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Merhaba, 
Uzwıbirıırıı.:!mı som'>ı :ı•rıe bet~ıberiz. Hi~ 

lıer-.:ı1,edi~etı :ı'iltııı <legiliz. Atıcıık; tel<ııiklııızı ,u,,. .. ,,_ ... 
zıı mıırı rı ldı. Her rıe:,ıse ... E3ım.:lmı sotıt'>l bö:,~e uzııKII\IIIıdll ııtı 

olmıık dileği:,~ e hepınizıı tııkrııt' mıır+ıı:ıbn ... 
E3u sıı:ı,dıı 3 ve 4. sıı~,tııtı yıwları bidihtıı :,ıer nl::ıcıık Arrı<IMı ge~erı s(ire ~ok 

bıızı haberleri ıı~demedik 
E3u ıırııdıı fiidd~ıe ı,·e <Wtı:ı•.:ı.:lıı b rı~ dönd(jr(ic(i gt~li~meler <le 'hı m edi:ı1:ır En önemlisi 6ıır1~ 

frttıinın engeli~, tımesi ve otob(isled-!t bııt1~ :ıl)lculugwıa çık::ıtılıır-.:ı yapılım murımelelerdi. Heı,iniz 

o~:JJmu~ vey,ı du:ıırnu~sımuzdur. Jı~in de onl.ırı ugıwlrı:,~ıtı co~~ulu k::ılrıbalıgın ıırıısındıı:,\1ı. Her ne 

k::ıdm plmılrıtı<lıgı gibi kııdın öt gi.itleri olrırıık hep ber1ı1ıet' ıılııtı<ı :ı\itü:,oerek giremedi:,osek de biitiitı 

engelle~-e r-.:ıgmen istmıburım ,-!ört lıit' :ımııtHlmı bdıtılıınılmı::ı ge Idiler ve he't'kı r1?ını~fl yede mı i 

ııldılrw. ltıs::ınlın~ saatlerce 1ıit ~enlik hm.oıısı:ı~rı "'~tubr. ı~ srı:,falrıt1mızdıı bımımlrı ilgili 1ıit fwber 

Le:,~::ı ıırkrıdıı~ımız tıır-.:ıfıtı<lmı hıızırlmıdı. 

Siile:ımmıi:ıoe' de gerıç bir k::ıdıtı içitı, kocıısının tılifuzlu nilesi trırafın<lmı ~iiııfıe (iuritıe brı~b 

bir er-kekle ili~ldsi v.:ır di:,ı.e öldliriHme k::ırııtı ::ılındı. Anc<ık hrımile: olmnsı üutitıe bu kır-ar geçıci 

ertelenerek~imdilikburtıunutı kesilmesitıe ~·e dcıgumımdrınsont-ıı d::ı 
idıımıtm kırııt' verildi. Kejııl'ın 

ö:,hisünii sımu:,~;ırm ve bu sııdece ohmup geçilecek bit' ö:,4ii degildir.Konu:ı~ıı ilgili n:,~tıtılmı 

Hfıtice Yıı~ıw'ın 'Kızımı Çcık Se• .. i)'Ot'tjm Amıı Kcır-ıj:,•.:ımı:,1mjm"::ıdlı :ımısıtı·~ıı lıulııbiliriz.E3ıı 

vıüı~ete dur demek i~ in. Hııber bmı<lımızd::ı dıı ;ııet' almı YNK 'tııtı Atı bm lıüt'Osunn k<ıdınlamı bu 

ola:ı•lonrı:,..::ı birerfaks ~e km esi, Kej::ıt'ıtı h::ı:,'iltını kot'tjmımıtı öte:sitıde vu gibi dur-ıjmlıırd::ı artık 

sessiz kiılmnyrıcıığımızı d rı ~~österm-sr olrıc::ı~ır. 

Çiitıkii hıdıtık<t' :,ine hıt'pııl,ınm::ı~i:ı<, tecrı•.iize u~t-::ımıı~i:fı, r.lıı:,ıı-ık yeme~1:e, ?id.1ete maruz 

k::ılmal<!:ıı.:lırbr·. f ecrıı.me uğrıı~mılııd::ı il~ıili olnr-,ık d-s•,iet tnr-.:<fıtıdmı ııek lıır~ey :,ıı-ıpılm::ısıı dıı 

dört rn·ubtın ııçmı? olduğu f gm·iize Ka~ı Huhü'i Yıırdım Pt'* si ~:ılı~mıılıımııı bnşlııdı. E3u 

he ttmlde l'i.itiitı çııpınmıılm1nıı r-.ığmetı mlive~~dli Ze;:ıtıep Avı:.:r'tııtı tecrı\tiZe; ugrııdı~ıtıı kmıtt
bmıık 

(fııjhjki ıı~ıdmı, :,~:ı~:sıı g:<:,ıet a~ık) i~in k-sndisine cılmınksıı~lrınrn::ı:,•an Eretı Keskin'in çnbalıımıı 

dahıı gii~lttıdit'ece~ir. Yitıt dııha ba~kıı Şiikıwı Avdlm~ R.emziyt tJin~lerin olmıımıısı ve cıtılııt':.:ı 

bu \'llh~eti :ıı-.:ı~fıtmılııtın :ı~ıf'tı~,j,;mıın :ımııtHhı k::;lmam:ısı için bu f't'<~!:l çok önemli i?ler göt'ece~ir 

E3u b)nudn r,erıdilet~ni kutiU)I)t'ta. E3ımımla ilgili d nh n ~eniş birh:;l:ıer ıır-kıır.lıı~ımız Hfıtic-s ve 

Cıınıın tıırnfındıın fwzıd::ındı. 

Kiitt kııdıtıh1t1tıın sorwılm1t1ın çözlimii ve dönii~iimiin y.:ı~ıınrıl,ilmesi içi rı, fııddılı~dııda bir 

ıırııda ho~~ör(i ı~inde dıı:,mıı~mrmın öne~mini, tıırtı~ılm::ız ~~lmıı~:ta<lır. Muhrılif gr-ııplıır, 

nnlıı:,•şl,ır eget' drı:ımıı~ma ııgırıı siireklile~tiridtt'$e: bit' çor ~ey ıı~ılır. E3u konud::ı Atjitı Kadın 

gt-ıJbımdan ötıerilen <lıı:,~ıtıı§'mıı ile t-sl<ııik sor-ııtııımuzu <ı ştı k Keth-lilerini ifade ettikleri, tııtıtttı~d;m 

y.:ızılııtı bu !.'fı)ldn yeralmsı~::ıdır. E3u fırııdıı <lııha önce de b~olirttigimiz gibi herkesin :,ı-.:ızdıldmı 

kendi görii~leridir. Ve hed(esitı h · ndisini ifııde etme fuü:kı 'iill"(lır:; bunu b ı z k~Hlıtılrıt' -sngelleme~en 

öte, gözlimiiz gibi ~~mjm::ılı:ı•z Çiinkiı binlıwce :ı•ldır bunun m::ıgJıni:,ıo:tırıi lıiz :,ı-.:ı~adık ve b,:ı?kn 

k:ıdınlrıt-ıı y.:ı~ııtmrık lı er fwlde bizım işımiz •)lmıı:,•.:ıcrMır. E3irileritıi se•imek zcırtnıdıı .:leğıliz ::ıncıık 

zcıdınlık dı~ıtıdn otılrm tok•re e:tmek zor-ımda:ı•z di-ı. öıellikle bdın gr-ıjrılı:ıt1 ıırıısırıdıı hertiitlli 

sese ho~götiilii olm ar ve e' rkek egem-sn ce zod:ı::ılıkl::ırın dışıtıd::ı fm·Bı ~d mlik ve ifrı<lelere ıı~ıkolmrık 

lıizleri gii~ltndim. 

Hııber bmıdımızdıı da :ııer ıılmı, :,•ar1·~fm frızlasıtıın kndın oldugu :,~iz flE3SEf ~<ıl)~:ınıtııtı, 

Agustos'tnn lı u :ıo::ıtıa bıı~bttı~ı grevi Jujin olıır-.:ık desteldı:ı~nm 

Kürt kıdınlıımııtı ezilmi~lilderitııtı, sc•rtmbırmıtı .~ı:ıgru te;şhislemıin dogr·tj çöz(imltri de 

getirece~i ve tarihini olu~turııcıığı1ıilitıci ile, 70-80 mi"! sı K iirt bdıtı gttjplıırındmııkitıci gttjbutı 

tmııtıldıgı dizi yrızımıuı ba§'l<ıdık ' 

Hııbe;t' l'nndımızn topııd::ı:,•,ılıildigimiz, ulıı~:-ıbildigimiz tüm hrıbe~deri d-sd~::,oerek (!::ı h•• d ::ı 

okunıı~dı J";zmn:,•ıı ~:ılı~tık 

13i.itiin yrızılıır 1·--. )'ilZııdm' h::ıld~nda 1ııt-ıız bil':} i ve: tmek ister-dik mıcıık :ıoer ıhırlıgırıdıın 

j'ilp:;mı:ı~:ıruz.M-st-.:ı~dılıımılıi.itiüı ·~H ~ıi:,; ı)~:ı.ımıısı ::ıer-ske.~ek E3u ııt~ı<l::ı ı-ırıımıza :ııenı k~ılııtı ve 

dııhıı önce bet'>il'et ~ıılı~tıgımız Hı-ıtıce, Dery:ı Du m rm, Dicle, Le~b ve konuk ~·,1z:ır obrıık kz~tlo 

sunan Yazgülü Aldoğarı' a, şiit'l<itfıbı ve r.,s imler götıde:t'etı Hüı;eyin Elçf~ıe, h~rzıımrm olduğu 

gibı bi ı e ;üıe miz::ını•.:ı.J<b )~;r.;lım den 5akine'ye, Fuııt'ıı c-szae\~erinden me~:tuplımtıı 

esit-geme~l! n tüm doı;tlıır hoş geldiniz ve teşekkürler ediyoruz. D. l Eylül Dünya Barış günü dolayı~ıyla "Appell Van Honnover"lorafındon Brüksel'den Diyarbakır' o 
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_,.-_ ~~ "Kızım ı Çok seviyoru~ 
-~=@'"" ama koruyamıyorum 

·-;;; Kejal ' ın babası 

Süleymaniye'de kadınların 
yayınladığı Jiyanawa isimli 
derginin 5 Temmuz 1997 . . . 
tarihli 2 .sayısında yer alan bırıncı 
haber bu başlı ğı taşıyor. Haberin 
yanıboşında alınderisi yerinde 
doğal olmayan bir beyazlık 
görünen genç bir kadın ; 
resmi vardı. Resimdeki kadın; 
babasının çok sevmesine rağmen 
koruyamadığı Kejal. 
Süleymaniye'ye; memleketimizin 
özgür parçasında, Hawler' den 
sonra; ilan edilen 
2.başkent. Kurulduğu andan 
itibaren sömürgecilere aman 
vermeyen Dar'ul mulki 
Baban.Salim, 
Piremerd,Goran,şex Mahmut 
Berzenci ve belkide en önemlisi 
ilk kürt femini sti diyebileceğimiz 
HepseXane Nekip'in şehri 
yerlilerinin deyimiyle "şeri heirnet 
ü gurbeni ". 75 yenilgisi sonrası 
"sosyalist bir alternatif gerekir" 
diyerek, hiç tereddüt etmeden 
yeniden dağlara yönelen 
Komelay Rençderani Kurdistan'ın 
ana kadrolarının biri 
darağacında, diğeri çatışmada 
katledilen ilk ik i sekreterinin
sonuncusunun da- yeriisi o lmakla 
övundükleri ilk Kürt 
Üniversitesi'nin kurulduğu 
Süleymaniye; Güney parçamızda 
sol geleneğ in başkenti.Kcjal'ın 
babasının çaresiz l iğini; gazefeler 
aracıl ığ ıyla ilan etti ği bu şehir 

omurgasını Komela'nın 
olu şturduğu YNK'ın başkenti. 
Hükümetin başbakanı dahil ezici 
çoğunluğunu Komela'nın ilk 
kadroları ve son palit-büro üyeleri 
olusturmaktadır. Geriye kalan 
yö~eticilerin tümü de; en azından 
kendisini sosyal-demokrat o larak 
tanımlamaktadır. Süleymaniye'nin 
son vali si ise; Komela kurucusu, 
" komünist bölücü örgüt 
kurmaktan" idamla yargılanmı ş 
ve 91 baharına kadar dağlarda 
sosyalist bir memleket için .. .. 
mücadele etmiş ve yıllarca ozgur 
memlekette kadınlara "nasıl bir 
cennetin" bahşedileceğini 
defalarca yazmış olan birisi. 
Memleketimizde sol hareketin 
birkaç kalesinden birin i oluşturan 
Süleymaniye son altı yıld ır 
sosyal ist Kürt erkeklerince idare 
ediliyor. Jiyonawa Dergisi'n in 
sahibi ve başyazarı Perixan 
Şewki (Şemam) ise 92 
seçimlerinde YNK'nın li stesinden 
parlamentoya seçilen dört kad ın 
milletvekilinden biri; yoldaş ı ve 
daha sonra kocası olan Kak 
Cabbar yıllarca Komela'nın 
şehi rlerdeki illegol 
örgütlenm~sinin başında yeralmış 
ve kurtuluştan bir yıl önce 
yaka lanm ı ş ve bir yıla yakın ~üren 
sorgulanması sürecinde tek bır 
isim vermeden Saddam'ın özel 
mahkumu ilan edilerek 
"kaybedilm iş" bir özgürlük 
kahramanı. Dolayısıyla bir 

EJ "Musa Anter Barış Treni"gidecck. Bölgede ve dünyada sorunların savaş yerine barışçıl yöntemlerle ele 
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anlamda iktidarda olan Şernam'ın 
gazetesinde yer alan bu çaresizlik 
haberi Kejal ' ın ya Saddam veya 
Hawler hükümetinin (olağan KDP 
YNK çelişınesi gereği) nüfuz 
bölgelerinden birinde kadre 
uğradığı izlenimi veriyor. 
Sömürgecilerin her türdoo zulmüne 
karşı bir anlamda bağışıkl ı k 
kazandığımız için olsa gerek ilk 
bakışta haber pek çarpıcı gelmiyor 
ve belki de en son okunacak yazı 
olarak sıralanıyor. 
Ancak yazı okununca gerçeklik 
vehamete dönüşüror. 20-25 
yaşlarındaki Keja evli: Nüfuz 
sahibi bir aileden gelen kocasının 
yakınları genç kadının başka bir 
erkekle ilişkisi bulundl!,ğundan 
şüphelenmektedirler. Oldürme 
kararı alınır ama kadının hamile 
olduğu anlaşılır. Ölüm cezası 
değuma kadar ertelenirama yine 
de geçici bir ceza hak görülür ve 
genç kadının burnu kesilir. Kızının 
yanında yer alan yoksol baba bir 
yolunu bularak (ağlamayı da göze 
alarak) kadın insiyatifleriyle ilişkiye 
geçer Kejal kaçırılır. Sömürgeci ve 
gericilerin hakim olduğu bölgeler 
açısından bu olay " rutin " sayılır 
ama vehamet bundan sonra 
başlıyor. Çünkü; çaresiz baba ne 
cellat Saddam ' ın ve ne de 
" feodal " , "işbirlikçi " vb. KOP'nin 
nüfuz bölgelerinden birinde 
yaşamıyor. Şernam Xan' ın 

milletvekili olduğu özgür 
Süleymaniye'den "hawar" ediyor. 
Trafik polisinden, Valisine kadar 
tüm resmi görevlilerinin ezici 
çoğunluğunu bir kaç yıl öncesi 
komünistlerinin olusturduğu bu 
şehirde orman kanunları islemeye 
devam ediyor ve Kürt erkekleri 
fantazik namuslarının kadın 

kanıyla temizleme cüreti ile arz
endam ederken, Kejal ölüm 
tehdidi altında ve bir avuç kadının 
çaba-yardımıvla illegol yasıyor. 
Yıllarca Saddam'a baş eğmeyen 
en tehlikeli koşullarda bugünkü 
iktidarın koşullarını hazırlayan 91 
ayaklanması ve 92 seçimlerinin 
baş aktörü olan Şernamlar Kejal'ı 
ilk haber olarak sundukları kendi 
"iktidarlarındaki " iktidarsızlıkimını 

itiraf ediyorlar. Bence Kejal' ın 
babasının sesinin gölgesinde esas 
" hawar" ı edenler, Süleymaniye 
~arlamentosunda yeralan dört 
adın milletvekilidir. Memlekette ve 

dışarıda her fırsatta demokratik 
kamuoyuna karşı vitrine çıkarılan 
bu milletvekillerinden üçü 
kuruluşundan bu yana Komela 
saflarında mücadele etmi.ş (ikisi 
sosyalizm ve özgürlük 
mücadelesinde yaşam arkadaşını 
yitirdi, 3.sü ise 92 seçimlerinden 
bu yana sürekli bakanlık koltuğuna 
oturuyor) 4.sü Hero Ahmet ise 
memleketimizin ilk komünistleri 
arasında sayılan Hamza 
Abdullah'ın yeğeni Ingiliz devlet 
arşivlerinde "iflah olmaz komünist" 
ilan edilen lbrahim Ahmed 'in kızı 
ortadoğunun ilk Maaislierinden 
olduğu ile sık sık övünen 
Talabani'nin hayat arkadaşı ve 
neredeyse tüm yaşamını dağlarda 
geçirmiş bir kadın. Ulusal 
kimliklerini korurken bir an olsun 
yılgınlık göstermeyen bu kadınlar; 
sesi her an kesilebilecek olan 
Jiyanawa (YNK tarafından finanse 
ediliyor) aracılığıyla tüm Kürt 
kadınlarını "kurtuluşumuz sadece 
ve sadece kendi elimizde ve kendi 
örgütlü gücüınüzdedir" mesajını 
daha başka nasıl HA W AR' a 
dönüştürsünler? 
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r j BAK AK TREN GELiYOR, 
SELAM VERiYOR! 

Trenler hep kopkoro olurdu. Yılan gıbi, dağları, 
lepeleri, ovaları oşarak bizlere sevdiklerinıizi, 
umutlarımızı, hayollerinıizi, yorınlorımızı gelirirdi. 
Trenler bu karanlığı no rağmen çok sevimli gelirdi 
bono. Şimdi koro Iren, ok Iren oldu. Akçopokço bir 
Iren oldu. Bu tren, beyaz bir kuğu gibi süzülerek to, 
Brüksel'den dağları toşloıı oşarak Amed' e gelecek. 
Çocukluğurnun lreni, ne mi getirecek? 

Neler neler getirecek. Banu; kordeşimi, sevgilimi, 
yarimi getirecek. Bono; onomı, babamı, cocukluğumu 
getirecek. 

Bahçesinde top oynodıgım, ip otlodıgım, ilk 
sevgilinin heyecon dolu sözlerini duyduğum evin 
özlemini getirecek. Bono; vize ile girebildiğim, 
çocukluğurnun geçtiği özlediginı, şelıriıni, kosobomı, 
köyüınü ge1irecek. Bono ve tüm insonloro kardeşliği, 
sevgiyi, dostluğu getirecek. Koro Iren sen artık ok 
trensin,bono; Ayşelerin, Falmoların, Berivonların, 
Dilonların gözyası dökmeyecekleri günleri 
gelireceksin. Bosuno dememisler Musa Anter Borıs 
treni diye. · . · 

Ape Musa insanlar icin borıs istemisli dostluk 
istemişti, kordeşlik ve özgürlük istemişti. 'şimdi senin 
adınla yola çıkan AK TREN dünyanın birçok yerinden 
özgüılük sovogılarını, sanatçıları, aydınları, din 
adamlarını, barış nidalarıyla yola okmış insanlun 
getirecek. 

Bu ülkede adı konulnıumıs, yetkililerin deyimiyle 
düşük yoğunluklu bir savaş yaşanıyor. Bu savaşton hiç 
bir gencin, kadının, çocukların çık on yoktur. O halde: 
Barış için, kordeşlik için, insan hakları için, demokrasi 
için biz de hep bir ağızdon söylenen o türküye 
katılarak, ŞiMDI BARIS ZAMANIDIR diyoruz. 

Barış, Barış, Barış ... (lEYLA Iş Kadını) 
Neden insonbr f•orı1 i~ı;yor7 Bunu geniş olarak 

anlatmak gerekir5e: Ü!uııc~ dünya ülkelerinde 
sürdürülen sava~ . ~ mpcryalisl ulkelerin okarlorına 
dayalıdırinsanın nki111o ilk gelen, niçin savoşıldığıdır? 
Kimisi ekonomik düzene karşı scıvoşır,kiınisi bağımsız 
olmak icin sovosır,kimisi kimliginin tanınması icin 
savaşır .. Her suvoş harıs üzerine kuruludur. Sonsuza 
kadar sürecek savaş yoktur ve olnıonııstır do. Savaşlar, 
boşlar ve biter. Barış derken, nasıl bir barış istendiği de 

önenılidir.Scılt siiylenıde kolon altı dolduruloınamıs bir 
borısa barış demek mümkün değildir. Savaşiurda · 
birçok insan mogdur durunıda kolmakrodır ancak, 
kııdınlcır ve cocuklar bundan daha cok 
etkilennıekt~dirler. Neden kadınlar daha çok eziliyor7 
Erkek, sovos kosullarında scıdece düzen tarafındon 
sömürülmekte,e.zilmekle. Kadın ise, hem düzen 
tarafından, hem de erkek tarafındon sömürülnıektedir. 
Kadınlar, bunu yıkmak için mücadele vermek 
zorundadır. Kadınlar artık sömürüsüz sovassız bir 
dünya istiyor. Kadınlar artık, hem ke~dileri .hem diğer 
insanlar için barış istiyor. 

