga Karşı 
Çıkış Günü olan 17 Ekim 2000'de 
Yoksulluga ve Kadın Bedeneni Yönelik 
Her Türlü Şiddete karşı çıkınayı hedefliyor 
dünya kadınları. 
Yürüyüşü organize eden kadınların 

hedefleri şöyle özetlenebilir: 
-Tüm kıtalardaki kadınlar arasında görüş 

alışverişi, oıtak projeler ve birleştirici 
eyleınkr yoluyla dayanışına başlatmak. 
Pazarın küresdleşınesi sürecinde, bir 
dirt::niş hareketi inşa etmek için Kuzey'le 
Güney arasındaki dayanışına yaşamsal 
önem taşımaktadır; 

-Yoksulluk ve kadına yöndik şiddete 
ilişkin taleplerin saptanabilıneo;i ve bu 
talepleri yerine getirmek için ulusal 
düzeyde ç<ılışmak; 

-Tüm kadınların ezilmelerinin 
nedenlerin w muheteınel özgürleşme 
alternatiflerini kendilt:ri için ve kendı 

başlarına tahlil edebildikleri geniş bir 
popüler egitim sürecinin b~latılması; 

-Dünya çapındaki taleplerimizi, karar 
ım:rcilerinin dikkate alınası için gerekli 
çabayı gôstcm1t~k; 

~Nilmyer, adanmış, militan, yaratıcı 
fcminLo;tlerin di.inya dlizeninde ya da 
düzensizliginde büyük degişiklikleri 

' kışkınmak üzt::re bir ariya gelecekleri 
uluslararası bir feminist a&ıq ~mellerini 
atmak. 
Kadın Yürüyüşünün üç temel eylem 

öneıileri var: \ 
1- Dünyanın her yerinde kadınların 

talepleri kartlar aracılıgıyla 8M'ye · 
gönderilmesi. 

2- Her ülkedeki kadınlar Içendi 
gerçeklerini ve kendi önerilerini ve 

,,öncelikle::rini yansıtıın ulusat etkinlikler. 
3- Dünya çapm~ bir ya da daha fazla 

gösrcıi ya.pmMı. .. 
Tuikiye::'de KESK'in'öncülügünde ve 

çagrısıylıı başlayan çalışmalar, çe:ıitli kadın 
gnıpl:ırı, .siyasi parti, se ndikalar ve 
DKÖ'letin katılımıyla; "Yoksulluga Karşı 
E:ıitlik ve Ö zgürlük 1çin, Kadınlara 
Yönelik Şiddete Karşı Kadınların Fiziksel 
ve Zihinsel Sütünlügüne Saygı Için, 
Savaşa Karşı Barış lçin, lrkçılıga ve 
Ayrıtncılıga Karşı Dayanışma ve Kardeşlik 
için 8 Mart'tan 17 Ekim'e kampanyası 
haş\aJılını::;tır. Türkiye çapında il il 
örgütlenmeye çalışılan kampanya aynı 
zamanda diger ülke kadınlarının 

' çal(şına larıyla da paralel gitmektedir. 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bizim için 

k:ıdınların birliginin ve mücadele 
kararlılıgının ifade edildigi gün olarak 
anlam taşıyerken aynı zamanda 
dayanışma anlamında da önemli bir gün 
olduğunun bilinciyle Dünyada Kadın 
Yürüyü~ü ; hız bu topraklarda yaşayan 
kadınlar için de ırkçılıga , her tülü 
ayrımcılığa , şiddete ve savaşa kar:ıı 
dayanı~ınayı ifade euneli ve gi.qılük 
hayatta karşılıgını bulmalıdır. 
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Söz S1ras1 
1 Biz'de 

Savaşmak kadar söz sôylemek 

de önemlidir. Savaşın , zulmüQ ve 

ırkçılığın; bedenimiz, kiJnllıimiz/ 

kadınlığımız üzerinde kf tihn ytkıb 

tahribatlarını yaşayari Kürt ·· 

kadınları ; şimdi soz s.ıtası bizim. 

Makus talihi karila.~lY.ırutla çizilen 

tüm cografya kadm1arının 

kaderiyle eşdeğercil kaderimiz. 

Sahiplerimiz, bizd,~n başka 

herkesti. Çünkü biz l<,adındık, ait 

olduğumuz aşiretin a.çlıyla anıldı 

isimlerimiz. Karın tokluguna 

çalıştırılan, istenildigi ka'daf. 

doğurmaya mecbur edilen;:· 

sevdaları berdellere takas ·· .,, ,, · 

edilenlerdik. 

yüreklerimizde hiç soğutmadığıınız 

~çin söz hakkı bizim. 

·· uıusal değerler adına brakujilere 

·karşJ gelen, taşıdığırruz renkler ve 

zılgida.rımoJa mitingleri dolduran, 

serhildan!aşanlardık. 

Dar şabloncu siyasal anlayışların 

yarına erteledikleri 

özgürlükleı-imizi . onlarla 

cebelleşerek bugünden istediğimiz 

için söz hakkı bizim! 

Tüm bu sebeplerden, bugün 

sesimiz her zamankinden daha gür 

çıkmalı. Dun savaşandık bugün 

·» '~b<tnş"r'inşa eden olmalıyız. 

··· Sözümüzün, sesimizin katılmadığı 

···· bir çözümün eksik ve yalnış 

olacağını görebilmeliyiz. Bizleri 

celladımızla eşitlemeyen, tekrar 

evierimize hapsetmeyen bir barışı 

Kadındık , savaş magduruyduk, ' 

asker postallarıyla baskınlara 

uğrayan , köy meydanlarında 

çırılçıplak soyundurulan, tacize, 

tecavüze uğrayanlard~k. . .. 
• , isterneliyiz. 

·. Kadınların kurtuluş tarihine yeni 

Kadındık, kocalarırruzın, . 

oğullarımızın, sevgililerimizin 

peşinde cezaevi kapılarını 

aşındıran, görüş kabinlerinde 

Türkçe'yi bilmediğimiz için 

acılarımızı yüreğimize 

damıtaniardık ; , 

Kadındık, toprağından~ıorla 

kopartılan , göç yollarında 

savrulan, mültecileşen, 

asimilasyona uğrayan, 

yabancılaşan, yalnızlaşarak dört 

duvar arasında delirendik 

Şimdi söz hakkı bizim! 

Yaşamın her alanında var 

oldugumuz, isyan ve direnci 

'' · bir yenilgi katınama adına, ezilen 

kad.ınların yazgısını değiştirme 

adına söz söyleyebilmeliyiz. 

Kaderimizi belirleyen tüm siyasal 

karar ve dönemeçlerde kadınlık 

taleplerimizle olabilmeliyiz. 

Egemenlerin tavizsiz duruşları 

karşısında, mücadele hattının 

gerilemesi karşısında duran, en 

doğrusunu "o veya onlar" bilir 

tevekkülcü mantığını red etmeli, 

savaşın mağduru ve taraflan 

sıfatıyla özgür yarınların 

inşaasında rol almalıyız. 

Bu yüzden söz hakkı bizim! 
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Ne yapnıalı size 
'nanıusunuza' kurallannıza 

'silahlannıza'? 

Necla Akdeniz, · 14· y~şında 
Kulp'un ltık~Yf.l köyünden . Annesi 
ve babasi ayrlyaşıyor, babası 
ölünce köyünden ayrıtıp Kulp ilçe 
merkeziqdeki korucu olan 
akrabasının yqnına yerleşiyor. 
Binler<:ıe N~da'lar gibi Necla'nın 

kötü taliili ba§lıyor. Bir gece 
kardeşleri GOİer Ve Serpil ile 
uyurken akrabas_ı,olao .kqrucu eli ·· .. . 
silahlı Abdullah Dinar~ın 
tecavüzüne uğrar. Ret.ru:iye gibi,, ···· 
Şükran ve diğerleri gibi kimselere ., 
anlatmaz yaşadı klarını; utancından ;: 
korkusu ndan! 
Diğerleri gibi suskun kalır Necla , 

bu işkence, bu utanç, bu ızdırap 
·~: . 

altı ay sürer. Necla'nın karnı 
büyümeye başlar, köy kadınlan 
bunu fark ederler ve Necla ··· 
"hamile" kelimesini kendi ölüm 
fermanı imişcesine ilk defa öğrenir. 

Bu acıyı, i.şkenceyi aylar sonra 
açıklayabilir Necla akraba larına. 
Suç duyurusunda bulunutur ve 
teyzesinin kızının yanına 
Diyarbakır'a gönderilir. Ancak 
tecavüzcünün, korucu akrabatarının 
araya girmesiyle sadece ifadesi 
alınır ve serbest bırakılır. Devlet 
gerektiği gibi tavrını koyar. 
Mazlumdan, acıdan yana o lmaz 
tabii ki bu tavır. 

''Derin toplum'' anlayışı devreye 

girer;· ve yaygın olduğu üzere suç, 
yaşı .küçük olan birinin üzerine 
atılır: 

Bir'gece vakti Necta kanama 
geçif.)S, bunun üzerine hastaneye 
kaldırılır. Necla'nın çocuk bedeni 
ölü bir kız çocuğu dünyaya getirir. 
Nccla kurtulduğuna sevinememiştir, 
yaşadıklarını yorumlayamadan 
başka bir kıskacın içinde bulur 
kendi, "Kör gelenekler" bulur yine 
Necla'yı. Suçlu nedense her zaman 
kadınlar olmuştur bu geleneklerde. 
Bunları kadıJ1lara yaşatan erkekler, 
erkek <.:gemeh sistem asla olamazdı 
:ı:aten! 

Toplum erkek, toplum acımasız, 
toplum güçlüelen yana. Hele bir de 
ısrarla yaşatılmaya çalışılan ilkel 
iktlclar aracı gelenekler. Necla'yı ve 
bjnlerce Neclalan beklemekte. 
··· "Erkek" olan akrabalar ve 
düşünme sistematikleri 
tecavüzeünün peşine düşeceklerine 
otun.lp karar vermişler ve her 
zamanki gibi kadınları/ Necla'yı 
SUÇLU bulmuşlar. 

Iktidar erkeklerde, silahlar 
erkeklerde. Bu silah kadınlara karşı 
acımasız bir şekilele kullanılır, adına 
NAMUS denir. Namusu da 
temizlemek için yine kadınların 
canına kıyarlar. Yapan onlar, suçlu 
onlar; ama ne yazık ki ölen, ölümü 
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hakeden yine kadınlar, yine bizler. 

Ne yapmalı size, "namusunuza", 

kurallarınıza , "silahlarınıza"? 

Necla, aile meclisinden çıkan 

"namus temizleme" kararına göre 

öldürülür. Necla'nın memesinden 
akan ılık sütüne, tertemiz kanı 
karışır. Katiller iktidarlarını 
sürdürmek için ÖTEKI iktidarla bir 

olmuş gencecik bedeni ortadan 

kaldırmış, huzura kavuşmuşlardı. 
Milletçe çok huzurlu olmuşturlar, 

tabi devletçe de. 
Ölen her Necla'da "Kürtlerin 

namusu" ve tabii "devletin 
namusu" biraz daha. temizlenmiş, 

arınmış o luyordu! 
Ve bir Kürt kadını nlar~k 

diyorum ki; 
Hayanmızı karartmayg. ve 

istediginiz gibi yönlerdirmeyc 
çalışan ilkel geleneklerini?. ve 
göreneklerinizi reddediyer ve 

bunları savunan ve bunları yapan 

Kürtleri sevmiyorum! 
Silahlarla kendinizi erk yaptığınız 

için ve yarattıgınız tüm savaşları 

reddediyor, eli silahlı Kürtleri 
sevmiyorum! 

Kadınları mal gibi gördüğünüz 

için ve üç dört kadınla 
evlendiğiniz için sizleri reddediyer 

v~ bunu yapan Kürtleri 
sevmiyort..trh! 

Devrimci, ilerici, solcu kılınarına 

bürünüp kiıdınl().rı kullandığııuz 

için, tertemiz dı:ıygularını 
sömürdüğünüı için sizleri 
reddediyar ve bunlap yapan 
Kürtleri sevmiyorum! 
Dünyanın en kötü işlerine alet 

olduğunuz için, içinize katilleri, 
işbirlikçileri , h;.ıinleri 

barındırdığıtuz için sizleri 
reddediyar ve b,.unları yapan 
Kürtleri sevmiyorum! 

Aile içi şiddet 
ve ensest 
ilişkiyi 

yaşattığınız için 
sizleri 
reddediyer ve 
bunları yapan 
Kürtleri 
sevmiyorum! 

Potansiyel 
dayakçı, 

tecavüzcü 
olduğunuz için 
sizleri red 
ediyor ve 
bunları yapan 
siz Kürtleri 
sevmiyorum! 

Nccla'ları 

yaşatacak 

dünyaları 

kurmaya 
çalışan sız 
KADlNLARI 
seviyorum! 
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elele 
verebilmek 

17 Agustos sabahı önce korku 
vardı , ayak basacak iki karışlık 
topraga hasret hiçligin ortasında 
kalakalmıştık Tv ve telefon 
başında nöbet tutarken; öfke, 
acı, çaresizlik. .. En kaz altında 
kalmıştık. Öldüren ne depremdi, 
ne binalardı aslında. İnsanlar 
günlerce enkaz altında 
beklerken; hastane, yiyecek, su 
bulamazken "düzenin çirkin 
adamlarının çıldırtan beyanatları" 
. . . Daha çok öfke. 
Hiçlige tek çare dayanışmaydı. 
Önceleri dayanışma, bu 
koşullarda e l vermek olmalıydı. 
Yardım malzemeleri arasına 
kadın petleri katmaya 
çalışıyorduk. Çok sonraları 
ögrendim ki; çadır kentlerde o 
petler erkekler tarafından tek tek 
verilmiş kadınlara. "Utandık" 
dediler kadınlar. Her koşulda 
nasıl da unutamadıgrmz bir 
duyguydu; utanma! 
Dört yanımızı saran "düşmanlar?" 
dan, dört yanımızdaki "azılı" 
dayanışmacılara, herkes e l 
vermeye çalışıyordu harıl harıl. 
Ama çadır kentlerden; "yardım 
gelmiyor, hala sesimiz 
duyulmuyor mu?" çıglıkları 
geliyordu hala. Yardımlar 
depolarda , insanlar kuyruklard;ı 
idi. Çadır kentlerde bulundukça 
depoların meçhuli yerlerini 

farketmeye başladık. İyiniyetli 
olsak da dayanışmada 
beceriksizliklerimiz oluyordu. 
Ama çeteleşenlerde hiç 
beceriksizlik o lmuyordu 
dogrusu. Çadır mafyaları, yardım 
mafyaları türemişti hemen. Yine 
dokunulamadı onlara. 
İlk acil ve telaşlı "e l 
vermelerden" sonra birçok grup 
ve kurum artık deprem 
bölgelerinde daha oturmuş 
deprem faaliyetleri yürütüyordu . 
Çadır kentlerde birçok sosyal -
denen- merkezler, çadırlar açıldı. 
Çocuk çadırları, erkeklere 
kahveler (ilk kurulanlar mıydı 
ne), psikolog çadırları. .. 
Ve kadınlar ... Yemek 
kuyruklarında , su kuyruklarında , 
dagıtım kuyruklarında bekleyen, 
çadır önlerinde "çadırişi " yapan 
kadınlar. Erkekler ... Artık işsiz de 
olsalar, çadır önlerinde, 
kahvelerde oturan erkekler. 
Henüz bölgede kadın çadırları 
kurulmamıştı ; ama Çagdaş 
Yaşarncılar ilk iş olarak hijyen 
ögretmeye çalışıyordu kadınlara! 
Şimdilerde de, o depremzede 
kadınların emeklerinden açıkça 
rant elde ediyor. Benetton
ÇYDD işbirligi ile depremzcde 
kadınlar atkı örüyor, elde edilen 
gelirin üçte biri deprcmzede 
kadınlara veriliyor, gelirin üçte 
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ikisini de "Çagdaş Yaşamı?'' 

kurmak için kendine ayırıyor 

ÇYDD! Orda olmak dayanışıyar 

olmak degil kuşkusuz, hele 
ÇYDD'kinin ne oldugu oıtada: 

SÖMÜRÜ. Deprem bölgesinde 

birçok fırsatç ılıga daha tanık 
olmak zorunda kaldık. Kırk 
milyona karşılık konfeksiyo ncia 

çalışacak kadın e lemanlar 
arayan lar. Prefabrikleri kadınlara 

karın tokluguna temizletenJer. .. 

Kadınlara yönelik çalışmalar 

yapan grup, vakıf ve dernekle r 

bu ve birçok koşulda kadınların 

yanında o lmaya çalıştı. Aynı 

zamanda kadınlar için mesle ki 

kurslar, atölyeler, el emegini 
degerlendirmeye yönelik 
çalışmalar 

yürüttüler/ yürütüyorlar. Biz de 

çeşitli çevrele rden bir araya gelen 

kadınlar kadın çadırları kurduk 

(Gölcük ve Düzce'de), deprem 

bölgesindeki kadınlarla el e le 

vererek. Konuşmaya dinlemeye, 
"halleşmeye" ihtiyaç va rdı ki 
önceleri halleşme çadırları 
dediyelik kadın çadırlanna . 

Hallcşmenin yanında hukuki , 
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psikolojik ve saglık destegi de 
vermeye çalıştık elimizden 
geldigince. Kış geliyordu. 
Kadınlar ve çocuklar ciddi 
hastalıklarla ilk karşılaşanlardı. 
Yapabilecekler hiç bir şey 
yapmıyordu. Bizim ise 
yapabileceklerimiz çok sınırlıydı. 
Kadınlar 5 metrekarelik 
çadırlarda çocukların bflkımı ve 
günlük hayatın tüm yükün"Q 
sırtiayarak yaşamak zorunda 
idiler. Kadın çadırlannda ilk 
buluşmalarımızda hep 
evlerinden, evlerindeki yaşam 
alışkanlıklarından söz 
ediyorlardı. Yaşamışadece evle 
sınırlandırılmış olan kadınlar için 
erkeklerden çok başka bir şeydi 
(maalesef) ev. Erkekler için ev 
mülk iken, kadınlar içinse 
varolma alanı idi. Deprem ';. 
bölgelerinde birçok taciz ve 
tecavüz olaylan yaşanıyordu bir 
taraftan. Hiçbir koşul 

alıkoyamazdı tabi erkekleri 
erkekçe eylemlerinden. Diger 
taraftan "ev düzeni"nin 
bozulması daha geniş ve özgür 
alanlar saglıyordu kadınlara. 
Gece yanianna kadar kadın 
çadırlarında güle aglaya 
halleşebiliyorduk mesela. 

· Depremzede kadınlarla "el ele" 
oldukça hafif1.iyordu 
acılar/acılarımız. Ve ben hep 
yanıbaşımızda yaşayan 
savaşzede, köyleri boşaltılan, 
savaşın tüm silahlaııyla 
yaşamaya çalışan kadınları 
düşünüyordurb, Ve 
yapamadıklarimızı. .. Çok mu 
uzagımızdaydılar? Çok mu uzak 
bırakılmıştık? Daha çok 
düşünmek1 daha çok emek 
vermek gerek belli ki daha da 
geç olmadan "el ele" verebilmek 

' iÇin ... 
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Bağımsız kadın hareketinin Kürt 

kadın ları açısından tartışılmaya 

başlamasının tarihi çok değil ve hu 
zaman içersinde istenilen oranda yayılıp 

tahan bulması zordur. Siyasal sürecin 
başlamasıyla birlikte kadın sorunu : 
taıtışılıyor ve yorumlanıyordu. Arna: 
kadın sorununda, varolan şiyasal 
yapıların içerisinde veya- onlara hağlı 
kadın komisyonu, kadın kolları ve 

gruplarında siyasal h~reketin ilkeleri, 
hareketin amaç ve hedefleri 
doğrultusunda çahşmalat yapılıyordu. 

Bugün bile siyasal yapıların dergilerine, 

gazetelerine ve haıt k~pın dergilerinin 

sayfalarına baktığırriız<:W kadın 
hareketinin önünü açma adıı:ıa , erkek 

yoldaşlar tarafından ya;zilar ya,zılıp, 

yoruınlanabiliniyor. Ya.ni yeni bir 

dönem, yeni bir akım, '·bağın:ısıt 1\~Qifl 

çalışınası yapılacaksa onu dahiz · · · ·.· 

yaparızıt dercesine! ~ 

Doğrudur onu da yaparlar. Çünkü bu 

konuda çok deneyimlidirler! Kadınlara 

ait vakıfları , dergi! eri, dernekleri vs . .. ele·; 
geçirme ve kadınları nuralardan atriıak 
kadar deneyimlidirle r. 

Evet bütün bunlar o lup biterken biz 
kadınla r ne yapmalıyız? Başkalanoıq 

bizim adıımza konuştukları , yazıp ; 
çizdikleri yetmiyor mu artık? Biz 
kadınlar, kadın sorununa karşı duy~rlı 

olduğumuzu söylüyo ruz. Peki neden 
örgütlenemiyoruz? Neden 
çoğalarnıyoruz? Neden biz kadınlar, 

kadın bilinciyle toplumsal mv.halefette 
yerimizi alarnıyoruz? Bu hiziro 
eksikliğimiz mi? Tabi ki sadece bizim 

değil , çünkü bu sorunun farkındayız . Ve 

etkin bir muhalefet olabilmek içinde 
ortak düşünenierin çoğalması 

gerektiğinin bilincindeyiz aslında. Zor 

mu biz kadınların harekete geçmesi ve 

bilinçlenmesi? Evet zordur. Ama insan ı , 

insanların kendiliğindenciliği ve tabuları 

B yıkması zordur. İnsanların kendilerini 

yeniden üretmesi, yaratmasıdır zor olan. 

