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Merhal:ıa, 
Jujin ikinı:::i ea~teı ile ııkrar t:tlı:lerle. 
eu aralar pak çok kadın örgüıünde oldui!tı gibi l>iz de 

hummalı pir fOiıtma içeriıılndeydik. Elir ıaraltan derginin 
hazırlıklan, dl~er ıaraltan kadıniann yafadıkları hak · 

~ @ı ihlallaıino kartı yapılan toplantılar ve günlük ltierimiz öbür 
~ taraltan da & 'Mart hazırlıkları eürüyardu. 5u ~ıl & mart 

baınPatka kuılanacaktı, çünkü biz kadınlar l>u~& Mart'ıa "ARTIK ÖRGÜ1'LÜ" diye . 
ba~ıraoakıık.ilkkoz'eadeoe kadınların katıldığı ve herteylylo kılıdınların örgüıleyip ha%ırladıiı · 
bir & Mart. Kürt. va lürk kadınlannın yanında. diğer azıl'tlıklardan da kadtnlaır vardı. 
Sendikalar, bazt elyaei partiler~ kadın dergile:ri·ve kadın vakıfla.nndarı kadınlar. .i;inomli .bir . 
dayanıtma gerpekle'f1'1rdller. Kadınlara ve Kürt halkına kartı yürütülen eavata heyırde<li 
kadınlar. 

KUrt; ve Türk kadınlannın yoğun 
l>lnlerin katılımıyla canlı, 
halkıan kadınların kat<ldı,ğı 
yapal>ileCeklorlnl 
tlddoıo kartı, emeğin 
kadınca manzaralar 
adıyla aldığı eoı1kırıım 

pankar-tını tatıyan. 
Meı:::llste'' sloganını 

, doldurdu. 
Mart ayı, yıl 

zaman aoıyla anılıktar 
Marı; Halloı><ıe 

' eu e:~~;::~~ı~:~ emriyle hardal 
yu'valarında ·kahve ve 
okudular. Eleiki de 

Saddam, klmyaeal ":~:~~:~~=.~~~:~[ gözler önü"ndeyken. dünya 
. eerllerek kartılandı. · 

Ve Newroz yaklatıyor. Kürt; halkının 
provakaeyonlarla hemen her yıl kan 
bayramlarında hipbir Kürdün kanı 
gelen Newroz'u kuılu oleun ~ıyorurz. 

81r ac:ımız da, bir zamanlar 
kadın ozan Ay9e Şan'ın 
yok denec:ek kadar az 1 

· derglnln Ipinde bulac:akBını?:. 
Jujln'indo lfindo o;.ıuğu pak fOk 
~Wııı~ ve Pazarteel 
katılarak ıepkllerlmizi göeıerdik. 
apklamaeına katiiarak. her türlü 
odB<;eiiimizl dile geılrdlk. 

Dorglmiz, Ilk eayuoında büyük 

yurı; aıtında ki KUUırı;:!::ı:;r\:ı~::~~ 
yafunda c:j 

Kadınlar, l>i2:lergüıılüı1üz. 
fl;lddete, tecavüze. tacize, 
kartıkoyalım. 

Newroz' da yapılan Paeki; yaealdama·ve 
umuvoruz ~u yıl artık kendi , 

oplı'tlizln )•eni gün, dirilif günü anlamına 

, büyük l>lr.zevlde'dinledlğl Kürt; 
· .· · ı olup ünlanm'e lfSI!!t.eının'· 

vererek o ·~•maya goldiğini ' 

kurulu~unun 'olutıurduğu, ~f~ .. 
;emıoll<>iel lle birlikıe Remziye Dinç1ih durllfiıtaeına 

te:aavüze u~rayan Zeynep Avcinm-11aeıtı 
ihlallerin~ karttı olac:Bğımızı mücaCisle · 

Cezasvlorinden, ülı4nln değitik bölgolerinden ve 
ve: kutlama m8f5ajlan bıizi mut:lu B'l#ti. 8urıun . 

yeııı~ınce kartılamaya çalıfOoağız. 
farkına varalım ve güs;lerlmizi aile: .Içi 

emek ·eömürüsüne ve eavata kartr örg-ütleylp 

6iz gü§lüyüz vel>u güoilmüzle, evde, eokakıa, lt alanlarımızda, eiy~...ıitıi ieıedlğlmlz . 
dönütOmü lnanGımızla tnüc:ad~e ruhumuzla değiftirei1Uec~lmlzs inanıyoruz. JUJfN'ddn 

büıün JUJiNL,ER'e eevgllerlmizi yolluyoruz. · 
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tııdellıslnıle. Günü1üzden geriye ya da ileriye do!jru. 

Amerika'mn ~i~agosıma ya da Amerika'nın 
Bir yola çık~tır 8 Mart, bir simgedir kadın 

bir annaaa. ~dır 8 Mart. 
Clara Zetkin ve 

ı ....,....,'l/C' 

nı~ 

şe~erden bir tonesi'de b~ 
kadınların aynı zamanda 

işyerlerinde proleter olan erkekleri 
taralından da ayrKa ezdip 
sömürülmeleriydi .. 
Yani Engels'in deyişi~e erkekler evde 
burjuva, kadınlar Ise praleterleriydi .. · 

Burada gözönünde bulundurulması 
gereken bir diger olgu da, önemb bir 

1 

sömürü tekni!lf olan, aynı soruna taraf olan 
bir k~ım insanı digerlerinden ayırme . 
palitikasıdır. Kadınlar pek çok açdardan, bir 
bülilıı olorıık sadece tillliyetlerinden dolayı 
baskıya ıiiJriıyor velömijrülüyarlar. Anne 

: olarôk, sevgili olarak, kız kardeş, eş, gelin, 
kaynana, hizmetçi, erkıı!lin namusu olarôk. 
Ve bu liste uzayorak gider. Kadınlar sndeıe 

. lôbrika ve benzeri işyerlerinde dıı!lil, 
·.yaşamın girdiDi her alanda evde1 işyerinde, 

' -~ 
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sokakta, okulda, bıısın~ her yerde mlrii1!hk yoş~rlor. Etnik 
kiillh1derindeıı dolayı do boskiyla kuişı koı,IYlidırior.kııdııılot · 

· savo~urdu bir go nimet olarak algılanır ve ~nler! illerinde en 
vohıl savodur yürütüliir. 8tJ sadece kadın old~klıııı, düsmon 
taralın malı otorak kabul edı1ı1Jkleriıdeıı dolayıdır. Çüd<ü 
kadınlar, erkeklerin birer muh oloıok kabul edilmekte ve 
doloyısıylo'loıılumoo zengin fakir, okumus veyo okumomış her 
kesiminde e~eklerin mol vorlıöı olmoktodırlor. Kolayca · 

ehnin kirf' olarak alınıp 
sotılobı1irler; deiiiş 
yopılabikr1 kanıTderine 

',ihtiyaı kuımodı!iında 
bir kenom atılolıilir, 

im ho 

hoıconobdirler; yonl"erkefjln . 

., 
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t~ TARIHTE KADlN 
· ••• KADlN .... KADlN .... 

DÜNYA KADlNLARlNlN YAŞAMINDAN BAZI TARIHLER 
> 1789 fransız 8u~uva Devrimi sonucu Insan ~akkırı EVronsel Bildirgesi yciyınlandı. · . · ~ 
> 179211k lngili:z Feritinisderinden Mary Wollenstonec:raft "KadınHaklarının Dıcıarulonmtı&ı 11 adıyla yaymladıaı 
, kitabında kadınlık durumunun ilk belgesini oluşturdu. 1 

>. 1792 Yeni FransıZ: Anayasasındaki de{ıişiklik "Karşılıklı rıza ile boşonma"olana{ıı saatoyarak kadıniann medeni 
haklarındon birini verdi. 

>- 1793 Fransa'da bir lara"'"'m" 
l> 1793 Yeni'""""~" 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

il' 

Yılı kesin alarole belti olmcısoı:kı merkezine 
dır. Kadınlar için bir alqam -okulu 
kullandrgı da iddia edilir. 

> 1919 Haziran 4'te Kürt Kadınlan taroftndon Kürt Kadınları Teali 
açılışı yapılan dern&gin tımaçlarındon erı önemlileri, çeşitli 
kimsesiz çocı.*lara ve yardıma muhtaç kadıniarcı olonaklar 
yaşarnionnda ~ü reformlar gerçeldeştirmeyi hedeRemi11ti. 

~ 1925'te Irak kroUı~nca )'apılan ilhaka kal'lı kurulan Milli &irlik Pakhncı 
li:ıkat engcltenmittir. 

> 194S'te Kerkük'te kôdınlar bir ciroyc::ı gelerel •oewtmci Kadınlar Oemegi 
> 1946 Yılmda Kürdistan Kadınlar Birli§i kuruldu. 
)o- 1946 Mahabdd KOrt Cumhoriyeli bayunr:o baokanloğrno Ggz; Mr~remr.d'ir; h<onr 

i olarak katılmak istem~ 

Y'?YO", kuruldu. · 
:. 19591rak XDP'nin Yekitiy Afratan [Sül_eyman~ y.öresinde kadına Afrat denir) örgülü kuroldı.ı. 
· Günümüzde de çalı~malcırına deVam ediyor. · . . 

:. 1914 Mayis l4'te Leyla QQsım, A erke~ arkadaşıyle birlikte taıihinde Baas Rejimi taraf.ndan ilk idam edilen KUrt' 
kadınlarıdır: 

:. 1976'dcı silahlı mücadeleyle beraber YNK'nin güçlü kadın örsütü olon Marksist Kcımekıy Rençderan'a yakm kadsnlar, 
leyiOQas.m kcıdın hareketini olupurdular. '- · 

> 1978'de Merkezi Diyorbalarda olmak Ozere Devrimci Demokrat l<ddanlar Dem~i kurofdu. · 
> 1988 ve sanrosındı:ı Talabar!J'nin eşi Hero Xon'ırrboşkcınlıöında YJK öı'gütü ku11,!1du ve çolq.malanna devam 

etmektedir. · 
> 1990 Tcırihinda Zekiye Alkan Nevroz"Atcı:şini yükseltmek için kendini yaktı. · . 
> 1991 'de ~a Zo~a, ~k kürt kadını olarak P.arlamenter seçiminde SHP'den Diyarbcıbr milatvekili seçildi . 

., -Talilıan yonellmi·Afgonlslıın'dO zorbıılıgı~ sürdiiriiyor. Ronıozan ayıboyuneo halkın özelilde kcıddorın liGSil · 1 
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GÖZALTINDA Bi:R •• 
TECAVUZ DAHA 

daha eklendi. Gözaltına alınan kadınlara , 
taciz, sarkınhlık ve bir sürü kötü 

yaşcıdıklarını kimseye . ' 
uouo u~ kınrvor. yanında 

anloatlıldarırnı basın 

.J 
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Remziye 'yi Yo·lntz 
Btrokmoyohm 

· Biz muhalifler, resmi görüşün özel 
yaşamımıza müdahale eıti!jini söyler 
dururuz. Bu müdahale yüzyılların 
ııeleneksel atı:ıerkil yapısı ile birleşince, 
kadına yönelik baskı ve şiddet daha da 

. yaşanacak bu topraklarda. · 
Bizimki gibi, 'tek tip düşman 

insan"ların ço!junlukta oldu!ju geri 
toplumlarda, ~adın ulusal, sınıfSal ve 
cin.şel baskıları iki kat yaşar. 

Ozellikle savaş dönemlerinde kadının 
yaşamı dört bir yandan kuşatılmıştır. Işte 
Remziye Dinç bu kuşatılmı~ı!jı yaşadı ve 
Türkiye toplumunun % 95'inin, anun 
yaşadıklarından haberi bile olmadı. 
Remziye bir yandan, kadına yönelik 
vahşetin en vahşi ve i!jrenç biçimi olan 
tecavüzü yaşadı, bir yandan da 
geleneksel yapı baskısı ile yaşadıklarını 
anla~madı ve bir çociık dünyaya 

geti rm ek zorunda kaldı. Ancak Remziye 
aşmaya kararlıvdı kaderini. Vazgeçmedi. 
Suç duyurusunda bulundu. Kendisine 
tecavüz eden üç korucunun ismini verdi 

· savcılı!ja. Ad~ Tıp lecavüzü ve . · . . . 
Remziye'nin dünyaya getirmek zorunda 
kaldığı çacu!jun babasını tespit etti. Buna 
rağmen korucular Muklanmadılar. Oysa 
aynı dönemlerde, iki adam tutuklandı bir 
kadına tecavüz ettikleri gerekçesiyle .. 
Kanıt yoktu,.bir iddia vardı. Fadime'nin 
iddiası.· fadime ile ilgilenen toplum, 
Remziye ile neden ilı;ıilenmedi. Işte 
sorunun can alıcı naktosı bu. Bu bir çifte 
stondarıtı. Fadime'ye tecavüz ettikleri 
ııerekçesi ile iki erke!je yönelik, siyasi 
bakış, resmi görüşün iletilmasine katkıda 
bulunacaktı çünkü. 1

• • 

Müslüm Gündüz ve Ali Kalkancı'ya 
yönelik tüm lanet içeren karşı çıkı~arda 

f L. g:;.lii1ilıl..c;.;;illl:;.ü.ı..için_k_Biıl_er_le.;...dötlüi.;_.;_·._. ---------·~"-· ----------.....o.J 

·'' 
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. ön~esincle bu kişinin ifadesine . 
boşvurmuş ve 416/3'ten ek savunma 
. verilmişti .. Davanın te«ıvüzden 

rallınan bu ek savunmaykı · 
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NEWROZ 
Mart ayı bir uyanış ay/dır; 
. değlşlmdir, dönüşümdür. .. 

Yeniye, güzele, renk/Iye; yaşama 
· kucak açıştır. 
· WNewro:? bir yeni'nin baŞfaMgıcıdır; 
:değişimin; dönüşümün yen/günüdür. 