NEDEN KADlNlAR BARIS iSTEMELi? 
YELDA (GAZETECi-YAZAR) ' 

Barıs kodının doğasında vardır, üretmek, 
dogurınok, yoşatmok, kadına malısuslur dememi 
beklenıediğinizi, sizin de denıeyeceğinizi tahmin 
ederek, "neden kadınlar borıs istemeli" sorunuzun 
daha ,makul olon şöyle bir ce.vobı beklediğin i 
tlüşündüm. (ünkü barışa en çok ihtiyao olon savasla 
en cok oo çeken kodınlordır. . · 

Evet, kadınlar savasla cinsiyetlerinden dolayı 
ayrıca saldırıya uğruyorlar. Tecavüz edilerek 
öldürülme, "karşı tarafın" erkeklerince ele geçirilecek 
yağınolonocak goııinıet olarak görülme, yakınlarını 
kaybetme, hayolla kolon yokınındaki erkeklerin sovos 
ortanıında ozgınlason şiddetine nıoruz kalma... · 

Ama en temel hak yaşoma hakkı ise, en çok 
erkeklerinkinin ihlal edildiğini bize sayıla r 
söyleyiverecektir. Böyle olunca, sorunun beklecligini 
sandığım yukardaki cevabı bos bir klise olarak 
dınıdızlok ortoda kolmayacak mı? · 

Borıso kadın , erkek, yoşlı, genç, Kürt, Türk, 
Muslünıon, H rıstiyon, Yahudi, Yezidi hepimizin ihtiyac ı 
olıluğuııu en azındon şu son yıllarda katmerlenen 
buskıylo, oyrııncılıklo gördük sanıyorum. Aynı 
zonıondu, savaşton cıkoıı olon kodın iarın olduğun u 
do .. . 

En çok kim eziliyor'don yola çık ıp kocamon bir 
grup olurak "kadınların" barış isteyeceklerini 
vursoymak zor. Kodınlor s ı nıfs ız , imtiyazsı z, kaynaşmış 
bir kitle değil. 

Soru sahipleri belli ki barış istiyor. Ben de. Kolıo, 
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adil barış, herşeyden önce barış. Silahsız, üııilornınsız, 
sınırsız, bir dünya ... 

HADEP ist. il Kadın Komisyonu 
Kadın, borışı istemeyeniere korşı borışı istemeli. 

Kimdir borışı istemeyenler? Yıllardır kodını 
köleleştiren, en kötü en zalim ve en sömürgeci 
düzenini ynşotmok için kodını kullanan, kodını 
insnnsızloştıron, metoloştırnn, özünden uzokloştımn, 
savaşin çıkarı olon, snvnşı kendi yasa m kaynağı olorok 
süreklileştiren bu savaşton gelir elde eden egemen 
sömürgeci düzenlerdir borışı istemeyenler. Kodında 
yaşamı, güzelliği, yok eden bu düzene karşı borışı 

isiemel i. 
Milyonların sessiz çığlığı olmak için borısı istemeli. 

Kadın, yeni yoşomı yorottıgı için borışı istemeli ve 
kadın onurlu barışın savaşınıını do vermeli. 

Sibel Yılmaz (Öğrenci) 
Bosna-Hersek'te 30 bin kadına tecavüz 

edildLÜlkemizde kadınlar, çocuklar savaşın 
olumsuzluklarını üzerimizde hissediyoruz. Faturonın 
büyük kısmı bize kesiliyor, egemen güçler tnrnfındon. 

Kapitalizm daha fozlo kor elde etme isteğiyle 
kodıniarı do, çocukları do ucuz iş gücü olarak çolışmo 
yoşoınıno çekmistir. Sovoşlordo, erkekler cephede 
savaşırken kadınlar cephe gerisinde fabrikada her 
türlü iş olonında çalışma yoşoınındo erkeklerin 
bıraktıkları beslukları doldururlar. Genellikle kuryelik, 

' yaşiıiario ilgilenme vb. olonlarda kullanılmıştır. Sistem 
tarafındon ya ucuz iş gücü yoda bir süs eşyası gibi 
kullanıinn kadınlar, savaş ortaınında do bu işin 
ceremesine daha fazla katlanmak zorunda kalıyorlar. 
Sınıfsol konumundon dolayı, ulusol kimliğinden ve 
cinsel obje olarak kullanılan kadınlar üç kez mücadele 
etmek zorundadırlar. Evet kadınlur dolıo fazla bans 
istemeli oma kapitalizmin borışı degil sömürüsüz e~it 
ve özgür bir dünya ynıatmak için do ho fazla mücadele 
ederek gerçek bir borışı yaratmak icin. 

• •• 1.. •• • 

JIYAN KURT KADlN KULTUR EVI 
Insani değerlerin yıkımı olon savaşın sosyal, 

siyasal, kültürel tahribotları sayınakla bilmez. 
Savaşlardon topyekün sivilhalk acı çekerken, kadınlar 
ve çocuklur ise savaşın vohşetinden daha boyutlu 
etkilenirler. Bunun en iyi örneği bugün Kürt 
coğrafyasında yoşonon kirli savaştır. 

Kürt kadınlarının yasadıkları adeta bir dram. 
Genelde savaşın yoşondıgı tüm ülkelerde olduğu gibi 
Kürt kodıniarı do taciz ve tecavüze maruz kalıyor. Son 
zamonlarda bazen köy korucuları bozende devletin 
güvenlik(!) güçlerince yapılan tecavüzler adet o doğal 
bir tutum haline geldi. R. Dinç, Z. Avcı, 9 yaşındaki R.K. 

sadece bildiklerimizden biı kocı. 
Aynı zamonda sovos, kod;nlor için açlık, selalet 

ucuz iş gücü demektir. Sovuşlordo sevdiklerini 
koybedenler yine kodınlordır. Ayrıca erkek egemen 
zihniyetin sonucu savaşton her iki tarafta, karşı tarafı 
psikolojik ve maddi olarak yenilgiye uğrotmok için, 
kodın bedenini kullanırio ı. Böylece kadın, karşı taraf 
için her zoınon bir gonimet, bir meto haline gelir. 
bunlar sadece savosın vahsetinin bazıları. 

Kadınların yas~dığı b~ olumsuzluklardon dolayı 
borışa ve borı~cıl ortoma en çok do kadınların ihtiyacı 
vor. Diger tüm kesimler gibi kadınların do çıkarı barış 
ve demokrasidedir. Bundan dolayı Kürt ve Türk 
kadınlurının önünde duran en acil görevlerden biri de, 
barış için elele vererek borıs zinciri oluşturınok, 
eylemlilikler örgütlenıektir. 

Kürt-KADAV 
"Musa Anter ve Basın Şehitleri Ödülü" yarışmasına 

katılım unıaçlı Jujin Dergisi'nin hazırladığı Kadınlar 
Neden Borıs Ister sorusuna bir porogrollo yanıt vermek 
oldukça güç. Çünkü konu oldukça detaylı bir tartışmayı 
beraberinde getirmektedir. Yine de düşüncelerimizin 
çok sın ırlı olması istemini gözönünde tutorak şunları 
söylemek mümkün; tarih boyunw üç yokodun (ulusal, 
sınıfsol ve cinsel) kuşatılan kadınlar, sömürüyü ve 
vohşeti en katmerli şekliyle yoşomışlordır. Bu durum 
sovos koşullarında daha do artmıştır. (ünkü, kadınlar 
için savaş yoksulluk, sömürü, korku, vohşet , oçlık, 

tewvüz, göç ve ölüm demektir. iste bu nedenle biz 
kadınlar, ulusol bilince sohip üretime aktif kat ı lan ve 
cinsel kimligine sahip çı kon özgür kadınları 
oluşturabilmek için savoşa hayır diyoruz. Gelinen 
süıecte borışo en cok ihtiyocı olon biz kadınlar, eğer 
savoşa kars ı bo rı s ı alternot il kılmak isliyor.sok 
boğtl]')sız öryütlüluklcrimizi oluşturmak zorundayız. 
Eşit, Ozgür, Bogımsız Bir Dünya Icin Barış Hemen 
Simdil 
· ·Derginin hazırlık sürecinde Barış Trenine 
uygulunon baskılar sonucu Alnıanya ve 
Bulgaristan'dan geçiş izni verilmediği ögreııildi.3l 
Ağustos pazar günü Diyarbakır' o lıureket ed~n h~_yet 
yolda bi(. ço_~ engellenıelerle korşılastı.l EYLUl DU NYA 
BARIŞ GUNU'NDE Diyorbakır'da olowk heyete gi riş 
izni verilmedi.Oiyorbokır'o gidemeden geri dönen 
heyet yolda do bir çok zorlukla korşıloştı.Heyeı 
istanbul' do basın açıklaması yapmak isterken 
hunhorco saldırıya uğradı ve gözolııııo o lındı Ve bir 
kez dolıu onloşıldı ki eyemen gücler borışı 
istemcdileı,borışton korktular Am o unuimamoları 
yerekir ki bu çığlıgo bir gün kulak vermek zorunda 
kolocoklor. 

El Zeynep Avcı'nın dosyası, gözaltı süresinin uzunluğu ve i şkence nedeniyle AiHM'e başvurusunun yapıldığ ı 
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-~ ...... SAVAŞ i~iNDE SAVAŞ 

"B ütün hatırlodığım, benim 
yirminci kişi olduğum; kadının saçları 
karmakarışıktı, mide bulandırıcıydı, 
her tarafı spermle kaplanmıştı , daha 
sonra onu karnından dört kere ateş 
ederek öldürdüm". 

Aralık 1992 yılında Monika Hauser 
"Bosna-Hersek'te T~~avüze Uğramış 
Kadınlar ve Kızlar Uzerine Jinekolojik 
bir Ön Araştırma" isimli proje 
çalışınasına bir tecavüzeünün bu 
sözleriyle başlamıştı. Bu alıntı özellikle 
projenin amacını anlatmak için 
seçilınişti. Saçma sapan haberler 
peşinde koşan basının büyük bir kısmı 
kameralarını umutsuzca ağlayan 
arınelerin yüzlerine döndürrnüşlerken , 
bu sözler, dikkati failierin üzerine 
çekiyordu. Okunduğunda bir ithama 
dönüşen bu sözlerden şunu 
çıkarabiliyorduk: Böyle iğrenç bir 
eylemi gerçekleştirebilecek tek kişi bir 
erkek olabilir. Dolayısıyla da bu 
kadınları korumak isteyenlerin failieri 
saptamaları ve haklarında hukuki işlem 
yapılmasını istemeleri gerekiyordu. 

Bu alıntıyı Belgrad'lı bir feminist 
Lepa Mladjenovic'in 1992 yılının 
sonlarında Bosna-Hersek'teki savaşta 
ortaya çıkan tecavüz ve işkence 
kamplarına karşı yazdığı "Uluslararası 
Asker" isimli makalesinden aldık. Bu 
makalenin göndermeleri aynı 
zamanda bizim projemizin de ana 
hattını çizen bir yapıda. Her iki 
kavram, yani failierin sapıanmaları ve 
haklarında hukuki işlem yapılması, 
Medica'nın şu an kurmaya çalıştığı 
kadın dayanışmasının da temelini 
oluşturuyor. 

Şimdi üç yıl sonra, fikir ve aldığımız 
destek, Bosna'da 70 kadın ve 

Almanya'da 1 O kadın olmak üzere 80 

kadının çalıştığı bir kur~ma döı.:üştü . 
15 binden fazla kadın 1ınekolopk , 
genel ve özel tıp yardım ı aldılar, 
yaklaşık 500 kadın ve çocuk yatılı 
olarak tedavi gördüler. Bildiğimiz 
kadarıyla Medica'nın tıbbi yardım 
bölümü Bosna-Hersek' teki tek sivil 
toplum kuruluşu. 1993 yazından bu 
yana Medica UNHCR' nin bir üyesi 
durumunda. 

28 Aralık 1992'de Monika Hauser 
Zenica'ya geldi. Bosna-Hersek'in 
ortasında bulunan bu kasabada savaş 
cehenneminden çıkıp ~.elmiş binlerce 
sığınınacı olduğunu bilıyordu . 
Kadınlara yönelik özel bir tıp 
tedavisinin bulunmadığını da biliyordu. 

Zenica'da hali hazırda bazı 
kadınlar sığ ınınacılara yardım etmek 
üzere bir araya gelmişlerdi . Bu 
kadınlar, kadınlara jinekolojik ve 
psikolojik tedavi imkanı verebilecek bir 
merkez fikrine dört elle sarıldılar. Hep 
birlikte bu işe uygun yetenekleri olan 
kadınları bulmaya çalıştılar ve yerel 
yönetimlerle, dini kuruluşlarla i l işkiye 
girdiler. Uygun bir bina buldular ve bu 
binayı yenileyebilecek işçi leri beş 
kuruşları olmadığ ı halde buldular. 

Monica Hauser, Şubatın başında 
Almanya'daki binlerce kadın "Eski 
Yugoslavya'da tecavüze uğramış 
kadınlara yardım" fonunu 
desteklediler. Monica resmi kanallara 
başvurmaksızın 250 bin DM'Iik bir fon 
buldu. Essen' deki Evangel i kal Kadınlar 
Kuruluşu Medica için fon açan ilk 
kuruluş oldu 

SAVAŞIN iÇiNDE SAVAŞ 
Mon ıca tam zamanında dönmüştü. 

~ açıklamosını yopon avukatı Eren Keskin, Türkiye'nin bu dosya yüzünden mahkum olacağını aç ı k ladı 
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Çünkü savaş, büyük bir getioya 
dönüşen Bosna'nın ortasında "savaş 
içinde savaş"başlamıştı. Aylar 
boyunca Bosnalı Sırpların ve Bosnalı 
Hırvatların bloku, Zenica'ya bırakın 
tıbbi yardımı, yiyecek yardımı 
yapmamızı bile engellıyordu. 
Zenica'ya bir tek BM'nın helikopterleri 
ile ulaşabiliyorduk. 

Kasabada Bosna'nın doğu, kuzey 
ve batısından göç ettirilmiş sığınınac ı 
soyısı giderek artıyordu. Bu insanlar 
Hırvat-Bosna Savunma Konseyi (HVO) 
tarafından denetim altında tutulan Batı 
Hersek'ten sürülmüşlerdi. 

GELiSMELER 
Mecfica'nın kuruluşu bu koşullar 

altında gerçekleşmişti. Monica Hauser 
ile birlikte Zenica'daki kadınlar Nisan 
1993 tarihinde Mcdica Zenica adında 
kadınlara hem jinekolo\"ik tedavi 
imkanı veren ve yolılı o anlara da 
terapi tedavisi verecek bir kurumu 
oluşturdular. Medica ekibindeki 
Müslüman, SırP. ve Hırvat kadınlar 
bulunuyordu. ilk olarak 20 kadın ve 9 
çocuk tedavi altına alındı. 

Bir kaç ay sonra merkez "1" 
şeklinde tanımlanmaya başlandı 
çünkü, Medica ll (Zenica'da) 
Haziranda ve Medica lll Zenica'ya 
yaklaşık 40 km. uzaklıkta bulunan 
Visoko'da kuruldu. Radyodan yapılan 
s:ağrılar ve Medica ekibinin sığınınacı 
kamplarına yaptıkları düzenli 
ziyaretler sonucunda Medica kısa 
sürede çok yaygınlaştı. 93/94 
bşında, genel muayenenin yanısıra 
jinekolojik cerrahi uygulaması da 
başladı. 

"Medica Kadınları" aynı zamanda 
kendilerini büyük tehlikelere atarak, 
komplardaki, hapishanelerdeki ve 
ateş altındaki kadınları kurtarmak için 
uğraşıyeriardı Hapishanelerdeki 
kadınları kurtarma işi pek başarılı 
olmadı, çünkü Medica Uluslararası 
Kızıl Haç veya UNHCR' den herhangi 
bir destek alamıyordu . Yalnızca bu 
bür.ük organizasyonlardaki bazı 
kişıler bireysel olarak desteklerini 
sunuyeriard ı. 

/\ . . . 
YENI GIRIŞIMLER 

1994 Baharında Bosna Hersek 
Federasyonu "iç savaşa" son verdiğini 
açıkladı. Blok yavaş yava~ kalkarken, 
gündelik lıoyot do normale dönmeye 
oaşladı. Fakat bu durum Medica lll' ün 
ve Bosnalı Sırpların saldırıları devam 
ederken Visoko i-çin geçerli değildi. 
Zenico'doki Medical'de çalışan 
kodırılarscı işlerine dört elle sarıldılar. 

Medica' dan ayrılacak sısınmacı 
kadınlar için ne yapılabilirdı? Eğitim 
olanakları araştırıldı ve bulundu. 
Atölyeler kuruldu ve Medica'da yapılan 
işlemlerin ve giysilerin satılabileceği 
dükkanlcır açıldı. Psikolojik terapi 
uygulamaları geliştiriidi ve Bosna
Hersek'teki kadınlar için bir bilgi ve 
belge merkezi kuruldu. 1994 yazında 
ise tıp ekibine yeni bir jinekolog ve 
dahiliycci katıldı. 1994 sonbaharından 
bu ycına "Mortha" isimli gezici bir 
klinik Bosna' da dolaşıyor. 

Şimdi Bosnalı grup artık kendisi, 
projelerin i anlatmak ıçin · 
doloşobiliyorlar. Sözleşmelerini 
kendileri Y.Opabiliyorlar, uluslararası 
konferanslorcı , ileri eğitim için 
programlcıro ve kadın konferansiarına 
kotılcıbiliyorlar; Bosna-Hersek' deki 
diğer kaClın gruplarıyla ilişkiye ges:ip, 
eski Yugoslavya Cumhuriyetleri' nden 
kadınlarla bir oraya gelebiliyorlar 

1995 yılı Medica için bir toparioma 
ve bir oraya gelme yılı oldu. Bu 
beraberinde bizim için bazı sorunları 
da doğurdu; iki ülkede faaliyet 
gösteren 80 kadın bu kadar geniş bir 
proje için çalışırken, yaşamın getirdiği 
~arklılıklcırı demokratik bir biçimde nasıl 
ele alcıccık, sorumlu ve merkez 
konumunda olcıcak. 1994 Aralık 
ayında ilk Medico Konferansı her iki 
ülkedeki kadınların katılımıyla 
gerçekleştirildi. Bunun sonucunda, 
fıkirlerinıizi koordine edecek, gerçekçi 
beklentilerimizi geliştirecek ve pratik 
sorunlarla uğraşocak bir Zenica ve 
Köln danışma grubu oluşturuldu. Bu 
grup 1995 yılında iki defa toplandı Bu 
grup hepimizin proıe boşlongıcına 

fJ 4 gün boyunca lımir Emniyet Müdürlüğü'nde ıutulon Zeynep Avcı 'yo cinsolıociz, elektrik şoku, hakaret, 
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kadar bir çok beceri kozondığımızı ve 
bunun bugün için de geçerli olduğunu 
belirtti. 

KADlN NETWORK'Ü 
Medica'nın geçmişi ve şimdisi 

uluslararası kadın networkünden 
bağımsız düşünülemez. ilkemiz daha ilk 
proje metninde açıkça belirtilmişti; 
Medica "otonom, feminist, politik 
olarak bağımsız, merkeziyelin olmadığı 
ve eski Yugoslavya'nın tüm 
cumhuriyetlerinden kadınlarla ilişki 
içinde" olmalıyd ı. 

Bu ilke sosyal-patriarkal ve evrensel 
nedenlerlen ve insan hakları ihlalinden 
kopuk düşünen Teresa Anne 
sendromunu reddeden bir nitelikteydi. 
Monica Hauser yalnızca kararlılığından 
dolayı değil ama aynı zamanda 
kadınlara yönelik işlenen insan hakları 
ihlallerine karşı çıkmasından ve 
Bosna' daki insanlara yardım etmek 
istemesinden de kaynaklı olarak saygı 
kazandı. 

Başından itibaren ana fikrimiz, 
tecavüzü her savaşın içinde olabilecek 
bir olgu olarak düşünmemizdi. 
Tecavüzün sebebinin etnik kimlikle bir 
ilgisi yoktu. Aksine, bu potriyarka 
tarafından kurulan ilişkilere 
dayanıyordu. Fakat bu ne failieri ne de 
savaşı başlatıp sürdürenierin günahsız 
oldukları anlamına gelmiyordu. Sırp ve 
Hırvat tarafların, her ikisi de etnik 
farklılıkları kendi amaçlarına ulaşmak 
için kullanıyorlardı . Etno-mania ile 
biçimlenmiş yaklaşımları ile taraRar 
nefretin tohumlarını ektiler ve tecavüzü 
bir strateji şeklinde kullandılar. 

Bu fikirler Avrupa'da bir çok kadın 
tarafından sıcak karşılondı. Medico 
herkes için bir kıvılcım oldu ve en küçük 
gruptan en büyük örgüte kadar her 
tarafa ulaştı. Ulusal, uluslararası kadın 
örgütlerine, kiliselere ve sendikalara, 
yerel ve devlet düzeyinde oteritelere 
kadar bir çok yere ... 

.ÖNÜMÜZDEKi SÜREÇ 
Savaş kısa zamanda bilse de, bu 

kadınların rahatlayacakları anlamına 
gelmeyecek. Judith Herman'ın "Şiddetin 
Yaraları" isimli kitabında da belirttiği 
gibi, bedenler zamonla iyileşebilirler 
fakat yıkıcı etkiler ruha çok uzun bir 
süre boyunca etki edeceklerdir. 
Yaşamayı öğrenmek aslında olayın 
kendisiyle ilgili konuşmadan geçiyor. 
Savaş ve savaş sonrası süreçlerde de 
her zaman görüldüğü gibi önceki 
zamanda görülmeyen bir barış ortamı 
hüküm sürebilir, fakat boşka kadınların 
da konuşma ve tartışma ortamı 
yaratarak bunu kalıcılaştırması 
gerekiyor. 