Biz kadınların, üzerindeki korku 
duvarlarını daha kalın ve daha aşılması 

güç duvarlar olduklarından kaynaklı, 

kadın bilinciyle toplumsal muhalefetin 
içirtçl~ yer alması daha güçtür. Biz 

•· kadfulanh; korku engelleri erkeklerin 

karşılaştıkları tüm engeller yanısıra 

to plumun gerici değerleri ile insanların 
kafasına kazıtılan kadın olmamızdan 

kaynaklanan cinııiyetçiliktendir biraz da 
korkularımiZ ve kaygılarımız. Korku ve 

kaygıları beyninde aşan kadınlar kadın 

sorununa karşı duyarlılığında olsun, 
toplumsal muhafeletin içinde olsun 
daha başarılt, intıtçı ve kalıcı 

olmuşuzdur. Çünkü kadınlar 
sahiplencfiti ve, benimsediği bir olguda 

daha Jcdakardır. 
TQplu.msal muhalefetin yavaş gitmesi 

ve tökcileınesinin sebebini siz 
• erkeklerde buluyorum. Kadın 

olmadığınız halde kadınlar aclına yazıp 
çizmelerinizden, toplumsal muhafeletin 

önkoşulu olarak beyinlerinize 
kazıdığınız "erkekçe savaşına" 

mantıSınızda buluyorum. Siz e rkekler, 

hangi konuma gelirseniz gelin 
kuıtulaınadıgınız bir olgu, sımsıkı 
sarıldığınız bir anlayış; sistemin ve gerici 

gelenekle rin size bahşettiği erkek 
egemen anlayı:;; ıdır bu! Size bahşedilen 

bu anlayışı sahiplendiğiniz, 
koruduğunuz ve güç verdiginiz kadar 

toplumsal muhalefete inansaydınız ve 

güç verseydiniz bugün herşey çok farklı 

ve güzel olabilirdi. Korkularınızdan ve 
güvensizliğinizden dir belki bu gerici 

değerlere sımsıkı sarılmanız. Onlar size 
kadınlar karşısında zırh giydiriyor, hem 

de "çelikten zırh". Yani sahte bir güç 
sağlıyor size. Şunu unutınayın ki biz 
kadınlar arkamızda ne sistemi, ne de 
gerici degerieri alınıyoruz. Biz biz 
olarak vanz ve sizden daha güçlü 
olduğumuzu da biliyorum. 
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<g · ~,ı KADIN BEDENİN KAMUSAL DENETİMİ 
(,i >·lll· 

\ . 
DOGURGANLIK ve ULUSAL 

YENİDEN ÜRETİM 

Kadınların cinsel davranışları 
genellikle ulus ve "ötekiler" 
arasındaki ayırımın belir!entnesfnde 
ve ifadesinde önemli bir yert\lt(lr.l 
Bir çocuğun hukuken hangi 
devletle vatandaşlık ilişkisine 
geçeceğinin belirlenmesinde 
çocuğun anne vÇ babasının 
milliyetleri eşit derecede 
belirleyicidir. Bu şekilde oluşan 
çocuk ulusal kimliği, çocuğun 
kimler tarafından v~ hgngi kültürel 
çerçevede büyütüldüğüntL değil , 
hangi yumurta ve sperm 
hücresinden oluştuğunu önemscr. 
Doğuştan kazanılan bir kimli!<" 
olarak milliyet ve vatandaşlık 
ilişkisi toplumsal düzenin 
korunmasında "gerçek kökenlere" 
sahip olmayı ve bilinir kılınayı 
gerektirir. Mülkiyetİn aktanınında 
yeniden üretici rolleri nedeniyle 
kadınlar ve bedenleri üzeriride 
toplumsal denetim mekanizmaları 
nasıl kuruluyorsa, ulusal kimliğin, 
milliyetin ve vatandaşlığın ,. 
aktanınında üstlendiği aktifi·pl 
nedeniyle de kadın bedeni' : ' 
toplumsal denetim nesnes\ haline 
gelir. Hatta babasoylu mülkiyet 
aktanınında kadın , sadece pasif bir 
"taşıyıcı" roldeyken, milliyet 
aktanınında aktif bir belirleyiciye 

, dönüştüğü için kadınlara yönelik 
toplumsal denetimin ulus-devlet 
çerçecvesinde daha da 
yoğun laşarak sürdüğünü 
söyleyebiliriz. 

ll Bu yazıda savunulan düşünce 

kadınların içinde yaşadıkları etnik 
ulusal cemaatler içindeki 

.;kqnumloanmalarının ve 
sorumluluklarının, içinde 
yaşadıkları ya da vatandaşı 
olduklaı'ı devletten ve etkilendiği 
bazen yeniden üretim haklarının 
kullanımı ü~Jt.lbd.e etken 
olabileceğidir. Evlat edinme de 
dahil olmak üzere kadınlar çocuk 
doğurmaya ya di doğurınamaya, 
belli bir ciç.şiy;!;tt.e çocuk 
doğurmaya teŞvik edilebilirler, 
engellenebilirler ya da 
zorlanabilirler. Kadınların 
doğurğanlık üzerindeki tüm bu 
denetimler ulusçu projenin hakim 
söylemleri ile yakından ilişkilidir.2 

Yuvai-Davis'in işaret ettiği gibi 
nüfusun bir siyasal "güç" olarak 
kullanıldığı devletlerde (Kıbrıs, 
q.ibnan, Iran, !srail, Filistin , eski ve 
yeni Yogoslavya, Kuzey ırlanda , 
Türkiye ... ) kadınları daha fazla 
çocuk sahibi olmaya yöneiten 
politikalar yürütülür. Bu politikalar 
ayı zamanda nüfus bileşenlerinin 
dengesi üzerinde de etkin olmayı 
aınaçlayabilir. Bu demektir ki aynı 
devlet tarafından farklı kadın 
grupları üzrinde farklı doğurganlık 
politikaaı izlenebilir.Yuval-Davis'in 
"öjenist (eugenist) politikalar" adı 
a ltında tartıştığı üzere hakın 
refahını ve "gcnetik" kalitesini 
artırmak üzere özellikle yoksul ve 
azınlık kadınların kısırlaştırılınasına ; 

ve eğitimli ve egemen gruplardan 
kadınların daha fazla çocuk 
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doğurmasına yönelik devlet 

politikaları izlenir.3 Nitekim Nazi 

Almanyası ve ABD'de uygulanan 

ve Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Konferansları'nda önerilen yeniden 

üretim öjenist politikalara örnek 

teşkil eder. Bir diğer doğurganlık 

politikası ise özellikle üçüncü 

dünya ülkelerinde yürütülen, 

ulusal refah ve kalkınınayı 

amaçlayan, nüfus artışı or.ı.nını 

minimumda tutan genelleştirilmiş 
politikalardır. ·• . 

Bu yazıda Çin ve Şlngapur 
örneklerinden yola çıkarak ulus

devletlerin kadınlar Üıerindc 
kurduğu denetimin en açık ve 

güncel örnekleri olan aile 
planlaması uygulaınalarını 

incelemek istiyorum., Vurgulamak 

istediğim ana konu" döğtirganlık 

politikalarının söylemsel düzeyd<7. 

nasıl ele alındığı olacak, 
Dogum kontrolü uygul~malan ' 

açısından en "başarılı" örnek 
olarak kabul edilen Çin'de 1970'11 . 

yıllardan beri uygulanmakta olaı;ı 

doğum kontrol politikaları kadın ,. 

nüfusunun tümünü kapsamaktad1r. 

Çin 'li kadınların yüzde yi!zü . 

doğum kontrolü uygı.ılamaktadir: ' 
Çin devleti kadınların doğum 

kontrolü ve kürtaj gibi jinekolojik 

ihtiyaçlarının tümünü yaygııi''bir 

şekilde karşılamaktadır. Herçiftin 

sadece bir çocuk sahibi olması·na 
izin veren Çin yasalarına göre 

ikinci bir çocuk ancak şu şartlarda 

mümkün olabilir: Doğan ilk çocuk 

ailesinin mirasını taşıyacak 
kapasiteye sahip değil ise ya da 

doğan ilk çocuk kız çocuğu ise. 

Ağustos 1983'te Singapur 
başbakanı Lee Kuan Ulusal Kutuluş 

Günü yıldönümünde yaptığı 

açıklamada varolan demoğrafik 

krizi ve çözüm yollarını şöyle 

açıklar: Yüksek öğrenim görmüş 

kadınlara, kendilerini nüfus içinde 

kapladıkları yer açısından devam 

ettirecek sayıda çocuk 
doğurmamaktadırlar. Yüksek 

öğrenim görmüş kadınların 

doğurganlık oranı 1,65 olduğu 

. halde, az eğitimli kadınlar daha 

·· "özgürce" çocuk doğurmaktadı dar, 

·· doğvrganlık oranları 3,5 tir. 
Singapur başbakanına göre yüksek 

öğrenim görmüş kadınların 

çocukları daha z.eki olacaktır; 

çünkü zeka genetik bir mirastır. 
Öte yandan bu kadınların daha az 

çocuk değurdukları için Singapur 

halkı "doğal'' bir kaynak olan 

zekada n yoksun. kalacamqktır. Bu 

olayı aktaraq Geraldine Heng ve 

janadas Devan•ın4 altını çizdikleri 

, .. bir bfışka kgn u Singapur 
. ·· başbakanının, Singapur etnik 

dağılımı içinde yoğunlukla Çin 
· kökenli olan üst sınıf-eğitimli bu 

kadınların , nüfusun çoğunluğunu 

ve alt sın ıflarını oluşturan Malay ve 

Hintli nüfusun içerisinde Çin 

nüfusunun azalmasının da nedeni 

olarak görmesidir. 
Hem etnik hem de sınıfsal yapı 

içinde egemen etnik ve sı nıfsal 

unsurun taşıyıcıları olan kadınların 

doğurganlıklan bu örnekte ulusal 

varoluşun aracı haline 
getirilmektedir. Bu tüden yeniden 

bir üretim krizinin çözüm yolları 

devletin bizzat kendisi tarafından 

kadın bedeninin kamusal 
denetiminde aranmaktadır. 
Geraldine Heng ve Janadas 
Devan 'ın aktardığı gibi bu konuda 

kurumsal sosyal politikalar da 

üretilebilmektedr. Singapur 

başbakanının bu açıklamasından 

sonra "gönü llü" olarak kısırlaşan 
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kadınlara 10 bin USD 
kamu yardımı yapmış, 
öte yandan yüksek 
ögrenim görmüş 
kadınlara çin evlilik ve 
an az üç çocuk doğurma 
karşlığnda vergi indirimi 
ve sigorta avantajları gibi 
uygulamalara gitmiştir. 
Erkeklersilah:hıri: , 

kadınlaf çÔpı~lag~esler1.·~ 
anaJ,ik ve askerHk :görevi ' .. 
pudu idap ettirir. Nazi · 
Alll}anya 'sı yakın tarihin 
en yakıcı örneklerinden 
biridir ama milliyetçiliğin 
ve devlet gücünün beden 
-qıerinde kurduğu 

ulusal-cinsel kategoriler 
de ulusal kollektivitenin 
varlığını "saf ve temiz" 
bir şekilde sürdürmesine 
hizmet eder. İsrail faşist 
partisi lideri Rabbi 
Kahana 'nın Yahudiler ve 
Araplar arasındaki cinsel 
ilişkiyi yasaklayan yasa 
önerisi ya da Güney 
Afrika hükümetinin 

:~·- ·::-: 

.,. 
• }lenetimin tek örnegi 

degildir. Kadınlardan 
talep edilen ulusa 

apartheid politikasından 
vazgeçme çerçevesinde 
farklı ırklar arasındaki 
evlilikıel) yasallaştırma 
gib{politjkalar cinsel 
denetitriih ulusal kimliğin 
hoq;ı.ojenleştrmesinde 
nasıl k:~,llanıldığını 
gösl:errrektedir. 
:~: 

,·!:·:::: 

be4enle.r lle, biyolojik . , , t\ 
olar~k hizmet etrneleridir, 
Kendilerinf uJöSôn ,. '' .,, ,, 1 Deniz Kandiyotı~ 
yeniden üretimine Cariye/er Yurttaşlar ve 
devletin belirl~pi~V Bacılar , Metis, Istanbul, 
şekilde adamaHırıdır. 1997. s: 149 
K d l ., d .. . . 2 Ni ra Yuva/ Davis, -~ ın .a~·, ye~ı _,en ur~tıcı Gender and Nations, Sage guçlerı ıle guet~n yenıde!) .,. ' Pıtblicatioııs, s: 26 ve 29 
ü~,<::.tiJnifl~ŞtnQa S~lŞ!P " 3a.g.e. , s:31-32 kalrrlaya devam ·~. · 4 Geraldiııe Heııg ve 
etmektedir; '' · Jaııadas Deva ı ı, "Staıe 
Kadıniatm yeniden Fatherbood: The Politis oj 

üretici rollerinin etnik ve Nafioualism, Sexuality, aııd 
ulusal söylernde bu denli ~~et~ace lıi·ıı SiııRadrpore ': 

k 
. b, .,,. , l na ıona stn an mer ezı H ro Sexualites , A ııdrew Parker-tutmaSLİltn'.hedeni hemen Mary Russo-Doris Sommer, 

hemen her ulusal Patricia Yaeger(Derl.), 
kimliği~ o1uşmasında Routledge, New york aııd 
"ortak ata" veya ortak Loııdra, 1992, s: 344-349. 
köken mitinin, aynı 
soydan gelme 
kurgusunun yer 
almasıdır. Öte yandan 
cinsler arası ilişkiler 
üzerindeki toplumsal 
denetime cklemlenen 
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Düşündü, Konuştu, 

Katiedildi 
Düşündü, Konuştu, Katlcdildi! 
O bir kadındı. O lslam dinine 

inanan ve kadının lslam elinindeki 
yerini sorgulayan bir kadındı. Islam 
dininde kadının yerini araştırdığı ve 
düşüncelerini açıkça ifade ettiği 

için kaçırıldı. Ailesi, üyesi olduğu 
kadın derneği ve birçok feminist 
kadın ona tam 18 ay sahip çıkarak 
bulunmasını istediler. Daha önce 
üyesi olduğu Hizbullah örgütünce 
kaçırılıp işkence ile katiedildi Konca 
Kuriş. 23 Ocak'ta kalabalık bir 
topluluk eşliğinde, kadınların 
sahiplendiği bir cenaze töreniyle 
toprağa verildi. Konca Kuriş'in 
vasiyetiydi: kadınlar da cenaze 
namazında erkeklerle beraber 
namaz kılacaklarclı , hem de ön 
saflarda. Ancak ölümüne sebep 
olan cesurca savunduğu düşünceleri 
onun cenazesinde 
bile hayata 
geçememişti. 

Mersin Bağımsız 
Kadın Derneği ve 
çeşitli kadın 

örgütlerinin yaptığı 
basın açıklamasına 

jujin olarak 
katılıyor ve aynen 
yayınlıyoruz. 

"K onca ya açık 
mektup 

Sevgili Konca; 
sen erkeklerin 
tekelinde olan, 
sadece on/ann 
bilgisi ve 
yorumunun esas 
kabul edildiği bir 

ll alanda, kadın 

olarak araştırma yapmak ve 
düşüncelerini söylemek gibi bi1· 

yüreklilik gösterdin. 
Sen inancında kendi kimliğini 

m·adın. "Bir kadın olarak 
inançlanmın neresindeyim?" 
sorusunun seni geti1·diği nokta 
erkek egemen anlayışının ördüğü 

granit duvar oldu. Sana uygulanan 

vahşet, kadının insan hakianna ve 

düşünce özgürlüğüne yönelikti1·. 

Yaşamın boyunca ve sonrasında 
sana uygulanan tüm baskı/an, tüm 

acılan ve tüm şiddeti kınıyoruz. 

Senin; erkek ve kadıniann eşit 
yaşadığı düya özlemini yürekten 

paylaşıy01; cesaretin karşıst nda 

saygıyla eğiliyoruz. 

Yüreğimizde ve düşünce/erimizde 

var olacaksın. Seni seviyoruz. " 
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Jin a civat 
Hin beri ku ji diya xwe bibe 
rola jine hazir e. Ew merive kc 
zeif e, ew bi sere xwe tuneyc, 
bi keri tu tuşteki naye, hikare bt 
sere xwe o bi mejiye xwe liser 
nigcn xwe bi sekinc. We her 
dem pedivi bi mere.kl heye. Ew 
mcr hereni ku [i cem malbeta 
xwe be bave we, brayen we, 
apen we bi kurti l).~re ku 
bizewice hemO rneren malbeta 
w e li ser rewşa we xwedi biıyar 
in. Pisti ku zewici O pcve we 
pediviya we birnere w~ heye, 
ger mere we ne hazir be, ' 
pediviya we bi merive cirane 
we heye. Gotina kurt kurmanci , 
pediviya we bi civate heye. • 
Civata patriyarkal rewşa jine wei" 
n!şan dide O dibje ku ew bi ,, 
mejiye xwe mereveke zeif e. Ji ,,, 
ber zeifbOna we ji, -dive ku ı:ola 
we di civate de cihe be o civat 
roleke serbixwe nadiy9e, roleke 
alikar didiyc. Jin bi vi awayLdi 
civate de perwerde dibe. 
PeıwerdebOna we hin ji 
çOkantiya we de, bi vi avayi des 
pe dike. Beri her tisti ji mcren 
ku di male de ne re dive ku 
hirmeta we hebe O hcmO 
pediviyen wan bidh bine. 
Goryen wan bişO, çeken wan 
bişO O Oti bike xwarinc çeke, 
sifre di wexta we de arnade 
bike O rake, paqijiya male ji 

malc neçe dcreke. 
Bi Yı away1 hemO tekliyen civakl 
j~ re ten qedexe kirin O hem O 
dinya we dibe hundire çar 
diwaren mala we. Ji xeyni we 
hemO malbcta we li ser nave we 
xwedi biryarin .. 
DI civateke kilasik de 
perwerdekirina jine bi pirani bi 
vi awayi y~. Gava ku di civateke 
peşverO ji de be perwerdekirin 
rola we zede naye guhertin. Wc 
gavc jlli gora pediviycn we 
civate rolek jc li gora pediviyen 
Vf~ cfvate ~olek jc re te arnade 
kirin. Di ve rola xwe de j! dive 

. ku ew jl li gor we civate hinekl 
peşvcrO be, karibe çend peyvan 
biscrhevde bene, hinekl 
qere~terek1 civaki bi we re jl 
hebe. ji bo ku zanibe ka 
pediviycn meran çine, bi çi 
awayi kare bi wan re alikar be. 
Ew yek ji hineki dibe sebeba 
azarbOyina mejiye wc. Ev nevi 
azatbOn ji bo pediviyen civate 
yen ku nO derdikevin hole ye. 
Edi allkariye bi bedena we renc 
nema tera civate dike O dive ku 
ew bi mejiye xwe ji allkar be 
kemasiyen civate, kemasiyen 
malbata xwc O yen xwe yen 
şexsi bi hemO awayi karibe 
bidh bine O hal bike. Le ne li 
ser nave xwe ji civate re bike 
mal. 
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Le jinen ku jlr bin ji ve rewşe 

karin Istifade bikin, yen ku 

istifade dikin ı1 zu li rewşa xwe 

hay dibin jl gelek caran tecrid 

dibin. Gava ku ew jl xwe xwedi 

maf dihesibinin u doza jiyaneke 

serbixwe dikin disa gelek asteng 

derdikevin peşberi wan. Le ev 

cure jinen ku em bahs dikin 

istisna ne, pir kem in. Piraniya 

jinan ji rewşa xwe hay nabin ı1 

weke herdem pediviyen civate 

bi cih tinin. 
Perwerdekirina mer qıda ye, 

dive ku insaneki zan~. xwedi 

senet u mesuliyet be. Li ser 

na ve xwe ı1 di civate de ,xwedi 

biryar be, imkana wl ya ku bi vi 

awayl be peıwerdekirin him j! 

aliye civate de u him j1 aliye 

malbeta wi de hatiye · 

amandekirin. Ger ev imkanen 

ku ji meran re hene ger ji jinan 

re j1 hebe u ue amadekirio ez 

bawerim we jin jliro ne di ve 

rewşe de buna. Civat ji ve yeke 

baş zane. Le ne dixwaie bene 

zimen u ne jl dixwaze bike. 

Civata patriyarkal ji rewşa jine . 

memnun e. Ger bi ·awayeki din 

jin be perwerdekirin w e ew jl li 

ser nave xwe xwedi biryar be u 

we mafe xwe bixwaze. We 

rewşa ku iro te de ye we pe 

qebul nebe ı1 nexwaze. Ev yek 

jlli hisabe civate naye. Le tevll 

ve rewşa dijwar jl wek min li jor 

ji got herdem hin istisna ji civate 

dirdikevin u seri li hemberi ve 
neheqiye hildidin, le ew ji gelek 

caran cane xwe bedel didin ı1 

tevll vi bedeli ji gelek caran 

.negihen mirazen xwe. . 

Ez dixwazim ve bejim, dive jin jl 

ve yekc""baş zanibin u di mejiye 

xwe xe, ku li tu dera Azadi 

nahatiye dan, her dem hatiye 

sitendin. Azadi jl bixweber naye 

sitendin, je re xebat dive, 

xebateke bi zanebun. Bedel j1 

dive ji bo azadiye. Ger jin ji 

hemu bedeli re herdem arnade 

nebin u bi peş ve neçin, çi Icab 

dike nekin wc herdem bindest 

bin ı1 azad nebin. 
Ji bo azadiye ji organizasyon 

dive, rexistin divc, yekili u 

baweri dive. Herkes dive li gor 

qeweta xwe kar ı1 xebate bike. 

Xebat xebat e; meznayi G 

biçukanti jc re nave . 
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BEN 
VE MEMLEKETiMiN 

MANZARALARI 

Kendimi toplumun en uçları. ,,., ·~ serili .minderler üzerine iki erkek diye lanse edilen kesimlerin tam '' sere serpe oturmuş; ne sohbet da ortasında buldum. Kavram ': ·. '· .; ediyor ne de bir şeyler içiyorlar, 
olarak bildiğim sex , işçileri, önlerinde bakacak manzara ise 
travestiler, ruh hastalap., ete sadece içcri., gelen ve çıkan 
kemiğe büründu. fiu ka.vramların insanlar. Bii de' ta kıldık onların yaşam bulduğu ::ala,nlar elbette manzarasına~ Aikadaşım kulağıma yeni değil ve b\,lp.ların ırkı, yaşı , yavaşça "ba~sana nasıl 
sinıfı da yok. FikaCbunlar oturuyorlar bizi tahrik ediyorlar" karşısındaki asıl":: bet(jm portrem dedi . DoğrU; bii kadınların böyle Kürt ve sosyalist düşüncelerimin orta yerde .. sereserpe oturmanın 
ne kadar da teorik .'9ldugunu bu karş~~ğu?ın yrkeleri tahrik etmek 
pratikliğin içine girdigitnde . " oldugunu ve öyle düşünüldügünü 
anladım. Entellektüel kaygılarımı ., .. , · ve baŞımiza gelecekleri ve 
bir tarafa bırakarak birçok • sonucunun ne olduğunu da iyi 
insanın da yaşadığı fırtınaları , biliriz ... Gülçlük arkadaşın 
acemilikleri ben de yaşadım ve. söylediklerine. Yine ne olur 
bunları yazmarnın sakıncası n~ olmaz diyerek onları 
olabilir ki? Yazacaklarım, 12 rrıan.~aralarıyla bırakıp uzaklaştık Mart'tan, 12 Eylülden sonra çok ,. ordan. Dolaşmaya devam 
yazıldı, ama tahribadarı. hala t ediyoruz. Faili meçhuller diyarı . 
devam ediyor, edec~k de. Çün.kü Ölümlcr, infazlar burda. Bunları 
o dönemler artık olağanlaşu. ·.· duyumsamamak, hissetınemek 

Eski dostlarım ve akrabatatını mümkün mü? Evet bunları 
arasındayım. Yabancı, yakın, hissederek, duyumsayarak 
uzak, sosyalist, feminist, hiç dolaştım bu şehri, bu diyarı. Evet birşeyim. Evet 78'leri yaşay~n görmediğim yıllar, bir asır gibi 
kuşağını. Kuşağıını tam, ... geçmiş. Diyarbakır'dayım . 
yaşamadan kendimi 90'larda Bildiğim, tanıdığım çarşısını 
buldum. Geride bıraktığım yılların ·dolaşıyorum. İnsanlar tanıdık. 
ardındaki insanlar ve bunların Tanıdığım bu insanların 
ayrıntıları . Kafam karışık ve yıpranmış, yorgun ifadesiz 
kanşık yazacağım . yüzleri. Düşünüyorum yüzlerdeki 
Batman'dayız. iki kız bu ifade yıllarca yaşanan acılann 1 

arkadaşımla şark köşeli öğretmen bir özeti gibi. Bütün renkler 
evindeyiz. Şark köşesinde yere donuk, mat evet sadece siyah ve 
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beyazın yaşandığı Diyarbakır ... 

tşşizlik, faili mechuller, yoksulluk, 

yabancılaşma. Çöpten gıdasını 
toplayan insan manzaraları. 

Gözlerim kararıyor 
hüzünleniyoıum, burada yaşayan 

insanları anlamaya çalışıyorum ve 

mantığım iflas ediyor. Böylesi 
manzara içinde ara renkleri 

bulmaya çalışan ve yaşayan 
:~· ::;-

insanların olağanüsülüklc;ırini v:e ., 
burada yaşayıp bu yaşama . 
kayıtsız kalmanın zorluğunu. Evet 

kayıtsız kalmak. Olabilir mi? 
Buralarda yaşamak ve ara renkleri 

yaşamak, yaşayabilmek Ve ben 

ne yazmak istiyorum? Hangi 
yaşanmışlık, yaşanmamışlık? 
Belki çok şey, belki :de hiçbir şey. 

Kendimle birlikte orta yerde 

duran kuşağı , soıunlarııu;-

Kuşqğımın arasındayım. 

bekarım ve ses çıkarmıyormuş 
yine de. Ses çıkarmamalıymış ... 