Uygarlığm ve bereket/n beşiği 
Mezopota~JY._a't:/a yaşayan 
Kürtler'in "yeniden dönüı;ümün " 
günüdür. Ateşin ıı>ıttığı, sarı 
alevlerin ış;ıt;tığı yeryüzünün, 
yeraltındaki ya'i'am bekçilerinin 
uyandırılı'lıdı.r. Dehaq'm yani, 
kötünün, acınm, ölümün sona 
erişidir;soğuğun, açlığm, kıtlığm, 
darlığm bitişidir NEWROZ. Ve bu 
nedenledir ki anlamlıdir, CO'i'kuyfa 
sevinçle kutlanu; /;ıir kurtuluşun 
günüdür NEWROZ. Ve .bu nedelı/edir 
ki. en kutsijil güç olan. ateşle 
kutlanır. Ateş etrafında tnistik 

· danslar/halaylarfa kendinden 
geçilii: .Insanoğlunun meydan 
okuyu~udur da doğaya aynı 
zamanda• Bu, nedenle ateşin 

· atianarak bir güç 
gaı?teriei'dlr. yapılan. · 

Newroz bir lbadettir; doğaya ve 
. onun bahşe-ttiklerine duyulan bir 
minnet/n de göstergesidir. Ve bu 
binlerce yıldır gösterilir doğaya. 
Ama bu maı;um ibadet yıllardır 
kana bu/anıyor. Kürt kadın ve 
çocuklarının kanı ateşe karışıyor; 
cızırdayarak buharlaı?ıp gökyüzüne 
yükı;e/iyor çığlıklaria. 

Geriye tarihin ı;ayfalarmı 
karartacak küller ve kulakları 
yırtan çığlıklar kalıyor . 
Zek/ye/er, Berivali ve Renahi'ler bu 
günde sonsuza dek dansedecekleri 
ateı? dansma baı?ladılar. 
Umut yine yeni günde, yani 
NEWROZ'Iarda. Yani barış 
içeriı;inde, coı?kulu, korkuı;uzca 
kutJayacağımız NEWROZ/arda, 
Yaı;a;:m ~!J!ut ve YENIYI YENIDEN 
DONUŞTURME çabaı;ı. . 

· .. ~· 
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,' 18~ 1.2-lf96iDA YASAMA VEDA EDEN J(I$1LI~I vt ORTAYA KOYDOOU 
ICGUDUSirFEMINIST TAVlRLARlNI ve KURT KfMLIGINI ŞARKlLARlN bA 
DlLUNDIREN SANATÇI KURt KADlN OlANI. . · , . 

"A~ ŞAN- Eyşe XAN-9'şana Eti" olaydan dokiY!,(•J Kürt kadınlannın · 
. BU üç fl:ırklı isim ~ıl<a~ına ait. Eğer kuma, berdel, başlık gibi sorunlarını 
günevde yoş<I)'!Cin Kürt iseniz Avşe · türkülerinde jŞiemif. Fakat 
Xan, Türliiye'de yaşayan bir ~d'ıi ·. . · şarkılı;ırındı;ı, tilrkillerinde 
iseniz Ane Şan veya EYJ(tna fli · · Yaşadıklannın öWinde ajitatif müıik 
d;y.bilirtiniz. Heinen aldıriıZQ dengbej yapınaYı, yçlşi:ıntısıyla paralel 

. bir Kürt kadın scınatçıgı!liı: S,U · görıne?i!li i.Çin.~~.· ı~!l_ını bir · 
. isimlerdeki;!:fildilclei= üç farklı ~nae belıtfmişlir.Halııpçe 
' ~eki ığı sonatını karşımıza katlıamından etkiltniP. kaset yapmıştır. 
gelirır. · . Kasetteki şarkının söileriyle de (Ewyi 
Evet ı:-ı.ır,ldye ona Ayşe Şan, Türki~ mene·Kurd& m~l Kürt ~rçektı!jine 
Kürileri &nana Eli, -giiııey Kürtleri de ' ne kadar r,a~ın ol&ııı.u gorülür. . 
Eyşe Xan'diyOrve.cMelanırlar onu. Eyşana Elı'nın kıımolik sorununu · 

. TanındıQı bıı•i$imlerfe kısac;a yaşam işledi!ji tiirküs(lllderı•bir bölüm' · 
öyküsünü sunarsak; . yazmCıdan geı;:eıııeyece!jim. 
~Eli: Anne E~lv; Bı:ıba . 
Bıngöl Karhovcı'nın Cıbrr aşıretinden. "Jini m çar tn · 
<:;iÇ eden ailenin Diyarbakır.doııumlu Bi dosf'O ycır.in· 
kızıdır. Bcıl;ası sohbet ve ıoplanhlardo, welle riiıstmlm 
Ji:!rkı, ıorkü s6vleYan dengl;i~dir. . . Bille nCikşiriim derele hew)i 
Islami inarıcı ôed'eiıiyle plak Bavo riosllnim · 
yapmamıştır. Babasının bu tavrı onda Dcıyi nasllnim" 
ters etki yaratarak plak yapması no 

· sebeP olinu)lur. Ayr_ıca Diyı;ırbakır'b Biıwk Kiirt kadını, yaşadığı dramı bu 
Celal Gilzelses'in plakları da ono bu türküde özcleşleştirıP., ana a!jıt · · 

çalışmalanııda esin kcıyiıa!jı olmuştur. yalilrkkdu;. ra
5
;E dlni0?T.i~şluerdg'ıibr.1• ~k1 ·· fokcıt A~ ~ sanat yaştımında "',de ıau 

babasının bu ınancından · yaşamında doiıa lemini:z:. mi, feminist . ~· 
etkilenmemiştir ancak1 ölümüne Y!lkın l«'ırşı s:ıkışları içgüdü~ olarak 

. bir zamanda günah cıiyerek erkek . · kendiliğinden ve cesur bir tavır · 
~iletle yüzyüze görüşmeyi ·. sergiJeYerek göstermiştir . 
feddetmişlir. . Sanabni ilk kez Antep ra~surida · 
A.yşana Eli derıgbejU~i babasirı.~an icra cetırıişlir. Burda iki yıl çcilışmış.Nail 
afmış:. Bu· yi!:z:den b06asının Eli cı!lı ileı B~u ona. destek olmuş. Daha i sonra , 
anılır. D. Bakır do evlenmi~. kendisini Mahmut Tezcan desteklemiş.' 
Dengbejl~ini yaŞdlll$01 kdınca,. Ancak-Mahmut Te2ıı:aı:ı1 eşi·Yıldız: 
kadının ~lumsql stalllsünden, Tezcaı\.'ı bu piyasaya sörmek 
Kürtlerin. cınsiyelçi, feodal, ~lenek ve islemesix!e, AyŞfiJ Şan ilişkilerini 

·· ·· klerioden dOicıxı denğhejliği · kaP.=Jrıp bir <;af bOhçesinde söylemeye 
C.:.asıtıa neden olmuştu. bcişiC!!ll•t· Burada da bi.r takıin 
Sanahnın icrası sürecinde yaşadığı bir engellerle karşılaşmış. Ozetlenirse; . 

···ıılllık' · W~aıJdilet ve ı!ııl'iliiiti1el isla~ Gazeteci lım Giifil !lılon BoWya Boşkıaıı'ma iiki bilillijl ; ;j 1 
. ,. . ' . ' __ :·, . 
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büyük. . ' 
Ayte Xan: Ba&ıdat'ta yaşamış ve 
1979'da B~ radyosunda 
söylemeye bCışlam!f· Orada1sa ·. 

· Berwari onu desteklemiş. 
Almall)'CI da üç yıl yaşamış. 
1 ll' 12.1996'da lzmir'de, sessiz 

· sedasız, kimsesiz, tıpkı yaşamt 
bayunca aklı.ıau gibi desteksi;z hayata 
~a.etmiş. Kürt.basını.veçevresi, · 
ölümünden iki oy sonra haberdar 
alabilmiş. Bu satırları yazarken . 
xaşadı!jı )!alnızlığın acısını. 
CIU)'Umsai:lım ve dü~ündüm. Bjr 
toplumun kendi tarih bilincine sahip 

._ .. - ., 

alu~uş. 
-ı.e xıbşe 

2· Larke . · 
3'Siverek yollarında '· 
4-Gurbıitte . . 
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TehlllieJI olttiıı.Yiin ~ır d(i~ünce. 
dOfllm:e ollora~ 8ldllımdınlmayıa. bile~ 

, OSCAR WILOE ., . . · ' 

. ' 
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Kııdınlann 

~loı'...n kadın 
~eyt.sn ~iirl.ildQ#ü 

Hrl6tlyanldrt:a, kadın kocayaboyun 
~m .oki~ yUkUmiUydü "'uzuncs Ilir eüno 
kadıniann ·lncll'e al ı>ür~Miarl da 

· yaeakls .. n""f''ı. YIM. Z8rd. fftt dininde 
kadın, k/Jtü~Un "' fltlııintn iiilm/ıolü 
olarak tlk<;lnti kayna~ı ııayılırl:8n, eı>kl 
Hint hukukunda murdar Umayülle,., :zayıf 
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· !>sızı kadınlara geldiğinde ~rlflukları 
~unıjturlardı. Bu konuda, New . 

· CS.stle Ollfeei Margııret; Lw;aıs ~tiyle kr; 
''Erkekli>r 1;1zı, kalltı ll kildar ıdcdanmz Vıı 
zai/m kiA>jz/erilıer tllrlü özgürlükt8n uzak 
tutmak i,ı;tlyorlar. Kendi cimimlidim 
olaıılarla.,urbeırtçe birlikte olmamıza izin 
vermekt8nu bizleri ktmdi 8V!erlneya da 
jatakların" 'tl~! .n'fezam koyar gibi 
. ~mmeyi ti>raıh ~iyorlar. Gerçek şu ki, 
bizler.yara!Salar;Ya da l>ayk!J~/sr gibi 
ya~ıyor, hayv;ınlar gibi çalı~ıyor ve 
50iucanlargibi ö/Uyoruz". · · 
Bu yüzyılda /iı;ei-al düfUncelerin 
kazanımları üzeriilde tamellenan "özgüriUic, 

. ~11/t ve.. ka.r rf!M, ·"k" ka.vr"'!ıtT.II'Irı .Iyice ön 
ııa çık~ b~lamıttı. Bu · . . 

amımr.ııraan kadınları~.dkilenmemeleri 
'mi1fııi::Dn4eiJildf. Mari A'6teliııe, i;Urece . 

. denk gelecek ıı>Qkllde şu anlamlı """'yu 
~ruyordıi:'"l!iJer !>ütün irıı;anlar, . 
~tan özgür /6e>, lfSBII Oluyor da bütün 
kadınlar kl!le d~uyoi'?" Bu dönemin 
f"mini5tlerl bu olgunun farkına 
var:mıflardı,.,'ltıcak haklarını.elde e'tınek 
ıçlfi güce ve iirgütl<lnmeye Ihtiyaçları . 

. vatdı. Ve /ıJZia güçiU lir~ütlenme kulüpleri ' · 
,;ıçmay.ı, erkekliır/e topiantl/ara ka'tılmaya 
ba'}ladılar. Madam Ro/and, Roee 

.. La com be. 0/ympc O e Go~ ~ibi devrimci 
kadıit/ar fl maı'ideden o/U'}Sn 'Kadınların 
.Haklan"m!,tazdılar. 1793~ Pari" 
K,omUnü'ni/tı.bu bildirgeyi OfYmP",o". • 
.Gou,..,. <'l<ııdın, IJUÜI'' d~r ve erkeklerle 

. efit halıtartı şalılp oflJr ... Kanurt önünde · 
~lt oları I>Utiin 1(8dm.ve erkek . . 
'ıoırtand"flar Nr;)Ji~ ayrıma 'ui/ramake;ızın 
bUtUn yUkiiek miNkilere ve kamu · 
(:JÖrevlmne eljit olarak kabul . 
edı1ebffmelldirler ... Kıldın mademki 
eetıpaya çıka/Ji/iyor, kUrnüye d" 
çıkaviime/id Ir: .. " diye okuyara k, meclii!Je 
açt;ı~ı 6a'(i!l~ e;onucunds ~u 6ehpada idam 
edffmeı>lne yol lifO'· · 
Kadın tarih(nae, 6i;Yao;.ııl-top/ume;a/ açıdan 
erkeklerle eljı"ı; haklara e;ahlp olma, ~lt 
hale gelebilme ısürec;i çok i>UyUk ç417alarla . 
olmU'}tur. John Stuart Mill, 1867 yılında 
Ingiliz FsrlamentoGu'aa kadın(ara oy hl'lkkı 
tanınrnaeı için 1>/r /Jnerge veı:mi'} ve bu 
önerge rededllmlştl. Bunun araınd4n, . 
1869'da Mill, "Kadınlsrııi Boyun E~m~~~l" 
deneme6ini.yazdı. Bu kitabında ft:minlzml 
llberııll>/rılycfllk ve yarsrcı/ıkla 
l?aNd.ıştırıyor. ksdın ~rk11k ~tliiJjnin 
mutls~. f;'!H"8t/e ~la nmaılını /e;tiyor ve 
kadınlarırl' önündeki engeller kaldırılmalı, 
tüm y!Jrtta~llk konula11nda erkeklerltı 
el}ltlii/i talıınma/ı, .. fekllfl<iekl 1>6/irlemeleri 
bomba dki6lyaP"'ı~tı. Bunun ardından 
Avrupa ve ABD'nin her tarafında, ·' 

---•-·v' 

"Suffrag..tte (kadınlara oy hakkı hareket/) 
OerneJ<Ierl" kuruldu. Ve feminist tdori artık 
wmu.t F,'lltlkays dönü~fllüttü, 1897'de ·. 
Lord ra aa Uluu/ Suffrage ~mekl"ri 
Blrli~i'nifı kurulma~ıyla artık kadınlar giiçlü 
l>ir örgütlü diren/fe ba~ll(lmii}Iart;lı. Bu 
eıüreçte kadınlar mitlngl!!r, mecliısi . 
l>aemalar, kamu bina/arına kmdi/erlni 
zincirlemeler ve yürüyü~ler yapmaya 
bafladılar. Bazı feminiıltler 8arı~çıl 
SuffragtJ Hareketi'nekarıjın radikal . 
ey/am/ere glrl!jtl/er. Feminio;tler, belli ı.ir 
form Içinde oy verm.o hakkmı kazanmak 
u~n.ıı .191:3~ Ep,;om'dakl at 
yanf4ırında genel durumu proı:eeto 
e'tınek için kentAilerini .ııtlsnn önüm' · 
a'tınıflar ve.Eml!y Oavioon'u kurba)1 
vermişlerdi. Bu mücadeil!ler "!!nucunda 
/tıe;mi düzlıyde de ole;a 6 Şubat 1!318'de 
kabııl edilen eeçim ya5S61na g/Jre, 30 
Y'IIJ'"' geçan mülk eahi/Ji, mülk eahi!Ji ile 
e.ıdi, haftad.ı 5 fX!Und gelir getiren bir iljte 
çalı~n ya da Unlverıslte mezunu olan . 
kadınlara oy ~kkı tanınma~'· · 
Bu feminjzm/n eHe .ii~eıM, "eşı'tlik" ve · 
"bireyee/ özgürlük" ilkeltm'dir. Bu an/ayı~ 
göre e;;lt hakiann old~u yerde bir 
<:zllmeden .o/iz edilemez. Bu çarçevede 
mtJcadeleıı!n nihai hl/'d(ri'i k;tdınların ö;ıe/ · 
k";ıtlamalara tabıi. olmaktan · 
kurtanlmalandır: 'E;;Itllkçl feminizmde 
~it/! e'}itei:zlik/er kendi baı;larına birer 
eorun olarak alf]ı./anıyor, Mücad~leııin 
pernpt'ktifini; ~tim, çalıf1ma, ~zel . ·. . r . 