Medice'daki psikologlar ancak barış 
sürecinde çalışmaya başlayabildiler. Bu 
işin yapılması gerekiyor, çünkü savaş 
sonrası da bir kriz yaşanabilir; yaşamı 
savaşa vermekten, yaşamaya geçişte 
yüzyüze gelinen yabancı ve yeni 
korkular ... 

Savaşın daha birinci gününden 
itibaren Belgrad ve Zagreb' de ev içi 
şiddetin arttığını da gördük. Bununla 
ilgili geçekleştirilmeye çalışılan tüm 
projeler, eski Yugoslavya' daki bir 
tabuyu da yıkıyordu; kadınlara karşı 
uygulanan şiddet, ev içi şiddet ve 
ensest. Bütün bunlardan dolayı bizler 
kadınları koruyacak bir mekanda ısrar 
edip, devam edeceğiz. Onlara yeterli 
desteği ve dayanışmayı ve gelecek için 
umut vereceğiz. 

Devam etmeliyim. 
vazgeçmemelıyim. 
mücadele edeceğim, bcızen 

boğuluyor olduğumu 
ve patlayabileceğimi hisseisem de 
Daha sonra daha iyi hissediyorum, 
Bu günler geçtikçe hep böyle devam 

ediyor. 
. Ramize, 25 yaşında. 

Gabi MICHOWSKI 
Bu yazı, Ocak 1996 ıarihl Medica 

Mondiole isimli dergıdcn alınmışlır. 
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GÖZALTINDA CiNSEL TACİZ 
ve TECAVÜZE KARŞI HUKUKi 
YARDIM PROJESİ 

D ört avukat, dördü de kadın. 
Türk iye' de gözaltı na al ı nan birçok 
kadının maruz kaldığı cinsel taciz 
ve tecavüze karşı onlara yard ım 
etmeye, hukuki olarak hakları n ı 
aramaya kendi lerini adamışlar. 
Bu i şe neden başlad ı k l arını Av. 
Eren keskin şu sözlerle açı kl ıyor; 
"işkence gören insanlar için suç 
duyurusunda bulunmaya 
çalı ş ılı yor. Ama kadın ların 
yaşadığı cinsel taciz ve tecavüz, 
Işkence kararı içinde fazla öne 
çıkmadan uçup gidiyor". Oysa 
gerek Türkiye gerekse bölgede 
gözaltı na alınan bir çok kadının 
cinsel tacize maruz ka ld ı ğını , en 
azından "kadınlar, çırılçıp lak 
soyuluyor, elle yada sözle tacize 
uğruyor" diyor. Aslında bütün bu 
yaşananlar T.C.K.'da "Sarkıntılık 
"başlığında suç olarak 
tanım lanmasına rağmen gerekli 
suç duyurulan veya yaptırımları 
yap ı lmıyor. Bu nedenle, birinci 
amacımız bu kadınlara bu taeizi 
yapan polisler hakkında suç 
duyurusunda bulunmak, 
ciavolarına girmek ve işin takipçisi 
olmak" şeklinde açıklayan 
avukatlar, cinsel taciz ve tecavüzün 
bir sorgu yöntemi olduğunu ve 
i şkence kapscımına girdiğinin 
hukuki savaşımın ı vereceklerini dile 
getiriyorlar. 

Türkiye' de yasalar ve 
uygulamaların farklılık l arına 
dikkat çeken Eren Keskin" 
CMUK'a göre korkutma bile suç 

sayılırken bir taraftan işkence 
y~ntem i olarak kabul görüyor: 
üzeil ikle savaş bölgesinde kadına 
yapılan tecavüz; kad ı nı 
kişil i ksizleştirerek toplumu da 
ki ş i liks i zleştirmey i amaçlıyor, fakat 
bunlar kanunlarda yok ve suçta 
say ılm ıyor" şeklinde yasalardan 
yana sıkıntısını dile getiriyor. 

Projenin amacı , gözaltı nda 
cinsel taciz ve tecavüze uğrayan 
kadınla ra hukuki yard ımda 
bulunmak olmasına rcığmen 
hukukçu arkadaşlar ı mız çalı şma 
alanlarını bununla sınırlı tutmak 
istemiyorlar. Özellikle "sava ş 
Bölgesi" nde korucu lar, özel tim 
asker taciz ve tecavüzüne uğ rayan 
kadınlara hukuki yardımda 
bulunmak, onların davalarının 
takipçisi olmayı" çalışmalarının 
içine koyuyorlar. Gözaltı nda cinsel 
taciz veya tecavüze uğrayan 
kadınların bunu açıklamada çok 
zorland ı kların ı , top lumsal b ir 
tabunun olduğunu, açık lamaya 
cesaret edip açıklayanların da 
karş ılarında toplumun yanında bir 
de devlet güçlerini bulduklarını , bu 
anlamda kadınlara ulaşmakta ki 
güçlükten sözederken; "Kad ı nla r 
kolay anlatam ıy9r, bu anlamda 
zorlana bi liriz. Orneğin dört yı l 
önce Ş ı rnak'ta kad ınlar tecavüze 
uğramışlard ı ancak çok sonraları 
bunu aç ıklamışlard ı. Buna rağmen 
kocaları tarafından engellendiler. 
Ancak Remziye Dinç, R . K' nın 
olaylar ından sonra kadınların 

~~ Gözalıında gördüğü işkence sonucu sağlık durumu köıuleşıiğ. için D Ü T ıp Faküllesine koldırılan Emine 
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daha kolay anlatacaklarını 
umuyoruz" şeklinde beklentilerini 
dil~ getiriyorl~r .. !abii gözal~ınd:ı 
tacız ve tecavuzun sadece sıyası 
kadınlara yapılmadığını adli 
suçlularında bu işkenceye maruz 
kaldıklarını , otuzayakın 
başvurularının da olduğunu 
belirtiyorlar. 

Tecavüzün tıbben ispatının çok 
zor olduğunu, lO gün içerisinde 
doktor muayenesinin gerekli 
olduğunu biliyoruz. Ancak 
Türkiye' de gözaltı süreleri çok 
uzun, doktor kontrol veya 
muayenesinin olma koşullarının 
olmadığı, " Zaten kadınlar bunu 
açıklayamıyor, açıklama isterlerse 
de koşullarının olmadığının , 
zorluğunu biliyoruz" diyorlar. 
Tecavüz davalarında hukuki 
anlamda sürenin önemine dikkat 
çeken hukukçu arkadaşlar, 
tecavüzün, tespiti için on günlük 
bir sürenin önem taşıdığını , 6 ay 
içindede suç duyurusunda 
bulunmak gerektiğini belirtiyorlar. 
Eğer bu süre aşılmıssa yine içinde 
bulundukları özel koşullara 
dikkat çekilerek suç duyurusunda 
bulunabileceklerini , gerekirse iç 
hukuk yolları tüketilerek Avrupa 
insan Hakları Mahkemesi' ne 
başvurulabilineceğine özellikle 
dikkat çekmek istiyorlar. Jutta, 
"Tecavüze uğrayan kadınların 
bunun etkilerini uzun süre 
taşıdıklarını ve psikolojik olarak 
sorunlar . 
yaş~y?bi!ec;~le~i n i" vurgularken, 

Turkıye nın ıınzaladığı Avrupa 
insan Hakları Mahkemesinin 3. 
maddesine göre, devletin tıbbi 
yardımda bulunması gerektiğini , 
bulunmadığı taktirde suç 

i şlecliğini "özellikle vurguluyor. 
Kadınlar, yaşadıkları bu olayı 
bireysel olmaktan çıkarıp, 
toplumsal olduğunu 
kavramalıdırlar. Kadınlar 
uğradıkları haksızlığı açıkladıkları 
zaman yalnız olmadıklarını , 
başkalarının da olduğunu . 
gördüklerinde: hak arama 
bilincinin gelişmesiyle daha güçlü 
olacaklarını göreceklerdir diyor 
Jutta . 

Av.Eren Keskin, Av. Mercan 
Polat, Av. Nurcan Okçuoğlu, Av. 
Juttcı' dan oluşan bu projedeki 
hukukçu kadınlar, çalışmalarında 
kadın örgütleri , Sağlık 
kurumlarıyla dayanışma içinde 
bulunmak, onların duyduğu veya 
onlara gelen başvuruları 
aktarınalarını , Projeyi tanılınada 
yardımcı olmalarını istemektedirler. 
Uzun vadeli çalışmalarını 
anlatırken uluslararas ı kadın 
gruplarıyla ili ş ki içinde olmayı, 
karş ılıklı olarak seminerler 
düzenlemeyi, çalışmalarını broşür, 
kitap şeklinde yayınlamayı 
dü şündükl e rini belirten bu 
arkadaşları kutlar, çalı şmalarında 
başarılar diler ve onlarla 
dayanışma içerisinde olduğumuzu 
bildirmek istiyoruz. 

Projenin iletişim Ad_resi: 
Divanyolu, Erçevik lşhanı 
Kat: 2 No: 214 {212) 
Sultanahmet-istanbul 
Telefon/ Faks: 
0212-5273184 
0212-5272974 
0212-5126754 

NOT:Salı, Çarşamba, Perşembe 
13-18 arası, diğer günler iletişim 
için aranabilinir. 
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1970-1980 ARASI KADlN GRUPLARI (II) 
Rızgari ve Alarızgari 

B iz Kürt kadınları olarak geçmişten 
bugüne tarihimizi oluştu rma olcınoğına 
ve bilincine sahip olornodığımız için hep 
görünmez olduk. Bir toplumun değişip 
dönüşebilmesinin koşu llarındon biri de 
kendi tarihini bilmektir. Kürt kodınının 
mücadele tarihi açısından 1970-80 
dönemi önemli bir süreçtir. Dünden 
bugüne, bugünden yarına Kürt kadınını n 
mücadele tarihi kod ı nın kurtulusu icin 
önemlidir. Bu nedenlerle sözko~us~ 
dönemde siyasal anlayı şlar içindeki 
kadın çalışmasıyla ilgili bilgi ve tecrübe 
oktormo anlamında bu yapıda yeralan 
kadınların birinci elden tanı klıkları 
önemli bir belge ni teliğindedir. Bu 
soyımızdo bu gruplardaki kadınlarla 
yapı lmı ş söyleşilerden oluşan dizimizin 
ikinci bölümünü, Rızgori ve 
Alorızgori'ye oyırdım. Bu anlayı şın 
içinde yerolon kadınlar ve kodının 
kurtuluşu için yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi edinmenin tek ve kadın 
çalışması anlamında en doğru yolu bu 
cınloyış içindeki kadınların tanıklıklarıdır 
Bu soyı rnızdo öncelikle Rızgori
Aiorızgori hareketi denince politikoyla 
şu ya da bu şekilde ilgili her insanın 
aklına gelebilecek 1970 ve 80'1i yılların 
"politize olmuş" ender Kürt 
kadınlarındon biri olarak haklı bir ün 
kozanmış olon, 18-ocok-1951 
Haymono doğumlu Hatice Yaşar'dan 
baş ladım . 

O yıllarda kadınların siyasallaşması 
hele Kürt kadını olarak bana cok 
anlamlı geliyor. Bu nedenle şu~u 
sormak istiyorum. Politik süreciniz nasıl 
başladı ve ulusal kimlikle nası l 
özdeşleşti ? 

Kadın grubu (1) 

V Ulusol kim l iği ile borışık bir 
ai leden geliyorum. Ayn ı aile içinde 
cinsel kimliğ i nıle barış ı k bir biçimde 
yetiştirildirn. Ve sosyal-demokrat bir 
siyasi ortamda büyüdüm. Gençliğimin 
ilk yıllarında da sosyalizm ile tanıştırn. 
Boşta do söylediğim gibi her iki 
ki mliğinıle de borışık olduğumdon 
sosyolist mücadele saflarında hep bir 
Kurt kadını olarak yer aldım . 

ilk örgütlülük anlayışınız Rızgori 
süreci ile başlayıp, yine o anlayışla mı 
bitti? 

V Siyasette, hele yolun başındoyken 
öyle tepeden inme bir yerlere gelinmiyor. 
Rızgori benim siyasi mücadelemin 
yedinci yılına tekabül ediyor. 60'Iı 
yıllarda Kürtler dahil kendisini sosyolist 
olarak tanım layonlar ya TiP ya do Dev
Genç içinde yer olıyorlordı. Benim 
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sosyalizm ile tanışınam SSCB'nin 
Çekoslovakya'yı işgali nedeniyle 
prestijinin alenen tartışıldığı, Çin devrimi 
ve Mao'nun, Küba ve Güney Amerika 
devrimci hareketlerinin yeni alternatifler 
olarak gündemde olduğu yıllara rastlar. 
Dolayısıyla tereddütsüz önce Dev-Lis, 
yüksek eğitime başlar başlamaz da Dev
Genç saflarında yer aldım. Türk-Solu 
içinde yer alan Kürt sosyalistleri, birlikte 
örgütlenmenin Kürt halkının kurtuluş 
mücadelesine özel bir katkısının 
olmayacağı bilinciyle ayrı örgütlenmeye 
karar vererek 69'da Ankara ve 
Istanbul' da DDKO'Iarı kurdular. 
DDKO'Iar; kendisine sosyalist diyen türk 
solunun milli meseledeki şoven yanlarını 
açığa çıkaran turnusol kağıdı rolünü 
oynadı. Tor.tışmaların yoğunlaşması 
oranında TIP ve DEV-GENÇ kürt 
üyelerini yitirdiler Ben de 1970'de DEV
GENÇ'den istifa edip Ankara DDKO 
saflarına kcıtıldıın. Daha sonra 
Dr.Şıvan'ın partisine üye oldum.Gerek 
DDKO sürecinde ve gerekse daha sonrcı 
Diyorbekir hapishanesinde Mümtaz 
Kolon'ın öncülüğünü yaptığı Komün 
grubuna yakın oldum.Bu arkadaşlar 
hapishaneden çıktıkton sonra Kornal 
yayınevini kurdular ve siyasi bir dergi 
projesi sürecinde bana do öneri 
getirdiler. Karşılıklı tartışmalardan sonra 
Rızgari süreci başlatıldı. Gördüğün gibi 
örgütlülük anlayışı nı Rızgari ile 
başlamıyor. Peki bittiğini nerden 
çıkardın? Hiç "ununu eleyip, eleğini 
asan" birine benziyor muyum? Hem 
Rızgari devam ediyor, hem de benim 
siyasi kavgom. Henüz yeni ısınmaya 
başlıyorum. 

Kadınları özellikle örgütlernek gibi 
bir kaygınız var mıydı? Var idiyse 
bunda scdece siyasal anlayışınızı 
yaygınia~hrmak amacını mı 
taşıyordunuz, yoksa kadınları kendi 
sorunlarının farkına vardırtıp, 
geleceğin özgür, eşit insan tipini 
yaratmo koygınız da var mıydı? 
Rızgari-Aiorızgori yapısı içinde kadın 
kimliğinizle yerolmanızı o dönemlerde 
ve bugün kendinize izah edebiliyor 

musunuz açar mısınız? 

V Her sosyalist hareket gibi bizim 
de kadınları örgütlernek ve hatıcı onları 
"çifte" sömürüden "kurtarmak" 
gibisinden kaygıdan da öte amacımız 
vardı ve doğal olarak da her "kurtarıcı" 
örgüt gibi esas amacımız siyasi 
tezlerimizi yaygınlaştırmak idi. Kadınlar 
ile ilgili ise 8 Mart'tan 8 Mart'a çifte 
sömürü kavramının sıkça geçtiği 
bildiriler dağıtmakle yetiniyorduk. 
Kadın kiınliğim ile; Rızgari-Aia Rızga r i 
sürecinde yer olmarnı o zamanki 
sosyalizm ve örgütlenme anlayışım 
gereği olarak tabii ki kendime izah 
edebiliyorum. Birilerini kurtarılmaya 
muhtaç yığ ınlar olarak gören bir 
sosyalizm tutkunuydum. Hayatımda 
hiçbir fabrikanın kapısından 
girmemişken proleteryayı kurtaracoğımo 
inonıyorken, kendi cinsimi hadi hadi 
kurtarırım diye düşünüyordum. 
Dolayısıyla böylesi bir ikameci sosyalizm 
anlayışı ile bu süreçlerdeki rolümü izah 
etmek kolay. Kaldı ki, şu andaki 
sosyalizm ve mücadele anlayışımda o 
süreçlerin başlıca rolü oynad ığıncı 
inanıyorum . Bu nedenle izah etmek bir 
yana bir tck saniyesinden bile pişmanlık 
duymuyoruın. 

ilk "kadınlık" bilincine " örgüt 
öncesi" içindeyken mi, örgüt 
dışındayken mi vardınız? 

V Kadın olduğurnun bilincini ve 
gururunu cıklım erdiği günden bu yana 
taşıyorum . Bir çok kız çocuğu cinsiyet 
değiştirmek için gökkuşağının altından 
geçmeye koşarken ben hep yerimde 
mıhlanıp kalır, bu kızların 
amcaoğullarım dahil çevremizdeki bir 
yığın beceriksiz oğlan çocuğuncı niye 
benzemek istediklerini merak ederdim. 
Aklını erdiğinden beri "erkeklere 
mahsus" sayılan alanlarda aktif oldum 
ve erkeklerin kendi alanlarında bile ne 
kadar beceriksiz, çekingen hatta kabız 
olduklarına tanık oldum. Buna rağmen 
birçok alanı kadınlara yasakiıyorlardı ve 
kadınlar sadece erkeklerin karar verdiği 
bir dünyanın tüm olumsuz sonuçlarına 
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katlanmak zorunda bırakılıyorlardı. Bu 

nepenle dünyayı değiştirme kavgası 
verecek yaşa gelir gelmez iQSyalizmi 

seçtim. Ama bu kurtulus yolunda 

kullandığım araç gereeler ne kadar 

kadınlık durumunu izaho el verip kadın 
kurtulusu mücadelesine hizmet etti onu 

ileride sorocağın soruların cevabına 
bırakalım. 

12-23 Ağustos 1996 tarihli Nu-Roj 

Gazetesi'ne verdiğiniz röportajda Kürt 

özgürlüğü için de mücadele ediliyordu 

ama anlayışlar farklı olduğu için farklı 

yerlerde duruluyordu" diyorsunuz. 

Sizce kadınların farklı yerlerde 

yeralmalarının nedeni farklı 
anlayışların kadın sorununa 

yaklaşımlarından ını kaynaklanıyordu? 

V' Nerdee? Bizim farklılı klarımız 
"zenginin parası fukaronın çenesini 

yorar" bozındoydı. Sovyet-Çin farklılığı 
silahl ı mücadeleyi savunup savunmama, 

memleket feodal mi, yarı feodal mi? vb. 

vb. Genel olarak abiierin yarattığı 
tezlerde şekilleniyordu. Abiler diyorum 

çünkü bildiğim kadarıyla tüm Kürt 

örgütlerinde ana tezlerin yarat ılması 
sürecine şimdilik benim dışımdcı 

herhangi bir kadın katılmamıştır. 

Sizce kadın sempatizanlar sayısal 

oranları doğrultusunda yönetimlerde 

var ,mıydı lar? 

V' Oranları bir yana bı rak 
memleketimizde benim dışımda hiçbir 

kadın karar mekanizmalarında yer 

olmamıştır. Değişik süreçlerde vitrine 

kadın lar alınmı ş ama 60'lı yıllarda KDP 

merkez Komitesi üyeliğine yükselen 

Nahide Şex Selam'ın veya Zekiya 

Xon'ın akıbetinden kurtulamamışlardır. 
Yani işleri bitince veya oyaklorını biraz 

fazla uzattıklarına karar verilince 
kurşunlanmışlordır. 

Kadınların örgürlenme yoğunluğu 

açısından-diğer hareketlere nazaran

bir doyuruculuktan sözetmek mümkün 

müydü? 

V' Hayır. Belki sadece metropollerde 

lise ve üniversiteli Kürt kadınları 

orasında bir etkinliğimiz vardı. 
Memlekette siyasi gücümüzün doruğuna 
ulaştığı 80'li yı llarda bile aç ı ktan bir 

erkek örgütüydü k. Seminer ve 

örgütlenme sürecinde karşımda sadece 

erkek görmekten ben de onların likini 

edinerek ve uzun yıllar olmayan 

bıyıklarıını "burdum" . . 

Kadınlarla ilgili yapılan 
etkinliklerde kadınları etkinleştirme ya 

da yetkinleştirme amacı var mıydı? 

V' Yoktu. 

Kadınlar için eğitim çalışması 

yapılıyor muydu? 

V' Yapılmıyordu. Ayrıca bu son üç 

soruya olumsuz cevap verdiğim için de 

çok memnunurn. · 

Geçmiş dönemdeki örgütlenmelere 
baktığımızda kadınların sayıca daha 
az sayıda da olsa politik imailı kadın 
portreleri daha çol< Rızgari sürecinde 
görülüyor. Size göre de böyle mi? 
Genelde ortaya çıkardığınız kadın 
tipolojisi nasıldı? 

V' Bu ve alttaki soruya birlikte yanıt 
veri ldi. 

içinde yeraldığınız anlayışın kadın 
sorunu ile ilgili perspektif ve 
çalışmalarını ana harlarıyle anlatarak 

• elde ettiğiniz kazanımların neler 
olduğunu açıklar mısınız? Genel 
anlamda kadın sorunları pratik 
anlamda kadınları örgürlemek için özel 
çalışma alanları var mıydı? 

{dernek, vakıf, kadın komisyonu 

vb.) 