Düşünüyorum, ama yine de 

inanmadığım gelenek ve 
görenekiere aykırı düşmernek için 

tamamen de sırt çevirmediğimi ve 

bu atmosferdeki insanlarla 
ilişkimi. tıişkimin tek nedeni 

aykırılığa, yalnızlığa 

tahatn~ülsüzlük değil. Bu 
iH§kilerin değiştirip 
dönüştürcb~Jeceğine olan 
inancım. Amcatnoğlu devam 

ediyor "SEN ve ' KARDEŞ İN 

KARIMI DEGtŞtfRD1NtZ, 
KEND1N1ZE BENZETIİNİZ" 
Acaba! Sorular ve yanıtlar, 
kansının yaşantL~mın onun 

etrafında dönmesini ve 
çapkınlıklarının aniatılmasını da 

çioğal l<,arşılaylp ''erkektir, yapar, 

elinin kınasıdır" Ve değiştirdin 

dediği karısı, değişiklikten ne 

anlıyorsa? 
Yeniden akrabalanmı, dosthirlinı ' ··· 

dinlerken gülüyorum, 
hüzünleniyorum ve dalıyorum 

düşüncelerimin ayrıntılarına. 

Arncamoğlunun evindeyim, 
konuşuyoruz, yaşıt sayılırız. 

Yalnız arncamoğlu mu bana 

'•· çirkin gelen? Güzel bir dünya 
kuracağımız düşüncesiyle yola 
çıktığtmıı insanlar ... Zaafları, 

Kendisi üniversite mezunu, 
ticaretle uğraşıyor. Başka 

amcaının kızıyla evli. " Çağdaşım" 

der, çağdaşlık ölçütunü nasıl 
anladığına birlikte bakalım: ,, 

Konuşmaya kendisinin ne kadar 

iyi bir erkek olduğu ile başladı. 

Ailede o bir erkek olarak, benim 

rahat davranınama hiç 
karışmamış , karşı çıkmamış. Bunu 

örnekliyor; yıllar önce okul 
çıkışında benim yanımda bir 

erkek arkadaşla görülmem 

yüzünden dtğer amcamoğlu 
tarafından öldürülmeme karşı 
çıkmış. Hafif de pişmanlık 

duyuyor gibi. Niye mi? Hala 

. . basitliklcri. "Bu dünya 
değişmeden biz değişsek ne 
olacak." Neyse ki karamsarlığım 

güzel dünya düşüncesinden 

vazgeçecek ve sevmeyecek 

boyutta değil. 
Evet düşününce bu ayrımları 

dünyanın sonu diye görmemekle 

birlikte yine de hüznümü 
engelleyemiyoıum ... Sanırım bu 

duygusallığım da beni ben ediyor, 

sürekli kendimi irdelememe 

neden oluyor. 
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Bu röpoıtaj son yıllarda Kürt 
kadınlarının çalışmalarıyla artan kurum, 
vakıf, dergi ve bagımsız kadın 
c,:alışmalarını yürütenierin kısmen de olsa 
düşüncelerini ögrenmek, birbirlerini 
tanımak ve haberdar o lmak amacıyla 
yapılan söyl~şilerden biridir. 

Röportaj 6 

Seninle biraz kadınlan, Kürt 
kadınlanru konuşalım. Çünkü sen de 
aydın bir Kürt kadınısın. Kürt sorunu 
içinde kadın sorunu hep tali ve ikinci 
planda görüldü. Kadın konusunda 
yeniyiz; tartışmamız, konuşmamız, 
araştımıamız önümüzü açar ve 
saRJıklı çalışmalar ortaya çıkanr. 
Herkes yetkin oldugu konuda bence 
katkı sunmalı. Ulusal sorun kollektif 
çalışma gerektiren bir konu. 
Kadın sorunu da öyle. Bana 
göre tüm konular aynı 
ağırlıktadır. 

Evet kadın .... 
- Kadın denilince 

öncelikle anne, ev-kadını 
gibi şeyler anlıyorum. 
Ben kadınları 
anlamıyorum. 

Yaptıgırnız her türlü 
çal~mayı hem pratige 
Qönüştüremiyorlar, hem de 
getirip getirip hir örgütün arkasına 
takıyorlar. 

Sizin çalışmalanruz nasıl 
görülüyor ? 

- Biz her platformda burjuva 
feministleri olarak adlandırıldık. Hele 
kadın sorununu tartışırken başına 
"sınıfsalı" koymalan beni kızdırıyor. 
Fakat "Ulusa llık" koyınalarını anlanm. 

Feminist düşüneeye yönelik bir 
baskı var mı? 

- Feminist düşüneeye yönelik bir baskı 
yok. Niye yok? Çünkü bu düşünceyi 

pratige ve 

KÖSESİ:";l>E:'\1 
Kl\'ISI~IH:"; 

ÜYLESİ:"'E BİR 
S<>IIBET 

eylemlilige 
dönüştüremedigimizden tabii ki. 

Kendini feminist olarak 
adiandırıyor musun? 

- Evet ben artık, çok açık ve net 
şekilde kendimi feminist olarak 
tanıtacagım. Çünkü, şimdiye kadar biraz 
utangaç davranıyordum. Buralarda, 
Diyarhakır'da, feministleri çirkin, erkeksi, 
evde kalmış diye tanımlıyorlar. Daha 
önce kendimi feminist degil de feminen 
(kadınsı) olarak görüyordum. 
Kadınca düşünen ve feminizme 

saygı duyan kadınlar için, çirkin, 
erkeksi vb. şeklindeki imajlar sizi 

neden rahatsız ediyor? Çünkü, 
biliyorsun ki böyle konuşanlar 
kadıniann özgürlük taleplerini 

anlamayanlar ve kadınların 
hep öyle kalmasını isteyen 
kesimlerdir. Ve üstelik 
feminist oldugunu 

söylüyorsan. .. 
- Beni o düşünce rahatsız 
etmiyor. Öyle bakmaları 
rahatsız edici. Bir de kadın 

üstünlügü şeklinde düşündügümüz ve 
görünmemiz hoşuma gitmiyordu. 

Ama onların bu anlayışına göre 
dahi düşünüise kadın evlenmeyebilir, 
"EVDE" de kalabilir. Bence bu 
kavramlardan ürkmemek gerekiyor. 

- Hayır ürkmüyorum ama erkek 
evlenmeyince "evde kalmış erkek" 
kavramı kullanılmıyor. Neden sadece 
kadın için kullanılsın, tabi ki cinsellik 
boyutuyla gö rüldügü için. Ama iyi anne 
veya zeki kadın degil sözlerini anlatim. 

Çevrede feministlerin daha çok 
konuştukları emek sarf etmedikleri 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



• 

• 

- Ben hiç emek saıf etmeyen ve ayrılıklar çok fazla. Onlar daha çok 

sadece konuşan biri degilim. Bana böyle bagımsız ö rgütlenmeye giderler. Ama biz 

yaklaşınalan beni rahaL'iız ediyor. de o rahatlık yok. Bu konularda birçok 

Geçmiş dönemlerde sol içinde seni Kürt kadını aynı düşünmüyorlar. 

en çok ne rahatsız ediyordu ? Yine de açılım olarak ne 

- Sol gruplar içinde hacım, üstad düşünüyorsun? 

,hocam kavramları beni rahatsız - Türk kadınlarıyla birtakım ortak 

ediyordu. Bir de o dönemlerde ö rgütlemeler ve eylemlilikler olabilir. 

kadıniann bakımlı olmalarının 
Kürt kadınları ancak kendi aralarında 

yadsınması beni rahatsız ederdi. Çünkü birşey yapabilirler. Onlar için ikili, bizde 

o dönemde oje sürmeye, saç yapn)aya , ise ü~l~ bir ezilmişlik var. Onlar cins 

karşı olanların sonradan aynı ~yi . ,. aynmcılıgını çok fazla ö ne çıkarıyorlar. 

yaptık larını farkettim Gerçi beri d.e '' Biz de öyle bir şans yok. 

bunların bir çogunu yaprrtaya ~gırtık · Peki öyley~, senin diger Kürt 

vermiyonım, fakat bunu yapanlan da kadııılardaıı farldı görüşün, duruşun
 

olumlu görüyorum. Çünj(ü her insanın ne? 

kendini begendinne dürtüsü dogaldır. - Solcu kadınlar şunu demiyorlar biz 

Bir arkadaş baga feOJinistlerin sol örgütle rden gcliyoruz. Onlar 

genelde bencil oJdu~dan önümüzü lıkıyorlut. Kota vb. mesela 

sözetmişti... ' aynı kapasitede bir kız ve erkek 

- Benim birine bakma gibi bir çocugunu düşünelim. Ben e rkek 

yükümlülügüm olmadı. ÇOnkü, kadınlar çocuguna öncelik veririm. Bu sözle ri 

gendde birilerini düştirunekzorundalar. hiçbir zaman bir Kürt kadınından 

I3en genel anlamda qdmlann,verici duymaı.cıın. Aıtıa bu çok dogaldır. Türk 

olma larını çok fazla istemem, bl.r.:ız dtı feministleri ve .4olcuları arasında o rtak 

bence bencil olmalıyız gibiıi\e geliyor. '' i yanlat var. Solcu bir Kürt kadını 

Sonunda bir senteze vardım. H<lk edt:net .. dostadcadaş seçerken kadın ve erkek 

vereceksin. ,. farklılıgı koymaz. Ama ben aynn1 

Bu durum toplumsallık ile ,, koyarım. Tercihim kadınlardan yana 

bağlantılı düşününülebilir mi? o lur. Bizde toplumsal sorunlar daha fazla 

- Kadınlar evliliklerinde aile le rle o ldugu için düşüncelerimi net olarak 

evleniyorlar. Bu durum bana dognı ve o rtaya koymuyonım. Burada farklı 

hoş bir dunını gibi gelmiyor. Buradaki kadın· tipleri var. Bir kısmı kararlı, bir 

evlilikterin çogunun problemi btı gihi., kısmı kamrsız, bir bölümü de 

Çünkü bakacaklan bir yı~ın insan düşuncelerindc net Mesela, ben bir 

ö nlerine çıkıyor. kadın demegi kunna çalışmasında 

Biraz söyledilderini açalım o lmam ama vakıfta olurum. Bt:n bu 

istiyorum. saaHen sonra anne ve babamın eline 

- Bt:n bütün kadınlara sevect:n \ 't! hakamam. Birlikte yaşıyonız çünkü. 

korumacı yaklaşıyonım. Çünkü,, kadınlar Uzun vadeli kendimizi koyamıyonız. 

hep ezilir. . , Diyelim ki dernek kurduk. Bunun 

Kürt feminist kadınlanru arkasını getirebilir miyiz? Tak diye hizi 

konuşalım. 
içeri aldılar. Arkasını getiremeyiz. Bunun 

- Ulusal mücadelede bir yerıl temeli korkuda degil. Bazı netlikler 

gelmeyince pek birşey yapılacagına olmalı alan seçiminde, bunlar sosyal 

inanmıyonım. Çünkü tek eşlilik, anadil içerikli organizasyonlar olabilir. Daha 

sonınu çözülmeden bizim feminist çok kendi çapınuzda birşeyler 

ı,,:alışma yapmamız mümkün degil. Türk yapabiliriz. Burada kadınlar da çok şey 

feministleriyle farkımız çok. Ve ayrılık vermişler. Farklı yöntemler bulmak, 

nokıalarımız da fazla. Tabi ki ezilmişlik düşünmek lazım. Topluma bir yararı 

anlamında ortak yanlarımız var. Onlarla olacagına inansam girerim böyle 

barış konusunda ortak şeyler kunıluşlara. Bu dönemlerde insanlardan 

yapılabilinir. Ancak egitim konusunda uçuk uçuk şeyler beklenilir. Elini verirsin 
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kdkni alırlar. Benim onlara verdigimi 
almak, anlamak zorundalar. Buralarda 
çalı~ırken ille de ulusallıgı işiemek 
g~::rekmez. Farklı ~eyler sorguianma lı. 
Evlilik, mutluluk vb. Mesela YKD niye 
kuruldu. Adı kadınsa , kadın 
sorgulanmalı. Onun dışında herşey 
konu~u ldu sanırım. Diyorlar ki Kürt 
kadını Türk kadınından daha özgürdür. 
Ve buna bazı köylerde, çocukların ana 
adı ile anıimalarını örnekliyorlar. Aile 
içinde kafa tutamıyorsun, koskaça · 
kurumlara nasıl kafa tutarsın?,,, . . 
"Aynı kapasitede bir. kıZ ire erkek 

çocğunu düşünelim ... lJtn tı~k 
çocuğuna öncelik veririm;;, dedin. Bu 
aynmın insanı açıdao}do~ olur 
mu? .. , 

- Bana dogn.ı geliyor, >Z<ı.ten toplum 
ayrıcalık yapıyor. Ben de yapanın. 
Çünkü dogn.ılugu veya yanlı$lıgı hen i 
fazla etkilemiyor. , .. 

Kürt kadını olata:k kadına nasıl 
yaklaşıyorsun? . . , 

- Önce kendimi aniamam 
lazım. Kendime nasıl yaklaşıy9rsam , ,. 
on lar.ı da yakla~ımım aynıdır. · · 

• Peki kendini birçok Kürt kadıru.na 
göre daha özgür hissediyor mu5un? 

- Bu topluında özgür kadın ne kadar.,, .. , 
o lunahiliniyorsa, o kadar özgürüm. 
Özgürli.ige bakış da farklıdır . Kimi kagtp 
için e~inden izin alıp komşusuna gitme,k 
de bir özgürlük sayılır. Belki ben bir •·• ·*' 
çok kadına göre özgür sayılırim, ~ma 
Avnıpa kadınına göre özgüi'iıayılm:mf 
Tabi Lopluımal mücadeleler de beni 
etkiliyor. '' 

Röportaj 7 
• Kadını konuşalım biraz 
- Şu anda ev işlerini yapıyorum. 

Bitireyim, konuşalım. Ve geldim, Ben 
73'1erde devrimci düşünceyle.tanıştım. O 
zamanlar Ankara'da okuyan Kürt 
kadınları çok azdı. En çok bir kaç 
taneydi. O dönemde bütün hareketler iç 
içeydi. Ye OOKD'nin de ilk dönemleri 
idi. Sonra ulusal yanım geli~ti. Yer 
aldıgım ulusal süreçteki erkeklerin 
kanımacı yanları vardı. Bu beni çok 
kızdırırdı. Ben birçok kadın erkek 
~it'>izliginde eksikligi kadında 

görüyorum. Kadınlar halen kafalanndaki 
zincirleri kıramaınışlar. Bana göre 
okuyan devrimci kadın dönüştürücü 
olmalı. 

Geçmişte devrimci yapıların evlilige 
kadar müdahaleleri vardı. I !atta benim 
de evliligime müdahale ettiler. Fakat 
direndim. Belki şu anda evliliğiınin güzel 
yürümesinin nedeni de direnmeın oldu. 

1977 'de evle ndim eşimle sürgünler 
yüzünde hep ayrı kaldım ev - çocuk 
hakJmı herşey benim üstüme kalınca 

• Q.n..<;jyt!!lÇi:yanım ve kadın kimligim de 
. o rtaya çıkmaya başladı. Tabii ki ulusal 
yapılar i\tinde pu yönümü ortaya 
koydum. Iyi yazmama ragmen aktif 
olarak bu Qlücadele içerisinde çalıştıgım 
için bu yönüınü gt\iştiremedim. Kişilik 
yapıının hare'ketli oluşundan yazma olayı 
hana pasif geldi haıta bu nedenle 
Haceltepe ürlv. İngilizce Bölümünü 
bıraktım. Okı.,ır.ken. aynı zamanda 
çalışıyordulll aüem beni yönlendiımesin 
diye. .,.,. ·"-

B~niın kad~n konusunda değişik 
, , görüşleJim var. Teorik anlamda kadın 

ianunını yapıyorum. Bu tanımda okuyan, 
, devrimci kadın tipi ve ayrımı kar:iımıza 
Çıkıyor. Bu kadınların ortaya çıkmasıyla 
ki hu da u lusal kimlik yanımın 
gelişmesine neden oldu . Insan hır kez 
ayırımına varınca da hu defada kadın 
kimligini işliyor. Bu kadın tipini çizdigim 

· ·i<,>in'ay~klarımın üzerinde duracak kadar 
güçlü hissediyorum. Kendimi ve diger 
hagımsız düşüncelerimi de 
geliştirebilirim. Yönlendirilmekten 
hoşlanmam ve bütün kararlara o rtak 
olmak istiyor ve katılıyorum da. 

Çalı:ima ya:iamıın ve bagımsız çalışma 
kararını da ben veriyorum. Eşimden izin 
alma olayını da küçüklük olarak kabul 
ediyonıın. Birlikte yaşam sorumluluguna 
da inanan ve mücadele içerisinde de yer 
alan kadın hem kendini geliştirir hemde 
çevresini. Düşünce olarak giderek 
olgunla~ır. Kendi insiyalifıni kullanmaya 
başlayacak ve alınan kararlarda ortak 
o lmak isteyecek. Ye gelişen kişlikte her 
alanda uygun yerini bulur. 

Biz geçmişte ulusal yanımızı 
ögrenmeden Manksizmi ve Leninizıni 
öğrendik. Kadınlar da cins yanlarını 
ortaya koymadan ve gelişıneden bu 
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yapılar içerisinde yer aldılar, aldım. Ben 
hep erkek gibi davranduu. Kadın 
kimligim ancak anne olduktan sonra 

ortaya çıktı . O dönemde ~imle ayrı 
yerlerde yaşadık. Birçok sorumlulugu 

ister istemez hen aldım. Kısaca ancak 
seksen sonrası farkına varabildim ki 
kadınlara haksızlık yapılıyor. Böyle 
olması tabii ki devrimci yapıların erkek 
egemen zihniyetli oluşundan 
kaynaklanıyor. Bunları yetersiz görmerw: 
ragmen hagunsız kadın örgüllenmeteiioi 
gereksiz görüyonım. Çünkü bu tür 
yapılaıla bizim dışımızdaki kadınlara ., 

ulaşmak örgütlernek anlamında yetersiz 
kalınır. Ancak bagım'iıZ kadın f,:alışmaları 
da sadece belirli bir kesim ktı9ına hitap 

ediyor. 
8 Mart e::Lkinliginde bir açık mektup 

olayımız oldu, kendi cirıırruz olsu n 
istedik ama yöetim buna tavrr koydu. 
Tabii ben buna itiraz e ttim. Fakat 
kadınların bir kısmı onlara k:ı~lınca 
ancak bir.ızını degiştirebildik. Okuyan 
Kürt, aydın kadınlar da fazla karşı 
çıkamıyorlar. · ,. 

- Ben kadın olarak yaşamın her 
alanında var o ldugumuzu göstermek 
zorundayız gibime geliyor. Bu da 
erkeklerin bulundugu yerlerde yer 
almakla oluı . Çü nkü erkeklerin de 
zihniyetierinin degişmesi ayrı 
örgütlenme ile degil, ancak ortak 
çalışmayla olur. Ve birlikte:: çalışan l~u 

erkekler alıştıkla rı tavırları evlt:ırine de 
yansınrlar. Bunlarla yaşıyan kadınlarda 

da çoğu zaman degişim olur . · 
• Şimdi diyelim ki bulunduğunuz 

kurum ve kuruluşlarda yer aldık ,. 
kadınları toparlamak, proğram 
yapmak zor olmaz mı? 

- Hayır bence dayatırsak olur. Meşıtla 
burada da kadın komisyonunun .· 

ça lışınası var dediğimiz dt: erkt:klerin 
dudaklarındaki hafif gülümse::meyi 

görüyoruz. 
• Kadınların örgütlenmesi 

konusunda bu şekilde düşünmeniz 
bir takım çevrelerden gelecek 
tepkilerden çekinme deAU mi ? 

- Hayır değil. İnandığını için. Çünkü 

kadınların bu şekildeki mücadeleleri 
erkekleri de degiştire::ceğine inanıyorum. 
Daha önce de:: söylediğim gibi erkeklerin 

de evde kadınları 

var. Onlara da ulaşmanın yolu 
erkekleri degiştirmektir 

• Kurumlarda çalışan etkin kadın 
yetersizliğini biliyorsunuz ki 
sokaktakı kadına ulaşmak daha zor 
olmaz mı? 

- Sokaktaki kadınlara; ba~ım'iıZ 
çalışma yapan kadınlannda ulaşllğına, 

ulaşabilecegine inanmıyorum. Çünkü 
.:Onlar oa ancak duyarlı kadınlam 

\.ılaşahiüyorlar. Degişik kadınlara 
ulaşmayı ancak partiler ba~arabilir. 

• Kürt kadını olarak feminizme 
nasıl bakty~t"Sunuz aranızda feminist 
kadın var mı ? 

- Feminstim qiycn \"dJ ama gerçek 
anlamda feminist Kürt kadını olduguna 
inanmıyonım 

Çünkü bu insanlar geleneksel rollerini 

oynamaya devarn ediyörlar feminizmin 
ilk 

çıkı~ı sosyalizimdir ki huda zaten 
insaniann cşitligi anJamındadır. 
Türkiye'deki kadıoların savunduğu 

fenuniımin dejenere oldu~una 
iruıruyorunı. Clara Zetkin'nin 
f~minlzmine inanıyorum. Kü;t 
feminizmin gelişme şansı yok varsa da 
bireysel feministlerdir mesela ben ilkeli 
6ldugum halde evdeki geleneksel 
rolumu sürdürüyorum, sanırım kendi 
iswgimle degil alışa geldiğım için öyle 
davranıyorum. Ev işlerinde benim daha 
çok ı,:alışmam kişiligimden 

kaynaklanıyor, kendiilginden yanı anaç 
yapım ortaya çıkıyor. Erkeklerin bu 
kurumlardaki sayısal çogunluguda 
kadınların aktif çalışmasına engel değil 

anlamıda çıkanlmamalı , bu ortak 
çalı~malarda kadınlar erkeklerden 
etkileniyor. Asıl onlar bunu a~salar 

erkekler de degi~ir degişmek zorunda 

kalır. 
• Kürt, okuyan kadın olarak 

anladığım kadarıyla kendi 
konumunuza uygun kurumlarda yer 
almışsınız fakat neden öyleyse bu 
kurumların sadece kadın 
komusyonlarında çalışmışsınız. 

- Kadın kimliğim çok sonra o rtaya 
çıktığı için ve kadın örgütleri şeklinde 

düşünmed im. 
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L~··:J· , .... ~~ ........ . . ' 
her aşk 

bir masal mı? 
Başını avuçlarının içine alıp sorumlu- yaşam heybesinin dolu 

uzaklara , çook uzaklar'!: d,,~lıp gitti\ dqlu göZleri, içindeki çocukluğu 
yine gözleri, i.ç:inde kıvıkunlar ' ez~eye ka,natlarını kanatmaya 
saçıyordu sanki. Son yılla~çla sık başladı. .. Anlarnlandıramadığı iç 
olmaya başl,;ımıştı dal tp gitmeler... boşalmalarr ve iç çekişleriyle; 
"Gitmek" fiilinin bunca zor telafuz yaraladığının sinyalini veriyordu 
edilebileceğini <?~~niyordu yaşam içindeki çoçuk ... İçindeki çocuğun 
treninin orta istasyôriunda. sesine "evet'~dediginde başına 

Gitmek ... Başını alıp gitmek! geleceklerden kaçıp gitmek 
Nereye ve niçin ol,<:,h,rğUnu istiyo rdu ~lki de. 
sormadan. Bırakıp;:'arkasından "Sevmek suç değil" denirdi 
yaşanmışları ve yaşanamaffi.ı§ları... genellikle ama içinde sakladığın 
Girmek! . . ? . · .. m~.fddetçc ..• Yaşamaya kalkmadan ... 