· rııUikiyet,.yurtt;ıoflık. evllllkgi/?i~/1:../ı,ak ~ 
hak, talepleri <i!llşturuyor. Eş/t.eızllkler, ' 
toplum;;a/ bütünün, biyolojik yenideM 
üretiminin (üremenin) aldığı t0plum6SI . 
/Jiçin:ı. cln6/yete asya/ı ~bölümü ııil>i temel 
iliı;kllcre ba~lanmıyor. Ev kadınllğı. analık 
g/1>1 cln~lyet rollerinin e~t!Oizliğe yol 
açnı.;ıyacak b/Çmdl! aüzcn/erımeısine yol 
açar. Ancak bu "rol/erin" tOplimıul 
kaynaklal"l!lı araştırma gereği duyulmuyor. 
Kadın erkek her /Jireyin kcndi9i için Iyi 
olanı,, özgur "eçimi ilc kcl'ldie;inirı 
bclirleme6i gerekir. Ya6Siar hiçblrf"kllde 
kadınlarla erl<ek/erin rekab..t cdemeyec~l 
1>/r blçinıde eırnrlandmlmamalı, Yani l!zgür 
rekabet hakkı bireylerin potanelyel/erini · · 
gcrçek/eştirmc nr5atlar1 ve Cflt olarak 
6ahip o/duk~rı 11ir yaHidUzenl talep eder. 

l.eojf c,.:._"':1ft*ilnlln Rehbe~ Fe~. 
Andtt'e Michel: Femim.zm. 
Simon De Deauvorr: Bm Bir Feminirtim. 
Nec/Q Aral: Femilı/Qnilı ABC si, . . . 
~lç#k jitrln: Dtliıy.ida Tarilllloyjoraı K<>i•n ve 
Avrılpa Btrl!r1i ~. 

Gelectk sayHla: 
Radikal p..,.tntzm ·!iosyoUst Feminimı 
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, Har.zOII)anııyrıcohk• ~.lslei .... ılz 
yere gilmeye, kvnuşmoy,u1 get11 yanlor! tye , 
gelmeye.,. Ama nt yazıkki geımijle kurulilli o 
11185CJ!eyi özelhkle<ben bııbanıla oslo kırtmııdık. 
a.lki de bu konulordo,birbirimize cok ~oıdıık. 
,Dansı.tiim dijjeı erkeklerin, babolôrııi boşıno. 
Vt sevgili tiiılianı pek ıok I'ÖJIÜ~e 

, öliiımüılüDünüsüı4üıaceiL O dürü,sı bir ins~ndı, 
y~i onurluaı, Insanca kolıullendt ve , 
giiıelleşıi. . '' ' 

. r~:,~..,r ,,_ 
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"Kuma acısı 
Parmak yarası 
Kuma acısı 
Göniil yarası" 
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elmesinin ~:~:~:~:~~~~ · istedigi zornan onu 
sohip Olmtısı, annenin 
velisi olmaması, bir erkegin dört · 
kadınla evlenme hakkının bulunması ... 

Kürtler& çok eşUiik, halk arasındaki 
;aygın tabiri ile kumalık çok yaygındır. 
1991 yılında (**) · yapılan bir 
araşhrmada Türkiye'deki dagılımının % 
2'sinin agırlıklı olarak Kürt 
cogra~smda olduııu göı:lenmiştir. 
Diyarl:iakır kent meıiezini Ve . 
pondu semtlerini karşılaştırmalı' 
Olarak ele 'ı.ılan bir çQiışmada, kumalık 
dagılımı geeekondu seinllerinde% 9.6, 
kent merkezinde % 1. 5 olarak 
soptanmışlır. (Öz kayrıa.k 1988:30)Bu 
araştırınada kurnalıli olaYının utanma,· 
o~gılanma ÖZellikle kadın açısından 
'onur kıncı• bir yanının oldugunu 
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· Son ~ kumalık 
durumunu yaşamış iki akrabamdan 
sözetmek istiyorum. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



1 

DiYARBAKlR 5 NOLU CEZAEVi 
KAPlNLAR KoGUŞU 

SORGIDA ISMER KAllNCA· 
SUlŞIN EUEK~E IKI KADlN 

HÜS VE IKI GECELIK 
TWIKOMII ÖYKÜ 

gecelerden . kadın f.Oil5 bizimle 
sohl>st · Ama biz iki 

. cümle ya . · yo söylem~ik sürekli 
o onlalh. Sorunlu bir avlllljl varmıf, 
kooaeı d~u11uzun takiyllllf, üeW.ne ds 

· bu mselsğln etrs&l eklsnlncs 
dayanami)IOrtnUf ... 5ByiSC8 bütün aile 

. eorunlarmı .illzs anla_tıt. Anlatırken d.• . 

göeya,ıanni tııtamıyor, aifıyordu. eır 

. andan i!lOnra, artık I>Jzlm kadına ta5slll 
· verir konuıtııı esldlğlınizl göi'<IOm. Su 

arada kadının glleyaflarmı dindirmBk lpn 
rastesis konutııyorduk. Derken sabahın 
ilk ışıkları o4ciycı girdi ve o da hef1$}'in 
farkına vardı. · 

• Sizin derdiniz ye!miyormuş gibi bir 
ben sizi dertlıırimle üzdüm. Kusura 

.. ',., 
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KADJN BiliNCi ve TARZI 
. Erkeklerin her alan(lci belirlevi d ral 

O)'ll(ldı9ı bUton toplumlarda kadın ve 
erkek cınsinin .ve diger sasxal 
kollektiRerin varolma biçinileri belli bir 
kültür ııolitikasının (egemen in) 
ürünüClür. E~it ilişkilerin yaşanmadıgı, 
ezme ve ezilme ilişkilerinin belirleyici . 
oldugu bu toplumlarda, rnıM:ut ofan 
egemen il~kilere karşı çıkış ve tovır alış 
olarak b;tışlanıııçto egemene tepkisel ve 
eleştirel boyUllarda yapılıyor. Kadın 
hareketi de erkek ~emen kültüre tavır. 
alırken onu eleştirdi, sarguladı,' · 
yargıladı. Yani kadıiılcirın durumunu 
ağırlıklci erkek cinsinin negc;ıtiRiginde 
anlaıtı. Açıktır ki, kadınların mevcut 
durumu d~işmedi!ji sürece en küçük 
bir detayı ckıhi gözCien kaçırmadan 
uzun bir süre bunu yapmaya devam 
~iz. Avrı«ı kadın hareketi yıllar 
sünın u!j~şaanylo, lite~~~. ü ve pratik 
· eylemlerı ıle toPlumsal orgotlenmelerde 
~r alarak küçümsen~k 
Clegişiklilder yapmış ve kendini kabul 
eıtirmiştir. Ve tek tek özgür bireyler 
olabilmemizin teorik ve pratik 
~ullorınm oluşmasına katkıda 
bulunmu"'". Kadın hareketinden, nasıl 
baskı okııv:lo tuıuldu!juınuzu 
oraşlırrıı<!)ll, buna karşı savaşmayı ve 
dışımızdaki forldı kesimleri tanımayı ve 
onlomO}'ı ö!jrendik. Bugün tek tek 
kadınlaila sınırlı, küçük, kişisel 
muduluklor ütopyolarımızın 
.gerçekleşmesi için yeterli olamaz 
herhalde, Bugünden geli,tirilip 
yaşatılması gereken ilişkiler 
oçısındon,egemeni eleştirip kendimizi 
karşıdakinin negotiRi!jinde onlamak 
bence yetersiz kalıyor. Bu tarz ve · 
xooteme sıkışıp kalmamak 
Clurumundı;:ıyız. Çünkü orada takılıp . 
kolındıjjındq uzun vadeli dönüşüm ve 

· diegişiı&le kadın kültürü-(dağdsı gere!ji) 

yaratobilec~i alternatif. ilişkileri 
yeterince yaratn:ıoyocoktır. Bono göre 
kadın bilinci, kültürü kendi özgül, cinsel 
koŞullannın dışında tüm toplumsol 
koşulların de!jişiminde önemli, somut 

· bir ııerçekliktir. !)olayısıyla yeni 
aıyebı1ece!jimiz tarzın liendisi 
diişündü!jü, sövledi!ji gibi mak ve 
davronmoktır. Insanın içi::J':bulundugu 
ilişkilere ve kendisine yönelmesi, 
kendisini sorgulaması alabildiğine 
önemlidir. Tabii ki ezme ezilme 
ilişkilerinin taşıyıcıları erkeklerdir. Bunun 
elbeıte tartışılıp, sgrgulonması • 
gerekiyor. Foliot Onemli olon mevcut 
insan ilişkilerinin biçimde ve içerikle 
deği~mesidir. Bu de!jişimde en büyük 
rolü kadın hareketinin, kendi söylem ve
tarzını sürekli gündenKle iutabilmesiyle 
mümkün olacaktır gibime geliyoı:. Bir . · 
horekedili!jin oluşturulması, pratik .. 

. sürece mü"dahole edilebilmesi gibi bir · 
amaç var öıııiiinüzde. Çalışmalorımızm 
oksamasında eski kültürün kadınlarda · 
da içselleşmiş olmasinın önemli bir rolü 
var. Feminin olternotifjlişkilerin 
kurulması zorloşıyor. Orneğin ço!ju kez 
kadın söylemli erkek davronışlı otoriter · 
ilişkiler yaşanıyor. OWruyu bilmenin 
doğru yoprrıoyo ve davranmaya 
yetmedigıni biliyorum. Bildigimi;z, 
öğrendiğimiz yeni şeyleri içselleştirip, 
proti,k yaşonhmızda uygulamoya 
koydu!jumuz zaman düşündüğümüz 
gibi yaşıyoruz demektir. Kodının 
kendisini kendisinden süzüp, çevresiyle 
bir arada dışarıdon sayredişini 
yapabilmesi çok önemlidir; Bunu 
yapabilmek o!jırlıkla kendisini 
aniatmakla ve söylemlerine ~uıı. . 
davraı:ımaklo mümkün olacaktır. Ozgür 
kadın erdemlerine sahip olmak yeni 
toplum projelerinde akiif yer almak için 
biiyük Dir ovontajdır. Neden toplumsol 

ll ., · "Şeriotıı karıı kôlluı yiiıiiyiişö' ÇHD'h kiidiiliarın ön<iiWgijildö Allkoro'da LiJYi bir .kôiilıaıla ııerıôldeı!irildi.lil . l 
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<~it. 81i~t!···~=r;~nm~, 
. kendi kendileriyle ııgroşan bir kollektif 
olarok.görrnüyorum. Kadınların 
kurtuiU}Unu cinsi~,ırka, sınıfa doyalı 
olmayan yeni ıoplumun yaratılması 
projesinden ayrı düşünemiyorl/fll. · 
Ters!ne ~~i,imin kendisind! bire b!r 
yeni politil<alarıylo yer. olobıl,cek bır 
lıarefmt olarak gör~rum. Yanlış 
kurulmuş olan l>ülün bir erkekler 
djjnyasını s6rgui'!YO" bir ögreli olması 
i~bcirıyla sadece l<endisine yönelik 
dejjişimi deııil. tüm toplumsal ilişkilerde 
~işimi saÖ}çıyı:ıbileciık durumdadır. 
Nitekini aile derken babayı, 
·çocujju, annl}'i 
tanımlar. P<ıöa 
olan ili;kilerini 
standart tüm 
olması, tek 

bilir, •ben,. 
b!llııl8fll" türü 
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SEKS KÖlE.lERl 
' ' . 

. · •. · . . &eıeuııyıınada do beliııtP!ı~z 
· •. üıer. t bıın. din !lJIII« lıu soylaJOıda 

ft>lleıler ıurohiıftn ~lıırdo, Sll'ltJ! 
gan.iıııeli ve sex kölesi oiOrak 

· kullciı~lon kadıniann dram mı onların 
amlıırıııdan aktarııaıjJIZ. '. Bu sayıınzda 

. Kort(ıııMııriyeti'ııdtıı Kim Pok Sun'un ·. 
' B&ılonııı ııJıtıınıcGjıı, Japon iıııal 
ıııaıındo kodııılariıı bizıol ıleYlelin . 

· · mmi ~ıılltikıl!ı ile sex kOlesi olaıak 
9lliıfırlmıısııım lıflgtsiıi ııkiıyaaıjjız. 

liQ.l'pk&n . .· 
Bmıt l!iaı lanıeıi.tuiMme göre 20 

~m&d:ı dojdu.O, ebav#t 
:&k~=~e~ı:~b:r~ 
lıi·.ir.,kkiiYd · e yaşıyoıilıdbeveynleri 
yi*sçl Pft#diler. iabo ve aooosi o . · . 
om1\lyaşıiıc!oyken bıışanınıa, amıasıyla yıışamaya 
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kuruyordu. Bu havallerin tekrarını 
yaşQm~ başladıgı ~ırada ortadan . 
ka~ldu!junu anlayan annesinin sesini 
du)t?u. Merdivenleri tırmanl]lO)'a 
başlamıştı bile. Kitdbı pantolonunun 
içine saklayıp, hemen gl)zlerini sildi. 
Kapıya doQro y9neldigihde annesi 
çoktOn içen girmiş, "Çabu·k in aşa!jı. 
Deden.burdO oldugunu görmesin' de
mişti bile. Annesi kapıyı kilitlerkeri, uzun 
zamandır sormak isteyipde soramadı!jı 
soruyu $ordu; "Ne :zcıman babamın ya

. nma gid~" Bu sorunun cevabını 
' annesinin de bilmedi!jini b~iyordu ama 
artıkonun da babasım görmeye gitmek 
istedi!jini bilmesini istiyordu. 