V' Yukarıda bahsettiğim 
ınemnuniyetimin nedeni sorunun 

cevabını oluşturuyor. Rızgari-Aia Rızgari 

sürecini başlatanlar geemis ve hale 

hazırdaki tüm ö(Tıütlerle aynı örfıütlenme 
an iayıs ı nı savun ular. (Ben dahi ) Bu 

örgütlenme anlafşı savunduğu ideoloji 

ne olurscı olsun i ameci ve kendisini tek 

"kurtarıcı" görür. Bu nedenle de toplum 

içindeki her devrimci errlem l iliği mas ve 

manipule etmeye yöne ir. Burjuva 

kökenliler; isci sunniler; alevi yezidi; 

erkekse kadın kurtuluscusu kesilir. 
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Böylece bu muhalif kesimlerin bu temel 
örgütlülükleri daha yolun başındayken 
mat edilmeye çalışılır. Muhtemel bir 
kadın mücadelesini daha yolun 
baş ındayken mas edebilme amacıyla; 
çağın başından bu yana her Kürt siyasi 
hareketi bir kadınlar kolu oluşturmuştur. 
Ana örgütün (koca veya abileriJ 
çizdikleri çerçeve için de; bu kadın 
koliarına üyeler kaydedilmiş, 
"bilinçlendirilmiş" , "devşirilip" ~.iyasi 
mücadele saflarına katılmıştır. Ozcesi; 
bütün kadınlara açıktır denen bu 
kurumlardan erkek ör ütüne "la ık" 
munis adınlar devsiri mesi 
amaçlanm ı şt ır. Zaten bu kadın kollarının 
yönetim mekanizmaianna kabaca bir 
göz gezdirildiğinde ana örgütün 
hiyerarşisi içinde abi veya kocalarının 
etkinlik düzeyleri açıkça görülür. Rızgari 
Ala Rızgori temel konularda diğe r 
örgütlerle aynı kulvarda olmasına 
rağmen; kadınlar kolu yarotmadı. 
Memleketteki, asıl resmi itibariyle erkek 
örgütüydü. Ama buna karar 
mekanizmasında eşi t şartlarda (bazen 
eşit olmanın sınırlarını kendi lehiıne 
aştığıını söyleyebilirim. Çünkü bir yığın 
dezovantaja rağmen -en gerıçleriydim, 
kadındım, Haymana'lıydım, hareket 
içinde ne bir erkek yakın ım ne de bir 
sevgiJim ol.ı.rıadığı gibi kocam da DEV- · 
YOL' bir TURK idi ve üstüne üstlük hiç de 
makul değildim -75'lerde Mümtaz 
Kolon, ibrahim Güçlü gibi 
memleketimizin soyılı devleriyle aşı k 
atıyordum . J yer veren ilk ve tek hareket. 
Bu hareket; merkezinde makul olmayon 
bir kadına yer vermenin sonuçlarınada 
her hücresiyle katlandı. Siyasi 
ayrılıklarda basrolü üstlenmekten 
kacınmadığım zamanlar; eski 
yoldasiarım siyasetin kuralları gereği 
zayıf olduğuna inandıkları noktomo yani 
kadınlığıma saldırdılar. "Dernek 
yosması" veya açıktan "orospu" dediler
yazdılar. Dolayısıyla kadınlık durumunun 

tartışılmasında binlerce kadın kolu ve 
seminerden daha etkil i oldular 
Hareketimiz içinde bu tabu kavramlar 

tartışılmaya başlandı ve sonuçta iz bile 
b ı rakmayan kot kavramiara dönüştü. 
insanlar cinsiyete göre değil siyasi. 
kararlıl ığa göre tavır belirfediler. Ozcesi; 
erkek ör ütlenmesi icinde kadınlık 

urumunun tartışı ması kocını maz hale 
~ Bu nedenle günümüzdeki kadın 
hareketinde Rızgari'nin suyunu içen 
kadın sayısı fazla. Burada "Xace" 
dediğimde kendime özel bir paye 
biçtiğim sakın sanılmasın . Ben sadece 
kadın kimliğimi korudum. Esas kavgayı 
veren birlikte yola koyulduğum 
arkadaşlarım; diğer Kürt siyasi 
sınıfından farklı olmasındandır. Daha 
sonraki yıllarda; her bölgeden tüm Kürt 
siyasi sınıfı ile birlikte olma imkanım 
oldu. Xecelerin bu insanların 
örgütlerinde varolması bir yana 
sempatizan bile olmaya fırsat 
bulamayacaklar ı nı gördüm. Genelde 
aynı sosyalizm anlayışını savunmaianna 
rağmen Rızga ri'de birlikte hareket 
ettiğim bu arkadaş grubu kadı nlarla ilgi li 
olarak naylon örgütlere ihtiyaç 
duymayacak kadar naif devrimcilerdi. 
Ama tnede zora düstüklerinde erkek 
olduk arını ve bu cinsin imti aziarını 
hat ır ama tan imiina etmediler. Bizim 
sürecimizde ve özellikle benim; kadının 
siyasi mücadeledeki rolünü 
sorgulamamda başl ıca yükü 
omuzlad ı lar. Bu erkek 1oldaslarım 
olmasa idi · sos ali st e( eklerinde köse e 
sıkıstı larındaj patriarka si ahlarla 
kadınlara sal ıracaklarını; orospu, 
yosma vb. kavramların her kadına 

otansi el ikinci ad oldu unu asla 
sor ula ama ocak ve en ime "oros u" 
a ıniara nispeten bir arealık 
tanımaya ve de belki ha a feminizmi 
"burjuva ideolojisi", "bölücü" bir hareket 
okırak tarif etmeye devam edecekti. 

Beraber çalıştığınız erkek 
yoldaşlarınızın kadın konusunda teori 
ve pratikleri arasında farklılıklar var 
mıydı? Olduysa ne zaman farkettiniz? 
Farkettiğinizde size karşı olan 
davranışlarında değişme oldu mu? 

V Tabii ki; siyasi çelişmelerin ayrılık 

IIJ "e~er kodıniarın hoklorı tonınmozso ve ikinc ı sınıf votondoş olorok görülmeye devam edilirse, gel i şmeden 
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noktasına geldiği dönemde. Çünkü daha 

öncesinde ya "bayraktım" ya da "abla". 

(Bu nedenle son Ala Rızgari ayrılığında 

sonraki siyasi örgütlenme yaşam ımda 
ismimin kenarına başka bir ünvan 

konulmasına ısrarla karşı çıkıyorum. Iyi 

günde mutlu eden bu lakaplar, kötü 

günlerde ülser nedeni oluyor) 

Davranışlarının değişmesi de laf mı; 
birbirimize kurşun sıkacak durumda 

mevzilenmiştik. Allahtan ben de onlar 

kadar silah kullanacak güce ulaşmıştım. 
Yoksa şimdi çotan, Margaret ve ya 
Zekiye Xan ile kainatın başka bir 

yerlerinde buluşmuşturn. 

Bu süreçte kadınlığınızı ve 

cinselliğ i nizi yaşarken varolan 
yaklaşımları özelden genele 
değerlendirerek konuyla ilgili ilginç bir 

anınızı anlahr mısınız? 

V 78 sonbaharıydı. Rızgari'de 
ayrılık kapıya dayanmıştı. Çıban başı 
olarak görülüyordum. Derginin sorumlu 

yazıişleri müdürüydüm ve gürültü 

koparmadan ayrılmaya da niyetim 
yoktu. Toplantılarımız geç saatiere kadar 

devam ediyordu. Böylesi durumlarda; 

toplantı sonrasında bir arkadaş kaldığım 
eve kadar bana eşlik ederdi. Son 

toplantı yine geç saatiere kadar devam 
etti. Gırtlak g ı rtlağa geldiğimiz ve benim 

o güne kadar kavga ederken bile "abi" 

dediğim yoldaşlarımdan biri beni eve 

bıral<mayı önerdi. Kabul ettim. Kızılay'a 
geldiğimizde Set'te birşeyler içmeyi 
önerdi . Yukarı çıktık. O birasını, ben 

çayımı ısmarladım. (O zamanlar henüz 

içkinin tadını acı buluyordum) Sohbete 

(pazarlığa) başladım. "Rızgari 
bölünecek" dedi. "Evet" dedim. "Sen 

ana rolü .oynuyorsun" dedi. "Evet" 
dedim. "Istifa et. Avrupaya git" dedi. 

(Benden önceki sorumlu müdür Mehmet 

Uzun ilerideki siyasi geleceğini bu 
kesimin dedikodularından korumak için 

(1) sessiz sedasız isveç'e sığınmıştı. ) 
"Hayır" ımı şöyle gerekçelendirdim. 

"Bi rlikte başladık, ayrılıklarımızı kitleye 

an latmalıyız ve herkes emeği oranında 
payına sahip çıkmal ı" dedim. 

"KADINSIN" dedi. "BiLiYORUM" dedim. 

"Yıpratılırsın" dedi. "Olsun. RAUF 
TAMER bunu yıllar önce denedi bir işe 
yaramadı" dedim. (R.Tamer 70'Ii yı lların 

başında Tercüman Gazetesi'nde 

sosyalist kadınların "evde kalm ı ş, 
kompleksli veya orospu kadınlar" 
olduğ.unu sık sık ~urgull!yordu) 
"BENIMLE YATIIGINI SOYLERIM" dedi. 

"Iyi ama abi, ben de senin çok çirkin 

olduğunu söylerim" dedim. Benim· 
yerime onun gözleri Faltaşı gibi açıldı. 
(Ne aptala çaltım demiştir) Ve beni 

kibarca evime kadar götürdü. (Ayrı lığın 
ilan edildiği toplantıda birlikte olduğum 

iki arkadaşı daha sonra memlekettekileri 

etkilemek için bu "aşk" ilanının devam 

ettiri ldiğini söylememe gerek var mı ?) 

Parti içinde hak ettiğiniz halde 

kadın olmanızdan dolayı elde 

edemediğiniz mevki , ürün, kazanım vs. 

var mı? 

V Yok. Ama açık ki, benimle aynı 
siyasi sınıfın içinde yer alan tüm 

erkeklerden daha fazla çaba ve sabır 

gösterdim. Ayrıca siyaset içinde yer alan 

diğer kadınlardan farklı olarak; ne ben 

birilerinden paye bekledim ne de bana 

paye biçecek cüreti kendisinde bulacak 

birileriyle çalıştım. Çünkü; tüm siyasi 

hayalım boyunca hic kimse benim SEFIM 

olmadı. Ayrıca paye tanrılar tarafından 
meleklere verilir. Ben de tanrıya 
inanmadığım gibi üstelik hep cadı 
oldum. 

Bir kadın olarak en tepede olmak 

na sıldı ? 

V Cok zor. Özellikle silah 

kullanın~ıy ı önüne koyan bir örgütle 

tepede isen Sosyal genetik mi, anaçlık 
mı denir bilmiyorum ama erkekçe 

olmaya çalıştığınız siyaset oyununda 

farkında <?)unmasa bile kadın gibi acı 
çekiliyor. Uç bölgeden onlarca örgüt 

birlikte yaşıyorduk. Kendi kampını 
herhangi bir nedenle terkettiğinde 

"acaba kazaen birbirlerini vururlar mı? 

veya "ateşe yakın uyuyanlar soğuğun 
etkisiyle ateşe fazlasıyla yaklaşıp 
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kendilerini yakarlar mı?" diye kıvronon 
benden başka bir şef tanımadım. 

Bugün vardığınız noktada feminist 
yanınızın ağır bastığı görülüyor. Bunu 
biraz açalım mı? 

V' Bu konuda çok tipik bir kadın 
örneği değilim . Bir yığın olayı tersinden 
yaşadım. Küçük Kürt şehirlerini bilirsin. 
Böylesi bir Kürt şehrinde hakim ailenin 
kızı olarak kopısı asla kilitlenmeyen bir 
ev-çevrede büyüdüm. Şimdi geriye 
bakınca daha bir onlayobiliyorum. 
Başka kadınlara tobu olon bir yığın 
olondaydım ama gerek dedem ve 
gerekse babam "erkek gibi" denilmesine 
karşı çık ıyorlard ı. Kadın olduğum 
hat ı riatıiıyor oma ne kadın gibi yürüyor, 
ne de ailede onlara yüklenen işler i
hamur yoğurmo, none zırav-yoğurl 
yapmak, inek sağmak, konoviçe örgü, 
dontel vb.de beceri göstermek, yüksek 
sesle konuşmamak ne bileyim bir yığ ı n 
rolü üstlenıniyordum. Bu konuda sesi çok 
"cıl ız" çıkan onam dışında da kimse 
bana bunları dayatmodı. Yıllar son ra 
m~mleketimizde kadın l ık durumunun bir 
parçası sayılan "erkeklerle konuşurken 
önüne bakmak gerekir" uyarısını ise hiç 
duymadım bile. Allah Allah ediyordum 
bir erkek evin önünden iki kez geçsin. 
(Evimiz şehrin tam göbeğindeydi) veya 
gözümün içine baksın do kavga edeyim 
c:liye ... Böylesi bir sürrealist ortamdan 
Ankara'ya geldiğimde ise zaten 
devrimci idim. Yani ya kendim 
silahlıydım, ya da beni koruyon 
biri leriyle dolaşıyor, "bela" orıyordum . 
75 sonrasında ise siyasi sınıfa geçme 
sürecindeydim. Kadın olarak kavgam, · 
bu sınıfı n kendi içinde geçiyordu 
herhangibir köye gittiğiınde veya 
herhangi bir seminerde bir örgütün 
temsilcisi durumundaydım. Kaldı ki, 
erkek siyaseti yaptığ ımda patriarkal 
sistem açısından henüz büyük bir tehlike 
arzetmiyordum. Bu nedenle anektcdik 
soyılacak bir kaç örnekten başka 
b i rşeyler yaşamadım. Dışarıya 
çıktığımda ise artık Kürt siyasi s ı nıfının 
bir ferdi olma "poye"sine ulaşmış, bir 

yığın tabuycı boşkoldırmış biriydim. 
(8 1' de Leninist örgütlenmcyi ve dağın 
tepesinde "kurtarılmış bölgelere dayalı" 
tezleri tortıştırıp dağda bir Troçkiste
birilerine göre hem de evliyken-oşık 
olma cüretini göstermiş olan bir 
"deli"idiın) Ama del i-ıneli siyasi arenayı 
terketmeye niyetim de yoktu. Siyasi s ın ıf 
hiçbir moson lancasının olamayacağı 
kadar kopalı ve katı kurolları olan bir 
"örgütlenmedir. Girilmesi zor oma bir 
kez" sınavdon "geçildi mi artık o kimseyi 
o arenada n _o!aca.k ~ü~ k?!m ıyor. 85'li 
yıllarda fcmınıst kımliğımı ben 
amoralim' diyerek sunmaya 
başladığımda Kürt siyasi sınıfın ın bono 
karşı kullanacak mermisi artık 
ka l maınıştı ve bu mücadeleyi 
sürdürdüğüm genel mücadelenin bir 
parçası olarak kabul etmek zorunda 
kaldıla r. Bundan sonrası "güçle r 
dengesi" meselesi . El mi yaman biz mi 
yaman zaman gösterecek. 

Bağımsız kadın hareketinin 
tartışılmasının tam da ideolojik 
ayrışmaların yaşandığı sürece ve 12 
Eylül sonrasına rastlamasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

V' Sol gelenekten gelen bizler 
için;80 öncesi kurtarıcı gözüyle 
boktığımız tezlerin yeni lmesi önemli bir 
kuşku kaynağı oldu. Kutsal tezlerimizi 
sorgulamoya başlarken açık ki, ilk elde 
bizi ilgilendiren yonlarından 
boşloyacoktık. Bu tezlerin kadınlık 
durumuylo i lgili yanları zaten "kör 
parmağım gözüne" diyor ve en ufak bir 
zihinsel faaliyet sonunda un ufak oluyor. 

Gelinen noktada Kürt kadınlarının 
feminizmi tartışmaya başlamalarını 
aniden uyanmalarına mı, yoksa izlenen 
toplumsal süreçlerden bu sonucun 
çıktığına ını bağlıyorsunuz? 

V' Kürt kadınlarının feminizmi 
anıden tortıştıklanno inanmıyorum . Sol 
gelenekten gelen bizler için "yeni" ve 
daha örgütlü olduğumuz veya sadece 
kendi sesimizi dinlediğimiz için tarih 
bizimle başladı sonıyoruz. Oysa yeni 

[D cephesin ın büyük zaferiyle sonuçlanmasın ın ardından ıplal edilmesi üzerine, yenıden seçimlere gidildi . 
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yeni tan ışmaya başlodığımız ve henüz 

tanıma şansına sahip almadı ğ ımı z 
binlerce Kürt kadını feminizmi tcınıd ı lar, 
tartıştılar ve ağır bedellerini de ödedi leı. 

O günden bugüne geçirdiğiniz 
deneyimler doğrultusunda siyasal 
yapılanmalar içerisinde kadınların 

ikincil i ği kabu llenınelerinin günahını 
sadece erkeklere çıkararak bu rollerin 

onlara beniınsetild iğ in i mi 
düşünüyorsunuz? 

V Aynen öyle görüyorum. Erkekler 

siyasette daha yolun başında kadınları 
devşirilecek "cahşlm" olarak görüyor ve 

tum kutsal temala rı kul lanarak bu rolü 

kadınlara benimsetmek istiyorlar. Bu rolü 
benimsemcyen kadınlara karşı ise orta 
çağ kilisesinin kullandığ ı tüm metodları 
hayata geçiriyor, onları imha ediyorlar. 

Bugün vardığınız feminist 
düşüncenizi özel yaşamınızda 
uygulayabiliyor musunuz? -

V Uyguladığımı sanıyorum. Birlikte 

yaşadığım hiçbir erkek ile özel bir 

akrabalık kurmad ım. Yani çocuk 

yapmad ım Tüm birlikte yaşad ığım 
erkekler beni yollarda elimde küçük bir 

çantayle tanıdılar. Aşk kalmadığı 
zaman, çantaını cılıp kaçıyorum. 

Yine Nu-Roj' daki röportajınızda 
örgütlülük sürecinizi anlatırken 
"tepeden gördüm" şeklinde bir ifadeniz 

var. Peki feminist hareket veya 
bağımsız kadın çalışması içinde bu 

sinyalleri yine veriyor musunuz? 

V Özellikle vermeye çal ış ıyorum. 
Planetimiz üzerinde çok az kadına nasip 

olan bir ayrıcal ığ ı yaşad ım. Bu sistemin 
parçalarından olan iki örgütle kurucu 

oldum. Genel olarak kadınla r patriarkal 

orgutlenmeyi hep aşağıdan seyretti ler. 
Çocukların aileyı soyretmesi gibi. 
Çocuklar, "evcilık" oynadıklarında; anne

babaları eleştirmelerine rağmen nas ıl bir 

yerde onları taklit ediyariarsa kadınlar 

da feminist söylemlerine rağmen 
"örgütlenme" söz konusu olur olmaz 

çoğu kez erkek örgütlerin in birer 

kariketü rünü sunma tehl ikesi ile karşı 
karş ıya kalıyorlar. Aç ık ki; bu örgüilere 

aşağıdan gelecek eleşt i rileri 
tanımadığırndan bir yığın sevgili kadın 
yoldaşım tarafından sı k sık fı rça 
yıyorum (Leyla, Ayten, Necla, Şükriye ve 

tüm gençler bır tarahan, Reşe bir yandan 
beni Helepçe'ye çeviriyorlar. Canımı 
acıııyorlor ama iyi de yapıyorlar) Takıp 
takıştırıyor, mini etekler giyıyorum. Ama 

gerek ses tonum ve gerek el kol 
hareketleri ve en önemlisi suralımın 
a ld ı ğı tavı r Hitler'inkine benziyormuş 
diye "iftira" bile atıyorlar. -Doğrudur
Ama ben de onların hiçbirinin 
bilemeyeceği veya ciddiye olmadıkları; 
patriarkal sistemin ruhunu oluşturan 
birçok "masum" tuzağı tanıyorum. 
Böylesi bir "dan u stan"sürecinde tum 

yaşamıının en keyifli örgütlenme 
deneyimini yaşıyorum. 

Sosyalist Kürt Kadın ... Bu üçlü 
kimlikle birlikte kadın sorunuyla ilgili 

çalı şmalarınız? 

V 81 sonrası genel olarak hakım 
sosyalizm anlayı şın ı ve örnek al ınan 
örgütlenme biçimini sorgulamaya 
başladım. Bu sorgulama bir kez başladı 
mı tünelin sonu çabuk görülüyor.Bu 
süreçten itibcıren savunduğum anlayış 
"biri lerine bilinç taşıyan" klasik ikameci 
örgütlenmenin tam da karşısında bir 

yerlerde bulunuyor. Siyasa llasmış 
ki tlelerin hareketl ilik-örgütlülüğü nü 

savunuyorum. Bence sosyalist 
örgütlenme bu anlayısa tekabül 
etmektedir. Bu birinci kimlik kendi 

seçim im. Kürt ve kad ın olmak ise anaının 
bono biçtiği kimli kler. Bir sosya li st olarak 
başkalarıncı muhtarlık "kurlarıcılı k" 
yapılınasına ne kadar karşıysam 
biri l erınin de kalkıp beni bir· Kürt olarak 

bana rağmen kurtaracaklarına 
inanmıyorum. Böylesi bir ''kurtarılmayo" 
da izin vermeyeceğim. Kür t-kadın Ben'i 

onecık ve sadece ben kendim 
kurtarabilirim diyerek bu doğru ltuda 
siyasi ınucadele- örgütlenınerne 
devam ediyorum. 