Bir sabah vakti; daglar, Üşlar, Aynen Türk Ceza Kanunu 'nun , 
uçan kuşlar uykudayken; sessiz düşünmek suç değil ama 
şehrin homurtusundan kaybolup düşünceler doğrultusunda 
gitmek. Bütün sınırlarından ve ' yaşamayı, örgütlemeyi "terö r suçu" 
ağırlıklarından silkinip sıyrıla rak ,. ilan edip yargıladığı gibi ... 
gitmek. ' " _TCK' nın "düşünce suçu"na ilişkin 

Ne de çok yük biriktirmişti )'Olun kurgusuna benziyordu herşey ... 
başında. Taşıyabilirirn sanquştı ''Nası l bir dünyada yaşıyoruz 
yolun sonuna kadar. Bir süre sohi-a böyle" diye geçirdi içinden. 
te rlerneye başladı ağırlıklarından. Herşeyin ama herşeyin özel 
Önemsiz görünenlerinden ., mülkuyet üzerine temellendirildiği, 
başlayarak hafifle tmek istedi. Sık aşkın, sevginin bile "mülk edinme" 
sık mola veriyor-anlık kaçışlarla- haline getirildiği, mülkiyer hakkına 
soluklanmak istiyordu . ; sahip değilsen sevme hakkının 

Hayat denilen yolda yürydükçe; "suç" sayıldığı bir dünya ... Ve bu 
bu yolun sınırlarla, sorumluluklada mülk edinme çarkları arasında 
çıtalanmış engelli yürüyüşe ezilen , yitirile n, parçalanan umutlar 
benzediğini gördü. Sırtında ve insanlar ... 
sorumluluk heybeleri, önünde "Özgürsün" diyordu kadın . 
sorumluluk çıtaları. Her adadığında istediğini yapabilirsin ama bana da 
önünde bir yenisi yükse len çıtalar... hesap vermek kaydıyla. Nerede 
Çıtalar ... Sonsuz bir dizilişri sanki. olduğunu , ne yaptığını, ne zaman , 
Omuzlarını aşğıya çeken sınırlı - hangi saatte geleceğini bildirerek. .. 
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Sınırlarını unutmadan ... Nerede 

duracağını, nerede kalkıp 
gideceğini, nerede "evet" nerede 
"hayır" diyeceğini bilerek ... Sen, 
üzerindeki mülkiyet hakkırnın 
çizdiği bu sınırlar içinde 
özgürsün .. !!! 

Sınırları "aile" denen mülkiyet 
kurumu tarafından çizilmiş bu 
büyük özgürlük yanılsaması içinde 
"özgürlüğünü" yaşamaya 

çalışıyordu adam. Kendisine çizilen 
sınırları ihlal ettiğinde gelecekleri 
bazen düşünmeden, bazen 
korkuyla ... Her sınır ihlalinin 
arkasından çıkan çatışmada bir 
adım gerileyerek. .. Ama sınır ihlali 
isteklerini bastıramada n ... 

"Düzelme" sözleri, "Düzelecek" 
beklentileri içinde sürüp giden bu 
yaşamın mahkümlarıydı ikise de 

aslında. 

Yine aynen, sınıflı toplumlardaki 
"özgürlük" yanılsaması gibiydi 
herşey ... 

Sınırlarını büyük mülk sahibi 
sınınfın çizdiği , "özgür toplum" 
görüntüsü vardı orta yerde. Herkes 
istediğini yapmakta , giymekte, 
içmekte, gezmekte özgürdür. Ama 
sınırlara dokunmadan. Sınırlarını 
bilerek. Mülkiyet düzeni hakkında 
söz ~öylemeye, hayır demeye 
kalktığında başına neler geleceğini 
ise ceza hukukunda bir bir sayıp 
döker. Sınırlı-sorumlu özgürlük 
koşullarında sınırlı- sorumluluk 
özgürlük hakkına sahipsiniz 
sadece. Yani, koskoca bir 
yanılsamadır yaşadığın . 

Bu yanılsamalar içinde 
yorulduğunu hisseder, bedenin 
tepkiler vermeye başlar. Toplumsal 
gelenekler ve normlarla belirlenmiş 
bir evlilik kurumuna sahiptir. Ama 

kendisini evli hissetmemektedir. 
Bekar günlerindeki gibi yaşamayı 

özlemekte; yaşamaya çalışmaktadır. 
Ne var ki, hissetmemekle yaşamak 
aynı şey değildir. Kendisini 
çevreleyen yaşamın gerçeklerine 
taslar sürekli. Eşi başta olmak 
üzere çevresindeki herkes, herşey 
ona evli olduğunu hatırlatır. 

Gün gelir, kendini bir yol 
ayırımında bulur. Ya; kendisini, 
eşini ve çevresini aldatarak 
(senaryolar ve yalanlarla), 
kendisine saygısını tüketerek 
yaşamaya devam edecek ya da 
başta kendisi olmak üzere eşine, 
çevresine dürüst davranarak, 
istediği yaşam yoluna adıin atarak 
evlilik kurumunu sonlayacaktı. 

Bu çelişkiyi, bu içteki iki farklı 
benlik çatışmasını yıllarca yaşar 
adam. Olmak istediği ile varolan 
sosyal konumlanışı arasındaki açı 
giderek büyümektedir. 

"Aile" denen kurum içinde, 
özgür, gönüllü istence dayalı 
beraberliğin yerini mecburiyerler 
almış, heyecan ve duyarlılıklar 
tükenmiş , duyguların birçoğu 

tükenmiş , rutin al1şkanlıklar, 

kavgalar, birbirini aşağılamalar 
içten içe her ikisini de kemirmeye, 
farkına varmadan yorup 
yıpratmaya başlamıştır. 

Tahamınütün son sınırları 
kullanılmaktadır. 

Adam böylesi bir yaşamdan hızla 
koptuğunu hissetmekte, ama bu 
kopuşu radikal bir çözüme 
kavuşturmak yerine sorundan 
kaçarak kendisine saygısını tüketen 
yalanlarla yokmuş gibi görmeye 

çalışmaktadır. 

Her iki tarafı da tarifsiz bir yok 
oluşa , kendinden uzaklaşmaya 
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doğru sürükleyen bu durumun bir koşulların zorunlu kıldığı "parti 
noktasında bir kadın çıkar adamın evlliliği" içinde yaşam yolu 
karşısına. yarılamış; tutkulu bir aşk yaşama 

Epeydir unuttuğu kalp özlemi hep varola gelmiştir. Işte 
çarpıntılarını, başından ayak şimdi bu şansı yakaladığını 
uçlarına kadar ılık ılık akımı düşünür. Şiiriere döker duygulannı. 
yeniden yaşamaya başlar. Adını Şehir uyur o adam uyumaz, dolaşır 
koyamadığı bir elektriklenme, yavaş caddeleri, sokaklar kalbini çalan o 

-yavaş çepe çevre kuşatmaktadır ,, .. , ::.: r ~~Q.,ını. yakalayıp tutuklaycaktır. 

?.~;~!:~E~:::~:~~~U~i~iliii!~~~~tE~~;ı;;~:j~; bu 

mümkün olmayan bir;~şkdi:bu da. haklarınd~·~.~ ~Ç~~i. üstündeki hak 
Içini kaplayan sıcakhk' gf~~kçe sahiplerindeh'fSJ).+ıhp çıkmak ister, 
büyür. Onu görmeki: hri~~la sohbet ayrılmayı dene},';ö~Çeki 
etmek, onunla eylero.~;:gitmek ilişklerinden, exüii~:çemberinden. 
sürekli kolladığı fır#tlafdır artık. Aile, çevre, batt&')paıti büyük 
Bunaldığı "evlilik ;R4iümundan" baskılar uyguJ~{)!: ~blıne bir dizi 

kaçışta bir sığınak ol~{~l()gqrdüğü engeller ve ö~~~~~i gereken bir 
ve yoğunlaştığı partinih :poJmk dizi bedel!eı:; çm:<}.'n Bütün bu 
faaliyetleri içinde çıkmıŞf,i{ )~ar*l$mfl .. baskıl_<l;r~ rt?~~t·~~Ştığını sanır) ve 
bu kadın. Boğulmakta oldti~*-: · ' ·; ';; !~,t~~h PW~lk!ri öder. Partideki 
rutinin, mccburiyetlerin, ·.-.. "'' '',,, ,; Y9;n~W:;i;könumundan uzaklaşmsı 

alışkanlıklar ve toplumsal normlaı~ı~'.:t} istehir, bu bedeli de öder. 
dışından fışkırıp çıkan bu yeni { :; ; . Ne pahasına olursa olsun; 
heyecan dalgası karşı konulmaz bir(LE·:sıkarsız, mülkiyetsiz, sınırsız aşkını 
arzuya dönüşür. . t:·; ( yaşayacaktır. Ama hayatın 

Karşılığının (aynı duygular ;;·;:,'ı-r &~rççk!~t.f:;ı,cımasızdır. Bir süre 
biçiminde) olup olmadığn:ı<tıhA!h1ih:t:;: şöhr~Lg6:ddc bıraktığı ilişkileri rahat 
değildir. Kadının da kenÇ!~hH~ 'hyp:~ ': ' '' vel·mez; "vicdan aza bı" onları 
ortamları paylaşmaktan hoşlandığirii' mağdur ettiği düşüncesi çöreklenir 
fark etmektedir, ama tanımlama~!~ : içine. Sonra ekonomik yaşamı 
zorlanır. Bir süre sonra birbiriniÖ)C::: yeniden üretememenin zorlukları 
gözlerine bakamaz hale gelirler},, ~ eklenir. Kendi işyerinden, ayrıldığı 
Bakışlarını kaçırırlar birbirleririÇJ~;;. eşi tarafından uzaklaştırılmıştır. 
Bakışları olağanlığını yitirmiş~; ~fı::ı Parasız günler yaşamaya başlar. 
anlamlar içermeğe başlamışdf..Jkisi Cesareti kırılır yeniden. Yokluklar 
de korkarlar bu bakışlardan. ·· '' ' ve eski rahat düzenini arar. Kolaya 

!3u sevgi dolu kaçamak kaçış yolları aramaya başlar. Ve 
bakışlardan tutkulu bir aşk doğar. özlem ve çoşkuyla yaşadığı , 

Cesaretinin, kendisine saygısını bulduğu ve yoğunlukla yaşadığı 
yeniden elde ederek yaşamak aşkına ihanet eder. 
istemektedir bu aşkını. Şimdi mi? "Her aşk bir masaldır" 
Gençliğinde yaşama olanağı öyküleri yazmakta ... Eski düzenine 

bulamadığı ilk aşkın uktesi içinde dönmenin kapılarında kendini 
ince bir yara gibidir. Çünkü zorunlu eskiye affettirme çabalarında ... 
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Gözlerindeki galii§, k~•l mavi sullinnda 

boğazın. 

Şimdi yoksun. 

Marlı/ar, Istanbul 

Şimdi yoksun, 

Kavgamız, diı•en'Ciı:nı 

Sen yoksun, yo,fl/14rj!u~l 

su larm da. 

Oysa gözlerirı çok 

Kağıda düşmaş 

jujin'i telefonla aradtgtnızda telesekreter 

devredeyse şiir gibi hir ses ,~ize; ·'merhaha 

burası jujin" diye karşılardı. ~te bu sesin 

sahibi sevgili Gülten'iınizdi. Ve ne yazık ki 

artık bu ses artık aramızda degil. 

Karanlıklar, kötülükler, erkek egemeJı 

kültür ve kara cahil lık Gülten'i !)izden aJdı. 

Gülten şaibeli hir trafik kazasında hayatını 

kaybetti. 
Gülten ar.ıınıza yeni katılm~tı. 

Katıldığmda acılan ve sonıniarı vardı. 

Yaşadıkları aslında biz tüm kadınların 

başına gelehilecek-iradeniz dışı 

istemediğiniz şeyleri yaşamak dunımunda 

kalmak- şeyleri yaşanııştı. Cstelik tüm ' 

bunlar ona sevdigi sandıgı ve güvendigi 

insanlar tarafından yaşatılmıştı ona. Yaşıyor 

olsaydı helki kendisi bu sayfalarda 

anlatırdı. Bütün bunları yüreğinin · 

derinliklerine gizleyip bizi mutlu c::tıneye , 

sıkınularınıızı hat1fletmeye, bize. neşe 

kaynagı olmaya r;alışıyordu. Sevgi· dolu 

yüregi ve sımsıcak gözleri b izi gelc.:cege 

dair uınutlandırıyor ve mutlan<lırıyordu. 

Benim için Gülten, Kürt kadın · 

hareketinde çok güzel bir umut 

, vadediyordu. Onunla çok ~ey yapmayı 

planlıyor ve hedefliyorduk. lstanhul'a 

yerleşecek ve planlarımızı hayata 

geçırecektik. Hayatında ençok istedigi 

belgeseli çekebilmek için eğitim alacak, 

film yapacaktı. 
Yaşanan süreç beni birçok şeyden 

• uzaklaştınnış, sogutmuştu. Doğn.ısu yazı 

yazmak, dizgi yapmak hatta dergiyc 

ugramak hile gelıniyordu içimden. Ancak 

sı:vgili Gülttm İ\.i.o hu sayı çıkmalıydı ve hu 

sayı Gültcn'c adaruı1alıydı. 

Gelinen süreç, yaşanan politik gdişmelı::r 

ve çokyakınınızdakilerin mamz kaldıgı 

taeiller Jnsaru tepkisd olmaya itiyor. 

Dogmsu yaşadığım hu topluma öfkenı çok 

büyük. 
Öfkem; Gülten'e, Remziye'ye, Sevda'ya 

ve binlerce Küıt kızına, kadınma yaşatılan 

zülıne karşı. 

Öfkem; bu zulmü yapanların nedense, 

' hepsinin erkek olmasına. Öfkem; bu 

erkeklerin çogunun uğmna caniann gittigi 

Küı1 olmasına. 

Öfkem bu erkekll:rin giyindiği veya 

gizl<.:ndiği kimiıkierin farklı gösterilmesine. 

Bu erkeklerin hazen devrimcı bir 

yoldaşken bazen de koıucu olahilınesine. 

Bazen yakın bir erkek~baba, sevgili, ahi, 

dayı- olmasına ve bizim bazı değerler 

uğnına onlann yaptığı pislikleri gızlemek 

zon.ında kalmamıza, kalmak dunımunda 

hıraktlmamıza. 

Öfkemizi, Gülten'in yerine, Remziye'nin 

yerine, Sevda'nın ve binlerce Kürt kadının 

yerine klısnıak zoıundayız. Kim o lursa 

olsun bunlar hedef haline gelmeli ve 

silahları ellerinden alınmalıdır . Erkekler ve 

onlara hizmet eden bütün değerlere 

sanırım zamanında kar~ı çıkmalıyız ki 

Gülten'l<::r, ~evda'lar rahat uyusun ... 
Şiir: H. DENIZ 
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geleceği 
i5tiyorum 

Türkiye'de gözaltında tecavüze. uğrayan . 
kadınlardan biri olan Asiye Zeybek; yaşadı~ 
vah!?eti yazarak işkencerun tOro deh~etini 
ortaya koyuyor. 

"Yaşayanların dili olma~ için ... " diye 
başlıyor Asiye yaşadıkl~rına. Gerçek hayattan 
alınan bir tecavüz öykwıu. Belki de 
hepimizin gazetelerdcn; kitaplardan 
okuduğu , hazılarımıiın da yaşadığı olaylar. 
Evinden gözaltına atmm.asıyla başlıyor 
herşey. Sorguda ağır i;;ken:cclerden geçiyor 
Asiye. Hepsine göği{s geriyor. Tek bir şeyi 
kahullenemiyor; gözaltında' tecavüze 
uğramasını! Acaba kaç kişi hôyle,.biı: olayı 
duyduğunda, aynı şeyleri ya~ayabilccegini 
düşünchilir? Pek çoğumuz çok yakın · 
olduğumuzu bile bile, sanki bize hiç 
olmayacakmışı yaşarız. 

Asiye'nin en büyük cesareti; bunu açığa 
çıkararak, sorumlu olanların 
yargılanmalarının önünü açmak oldu. 
Hangimiz böyle bir olay karşısında bunu dile 
getirehilirdik, kimbilir? Hele hele böylesi bir 
toplumda, bu tür şeyleri nasıl anlatahiliriz? 
Çünkü toplumumuz çok rahat(!) .!ı~r şeyi 
düşünebilecek rahatlıktayken! Hele hele son 
yıllarda, son günlerde yaşanan tecavüzterin 
bu denli sokağa kadar ta~ınmı.tsC 
gündemdeyken. Bir de bunlara tecavüz 
vakalarının adil sonuçlanmadı~ı, tecavüzün 
kadının suçu sayıldığı bir topfuındayken! Ve 
kadınların "namus cinayeti" adı altında 
politik katliaınlara maruz kaldığı bir toplumun parçasıyken! 
Her~eye inat kendi olma savaşı veriyor ve sonunuda kazanıyor bu savaşı. Asiye yazdığı kitapta olayları öyle bir anlatıyor ki siz de heraberinde yaşıyorsunuz tüm bunları. 
Asiye, yaşadıklarını tüm yalınlığıyla kaleme aldı ve Ceylan Yayınları , Asiye'nin yazdıklarını "lşkeııcede Biı· Tecavüz öyküsü" adıyla yayınlayarak, • "Yaşayanların Dili" oldu. 
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yaz1lmam1ş yak1n 
tarihimizden yapraklar 

Kürtlerin ıanhi; daha dognLSu yazılı tan'bi çok bilitımemektedır. Dolayısıyla sarannış 

yaprak/ann arasmdau Kürt kadııı taHhtnf bulup çıkannak o denli güç olınaktadıı~ çünkü 

o kadar az yazılmıştır ki.Küitlerve kf:id1r/ar1çiııyiızllı tarihi oluşturma anlammda sözlü 

tarihten yararlanma bir o kadar onemli olmaktadU: Btzin1 gibi parçalanmış bir 

cografyada yaşayarı kadm/amı tan"bi oluştıınna çpbası da zorlu olacaktır ve bu 

tecnlbeleriıı bizde yaratı/!ı titizlik bügiiııdeıı yanila ya.:zılıtarjh oluştunnak içtıı 

yaşayaniari öncelikle: arşiv/emek içiıı Melike'rıin yaşamı ve qilegeletıegi Kürt tarihi dolayısı 

ile yakın kadm tarihimiz alllammda çok önemlidir. Bundan sonra söziii tarihimizi 

yazılıya d6kme çabamız devam edecek. Sizlerin de katkısıyla tabii ki. 

M elik e: 
"Nüfusta 1955 dogumlu gözüksem 

de, aslında 57 doğumluyum.Senin de 
hildiğin gibi bizim yörede kadınlar 
hep büyük yazı lır. DiyarbakLr 
doğumlu, sekiz kardeşin altıncfsıyım. 
tıkokul diplomasını dışardan ald!J!l. 
Okuma yazmayı, ahimin eve getirdiği 
TİP'in bildirilerinden kendi kendiıne 
ögrendim. Eğitimim medrese 
kaynaklıdır. Ben, daha çok tcyzeınle 
yaşadım. Sonra kocası ölünce ikimiz 
de ailemin yanına döndük. Annemin 
medrese öğrencileri vardı, sen de 
onlardan hiriydin. Babam ve dayıin 
erkeklere, annem de kadınlara ders 
verirdi. 1965'lcrde Mesut Barıant'nin 
hayatı beni ilgik:ndiriyordu, bununla 
ilgili ne kadar haber varsa 
topluyordum ve kendim için 
hiriktiriyordum. Abim, politika ile 
ilgilene n hir insan olduğu için ona 
gazete gelirdi, tabii ahim gizli gizli 
ilgileniyordu. Babamla da çelişkileri 

vardı. 69'dan sonra Türk solu patlak 
verdi. Bu beni de etkilemişti ve hu 
durumu gözlemlemeye başladım. 
Radyo ile birlikte, Marksizm-Leninizm 
ve sol dünyama girmeye ha~ladı. !lk 
okuduğum kitap "Ana" o ldu . 

~: 

Sonraları i.ltD'nin kuruluş 
çalışmalarımı katıldım , derneğin 

kuruculariridandım. Bu durumu hep 
arşivledim. 80'lc birlikte hun.farın 
hepsi ail~m tarafından yak ıldı. 77 ve 
78'in 1 Mayıs'ına katıldım. Attıgun 
her adım ufkumu genişleterek , beni 
basamak basamak bir sonrakine 
götürdü. Her olay hir başka olayı 
heraberinde getiriyordu. Ben mi 
birşeyleri hayatıma kattım, birşeyler 

mi yoksa hayatımı yönlerdirdi 
bilmiyorum, ama galiba ikisi de 
birbirini etkiledi veya tamamladı. 
Hergün biraz daha geli;:;tiğimi, 
degiştiğimi farkettim. Feodal hir aile, 
hem de, hepsi nakşihendi şeyhleri 
olan (Hazro Nakşibendi şeyhlerinden 

tabi) erkeklerden oluşan (ahim 
dışında) , tarikatle uğraşan hir 
aileydik. (Ailemizin Bitlis'te Hazro, 
Garzan'da Kurtalan, Şeyh Mahmut 
gil, Amed bölgesinde Hezan Şeyhleri, 
Lice'nin Hezan şeyhlerinden) bunlar 
birlikte çalışırlardı . Bunlann bildi~iniz 
gibi katı kuralları vardı. Bütün 
ka"dınlar siyah çarşa flı ve peçeli idiler. 
Böyle bir ailede, sadeec hen başımı 
örtınedim. Çar;:;af giymezdim. lKD 
üyesiyken 1980 sonrası, devrimci 
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çalışına için gizlenmek amacıyla 
çar~af ve peçe kullandım. Tabii 
aileden farklı olmamız elbette, 
kavgaları da eksik etmiyordu. 
Kitapları gece yorganın altında el 
feneri ile gizlice okurdum. Annem 
hana "Hustiye te bişke tu geniyi" 
(hoynun kırılsın, çirkinsin) derdi. 
Sabahları bizi zorla namaza kaldırırdı, 
bu kuraldı. Ben de inanmadıgun, 
istemediğim halde sabah narnazına 
kalkardım. Mesela çoğumuz,, o~ç
tutmadığımız halde oruçlu gözüküp 
gizli gizli yerdik. 

Çevre bize çok gelirdi.Evin bütün 
işlerinden ben sorwnlu idim. 
Doktor, çarşı işleriyle ben 
ilgilenirdim. ev işleri de çok 
zamanımı alırdı. Herşeye rağmen 

aileın Kürt milliyeçistydi. ''Şeyh Said" 
olayından etkiknmişicrdL 

Evliliğiın de tam görüçü usulü 
sayılmaz. Kısmen de ol~(!. aile 
baskısından kurtulmak için evlendim. 
78'de, 1 Mayıs'tan döndükten sonra 
evlendim. Eşim halktan biriydi ve 
hana ailemin diğer bireylerine 
nazaran daha rahat davranırdı. Ama 
sonuçta o da bir erkekti. Bir de beni 
biliyordu. Önceleri birbirimize uyum 
sağlayamadık; beni geri götürmeye, 
politik çalışmalarımı engellemeye 
çalıştı. Ama karalılığıın ona geri adım 
attırdı. 93'lerde IHD'dc 
komisyonlarda çal ışmalara katıldım 
ve Vedat Aydın'ın katledilmesinden 
sonra her bireyin kendine düşeni 
yapması gerektiğine inanarak HEP ve 
lHO ile ilgilendim ve YKD'nin 
(Yurtsever Kadınlar Derneği) kuruluş 
çalışmalarına girdim YKD 
kapatıldıktan sonra I IEP Kadın 
Komisyonu'na, o da kapandıktan 
sonra DEP kadın komisyonuna daha 
sonra da 94'te Diyarbakır IHO 
yönetimine girdim. 94 Aralık ayında 
tutuklandım. Dört aylık tutukluluk 
sürecinden sonra 96'ya kadar İHD 

yönetiminde çalıştıo1. 96'da HADEP 
Parti Meclisi'ne, 97'de yürütmeye 
girdim ve bugüne kadar devam ettim. 
Toplum erkek egemen olduğu için, 

1kadın yönetimini hazmedememeleri 
beni fazla üzmüyor ama kadıniann 
kadın yönetimini kahullenemcmesi 
beni daha fazla üzüyor. Bence daha 
çok kadınlar kadınları 
hazınedem iyor. 