Aradan uzun zaman geçmiŞti. Her 
zamanki akşamlardan lliri yaşQnıyordu. 
Yemek yendi. Televizyon seyredildi. 
Yatcıklar serildi. Bu akşamın diger 
akşQmlardan bir farkı vardı çünkü 
annesinin gözleri ı:ıar_lıyordu. Sürekli 
olarak bakiştıkian halde o iri, yemyeşil 
gözlerdeki parılnya neden alan şeyi bir 
türlü anlayamarriıştı. Herkes odasına 
çekildikteiı sonra annesi yanına xaklaştı 
ve o müthiş cüm~i söyledi; "Hciftaya 
~kır'a ~ru.z" 

'Oiyorbakır'a gidiyoruz. ( -- · -
Dir.orbakır'a. Bab11mı görmEiye 
giCiiyoruz. Ne kadar büyüdil!jümü · 
gösterice_in. Artık uslu bır k~Oidu~umu 
göstericem. Marşlap urıvlrtı9 demışf,i, . 
unutmadı!jıinı ~ri~m. D\)'arbcikır'a 
gidiyoruz .. ArkCıda~arımı özledim, 
Evimizi özledim. Oyuncaklarımı )line . · 
çalmışlar mıdır acaba? Olsı;ın, çalsınlar, 
biz evimize ı;ıidiyoruz ya' :d_ i.yerek uyku
ya daldı. Ni~ babasını zi~ gi
Ciecekıi ama g_ünler bir türiU geçmok bil
miyordu .. lçitıde bir kuşku. vaidı. "Sahi
den gidecekler m~i,_yoks!l annesi onu 
kandırmış mıydı? Bu kuşkusunu trene . 
blnene kadar giderecek kimse yoktu. 
Vakit gelmişti. Bindikleri trende bir türlü 
~yamıyorc!u. Kaç jjtasr9n kald1 diye 
her soruşunda annesi QZ kaldı diyo/du 
ama o az kalan süre bir türlü bitmek . 
bilmiyordu. Bu .nasıl"azkaldı"ydı. An
nesi bir yere gittikleri :zcıman sürekli 
böyle y~pıyoidu zaten, artık al.ışmışh. 
Az kaldı, az kaldı. Az .kaldı da cıZ · 
kaldı ... Bu sözleri treniııı9ıktıırdıgı ritrnik 
sesiere uyarladı. Çul, çul, çuF da, çuf, 
çuf, çuL: · . . 

"Hadi uyan. Geldik işte, uran" Söıle- ' 
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askerler. "-Heı'r Türrk 
Dollarr; .. '· · 

· · Büyilk bir ~ıdan geçip koc<ımaı 
aviUY.O ""dilef. Dedesinirı evinıcieki 

· avlui:laıi daha boyüktii bura,sı. Ellt!finda 
~lorlo sı~ s_ıı irmiş bir sOrü_ in_ son 
vardı. Bir güri!llüyle irkildi ve sesin 
geld~i yöne doiii-u baktı. Yaslı bir 
amcanın }'O§urt 1ovası dökilrmüşlü. 
'Anne. balı: amcanın ... • diye aötını 
oç. _ mıştı ki; annesi gözleriyle her zaman 
ki $US iŞaretini yaptı. Neden susması 
gll!"&ktijjini aıılamamışlı. Bir şıraya · 
gelmis!Wdi .. ~ının biri, ziyarete gelen 
kadıniann üslünü arıyordu. Birden · 
kcırkuya _kapıldı. Marşı bulursa~ Ya onu 

·. ararken kolundaki kaaıı hışırdarso~ Iş 
işten geç:ıııişti artık, sıra ona gelmişti 
bile. Gtdtkkmmadıııı halde · 
gıdl_kl?n~ı:mu~tfi6!.Y.?P1-':• çabucak . 
geçışfirebil~ını düşundü. Bu arada 
belki o sevimsiz kadını da gükliirebilirdi 
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DIYARBAKIWDA BIR KÜRT KADINYAZAR, 

SUZAN SAMANCI. 
Killlbın adı: Reçine kokuyoi'du ' '~ 

Hdln 
Yayınevi: Can Kl!llbevl ;, 

Tüıil : öykü . 1 

Suzan Samanel'nın }$:aba adıni ~-;i-

veren öykllsünde KOıt . 

cografyasındaki yaşamın zorlukla;mi, 

aA:ır geleııek1erini.satır aralannda 
duyumsamanın iddiasız· tadına 

varıyorsunuz, Evet, Helin ·K(lıtierin 

yaşadıj!ı bir bölgede, Urfa- . 

. Diyarbakır-Mardın veya herhııngi bir 

yerde dilşünürken, saj!lık ocaj!rnda 

yaşayan genç bir kadının 
duygulannı, sevgisini ahı sayfacık 

kısacık öyküsünde okurken, 
duygusallıj!ın son kertesine 
gelebiliyotsunuz. Bazen Helin'in 

gözyaşlan siZin gözyaşlanruz 
olabiliyor. "Useli SıJitıtruaç" adlı 
öyküsiindeki, Genco'nun duygulan, 

insao:ı yakılan, yıkılan, viraneye · 

çevtilert ve, gerlde at dı insanlar , 

bıralıarı dfamı yaşalıyor. "Iki Ana"da 

ölen asker ,ve KUrt genemin anneli!, , 

duygusunuri taraf dinlemeyen ve bu 

duygulannı orıiıldaştıran satırlarda 

$1vaş•n acllarını·duyumsarnaniak 

nıünıklln mü? Eviadı ölen bütün 
a~er bir araya gelebils<i bu·güç 

karşısında savaşlan başlatan hangi . 

~ -

· devler durabilir ki, düşünıneden 

edemiy~~tsun? Ya "Parlak Dügmeler"de 

ekonomik nedenlerle polis olan ve kendi 

~-·-

hernşerilermce sırt çevrUen bir Kürt • Seni '""-··-L =· · · iıe:ı...ı-ı.m. 
gencinin dı.ıygulannda· S.vaşın izlerini ,.,..,.... . """"'"" 

Y•-mın her alanında tahribatlarının • Diytıılıokır ıııeı\eıe Hapköyiinleııim; S 
k;:,;:~ugu karşısında du[tJillk mümkün konieşin eri büyiiJiyüm. B-11~ · 
mü? Diger öykülerinde de farklı duyguları nedeniyle ilkokukı luıkaro·ve ~r'ıle, l.istyi 

· yakalamıik mümkütı. Hepsinde ayrı bir \lll, Diyorbokr Useıi'nıle okuduill. ltyoıııiıdtı ·. 
ayrı bir hüz!ln, yaşanan savaŞın tek tek iç evlendim. 8ir çoaıgum vur. · 

dünyalara yansıması ... Elbette bu öyküleri *1978·79'ılo Diyoıbokır usesrinıleytliııiı,·olisenin 

okuyanın gözyaşı dökmesi· için oral ı olmak d IMiilKi bk potaıısiytli 'ljlrdı o•dintmleıia .. . 
ve yaşamak gerekir.· Çünkü satır aralannda _ ı:.-• A '"-........"" a··hse -.l .•• .~o.~~.....o.. · • ......... ·. """lıir". 
bireylerin iç dünyasında verilen Güneydogu ~"'' • ....,...,.. unwuoqnnuu """'"'" 

gerçeklil!iı'ıi duyurnsamak zor olsa gerek. ilişki ilinde bulunuyorlardı. Fokllhaııumiitnila 

Kısaca ı5 öykülük "Reçine Kokuyordu kokhıiı. Siyo~ örgüılenlen lıiri, ~bir . 
Helin" kitabında, yaşanan savaşın dramını fuoliyetlerine çoftıımışfl O ııımaıı: Gittim UliiG Mni 
ve özetini bulabilirsiniz. Arka kapaktaki cezbeımedi, arkıısı d tt gelmedi. 
"mililanca söZler, s!Qgan!ar ve kurutulmuş· *Neden? .. 

l>it.to.· p]umsallık.·bekliyertle. r okum~ınl~r bu. . • .. · ' .·. ~ .. •. . .. ··~ .... ..,. __ ,.. 

\~heıop SOlilliiyi Vf yargdlllmokırı üıırıne ·iüSIII-mahkeme kunılıııll!l illiiii ~-'' ._ .... '; ... n 

. ,. ~ 

,:;: 

' . 
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• Sanki bana o dönemin dıwriıntileıi bos gibi 
geliyordu. h boşlukianna do üıülüyonium. 
• Yaımaya başlameınz ... 

·~ıne Kokuyoıılu Hetın• öykü kitabım pkh. Bo 
kilap bana özgü idi. BO sonrası yaşanan olayları ilk 
kez iiykülere yonsıııırok ben yazdım sonırun. • Mıigözin d8f911erine duygusal ~irler yazıırak 

boıfadım, · · * Siz Kürt kodm yazar olurak 78'1erde gel~en · • Yozorl~r aldıııızdon gepriyw muydunuz? devrimci muholeleııen etkilendiniz mi? • Hoyıı yozarlorr, yazarlıftr gözümde büyüıtüm hep. • Hayır etkdenmedim. fünkü yophklorr bana baş • lisedeıı sonra okumadınız. geliyordu . .TariıılıJjım insanların çojju okumayon . • fvet öyle oldu. Okuma ve yazma seçenegiyle karşı insanlardı. Yazmam ıluho çok ic ılinomlzmimle dgHL karşıya .kaldım. Yiızmonın okulu olmaz diye . . Dış dünyarlun eıkilerımedlm, o~uduklorım iç· · düşiiQdöm yaımo kororanı ono göre verdim. dünyomı etkileyip, yönlendirdi ve yazdarıma Liseden sonra okumodım. Okuldon saora evlendim. yansıdı. · · 
lik önceleri 8\'lligimde sarsınır geprdim. Sonra *,Onlar felsefe siz edebiyol okuyordıinuz kendi kendime yazma koıarr verdim. denilebilinir mi? . 
• Evlilik ve yazma birlikte mi yürüdü? • Belki ama bir noktada buiUfamDdık. Benimle · fvel evlilik kurvnw ve çoıuk.I~Qüdüsel olarak ilııilend~er. DediDim gibi eıkilenmedim, Insan ne ise evlenince çocuk lsliyoısun. Ama evtılijje hazır oaur. 
dejiildim. Koıkularo kopıldım yazamam diye. fünkü • Yazmak, aynı zornondo araştırma demektir yaımo olayı Iok güı. Kodıııli.k, ekonomik sıkınblar dendebitır mi? Sonuçta kadın~nız ve Kürlsünöz ·bütün bunlar ekl8nlnce sorsıldım. Birde yazma i~ burada yaşayan Kürt kadınlannın durumlarını da yolıuzlıiiı gerektiriyor. · biliyorsunuz, yazmayı düşünüyor musunuz? * Nasıl Iık yaloulrk? • Kürt kadınını incelerneyi hiç aüşünmedim dejiil. • Çevreden yo.SI.UII 1111. n ilfık. ileıden, biitün bunlardan. Çünkü sonuıçı yoşadıör ortamın, çevrenin ürünüdür. soyutlodımlıaııdlıııl. Ve sürekb okuyup yazarak Sorunlara parmiK basmak gerekir. Ben de bir Kürt .. ııePrdiııı zumonııııı. Okurken bilincim gelijiyordu. kodınıyon ve Kürt kodını olarak yazıyorum. · • Yazmoyo'lıaılpıfıııız ... Bu orada yazurlılı do Yıızdıklorrm Kürt kadınının iç dünyasını yonsılıyor. · sorgulanmııyiı lııııJadı sizde. . . · . Bence insan el anığı konuyu, en iyi ıeJıilde vermeye . -lılıii:, Sonuı:ta ıasra ya~ ve ıafıleri kliıünıseyen ıol~malı. Ben de öyle yapmaya çohşııiorum. Pohıika . • ıavırloı olocokb efbeıie. Amaben böyle diişünenleri .yapmadan, Kürt kaduıımn durur.ıunu, toplumsal ve kliıümserlm. · kühürel ezilmişlifiilli iıselleştirerek öykülerimda • ,YozdAdanm yoyıııladın,.. ~bvorum. 