~~ Bu scçırnlerde, nufusun yarısını oluşturan kadınlcır, 7 bin 7 47 vckıl aday arasında ycınlızca 322 kişiyle 
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4 Sanatçı ve Göçmen Bir Kürt Kadını 
o Niger Hasip Karadaky 

Niger Hasıp 
Karada ky 
Süleymaniye'lı 
tiyatrocu bir Kürt 
kadını Müziğe karşı 
büyük bir ilgisinin 
olmasına karşın 
tiyatroda kara kılar 
ve büyük bir boşarı 
ile Bağdat 
Akademisini bitirir 
1991 yılına kadar 
Süleymaniye' de 
doçentlik ünvanı ile 
tiyatro üzerine 
çalışmalarını sürdürür 
ve dersler verır. 1991 
yılı ndan beri 
doğdugu topraklordcı 
aıiık yaşamıyor. 
Göçmen bır Kürt 
kadını olarak Viyana' da yaşamını 
surdürüyor. Ark..:ıdaşımız Baran' ın, 
Avrupa'da yapılan Kürt Kadınları 
Platformu' nda tanıştığı Nigor'la, yaptığı bu 
röportajı aynen yayınlıyoruz. . . . . 

- Kendinden biraz bahsedebılır mısın? 
NHK· .)966 yılında Süleyman i' de . 

doğdum. Uçü kız, ıkisi erkek beş kardeşız 
Kız kardeşierirnın ikisini de trafik kazasında 
kaybcHiın. Bobarn bölged~ bir hayli tan.ınmış 
biri. Kendisi ünlü bir şaırdır Onu 3 ay once 
yitirdi ın . Kendisi koınünizme inonıyı:ır ve çok 
güzel şiirler yazıyordu. Baba~ın şaır ol~ası 
benim sanolla ilgilenrneınde bır haylı etkılı 
oldu. ilk önceleri müzik eğitim i alnıayı 
istiyordum. Hatta sahneye dahi çıktıın. 
Ancak daha sonra korarıını değiştirerek 
tiyatro üzerinde eği tim gördüm <?ğrenciyken 
şiındikı eşinıle tonışiını ve cvlendık 6 yaşında 
bir oğlum var. 

-Uikenizde üniversiteye giden kadın 
soyısı bir hayli az. Babanın ay~ın biri. . . 
olması üniversiteye girmende bır haylı etkılı 
olmuştur sanırım. 

NHK Bizim bölgemizde kadınların 
qkumo yazma oranları bir hayli yüksek . 
Universilc mezunu kadın soyısı çok fazla. Bır 
kadın olarak üniver~it~~c gitınek bir oyııcalık 
değil. Ama sona~a ılgııi olmarnı babama 

borçluyum dıyebil i rim 
Bildiğim kadarıyla 
toplumda tiyatro 
olonında çalışan 
kadınlara karşı büyük 
bir önyargı var 
Oyunculuk yapan 
kadınların fahişelik 
yaptıgı zannedilir ve 
tepkiyle karşılanır. Bu 
nedenle de kimse 
kızının Tiyatro eğitımi 
almasını istemez. 
Çocuklugumdorı 
bilirim Büyüyünce 
artisi olocağımı 
söylediğimde evdeki 
yaşlılar bana kızmış ve 
tepki göstermişler di. 

-Tiyatro eğitimi 
almak istediğini söylediğinde ailenin ve 
çevrenin sana karşı tepkisi ne oldu. 

NHK- Tepkıyle hiç korşılaşma?ıın Ta~ 
tersine babam ve erkek kardqlerım benı bu 
konuda desteklediler. Güneyde oyuncu ya da 
şarkıcı olsun sana~a uğraşarı kadı nlara 
büyük bu saygı duyuluyor Bılınen büyük 
oktristlerden bir tonesı 20. yüzyıl ın 
boşlarında Süleyman i' de ya:1amış.Adı 
Gulezor Tevfik. Tiyatrosunu kurmuş, insanları 
tiyatroya çekebilmek için k.ompanyalar 
düzenlenıiş.Bir çok bölgeyı boştan sona 
dolaşmış, büyüklerimiz ondan 
bahsettiklerinde övgüyle anlatırlar. 

-Bize biraz öğrencilik yıllarından 
bahsedebilir misin? 

NHK- 1984 yılında liseyi bitirdim ve 
vniversiteye gitmek istiyordum O zamanlar 
okumak istediğim bölüm Sülı.:ymanı' de 
yoktu.Bu nedenle Bağdat' o gittım.Orodo 
tiyatro eğitimi aldım . E~iın le aynı okulda 
yön~tıncnlik bölümunde ok~yord.~k ~eş yıll ık 
eğıtımden sonra Suleymonı ye dondum ve 
bir ekademide Sanat, Yaratıcılık ve Ses 
)Onatı olanlarında ders verdim . Doçentliğinı 
3 yıl kadar sürdü. 

-Akademik kariyerini arkada bırakıp 
neden Viyana'ya gelmeye karar verdin? 

NHK- Körfez Savaşı'nın başlamasıyla 
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birlikte birçok kürt gibi ben ve e~im de 

lran'a ~ ığınmak zorunda kaldık.Bu bir yıl 
içinde Iran' daki tüm kürt bölgelerini 

dola ştım diyebilirim. Daha sonra Viyana'ya 

geldik .Yaklaşık bir yıldır Viyana'dayım, 
ama bir türlü ı s ı namadım. Yabancılık 
duygumu bir türlü atamadmı Posta ve 

teleton imkanlarının olmayışı nedeniyle evle 

bağ lantı kuram ıyoruz.Bölgemızde durum 

giderek kötüleşiyor ve bizim 
kaygılanmoktcın başka yapabileceğimiz bı r 
şey yok 

-Bir kürt kadını olarak ırkçalakla 
kar~ıla~tığın oldu mu? 

NHK- Elbette. Akodemide Kürt olduğum 
içın tepki gerdüm ama dolaylı bir tepkiydi, 

doğrudon yüzüme vurulan bir tepki değildi . 
Birinci sınılta iken sene sonunda bir oyunu 

sahneleyip sunmamız gerekiyordu ve bir 

profesörüm bana boşrolü vermişti . Tanrısal 
niteliklere sahip, erdemliliğin ve temizliğin 
simgesi olon bir kodını canlandırmak 
zorundayd ım . Ancak polisle birlikte 

çalıştığın ı sonradan öğrendiğim 
öğ rencilerden biri, beni Profesör' e şikayet 
etti. Kürt olduğum ıç ın böyle bir rolü 

oynoyamayacağımı belirtti . Ve rolün 

benden alınması için hocoma baskı 
uyguladı.Baskıya rağmen rol bono verildi . 

1986 yılında ise gençler için 
düzenlenen bir Festivale kahldım. 
Oynadığını boşrol nedeniyle birıncilik 
ödülünü aldım Benını gibi bir başka kürt 

kod ı n ı da ikincilik ödülünü olmaya hak 

kazand ı. A ncak önemli iki ödülün de iki 

kürt kadınma gitmes'i pi rilerini rahatsız 
etmiş olacak ki ödül törenı öncesi 
profesörlerin bizimle konuşmak isteqikleri 

haber verildi . Ikimizden birinin ödülLinden 

vazgeçmesi gerekti~in i belirttiler. Neden 

diye sorduğumuzda da, ödüllerin iki kürde 

verilmesinin tepki toployacoğı, milli 

teşkilahn ise kendilerine baskı uygulayacağı 
vurgulandı Ancak ikimiz kendi aromızdtı 
anlaşarak ödüllerimizden 
vazgeçmeyeceğimizi açıkladık. Daha sonra 

ödül törenine çlktığımızda bir de baktık ki 

her ikimiz de ödüllerimi~i iki Arap 
kad ı nıyla paylaşıyoruz Odüllerimızı . 

pcıylaştığ ımız Arap kadınlarının hem çok 

küçük rolleri vardı hem de kötü 

oyuncula rd ı. 
Yine 1988 yılı nda katıldığını bır diğer 

Festivalde birincilik ödülünü kazand ı m. 
Tören öncesi birinciliğin bana verileceği 
söylendi Ancak tören sırasında benim 

ad ım yerine bir Arap kadının ın ismi 

okundu. Profesörler bu olaya çok 
sinırlendi ler ve olayı protesto ettiler .Ancak 

odülümü o lomadım. 
Okulu bitirdikten sonra Sülemani' de 

boşloy.on meslek hayatımda zorluk 

yaşadım. Sülemani bir kürt kenti olmasırıo 
karşın lise sorırası eğitim Arapça yapılmak 
zorundaydı. Ben ise Arapça yapmak 

istemiyordu~ Okulun yöneticisi bir oraph. 

Dersi Kürtçe aniatmarnı istemiyordu. Bazen 

kapıyı aralar ve Arapça ders yapıyor 
muyum diye beni dinlerdi. Kürtçe 
an lattığ ımı farkettiğinde ıse bağ ırıp çağı rır , 
küfrederdi . Iş imelen atılmak ya da 
kovuşturmoya tabi tutulmak istemiyorsam 

dersı Arapça vermek zorundoydım . Fakat 

benim ve tüm öğrencileri n Kürt olduğunu 

düşündüğümde Arapçam çok iyi olmasına 
karşın boğazını düğümleni r, 15 dakikadan 

fazla Arapça konuşamozdım. Sinirimden 

oğlcı rd ı m. 
-Bir kadın olarak cinsiyetinden dolayı 

ayrımcılık ya do zorlukla karş ılaştığın 

oldu mu? 
NHK Süleymaniye'de, diğer Kurt 

şehırleri gibı. Hemen hemen ürkemizin her 

yerinde tüm kadınlar baskı altında . Ama 

ben şanslı sayılırını çünku aydın bir aileden 

geliyorum.Çocukken abim lerle kendi 

aramda bır fark görmedim Toplumdan ise 

doğrudon değil , dalaylı olarak baskı 
gördüm Şarkı söylediğim için sürekli 

turnelere çıkıyordum . Güney Irak başta 
olmak üzere bır çok bölgeyı dolaşt ı m. 

Sonra okulda voleybol, basketbol ve 

hendbol takımlarına do girmiştim. Spor 

müsabakalarına katılıyordum. Turneya da 

musabakolar sırasında yaşadığım dolaylı 
baskılar, bastı rıldık ları n ı farketmeme yol 

açtı Kadınlar zayıf görülüyorlardı. 
Hemcinslerimin yaşadığı bu baskılan 
farketmem tiyatroyu seçmemde itici rol 

oynadı Tiyatro aracı l ığıyla kadınlara 
düşüncelerimi iletmek is tıyordum. 

- Son olarak diğer kürt kadıniarına 
iletmek istediğ in bir şey ar mı? 

N HK- Şimdiye kadar Kuzeyli bir kadın 
tiyatrocuylo tanışmadım ve ismini de 

duymadıın . Bana göre tiyatro kad ı nların 
etkilerini, güçlerini göstermede etkili . 

Tiyatro aracı lığ ıyla insanlarla 
poyloşobiliyorum. Bu nedenle kuzeyli 

hemcinslerimin de kendi güçlerinı 
göstermede etkili bir araç oloccığıno 
inan ıyorum . 
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ÖLÜMDEN SONRA! 
Ün bir yıl önce teyzesinin 

oğluyla evlenerek Hamburg' a 
gelen Saniye, göçmenliğin 
bilinen sıkıntıianna ek olarak 
kocasıyla olan il işkisinde büyük 
bir mutsuzluk yaşar. Sık sık 
ayrılmayı düşünse de ç~c~~ları , 
çevresi ve belki de kendısının 
de hazır olmadığı nedenler 
dolayısı ile ayrılmayı erteleyip 
bir şeyler düzelir umudu ile 
beklerneye karar verir. Bu 
arada tek teseliisi tüm 
sıkıntılarını paylaştığı bir kadın 
arkadaşıdır. Fakat bu kadın, 
kocôsı ve kocasının akrabaları 
tarafından kabul görmeyen, 
kocasından ayrılmış "kötü" bir 
kadındır. Ona arkadaş ı ile 
görüşmesi sık sık yasaklanır. 
Saniye beklemenin 
anlamsızl aşt ığı ve bu 
beraberliğin çeki lmez hale 
geld~i bir noktada ayrılmayı .. 
gündeme getirir. Bunun bedelını 
ise 19.08.1996' da gece 
uyurken kocası tarafından 
öldürülerek öder. Aradan aylar 
geçer ve mahkeme günü gelir. 
Burası bir mahkeme salonu, 
erkek hcıkiın l i, erkek savc ılı ... 
Saniye'yi öldüren koca . 
yargılanacak. "Baş ı öne eğık, 
acılı bir koco ve baba, 
gazetecilerin flaşlarına yüzünü 
kapayarak, başını öne eğe:ek 
giriyor salona. Başı öne eğık, 

etkileyecek, hem de çok 
etkileyecek kendisini 
yargılayacak olan 
hemcinslerini , hakimleri ve 
savcıyı Ve nitekim, farklı . 
değerleri~, no~ml.?rın ~~çerlı 
olduğu bır dogu ulkesının 
insanı olma adına etkiliyor 
zavallı koca hemcinslerini, 
hakimleri ve savcıyı. Ve Saniye 
bu değerlere, normlara 
uymamış, kocasını ailenin ve 
toplumun gözün?e~ . , . 
düşürmüştü. Tabıı kı, Sanıye nın 
namusundan da sorumlu olan 
koca buna tahammül 
edemezdi. Neydi bu değerler? 
Mesela, Saniye kocasından 
ayrılmış kötü bir kadın olan 
Yıldız' l a arkadaşlık etmişti. Ve 
bu çok garip bir arkadaşlıkmış, 
onunla aynı kanepeye 
uzanarak televizyon izlermiş , 
onunla vedalaşırken 
dudaklarından öpermiş, yani 
bu ilişki lezbiyen bir ilişki 
olabilirmiş. Başka bir örnek, 
tüm aileyle birlikte gidilen 
piknikte Saniye üstsüz 
güneşlenmiş. Tüm bunlar 
yetmezmiş gibi bir de 
kocasından ayrılmaya karar 
vermiş. Zavallı koca ne 
yapabilirdi onu öldürrnekten 

· başka? 

Ve Sevgili Yald1z, 
~--~~~~~--~~~~~ 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Sararmış çehren, titreyen 
ellerin, hüzünle dolmuş 
simsiyah gözlerin gözümün 
önünden gitmiyor. Yargılanan 
sanki sendin. Bir saat sorguya 
çekildin. "Normal miydi Saniye 
ile olan arkadaşlığın?" Bütün 
gücünü toplamoya çalışarak, 
sadece güzel bir dostluğun ve 
arkadaşlığının olduğunu , 
suçlamaların doğru olmadığını 
çırpınarak anlatmaya çalıştın. 
Uzun uzun özel yoşantınla ilgili 
sorguya çekildin. Sana 
neredeyse Soniye'nin 
ölümünden sorumlu olduğun 
duygusunu vermeye çalıştı, 
sanığı savunan KADlN 
avukat. .. Sanki seni bir şeylere 
ikna etmeye çalışıyordu. Bu 
arkadaşlığı sanığın anlamasının 
ne kadar zor olduğunu, adamın 
kendisini ihmal edilmiş 
hissettiğini ve Soniye'nin seni 
ondan daha çok sevdiğini vs. 
düşünmüş. Onun bu ruh halini 
anlamak gerekirmiş, t~rn 
bunları anlamalıydın . Ustelik 
sen de o kültürden geliyorsun. 
Bunların sona çok tanıdık 
olması lazım! Mahkeme tipik 
bir çifte standortla sonuçlandı. 
Soniye kadın kimliği ile 
öldürülüp göçmen kimliği ile de 
ölümünden sorumlu tutuldu. 
Orient değerlere ters düşen 
davranışlar sergilemiş, kocaya 
onu öldürmekten başka şans 
bırokmomış oldu . Başka 
durumlarda göçmen kültürleri 
ayrımcılığo uğrayıp kabul 
görmezken bu olayda 

mahkeme pozitif bir ırkçılıkla 
Kürt ve Türk geleneklerine 
anlayış gösterip, sonıkla 
cinsiyetçi bir dayanışma 
sergilemiştir. Oysa benzer 
değerlerden dolayı ayrılmak ve 
kendince özgür yaşamak 
isteyen Avrupalı erkeklerin 
şiddetine maruz kalan ve kadın 
sığınma evlerine sığınan 
Avrupalı kadın soyısı 
azımsanmayacak kadar çoktur. 

Hakimleri ve savcısı 
erkeklerden oluşan bu 
mahkeme beyaz adam 
babacanlığıylo kocayı hafifletici 
tüm bu nedenlerden dolayı 
sadece öldürmeye kast'tan 4 yıl 
6 oy hopisle cezalandırır. 
Yasolar karşısında aile içi şiddet 
uygulamoları veya öldürme 
olayı cinayet olarak 
değerlendirilmiyor. ~olayısıyl~ 
kadın kocanın ofkelı olduğu bır 
durumda istenıneden 
öldürülmüş oluyor. Planlı değil, 
karşılıklı tartışma ve gerginliğin 
sonucunda ölüm olayı gündeme 
gelmiş oluyor. 

Bu karar, tüm erkeklere 
"Karılarınızı öldürün! Dört sene 
yatarak kurtarırsınız", kadına 
da, "Nasıl yaşayacağına kendin 
karar vermeye kalkarsan· 
ölebilirsin" mesajını vermiştir. 
Böylece huk.:.ık devleti, erkek 
hakimiyetini yasalarıyla bir kez 
daha onaylamış, kadınların 
öldürülmelerini 
meşrulaştırmıştır. 
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Kürt kadını ve cinsellik 
denince insan ilk etapta ne 
düşüneceğini şaşırıyor. Şöyle bir 
gerilere uzanıp çocukluğumu 
düşününce o, sadece Kürtlerin 
olduğu yaşantımıza geliyorum ve 
birden Kürt kadınının cinselliğinin 
ne kadar önemli olduğunu 
kavrıyoruz bir anda. Aslında Kürt 
kadınının iki işlevinin bir anda ön 
plana çıktığını görüyoruz. 

ıc cinselliği 
)t işgücü 

Ve herhalde Kürt kadınının bu 
iki işlevi olmasa, o da diğer tüm 
kızkardeşleri gibi yaşamasına 
izin verilmeyecek bir yaratık 
olurdu. 

Kürt kadınının bu iki 
özelliğinin ortak yanları vardır; 
bu iki özelliği de, alınabiliyor, 
satılabiliyor, kiraya verilebiliyor, 
tekrar kullanılmak üzere yedekte 
kullanılabiliyor. 

Kürt kadını daha doğar 
doğmaz dünyanın herhangi bir 
yerindeki kızkardeşle ri gibi 
karşılanıyor. Yani bir isteksizlikle. 
Ama büyümeye başlayınca kendi 
cinsiyetine yüklenen i ş lerinde, 
kıyısından köşesinden tutmaya 
başlıyor. Bu arada kendisine en 
yakın olan kadınlar başta olmak 
üzere akraba olan ve olmayan 
tüm erkekler, gelenekler, türküler, 
atasözleri vs. vs. ile kadın yoğun 
olarak cinselliğinin 
değerlendirileceği forma 

oturtuluyor. Yani cinselliğinin 
başkaları tarafından en verimli 
bir şekilde kullanılacağı bir hale 
getiriliyor. Nedir bu en verimli 
hal? Satın alan veya kiralayanın 
kim olduğuna bakılmaksızın o 
kişinin cinsel taleplerini sessiz 
sedasız ve hiçbir maddi ve 
manevi karş ı talebi olmadan 
karşılaması . Bu talep 
karşılamada , en yaygın davranış 
modeli ise erkeğin cin selliğini en 
iyi şekilde yaşaması ve kadının 
ise cinsel bir zevk almadan onun 
bu talebini en iyi şekilde 
karşılaması. Tabii " iyi şekil" 
kavramı da erkeğin taleplerine 
göre belirlenmektedir. Bu da "her 
yiğidin bir yoğurt yiyi şi vardır"a 
denk dü şer. Yani bazı "yiğ it" ler 
kamçılamaktan hoşlanırken . Bir 
diğeri ters ilişkiden hoşlanabilir. 
Bunlar tabii Kürt toplumunda 
kapalı kutulardır. Ve iyi bir 
kadının, kocasının sırlarını 
tutması gerektiğ i için bunlar sır 
olmaya ve erkekler de 
"beyefendi" olmaya devam 
etmektedirler. Bu hal kadının 
bedeninin sanki cinselliğinin 
içine konulup ambalajlandığı bir 
kap görevi görür. Süslenilip 
pazarlanır. Bu nedenledir ki, 
evlenme ya şındaki kızlar 
alelacele doktora götürülüp 
dişleri yapılır vs. ve verilen mal 
sağlam hale getirilir. Bu nedenle 
kız çocuklarının hastalıkları 

flJ Vestfold ll Meclis Boşkan yardımcıs ı olon Rond, Gron Törrirg, Norveç Parlamentosu Kürt Grubu Boşkon ı 
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özenle saklanır. Ve bu çocuklar 
evlendiklerinde bu hastalıkları 
a.rtık .saklanmaz hale gelince de 
çok geç kalmış olurlar ve 
hayatları bu hastalıkların 
pençesinde amansız bir şekilde 
geçmeye başlar. Kim artık nereye 
kadar direnebilirse. 

Kadının cinselliği ya ilk 
pazarianan öğe olup yanında, 
vapurlarda veya trenlerde 
pazarianan tarak, kalem vs.nin 
"yanında bedava" dedikleri 
hediye gibi oluyor. Ya kadın 
pazarlanıp yanında iş gücü 
(marifetleri) bedava olarak 
pazarianıyor yada işgücü satılık 
cinselliği "yanında bedava" 
olarakikram ediliyor. Ve tabii 
fiyatı belirleyen faktörler de bu 
cinsellik ve işgücünün 
kalitesi(!)dir. Cinsellikte fiyatı 
?rttıran etkenler kadının fiziği, 
ıtaatkar oluşu, cilveli oluşu başta 
gelirken elinin her işi tutması 
gereken yani hem ağır dış işler 
hem de ince ve zaman alıcı 
tüketici ev ve el işlerinde becerikli 
olması gerekmektedir. Bu 
faktörlerin azlığı veya çokluğu bu 
fiatı yükseltir veya alçaltır. 
Kadının doğurganlığı başlı 
başına temel bir etkendir. Ancak 
bu evlilik öncesinde belli 
olamayacağı için bu satış anında 
bir faktör olarak ele 
alınmayabiliyor. 