Evet, ,kadınlara erkek yönetimine 
daha eğilimli olduğunda ve orada 
''olmalıyım'~ı-da koyarak diğer 
kadınlatın yönetimini 
kabullenıniyorlar. Politik yaşamım 
boyunca şunu öğrendim: Kadınlar 
önce kendileriyle ve sonra 
hemcinsleriyle barışık olmalı, 
hemcinslerinin kurtuluşunu toplumun 
kurtuluşu qlarak görmeli, toplumun 
kurtuluşunu da kendi kurtuluşlan 
olarak gönnelidlrlcr. Kadınlar 
kendilerini yönetmeyi başardıkları 
zaman toplumu da yönetmeyi 
ha~aracaklar. Zor, ama sonunda 
haşarılacak. Kararlılık ve azim bu 
çalışmalar için yeterlidir. Bence 
benim rahatlığım, ailemin dini
aristokrat ve geniş bir çevreye sahip 
olmasından kaynaklanıyor. Bu 
yüzden ilişkilerimde başından beri 
insanlarla çok rahattım. Toplum, 
erkeklerle samimiycli, kadın erkek 
arkadaşlığını özümscyeınemiş ve 
bilince çıkarmamış. Bu konularda 
toplum eksik, birçokları mesleğimi 

veya eğitim durumumu 
sorduklarında, benim durumum 
onları hayal kırıklığına uğratıyor. 
Kimi kadınlar inanmıyor, onları 

kandırdığımı düşünüyorlar, kimi 
kadınlar da hepi koruduğu için, 
çevrelerine benim eğitimli olduğumu 
söylüyorlar. Polisler bile bir keresinde 
beni avukat sandılar. Ilk başlarda 
yaptığım çalışmalarda kendi 
kimliğime sahip çıkmıyor, yaptığım 
çalışmaları kendime sermaye 
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yapınayı ahlaklı hulınuyordum. 

Ancak daha sonra şuna kanaat 

getirdim; kimliğine sahip çıkmayan 

hiçbir şeye sahip çıkmaz. Ve bu 

nedele, birtakım yanlış insanların 

önemli yerlere gelmelerine de yol 

açılıyor, açıyorsun. 

Eşim 5.1.1998'de hen Ankara'da 

genel merkez toplantısında iken ani 

bir kalp krizinden vefat etti. (Burada 

kızı devreye giriyor; "Bu tip işlerde 

çalıştığı için annemin dönüşünü 

beklemeden babamı göı;ndület" 

diyor.) 
Eşim hayatta iken de b~s~ı 

yapmaya çalışıyorlardı ama 

başaramadılar. Çünkü cşim onları 

dinlemiyordu. Ben, ın\,icadçle 

içerisinde yer alan bir kadınım. Ailem 

ve eşimin ailesi bu tür yaklaşımlardan 

ctkilenmedi, etkilcnmiyor. 

Çocuklarımın varlığı (iki çocuk) bir, 

süre beni aktivitelerden · 

uzaklaştırabilir, onlarla ilgili biraz 
·~· 

plan proje yaptıktan sonra aktif ve 

daha güçlü bir şekilde devam 

edeceğim. 

Erkek arkadaşlarım başka kadınlarla 

çelişkileri olduğunda hemen beni 

örnek gösterirler. "Neden biz N.feiike' 

ile anlaşıyoruz, o da bir kadı.n; demek 

ki suç bu kadınlarda" diye 

konuşuyorlar. Erkeklerin bu 

yaklaşımları elbette bana bir paye 

vermiyor. Çünkü onların önyargıh 

olduklarını biliyorum. Benim onlarla 

mesafe koymam ve ölçülü · 

davranınarn nedeniyle benimle 

anlaşıyorlar. Ben herkesle iyi 

geçinirim. Insan psikolojisinden 

anlarım, belki de bu aldığım medrese 

eğitiminden kaynaklanıyor. Geniş bir 

insan tabakasıyla ilişkilerim vardı. Bu 

da insanları iyi tanımamda etken 

oldu. 
Ben, erkek gibi davranmıyorum, bir 

kadın gibi davranıyorum. Kadından 

çok bayan kelimesini kullanmasını 

seviyorum. Çünkü egemen taraf bizi 

kadın olarak tanımlamış. Kadın 

kelimesi hana kaba ve argo gibi 

geliyor. Mesela elinde sigara, sokakta 

dolaşan ve erkekler gibi yüksek 

sesle bağıran, döküntü giyinen 

kadınların davranışlarını doğru 

bulmuyorum. Bana yapay geliyor. Bir 

erkeğin kadın gibi davranması da 

bana yanlış geliyor. "Şer şere çi jin e 

çi mer e" (kavganın dişisi erkegi 

olmaz) Bana soylu bir atasözü gibi 

geliyor~ Şimdi ben Kürtlerde bu 

davranışları karştlaştınrken, erkeklerin 

yaptığını doğru bulduğurndan değil, 

zaten erkeklerio çok yanlış 

davanışları var onları nereden 

tutarsak tutalım döt<ülüyorlar. Benim 

değerlendirmemde, kadınların 

erkeklere öykürunel<.:rinin yapaylığı 

yatıyor. Devrim, devrimcilik, bir 

şeyleri dcği.ştirınek. Kadınlar 

pirşeyleri yıkmıŞ ama yerine koyduğu 

şeyler yanlış. Ama ben böyle 

rn~cadele etmem, böyle bir kadın 

gördüğümde , şayet tanıyorsam 

değişmesi için konuşurum, samimi 

olduktan sonra anlatırım. Kadın 

olarak bu feodal ilişkiler içindeki 

zorluklarıma rağmen, bana fazla 

ilişmemelerl ailemin sosyal 

konumundadır herhalde. 

Köyümüze korucubaşı gelip 

yerleşmişti. Daha sonra öldürülünce 

köylülerin çoğu "Şeyh çarptı, 

ı Iako'yo" dediler. Bu nedenle de bize 

fazla laf söylemezlerdi. Yaptığımız 

şeylere de saygı duyuyorlardı. Ne de 

olsa şeyh çocuklarıydık. İzmir'deki 

bir toplantıda beni tanıyanlar 

birbirlerine "qiza mala şex hatiye" 

(Şeyh'in kızı gelmiş) diyorlarmış. Bu 

dunım, mücadelemi kısmen halk 

nezdinde de meşru kılıyor ve halk 

arasında da çalışmamı 

kolaylaştırıyordu. 
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1970-1980 KADlN GRUPLARI (IV) 

ÖZGÜRLÜK YOLU 

I. TANlK 
Birgül 
-İlk örgütlülük anlayışıruZ 
Özgürlük Yolu süredile başlayıp, 
yine o anlayışla mı deyam ediyor? 
"Kadınlık" bilincihe örgüt öncesi 
- içindeyken mi, örgüt 
dışındayken mi vard!ruz? 
Ben ilk keı TÖB-DER süreciyle 
başladım . Kürt ulus~l sorununda o 
dönemde bir tek DDKD'yı tanıdım. 
Ancak zaman zaman kadın 
etkinliklerine de katddun. Bu 
sürecim iki yıl sürdü. Ardından 
Özgürlük Yolu'nun insanlatmı ; datuı 
da çok erkeklerini tanımaya 
başladım. Dolayısıyla orda da 
gözlemci oldum. Özeesi şunu 
diyebilirim örgütsel anlamda bir 
düşüncem olmadı. Kadınlık bilinci 
bende tepkisel o larak küçük yaşlarda 
başladı. Adını kaymadan. 

-Örgütlülük sürecinizde tepeden , 
mi geldiniz yoksa tabandari mı? · 
Örgütlülük sürecinde aktif olmadım. 
Ancak b ir yakınırndan dolayı herp 
çok yakın hem de çok uzaktım. 
Belkide benimki de yakın erkekten 
dolayı bir tepkiydi. 
-Kadınlann örgütlenme 
yoğunluğu açısından-diğer 
l,ıareketlere nazaran- bir 
doyuruculuktan sözetmek 
mümkün müydü? 
Tepkim, bana yakın olan erkeklere 
yönelikti. Ve bu tepkim belkide "oda 
bizdendir, nasılsa onun karısıdır" gibi 
bir yaklaşımdan. Ya eş, bacı ya da 
yakınıydı bu yapı içerisindeki bir 
erkegin. Zaten benim konumumda 

buydu. 

~Sizce kadıniann farklı yerlerde 
yeralmalarının nedeni farklı 
anlayışiann kadlıı sorununa 
yak:laşı,mlat".t~dan mı 
kaynaklatııyordu? Ve içinde yer 
aldığınız h3reketın kadınlara 
yaklaşımı n,as~, diğer 
yapılardan farkı neydi? 
Hayır. Bence yakın erkek 
akrabalarınıqdan örgüt ilişkilerinden 
dolayı vardılar. 

-Sizce kadiiı sempatizanlar, 
sayısal oranlan doğrultusunda 
yönetimlerde var mıydılar? Ve 
·dalia çok hangi alanda 
yoğundular? 
Yok denecek kadar azdılar, yönetim 
ve karar organlarında da söz sahibi 
değillerdi . 

-İçindeyeraldığıruz anlayışın 
,kadın sOrunu ile ilgili perspektif 
ve çalışmalarını ana hatlanyla 
elde ettiğiniz kazanımlann neler 
olduğunu açıldar mısınız? Genel 
anlamda kadın sorunlan pratik 
anlamda kadınlan örgütlernek 
için özel çalışma alanlan var 
mıydı? (dernek, vakıf, kadın 
komisyonu vb.) 
Bir dönem evlerde kadınlara yönelik 
e~itim çalışması vardı. Bir amacı da 
kadınları örgütlemekti. Bildiğim 
kadarıyla yoktu. 

-Kadın komisyonu ve dergide 
kadın sayfasının amacı daha 
fazla kadın örgüdemek miydi? 
Amaç vardı ama pratikte birşey 
yoktu. 
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- Bu süreçte kadınlığıruzı ve 
cinselliğinizi yaşarken varolan 
yaklaşımlan özelden genele 
değerlendirerek konuyla ilgili 
ilginç bir aruruzı anlatır mısınız? 
Şöyle dersem, birebir bu örgüne olan 
ve birlikte yaşadıgım erkek benden 
annesinin davranışını bekliyordu. Ve 
oda sosyalistti. Kürt sosyalisti. Pratik 
buydu. 

- Beraber çalıştığınız erkek 
yoldaşlarıruzın kadın konus~da 
teori ve pratikleri arasında ;:;' · 
farklılıklar var mıydı? Olduysa ne 
zaman farkettiniz? 
Birlikte özel yaşamaya başladığım 
anda düşünce ve davranışları 
arasında uçurum vardı. Aynı 
cümleleri kullanıyorduk ama 
pratiklerimiz belittigim gibi 
uçurumdu. 
Seksen sonrasında gelen Kürt .. 
sosyalist erkeklerin sığınınacı ql;,ırak ' 
bizde kaldıkları süreçte bir gece evde 
dağınık ve yemegin olmaması 
karşısında kocama "bizim 
durumumuz bu olsa boşanırdık" 
demeleri. 

- Parti içinde hak ettiğiniz halde 
kadın olmanızdan dolayı elde 
edemediğiniz mevki, ürün, 
kazanım vs. var mı? 
Örgütlü olmadığım halde paıti 
kuruluş çalışmalarına katıldım. Arna 
erkeklerin düşünceleri daha çok 
kabul görüyordu. Tabii sayıca 

kadınlar çok azdı. 

-Bugün vardığıruz noktada fiaiigi 
yanıruz ağır basıyor. Bunu biraz 
açalım mı? Düşündüklerinize 

feminizm denilebilir mi ? 
Ömıiim boyunca kadın yanım ağır 
bastı bu nedenle hiçbir yere (örgüte) 
sığamadım ve oraya ait 
hissedemedim kendimi. 

- O günden bugüne geçirdiğiniz 
deneyimler doğrultusunda siyasal 

yapılanınnalariçerisinde 

kadıniann ikinclliği 
kabullenınnelerinin günahını kime 
(erkeklere-Kadınlara-düzene) 

çıkarıyorsunuz? 

Bence hepsi. Özellikle sisteme, erkek 
egemen kültürün zihinlerde yarattığı 
düşünce yapısı.na. 

-Bağımsız kadın hareketinin 
tartışılmasının tam da ideolojik 
ayrışmaların yaşandığı süreci ve 
12 Eylül soııci.S:ına rastlamasını 
nasıl değetle.tidiriyorsunuz?ve 
gelinen noktada Kürt 
kadınlarının feınlııizmi 
tartışmaya başlaınalarını neye 
bağlıyorsun uz?. 
Bana göre o sürÇçte şol büyük bir 
darbe yedi. lçetf,girenler, kaçanlar 
veya saklanmak zorunda kalanlar 
kendilerini sorgulamak zorunda 
kaldılar. Bu süreçte bazı kadınlar 

er]{~, egemen kültürlü sol 
hareketlelin (Kürt solu) daha samimi 
ve ciddi sorgularnalara başladı 

-Sosyalist, Kürt, Kadın bu üçlü 
kimlikle birlikte kadın sorunuyla 
ilgili çalışmalarıruz? Ve bu 
kimliklerden hangisi sizde ağır 
basıyor? 
Kürt sorunu seksende daha canlı 

ortaya çıktı. Kadınlar bazen erkek 
gibi bazende kadınlık bilinciyle yer 
almaya başladılar. 

-Genelde her ideolojinin yarattığı 
bir kadın tiplemesi var. Sizin 
tiplemeniz... . 
Kadın kimliğiyle ilgili teori alanında 

ve koşullarıının elverdigi kadar pratik 
çalışmalarda kadın kimligi ile 
çalıştım.Yıllarca erkek gibi kadın 
tiplemesi ile bulundum ve onay 
aldım. 

Son söylemek istedığınız: 
Bu dünya ve üzerinde ve bu ülkede 
insan olmak zor ama kadın olmak 
daha da zor, ama çok da güzel. 
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tanyam 
-~~ 

Benim henüz aydınlannıainı~ 
~ sabah kokulu 

ufku sonsuzluk açan 
' özgürlük açan 

deniz kokulu 
çiçeği m 

sen bende 

· gözya~ı olup akıyorsun 

zaman zan;ıah:. seni ku~atılmı~lığımliın. içinden 
çekip çıkaramamanıdır 

tasa duyarsan 
kayğı duyarsan 

gün P.pgün, 
sana birey, acizliğimden 

her bir karesinde 
sevinçler çoğalan 

dünyalar vere_tnediğimdendir. 

·kXi :uen o dünyaların a~kına 
yandım tutu~tum 

ki çığlıklarınız 
çığlıklarımıza karı~ırdı 

.ne güzel olurdu 
siz birer tomurcuk olup 
açarken çocukluğumuzu 

gözlerinizde ne açlığın ne korkunun 
ne de ekimin 
kıstırılmı~lığın 
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gözlerinde sadece 

yaşamın renkleri 

oynaşırdı ... 

Ve biz size sunarken 

en katıksız meyvaları 

bilirdik ki, 

her biriniz gün~ş olup 

açardıniz içi,:;izde 

koca bir gülüş 

olurdunuz yüzümüzde ' 

tasasız 

ahh ... bu dünyalar 

yangın yaktı içimi 

içimde bir çocuk oldu 

telaşlı 

, kızım 

ateş bakışlı 

yürüyünce naf?.ılda 

kıvılcımlar saçar gözlerin 

iŞ'te ben 

belki birnebze daha yaklaşmak 
için güneşe 

,, belki efe,onu her an 
·=··· 
içimde hissetmek için 

TAN YA 
.;:: 

'' adın 

onurudur insanlığın 

çünkti .dar ağaçlarında 

bir genç kız açmıştır 

gülyüzlü bir kız 

su gibi açmıştır 

günefie doğru 

tanıonu 

adın korkusuydu 

düşmanlarının 

adını korku yap düşmanlarına. 
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Bir Kadın ... Bir Kitap .. . Bir Kadın ... Bir Kitap .. . 

'~ 1 .•• ·:·· · ,/ :< 

/ ). ... ~,., .. 1~ 

CHRiSTiNE DELPHY 
Bas Düsman , , 

Christine Delphy, 1941 Paris 
doğumlu. Sorben'da sosyoloji 
okudu. 1962'de'trieıun olunca 
Amerika'ya gidip Önce Şikago 
Üniversitesi'nde eğitimini 
sürdürdü. 1964'te, .,Eleanor 
Roosevelt Vakfıtri.dan kazandığı 
bir bursla üniversiteyi terk etti 
ve yurttaşlık haklau 
mücadelesinde ye ral dt. : t ··· 

Feminist bir hareketin 
oluşabileceği düşüncesi , işte bu 
yurttaşlık haklarına ilişkin 
eylemler içerisindeyken 
oluşmaya başladı. 1960'larda 
politik eylem içinde olan birçok 
kadın gibi, Delphy de, özgürlük 
peşinde olanların kadınlatin 
ezilmesini hiç gündeme 
getirmediklerinin farkındaydı. 
Kadınların kendi aralarında ' 
örgütlenmeleri gerektiği ' 
sonucuna vardı. O dönen:ıq:e, 
daha feminizm ortalarda'' hby 
göstermiş değilken, kadınların 
kendi özgün hareketlerini 
oluşturabileceklerini düşünmek 
başlı başına devrimci bir tavırdı. 

1966'da Paris'e döndü, Devlet 
Araştırma Enstitüsü'nde (CNRS) 
araştırma görevlisi olarak 
çalışmaya başladı. Halen orada 

ll görevlid.ir. 1977'de terfi ettiği 

noktadaı artık istediği 
araştırm~yı yapmaya ve 
yönetmeye-hak kazandı. 
Araştırmalarda aile içindeki 

ekonomik ilişkileri, toplumsal 
cinsiyeti, ahneli~i, kadınların ve 
çocukların hukuk karşısındaki 
konumlan gibi konuları maddeci 
feministmetodla inceler, teoriler 

"'' geliştihr: : 
·,; 1960 sonlarında, kimi yalnızca 
, kadınlardan oluşan, .kimi 

·~· 

kadınlı-erkekli bir takım küçük 
topluluklar, birbirinden habersiz 
toplanıp eylem tartışmalan 
yapıyorJardı. 1968'in Mayıs 

'' I ögrenCitolayları ve işçi grevleri 
Yüzünden Fransa'da hayat 
durdu. O dönemi genç 
radikalleri bir an kapitalrzmin 
sonunun geldiğine bile 
inandılar. Ama solun büyük bir 
kesimi için kadınların kurtuluşu 
hala bir sorun olarak 
görülmüyordu. 

Delphy, 68 olaylarından sonra 
iki yıl boyunca, katıldığı bir 
küçük grupta düzenli haftalık 
tartışmalar yürüttü. CNRS'de 
köylü ailelerinin miras 
biçimlerini, aile içindeki 
ekonomik eşitsizlikleri araştırdı, 
kadınların niçin ve nasıl baskı 
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altında tutulduklarını açıkladı. 

1970'te bağlı olduğu grup diğer 
gruplarla ilişkiye geçtiğinde, 
Delphy kadınların sömürülen bir 
sınıf olduklarını , erkek olan 
uygarlığın kadınların iş olarak 
tanınmayan ve bedeli 
ödenmeyen emeği ilc beslendigi 
ileri sürdü. Arkadaşlarını, 
kadınların kurtuluşunun bagımsız 

bir hareket olduguna, sınıf 
politikasının ikincil bir sorunu 
olmadıgına ikna etmişti. 
Kadınların sadece kadınlardan 
oluşan gruplarda örgütlenmeleri 
fikri ise kendi toplulugu dışında 
kolay taraftar bulmadı. 

Fransa'da Kadınların Kurtuluş 
; Hareketi (MLF) 1970'te dergilerde 
çıkan yazılar, sokak gösterileri, 

., toplantılarl-q ortaya çıktı. Delphy, 
artık feminist bir klasik sayılan 
Baş Düşman adlı deneme 
kitabında , tüm kadınların ortak 
ezilmişliklerinden, aile içindeki 
erkeklerin kadınları 
sömürdüklerinden, kadınların bir 
sınıf oluşturduklarından söz 
ediyordu. Delph}r'nin de içinde 
yer aldıgı radikal feministler 
gebetikten körunma ve kürtaj 
için oldugu kadar kadınlara 
yönelik şiddete karşı da 
kampanyalar yürüttüler. Kürtaj 
kampanyası"343'lerin 

' Manifestosu" ile tarihe yazıldı. 
Kürtaj 1979'da yasallaştı. 
Kadıniann Kurtuluşu 

Hareketinde başından beri 
varolan fikir ayrılıkları giderek su 
yüzüne çıktı , Fransız kadınlan 

ayrı ayrı gruplara bölündüler ve 
zaman zaman da kendi 
arayarında çok sert biçimlerde 
çalıştılar. 1977'de yayıma geçen 
Feminist Sorunlar dergisinden, 
anlaşmazlıklar ve çatışmalar 
yüzünden, aralarında Christine 
Dclph ve Simone de Beauvoir'ın 
da bulunduğu bir grup kadın 
1981'de ayrılarak, Yeni Feminist 
Sorunlar dergisini kurdu. 

Bu yazı, S. ]ackson 'uıı Chrisline 
Delphy adlı kitabından der/enmıştir. 
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Bir Tecavüzcü 
Katiedildi 

paç~ıyı kurtarıyor, ortalıkta diğer 
kad1tı!ara da aynı yazgıya mahkum 
etmek için dolanıp duruyorlar. 

Bunlardan birj Boşnak ve 
Arnavut sivil}erc;;J(arşı işlenen 
katliam, tecavüz ve işkence gibi 
insanlık suçlao~dan sorumlu tutlan 
'·Kaplanlar" adlı Sırp paramiliter 
güçlerinin lideri.. Zeljko Raznatoviç, 
nam-ı diger A.rkan idi. Bu zalim 
tecavüzc:ü, 15 Ocak 2000'de 
Belgrad'da lüks bir otelde yine 
ıalioıce öldürüldü. 1990'lardan bu 
yana adı pek çok soygun, cinayet, 
tecavüz suçlarına karışan, üç defa 
hapse mahküm olup ama "bir 
biçimde" firar eden bu adam, 
Saraybosna'da yayınlanan 
Oşlobodjenje gazetesine göre 

Balkanlar'da 1990 yılındatt bu 
yana, önce Bosna, Hersek ve . 
Hırvatistan ve en son Kosova'da 
yaşanan savaşlar insanlığın hiçbir 
zaman unutamay-acagı , acı, 

yoksulluk ve vah§ete yol açtı. 
Insanlık bu ve bun.un gibi savaşları 
ne kadar hatırlayacak, pek belli 
değil. Ama kadınhl.r tüm bu 
süreçlerden, resmi vcrile.re göre 25 
bin kadının tecavüze ugra'dığını 
unutmayacak. Kadınların 
bedenlerini bir soykırım ve yıkını 
aracı gibi kullanan , onları 
bedensel ve ruhsal arazlarla, 
hamileliklerini ve çocuklarını 
doğurup öldürmeleriyle yalnız ve 
parçalanmış bırakan savaşlar bütün 
dünyadaki feministleri ve kadin 
sorununa duyarlı her kesiin~ ve 
herkesi derinden etkiledi. 

· ~ "vahşi bir köpek gibi yaşamıştı ve 
yine vahşi bir köpek gibi ölmüştü". 

Ama sonuçta olup biten, deıt 
edilen şey tecavüzdü; yani 
yüzyıllardır hem savaşta het)'l ; 
"barışta" tüm kadın, genç _,ı<t,ı. ve 
''zayıf' küçük erkeklere karşther 
zaman kullanılan bir yoldu. Ve her 
nası lsa yine yüzyıllardır 
önemsenmeyen, üstünden 
atlanarak, hele savaş koşullarında 
önlenmesi ve cezalandırılması 
iyice savsaklanan bir olguydu. 
Kadınlara topluca veya tek tek 
sistematik bir biçimde tecavüz 
ediliyor, ama failler "bir biçimde" 

Balkanlar'da kadınlara tecavüz 
birkaç biçimde gerçekleşmişti. 
Çoğu zaman bir köy baskını 
yapılır, erkekler ve kadınlar ayrılır, 

daha sonra kadınlara ya köy 
meydanında herkesin gözü 
önünde, ya da bir evde toplu 
olarak tecavüz edilirdi. Bazen 
kadının babası veya oğluna da bu 
iğrenç eyleme katılması için baskı 
yapılırdı. Bir diğer yöntem de 
genç, körpe ve tabi "güzel" 
kadınların oteliere kapatılıp, 
komutanların hizmetine sunulması 

ı 
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şeklendeydi. 