-.1 91S'iı yazın yoşomııno fYi şeyler getirıligina · •lsıersaıı biraz başa dönelim. Yazılarından d~ inaıııyorııııı. • Sanat Ola}'{' dergisine yanıt veraım. . dünyadan etkilenmedijjini söyledin. Baborun 86-B7'de 7-8 şiirim yayınlandı. 87'~en soiıro şiir iiQretmentıgi dönemimle gittıllinlz sürgün yerlerini yazmak bono az gelmeye başladı. Oykü yazmaya · anlahrken eıkdendijjlni hissetiim. Yonılıyar muyum karar verdiıri.llk öykü denememi 1990 takviminin yokso? . · 
boş kısınılorıno yazdım. Ve sabah onu : Doaru. fijnkii babam sürgiilıler yaşadı. kftaplaşlnmayı düşüııdüm, 1990'da ard arda ll Uzerlmdeki eılıisi •Kar ve Düş" adlı öykümün öykii yıızdım. Bunlarr küaploşıırmayı düşünmek ortaya akmasına neden oldu. Bu sürgünlerden ko,!IGr, yapmak kal oy olmadı. . · dolayı liatıyo gitti!fimizde, onların K'ürtler' e bokış • Oykülerini kiıap hal&ıe getirme sürecin zor oldu o tarzları beni etkilamedi degil. Ama yaımo bir iısel zaman? dürtüdür. Yazma küıüklükten başlar. . • Elbeııe. Boşta parasol sorunlar. lik bo~ ma ' Yazılarınııda düşünceleriniz ve yaşamınız oranhlı verdijjiııı.kilııp i!inıolı para isled~er. 250 adet için gidabiliyor mu? 
anlaşiun. "&lyip gidiyor gece" adlı kiıobımo bir • Hayır. Hiç bir yazar yaşamı, düşünceleri ve eleştiri yozDIDk bir kısım yaymaloıo gönderdim. yazdikları oıosındo doğru oranııyı kurmam~hr. 91'de kitabım ııkh. Bundan sonra kadıneo kitap Benimkide ö~e. Mesela, evhtıııım çok klasik bir yazmayo başladım. lik kilobırndan sonra ıaplumsol evtılik. Işimin istisnai biri oldu§unu düşünüyorırın olaylar yaşadım. Ben de bir çok Kürt kadını gibi ama, hiç kimse klasik evtı&k ilinde rollerini . tıklleııdiııı. Vtbu do yazılarıma yansıdı. 93'de de oşıımamışlw. Ben evlibkten duygusal onlamda bir 
- -•ııı. f!lıildllliiiileY8bimlk iP. eşiıli .dÖVen koıayo 18 ııydılı 3 Yilo kodili liDpis ıezag vorlımeılııi öllriiloıı ~ :d 
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py_ beldeıııedim. Dünyam yazı merkezh. Evbtılııe 
: kadının ezilnıesi,-kadınm kendini tamması çok · 
öneml Kadmın kendini eldirmemesi bence · 
çalışınıısıyla oranıılı de!Jil. 
* Kürt kodının ezilmişlı'lfmi hiıaz asolım istersen. 
: Kürt koduılannın bu ıfentı ezihnelerine karşın, 
kendi orulurmda örgütlenmemelerini, gü~ü bir 
bileşenle ezlliyoı alınoloıma bcıDiıvorum. . 
Geleneksel vaımlaki dei!i~mlet ise onwk etitinile 
mümkün. oinkü sislamilen kayııııldanan birey 
olom~mo, lıodınt kendine döndüremiyor ve bu 
nedenle sosyal alanlardayerini olıımıyor .. 
• Ama Kürt kodını do bugün kodm erkek 
eşitlijııin, toplumun her olmnna yoyılmoso da · 
farlanda ve örgüdeniyor ... 
-Evet. Özgürlük söztügünii kullanıyor. Antok bu 
da e!jitilmiş, sosyolleşın~ bireylerle oluyor. 
Gerçek anlamda özgürlük müaıılelesi vermesi Için 
oyılın ve e!Jitimh olması gerekiyor. Çünkü ııvdın 
kodın isterse, bir çek geri_ delieri yerle bir eıler. 
• Ev kadını ve yazorsınız. Evfilik kurumu ve ev · 
kadmlıllt nasıl sizce? 
- Ev kaaını olmilto~umsal bir yıızgı ıüııkü kimse 
tv kodınlıgıııı isleyerek yapııuyer. Ejjeı ev kodını 
biroz efıtjm almış ise bu kurumu seıgulor. A§tr 

· bireme\ horayar omo, ~alışan kodınUı do sürekli 
. oynı i~ yapması bence sıkıcl Çolııon kadın rahat 

91dugu halde yokınıyıır. 
• Ama bu yolunması hen\ d~~rıdo hem de evde 
çal~ıyor olmasındım kO)IIlGI!Iaoınıyor mu? 
-Tabii. 
• Kürt kadınının, sorunları içinde bulundu§u 
koşullar ve ortoya pkardıjjı karokterislik 
özeltıkler Için ne söyleyebilirsin? 
-Ayaklll kalınak ve mütodele etmek ~in 
dııvııularuıı bir süre donduruyorsull Kadın 
bakaıso daha güçlü ye ayakttı kalır. Cinseltıjjini . 
gözardı ederek oyııkıa kalma çebası yalnız -
erkekler taralında deti kodııılor arasmda do 
kabul göıiiyor. Dilşüntelerle prolik arasındaki 
ıifte stıınılıirt, bkçak oydm Küıt kadının do var. 
Bu ~lle standıırdı her kadın kendi yaşooıısına 
uyguluyor. Tom olarak kendini ifade ederneme 
sıkıntısı devlet baskısınden do kaynııklomyor. 
*Ya Feminizm? 
-Sosyolist feminizm, bence koılınlı§t keşfediyor. 
Bbene hültin insanlariirlikte eıiliYor.liin 
verilsiıı, feminizm gelişsin, konuşolsun ve kadın 

kendini bulsun. Ne yazık ki leminiıme öyle 
bokılnııyoı. Kadınııı yaşını geçtikten sonra · 
sözünün geımesini veyo bir -~~ olarak 
dovronılıkları zornon dinlenllmelerini bir hakaret 
olorok kabul ediyorıım. 
• Kodııi kimliğlnizden önce hep yoıorlıgı 
önemsediniz ... 
-Evet yazoıhgı hep ön plııno ~dım. Bu koinıdo 
mütevozi olmayı kabul ehniyoıum. Baıkasınm · 

. hibncinden de sorumluyum. 4!no çecukkıri1111n 
gelecegini ıle ılüşünüyorum.llnlü olınakıoıı.do· 
korkuyorum. , · 
• Neden korkuyorsuıwz? . _ . 
-Iyi şeyler yaıoyım onıo, kimse tomiJHIŞin · ·· 
istiyorum. Rahat demem diye kııygım var. Var 
olon kııygım yeteııiıli§imdeo kııynakloomıyor. 
• Kaygılarımı konusundaneden böyle 
düşün- rsunuı ki? · · · . . 
-Bir çer insan somim~olmodı!lımdoo yokuııyıır, 
Onları gözlemlemek için öyle aavranıliııımi . _ 
sanıyorlar. 
• au izlenimlere nasıl vardınız? . 

Onlar bono söyllırıiy~lar oma ben 
dovronı~onndon böyle oldugunv his$~iyorum. 
• Peki onlar adına mı bu yorgılorınııröne 
sürüyoısunuz? . -
-Evet. Çünkü okuyon Insan, insan psikolojisindeiı 
de bkoı olsun onlor. Ben de o-kuyorum. 
• Gazetelere yazı yoıma konusunda - -c • 

düşünceleriniı... . · . _· 
- Goıeteleıe yıızı yaiR)~~ sürelddlöl gereklirivor. 
Gazete dilini de tam yıikoloyanııy«um. Çürı\ü 
farklı bir dd. K'ı~oV yaııııayla oym. datA, Goz,ıeye 
uygun ruhsol ddi yokalamak ıor geliyor bcirııı. 
• Demokrasi'ye yaııyordunuz ... · · . 
-Evet. Bu nedenlerle lnroktım. · 

Yazarın ~mılye kadar yayınlanaıt kitap ve 
söyleşi leri: 
ll Eriyip gidiyor gece (öykil) . 
2) ReıJne Ko/ıuyordu Heln (öykül.Not:Aıarııt 
Verlag yoym&Vi tonılındon ingitııce ç&Ylrisi _·. 
yapılıyor. - · . 
31 Kıraç Dogliıi Kor ıuıtıi. (öykü~ ·-. . . . . . 
41 Nokta, GOSierl, Türk dill, Hudem, PazGriesi 
dergilerinıle çıkan söyleşileT · 
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· . ·,·.s·.·T··A ·N········ .··s. ·.u· .· .. ·L' o• ·. · · A··· 
~-,·~-~.-- ' ' ._·/ .. 1 J-\ .. , ·- - ' ~ -~ 

r. . -

Domatesler.:, Domatesler. .. Domatesler .... 

l~;1~d'~:';i~di .. KART~KURT 
-i~~~ . \ı~ burada.· . . . . . . . .· · 

• ,, · · .\Kırmı:z:ı,yeşıi.,Yeşıl olanı turşuya ıyı ~ıder: 
Yeşıl, kırmızı. Kıpkırm~ı, yemyeşil, yeşı 

. limsi\ . kırmızı, kırmızımsı yeşil. Parlakinı ~r · . 
· lak, \ gürbüımü gürbüz, elerisi kalın mı kalın, .. ·· 

. baıılo '\ rının ise ince. · · 
. ·• . . . . . Tadı ise \ beynimde.Anlamsıı ve · · 
tcınımlanamayan. . , .· . . . . 
Tuzlu,~~il, ,$kşi deQif~ . tatlı deQil, acı ~~iL l!Jlkı ·. 

burası~, burası hpkı· \ domatesler gıbı. Tuzlu değıl, 
ekşi ~il, tatlı değil, acı \ deQil. Tıpkı böğazımdan. · . · 
aşağıyp alcıtılmaya çalışılır \ l<en ... , tıpkı sıkhğım 

··s.,AŞJ ',KlZI 
'd' ler' . . d' k" h \ k · ış ı·mm oatasın an uştcı ça \ şızan ... ,ve tıp ı · . · 
i~~~nla domatese ait,o sıvının hey . \. nimde bıraktıöt iz 
gl~ı. .·. . 

Domatesler burada. Ben ise artık \ orada değilim. 
Yeni bir okul, yeni qrkadaşlarım, yeni \ öğretmenim, 

yeni . .ağaheyim, yeni kuzenlerim, yeni \ teyzem, yeni 
annem, yeni babam, yeni kc;ırdeşler1m, yeni \ , 
konışulanmız, yeni evimiz, yeni semtimiz, . yeni · . · 

. · kentimiz ve. \ peşimi. 

O
. RA· · hiç bırakma \ yan 

"· .. · .· ·.· .. . . n u b:.~%;ı~~sler ' ile 
· , 'Ora"yı hEıR. ,. , ·; , 

··.. ' ·' · ''özlüy.ofurri. ·• · · 

Diyorlar ki, 'Ora' da çocuklar tinere, tiner 
.· ., 
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•• 

• •oh# ... ~' ' , ....... .., .• ..., ~ll;";".,.., -\>1'~ ~ .. ~ ~~ J·:ı-:' ''l~"Nf.-;' ' A j •, ... $> '~ 'f' j-. ~.. ' '' -~ 

• c • • çocuklar sokakta, sokakta olan ~tır,., 
kok:luyc»"lar·mış. Genç kadınlar bedEmleri için 

~~ o;cc->ç:.l'oA.e ......... 
zor_ ~,.. lanıY.ormuş. 'Ora'dool~on fiil 
cebi., ~ ... -cebir ise olağan ~ilmiş. 
Insanlar "?, açmış .açıkta~ış. Açıkta 
olon i_nsanlar'' mış. Yaş~ılar, ~imsesizler, 

· bc;ır'eSızler . , . . ' ye dehler. Bır c;> yana · ..ı::._ ._ 
ırkabu y

1
ana. ~~ ır:b'ld~~ .. abşc;ığı bır . ...1 l.~ · · .. ·. ·, · y~ rı. ı;ıscm ar .ı ıl<9 ır 7' . 

açlıktan bilinm~h bir'' açlığa ' bir tutam l:ıa~fiı;irı · 
göçüyorlarmış. özl~mek .. ' ' _~~e çoçu~luklarını. : 
Yaşlılar, yaşldar, kımsesızler, ~' çaresız;ler/·dehlerL 
. 1 .. Gençler . ' azalırken geride . 

· kalanlar . ' ' · mış.' 
Ora' 'dan bu ·' raya tabudar,, · 

'Ora, 'dan her ~re ' tabudar, · 
'Ora'dakı tabutlcır'- -<~Oro'dtı . . 

-. _ _,_ ·_· ~~a~~- tabı,ıtlar. AnD_. , ltir' ' . : ağlar. 2 : ; 
., ;:, ' rgn_ ıç_ ın. Kod_ ınJal)' kotttr~lar, ._ıl: .-·"'i_encııe ,.,_ 

· kalan kadınlar. Erkeldei ' · ~ -~ · ' · 
· · ' erkekler $C1Vaşan erkekı'er. -. .(If,· . . .. 
Artan ' biryqQunlukla. uHazırol!n . . · · · 
pışın , yaf,-~~azır!11 ,_nKüYhh!~, 11Aiıhhhln _ .• . . ·._.·- · 
'Yan ' dr ml Bı daha, bı da~a, bı daha..... ~ . . . 

. _,' · · 
10ra' da.her şey değişmiş. ~işen bu · · -. . · 

~ilin adı savoşmış.Bu savaş dedikTeri şey, . · _. . . 
' 'Ora' da varmış burada yokmuş. Yani bir varmış bir xol«nuf, 
peğişmeyen doma~sler, barış içinde bostanda imiş. AŞk için ·_ -· 
kendini asan 6 genç kadının yanı başında. ··· 

·; . 

10ra'yı hep özlüyoruın. Domatesle_ r\n şimdi!erde_--bozulm_u u, 1 ok;ın 
hoz:un:ınv geri, istiyorum. Barışı özliiyorum. 'Ora' da bu~ -. 

· domateslerin oldvğu her..~de. -- ; .,; •·.· ·., · •· •• 

-~'DIN·· OLMA.:'K 

. ' 
~ '-.' 
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.··. '1970·1980 ARASI· .. ,I"\U 

· · GRUPLARI (1) 
DDKAD 

l97B·l·980kası 
, · ~DKAD !DEVRIMCI DEMOKRATIK 
. ~R DERNEGI) . . . . 

{• 

' ' -~ 
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açılışımı;ı.· ·yaptık. lik~. . . . ı :ı: .. işler · ' . . semtlerindeki kadıolara lwdar ~ŞmQ)l!;ı . 
. Türkçe okuJ!Ia Y.CJ%ma, biçki dikiş iıakış, ça!ıtıyol'<!ı4 Kısa sürede · · . 

örgü ve d~er.ııl sanailo!"}'l. o. ile. i~. ili· beklentilerimi:ı:in illesinde ilqi.gö~ . 
· kurslar oldU. ö:ı:ellikle ctk\ıAA,yazma başi~ ıle. Belli bir ~i ~rı!JO !9m5il' . 
~u.rsları beldodiöimizden ççı~ ilgi ı:iördü. etmemize l'(ğmen.' tı?r ~simi:lerı ..... 
Katılanlar arasında hiç TüdWe bilmeyen- kadınlor'kaıfar erıtekıer kırafıııc~Qo Iki . : 

• . ler de vatdı. Gelenlerin yaşlanna ve· . ilgi Si .. rüyorduk. Bi:ı:im.le Qyn .• ı gö.~Jeri. ·. 
· Türkçe bilip bilmemelerine göre sinıflar · pay larda se~ }((iklajı· . 
oluşturuk!u. Bu çalılmaidr c;a~ .ve · yoi-kid. . ı.. ülra·nt,di§· • imı. 21 ~ns. v-ve,~ .. 