Kürt kadınları çeşitli şekillerde 
pazarlanıyorlar. Bunlar sırasıyla; 

>- Ba şlık parası karşılığında 
satılması , 

>- Erkek kardeşine bir kadın 
satınalmak üzere birine 
verilmesi , yani değiş-tokuş 

edilmesi, 

~ Berdel olarak verilmesi gibi 
bellı başlı kategorilerde 
düşünülebilir. 

>- Başlık parası karşılığında 
satınalma , Kürtlerde en yaygın 
olan kadın cinselliğinin 
pazarianma şeklidir. Parayı 
veren "düdüğü çalar" ATAsözüne 
uygundur. Bu nedenle 8-9 
yaşlarındaki kız çocukların 
bedenleri , 80-90 yaşına varan 
yaşlı erkeklerin en sapık 
ilişkilerini uyguladıkları 
oyuncaklar gibidirler. Yanında 
kendilerine hizmet eden ve çocuk 
doğuran, az yemek yiyen ve hiç 
itiraz etmeyen/edemeyen bu 
yaratıkların bir benzeri daha 
yoktur. Şu anda elimizde 
rakarnlar olmamakla birlikte 
zaman zaman basına ve ' 
televizyonlam yansıyan ve 
özellikle Ağrı'da yaşlı erkeklere 
para karşılığında cinsellikleri 
satılan kadınlardan haberimiz 
var ve bu diğer bölgelerde de üç 
aşağı beş yukarı benzer 
şekillerde devam etmektedir. Ve 
özellikle küçük kızların bu 
konuda daha iyi para etmelerine 
dikkat çekmek gerekiyor. Bunun 
en önemli nedeni kullanım 
süresinin uzamdsıyla ilgilidir. 
Yaş küçüldükçe kullanım 
süresinin uzamas ı burada önemli 
bir etkendir. Bir di9er yanı da 
yaş küçüklüğünün kadınlarda 
cinsellikten zevk almayı 
önlemesidir. Bu yaşlardaki bir 
çocuk babası ve dedesi 
yaşlarındaki bu erkeklerle 
normal ve zevk alıcı bir ilişk i 

IJ Anita Apeltun Seleve Norveç'li sosyal antrepolog Erik Sauer gıbı Norveç'li kadınlar, düşüncclc6nden 
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yaşayamaz. Ve aslında bunun 
da tam böyle olması 
istenmektedir. Böylece cinsel 
zevki tanımaz ve başka 
erkeklerde bu zevki arama gibi 
bir durumda, ortadan kaldırılmış 
olmaktadır. Dikkat edilirse 
Kürtlerde, kadınların evlenme 
yaşı hep küçüktür. Dersim halkı 
arasında eski anlayışa göre bir 
kız çocuğunun evlenme yaşına 
gelip gelmediğinin tesbiti için kız 
çocuğuna arkadan habersiz bir 
yün yumağı atılır, eğer bu 
darbeye karşılık kız düşmez ise 
o kız çocuğu evlenme yaşına 
gelmiş bulunmaktadır. Yine kız 
çocuklarının küçük yaşta 
evlendirilmesinin bir diğer 
avantajı {erkek egemenler 
için)da, cinselliğinin kullanım 
süresinin uzunluğu ve itaat 
olayının rahat sağlanmasıdır. 
~ Kürt kadını; yakını bir 

erkeğe kadın satın alınması 
durumunda, para olarak karşı 
tarafa ödenen bir mübadele 
aracıdır da aynı zamanda Bu 
nedenle babası için, kardeşi , 
ağabeyi ya da kuzeni için kadın 
satın almada kullanılan bir 
metadır. Cinsel kullanımı 
sağlanacak bir kadın satın 
almak için bir diğer kadının 
cinselliğinin kullanım hakkı bir 
başkasına devrediliyor bu 
olayda. 

~ Kan davalarında, özellikle 
yani bir tarafın maddi kaybı 
olması durumunda kadının 
bedeni bir tozmin şekli olarak 
sunulmaktadır. Bu durumda 
kadının hiçbir seçme şansı da 

doğal olarak yine yoktur. Bu kişi 
bir kaç karılı olabilir, yaşlı 
olabilir ya da halen bebek olan 
bir erkek çocuk olabilir. Yant 
cinselliği birinin emrine verilmiş 
olup o kişi nasıl , ne zaman, 
nerede ve ne şekilde isterse o 
şekilde kullanabilir, kiraya 
verebilir. 

~ Kumalık, kadınlarımızın 
kişiliklerinin en ağır şekilde 
zedelendiği bir kurumdur. 
Burada erkeğin, değişik 
bedenlerde değişik hazlar 
arama davranışıdır. Zaman 
zaman grup seksi olabilecek 
durumlara da zorlanabitecekleri 
ihtimali hiç düşük değildir. 
Ayrıca kadınların birbirleriyle 
cinsellikleri anlamında 
kıyaslanmaları, cinsel istekleri 
olsa dahi bunu başkalarıyla 
paylaşmaları , bu konuda bir kaç 
kişiyle aynı erkeğin olması 
nedeniyle cinsel isteklerinin 
karşılanamaması , yeni ve genç 
kadınların alınışıyla daha yaşlı 
olan kadınların eskimiş birer 
mendil gibi bir tarafa 
bırokılmaları Kürt kadınlarının 
hiç de az yaşamadıkları bir 
olgudur. 
~ Kürt kadınlarının , birden 

fazla erkekle cinsel deneyimler 
yaşaması da mümkün değildir. 
Onların her zaman bir sahibi 
vardır. Bu sahip(!)lerinin ortadan 
kalkması durumunda bile bu 
kadınlara cinsel zevkler 
yasaklanmaktadır. Aynı olmasa 
bile Hindistan suttee' lerinin bir 
benzerini de Kürt kadınları 
yaşamak durumundadır. 

EIJ dolayı cezaevinde bulunan Leyla Za na ve Nobel Barı ş ödülü sahibi Aung San Suu Kyi'nin serbest 
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iLK ÇELiŞKiLERiM 
Cocukluğumun en büyük 

şaşk~nlığını oyun arkadaşıının 
ayakta işediğini gördüğümde 
yaşadım. Çelişkiyi ortadan 
ka ldırmaya çal ı şı rken üstüm başım 
günde en az üç kere s ırılsık lam 
oluyordu. Denemelerimin her 
seferinde başarıs ı zlıkla 
sonuç lanması üzerine, giysilerin 
altındaki insan vücudunu merak 
etmeye başladım. Fırsat buldukça 
kapı altı ndan banyo yapanla rı 
izlemeye ça l ış ı yordum. Dah~ . . 
henüz merakımı giderememıştı~ kı 
halama yakalandım . Ve güzel bır 
azarı işittikten sonra çok 
istememe rağmen bir daha 
kapı altlarına yaklaşamadım. 

ikinci çel işkimi ise, 
Elazığ'dan lstanbul'a göç 
ettiğimiz sene yaşadım . 
Dokuz yaşında olmama 
rağmen o seneye ilişkin çok 
az şey hatırlıyorum . 
Bunlardan biri de, ben 
konuşurken birilerinin sürekli 
gü ldüğü idi. Başlang ı çta 
gülmelerinin nedeni Elaz ı ğ . 
Türkçesiyle konuşmamdı, yanı 
Türkçeleştirmeye ça l ıştığım 
Kürtçeydi . Daha sonra 
istanbul' luları taklit ederken 
aşırı kı.yırtmamdı alay konusu 
olan. üzeilikle "r" harfini 
öyle abartılı bir şeki~de 
telaffuz ediyordumkı 
Amerika' lıları bile 
çatlatıyordum karşımda Hele 
abiınierin bana 
kitaplardan paragraf 
okutarak daha sonra 

kahkahalarla gülmeleri beni 
çileden çıkartıyordu . 

Üçüncü çelişkimi ise, 12 Eylül ile 
birlikte yaşadım . 12 Eylül olmadan 
bir yıl önce ortaokul birinci s ı nıfı 
okumak için Diyarbakır'.a 
gönderilmiştim. Okulun tam 
karşısında Eğitim Fakültesi vardı. 
Oranın yemekleri hem güzel 
hemde bedavaydı . Bedavaydı 
çünkü üniversitede okuyan abi ler, 
bize yemek ı smarl ıyorlardı . Yeme~ 
ısınarlama işinde söze dökü l meınış 
bir pazarlık yatıyordu. Ben obur ve 
şişman bir çocuktum bu sayede 
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karnımı güzel bir şekilde 
doyuruyordum. Onlar ise birbuçuk 
saatlik yemek tatilinden 
yararlanarak bize "Türkiye'nin 
gerçeklerini" anlatıyorlardı. Ben bir 
taraftan kuru fasulyeyi mideye 
indirirken bir yandan da 
hapishanelerde yapılan işkenceleri 
dinliyordum. Dinlediklerimden 
sadece az bir bölümünü onlasam 
da, abiierin bize böyle ilgi 
göstermesi beni çok 
gururlandırıyordu. Onlardan 
öğrendiğimi popağan gibi 
evdekilere satmaya çalıştığımı 
hatırlıyorum. Daha sonra 12 Eylül 
oldu ve benim naklimi istanbul' a 
aldılar. Tekrar istanbulmacerası 
başlamış oldu. Bir farklılıkla; 
evdeki kitaplar ve kasetler yok 
olmuştu. Sokakta artık kimse 
politikadan bahsetmez olmuştu ve 
en kötüsü de okuldaki öğrencilerdi. 
Okulda artık ne boykot yaşanıyor 
ne de bana olup bitenleri 
anlatacak abiler vardı. 

Yaşadığım ilk çelişkilerden bir 
diğeri ise 14'lü yaşlarıma rastlıyor. 
Ailenin en küçük çocuğu olmam 
nedeniyle şanslı sayılırım. 
Şanslıyım çünkü hiç bir zaman çok 
iş yapmak zorunda kalmadım. 
20'Ii yaşiara kadar yemek 
yapmasını bilmezdim, öğrenmeye 
de hiç meraklı değildim. Ev 
temizliğini de okuduğum için 
yorulmayayım diye hep halarnlar 
yapardı; benle abime hiç 
kıyamazlardı. Ancak ben kazara 
kendiliğimden bir şey yıkamaya 
kalkarsam halamın ilk söylediği şey 
abimin o mantarlı ve kokulu 
ayaklarından çıkan çoraplarını 
yıkamam olurdu. Bu istek 
karşısında deli olmamak 
imkansızdı. kendimi tutamaz 

halamla daha sonra abimle çatır 
çatır kavga ederdim, ancak her 
seferinde de edepsiz suçlamasını 
göze alırdım. Çorap yıkama işi 
karşılıklı olsaydı belki 
yıkayabilirdim; ama iş tek taraflı 
olunca "neden o değil de ben? " 
ya da "niye?" soruları kofarnı 
kurcalıyordu. Cevap; "sen kızsın", 
"o senin abin, yıkasan ne olur" 
olunca da tüm sinirlerim 
ayaklanıyordu. Ama şımarık 
~uçlaması bana çok ağır geliyordu. 
Içimden isyan etsemde şımarık 
olmadığımı ispatlamek için 
kendimi affettirınek amacıyla 
çorapları suya basardım. Bazen 
burnuma mandal takar çorapları 
yıkardım, bezende suya basar bir 
hafta boyunca evin daha da 
kokmasını sağlardım. Bu sayede 
gizlide olsa halarndan hıncımı 
alırdım. 

Yaştın büyüdükçe çelişkilerim 
artıyordu. Lise arkadaşlarımın 
büyük bir bölümü olumsuzladıkları 
birini gördüklerinde "kıro" yani 
"Kürt" diye küfrederlerdi. Onların 
ağzından her kıro kelimesi çıktıkça 
ezilip büzüldüğümü bir deliğe 
saklanma isteği duyduğumu 
hatırlıyorum. Bir hata yapacak 
olsam " acaba bana da kıro derler 
mi?" diye paniğe kapılırdım. 
Panikle birlikte içimden onlara 
karşı bir hınç da gelişirdi. Sonun 
da bu hıncım ağır bastı ve ben Kürt 
olduğumu yavaş yavaş itiraf 
etmeye başladım. Her Kürt 
olduğumu söyleyişimde sanki 
olağanüstü birşey 
yapıyormuşcasına tatlı bir 
yorgunluk ve huzura kapılırdım. 
Kürt olup da Kürt olduğumu 
söyleyebildiğim için kendimle gurur 
duyardım. 

öldürmeyle sonuçlanan saldırıları, san olarak l~atman'ın Kozluk ilçesinde zorla kaçırılan 13 yaşındaki 
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() DiLiMi BiLSEN 

BENi ANLAYABiLiR MiSiN? 

Birbirimizi 

anlayabilmek 

aynı 

coğra~anın 

dilini 

konuşmaktan 

geçmıyor; 

yüreklerimizi 

karartan 

o 

korku 

engelini 

aşmaktan 

geçıyor. 

Savaş bölgesinde yaşayan Kürt kadınları, bizleri kuşatan egemen 
sıstem in yol açtığı koyu bir dilsizliğe mahkum edildik. Kürt yanımızia 
hemcinsimiz olan ezen halkın kodiniarı ile ayrı dilleri konuşuyoruz 
Yani evde, işte ve hayatın birçok alanında aynı kuşatılmışlıkları ortak 
yaşadığımız ezen halktan hemcinslerimizle. Ayrı coğrafyalarda 
yaşıyor oluşumuzun yol açtığı, etnik dil olgusundan Kaynaklı değil bu 

dilsitlik. Kaynağında biraz da egemen olanın içselleştirilmesi ve 
tercih edilirliği yol açıyor bu dilsizliğc. 

Ayrı dilieric konuştuğumuzu, yaşanan soykırımiara ve vahşete ölü 
sağırlığıylo yaklaşılmcısında hissettik, acılarımız ve haykırışlarımız 
karşısında kaldığımız yalnızlıklarda gördük. Şöyle bir gerilere dönüp 
baktığımızda siyasalliteratürde edebiyatı yapıldı bu dilsizliğın. 
Sorunlarımız ve farklılıklarımız, ayrılıkçılık ve milliyetçılik olarak 
damgolandı bir dönem Ve bu süreçten süzülüp gelen kadınlar bu 
sefer de kadın hareketine taşıdılar bu düzeyleri. Yanı, bu sefer de 
gizli şovenizmin ve kemalizmin kadın hareketindeki versiyonu ile 
çıkıldı önümüze. 

Yüksek feminizm yapılıyor olma adına koyv bir dilsizliğc mahkum 
edildi Kürt kadınları . Evet Kürtlük yonıınızın kadınlık yanıınızı 
belirliyor oluşu bağdaştırılaınadı kadınlık mücadelesiyle. Sisternın 
ırkçı, asimılasvoncu ve imhacı yanına dönük söylemlerimiz, 
ilişkilendirileınedı kadın özoürlüklerimizle. Çoğu kere şüphe ile 

yaklaşıldı kadınlık çığlığımıza Kadın dayanışması adına ortak 
söylem adına didik didik edildi bildirilerimiz. Sergilenen kadın 
dayanışması olgusunu her sorgulayışımızda, yıllarca hapis yalılmak 
istenmediği söylendi yüzümüze. Bu sefer de potansiyel tehlike 
oluşturuyorduk kadın platformlarında Kadın kiınliğimizle sahip 
çıktığımız ve dönüştürme mücadelesi verdiğimiz czilmişliklerımizın, 
beyinlerde, yüreklerde yarattığı sancı ve korkuyu bir kez daha gördük. 
Sorun aynı coğrafyanın dilini bilmiyor olmak değildi . Yüreklerimizin 
ortak dilini susturan egemen sistemin ırkçı ve osimilosyoncu niteliğinin 
içselleştirilmcsiydi. Yüksek feminizm yapılıyor iddiası bile örtemedi bu 

çıplak gerçeği. Nasıl ki, Kürt siyasal sorunu, büyük siyasetlerin, 
milliyetçilik ve ayrılıkçılık yoftolorıno rağmen kendi cephesinde bır 
meşruiyet yaratmışsa, Kürt kadınlarının da ezilmişliklerine dönük 

mücadelesinde "kadın mücadelesi yopılmıyor" gıbi yoftalara .rağmen, 
kendi mecraında haklı bir meşruiyet çizgisinde gelişip serpileceği 
konusunda şüphe duyulmamalıydı 

Eı.en halkın kadınlarının, sistemin ırkçı ve imhacı yonını gözardı 
ederek sadec~ cinsiyetçi ayağına dönük mücadelesi; hemcinslerı olan 
biz Kürt kadınlarının asker postalları altında uğradığı tecavüzlerın, 
cınsel taeizierin görülmemesi, duyulmaması ve konuşulmaması gibı 
koyu bir dilsizliğin yaşanmasına yol açıyor. Kadın kurtuluş 
mücadelesini biraz da sağlam temellere oturtmak sanırım, egemen 
olan, tüm erk ve söylem tarzlarındon arınmaktan geçiyor Ezen halkın 
kadın sovaşçılarının, yüreklerini lüm czilmişliklere kadınca açınalarını 
öneririm. Orada yüreklerimizın aynı dili konuştuğunu göreceksiniz. 

~~ bir kız çocuğunun, başka biri adına çıkarılan sahte nüfus cüzdanı ile koruculardan Aydın Ok 'o nikohının 
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& DiYARBAKlR 5 NOL~ CEZAEVi 
~h KADlNLAR KOGUŞU 

"iTOGLU iT MEKTEBiNDEN 
MEZUN OLAN KADlN " 

5 femmu2 199t'.:!.s .s•,inden oıılt tHw.~k, 8 
fe:mmL~z 199t'de Elrızı~ Mıı.~en ilqe:si 
~kınlrımıda işl-'.ı:tıce ::ıöt·miiş \'<lziye:tte 
cesedi bulum1n Vedrıt Ay.:l ı tl'ın 

ölümilnUn iizerin<letı ~ıeçetı 6 :,•1 i:;;inde .. 
Susut~uk ç~esi:,~e ssıaece at'fılrıtımı 
frıili meçhul! et) hrılrı 9i2emitıi koru~ror: .. 
Bu kiırııtılı k ~:,ıd ınlı§fı f"ı f~rılınc.oı~ 
kiı<l Sı t~ Vedat Aydın ve 3 500 f•~ili 
meçhul olrır~k ~'Ok edilenler·ıu-;:ımızdSı 
y-:ı ~ rı:-ıısıcSıldSırdır. Bu i:i:,ıkü:ı(i Vedat 
Aydın' ltı SıtliSinSı :pu1:,'0tt~m. 

Yıl 1982, Diyarbakır' ın D ilan 
sinemasının karşısındaki 
kaldırımday!!TI· Saat sabahın 

6' sı ve Universitedeki sınıf 
arkadaşlarımla pikniğe gitmek için 
toplanıyoruz. Ben de bekliyorum. Bir an 
uzaktan bana seslenen bir kadın sesiyle 
döndüm. Sı nıf arkadaşlarımla birlikte 
sesin geldiği yöne baktık. Ses 
gazinanun kapısından gel iyordu . Bir 
kadın ve gazinanun badigardları 
oldukl arı her hallerinden belli olan bir 
kaç erkek. Bir an şaşırdım, tanıdım ve 
dondum. Çünkü sivil hayattayım. Sınıf 
arkadaşlarım merakla bana bakıyorlar. 
Toplum feodal Böylesi bir toplumda 
konsomatris bir arkadaş ım olamaz diye 
düşüne dursunlar, arkadaşım mesaisini 
bilirmiş e·; ine gidiyor. Evet tanıdım 5 
nolu d~ki arkadaşımdı. Tabii bunu bir 
tek ben biliyorum. Sınıf arkadaşlarımın 
bir çoğu okuldan ayrı kaldığım uzun 
arayı nerde geçirdiğimi bilmiyordu. 

Ara sıra sorduklarında sıkılıp uzun bir 
tatil yaptım diyordum. Bazen anlatmak 
bana masal gibi geliyordu. Gelmez mi? 
Yaşayanların dışında da kimsenin 
aklının çok da alamayacağı bir 
yaşamdı. O şaşkınl ığı kısa bir süre için 
de olsa bırakıp yanına gittim, 
birbirimize sarıldık. 

Bu öyküyle birlikte yine 1980' Ierde 
Diyarbakır 5 No' lunun ünü ülke 
sınırlarını aşmış. Esat Oktay Yıldıran 
dönemindeki Cezaevi Kadınlar 
Koğuşundayız . Gündüz saatlerindeyiz. 
Tam anımsamıyorum hangi saatti . Tabii 
sayısal saatten bahsetmiyorum. Içiima 
saatleri miydi, hücre cezası mı , sıra 
dayağı mı , fare yakalama seferberliği 

"2 mı. ... 
Koğuşun iç koridorlarından gelen 

bağırtıdan, nara, jop, açılan-kapanan 
kapıla rdan ve asker seslerinden yine 
tutuklu getirdiklerini an layıp, her 
zaman olduğu gibi içimizde yeni · 
gelenlere uygulanacak ıslah hareketinin 
burukluğunu duyumsayarak sessizce 
birbirimize bakıp beklerneye başladık. 
Zaten beklemeyip de ne yapacaktık? 
Babamızın çiftliği değil ya ... 