Hapishaneye dönen bu 
otellerden kadınların 
sağ çıkmaları 

mucizeydi. "Arkan" bey 
herhalde bu otel 
fikrinin sahibiydi ve 
adamları, yani 
"kaplanları" kqylerde 
tecav.Qz ederken :: · ;. 
kendisi otellerde 
yap~yordu bu işi. Ama 
şimdi 'artık yaşamıyor. 

Bu tecavüz rıasıl bir 
şeyse bir türlü 
''ceza landırılamıyor. Bu 
kadar çok suç işlemiş, 

tıç kere hapsedilip, her 
seferinde firar etmeyi 
b3§;tan ve hakkında 
UlÜslamra~ı Savaş 
Suç-ları Mahkemesi 
tarafından 1997 ydında 
insanlık stiÇtı ,, 
işlernekten tUtuklama 
kararı çıkanlan bu 
zalim ve teçivüzcü , bir 
türlü 
ce~alandtrdamamıştı. 

cezası şimdi ,ölüm '' 
oldu. 

Bu cinayetin 
arkasında~ Arkan'ın 
savaş dönemi ile ilgili 
birçok şey bildiği 
gerekçesiyle ''derin 
devlet'' olduğu iddiaları 
çok güçlüydü. 
Slobodan Miloseviç'in 
sağ kolu olan bu adam, 
yine kendisi gibi 
zalimler ve 
tecavüzcüler tarafından 
öldürülmüştü. 

Şimdi artık yaşamıyor 

ve bu Kosova'da 
sevinçle karşı lanıyor. 

Ama Kosova 
Demokratik Birliği 
yetkilisi Edita Takiri, 
Arkan'ın ölmesinden 
çok Lahey'deki 
uluslararası 

mahkemede 
yargılandığını görmeyi 
tercih ettiklerini 
söylüyor. 

Öltiroün bir ceza 
olduğu hiç bir zaman 
düşünülınemeli, fakat 
tec'av.:üdÖn hukuki 
açıdan 

cezalandırılmasının 

önünd~ki engeller ve 
bu konuda kadınlara 
yönelik toplumsal 
önyargılar yüzünden 
tecavüz neredeyse her 
zaman cezasız kalıyor. 
Tecavüze uğrayan 
kadınları birazcık da 
olsa rahatlatacak bir 
hukuki ve toplumsal 
düzenleme olmadan bu 
türden cezalara 
kadınlar olarak içten 
içe sevinmcye devam 
edeceğiz. 

EvetArkan öldü, 
fakat pek çok Arkan 
hiçbir yargılama 
sürecinden geçmeden 
yaşamaya devam 
ediyor. 
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haber~ 
yorum 

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü Etkinlikleri; 
Adana; 
- 2 Mart'ta çe~itli cezaevlerinde 

hulunan kadınlara kart 
gönderilecek 

- 8 Mart'ta Mimar Sinan Açık llaa 
Tiyatrosu önünden başlayan 
yürüyü~ ve Ugur Mumcu 
Meydanı'nındaki miting ile son 
tmlunacak 

- 5 Mart Tarsus'ta "Demokrasi, Kadın 
ve Barış" konulu panel yapı ldı. 

Gölcük; 
- 5 Mart'ta Kadınlarla Dayanışma 
Vakfı'nın Şirinköy'deki "Kadın 
Çadırı"nda tüm gün süren 
etkinliklerde 8 Mart Dünya Kadınlar · 
Günü kutlandı. 

İstanbul; 
- Yl'!ş ilköy Erme ni tıkokulu'ndan Mezun 

Olanlar Dernegi'nda 8 Mart'ta hir 
söyleşi yapıldı. 

- 4 Mart'ta HADEP Esenyurt Ilçe 
örgütünde panel. GOP HADEP, Dicle, 
MKM ortaklıgında Şenlik. 

- 5 Mart'ta Dicle Kadın Kültür Merkezi 
"2000 Yılında 8 Mart" konulu panel 
düzenieyecek Yüz Çiçek Açsın Kültür 
merkezi, 8 Mart Kadınla r Güqü konulu 
panel. 

- 6 Mart'ta TBMM'ne gönderilmek üzere 
"Ana Dilde Eğitim Hakkı" için bir imza 
kampanyasına yönelik hasın 
açıklaması. 

- 7 Mart'ta Gehze ve ümraniye 
Cezaevlerindeki kadın tutuklular 
ziyaret. 

- 8 Mart'ta Küresel Kadın Yürüyüşü için 
h ir.araya gelen çeşitli kadın kuruluşları 
ve siyasi partiler o rtak hir 
organizasyonla, programlarını hir basın 

aç ıklamasıyla duyuracak, aynı gün 
l'\adire Mater'in duruşmasına 
kalllınarak destek verilecek ve Mor çatı 
ziyaret edilecek. 

- ll Mart'ta aynı organi zasyon Kadıköy 
veya Şişli Ahide-i Hürriyet 
Meydanı'nda hir miting 

Diyarbakır; 
- J -12 Mart tarihleri arasında Büyük 
Şehir Belediye salonunda "Yaşam ve 
Kadın" konulu Fevzi Bilge'nin resim 
sergisi Diyarhak ır'lı kadınların yoğun 
ilgisini çekti. 3 Mart'ta Gazeteciler 
Cemiyeti'nde; Av. Meral Danış Beştaş 
Kadın ve Hukuk; Dr. Nesrin Kara 
kadın psikolojisi, 'Jebahat Akkoç aile 
içi şiddeti içeren söyleşi samimi bir 
oıtamda ilgiyle ve izleyenierin 
soruylanyla geçti. Daha çok psikologa 
ve KA-MER'den katılan konuşmacıya 
sorular yöneltildi. Bu sorulardan biri 
KA-MER'in diğer kitle ö rgütlerine 
nede n kapalı oldugu idi. 5 Mart'ta 
Diyarbakır Belediye Salonunda 
"Yaşamda Kadın ve 8 Mart'ta Kadın" 
konulu panel ydpıldı. Salon tıka basa 
doluydu. lzleyıcilerin çogu Türkçe 
b ilmeyen ev kadınlarıydı. Katılımcılar 
Semr.a Sömersan; Medya ve Kadın, 
Ayşe Düzkan; Türkiye'de Feminist 
Bakış Açısı , Sevil Erol; Emek 
Boyutunda Kadın, Suzan Samancı ; 
Kadın ve Sanat, Av. Gülizar Tuncer; 
Uluslararası Hukukta Kadının Yeıi. 
Panelde en çok soru alan Semra 
Sömersan ve Ayşe Di.izkan'dı. Ancak 
sorular panelistlerin konulaoyla direkt 
bağlantılı degildi. Daha çok Küıt 
kadınlarının gelişkinligine dikkat 
çekilip, Türk kadınlarının ilgisini 

_ geliştirmek istemliydi. 
Mersin; 
- 9 Mart'ta haşta Mersin Bağımız Kadın 
Derneği olmak üzere r;eşitli sivil 
toplum örgüıleri y le oluşturduk l arı , 
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Kadın Statüsünü Geliştirme Merkezi 

aracılıgıyla bir "Kadın Ormanı" projesi 

başlatılıyor. Ilk çalışması başta Konca 

Kuriş olmak üzere, erkekler tarafından 

öldürülmüş olan kadınların adını 

taşıyan fıdanlar dikilmesiyle başlayacak. 

Aynı gün, çeşitli kadın standlarııııın açık 

oldugu ve serbest kürsünün 

bulunacagı bir şenlik ile bitecek. 

Tedavisine İzin Verilmezse 
Bir Daha Görmeyecek! 
Adı Leyla Büyükdag, beş yıldır 

cezaevinde. Önce Sagmalcılar, ardından 

Sakarya ve şimdi de Gebze Cezaevinde 

yatıyor. Leyla, küçüklügünden beri 

miyop. Defalarca gözaltına alınmış. 

Gözlerindeki miyopi hastalıgı ilerlemiş ve 

gözaltında başına aldıgı darbelerle göz 

retinası da yırtılmış. Leyla'nın, gözlerinin 

tedavisi için yurt dışına çıkması gerekiyor 

ancak bir kaç aylık cezası oldugundan 

pasaport alamıyor. Gözlerinin acilen 

tedavisi için sahte pasaportla yurt dışına 

çıkmaya çalışırken birkez daha 

yakalanıyor. Leyla bu sefer örgüt 

üyeliginden tam 12.5 yıl hapis cezasına 

çarptırılıyor. 

Leyla, Gebze cezaevinden çeşitli gazete 

ve dergilere gönderçiigi mektuplarında, 

"Edirne ve Istanbul Gayrettepe Terörle 

Mücadele Şubesi'nde kaldıgım süre 

içerisinde, zaten gözlerimde bulunan ileri 

derecedeki Miyop ve (dejenerasyonu) 

Retina yırtılması yapılan işkencelerden 

dolayı daha fazla arttı. Yaklaşık beş yıldır 

bulundugum cezaevi koşullannda ise 

gözlerimi kaybetme tehlikesiyle karşı 

karşıyayım" diyor. 
Leyla umudunu yitirmemiş ve sesini 

herkese duyurmaya çalışıyor. Bütün 

bunları yaparken cezasının aiTedilmesini 

istemiyor. Sadece gözlerinin tedavi 

edilmesi için cezanın ertelenmesini 

istiyor. Leyla gözalunda işkenceye 

ugradıgını söyleyen hinler<.-e insandan, 

kadından biri. Bu işkence Leyla'nın 

gözlerini bir daha göremeyecek şekilde 

hayatını degiştirmiş. 

Leyla'nın savaşı; bir hukuk savaşının 

yanı sıra umudunu kaybetmeyen ve 

dünyadaki tüm güzellikleri duvarlar 

arasında bile olsa duymak ve görmek 

isteyen kadının insanlık savaşıdı r. 

Eınniyette Bir Taciz, Bir 
Tecavüz Daha! 

N.G.S ve F.D.P biri liseli digeri 

üniversiteye yeni başlayan iki genç 

kadın gözaltına alınıp taciz ve tecavüze 

ugruyorlar. Bu gencecik kızları önce 

soyuyorlar, makatiarına cop sokuyorlar. 

Her zaman yaptıkları gibi bu genç kızları 

bekaret kontrolüne götürüyorlar. 

Kanıt bulunamadıgı halde, yasadışı 

örgüte üye olmak ve otobüse molotof 

kokteyli atarak yakmak suçlamalanndan 

dolayı yaşlarından büyük cezalara 

çarptırıldılar. N.G.S yaşı küçük oldugu 

için on iki yıl , F.D.P ise on sekiz yıl 

hüküm giydi. Göz altında tutulduklan 

yedi gün boyunca, agır işkenceye, cinsel 

tacize, makala cop sokma yoluyla 

tecavüze ve bekaret kontrolüne maruz 

kalıyorlar. 

Yıllardır süregelen bu haskıları yine ve 

yine tekrarlıyor devlet güçleri. "Bu 

ülkede işkence vardır fakat sistemli 

degildir" diyen Demirel herhalde başka 

ülkeyi kast etmiş olmalı! 

Tecavüzü Teşhir Edin! 
Göz alunda cinsel taciz ve tecavüze 

karşı girişim, tecavüzü teşhir, tecavüzü 

deşifre kampanyası başlattı. Girişim 

teşhir kampanyasını 20 kente yayarak 

tecavüz magduru kadınlardan; yeni 

tecavüzlerin olmamas1 için tecavüzü 

teşhir etmeye, tecavüzcüleri de deşifre 

etme ye çagırdı. Aralannda aydın, 

yazar, şair, sanatçı ve avukatların da 

bulundugu yirmi kadın merkezini 

Istanbul'da kurdukları gi rişimi kısa 

sürede 20 kente yaydılar. Gözaltında 

Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuk 

Yardım Projesi, IHD, Tl I IV ile EKB gibi 

kadm kurumları olmak üzere bu alanda 

çalışmaları olan çok sayıda oluşumun 

destegiyle çalışmalarını yürüten girişim, 

devlet kaynaklı cinsel şiddete karşı 

örgütlü bir karşı duruşu ama~lıyor. 
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Ölümden Sonra Namus! 
Antalya'da 8 ve 12 ya~ındaki Esra 

ve Berivan, ormanlık bir alanda ölü 
bulundular. Gazetelerde önceleri 
"tecavüz edildikten sonra öldürülen" 
diye veriliyordu haber. Sonra ortaya 
çıktı ki katiller; Esra ile Berivan'ın 
ailesinden intikam almak için (bir 
taciz-namus meselesindenmiş) 
"tecavüz edilmiş süsü" vermişler. 
Katiller bedenlerindeki tecavüz 

silahlarıyla degil, başka ale tler 
kullanmışlar ve spremlerini 
bırakmışlar ... Esra ve Berivan' ın ailesi 
de "kızlarıınız tecavüze ugramamışlar" 
açıklamalarıyla namuslarını korumaya 
çalışıyordu! ölen kızlarının ardından. 

Tecavüzün "koşu l , şartı" nedir ki? 
Ölüm bile "naınus"tan daha ını az 
önemli? Namus dedikleri ne ola ki? 
Ne, nasıl , ne demek ... ? 

Pembe Ruj'lu An ve Namus Kuşatması! 
Bu sırada ; Anap Kadın Kolları 

"heıncinsleriyle!" daha iyi diyalog 
kurmak için partinin WEB sitesinde 
kendileri için bir sayfa açmışlar. 
Ama genel başkan 
yardımcıları olan adam 
"sıradan " bulmuş sayfayı. 
"Bu sayfa size 
yakışmıyor, 
yenilik 
yapın" 
demiş. Anaplı 
kadınlar nasıl 
kendilerine 
yakışır bir sayfa 
yapabilecekleri 
üzerine yogun bir çalışmaya 
girmişler. Ve en son şöyle 

yapmışlar; "arı logosunun 
dudaklarına ruj 

sürmüş, 

kirpikierine 
rime! 
çekmişler. Ve 

artık dişi olan -
heıncinslerini

çagrıştıran! arının 
kirpikleri de sürekli 
hareket ediyormuş. 
Böyle "daha 
kadınsı'' olan 
S?~·• ... ya bir de 
pembe çiçek 

koymuşlar. Pembe 
gül de; saflık, masumiyet ve 
çalışkanlığı ifade ediyormuş (!) 

Medya Kitapevi'nden 
Kürtlerin ,tarihi, ı:nüziği, cografyası, siyaşi tarihi, çl.ili, edebiyatı, etrıoğrafık ve 

etnolojik geçmişi ve genel olarak Kürt kültürü ile ilgili Kürtçe ve Türkçe yazılmış kitaphuın yanısıra kadın . sorunJarı, etnik ve dini farklılıkları konu 
alan kitaplar ilc Kürtçe CD ve kasetleri bir arada bulabileceginiz bir merkez. 

lki yıldan neri sürdürülen pa.r'aSJZ "her eve Kürtçe alfabe" kampaoyamız 
devam etmektedir. Newroz'da bayram ziyaretine gelen herkese hir kürtçe alfabe hediye edilecektir. 

1stiklal cad. Elhamra Pasajı No: 258/6 Beyoğlu /İST. 
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SAVAŞ ve ETKİLERİ 

Diyar1:1akır'dan gönderilen 1:1u yazı, 1:1undan 1:1ir süre önce 
Ankara'da yapılan Demokratik Eğitim Kurultayı'nda sunulan 1:1ir 

raporun değerlendirilmesldir. Diyar1:1akır, Mardin ve Elazığ Eğitim

Sen şul:1elerinin ortak ·-b.azırlad}ğ• 1:1u -~por özetlenerek 1:1ize 
, . < göne~erllmlş1itr.. ~ :, ,:, , 

~» ~ ~~ 

.::) 

Diyrbakır Eğitim-Sen Çocuk 
Komisyonu 'nunca ağırlıklı olarak 
hazırlanan bu raporunda; çocukların 

gelişim dönemleri, ge:nelde savaş, 
savaşın ekonomlsiı çatışma ortamına 

bağlı olarak ortaya çıkan göç, 
çal ışmak durumunda kalan 
çocuklar,· koşulların yol açtığı sağlık 

sorunları, çatışma koşullannda 
kişilik oluşumu, eğitim-öğrççim 

sorunları, kü ltür üzerindeki etkisi, 
hukuka ve insan haklarına ~' . 
yanısunası gibi konular dile getiriidı:' 

"Binlerce yıl öncesinden 
günümüze dek tüm acımasızlığıyla 
sürdürülen savaşların, çatışmaların 

ve şiddet ortamının en belirgin 
özelliği , çıkar gruplarının büyUk 

· ranılar elde etmek için haklan : , 
kışkırtarak kitlesel olarak karŞI}. 
karşıya getirmeleridir. ,, ;:: ;- · 

2l.yy.'a bir kala ezenlere karŞı 
kurtuluş mücadelesi verilen · ' 
topraklardaki ölü ve yara lı sayısı iki 
paylaşım savaşında ölen vfi. 
yaralananların toplam sayısından kat 
kat artmıştır. Üretilen her ölüm 
silahı mazlum ha lkların üzerinde 
kullanılmıştır. Örneğin 16 Mart 
1988'de Halcpçe'de kullanılan 
hardal gazı , bir günde beş bine 
aşkın savunmasız çocuk, kadın ve 
yaşlının ölümüne yol açmıştır. 

-:~:-

örneğin Bosna'da yüzlerce kadın ve 
çocuğa tecavüz edilmiştir" 
ifadeleriyle savaşta, çatışmalarda 
taraf olmadıklan halde çocuklar, 
yaşlılar ve ,;~a,Gınla rın ölüm, 
yaralanma ~ vc her türlü zor koşullara 
maruz kaldıkları belirtildi. 

"Türk.iye'nin silahianma yarışında 
basında yazılıp çizildiği gibi en çok 
silah aki.'n ülkeler arasında birinci 
sırada· yer aldrgı, yine basında yer 
aldığı gibi Türkiye'de 1984'ten bu 
yana 30 binden fazla insanın . 
öldüğü, 3 bin civarında köyün 
yakılıp boşaltıldığı ve birçok 
ormanlık alanın yakıldığı" 

vurgulandı. 

Raporda "Dünyada Savaş 
Olmasaydı" bölümünde? 

" •Tek bir uçak gemesine 
harcanan parayla 400 bin kişinin 
bütün yıl boyunca beslenmesi 
gerçekleştirilebili nirdi, 

•ı tank parasıyla 30 bin çocuğa 
okul yaptırılabilin irdi , 

•ı ı adet bombardıman uçağının 
parasıyla 135 milyon çocuğa 
öğretim olanağı sağlanabilinirdi, 

• Askeri harcamaların yüzde 50'si 
ile dünyadaki açlık önlenebilir, 
çevre sağlık sorunu çözülebilinirdi, 

• Afrika ülkeleri askeri 
harcamalarının yüzde 1.5 oranında 
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azaltsa açlık önlenebilinirdi" gibi •tçme suyunun yetersiz ve pis 
belirlemeler yapıldı. olması, 

Doğu ve Güneydoğu'da insanların *Atık suların düzensiz tahliye 
iradeleri dışında göçe zorlandıkları, edilmesi, 
bunun sonucunda köylerin, *Katı atıkların rastgele atılması." 
kasabaların tahrip edilerek 2-3 bu konuların sağlık sorunlarını 
milyon kişinin yaşadıkları yerleri giderek artırdığı, yoksulluk . 
terk etmelerinin göç başlığı altında nedeniyle hastaların ilaç 
anlatıldı. atamamalarına neden olduğu ve 

"Göçlerin etkisiyle sokak .. tedavi olarnamanın hastalığı 
çocuklarında bir artış oldu.ğu; .. : .· .. .,: .: .. , biştyanların sayısını artırdığı 
bunun da ailenin i yaş?-d.ıgl ; ; : :: ..... :. ·•; ··· b.~ı;~~JÇii. ' , 
ekonomik, sosyal ve•:bı.ına t>ertzer Sağlıköcaklarının yetersizliği, var 
sorunları ağırlaştırdığfbeliitildi. olanlir.ınm da hizmetlerinin sınırlı 
Çatışma ve şidd~l .. ortamından olduğu,-kırsaıa· doğru bu olanakların 

dolayı çocuklaruj · Ç;;ılışrhak zorunda giderek dah~ <1.~ azaldığı, koruyucu 
oluduğu, yaklaşık2::bin çocuğun sağlık hizmetierinin de sınırlı · 
organize sanayi 90.!8~Şinde ağır işçj olduğu ve tem&f sağlık hizmetlerinin 
olarak ve sigortaşı~ \;ilıştığı, ülkenin asgari düz~y~ytverilmeyişinin en 
dört bir yanında b:ıe.rfdJI, çiklet vs. çok kadın ve' ÇOcukları etkilediği" 
sattığı, bunun da gQçgn sonunda şeklinde. dilc:! :' getirildi. 
ona ya çıktığı, apartip~h Öqininde "DiY:il-hakt:2da bebek ölüm 
çöpü kanştırarak yiycçek .. s:aci~l}.... , ,. ,.gra.cnl~nQıtı:binde 87 olduğu, 
madde arayan çocuklarıri•a@.igl~ .. •• • •b(}lgdde •doğumlarını yüzde 70'inin 
vurgulandı. •.· . ' . i rrsa~hk ·personelinin yardımı olmadan 

Bu koşullar nedeniyle sağlık yapıldığı, dil soıununun iletişimde 
sorunların arttığı belirtildi. "O HA,[ ·: ··· sorun yarattağı" belirtildi. 
Bölgesinde yaşanan olaylardan en \ "Sıtma , tifo, dizanteri, sarılık, 
fazla etkilenen yer doğal olarak en• brusella gibi hastalıkların giderek 
fazla göç alan Diyarbakır olrnuş:Ü.ır~ .. ··· aıttl,~ı, bunları önlemede etkin bir 
Kent nüfusunun 400 binlerden bir i ÇalrŞ1nanın olmadığı, "Türkiye'nin 
iki yıl içinde 1 m ilyo~~. çıkm'ad~:; ... ' içinde bulunduğu ağır sorunların ve 
yoğun işsizliğe, bebek ölüm .. , özelde de sağlık sorunlarının 
oranlannın yüzde 80'lere vacwasına, çözümü mevcut durumun sona 
halkın yüzde 30'unun beslerlme' ermesiyle mümkündür" denildi. 
sınırının altında yaşamasına..y~;·üç Kişilik oluşumu ile ilgili bö!Umde 
odalı bir konutta 3-4 ailenin bil· "Bugün bölgede yaşayan 
arada yaşamasına yol aç!i;ltştp+.." çocuklardan ve gençlerden 17-18 
Ayrıca sağlığı olumsuz yö.qde yaşına kadar olanlar hayatlarının 
etkileyen başlıca nedenler 6Iarak hiçbir bölümünde olağan şartlarla 
şunlar sayıldı; tanışmamışlardır, dolaysıyla yaşama 

, ''*Aynı hanede iki üç ailenin dair ne varsa, sevgilerini, acılarınJ, 
yaşaması, ağlayışlarını, gülüşlerini aşklarını vs. 
*Yaşanan şiddete bağlı olarak hepsini olağanüstü şartlarda 

gelişen ıuhsal bozukluklar, öğrenmişlerdir" şeklinde dile 
•Iyi beslenememe, ısınma sorunu, getirildi. 
*Temizlik koşullarının tam "Ruhsal çöküntüden en çok 

IJ olmaması, çocuklar ve kadınlar 
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etkilcnmektedir. Psikosomatik 
rahatsızlıklar, yani psikolojik 
kökenli olan ama vücut 
organlarında şikayetler şeklinde 

görülen hastalıklar hekimlcrce 
gözlemlenmektedir. Bölgede 
yaşayan yerli halkın dışında bölgede 
çalışan görevliler ve yakınlannda da 

aynı şikayetler görülmektedir. Bu 
şikayetler kendisini; başagrısı, kulak 
çınlaması, nefes darlığı, kalp 
çırpıntısı, terleme, mide yakınmaları, 

karın ağrısı, ishal, kabızlık şeklinde 

göstermektedir. Çocuklarda korku, 

içe kapanıklık, gece altına işeme 
gibi şikayetlere sık sık 
rastlanmaktadır. 