·. diller kurslarda oJconularda kendini Celare kadınlcınn,~ lçcıiQm Ki;!1 
• · yelk~n gören~ ı:ırkadoıkırımız • . topkımunun kadııiliirın ~ ~ 

taıtılından dü:ı:enleniyon:lu. .. ve demokratik~-~·~· yer cılnicıla• 
. Ca!ışmalanmız belli bir düzerie girdikçe nna bakıJ açtJIIIIIl Glunılu!ıı{ıu_ı:ı~iY!t · .. · , 
farklı etkinlikler de gerçekleşti~ . sa~i~~nnesi ııPs·~~ .. / 
başladık DDKD ile lıırtak mitingler ve · ~~- Bır sure sonra DOt<AD ~ ·· .· . . 
ı:ıeceler haaımsız olarak da 9«$ler ve Şubesini açtık. ÇeyrQ. il ve ilçelerden Rle , .· . · 
~ültürel ajjın.ıklı çeşi~i şenlikle"r. ilgi 99. ··rüvorcluk. ö.telrııae deai~.~~~ik i.fve . · 
düzenledı'k.. Seminerler, çeşılli söyleşi ilÇelerdil OpKD ile beraber yapıJt;ın .• · 
lof?kıntılarının ~ı sıra ~itim gece. ler ve miti.n "!! lerd.en SQnro bi:ı:imle.. . 
çalışmalarımızı da ,®ha Clüı;enli ve farklı aynı gör\işü pc:ıyiQ$911 kddınlarlg . . . 

.. dü:ı:ey!erde gruPlarla sürdürüvord. ·· u k. buluşarak merl<ez dı,ındtı da kıim. iteler . 
MahaDe komiteleri oluşturarak tüm oluştu~ başladık. ' . . · · . · 
çalışmalarımı:ı:ı daha fcızla kadına Hatırlcıyabildiklerim Sive@k, Silvan, Siirt; 
ulçıştırmaya çalışıyorduk. 'Gerııiı kuruluş Mardin;. Kız~ıepe,Billis, ~.an. Tatvan, 
bi~irgesi, ~~~o Sorı~i b~diri, Başkale. Burakiroa üçer kişiyle l<urnlay<ı 
el ılanlan ve .• ımızl.tilm uye · . başladtgımı:ı: bu komitel$r cli:ı1iı:ı ıonro, 
arkada$larla beraber iııahalle-nıahalle, DDKAD şubelerini oluştu,rmılk .. üzere.ÇQ: 
scıkak-soka_k, kaJ*:~ı ciakışarak · . lışmalcırina lıaşkıımşkirdı. Bıı komiielerf; 
d~ıtıyor, Di)il:lrbal<ıt ın en lclllriat, · . fıısat buldukça bir a~ya .gelip .~Mrltez-

,", -; 

... 

._, f 

'' 

·. ~ . 

·:ı:::. 

~--~':. 
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ve 
belirlemede, kendi özgün sorunlarına 
ulaşmada, ı..clel beli~eme ve bu hedefe 
ulaşrncıebı• başanlı olabilmiş ınidilf Tüm 
bu soruların cevaplannın ayn bir )'OZI ko
nusu o~ inancındayım. · 

Derneğin Genel. Bcişkanı SEVINÇ 
IŞCANU h Yapılan Söyleşi 
-+ DDICAD hmıcu ve g~el başkonlı~ını 
xaptın, o gtiıtd&n bu güne bilgi 
deneyilll ve çıkıirdı~ın sonuçlar hakkında 
konu1aiıl'n ... 

-+ Bir çok alanda olduiju j}ibi 

h cılt rlamıyorum. 
-+~ani si~ .siyo~al bir e&:evi yerine . 
getirmek ıçın mı DDKAD'ı kurma 
liazırlıldarıncı başladınızi · . 

-+ · da belirtti~im gibi · 
hl!i!rf!l"~Y.Oırum. Ama niodel TKP'nin 

~u"!ıluş~,alışmaltınna kaç kadın-il& · 

; ·, 

demc:ı&çıtık ka9ın haref«ıtinde de mi bu· 
boşlUk vardi. Oneelilde bu boş1uğu tespitini · · . · 
DDKD ile giderm~.çalışhk DYOD -+ Zararl,.olmadı aksine faydası.oldu. 
(Diyarbakır Yüksek O~renim Dem~i) Çünkü, geçmişten bugüne ~id 
'de de, yüksek ö!jrenim geı li~i kadın yönelici, üye ~ kcıldı, 
örA_üıleniyordu. l!'u ikisinde de · yetkinleşti, k&ndi gücünün farkıncı 
l«ıoınlarvarllı.lşıe-DDKAD' de· böyle vardı: Bize önerilen model

1 
Kürt 

. bir başlukıa ortaya çıktı. . ~ralyçsına ur,ııun olmadı~ı i~in 
-+ DDKAO'nin kurulmasına. siz kadınlar bunalımiara ve ~ışisel sürtüşmelere 
mı katar verdınız? rieden oldu. Ama bu tıkanıklıkları · 

_, lik öneri nasıl o~ çıkıp karar yolnıibiz yO}Cimadık. Bütün sol Kürt · 
' verildi. Onu tam olarak örgütler yoşadı. Bir grup kadın bir 

.. '", '-"~-

. ~ ·Pn'inlılııotedu"'"~;ıl'ilkiboşlıa..,.ııdon llel8foliat. 19şııOO.güııö.~mım j1i1iNL Ulb§.!i#iliiili iJ ·. 
'ı 
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···. -+ En aşamalarda D~ır 
kornişyonunda olduk ve oracfa dci • 

. kaldı~. . . 
-+ Kadın old~uzdan mı daha üSt 
ba$0111akkıra Çıkamadınız? 

· -+ Sanm~m, amı:ı el~ etkisi de 
ıtardı.Çiinkü, kadın erkak ilişkisi . 
· sınırl-.:.ıı. D.u da•hareket alanımızı 
daıQif;ordu. . 

-+ Pııki. ı:ı gün. den bu güne sende olan 
değişikUklılr? 

-+Beride kadınlara ait bir mücadele 

,.. .. ·, 

·sorun 
k~ m 
kurtvlanıcım; 

~. ·. ,, 
-+ Bazı düşüncelerinize feminizm 
denilebilir mi? . · · 

-+ Haylf, feminizm ~ psikQlaji. 
BiZde "üst benlik'·ol\ıŞmuş, "ben' 
beniilli yok. · 

-+ Ya kaaın örgoılenmesi? 
-+ Kadın bc!Aım5ı~ ~"'elifakcıt · ' 
kadın ve kinilik sonınU lıirlilda olıııcıh~ ' 
Ama dediın yr:; ben ~r1unistıin. 
Sonra kadınlarla gi~rim. 

-+ Son olarak? 
-+;Biz JO!)ssız .bir ııesiljx. Sıı;tınia3:ı 
dayad~ımız sosytllizriı yıkılaı. Amd' 
hala s,osyalizmi seviyorum. . 

' ' 

. ..... 
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s6KAK lAMBASI 
· M.r~ıolıcı sQkak,iı;mbası, .' 

Ben her cumartesi GC:ılcıiasa~ Lisesi . 
önünde aluton bir 'Kayıp Anası yı m. 

· Kızımı kaybed_e __ ~i dört yıl oldu. O günden 
beri A~'imi arıyçrum. Bir gazetede 

. ~ışıY?rdu: 9!}u alı~ gittiklerir:de~ be~. 
bir G!ahci hıç gormeCiım. Sen 99rdun mu 
onu, yo~ıyor mu ôi:aba? Onu · · 
aramCıdJtiırıı, sormadı!)ım hiçbir yer 
kalmadı. Ah, bir haber alabilsem. 
J~ara_kolara1 ~iye! rriüdürloklerine, . 

terörle. mücaoeıe.şubelerine gittim, hepsı 
tek bir cıoı;z etınişoiısiiıe, •Iyi bir ana 
oi5?YC!ın da kıZına sahip olsC!}'<!ın, Kızın 

·gidip komünist olsun; vatanı Oölm~. 
CalışSm, ~ çalışsın_ , sen de gelıp 
biZe sor. . · 
Anlamıyorum. Bir ona olarak buna 

yüre!)im dayanmıyor. Insan olan hetkesin 
·. bunıı ~r.acOOını sanıyorum.· 

AY,sel'in ~ıp_ haberini birçok 99zete 
çalıJ011ındı;in, kadınderneklerin_ ilen ve 
kadın komı~,)'f'lkınridan du}'!'fllı · 

. kadınlarla ~t~nncıytf çalıştık. Ama hep 
d!)ye!k yedik. A~ Malkaç ~ltına · 
alıiıdı sonra ne.öldu?"diyeı:rıedikbile. 

Sonra mı? Sona baskılar başladı. Beni 
de gö:talımo aldılar. Alı~ artık. · 
~üyorlardı güçleri yetti!)lnee

1
. •açlarımı 

çekiyOr, elbi$elerimi yırt~rlaroı. Beni de, 
·susmazsam eğer, onun gibi )!Opçıcaklarını 
söxlec!iler. Kızıma ne yaP.Illlşkıi-dı, ne · 
acılar çelanişii kızım ~inibiUr? 
·Sokak lambosı, kızım yaşıyar mu aca· 

bo? Yoşomıyotsa mezon nerede~ ~-:" ?~ 
ınm __ ' kayıp ~kırı v_ e_anaları.gil;ıı umidı· 
mi koybetıjıed"erı her cumartesi ve her cu- · 
maiiesi GOicilcıspraylisesi önünde oiıir
ll'ia)'? devani edece.öim. ·To ki, ÇQCUkla
nındon bir haber alincaya kaçkır, çocuk: · 
lcinmıta.yapılcınların hesobı saruli(ne<ıya 

• kadar veya •bizi de kaybedeeeklen güne 
. kadari · · 

Kırmızı kıpkırmızı.J.9re!)lmitden 
~ıgı_mız korantiileri i:lastellere . 
~devam ed~iz vedi~ız k 

· · ·~ b~i de'-~in yo da çocuklcınmı:z. . 

''-·':i-, 

ı· 

; ' 
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1-··.1 BEN İS LAMA KARŞI 

dff!/ DEGİLİM AMA SİYASİ 
. - i 1 

İSLAM BANA KARŞI 
"Aftah'ın bazısını bazısına üslün kılması ve görlıceği "saadet" sınırları ile 
ofllann kendi maUarından harcoması yelinmesi gereken bir garip canlı 
nedeni ile erkekler kad;nlar üzerinde mahlukaıtır. 
sorumlu yönetidlerdir" (1) Alevilik, Heqqe, Ehl'i Heçı vb. gibi 

p1anetimiıde yaşayan ilısan 
değişik versiyonları içinde 
barındırmasına rağmen Kürt 

türünden her bireyin oluşumunun halkının ezici ç~urduğu kendisini 
nedenlerini, niçinini nereye müslüman olara tanımlıyor. 
kadarını ve nasılını ne biçimde Islam'ın kutsal kitabı Kuran ise, 
izah ettiği benim açımdan çok başta yaptığım 
fazla önemli de~l. Birileri Kakai, alınhnın la:"' 
8udist, Ariimist, . risliy<!n, MusııVi; sıra defa arci:ı 
Islam veya benim gibı Ateist kadın olan : 
olabilir ve yaşamı, yaşam sonrasını beni, ısrarla 

. kendi inanışınci göre izah etmekte erkege itaat 
özgürdür. Tüm l:iu inanışlar başım etmesi gereken 
ı:ıözüm üzre. Yeterl<i her biri kendi bir nesne · 
ınanışını, kendisi gibi olarak sunuyor. 
düşünmejtenler.·üzerinde Beni 
farzelınesin. Yani farklı düşünceleri •kocalarınıza 
zorla· kendine benzetıneye, kendisi itaat ediniz" 
gibi düşünmeye zorlamasın, kafir diye ulu emirle 
veya hôin ilan etmesin, dalıCı da uyarırken, karşı 
ileri siderek, 'ka~i vtıciptir" deme cınse 

cüretin~stennesin. "kanlannız . 
Genel orak erkek tanrı· · sizin tarlanızdır, 
peygamber'li dinlerin tümünün, tarlanizı · 
ınsan türünün yarısı ile önemli bir diledi~niz gibi 
problemleri var. Bu dinler, ekin"( ) · • 
Planetimiz ve insan türünün . diierek, e~i, doğu~nlığımın · 
oluşmasında ve devamında benim · bi e tek ve as ı unsuru line · 
de içlnı:Je yer aldığım dişi cinse ~riyor. Itaatkar bir nesne 
ikincil figüran haHa daha da ileri nmanın bedeli olması gereken 
giderek tüm kötülüklerin kayna!jı iyi bir mürnin olabilmem ıtn bile 

ir.rol biçerler. Bu diniere göre, cinsiy_etim önümde büyiik ir engel 
· benim cinsim xa birilerinin . olarak duruyor. Islam olmanın · 
kabudfıa veya başka biryl!rleri nden şa~arınıj ~pım ııe~i, en az üç 
peyda laninışhr Y.O da er kişinin günü reg Clönemımde yerine 
ytırısıdır ver,a sadece topu~unun · ~etiremem haHa bu süre boyuneo 
görünmesi ıle tüm fesat ve itnelere utscil kitaba bile el süreırıem. 
Reden 91<:~cak birkptülük Mencır.oz süremin sonuna kadcır 
k~ıdır. Bu nedenle kaçınılması, her mumine farz olan hac lfrevimi 
ka~h ması, hapsedilmesi veya bile xe,rine getiremem, f!l9 n . 
er k efendisinin ona layık görüp· . kesilai~n sonra ise herhöngi bir , 

··,, •• .... ·EYiilk dııı !(Kılldora mım hakkı Yargılay lstilıadı Bi~Ojlimıe BiiYlik Geııe1 kuııW, bu karaııııılıı ·w; sailı l 
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... erkek müslüman gibi özgürce rahatsızlık vermez. Kendimi 
Kabe'yi ziyaret edemem. lskım e~k~klerle eşir g~rdüğiin_ı, hiçbir olabilmemin by zorunlu ~rtını'. bıçımde ve h ıç l<ımseye ılaalkar 
yerine ge~rebilmem için bile, · olmayı kabul etmediğim, regl halimi 
mutla~a ya koçam ya da nikahı asla çunubet görmed'is:iim, "bedenim 
düşmeyen bir erkel< yakınım sadeçe benim(!ir, diledigim biçimde 
him!JYesinde bulunmam 9erekiyor. tosarruf hakkı da bana aittir" 
Bu fani dünyada ikind cıns çimayı dedigim, "beden.im bir tokım 
kabul etmem halinde ise bedel . mürnınler açısından 'fitne ve günaha olarak vaadedilen çennette, mürnin çağrı' kaynagı olabilirmiş, bU 
kocamın hizmetine sunulan Huri'lerle neCienle salcklnayım' türünden 
başetmem mümkün degil. Çünkü · . her~ang.i bir kaygım, olmadıgı, 
erkek müminlere yüzlercesi bir arada içtiQim, erkeklere-hak görülen her işe 
vaadedilen huriler, · aday oldugum için, varsın birileri 
"Ve iri gözl,ü huriler . benım çennete gidemeyeçeğ_im için 
sanki saklı indler g{bi, . . hayıRarısınlar. Hatta beni çÖk 
yçıpmakla olduklarına bir karşılık sevixorlqrsa bu "acımalarını" bana olmak üzere hatırlalabilirler bile. Ama bu kadar. 
(onlaıtı sunulur), Islami veya herhangi bir ruhani 
orada ne saçma ye boş bir söz aı>rü~, bu9ünüm ve yarınım ile ilgili 
işitirler · · • · s.ıy ası pro~er sunmaya aday · .. ne' de günaha sokma. olmayç kalktıkları zaman tüm 