Gardiyan, koridor, dış kapı , ara 
kap ı ve içiçe açılıp kapanan, bir türlü 
bitmeyen kapılar {Açıl susam açıl 
tekerlemesindeki kaFılar gibi ), tutuklu 
teslim töreni velhası 

bir dizi alttan üstten komutanlario 
(büyük komutan hariç} birlikte orta 
yaşta, orta boylu, balık etli bir kadınla 
içeri daldılar. Yeni gelen kadının 
şaşkınlaşan bakışları arasında 
komutumuzu verdik. Komutanın devir 
teslimi halen devam etmekte. "Kuralları 
bu kadına öğretin. Burasının otel 
olduğunu sanmasın. Vukuat istemem. 
Olursa bilin ki tüm koğuş 
cezaland ırı lır." Aman, aman 
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vukuatımız olmasın. Titizlenen yok. 
Nasıl olsa birbirimizi tanıyoruz. 
Yaşamamız bile vukuat size göre ... 

Neyse devir teslimini nihayet 
bitirebildik. Ancak, son sözler bize her 
zamankinden deği~ik geldi . "Nomuslu 
olacaksın. Burda namussuz birşey 
yaparson bu eskilere sor onlar bilir 
sana ne yapacoğımızı." Haydo ... Bu 
sözler de yeni . Oysa biz vatan haini , 
bölücü, gavur dölleri vs. lafiarına 
alışkındık. Ve nihayet koğuşton 
çıkabildiler. Biz yeni gelen kadın 
arkadaşo yöneldik oma daha oğzımızı 
açmadan yine kapı sesleri, yine 
komutanlar. Yine hazıroldayız. Bu defa 
bir manga asker içeri daldı. Komutan 
kadının önünde durdu ve süzmeye 
başladı, kendine has yüz ifadesiyle. 
Sonrası namus obidesi sözleriyle devam 
etti 

Yeni gelen kadın bir adım öne çıksın. 
"Adını söyle bakayım" 

Muhabbet ... 
Bana bak Muhabbet, burada daha 

önce tanıdığın askerleri unutocaksın . 
Dışardaki hayatın bitti. Burası nomuslu 
bir yer. Buronın namusu da benden 
sorulur. Terbiyeli ve uslu duracoksın . 
Alimallah seni de nomuslu edip 
buradan öyle çıkaracağız . Vatan 
hainlerinin hakkından geldik, senin 
hakkından gelemeyeceğimizi düşünme. 
Geleceğiz elbette. Biz kimin 
torunlarıyız? ... 

Sorumlu buraya gel. Bu kadına da 
pijama verin . Altına çorap giysin. Ba~ını 
örtsün. 

Aniadın mı kadın beni? 
Söylediklerimi duydun, sen iyi bir kadın 
değilsin. 

Nihayet yeni gelen kadın 
arkadaşımızla başboşa kalabildik ... 

Adının Muhabbet olduğunu, buraya 
n_~den _gel_di~in i de anlamadığını bize 
soyledı. Bırlikte koğuşta yaşamı 
sürdürdük. Bizimle birlikte O da dayak 
yedi , gerektiğinde bizimle acı çekti. 
Zaten başka çaresi de yoktu. O günden 
sonra askerler s ı k sık onu görmeye 

geliyorlardı. Allahı var arkadaşım, 
bizim koyduğumuz kurallara da sıkı 
sıkıya uyuyor sayılırdı. (Giyinme, 
kanlinden alınanları bölüştürme, 
hastaları koruma ya da özen gösterme 
vb.) Bazen yaşam bu ya, pratikte 
terslikler de oluyordu. Çünkü, yaşam 
deneyimlerimiz oldukça farkl ıydı. Yine 
böylesi sıradan günlerden birinde, bize 
kızarak ranzanın üzerine çıktı. 
Yukarıdan a~ağıya bakarak bizi tek tek 
süzdükten sonra; 

- Bana bakın bana, siz okumuş 
üniversite bitirmis olabilirsiniz. Bu 
kadar işkenceye de dayanabilirsiniz. 
Ben de hayatı tanıyorum. Hayatı! 
Çünkü, itoğlu it mektebinden diplama 
aldım . Topunuza yeterim. 

Bunları söyleyince, hepimiz 
suratımıza bir şamar yemiş gibi olduk . 
Bu kadın niye aramıza gönderilmi~ti? 
Ne yapmıştı da cezaevinin siyasi tutuklu 
kadınlarıyle birlikte kalması istenmişti? 
Konsomatrislik yaptığ ını, ilerleyen 
zaman içinde onu görmeye gelen 
askerlerin dışarıda, yan ına gitmiş 
oldukları halde namuston bahsetmeleri 
onu bize yakınlaş"t ırm ışt ı.Böylece 
mesleğini kendi ağzından öğrendik.O 
halde niye burdayClı.Yeni kadın 
arkadaşımız. " ideolojik men 
konsomatrislik" yaparken '!li buradaydı! 

Böylece aram ıza "ITOGLU IT 
MEKTEBi TECRÜBESI" DE KATillNCA, 
KENDI KENDIMIZE "BU KADAR 
TECRÜBEYI,HAYATIMIZ BOYUNCA 
HARCAR HARCAR BITIREMEYIZ" DIYE 
SÖYLENDi K. 

- Evet, piknik için toplanırken 
gördüğüm arkada~ımın öyküsü de 
buydu. Başka karşılaşmalar da oldu. Bir 
de hergün okul çıkışı kar~ılaştığım, hep 
okulun köşesinde dilenen, yarı kötürüm 
dilenci arkada~ımla her ordan 
geçtiğimde sohbetime alışmı ş lard ı. 
Muhabbet üstüne tuz biber oldu. Tabii 
okul arkadaşlarımın sık sık espriterini de 
dinledim okulu bilirineeye kadar "Valla 
sırtın yere gelmez, insanın böyle 
rı;:ngarenk arkada~ listesi varsa". 

~ ilçesinde Dolo lokobıylo lanınon Mehmet Demir adl ı korucu, arabasına yolcu olarak ald ığı 19 yaşındaki 
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11Kürt zenginleri, Kürt 
halkma ihanet ediyor! 11 

"Fadike"yi ve "Koçero"yu da 
seslendiren Selda Bağcan: 
"Kürt zenginleri, Kürt halkına ihanet 
ediyor!" 

Selda Bağcan ... Türkiye'nin üç: askeri 
ihtilalini de yaşamış, hepsinden de 
nesibini bir şekilde almış bir kadın , bir 
sanatçı, bir solcu ... Bu üç özellik yan 
yana düşünüldü~ünde, Selda Bağcan'la 
neden bir söyleşı yapmak gereği 
duyduğumuz da kendiliğinden ortaya 
çıkar sanırım. Yüreğinin en derin 
yerlerinden kopup gelen son derece 
anlamlı ve yürek acılıcı bir çığlık gibi 
yükselen protest şarkıları ve evrensel 
tınılario yüklü türküleriyle her dôneme 
dam~asını vurmuş bu kadın sanatçının 
Jujin de yer almasının bir nedeni de 
Kürtçe türkülere olan ilgisi. Hayatı 
boyunca hiçbir zaman yüzünü 
görmediği, sesini duymadısı, yalnızca 
mücadelesini ve ismiAi bildı~i Koçero 
için polis baskısı, hakaretlerı ve 
aşağılamalarına maruz kalmış bir 
sanatçı o. Hasan Hüseyin Korkmozgil'in 
ünlü Kürt "eşkiya" sı Koçero için yazdığı 
şiiri besteleyip okuduğu icin. Fadike'yi 
seslendirdiği için, Kürtçe halay 
türkülerine Kasetlerinde yer verdiği için 
Geçtiğimiz günlerde, Susurluk kozasına 
gönderme yaptığı "Çifteçiftetelli" isimli 
şarkısından adını alan son albümünü 
çıkaran yılların protest müzik sanatçısı 
ve türkücüsü Selda Bağ can' a ilk 
sorumuz, bu eksende oluyor: 

- Coğu kişi sizi hep Kürt ve Alevi 
olarak biliyor. Sanırım, bunun nedeni

1 Kürtçe türl<:ülere ve Alevi der.işlerine de 
kasetlerinizde yer vermenizden 
kaynaklanıyor. Kürt halk müziğine 
olan ilginizın nedeni nedir? 

- Benim Kürt sanılmam, Kürtçe 
turküler seslendirmemden{ Koçere'yu 
kaset yapmamdan kaynaKlanıyor ama 
ben ne Kürt ne de Alevir.im. Fakat 
kendimi her zaman Kürtlere, Alevilere 
yakın buldum. "Fadike"yi 

seslendirmemin öyküsü de ilginçtir. 
Paris'ten Metz'e gidiyorum bir konser 
için. Uçaktan indik, bizi Metz' e 
götürecek arabanın teybinde bir kaset 
calıyor, Fadike türküsü söyleniyor. 
rnanılmaz etkilendim. Kim olduğunu 
sordum, Mahmut Baran' ın oğlu Ali 
Baran'ın söylediğini belirttiler. Onu 
Türki(e'de kimse tanımıyor ama müthış 
güze bir sesi var cocuğun. Ben de, 
çocukluğum Van'da geçtiğinden 
Kürtçe' ye kulaÇıım zaten aşinaydı. 
Bunun üzerine bu parçayı bir 
kasedirnde okudum. "Koçero" yu da 
yasaklı dönemlerde olmasına rağmen 
Almanya' da kaset yapıp okumarnın 
nedeni, yoksul hall<ımı çok iyi tanıyor ve 
sevir.or olmamdandır. Bir ülkenin etnik 
azınlıklarının kendi kültürlerini tam bir 
özgürlük için.de yaşamalan gerektiğine 
inanıyorum.Onümüzde bir Amerika 
örneği var. Orada da sayısız millet bir 
arada yaşıyor ve kıyamet de kopmuyar. 
Kürt müziğine beslediğim ilginin 
temelinde o coğrafvayı yaşamış olmam 
da yatar. Bir kere benim çocukluğum 
Van da geçti . Kürt değilim ama onlarla 
hep içli dışlı oldum. 

- Peki, ünlü Kürt ses sanatçılarını 
tanıyor musunuz, örne~in Şıvan 
Perver'i, Aram'ı, Ayşe Şan'ı? 

-Tanımaz mıyım? .. Tabii ki çok iyi 
biliyorum hepsini de ve dinliyorum. Bir 
dönem Ayşe San'la _plakçımız aynıydı. 
O Almanya'daydı. Plakç ı mız Yılmaz 
Ocalan' dı. Ona çok önem verirdi 
Yılmaz Bey. Kasetleri de çok güzel 
satardı. Gerçekten çok değerli bir Kürt 
ses sanatçısıdır Ayşe Şan ... 

- Çocukluğunuzun Van'ını biraz 
anlatır mısınız peki, niçin 
Van' daydınız? 

-Babam, devlet memuruydu. 
Hayvan Hastahanesi Müdürü olarak 
tayini oraya çıkmıştı . Aklımda şu anda 
çok fazla axrıntı yok yazıkki. Çünkü 
aradan hayli zaman geçti. Babam, jiple 
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civar köylere giderdi sürekli. Bizi de 
beraberınde gezelim, piknik yapalım 
diye götürürdü. Van'ın içinde 
yaşıyorduk. Hayvan Hastahanesi'ne ait 
lojmanlarda otururduk. Biz Kürtçe, 
oradaki halk da Türkçe bilmediği icin 
dil sorunumuz vardı. Nedense bizden 
hep kaçıyorlar, ürküyorlardı. Onlara 
sokulmaya çalı~tıkça onlar bizden 
kaçıyorlardı. O dönemlere ilişkin 
aklımda kalan en belir~;ıin anım 
şu:Hayvan Hastahanesı' nin önünde 
uzun, geniş bir ana cadde uzanır, 
aksamları o caddeyi etianmaktan 
dönen hayvanlar doldururdu. Ben de 
kovboy gibi o hayvaniara doğru koşar, 
sırtiarına atlardım. Hayvanlar bizden 
kaçar, biz onları kovalardık. Şimdi 
düşündüğümde bu yaptığımızın büyük 
bir vahşet olduğunu dü~ünüyorum. 
(Selda'nın inanılmaz bir hayvan sevgisi 
var. Tam bir kedi annesi. Evinin her 
tarafı kedilerle dolu. Insanların 
haxvanlara kar~ı çok hain olduğunu 
söylüyor sürekli) ... 

- Peki Van' daki komsularınız Kürt 
müydü, ifişkileriniz nasıldı oradaki 
insanlarla? 

- Lojmanda oturduğumuz için 
komşularımız Kürt değil, her.si dışardan 
gelmiş, bizim gibi memur aılelerdi. Kürt 
halkıyla o zamanlar yazıkki dil 
sorunundan dolayı fazla dixalog 
kuramadık. Bizi görünce gülüp kaçıyor, 
utanıyorlardı. O zamanlar zaten 
şimdiki gibi bir ayrımcılık hiç yoktu. 
Benim çocukluğumdan kalan ve 
belieğime yerleşmiş Kürt imajını 
sorarsanız şöyle yanıtlarım: Mert, 
dürüst, eli açık, misafirperver, cesur ve 
yiğit ... Benim çevremde, ailemde hiç 
Kürtlere ilişkin bir ayrımcılık , bir 
aşağılama kesinlikle sözkonusu olmadı. 
ÇünKÜ Türk ailelerin öteden beri böyle 
bir tavrı vardır ya ... Bizde tam aksi 
oldu. Şimdilerde yaşanan ayrımcılık, 
PKK'nın yüzünden oldu bence. O 
yoksulluk koşullarında bunun olması da 
zaten kaçınılmazdı. Kimileri, bu 
yoksulluğu, yokluğu haykıracaktı , bu da 
PKK'ya düştü . Yoksa her şeyin güllük 
gülisianlık olduğu, herkesin karnının tok 
olduğu bir ülkeae inanın, milliyelin o 
kadar da büyük önemi yok. 

- Fakat sorun sadece bu değil ki__. 

Bugün Türkiye'nin Güneydoğusu'nda 
bir savaş yaşanıyor. Bu savaşın 
oylumları, sadece ekonomiye 
dayanmıyor; dil, eğitim gibi kültürel 
özellikler, köken bilinci ve benzeri 
sorunlar da sözkonusu ... 

- Ben Kürt sorununa tipik bir Türk 
oydını şözüyle bokı(orum. Emre 
Kongor ın çok güze bir kitabı vardır. 
Kon~;ıar, orada aydınların iki yüzlü diye 
eleştırildiğini söyledikten sonra 
kendisinin de onlardan biri olduğunu 
söxlüyor. Kürtler üzerinde sırf Kürt 
oldukları için bir baskı olduğunu 
düşünmüyorum. üzeilikle yurtdışına 
gidip gelen insanlar ~örüyorlar ki 
orada Türk ve Kürtler e yapılan ırkçı bir 
Alman ayrımcılığı ve şiddetı var. Yani, 
Türk insanında bence ırkcı bir baskı 
yapmak gibi bir alışkanlık pek yok. 
Sözünü eHiğiniz savoşa gelince ... 
Devletin o bölgeye yatırım yapmadığı 
bir gerçek, inanılmaz bir yoksulluğun, 
bir yokluğun yasondığı bir gerçek. 
Bunları kabul edixorum. Hatta bir 
asimilasyon politıkasının bilinçsizce de 
olsa uygulandığı da bir gerçek. Bu çok 
aptalca bir asimilasyon politikası bence. 
Bunda oradaki ağalık kurumu ve feodal 
sistemin de payı var. Devlet, hep Türk 
ağalarına göz kırpmıştır. Bugün sayısız 
Kürt sanatçı var. lbrahim Tatlıses, 
Mahzun KırmızıgüL .. 65 milyon insan 
bu kişileri bağrına basıyor. Bu kişilerin 
de Kürtlük'le Tigili hiçbir iddiaları 
olmadığı gibi tuzları da gayet kuru, 
rahatları yerinde ... Oldukça zenginler ... 
Tıpkı Amerika' daki gibi .. . Orada da 
zenciler hep aşağılanır, ikinci sınıf 
vatandaş muamelesi görür fakat zenci 
futbolcular, artistle~ şarkıcılar inanılmaz 
bir şöhretl saygınlıK ve servet sahibidir. 
Ancak on ar da zenciler ve sorunları 
için parmaklarını bile kımıldatmazlar. 
Michael Jackson, bunun en iyi örneği. 
Yani, bence ekonomi, dünyadaki her 
şeyin başıdır. Türkiye' de 27 etnik grup 
varmış. Bu etnik gruplardan Kürtler'in 
durumu( yoğun olarak yaşadıkları 
Güneydoğu coÇırofyası dikkate 
alındığında pel< de parlak değil. Ama 
orada Türkler de yaşıyor. Onlar da 
oradaki Kürtler'den çok zengin değil 
ki .. . Türkler'le Kürtler arasında yaşanan 
ayrımcılık, PKK' nın katliamlarından 
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sonra gündeme geldi. Yoksa böyle bir 
ayrım daha önce sözkonusu değildi. 

- Yani Kürtler'le Türkler'in her 
koşulda eşit olduğuna mı 
inanıyorsunuz gerçekten? 

- Şimdi bakın, binlerce Kürt 
yatandaşımız, bölgelerinden kalkıp 
lstanbul'a, lzmir'e, Ankara' ya gelmiş , 
göç etmiş. Bunların bir kısmı inanılmaz 
bir zenginliğe ulaşmış, servet sahibi 
olmuş. PKK da bunlardan haraç alıyor 
hatta. PKK'ye haraç verene kadar gidip 
kendi bölgelerine yatırım yaparlarsa 
birçok sorun çözülebilirdi. Ben bu Kürt 
zenginlerini kendi halklarına ihanet 
etmekle suçluyorum. Bu bir radikal 
söylem olabilir ama gerçek bu bence. 
Fakat tabii ki kendi etnik: özelliklerini, 
kültürlerini kesinlikle korumalılar. 
Dillerini( edebiyatlarını, müziklerini 
koruma ı, sahiplenmeliler. 

-Genel bağlamda Türkiye'de 
kadının duruşu, ardından da -Özelde
Kürt kadınının duruşuyla ilgili son bir 
soru sormak istiyorum. Buradan da 
Feminizm' e bakışınızı özetlemenizi 
istey~çeğim. 

- Üzeilikle köylü kesimine çok 
üzülerek bakıyorum. Şehirde yaşoyan 
kadınlara gelince ... Onlar da eğer 
çalışıyorlarsa durumları çok acıklı. 
Fakat çalışmayıp kocaları kendilerine 
bakıyorsa bu da haksızlık. Çünkü 
kocasına karşı haksızlık. Yasalarda 
zaten bir kere kadın erkek ayrımı var. 
Zina olayıyla ilgili olarak mesela ... 
Kadının hakettiği yere gelebilmesi için 
öncelikle kafaların yani zihniyetin 
değişmesi gerekiyor. Kürt kadınına 
gelince ... Onların yaşadıkları baskıların 
en önemli nedeni ~eodalizmden 
kaynaklanıyor. Çünkü yaşadıkları yer 
erkek egemen bir bölge bir kere. 
Yoksulluk, dayatma ve baskıyı ise hem 
kadın hem erkek ortak olarak yo)ıyor 
zaten. Kadınların üzerindeyse çihe bir 
baskı var; bir oğlu askere, bir oğlu 
PKK'ye gidiyor. Çok acıklı bir durum bu. 
Sonra özel tim~ korucu terörü ... Onların 
orada tam bir Korku filmi yaşadıklarını 

. düşünüyorum. Gelelim sorunuzun 
Feminizm' le ilgili bölümüne .... Kadın ile 
erkek arasında doğuştan gelen 
farklılıklar var. Bunu kabur etmek lazım. 

Feminizm ise doğanın yaptığı bu ayrımı 
daha fazla keskinleştiriyor. ~ence kadın 
erkek ayrımı yapılmadon elele, sınıfsal 
bir mücadeleyi öne cıkartmak gerek. · 
Çünkü yoksul kesimlerde erkeklerin de 
çok ezildiğini biliyorum. Feminizm, 
Türkiye için bir lükstür şu anda. 
Meseleyi getirip kadın erkek ayrımına 
dayandırmok, bunca yoksulluğun, 
bunca sıkıntının yaşandığı bir ülkede 
lüksten başka bir şey olamaz. Batı' da 
durum farklı. Feminızm gibi tartışmalar, 
Batı icin normal. (ünkü bir kere 
sanayileşmiş, ekonomik rahata ulaşmış 
orası. Ama örneğin kadın sığınma 
evlerinin kesinlikle belediyelerin kontrolü 
altında ve kesinlikle olması gerektiğini 
düşünüyorum. Çünkü oralara ihtiyacı 
olan sayısız kadın yaş ıyor Türkiye' de. 
Ayrıca kanun önünde kadınların do 
erkeklerin de eşit olması gerektiğini 
düşünüyorum. Kadının dayaktan 
kurtulabilmesi için de altın bileziğini 
takıp bir meslek sahibi olması, 
ekonomik özgürlüğünü kazanması 
gerekiyor. Dayağın en önemli nedeni 
bence kocaya bağımlı olmasındon 
kaynaklanıyor. Koca, bilinçaltında 
ilkelee bir mantıkla hareket ediyor: 
"Sana ben bakıyorum, dolayısıyla 
dövmeye de hakkım var" diye 
düşünüyor. 