Genelde olağ~ndışı koşullarda 
gelişen stres boz.ukluklarında: 
Kabuslar, bellek bozuklukları, alkol
uyuşturucu bagımlılıklarında artış, 

öfke, düşmanlık, huzursuzluk, içe 
kapanma, panik, ölüm korkusu, 
duygusal tepkisizlik, dalgınlık: .. gibi 
ruhsal şikayetler ortaya çıkar. Bu 
şikayetler bölgede yaşayanlarda ve 
bölge dışından gelenlerde de 
hekimlerce rahatça 
gözlemlenebilmektedir. 

Kişilik, bireyin çevresi ile sürekli 

etkileşimi ve uyum çabası sonucu 
oluşur. Kişiliğin oluşum sürecinde 
bu tip duygulara sahip olan 
çocukların kendilerini geliştirmesi 
ve topluma uyum sağlamalarının ne 

kadar güç olacağı açıkça ortadadır. 
Yapılan sosyal-psikolojik bir 
araştırmaya göre, Türkiye'de uyum 

ve boyun egme davranışının fazla 
görünmesinin temel nedenlerinden 
biri 60, 72 ve 80 darbeleriyle 
süregelen baskı ortamıdır. Buna 
göre, bölgede yaşanan koşullarda 

uyum ve boyun eğme davranışı 
gösteren kişiliklerin oluşması 
kaçınılmazdır. Ve bu davranışları 
kazandırmak genel bir politika 

haline getirilmiştir" raporun bu 
kısmında. 

Çatışma ve şiddet ortamındaki 
eğitimin kişiliğe yansıması ise şöyle 

ele alınmıştır. "Genel olarak Türkiye 

eğitim sistemi ,baskıcı , öğretmen 

merkezli ve köreitici bir yapıdadır. 
Bununla birlikte bölgedeki çatışma 

ortamının da etkisiyle eğitim 
öğretim kurumları bu duruma 
hizmet eder birer kurum haline 
dönüştürülmüştür. Psikolojik olarak 
savaşı ve çatışma ortamları kendi 
güçleri kendi kültürleri için kendi 
dilleri, kendi ideolojileri ve kendi 
sloganlarııh yine kendi dilleriyle 
toplumun en taze hücrelerine 
enjekte etmeye çalışmaktadır. 

Yarılı bölge o}<:ulları açarak, köy 
çocuklarının kimlikleriyle ilgili içsel 
bir çatışma yaratmaya çalışıyorlar. 
Dayak, lv.:~-karet, gözaltına almalar ve 

sımflara polis göndererek genel 
·, olarak bir korku, panik ve yetmezlik 

havası yaratmaya çalışılmaktadır. 
Okulda çocukların anadillerinin, 

kültürlerinin ve kimliklerinin 
yadsınması ve yok sayılması 
çocuklar tarafından bir aşağılanma 
olarak algılanmakta, öz saygıları 
zedclenebilmektedir." Mardin 
Egitim-Sen 'in bölgede '96 Temmuz 

ayında yaptığı anket çalışmasında, 
"Köyünüzü terk ettikten sonra 14-16 
yaş çocuklarında görülen veya 
meydana gelen davranış 
bozuklukları nelerdir" sorusuna 
verilen cevaplar söyledir: 

Geceleri sağlıklı uyuyamama,· 
unutkanlık , sinirlilik ve kavgacı 
olma hali , geceleri kötü rüya görme, 

korku ve panige kapılma, içine 
kapanma, evde yalnız oturma, 
çevredeki çocuklarla oynamama, 
okula gitmeme veya okuldan 
kaçma, okuldaki arkadaşlarıyla 
oynarnama (uyumsuzluk)." Varolan 
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koşullar nedeniyle yaşanan yoğun eğitim ile evrensel değerlere 
göçün, eğitim ve öğretim üzerinde ulaşması engelleneo diğer 
olumsuz etkileri şöyle dile getirildi: çocuklarının da hakları aslında 
"Yoğun göç alan bölgelerdeki veya engellenmiş olunuyor." 
semtlerdeki (Diyarbakır'da özellikle Göçün kültürel bir yozlaşmaya 
Koşuyolu, Bağlar, Seyrantepe, sebep olduğu eski ve yeni kültür 
Şehitlik, Suriçi vb. ) okullarda sınıf arasında kalmış sürekli gelgitler 
mevcutları 50-60 ortalamasını yaratan bir kültür oluşumuna, 
yakalarken, 100 kişiyi aşan sınıflı müzikte, konuşmada ve davranışta 
okullar da bulunmaktadır. " ,.·.·· .. af.a.be.sk bir yapının belirgin olduğu " 

"Bölgede boşaltılan köyler ve dile getlrildi. 
güvenlik nedeniyle yakl(}şlk. olarak 3 Çatışma; smamının hukuka 
bin okul kapalı durumdadı'i'? Büyük yansımasi ise şoy!e dile getirildi: 
sorunların yaşandığı alanlardan biri "Uluslararası Çocuk Hakları 
de YBO'lardır (Yatılı .Bölg<; Okulları). Sözleşmesi'ne gÇ).r~ .0-18 yaş grubu 
buralarda sağlıksız ~6Şutıa'fda eğitim arasında bulunan h-er kişi çocuk 
ve öğretim yapılmaktadır. Çocuğun sayılır. Türkiyc'de, ' uluslararası 
a ile çevresinden tamamen!, sözleşmelere ayJ<;ın olarak, ı ı -15 yaş 
koparıldığı bu oku ll'\rda,· ·· 4 . ···· .,, ..... ,, 
öğrencilere her türlü şiddet; 199 ...... ll-l4 yaş ........ 31 erkek 

ı 1994 ...... 15-17 yaş ........ 496 erkek ... 57 kız kişiliksizleştirme , dinse :.''· . 9 ı 4 3 k k 8 k 1 9~. .. . .. . 1-1 yaş .. .. . .. . 1 cr e . , . ız baskı ve cinsel taciz ·• ··· 1995 ...... 15-17 yaş ........ 509 erkek ... 132 kız uygulanmaktadır. Bu 
okullarda okuyan öğr~ncilerde i~c. ;: 
kapanıklık veya saldırganlık , ·~····· 
bencillik, ispiyonculuk ve benzeri 
davranış bozuklukları görülmektedir." 
YBO'ların yüzde 65'i Kürtlerin · 
yoğun olarak yaşadığı bölgelerde 
bulunmaktadır." 
Çatışma ortamının kültür ;Üzerıne.;:~ 

etkileri şu şekilde sıralanmıştır: 
"Resmi dil dışında dili tanımaz haH~ ·· 
getirilen çocukların birbirleriyle · ·: '·;·' ·. 
yeterli iletişim kurmaları, sanat 
ürünleri yaratmaları kısıtlanmış ., 

~: :~ 

oluyor. Egemen çoğunluk, dilde 
iktidar kurarken dilin gelişmesi, 
yapıtlar vermesi engelleneo etnik 
gruplar az gelişmiş, geri o larak 
nitelendiriliyor. Okula başlayana 
kadar başka bir dil ile tanışmamış 
çocuğun bu andan itibaren önceki 
bilgi dağarcığı hiçe sayılmaktadır. 
Varlığı kabul edilmeyen, dili 
aşağı lanan çocuk, baskıcı eğitim ile 
iyice susturulmak isteniyor. Böyle bir 

gf}lplarına ait çocukları çocuk 
mahkemelerinde yargılanırken, 
diğerlerini bu sistemin dışında 
bırakılıyor. Ayrıca bu çocuklar ağır 
ceza mahkemelerinde 
yargılanıyotlar. ı 1-1 5 yaş arasındaki 
açlJ(vakalarla ilgilenen çocuk 
rridhkemeleri siyasi suçlar söz 
konusu olduğunda bu çocuklar 
DGM'de. yargılanıyor. Ceza alan 
çocuklar diğer tutuklular gibi 
cezaevlerine gönderiliyor. Yapılan 
bir araştırmada yukarıdaki verileri 
ulaşılıyor. 

Örgüt üyeliği, yöneticiliği, yardım 
ve yataklık suçundan yargılandı. 
1996 yılında DGM'lerde yargılanan 
çocukların sayısı 1000'i aşarken 
yalnızca Diyarbakır DGM'de 1994'te 
497 erkek, 1 kız; 1995'te 262 erkek, 
52 kız; 1996'da ise 226 erkek, 195 
kız çocuğu yargı önüne çıkartılmış. " 
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Sonı:KA-MER'i tanıtır mısınız? Bu olanakları insan haklarından 

Cevap: ,, "t~· y~ özellikle kadının insan 

Kadın Merkezi'ni 1997 : ~ ' ;; haklanp.dan taraf olup, ancak 

Ağustos'unda açtık.bivgtu;p ··kadın , .,,,,,, l;>~~msiz 'bir duruş sergileyerek 

olarak yaşadıklarımli'ye " ... . sa~ıadık. 

gözlemlerimiz biz.it ,. 't .. , '' · ''' t 
Şiddetin aile içfn~e,.yeşermeye Soru; FaaÜyetleriniz neler? 

başladığı, '\; ·. ,, tt' Cevap~· t · 

Temel insan b~udarını ilke Acil Yardım Hattı: 

edinmiş olmamıi~ riı.gmen, bu Şu anda aile içi şiddet yaşayan 

hakların ev içinqe, a9e ilişkileri kadınlara destek olmak amacıyla 

içinde kadınlar için geçersiz pazartesi, ÇarŞamba ve Cuma 

olduğu noktasın&a: bvluşturdu. günleri ~,}.dJ Yardım Hanı 

Bu buluşma nolhasihdan çalışmamtz var. Bu proje içinde 

hareket ederek ve; -:~:;i . psikolqjj~, hukuki ve iş 

Heıtürlü ayrımcılığa~ danışmanlığı servislerimiz ile 

Hertürlü şiddete, kadınlara destek olmaya 

Hiyerarşiye karşı olan, çalişıyoruz. 

Bağımsız kadın çalışmasını ;:. ; bütün çalışma larımızda olduğu 

savunan, gibi bu çalışmada da temel 

Ve kadınlar arası dayanışma ve prensiplerimiz kadını 

paylaşıma 6nem veren bir grup. yargılamadan dinlemek ve ona 

kadın birleşerek Kadın Merkeziini reçet~ y~zmaktan kaçınmaktır. 

açtık . Yaptıgımız şey kadının 

KA-MER'i bir danışdıanlık ,~ t' yaşadıklarını onu suçlamadan 

merkezi olarak tanımlayabiliriz.,, dinleyerek, yanında durarak ve o 

Kadınlara destek olup, onla'ii.n '::;- andan sonrası için ne yapmak 

yanında olduğumuzu hissettire,rek istediğini bulmasına destek 

kadınların bireysel, hukuksal, t olabilmektir. 

toplumsal, ekonomik ve ki.iftürel Şiddeti uygulayan kişi erkek 

alanlarda güçleomelerini ' ' olduğu için mazur görülüp, 

sağlamaya çalışıyoruz. . . dövülmek için sebep yaranığı için 

Bu destekler sırasında' herhangi suçlu kadın oluyor. Acil Yardım 

bir kayıt tutmuyoruz, aidat Hauı çalışınarnızla temel olarak 

' almıyoruz ve kadınları bize yaptığımız şey kadına yalnız 

geldikleri için herhangi bir olmadığını hissettirerek kaybettiği 

yükümlülük altına sokmuyoruz. özgüveni yeniden yakalamasını 

Hiçbir ayrım gözetmeden bütün sağlamaya çalışınaktır. 

kadınların yararlanabilecckleri bir Grup Çalışması: 

merkez olabilmek için yola çıktık. haklarıınız konusunda 

• Bunu başardığıınıza inanıyoruz. bilinçlenmek, bizleri .ilgilendiren 
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her konu üzerinde konuşmak, her 
anlamda paylaşımlar yaşayabilmek 
için de grup çalışmaları 
yapıyoruz.Gruplarda kadının aile 
hakları , medeni hukuk, anayasal 
haklar gibi konuların yanısıra, 
iletişim, ayrımcılık , şiddet ve 
etkileri ile cinsellik gibi tabulaşmış 
konularda konuşuluyor. 

İstihdam Çalışması: 
Kadınların ekonomik anlamda 

güçlenerek bireyleşmelerini 
saglamak ve aynı zamanda 
yaptıgımız çalışmaJara firı,ansman 
yaratmak için istihdam 
çalışmalarımız var. KA·MER'in 
Lokali, KA-MER'in ÇQ.cuk Yuvası 
gibi. yeni çalışmalar planlamayı da 
düşünüyoruz. 

Soru: Aile içi şiddet 
cevap: 
Biz her ne kadar çal~mamızı bir 

boyutta böyle adlandıoyorsak da 
bu tanım duyanlara fiziksel şiddeti 
hatırlatıyor. hemen dayak 
yemediklerini söyleyerek 
kendilerini kapsam dışı 
bırakıyor! ar. 

Oysa aile içi şiddet Lanımı çok 
geniş bir anlam ifade ediyor. 
Özetlenmiş haliyle "kadınm ihlal , 
edilen insan hakları" diyeb1litiz, · 
Bu haklar çok çeşitli olabilir. 
Kültürel , cinsel, ekonomik, 
psikolojik ve fiziksel anlamda hak 
ihlalleri yaşanabilir. 

Şiddeti, "çeşitli amaçlara 
ulaşabilmek için bir kişinin 
bedenine ve ruhuna yapılan 
saldırı" olarak tanımlıyoruz. Bu 
durumda aile içi şiddetin de erkek 
egemen toplumda erkeklerin 
kadınlar üzerinde var olan gücünü 
ve denetimini süreklileştirmek 
amacıyla uygulandıgı sonucuna 
varabiliriz. 

Bugün Türkiye'de en fazla 
konuşulan konu İnsan Hakları 

konusu. Insan hakları açısından 
kadınların durumunu İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi'nden 
birkaç maddeyi örnek göstererek 
anlatmak istiyorum. 

insan Ilakları Evrensel 
Bildirgesi -Madde 1: "Irk, renk, 
cinsiyet, dil, din ya da diğer 
statüye dayalı ayrımcılık 
olmaksızın hak ve özgürlüklere 
sahip olma hakki' 

Sözkonusu kadınlar olunca 
belki bu hak kullanımı bazı 
ilavelerle mümkün olabilir: 
"Ailedeki erkeklerin iznine baglı 
kalınarak. " 

Madde 3: "•YCI§am hakkı 
kutsaldır." Buna da bir ilave 
yapabiliriz, "Sinemaya giderek, 
sokağa çıkarak, aşık olarak ailenin 
nmusunu kirletmedikçe" 

Madde 4: ~;.Her türlü kölelik, 
kutlu~ köle ticareti yasaktır." 
Burada :da beşi k kertmesi, başlık 
parası:, · berdel veya rıza sı 
alınmadan evlendirilmek gibi 
hususlar hariç. 

Madde 5: "Işkence, zalimane 
davranış, ceza ve aşağılayıcı 
davrarfıŞ yasaktır." Bu zaten çok 
açık olarak bugüne kadar ailedeki 
erkeklerden kadınlara olanlar 
hariç şeklinde yorumlanıyor. 

Madde 13: "Seyahat özgürlüğü" 
Bu da "babaların ve kocaların 
iznine bağlı olarak" şeklinde bir 
ilaveyle geçerli olabilir. 

insan Hakları Evrensel 
Bildirgesi'nin her maddesini ayrı 
ayrı inceleyerek esasında bu 
hakların neredeyse tümünün 
kadınlar için işlemedigini 
görebiliriz. Anlatmak istedigim şu: 
Kadınların her türlü insan hakkı 
babaların, kocaların ve ailedeki 
başka erkeklerin ipoteği altındadır. 
Bizim haklanmız onlar isterse 
vardır. Onlar izin verirse 
geçerlidir. Kendilerine dışardan 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



gelen herhangi bir hak 
ihlaline karşı koyan 
erkekler bir elleriyle de 
öte yandan 
başkalarının hakkını 

ihlal edebiliyorlar. 
İşte saydığım bu 

nedenlerle aile içi 
şiddetin temelinde 
yatan esasıpda insan 
haklan ihlalidir. 

·::>· 

S,9ru: Kırsaldaki 
kadın ne durumda? 

Cevap: 
KA-MER'i Diyarbakır 

ve çevre illerden 
arayan çok kadın oldu. 
Kasaba ve köylerden 
de arayanlar var. Ama 

<tabtbunlar kırsaldaki 
kadınla ilgili bir fikir 
yürtitebilmemiz için 
yeterli değ1L Y~ni 
henüz kırsaldaki 
kadına ula.Şamadık 

diyebiliriz. Dogrusu 
nasıl ulaşabilece~imizi 

de bilmiyoruz. Çünkü 
önümüzde~i en büyük 
engel dil sorunu. 
kırsaldaki kadınlar 

genellikle Türkçe 
konuşamadikları için, 
dilden kaynaklanan 
müthiş bir iletişim 
sorunu yaşadıklarını 
biliyoruz. Bu nedenle 
de Türk Vatandaşı 
olmaktan doğan hiçbir 
haklarını 
kullanamadıklarını 

düşünüyoruz. Medeni 
Hukuk, Türk Ceza 
Hukuku gibi konuları 
hiç bilmiyorlar. 

Bu insanlara kitle 
iletişim araçları yoluyla 
ve ana dilleri ile 
ulaşmak lazım. Kürtçe, 

Arapça vb. Ancak 
bildiğiniz gibi bunun 
yasal olması imkansız. 

Türkiye'nin girdiği 
yeni süreçte bu sorunu 
göreceği konusunda 
umutlanmaya başladık. 
Çünkü belki de sayıları 
milyonları bulan bu 
kadınları kimse gözden 
çıkarmayacaktır. 

Soru: Kadınlar 
açısından geleceğe 

nasıl ba.:kıyorsunuz? 

Cevap: 
Dünyada ve 

Türkiye'de gerçekten 
çok büyüyüp güçlenen 
bir kadın hareketi var. 
Artsk töreleri ve resmi 
yasaları 
değiştirebilmek, 

kadının statüsünü 
yükseltmek için ciddi 
çabaları var. 

Mor Çatı, Pazartesi, 
Jujin, Roza, KEDV, 
Mersin Bağımsız Kadın 
Derneği, Uçan Süpürge 

·ve Barolar bünyesinde 
oluştunılan Kadın 

Hakları Komisyonları 

ilk aklıma gelenler. 
Bundan 10 yıl önce 
bunların hiçbiri yoktu. 

KA-MER'de bu 
büyük hareketin 
Diyarbakır halkası 

olmak için çabalıyor. 

Kadın sorunu 
bugünden yarına 
çözümlenecek bir 
sorun olmamakla 
beraber, bütün bunları 
düşününce gelecekten 
umutluyuz diyebilirim. 

Nebahat AKKOÇ 

·ou riıportaı AA muhahın lrfan 

Ccmiln)\lu ıamfından yapılmı.şıır 
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S.O.S. HATn 17 AYLlK İSTATİSTİK RAPORU 
Ol. 12. 1997 - 30. 04. 1999 tarihleri arasında toplam başvuru sayısı 166, toplam görüşme sayısı 443 olarak belirlendi. Gerekli durumlarda kadınlarla en fazla 4 görüşme yapılıyor. 

TOPLAM GÖRÜŞME SAYlSI: 443 
Başvurucu KA-MER'e Nasıl Ulaştı (n: 166) 
Reklam (TV, Kart) 
Grup çalışması 
Tanıdık 
Polis 
Bilgi vermeyen 

.; %; 5'l'.2<t » 

: %':' ~,5:06 •·••' 
o/o 28.31 
o/o 0.60 
o/o 4.82 

Medeni nutu:mıJ (n: 166) 
Evli (Resmi nikah) 
Evli (Dini nikah) \: ?:-:~· 
Dul (Boşanmış, eşi "efat· etmiş) 
Bekar , 
Bilgi vermeyen 

Vaka Tanımı {n: 424) 
Psikolojik 
Sözel 
Fiziksel 
Ekonomik 
Kültürel 
Cinsel 
Ense st 
Tecavüz 

: o/o 
: o/o 
: : % 

' o/o 
o/o 
o/o 
o/o 
o/o 

30.19 
17.19 ., ... 

· ıs.-4o ··· 
13.44 ·~ 
1Q;-1.4 .: 
8.25 ~ 

~A~ 
.Q,2a. 

Bir kadın aynı anda bir:_çqk şiddet türünü birden yaşıyor. 
~· :-:·· 

Yaşı (n: 166) 
14-20 yaş arası o/o 7.83 
20-30 yaş arası o/o 31.33 
30-40 yaş arası o/o 30.72 
40-50 yaş arası o/o 14.46 
50-60 yaş arası o/o 2.41 
Bilgi vermedi o/o 13.25 
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Aradığı İl veya Bölge (n: 166) 

tl içi (Diyarbakır) 

G.Doğu Bölgesi 
Bölge dışı 
Yurt dışı 
Bilgi vermedi 

Anadili (n: 166) 

% 
% 
% 
% 
% 

84.34 
2.41 
8.43 
1.20 
3.61 

Kürtçe 
Türkçe 
Arapça 

,o/o'' ::51.20 

Bilgi vermedi 
lşaret dili 
(sağır ve dilsiz) 

" '; 1,~?;~4.94 
~Mr 3.61 
% 9.64 
% 0.60 

Eğitim Durumu (n:' 166) 

Okuma yazma bilmiyor ,. 
Okuma yazma b iliyor : 
likokul 
Orta öğretim 
Üniversite, yüksekokul 
Bilgi vermedi 

% 9.64 

·~;:.:i~S.~~; ,,' 
% 7.8~~ 
% 14.46 
% ·16.87 

Çocuk sayısı (n: 105? 

1 çocuğu olan 
2 çocuğu olan 
3 çocuğu olan 
4 çocuğu olan 
5 çocuğu olan 
6 çocuğu olan 
7 çocuğu olan 

%.. 28.57 
% 25.71 
% j4.29 
% ' 14.29 
% 12.38 
% .. 2.86 
%'' 1,90 
H;:!-:~: 

Verilen Destek (n: 166) 

Psikolojik danışmanlık 

Hukuki danışmanlık 

lş danışmanlık 
Yüzyüze görüşme 
Telefonla görüşme 

Maddi 

% 37.47 
% 11.29 
% 5.64 
% 25.06 
% 17.38 
% 3.16 
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TANRI GÖRMESİN 
HARFLERİMİ 

Şiirlerini Ekin Bel/etin, Yazıt 
Dergisi, Edebiyat Eleştin·, Adam 
Sanat ve Defter Dergilerinden 
izlediğimiz Bejan Matur'un ilk kitabı 
olan Rüzgar Dolu Konaklar (1996 
Avesta Yayınları , 1997 Orhan Murat 
Arıburnu ve · 
Halil Kocagöz 
ödüllerini aldı) 
büyük ilgiyle 
karşılandı. 

1999 Mayıs 
ayında Metis 
Yayınlarından 

çıkanTann 
Görmesin 
Harflerimi adlı 
yapıtında ise, 
soyut bir şiir 
dili , sağlam bir 
altyapı ve titiz 
bir şiir 
emekçiliği ile 
tekrar çıkıyor 

karşımıza . 
Kendini iyi 
yetiştirmiş , felsefe ile içli dışlı bir şair 
Bejan. Kürt edebiyatçılarının 
araştırmaya , derinliğe ve inceliğe 
özen gösterdiğini , acının okuyla 
kendilerini evrensel duyarlılıklara 
fırlatıp insana şiiri sevdiren ürünler 

verdiklerini hep söylemişimdir. Bejan 
da burgaçlara kapılmayacak, 
inanmıyorum ve bütlin kalbimle 
istiyorum bunu. Çünkü çok güçlü 
kanatları var bu genç kardeşimin: 
"Sonsuzluğu arıyor bulmak da 

istemiyor güzel oluru: 
Her şey yolunda gittiğinde kalir 

kalp 
Donmuş bir göl gibi 

tıpkı. 