· gücümle "yerinde kal'' derim. Çünkü; ~~larıhepbakire olarak kıldık, ruhani kadın düşmanlıkları sir,asi 
eşierine sevgiyle tuıkun (ve) hep erk'in de ürkütüçü olanakları ile 
e!ı~' (31 . · imhaya yönelikeyleme de · 
'ai-oda, bakışlarını yalnızça eşierine dönüşmeye•başl~ Düşüneeye ait 

~ni8lrma1 ~~dn1no .. kın~e.vakernkii,.l·e· r··ıne· n. e'. b·ı·r. :,t:dr;:t ha~kli~~ ile yer b"J~ rda ~ a deQiştiriyor. Siyı:ısi .iktidarı eline 
inson ne bir cin dokunmuştur .. : geç i ren .hiçbir ai n n zay,ıf'' 

gördüklerine reva gördükleri . 
Orada, huyları güzel, açısından sınıftan_ge~memiltir. 
)'Üzleri güzel kadınlar vardır ... • (4) Hepsinin de hedet aldıklan ijk 
Cennette erkek hurilerin . •zayıf'' Kadın'dır. Fazla örnek 
bulunmadığını ve yukarıdaki . · vermeye gerek yok, sadece siyasi 
özellikl~riyle, hepbakireve flenç, iri islamın il(tidarda bulundugu. . . 
gözlü, hiç itiraz etmediği Qib! 'boş' . ülkelerde ,Y.C!ŞO_yaf) hemcinslerimizin· 
l<onuşmayan sadeçe erk!l!jıne · . ha~ildiklerı cehennemlerden 
'seiQm' diyen hyriler ile köcasının • yükselen.,çıQiıklara kulak kabartmab gönlünü çelebilme itibariYle bile olsa yetiyor. Ozcesi, ekm~ime göz diken· rekabet adebileçek bir tek egemene ulusOl kiml~imi YOk etmek 
hemcinsimizin bile bulıinmadıQını isteyen ıiiçıkıra ne koClar ~arş~ 
·ilave~ bilmem gerek var mı~ . cinsel kimligimi ve bedenimi tefıdit 
Kısaçası bu dünyadaki horkınmalar, eden her türden pçıtriarkal düşünce 
kısıdamalar, cennette de kocadan gibi siyasi islama kcırşı da 
bile mahrum edilerek devam ediyor. savunmaya geçmek zorundayım: Bu dün)'O ve ahiret görüş(!, sadeçe 

. kendisinl gqnüllü kabul edenlerle ve 
onların yaşantıları na müdahale · 
etmek!e.~~nerek sivil bir 9örünOmü 
arzetfiı:Jı muddetçe fazkı bır 

1- IV. su re, "Ni sa", 34. ayet· 
2-11. sure, "Bakaro', 223. ayel. . . 
3- LVI. sure, 'Vakıa', ı 2: cıyelhıri lıibaren. 
4- LV: sure, 'Rcıhman', 46. ayellon 78. ayeıe 
kadar 
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FADiME VE SOL 
. MANZARALAR 

Susurluk ol~ sonro fodime $ohio olayı Fmlime din tıırolınıbı kodıniuro korıı ~~Rooıloıı, ·. 

boırJıo gibi diiılü rıırkiye'nfn giiııdemiııe. Kuşku.. . luZQ!io düşiirülmüş bir Kürt kodımdr. Universile ~u 

lımkm, telmzyondo bir oy boyunaı giyiııemeyen .bir kızın bu tür alııyiuro alet ohııusını, onun ve onun gilıi 

uımıeıd Iiieri Müilüm, Imum nikıiı~ dergohlur, eleklri- kı~orın-op11ıl oluıuylq yorurnloyonlor, bir zat ~ünde 

ııe ıuıııılm~ gilıi lilreyen;sulbıun sokuiHuıu kuıu . . ııptalıo fılreyişleı; garip llrılıı ve sesler 9kırun, bunu 

udumfor, ıocuk gibi buılun sıhlııı turulıııılun okıunınaı benzer jJilüoı tavırkrio o tekkalerde s~leııen · 

sevinen kelenb giysiler ipnıleki adamlar YI. ~örüntülerdeki eıkeldere bir bukgolur.lderiııde · • 

Baskının kuşlrulu oldıi§u yoiıi daha önceden plunb ol- işaılım, mileıvekdleri, doktor YI. gibi ~işııli 

~u ve hotıu Fudime'niı bir ö11üde polislejşbirligi yup- medeklerdon pek ~t~k kişinil olıkığunu göreıelderdit Bu 

~ . . .. . .fıöı bile söyleneb~ dergııhlaraı olıluııbp ın1yonlorıo purulun.ulnonlonn 
; br. Bu nedenle boz{ lıemeıı hepsi d~ eıkektiler. Bunlon gilımeyenler, ktsuıiı 

· kasimler bu oloyu 'kadınlar optuldır' tezini bir lııışko şekilde ISJIII1ll . · 

! kıışkulu yoklostılar. · rılışıııııkıoılıdar. Burodu gönlıek isteıııeddderı ile yiıe 

1 
Medya oyuncak · u liK ıoDdııı uygulamoyu korıı koyun ve bııntan .. · · 

ı bulmuı ıocuk gibi. · oıılunn ~ıleri iiııüne sergileyen yiıie bu kodıniann 
seviııirken, islami oldu!jıı idi. .. 
ıevrelerde 1utkık Neden biılerce kodın muı!m ve ınınevi yöndeQ 
sesler yüksebyor- siiınüren, bu 1iir alaylll" daha oz ôııeodiılfr1. 

ılıı. remalist ıewe- iıiı mi? · 
ler de 'Işte bÔkın güne kınlar yordınıdo lıulııııon 

. • ;biz dem~h'k' diye hele ltııle bu ortomlordakn 

oroduki kodıniono ılrıımındun ltlk. oluyın ortoyu pkmu- lıusiı obkı§unu ııiı 

gndon kendilerile 1ıkurabdeıekleri puylu dı;leııiyorlar- Bu ıtırden kıırıı . · 
ıl Sol kesim ile olayı Ve doloyıg ile Fodime Sa- en llemolırut orıııdarda 

lıin'l küıünıseyid bir ıovır sergileınekteydi. ve 

Hele hele pollsle ijbirliftl konusu onları 'oh 
ohuş sona' derıesiıe llir ıovır lferkiıe koy
muştu. KsiKil Fudime uloyu ulınıyorılıı. Bu 
yıllardır sol kesimlerin gösıerıJiDi ıuk tomdık 
lıir ıovırdL Kııdıııluro yönelik şiddet özeDilıle 
kadınlar politik degdlerse görmeıliten · 
geliaiymtN. Binlerce ~ıma nuıoos ıiDIJ\'efleri 
ııdı alımdıı. veya erkelderio keyifleri "nma 
kaıleılbneleri, işkencl~e kötü n\uaıneleye . 
uDtumuları onlunn umrundu degiılf. Bu oluyda du 
bu böyle oldu. Hutto ince olayiorlu bir daha Fad"me 
giıi h~ bir kadiiin ortuyu ııkıp konuımamug du böy
lece saölontaış ııluyonlu. Solrulıırın bu tuvrlun liinı iı· 
sunltın eşidik ve re!OOa uloşhrnıu iddialunylu tomumen 
ıors düıüyonlu. Ve hpkı ~ demakını iddiulurıylu or
toyo. 9kun~~-~ ~ ııcrıiferin Kürt sorunu kurşıgn
.daki !ifte ~ıa lıenzeşen b~ ıuvr sergilemek
tedirler. Ve son~ du uerıekıen cek lıelızeı. 

Ben Fatime olayını liı ıle onlur gibi görinüyorımı. 
.-., t 

• lıneııuıoıuldııradtitanıımıih .. -~~-------ı----..;..;.-;:..,
J • 
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DiLSiZ KADlN 
Herkesin üç ~ ninesinin olduou Küntoplumundo b okı n siz geldiniz~ yine boşloılı. Kurbon oloyım bir 
benim de üç ninem vordı. Birisinin ıııfı Fotmo'ym~. de siz sorun derdi nedir? Kim ono ae dem~? Kim 
Amu ben bu ninemi h~ görmedim. OldüOünde yu ne kötülük yopmışi · . 
ıbıho doomomışhm, yu do hohrlomoytıaık kQdor Gelini böyle derı yonınm, onmım ve teyzam 
küçük. DiOer ninem Selyo, Desen yıl öldü. Çok gider, her biri bir yonıno oturur ve aglıımomosr-
itf or olduDondon bizimkiler benden ölüm-ünü için yolvorırlordı. Amo kime söylüyorsun, o bu 

emedMer. Zoteıı ben de üzülmeın~. kurtuldu sözleri h~ duymozdıbile. ·Nin1111, iıOfaılılıı i!in 
iye sevinnılşlim. Uçüııcü ninem Foto ise doho sog. bundan sıkılıiıayon, ono lıızmoyon, ııjlo~ıöı ~in · . 

Derik'te Kulibe Suyu kenarında, kendilerinin olon onu, .. _-
bir üzüm baöı ~inde yoplınlıklon iki odoh bir konu.Jıomıuyo, eşe-dosta şikayet etırteyen, 
evde gelinleri ve hangi yaş ve boyda bterseniz . apiayıneo yonmda ~turup onunla birlikte ojjlay!Jn 
bulobiiec~ll~iz bir düzine kadar torunu~o birUkte bır dost arıyordu. Hıç olmaıso ojjloyınıo kendisine 
yaşayıp gıaıyor. kimseler korıımosın istiyordu. 
Foto ninem, gözü yo~ı, doygulu, yulko yürekli bir Aile içinde ninemi en iyi ben anhyonlum. Yalnız 
kadın. Evine kendisiiii gOrıneye giHiJiimde · bırakmamoya dikkat ediyor, ifııileniyor, 
koUarıyla beni kuıoDJnda kor beyazı kıtoru içinde koruyordum. Bir DÜn yine oıımdı§ındon dolayı 
bir (ıgara gibi saı·ur, yanoklanmı belki yirmi kez · etrofton azorlondıgı bir sıraıla hemen müdahale 
öper, sııçto_ ıımı okşorve göğıiine bosh!aıgı ellim. "Ne korıııyorsunuı, bırokın rahat ogkısın 
bıışımın üzerinde hüngür hüngür oglardı. zovaUı, keyfinden mi o!lfıyor sonkli diyerek · ·-
Gözlerinin ohındo yağmuru tuluho~Ji bir kuş gibi kendisinden. yono çıktım ve odanın içinde ninemin . 
yem yoş olur, prpınır durunlum. Kollarındon aglamakk ~olini tokiH eden çocuklıırı do ilelayerek 
kur1ulup kurulanmuk ~in silkindigimde üstümden dışarı çıkardım. O günden sonra dost olduk. Fırsot 
sıçrayan gözyoşı tonecikleri, yunan sobanın lıızıl buldulıço onu görmeye gidiyot ila~eniyor ve . 
socı üzeıliıda lıoplovio nplar,yono eriye azlordı. ihfıyor gönlünü olıyordum. O dtj 6tııi ~uıokhıı.!,ı _ -
Neden bu kadar wloiılı ninem? Arandıaıma m~ öpüyoı, yağmur dolusu iki kara bulut kümesi giııi 
alliunun Almonyardo kenıliıinden çok uzaklarıla dolaşan gözleri ahmdu nemienan so~arımı 
ofuşuno mı, göle düşen küçük bir çocuöu kokluyor, pormaklorıylo torıyor ve ~fok 
kurtoımoyo çol~ırken kendi de bOgulon yeni ev~ yanaklonru yüzüme sürerek "Bir tek sen 
kızının ölümüne mi, yolıso e~ni toproğu verdikten - onhyorsıın oölum" diyerek beni seviyonlu. 
sonra düştügü yıılnızlıjjıno ve yıışlonmışhllına mı Modem ııölovınca rohadıyordu ni nem, o halde 
btmiyorunı. Belki de tiunlorın tümü ve ılıiho oglasın istiyordum. Bazen ııözyoıları dinip . 
"bllmedigim bir çok şey içinıli onca oDfomosı, durdukton sonra bae yeniıfeıı.ogıoıtıfiım Olurdu. 
"Alllayınco rohothyorum" derıli ve gerçekıenode Zaten çok da kq)oy olurdu. Yunına oturur 
roliodıyordu. "Nineiiğim" der~m, "Oğlun Sinan senden uzakta 

, Ninemin öyle alllaması küıük torunları ~in biı . do olsa yolun sayılır, a-Tıo burda, Diyorbukır'da1 neşe koyno§ıydi. "Hey, ninemiz · aene ağlıyor, hele ne zornon bteısen gider görürsün; omo yu Seyoo? 
bir havlu verin!" d"ıyerek gülüşüp bo~rışıyor, alay · Ta_o

1 
Almanya'da acaba hali nedir ıimdi?" Bunları 

ediyorlardı. Gelini ise sinir oluyordu: 'Ben bu _ söyıemem yeterliydi; hemen dudoklorı ~Irer, 
kodının ualomosındun bılıhm orhkl Allahım bumuno !eker ve toşonlı. . 
nereye giileyimr diyerek yokınır dı komşuya.. - Birgün; "Oğlum b~iyor musun ben aylardır ne . 
Bizleri görünce yine öyle; "Ben bu kadına ne düşiinüyorumt' dedi bono. . 
yapıyorsam, yine foydosız" derdi. "Eibbeleıini "Ne ılüşUnüyorsun ııiner dedim.· 
yıkıyorum, yemeliini veriyorum bırokmıyoruln bir "Biliyorsun her iki oDfiım du yorumda degıf vt 
iş yapsın, amu o, ldm bu eve odımını·Oiso hemen . görüyorsun ben de arhk çok ihtiyoılodım. 
boşfor oölomoya. Bilmeyen ona iyi Diyorum ki, ölüm üm cuma gününe ·denk 
doVronmoılıfiımı, liakmadıgımı ılilşüne<ek. A-ho gelmezse beni Cumo'yo kim teslim edecek:r 

ll .... -Medisıe stkretere dayak. RP'ft Abdiilkadlr.Aiaıı'nun selıreteri Şeııgüllarilı "181of~ıııôitli '!?~ J ·. 
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"Cuıno'yo teslim ~lmeyi ıok m~ isliyo~un ninei bel, içeıda yabancı kimseler yoktu. Nlnem hcıs1tı 
"Eveı og!um, ~." _ . · yokJDtno uzoiıın~ gelini de e6ni ~kugıno -. 
"Söi veriyerum nine.seni Cuma'ya ben teslim ıloyamış boşucun;fu oturuyordu. Pencereyi yııvaşı;o 
ede<etiim' dedim. tıklothm n como d oyadım ylizilmü. Yengem 

Ilk ilelo bu kodıır mudu sörüyordum ninemi. Ve yaklıışıp tonıyıneo kapıya kostu.lçeriye odımınv 
ilk defa gözyaşılerine gözlerinden ııülütüklerin attı!lım onda ninem yatağından fırlayıp boynumo 
aktıQım, Ninemi böyle sll'linçh ve giiler~p gören olıldı. Sonia beni bırakıp durdu1 övle tiir müddet. 

. toruiıları şaşkınlıkla anneleilne koştular. ObUr_ Yorumda olduguııo inonomıyorou bir türlü. Arııda 
odadan sesleri geliyordu: biı: biı adımiıli geri aidiyor, şaşkın ıaıkm 
'Anne ninemiz gülüyor!...". - bo!ufôrdu sonra yolilaşıp pormoklıirıylo yüzilme · 

Bir koı oy böyle geçfı, mudu, huzurlu. Ama dokunuypr ve te~rar sordıyordıi. Sa~orum öpiiyor, · 
genelin mudu olmoilıfiı biı 
~lumda doimo kısa ömürlü · . .- · · · 
olmuştur kiş~el muduluklıit • 
Uzun ömrilnüa verdiiii · 
tecrübeyle bo nu iyi b~eıı 
nlnem, bu ~daridir ki, 
korkurtl mudulukton. Ve çok 
geçmeden korktuğu bıışmo 
geldi; birileri çıkh ve el koydu 
mutlululltıno. O gün camiierin 
hoporlöllerinden ezoa yerine 
Kenan Evren'in darbe lıüheni 
okunuyarılu; Askerler evimize 
boskm yaptılıir. Fakat bunu 
beldedfaim için beni 
yakakrfomailılar. Dört dalo 
babamı aldılır yerime,bir • · 
delasında do kil9ik kordeşimi. 
Babam ve kortfeiimi yeri me . , 
rehin alnıışlordı. Ancak ne 
y.o.teslim·Oimodım. O 
Rünlerde Manlin Tugay 
Komutanlıjjı'ndaki polis 
sorgulamııSinda iskiıncenin 
haddi hesobı yoktu. Gen~er 
olmıp götürülüyor, yerli· ithal 
her türlü ~kence vücutlıirındo 
clanendikıen sonra ölen ölüyor, . 
kolonlan do ·hopishonelere 
hkıyorlorıiL Yap.onlor halkın 
Yiireiiine korku ve nefret · 
ekiyorılu.-Holk çoıuklorım 
askerden doho bir özenle 
sokloınııyo, korurnuya boşlıidı. ağlıyor, söyleniyordu: "Eyjnlze baskın yapıldığında 
Aıondı!lım o zor günlerin birinde soklıindıgım seni görürıtüler sondım. Oyla bir korkıum ki 

yere getileri elcmek ve guzete getiren bir dost,-·. - ııglum! Yakolonson veyo sona bir~ olsa ben ne 
evimize yapdon baskın sonr~~S~n~a ninamiıt hostu . . y(\lanmi lineııı:doyo doyıı uglodı. k0RU$11t ve-
düşıügünO ve beni çok merak eıtijlini söyleyince · tadı bir rolıotlıjjo laıYuştu. Holiiide hastalıktan eser 
hemen giJın&ye karar veıılm. Yaklaşık liir saul - kalmadı. Bütün vücuduna bir harekeddik, yüzüne 
ylirildiili:ten so,.ra llllerinin önüne viırılım. Duvara bir canlılık yayıldı. Sabahı görmez düşüncesiyle 
hrmıiıııp ıwluyo Indim. Sadece bir odanm ışığı o~amdon beri boşmda esneyip bekleyen gelini 
yıınyoıdu. Sessizte peııceıenin önüne yakkışhm. ninemi öyle aınlı ve neşeli görilnca "Bu kadın 

. _ ptı?n~klıımarnlllilll!ıı Agün ıura6ildôilllı. ~ idvililü.JIItt '1 
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. hastıı filan deaf diyerek o~ıışına ıjHi. Ni~em o·. .. 
gece evde yiyecek ne vıııso hepsinden önüme 
petirdi. Kumımı iyice doyurdum. Ardından hemen 
lıanyayu ısılh ve bir güzel de yıkandım. Sonra 
Almanya'daki oglunun iıııe gelirken geflrdi!li, 
ıok seVdiiii kozugı sandıkton pkanp bono · 
aivdirıl. Gi!mek üzere kalk!ığımdo1la yiyeıek 
aolusu bir !orba verdi elime. o geııi ııyrıknndan 
önce tıVIu kapısının önünde ninemle aramızda ıu 
konuşma g~: . 
"Nineciglm kendi~e iyi bak, gü~ü ol. Bu günlerde 
ölmek ııok. Ar katandon ölümü. Görüyorsun her 
Iliraf aSker dolu. Valiahi yüı kere de ölüp ölüp 
ılirdsen gelip se .. ni Cumaya teshm edemem, bunu 
bilm~ ol." . 
'Ama oQium ölüm Allah'ın emri, elimde degilki?' 
"Elinde. 
'Nosılr ' . 
"Öimeyecejjim diye bir ozim, yoşayacogım diye 
bir umuı, görmen iıin fazla yıııamanı. 
gerekıirecik bir amaı ve bu amaca ukılmok ~in 
yo!jun bir islak, sııajam birinanı ıoıırsan 
kalbinde, ölmeısin. 
Nineın bic ıeY diyecekti ki, ıorşı yöniinden gelen 
bir askeri devriye arabasının giiiihüsünü diıyıluk. 
Baskın olabilir d~ncesi de, ninemin ebni ali~ 
ııaıle öptüm ve ıMu duvarından odııyıp, Kulibe 
balıçelirinin ko)'U karonlıgına dcidım. Yokuş 

· yukan yoldaşık birbuıuk soo! .yolyürüdükıen 
sonra, beni soaukıtın, yogmurdan ve askerden · 
karuyan kaya kovuğa vordım. 
Oraya koı, buraya ~oı, bu köyden o köye gil, · 
bilmem hangi ıfôado saklon, tiu maguroc!an pk, 
digerine gir daıkin on ay geıti. Sonunde giHiğim 
Kuzey Irak'tan döndükren yakla~k bir oy sonra 
Suriye'ye gilmeye karar verdim. Ancak smıra ıok 
. yokın blr yerde <ısk er pususana düşerek . 
yakalandım. 46 günlük pobs so~ulomasındon 
sonra "S No'lu" diye bitınan me ur Diyorbakır 
Askeri Hıip~honasi'ne ahldım. ıyafl!llme gelen 

, mnem unlaHı birgün. Ben yokalundıkton sonra· 
ninem günlerce aglamış, yüzünü hrmalamış, .. 
üzüntüden hosıolonıp yoıalıluro dü}müş. Amuk 
oglu Almanya'dan lzne gelince soDiıöı biraz 
dôzelm~, diıha sonra !ekrar düşmüş. Annerne o 
gün, önümüıdeki hafta ninemi mufloka · 
ziyarelime gelirmasini söyledim. "S Nolu'de göıilş 
yerinde görüş kabinlerinin her iki ıorolınd(lkiler 
ilin Kürtıe konuınıalı yasoktd98fl'niıı 
sonlarındon 1983'ün sonlormo kodor tom üı yd 
Tıirkıe bilıneyenler içerdeki yokınlorıyfa 
görji$1ilr01mlidiler. ( Ancak Cezaevi iki diren~ -
Eylül ve Ocak direnişleri· VO}odıkıon sonradır ki, 

,.;. ;' ·.· 

1984'ün ilk aylannden ııılıınıı bu karı 
kuralarda bir yunıuşama görüldü. Tilıkçe · · 
bilmevenlere o do Kürtıe ~onulnıamok şa:tıylo, 
ıowklarıyla sadece ba~~mak üzere kobinleia 
o~ıimayo izin verdiler. Kürtıe sorunu S Nolu'da 
1988'in ikinci ayından sonra, Şubat direnişivle 
ancak nonnal !iizüme kavuştu.) Bu durumifo · 
ııineırie görüşmemiz imkun~zdı. Bunu çalı iyi 
bildiilim ha kle yine de onneme ınutoko getirin 
denıiştim. . 
O gün annem eve gidince babamla birlikte 
durumu uzun uzun düsünmOşler ve kanaderince · 
bir yolonu bulmuılor. Cezaevi kloresine Ilinem lıin . 
daguşıan dilsizdir diyecekleidi. Eger cezolivi · 
idaresini buno inondırnbilseler orıık ninem · · · 
devamlı görüşüme ıı.elebllecekfl. Bu urodo 
ninemin de unuıkanlıgo galip vey. a goyı:i ihliyori 
konuşmaması için kııi$ıhiiıno11lıpsıkı sıkı · 
ıembllılemişlar. "Balı f'aıo!' dem~ babam. "Sonra 

· orada oDzından bir kelime ııkarso Yflllahi 
hepimizi ~eri ıtkorlar bunu bilmiş of.• lfiııam 
konuşrnayocogıno doir rahat olmalanın onealı . 
a~lamasına karışrnamolarmı isltmiş.AglunioiiiiiSı 
lıın de bcılıam epeyce konuşmuı_ annem de • 
yolvarmış om~ ninem bunun iınkonsıı: oldununu 
söylemiş. "' zaman sesb aglamayocalısın" efemiş 
babam. Ninem de oglamosmın sesinden ödDn 
vererek sessiz ugloma üzerinde onloşrııqlor. · · 

Görüş günü ninemi ka111mdo görünce şoıınlm. 
Babam ~ınbgımı larkeelnce oıık ve~_lft!len 
end~lenerek ~emen k~ııu . o boşloli. :otmm. 
bitıyıırsun ninen dilsiz ( ·· e söyl ince oöbe4i 
asbiin bir anlık galleıin nfııYd~aııorok baıio. : 
göz kırph) dışarıdaki nöbef!i ıulıayıı söyledim, 
izin veiıli" dedi. Durumu onlamııtım. D gün 
ninemle ~üşün sonuna kador doyo dayo 
bokışhk. Oylasine sessizıli ki sadece gözlerfııden 
ince. iki su şeridi gibi gözyaşı okıyonlu. Ondan 
sonra ninem sık ~k ziyorelime g8lmeye başladı. 
Görevklar tonımıılardı. Kapıya gehnca göreVli 
subay nöbeJ9 ashre sesleııiyormuş: ·.· ·. ·o kıiılın dilSiz bırakın!' . 
19B3'ün baılannde ninem ki ay kndor girüşiime 
gelmedi. Oldukıo meraklannuştmı. Annerne 
nin~min sag olup olınadıGın~ ölmüşse benden · · 
glzlememesinl, dogru söylemesini lııediın. ' 
Ninemin sag ve sağlıklı OJduguna dair yemin aden 
aııoem: · 
~~~-~:-~.~-"üyor bilyor musun?' dedi. 
'Oglum hapisten pkmayıncoya kador ölmem' 
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okında özgün kadın lcimliğiyle 
INSANlM diyebilecek öz güveni 

omu 
yozomıyordum. 
düşünıelerimi yazmış, ya 
diişünüyordum. 

Savftilorı çevinneye devam ediyorum. Bu orada ofilum oglıyor. Çoıuk sahibi 
ilk delo ono koşmoyıp Conon'ın "Kurme dare ji doreye" adındaki Kürtçe yozdıgı 
yozdıöı için, oyrııo do onu şahsen tonıılı§ımdon ve sevdiğimden midir bilmem, 
ono olonuvgimin doho do çoğoldı§ını hissediyorum. Şevin'i tanımıyorum, 

. TANSEL 

yazılar son dereıe g_zel, o kadar do önemh. Cezaevleri ile ilgitı yaz~ar olsun 
dinliyor-okuyorum. Daha önıe de aynı müzik grubunda çol~tığım Ali Temel de1 uzun 
Cezaevindeiii anılarını sahneye ~kmadon önıe bize onlohr, grubu hem o§lahr nem de 

Jujin'in benim gibi Kürt kadınları üzerindeki etkisini anladım, çünkü Jujin' deki yazılur şimdiye 
okuduguındergierden çok forldı oldugunu, farklı bir biçimde etkilendiğiıni itiraf etmeliyim. Şimdire 
yopnıooığım bir şeyi yaptım ve hemen ehme kolemi alarak bir şeyler yazmaya bıışlodım. Belki de bu 
teşekkürdü. , , .. · 

Ayııto Rozo olsun,Jujin olsun bozıkırının dergiye önyorgıylo bokhğını hissediyorum ve evdeki TUM JWıLERE · 
söylüyorlım koıolorınızdon öğrendiğiniz leminizmle i~~i diişünıeleriııizi bir yana qtmonın zornam geldl 

JUJıN' e emeği geçen ıüm JUJıLERE binleKe tesekkürler.. · 
Tüm deiierleri ile sömürülmiiş bir to~umdo iddia sahibi olmanın, bele hele kadın olarak bir şeyleri değiştirip 

dönüşıürmenin zor old~u bir dönemde kadın sorununu diğer toplumsol sorunlorımızdon, izole etmeden 
işleyen ltOZA'don JPJıN e yolu yolıulorına Çohşmokırmdo tiıışorılordilerim. 

· · Evin Bilge 

ji ll j gerekçesiyley..ıtıınohldjorllllllıt~-----.:..---~---.,.----,, 
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