Içimdeki genişliğe dedim 
ki, 

Sonsuzluk benden çıkan 
ve bana dönen değil , 

Benden çıkan ve bana 
dönmeyendir" 

Dönmeyendir sonsuzluk. 
Ayrıca kadın sorunu 

yürekli bir açıklıkla, ama 
abartısız bir dille işlenmiş: 

" ... Allahın duvarında bir 
harftir kadın Siyah kuğuya 
benzer Beklemeyi 
öğrenmiş ... " 

Bejan Matur "Taşın 
Içinde Avunan Zaman" adlı 
şiirinde hiçbir rüzgarın 

dağıtamayacağı bir soykırım tablosu 
çizmiş sulara. Beni en çok etkileyen 
şiiri de bu oldu: 

" ... Taşın içinde avunan zaman 1 
Dedi ki ona, 1 Gece olunca 1 
Sürecekler s izi buradan 1 Biz 
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kalacağız 1 Karta! gagası 1 Kar suyu 
1 Kuyuda 1 Soyunu hatırla 1 Tarih 
bitecek diyorlar 1 Donmuş bir 
fotoğrafla ... " 

Bejan Matur, Tanrı ile ve feodal 
çığların altında kalmış çocukluğuyla 

da hesaplaşmalar yapmış bu ikinci 
kitabında. Diyorum ki, keşke 
Zenginlerin Tanrısı'nı yaratan "dem-i 
devran"la ve "Susurluk Tanrılarıyla" 

da hesaplaşsaydı. Her şey birbirine 
öylesine sıkı sıkıya bağlı ki. Söz ve 
özü ayrı terazilerde tartamıyoruz, 
"Kışkııtılmış Çekirdek"te. Ama tek 
tek özgül ağırlıklarını da hiç 
unutmuyoruz. Gölgesi 
göklerimizden çekilmeyecek iyi bir 
şair Bejan; fazla söze ne gerek. 

HAMUR ANA ÖLDÜ 
YAŞASlN KRAL 

Daha önce !ki 
Arası Yalnızlığın 

(1991 Çağıltı 
Yayınları , ikinci 
baskı 1996 
Beksav 
Yayınları), Tay 
Dedim Cız 
Dediler (1 994 
Broy Yayınları, 
ikinci baskı 196 
Beksav 
Yayınları), !n 
Insana (1996 
Beksav Yayınla rı) 

adlı şiir 
kitaplarından 

tanıdığımız Suna 
Aras' ın llamur 
Ana Öldü 
Yaşasın Kral adlı 
son kitabını tanıtaeağız bu 
sayımızda. 1997 Kasım ayında 
Pencere Yayınlarından çıkan son şiir 
kitabında yine bir göklere, bir 
fundalıklara savuruyor yüreğimizi 
Suna Aras . 

Yerleşik değer yargıianna karşı 

çıkışı, somuttan yükselen imgeleri 
ve yerel söylemi şiirde başarıyla 
ku lanılması ile tanınan şair, bu 
kitabında bireyden yola çıkan ama 
bireyle toplumu bütünleştiren 

şiirieric örmüş. Yaşamı aşkla 

savunuyor, yaşam kadar 
vazgeçilmez bir şey aşk. Bir o kadar 
da muhalif bu olguya karşı. Daha 
doğrusu çifte standartlara, çatal dilli 
ahlak anlayışına, kısacası feodal 
tuzaklara: 

" ... Bu masalı hiç sevrnedim 
diyorum ya kadının acısının 

he .. sa .. bı 
Diyecektim ki 
Kral tören içinde bakışlarında ... " 

diyor kitaba adını veren şiir inde. 

Yaşamı boyunca hep yürümüş ... 
Yürümüş bir şair Suna Aras. Emeği, 
kardeşliği ve insan haklarını 
savunmuş. Yürek dolusu 

savunmuş ... Derin bir 
soluk, almış üfürmüş 
korkuların üzerine ve 
bir selam sarkıtıp 
"Sonu Hüsran Aşklara" 

kendi yolunda 
yürüyüp gitmiş. 

Dilerseniz b iraz da 
" ... Astım balkona 
yüreğimi 1 Hadi 
rüzgar ... " diyen şairin 
kendi dizelerinden 
dinteyelim serüvenini: 

" ... Yaşadığım dünya 
bana sığm ıştı, ben ona 
sığamadım. Içimdeki 
beni alıp kapıyı açtım. 
Ateş vurdu yüzüme. 
Kalkıp şiire gittim. Söz 
seçtim, d ize kurdum, 

şi ir giyindim. Yıkıldıkça doğru lup 

umudu tazeledim. 
Oradayım. Her sokakta, her 

şehirde , her yüzde gülümserim. 
Merhaba. Yüküm yaşamdır şimdi. 
Aşk içideyim ... " 
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Dinsel Oğeler 

Kad1na Yapdan Göndermeler 
ve Günlük Yaşam 

Kuran, önemli ve büyük ,.din . 
kitaplardan birisidir. H[l$~lYArtlarlh ' 
ve Yahudilerin kitapw.fı degiŞik 
tarihlerde değişik kişiler tarafından 
aktarılan dinsel hikaye ve yasaları, 
şiirleri, atasözlerjpj, kehanetleri ve 
duaları kapsar. Oysa kUran, Hz. 
Muhammed'in kendiSinin ağzından 
aktarılmıştır. 

Kuran bir insana ait oJmayıp 
Allah'ın kendi söileriol_quğuna 
inandıran büyüleylCJ bir Aryı_pça ile 
yazılmıştır. Kuran, Müslürruinlar 
arasında kutsallaştırır. Söylediği 
hadisler ve yaşam biçimi · ,. 

· MÜslümanlar "Kuran'ı anlamaktan 
':: :Çg~ :On erdiği yaşam biçimindeki 
ktim.Jiarı taŞty~rak ve 
gelenekselleştirerek yaşadılar". 

Hz. Muhammmed'in Veda Hutbesi 
inanan kadın. yi;!, erkek Müslümanlar 
için çok öneılın Sir belgeydi; 
"Kadınlara iyi ro\ıamele yapın, 
çünkü onlar yanınızda esir 
durumdadrr. Ôn;.llara iyi muamele 
dışında (retl.~ , etfuek , dövmek gibi) 
bir başka .şey: yapmak hakkına 
sahip değilsiniz. Ancak açık bir· 
Çlt}<:inlikte bulunurlarsa o hariç; 
çirkin iş yapmaları halinde önce 

müslümanlar için önemlidir. 
Kuran'a ulaşabilmenini yolu 
peygamberi anlamak olarak 
belirtilir. Böylesi önemli bir kişilik 
her yönüyle mükemmelliye_~çil~ği . 
simgeler. İnananlar doşu~ıp~yi 
seven, mizacı, kişiliği; ve ·· · · · 

' , yataklarını ayırın, yine devam 
edecek olu rsa yaralanmayacak 
şekilde dövün. Bundan sonra itaat 
ederlerse devam etmek için bir yol 

kusursuzluğu ile isim yapan Hz. 
Muhammed'e "el-emin" lakabıUJ 
takmışlardı. Geniş omuzlan~ ifi cl 
ve ayakl arı, koyu renkli kaÜ}~ ,. 
kaşlarının üzerinde geniş a)P.i ve 
siyah iri gözleriyle yakışıkh ve 
çarpıcı bir görünüşü vardı, Bz. 
Muhammed en çok üç şeyden 
hoşlanırdı; kadın, koku ve dua. 

Hz. Muhammed'in çok eşliliği ona 
inananlarda bugün dört eşliliğe 
varan evliliklerin temelini 
oluşturuyordu . Günün koşulları ve 
gereği oluşan yaşam biçimini 
bugüne taşımak kaygısıyla yaşayan 

., bkbahane arayın. Bilin ki sizin 
J{adinların üzerindeki haklarınız, 
istemediğiniz kimselere yatağınızı 
çiğnetmemeleri, evlerinize 
hoşlanmadıklarınızın girmesine izin 
vermemeleridir. Kadınların sizlerin 
üzerindeki hakları ise; yiyecek , 
giyeceklerinde iyi davranmanızdır. ." 
Şimdi başa dönelim, Kuran teslim 

olmak demekti. Peygamber ise 
dünyada bunu belgelemek için 
gerekli kimse. Esirliği Kuran'a 
inancından dolayı kabul eden 
kadının bir şey söylemesine gerek 
kalmıyor. 

Kadının varlığı Allah'a teslim 
olmak ve esirliği kabulünden sonra 
başlamaktadır. Onun için tüm 
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söylenenler Allah'a yaklaşınada ona hakimdirler. O sebeble ki Allah 

rehber olacaktır. onlardan kimini (erkekleri) 

Yine ayetlere göre Allah kadın kiminden (kadınlardan) üstün 

erkek ayırmadan insanı yaratmıştır, kılmıştır. Bir de (erkekler onları) 

bu ne yaman çelişkidir ki yarattığı mallarından infak etmektedirler. İyi 

insanın kaburgasından kadın hasıl kadınlar itaatli olanlardır." (En-Nisa 

olmuştur. Buradaki gönderme 4/ 34) 

şudur: "Sen erkeğin kaburgasından Bu ayet ile erkeklerin kadınlar 

hasıl olmuşsun, bu nedenle erkeğ~ .. üzerindeki hakimiyeti bir hukuka 

tabiisin, hatta ona emanetsin" ;':; ··· ,. olurtulmuş ve yaşam biçimi haline 

Erkeğine şükranla hizmetetmek getirilmJştir. Eğer bir hakimiyet ve 

Allah'a ibadet etmekt~ eş değcidir. üstunlü.k var ise onun altında bir 

Allah'a teslim olmak'tarilay~şıyla esaret'\re ezilmişliğin olması 

kadın bu yaradılış k~ynağını kaçınılmazdır. Bütün bunların 

sorgulayamaz. Yaraddışını olduğu yanında biôön koşul "itaatkar 

gibi kabul eder ve: g~xeklerini olmak" ile ka.dınlara da bazı haklar 

yerine getirir. ''H j tanınmıştır elbeb;j3U haklar 

O halde kabul -~trrı~~ gerekir ki erkeklere bir gÇ>r~v olarak 

bir başka insanın uz.Vohdan hasıl verilmiştir. ·Yine bu konudaki ayetin 

olmak diğer insartın ;'4ştunlüğünü Hz. Muhamq:ı~d'in yorumu şöyledir: 

kabul temektir. Ayed~rde bu şöyle "Dikkatedin kadınlar hakkındaki 

geçer: "Hakikat kadın:erk.t:tğih. ~ğe '" .taysiyelerimj. kabul edin. Zira onlar 

kemiğinden yaratılmıştır. E,ğe ' ··· s&lerin' yanında ancak birer 

kemiğinin en eğri kısmı üst tar.ltıdır: i yaidımCıdırlar. Bunun /karı,kocalık 

Eğer o eğri kemiği düzeltmeye .. . münasebetleri) dışında onlar 

kalkışırsan onu kırıverirsin. Kencü ''} üzerinde bir başka tasarrufa malik 

halinde bırakırsan daima eğri kaJ.~r. J değilsiniz. Meğer ki arayı açacak bir 

O halde kadınlar hakkında size,;· ''/ fuhuş irtikap etmiş olsunlar. Eğer 

yaptığım tavsiyelerimi kabul eqinn. ,,,;;:; böyle'y~parlarsa kendilerini 

Gönderilen ayetin Hz. MU:haıliQ:ıet'' ' · ~taklannda yalnız bırakın, bir kar 

tarafından inananlara'yapıfan , ;~ ... etmezse yaralamadan dövün, size 

tercümesi (Ebü-Hüreyre'nin itaat ederlerse aleyhlerinde bir yol 

yorumu) bu şekilde ifade edilmiştir. aramayın. "Buradaki gG>nderme 

Inanan kadınlar artık biliyorlar,ki itaatkar kadın olmanını iyi eş olmak 

kadınlar erkeklerin eğe ke!:fliğlilin için gerekli olduğudur. 

en eğri kısmından yaratılrriış~r. Bu "Dikkat edin, kadınlar üzerinde 

gönderme üstün olan AHaiı'ıri haklarınız, kadınlarınızın da sizler 

ayarttığı erkeğe varlığıını üzerinde hakları vardır. Sizin onlar 

borçluyum" hissini yaratmak üzere üzerindeki haklarınız;yataklarınızı 

oluşturulmuştur. Yine ayet ve başkalarına çiğnetmemeleri, 

hadisler bu üstünlüğü tamamlayan hoşlanmadığınız kimseleri evlerinze 

ve onayiayan bölümleriyle girmelerine izin vermemeleridir. Iyi 

kadınların yaşam biçimini ve dinleyin onların sizin üzerindeki 

erkeklerin kadınlara karşı davranış hakları da giyimlerinde ve 

biçimlerine yön vermektedir. yemeklerinde iyi bakmanızdır." 

"Erkekeler kadınlar üzerinde Bahsedilen itaatkarlığın eşine 
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karşı olan dinsel sorumluluğu 
layıkiyle yerine getirmek olduğu 
çok açıkça beyan edilmiştir. Bir 
başka hadiste yapılan göndermeye 
bakaltm. Ebu Ali Talk'ın aktarımıyla 
"kişi, hanımını (temas) ihtiyacını 
gidermek için çağırdığında, kadın 
tandır başında da olsa hemen 
kocasının çağınsına icabet etsin" 
Buradaki göndermeyi 
güncelleştirdiğimizde şö~~~J::ıiı:. . ::: , 
söylemle karşılaşabilidı~ Senin esas 
ve temel görevin kpı:anını .cinsel 
ihtiyaçlarını, onun•anu etbği 
şekliyle yerine getir!llendir. Ebu 
Hüreyre yorumu.Jle ,~:adam kadını 
(cinsi münasebet i~in) yatağa 
çağırdığında ka d tn, g~t,mez, kocası 
da kendisine kızlıraı< gecelerse, 
melekler o kadına sabaha kadar 
lanet okurlar". Inarian binkadın için 
meleklerin lanetiyle ':Sabah.t~mak 
günahkar olmaktır. O hal<:Je kadın 
koşulsuz olarak kendini hefyönlı\ 
ile teslim etmelidir. Duygu ve -:,. ::· 
düşüncelerden, hislerden 
uzaklaştırılmış, kendi iradesinin , 
dışında o egemene teslimiyet 
duygusuyla , üstelik bunu Allah 
korkusu ve sevgisiyle de hoşnut 
olarak yapmak gibi bir gö~vi ' 
vardır kadının. 

Kadın erkek ilişkilerinin öze,Uijde 
cinselliğe dayalı bir kaynağı vardır. 
Buradaki cinsellik erkeğin 
memnuniyeti ilc sınırlı olarak, 
erkek üstünlüğünün bir parçası 
hatta devamı olarak karşıhııza çıkar. 
bütün bunların yanında erkegin de 
kadına karşı borçları vardır; nikah 
akdi, istihdam (kadını 
hizmetlenrne) akdi değildir. Bu 
sebeple kadın yemek yapmak, evi 
süpürmek, çamaşır yıkamak gibi 
dahili; dükkanda, tarlada çalışmak 
gibi harici işler yapmakla mükellef 

değildir. Kadın, bu çeşit hizmetlerin 
görülmesi için masrafı kocası 
tarafından karşılanmak üzere 
hizmetçi tutmak hakkına sahiptir. 
Kadın bir takım ev işlerini 
yapmıyorsa bu hukuki bir 
mecburiyet değildir. Bu çeşit işleri 
yapmak istemezse kocası icbar 
etmez. Bu davranışları neticesinde 
kadın, günahkar olmaz. Kadının 

,~· mecbtu-... olduğu husus "kocasından 
"izin almadan evden ayrılmaması, 
kocasının istemediklerini eve 
almamas'i, ÇaAtrdığında yatağa 
gelmesidir. 
Aslında bu .,.Qç usus Islam dininin 

kadını nasıl algıladığını çok açıkça 
gösteriyor. B.ü·incisi; kocasının izni 
olmadan evden ayrılmayacak. 
Buradaki gönderme kadının 
potansiyel suÇ tınsuru olduğudur. 
Dışarı çıkma, çünkü sen fitneyi 

,,içinde Hşıyorsun, kocan bu konuda 
' '' sana gÜvenmiyor. Kendi iradenle 

evinde, ailende kendini ifade etme 
yetkisine sahip değilsin, senin 
yerine düşünecek ve senin iyiliğine 
karar verecek bir kocan var. 
ikincisi; kocanını istemediğini evine 
alma ~ kadın bü ... cıa yine kuşkulu 
suçlu, günah işlemeye müsait 
olarak görülmektedir. Bu nasıl 
evilliktir ki temeli güvensizlikler 
üzerine kurulmuştur. Yine kadının 
iradesi dışlanmıştır, üzerindeki 
hakimiyeti, erkek egemenliğini 
pekiştiren bu göndermeler kadını 
kendini ifade edemez hale 
getirmiştir. Kendi ailesinde, evinde 
hiçbir yetkisi olayan kadına 
toplumsal bir varlık olma hakkını 
tanınmamaktadır. Son olarak kocan 
seni yatağa çağırdığında mutlaka 
yanına gitmeli, cilveleşmeli onu 
memnun etmelisin. 

Bu üç öğc açıkça lslamiyetin 
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kadını sadece cinsel bir öge olarak bunu kullanırken bir konuda 

algıladıgını göstermektedir. Kadın · anlaşamazlarsa babanın oyu yeg 

için en makbul ibadet; kocasına tutulur. (madde 263) 

hakkıyla hizmet etmektir. 6- Kocanın izni olmadan 

Gönderilen ayetler ve onu kadınının seyahat izni yoktur. 

tamamlayan hadislerdeki Medeni Hukukun 152. maddesine 

göndermelerde kadını hep içinde göre evlilik birliğinin başkanı 

fitne taşıyan, yaradılışında hasıl kocadır. Evin seçimi, karı ve 

olan bu fitne, karşı cinsi baştan çocukların uygun biçimde bakımı 

ÇLkartıcı olma özelliği vurgulanır. kocaya düşer. Bu madde evlilik 

Kadının korunması ve haJ\l~p_, hep " birliğir:ıin b?şkanlığını kocaya 
bu fıtratında olan baştan Çikarucı ·'vermekle, eşler arasında bir 

cinselligi bahane edilerek sosyal ve eşitsizlik koymuş gibi gömüyor, 

kamusal alandan .:?.!§tanması Oysa yasa, başkanlığı kocaya 

üzerine kuruludur. vermiş ancak karı ve çocukların 

Bütün dinlerin·ye İslamiyelin bakımı yükümlülÜğünü de kocaya 

günümüze dek g~len yüklemiştir. Bu yasa peygamberin 

göndermeleriyle. y~deşen sosyal Veda hutbesindeki "kadınlar sizlere 

yaşamımızda, kadifiın korunması emanettir onhıra iyi muamele edin, 

adıyla yapılan düzenlemeler de yedirin, giydirin., tavsiyesinin 

dinsel öğlcrin gelenekselleşerek bugünkU hukuksal yansımasıdır. 

devam ettiğini görüyor~z. ~!,·YY dan . ... Sine Medeni Hukukta evlenen bir 
2000'li yıllara taşıdığımız hukuk · ; kadının kocasınının konutunda 

sistemi aynı mantıgı sürdürmüştür; oturması ve soyadını alması 

Medeni Hukukta yer alan evliliğin dogal bir onucu olarak 

maddelerin gerekçelendirilmesi görülmektedir. Yine bu yasayla 

kadının yaratılışta erkekten daha kendine ait olmayan bir evde 

· zayıf ve güçsüz olmasından dogan yaşıyorşan o evin sahibinin 

fiili eşitsizlig in etkisini , , belidedlSi bir yaşam biçimiyle yani 
göstermektedir. .,., ' ' tslam'a göre yaşayacaksın, kocanın 

Medeni Hukuka göre; izni olmadan evden 
1- Evlilik birliğinin başkanı ayrılmayacaksın , yine kocanını izni 

kocadır. Evin seçilmesi kocaya olmadan annen ve baban dahil 
düşer (madde 152) ., . · evine almayacak, yedirmeyeceksin 

2- Kadın kendi soyadını değil denmektedir. Bugünkü yasa bunu 

kocasının soyadını taşır (madde 21 ve 153. maddelerle evlilik 

153) i':: · birliğine bütünlük kazandırmak 
3- Kocanın konutu karının ve amacıyla güncelleştirmiştir. Yine 

küçük çocuklarının da konutu Medeni Hukukta koca izin 

, sayılır (madde 21) vermedikçc karı bir meslek ve 
4- Kadının bir meslek ve sanatta sanatta uğraşamaz, evet kadın koca 

uğraşması kocanın iznine bağlıdır. izni olmadan meslek edinemez, 

(madde 159) sai}atla ugraşamaz. Bununla birlikte 
5- Evlilik süresince çocuk kadın kendisinin bir meslek ve 

üzerinde egemenlik (velayet) sanatla uğraşmasının evlilik 

hakkını birlikte kullanan ana baba birliğinin veya ailenin bütün ' ığünü • 
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bozma kaygısı taşır. Yasa koyucu 
sınırlamaları , kadını hukukça aşagı 
gördügü için değil, evlilik birligini 
daha saglam ve daha güçlü bir 
duruma getirmek gibi 
gerekçelendirmektedir. 

Dinsel göndermelerle geleneksel 
İslam'ın etkileri çagdaş hukukun 
içinde halen yer almaktadır. 

Bugün halen kadınlar bu 
göndermeler nedeniyle sosyal 
hayattan, kamusal hayattan, 
bilimsellikten dışlanmaktadır. 
lslamiyete göre kadınlar; "Kadınları 
aklı bilmeleke ve aklı bilfiilteri 
noksan bulunduğu cihetle vali ve 
emir olamazlar" der; yani kadınlar 
düşünme ve uygulama 
konusundaki yetenekleri eksik 
olduğundan, vali ve devlet başkanı 
olamazlar der. 

Egemen olmak ve egemenliğin 
devamını sağlamak , kendi egemen 
hukukunu yaratmak, kendi 
egemen kültürünü 
gelenekselleştirmek ile mümkün 
olur. Avrupa burjuvazisi kendi 
egemenliğini yaratırken 
Aydınlanma çağında bazı 
filozoflar ve bazı toplumsal 
doktrinleri ile şu tezi 
savunmuşlardır. "Kadınlar ve 
proleter sınıf (reel) akılcı 
olmadığından aydınlanma 
bilincinden uzak tutulmalıdır". 
Gerçek şudur ki ezilenlerin kaderi 
egemenler tarafından yok 
sayılmaları ve onu görünmez kılan 
yasalara tabii olmalarıdır. 

Dünya artık "insanlaşma" 
,çağındadır. Kapitalizm insanlağı, 
dogayı yok ederken tüm kurumları 
ve hukuku kendisi için 
kullanmıştır. Bilimi, teknolojiyi 
insanlıgı yok etmek için kullanılan 

bu çağda "insanlaşmayı" ön plana 
çıkarmak gereklidir. 

Her birey kendisi için bir anlam 
taşımaktadır. Farklıyım, kadınım. 
Yaratılışımdaki, fıkratımdaki bütün 
farklı özelliklerime ragmen ben 
insanım. Insanca yaşamın tüm 
gerekleri olan bilimsel, toplumsal, 
hukusal hayata dair ne varsa diger 
insanlarla birlikte ne daha az, ne 
de daha fazla, hayatı içime 
sindirerek, severek, aşkla, 
korkusuzca , sevişerek yaşamı 
paylaşmak istemek, BEN olmak, 
topluma, hayata mal olmak 
istiyorsak, insanlaşmak ve 
mücadeleyi bu eksende 
sürdürmek. 
Sınıf egemenliği seni her zaman 

köle leştirecek, erkek egemenliği 
senin her zaman daha fazla kadın 
kalman konusunda sınıf 
egemenleriyle işbirliği yapacaktır. 
Bunun için tek karşı duruş; sınıfsız 
bir toplum, erkek egemensiz bir 
toplum için mücadele etmektir. 
Yaşama hırsla sarılmak için 

bir sebep olsa gereki 
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I) H~fzı Veldet Velidedeolf,lu: Ailenin 
Çilesi Boşanma 

2) Dinler Tarih Ansiplopedisi: 
Gelişim Yayınları 
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