*Türkiye' de yaşayan Kürtler' in 
arasından bir kadın dengbej (ses 
sanatçısı) in çıkması , özellikle onun 
yasadığı dönemlerde kelimenin tam 
anfomıyla imkansızdı. Çünkü bütün 
kurumlarda olduğu gibi dengbejlik 
kurumu da erkeklere aitti . Güneyde 
yaşoyan Kürtler' in Ayşe Xon, Türkiye' de 
yaşoyan Kürtler' in Ayşe Şan ve Eyşena 
Eli olarak bildiği bu Kürt kadın ses 
sanatçısı, Erzurumlu bir anneyle Cibri 
aşiretine mensup Bingöl Korlıovalı bir 
bobanın Diyarbakır' da doğmuş kızı. 
Babası , sohbet ve toplantılarda Kürtçe 
türküler seslendiren bir dengbejdi. 
Islami gelenekleri yüzünden plak 
yapmanın günah olduğuna 
inandığındon hiç plak yapmadı. 
(Babasının "cahilce" bulduğu bu tavrı , 
onda ters tepki yapacak ve kendisi 
daha sonroları hem kaset hem de plok 
yapacaktır. 

her gün 1600 kodının hayatını kaybettiği belirtıli rken, her yıl en az 15 milyon kodının do gebelik ve 
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"SEX ÇALIŞANLARI 
ÖRGÜTLENiYOR" 

"S eks işçileri insan Hakları 
Komisyonu" nun düzenlediği bu 

toplantıya gittiğim zaman doğrusu 
böyle bir girişimi~ karşılaşacağımı 
beklemiyordum :. ilk toplantısına 
katılmamıştım. Oneesinde de bu konu 

hakkında fazla bilgim yoktu. Benim 

katıldığım, ikinci toplantıydı. Bu 
toplantı, bir kere alıştığımız 
simalardar:ı. farklı ve oldukça 
renkliydi. Onümde duran, 
zımbalanmış gündemi okuduğumda 
~aŞ,Iıkl~r ilgi çekiciy~i. '~S~~S 
IŞÇILERI EVRENSEL BILDIRISI". Sizi 

bilmem, benim için yeni bir ilgi 

alanıydı .. . Dünya olumlu olumsuz 

değişiyor. 20. yüzyılın sonu ... Bir 

taraftan insan refahı için buluşlar, 
uğraşlar, öte yandan savaşlar ve 

öldürülen insanlar ... Bilimin 

gelişmesine paralel, insan 
yaşamlarının da ucuziadığı bir . 

dönemi yaşıyoruz. Bu çelişkileri 
yaşamın her ayrıntısında karşımızda 

buluyoruz. 
Toplantı, seks işçilerinin 

denetiminde insan hakları komisyonu 

başlığı altında yapılıyor. 
Gündeminde öncelikle seks işçileri 
evrensel bildirisinde, "yasalar", 

"insan Hakları", "Çalışma koşulları", 
"Sağlık", "Hizmetler", 

"Vergiler"/'Kamuoyu" ara 

başlıklarıyla verilen bu bilgileri 

özetlemek gerekirse: 
_ Fuhuş suç olmaktan 

çıkarılmalıdır 
_ Dolandırıcılık, baskı, şiddet, 

sübyancılık, çocuk i şçi çalıştırma, 
tecavüz ve ırkçılığa karşı fuhuşla ilgili 

olsun olmasın her yerde ve milli 

sınırlar ötesinde ceza yasaları 
düzenlenmelidir. 

_iltica hakkının hiçbir fark 

gözetmeden hakları ihlal edilen 

herkese tanınması 
- Çalışma koşulionnın 

düzeltilmesi, haklarının güvenceye 

alınması için tedbir ve düzenleme 

yapılması, 
- Cinsel yolla bulaşan hastalıkların 

önlenmesi için sağlık kontrollerini.n 

herkese yapılması, sadece insanları 
damgalamek için bu kontrollerin 

yapılmasından vazgeçilmesi, aksi 

haldE:. uygulanmaz olduğu, 
-Üzel vergilerin kaldırılması, 
- Seks işçilerinin de herkes gibi 

tüm haklardan yararlanması, 
- Fuhuş sektörü içinde müşterinin 

rolünün toplum tarafından 
aniaşılmasına yard}mcı olacak eğitim 
programları geliştirilmelidir. Bununla 

beraber müşteriler de seks işçileri 
gibi tutuklanmamalı ve 

damgalanmamalıdır, 
Cinsellik, dünya kurulalı beri iki 

cinsin ilişkisinin ana merkezinde hep 

aynı canlılıkla devam etmiştir. Kadın 
erkek kavramları bu eksen altında 

başka adlarla değişerek, gelişerek 
doğallığını kaybetmemiştir. 

E itsizliklerin asa nd ı~ ı 
dünyamız o adı ne o ursa olsun 

cinsellikte evde sokakta sava ta ... 

ka ıniarın payına en l:>üyük eşitsizlik 
düşmektedir. 

Savaşta kadınlar hep ganimet 

olarak görülmüştür. Bu tarihi hikaye 

çok uzun, ta Adem ile Hawa'ya 

dayanmaktadır. Bu Dünya'nın içinde 

asıl konumuz cinsellik kavramının 

fl doğum nedeniyle yaşamı üzennde derin et iler bırakocak hastalı klara yokolondıklorı koydedi lıyor. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ll 

metalaşan boyutu ... işte tam da bu 
dünyaya girdim ve kendi gözlüğümle 
feodal, kapitalist, sosyalist, feminist, 
bölük pörçük bilgilerimle kendimi 
birden konunun asıl muhatapları 
karşısında buldum . Yeniden olayı 
kamuoyuna yansıtırken bir 
taraftanda kendi kendimi de 
sorguladığımı gördüm. 

Konumuz içinde asıl bizi 
ilgilendiren cinsellik kavramı 
etrafında dönen ve metalaşan 
dünyanın içinde çeşitli adlarla 
adlandırılan fuhuş çalışanları , 
striptizciler, konsomatrisler, 
transseksüeller v.b. insanların gasp 
edilen ve sömürülen, kullanılan 
bedenleri , ruhları ve herzaman suçlu 
görülen bu kesim. Bu oluşumu 
tanıtmak, desteklemek; haklarını 
savunmak elbette çok insani ve 
yapılması gereken bir dayanışmadır. 

Yine bu dünyanın insanlarının 
uğradıkları haksızlıkları teşhir etmek, 
her vatandaş gibi yasalardan eşit 
yararlanmaları, kamuoyunda 
gündelik yaşamda usr.a?ıkları 
haksızlığa dur demek ıçın 
başlattıKları örgütlülüğü savunmak, 
toplumda bu konularda uygulanan 
ikiyüzlülüğü sergilemek, aynı 
zamanda bu piyasada dönen .. 
rantıda gözler önüne getirmek. Ote 
yandan bu dünyayı tanıtırken 
objektif, tek elden tanıklıkların ı 
gözlemlemek, incelemek sürecinde 
başta kendim olmak üzere, san ırım 
sol çevrelerde bu dünyayı kendi 
kavramlarıyla irdeleyip tartışacaklar. 

Bu sorgulama sürecinde bir çok 
şey tartışılıp netleşecek . O halde bu 
oluşumun öncelikle tarihine 
bakalım. 

Bir grup işadamı '!e akademisyen 
tarafından ı988'de Insan Kaynağını 
Geliştirme Vakfı kuruldu. Amacı 
insan kaynağının niteliğini 

geliştirmek projeler üretmek. ı995'te 
cinsel yolla bulaşan ve AiDS'in 
önlenmesi projesi olarak çalışmalara 
başladı. Başlarken önüne iki hedef 
grubu koyduğunu , asıl amaçlarının 
böyle başlamış olduğunu görüştüğüm 
vakfın yetkilisi Dr. Muhtar Çokar'dan 
ve yazılı kaynakları taramam 
sonucunda öğrendim. 

ı- Sex çalışanlarına sağlık 
hizmetlerini veren sağlık personelini 
eğitmek, 

2- Seks işçileri pe~sonelini, 
işçilerini yukarıda anılan hastalıklar 
konusunda eğitmek, 

Hedef olarak, seks işçilerini cinsel 
yolla bulaşan hastalıklar konusunda 
(ilk önce 20 seks işçisinil eğiterek ve 
bu eğitilenlerin de kendi 
meslektaşlarını en azından ı 000 
kişiyi eğitmelerini sağlamayı 
alırlar.Dr. Muhtar o süreci anlatmaya 
devam eder." Ancak, bu süreç çok 
kolay değildi ve bu seçilecek 20 
kişinin eğitici ve lider nitelise sahip 
olmaları önemliydi. Bu nedenle bu 
süreç uzadı. Başta bu hastal ı klar 
konusunda duyarlı davranmıyorlardı. 
Onları; daha çok yasalar, polis 
baskısı, toplumun aşağılaması daha 
çok ilgilendiriyordu. Çıkışımız sağlık 
konusuydu. Ama baktık ki bu amaç 
tek başına onlara ulaşmada yetersiz 
kaldığı için 6 ay sonra "Kadın Kapısı 
Danışma Merkezi" oluştu. O zaman 
bu insanlar gelip gitmeye başladılar. 
ligili olanlar ile eğitime başlandı . 
Daha sonra bu ça lı şmalar devam 
ederken kamuoyuna açılma da 
tartı şı ldı . ilk açılmayı Gacı dergisi ile 
sağladık. Bu süreçte kamuoyunu 
duyarlı kılmayı amaçladık ." 

Bu toplantılara katılanlara verilen 
yazılı gündemde yeralan ı O 
maddelik bildirinin Kanada "Seks 
i şçilerinin Bildirisi"olduğu, bunun 
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onlara da uyduğu için gündemlerine 

örnek olarak aldıklarını belirtti . Bu 

oluşumun demokratik kurum ve 

kuruluşlarda nasıl algılandığını 
sorduğumda "Fahişeliğin bu kadar 

kötülenmesi ekonomik döngü ile 

ilintili ve erkek egemen toplum tehdit 

ediliyor" karşılığını aldım. Maddeler 

Q.zerinde sormaya devam ettim. 

Üzeilikle benim de net olmadığım, 

"seks (işçiliği }bir iştir", "seks 

işçiliğini seçmek bir insan hakkıdır" 

tespitlerinin tartışmalı olacağını 

söylediğimde " Elbette bu konu 

yıllarca tabu olmuş kolay 

olmayacağını biliyoruz. Ama en 

azından tartışacağız bunu. Pratikte 

karşılaşacağımız sorunlar çıkıyor, 

çıktı. Genells sendikası bün;ı::esinde 
sendikalı olmak için baslattıkfarı 
girisimde han~i iş kolu adı altında 
sendikalasaw lan yasalar nedeniyle 

sorun oldu". Konunun 

~ündemlesmesi icin duyarlı 
emokratik, dernek basınlakıf ve 

sendikalara çağrıda bulun uk. Ilgi 

oldu. Ama Insan Hakları Vakfı bu 

konuyu şimdilik gündemlerine 

almadıklarını belirttiler.Yukarıda 

özetiediğim ve Vakfın çc;ılışanın 

Kanada evrensei"Seks Işçileri 

Bildirisi" ışığında ilkeleri ve inançlan 

başlığıyla verilen 9 maddelik 

bildiride asıl tartışmayı oluşturacak 

ikinci ve ücüncü maddelerine 
bakalım .. 

1-Komisyonun yürütücülüğü seks 

işçilerinin denetiminde yapılacaktır. 

2-Seks işçiliği bir iştir. 
3-Seks işçiliğini seçmek bir insan 

hakkı dır. 
4-Tüm seks işçiliği çeşitleri (fuhuş, 

striptizciler, porno yıldızları, 
konsomatris, v.s.} eşit konumda 

değerlendirilmelidir 
5-Seks işç iliği yapan pek çok 

işçinin karşılaştığı problemler 

yaptıklan işin sonucu olarak değil, 

yasa ve sosyal sistemin seks 

işçilerinin haklarını ve değerlerini 

kabul etmemelerinden 

kaynaklanmaktadır. insanlar seks 

işçiliğini seçeneklerin az olmasından 

dolayı seçer. Problem seks işçiliği 
değildir. Problem, bu alanda çalışan 

kişilerin seçeneklerinin az olmasıdır. 
6- Bu maddede seks işçilerine 

uygulanan ayırırncı uygulamaların 
yasa dahil olmak üzere 

kaldırılmasını, 
7, 8, 9,1 O. maddeler ise sağlık 

sorunlarıyla ilgili önlemlerin ve 

uygulamalarının önerilmesini 

kapsamaktadır. 
Görüldüğü gibi özellikle ikinci ve 

üçüncü maddeler tartışmalı 
maddelerdir. Çünkü seks çalışanlan 

bunu gerçekten tercih ederek 

seçmişlerdir demek bu toplumun tüm 

altyapı olanaklanndan doğdukları 
günden itibaren eşit 
yararlandıklarını öne sürmektir ki, 

bunun doğru olmadığı gayet 

açıktır.Bu konuda net olduğumu 
düşünüyorüm. Çünkü bende bu 

ülkede yaşıyorum.Bir çok tercihimde 

özgür olamadığımı, koşullarımı n 

yönlendirdiği önümeserilen 

seçenekler Kadarıyla, özgür_ 

olabildiğimi söyleyebilirim. Iki uç 

dünya. Toplumun daha kadın -erkek 

beraberliğini bile tabu gördüğü bir 

uçta ben ve diğer uçta "Seks 

işçiliğini seçmek bir insan hakkıdır." 

ve "Seks işçiliği bir meslektir " Evet 

bu kavramlan çok tartışalım. Ama 

bu tabulann arkasına gizlenen 

talebi ,rantı, horgörülmeyi, insanlık 
dışı muamelelere maruz kalmalarını 

görmezden gelmeyelim.Son olarak 

sahip olmaları gereken bütün 

haklan sonuna kadar savunulmalıdır. 

Bu noktada netim. 
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SEKS KOLELERi 
Ri Po Pu'nun hikayesi 
Kore Demokratik Halk 
Cumhuriyeti' nden 

"Şayet ölürsem 
beni 

kim gömecek?" 
Bayan Ri Hicri takvime göre 16 

Mart 1 921' de doğdu . Güney 
Pyonyang vi layetinin Anju Kentinin bir 
kasabas ında büyüdü. Babası, Kim 
Yun Si An'ın sahip olduğu topraklarda 
bir hizmetçiydi . Babasının işine ek 

olarak annesi de aile için yemek 
pişirip, çamaşırları yıkıyordu . 

18 yaşına geldiği zaman, Koreli 
bir polis evlerine gelip kendisinin 
Pekin'de bir bar açmaya gideceğini 
ve onun kendisi ile gelmesi 
gerektiğini , çünkü orada çok para 
kazanabileceğini söyler. Bu adam 
ailesinin kendisi için ça l ıştığı aile 
tarafından da bilinen biridir. Dört 
kadınla birlikte adamla gider. Bu 
kadın lar Çin sınırı yakınında trenden 
inerler. Bar isletmecisinin kendisine 
şarkı söyleyip dansetmesini istemesi 
üzerine o, "sen babama buraya 
yemek pişirmeye geleceğimi söyledin" 
diyerek karşı çıkar. Bunun üzerine 

~~ için başlaHığı d ireniş, işverenin tüm engellemelerıne karşın devam ediyor. Çeşit li demokratik kurum ve 
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adam ona çok kızar ve onu mutfağa 

sebze yıkamaya gönderir. Orada 

kaldığı toplam üç günlük süre 

içerisinde bar müdürü pek çok kez 

gelip kendisine dansetmesini söylerse 

yönetici tarafından kendisine japon 

elbiseleri giymesi emredilir. Bu 

noktada bir Japon olan yönetici, bir 

askere ono vurmasını emreder. Ama 

o kendisine neden vurulduğunu 

de o reddetmeye devam 
eder. 

Üçüncü günde, başka 
bir Japon adam bora 
gelir ve onu köyünden 
getiren polis, kendisinin 
bu adamı izlemesini ve 
eğer bunu yaparsa 
kendisinin köyüne gitmek 
üzere serbest 
bırakılacağını ve evine 
gitmekde özgür olacağını 
söyler. Ikinci Japon 
adamın, onu rahatlama 
istasyonuna gölürmesi 
bunun{yani serbestçe 
köyüne gidebileceğini 

Yat'Sılı ı:ılmasına 

rnğme:n ;;"l5ke.d6d 
h:.:~~nıl .stm~::rs 

anlamaz. Kendisi 
Japoncayı tam 
anlamadığındon ve 
askerlerin de Korece 
bilmemelerihden dolayı 
aralarında gerçek 
onlamda bir iletişim 
yoktur. Belli ki ilk gün 
kendisine tecavüz 
edilmesini önlerneyi 
başarabilmiş. Fakat 
ertesi gün, bazı askerler 

tekrar odasına gelirler 
ve yine direnince bir 
yönetici odasına gelip 
ona dokunmalarını 
söyler. 

zoriSıtııt~ ... 
K::)sıMannaal·d ::~§öıt"t 

şi$me askedu1n 
J"' 
ken<~isi~o$ dtıse:l 

ilis~~<~e lıulutımsıl::)t"1tıı 
J 

imkmısız ~u~le 

~~:tir\1i{1itıde:tı ~,~? 
::~5ke.t' tsır-t.ıfıno:bn 

:jetirilip bir· :3f.iiL~tı 
i~itl~ atılır: 

ç.n) olmadığını gösterir. Rahatlama 

istasyonunun kesin yerini 
bilmemektedir. Çünkü gittikleri yönün 

neresi olduğuna dikkat ederneyecek 

kadar çok korkmuştur. Oraya 

ulaştıklarında onu, askeri bir 

barakaya benzeyen bir yere 

yollarlar. Orada onlarca kapı 
bulunmaktadır. Kapıların arkasında 
da hasırlar .. Askeri kampa bir askeri 

araç içerisinde götürülmüştür 
Kendisine verilen oda çok dardır 

ve sadece bir kişiye yetecek kadar bir 

yer vardır. Kendisine iki battaniye ve 

iki yastık verilir. Ilk gece hiç bir asker 

kendisine yönelmez. Japon adam, 

bora geldiğinde sivil giysili olduğu 

halde daha sonra onu subay 
üniforması içinde görmüştür. 

Cemsenin içerisinde onunla beraber 

dıger uç kıı. daha vardır ancak onlar 

Japon askerlerle yollarına devam 

ederler ve onların nereye gittiklerini 

bilmemektedir 
Oraya ulaştığının ertesi günü eve 

pek çok asker gelmeye başlar. Ve bir 

Ertesi gün de bir subay gelip 

onunla yatmak ister ve ono 
direnmeye çalışınca da kendisini yere 

atıp ona tecavüz eder. O gece 

boyuneo onun odasında kalır. 

Kendisine eve gitmek istediğini 
söylerse de Japonca 
konuşamodığından, adamın ne 

demek istediğini anlamaz sadece 

homurdomolarıyla karşılık verir. 
Bunun ertesi günü odasına on kadar 

asker gelip ono saldırırlar, sonucunda 

kendisinden geçer. 
Kendisinden, rahatlama 

istasyonynun yerini tarif etmesi 

istendiğinde ise istasyon ve asker 

barakalarının 20 metre birbirlerinden 

uzakta olduklarını ama her ikisirıin 

de bir çit içerisinde olduklarını 
belirtmekte. Rahatlama istasyonunun 

eskiden bir depo olduğuna 
inanmoktadır. 

Çilesinin bir noktasında şuurunu 

kaybeder daha sonra kendisine su 

dökülüp uyandırıldığında ise, halen 

bir kısım Japon askerinin odanın 

El kuruluşlar,Sendikalar tarafından da direnişin başarılı geçmesi için destekler sürdürülüyor Işçiler sık sık 
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dışında olduğunu anlar. Nasılsa şu 
veya bu şekilde öleceğini düşünerek 
kaçmak için çaba harcamaya karar 
verir. Çinli adamın yemek pişirdiği bir 
sırada arka kapıdan evi terkeder. 
Kapıdan çıkar ve bir Japon askeri 
tarafından vurulmadan önce yüz 
metre kadar ilerler. Bir kurşun dizine 
bir kurşun ise kasıkiarına saplanır. 
Görüşmeciye bu yaralanmaların 
izlerini gösterir. 

Rahatlama istasyonuna geri 
götürülür. Yaralı olmasına rağmen 
askerleri kabul etmeye zorlanır. 
Istasyonda yeni olduğu için her 
askerin ona gitmek istediğini 
düşünüyor. Kendisine ne ilaç ne de 
bandaj verilir, elbiselerini yırtar ve 
belli ki oldukça fazla şişen yaraların 
etrafını sarmoda bandaj olarak 
kullanır. Kasıklarındaki aşırı şişme 
askerlerin kendisiyle cinsel ilişkide 
bulunmalarını imkansız hale 
getirdiğinden beş asker tarafından 
getirilip bir gölün içine atılır. Ama 
derine düşmediğinden dört km 
uzaklığındaki Linjo adında bir köye 
kadar sürünebilir. Köyde çay satan 
yaşlı bir adama rastlar, ona kendisine 
yiyecek ve çinli pantelonu vermesi için 
yolvarır ve adam da kendisine bunları 

binemez ve o kasabadayaklaşık 
olarak bir ay kadar kalır. Ve nihayet 
yaraları iyileşip iki sopa ile 
yürüyebilecek duruma gelir ve 
Japonların hala Kore'yi işgale devam 
ettikleri Ch'öngjin'e ulaşır. Oraya 
varmasından dört ay sonra onlar 
(Japonlar ç.n) yenilirler. 

Kendisinin başından geçenleri onu 
kendi vatandaşlarının gözünden 
düşereceğini düşündüğünden, 
kimseye söyleyemeyeceğini hisseder. 
Kendisini işine adayarak izole bir 
hayat yaşar. Bununla beraber 
televizyondaki bir programda 
Japonların, rahatlama istasyonlarının 
işletilmesinde askeri bir ilişkinin 
olduğunu inkar ederek, özür dilemeye 
yanaşmamalarını izledikten sonra 
ortaya çıkıp konuşmaya karar verir. 
Koreli genç kuşakların tarihlerinin bu 
kısmını ve Japonların işledikleri 
"suçları" öğrenmeleri önemliydi . 
Sürekli olarak kendisine olanların çok 
onur kırıcı olduğunu tekrarlayıp, bir 
Koreli kadın için açıkça konuşmanın 
ne kadar güç olduğunu vurguladı. 
Devletin olanlardan dolayı resmi bir 
özür dilemeden önce ölmemeye karar 
verdiğini de belirtti. O askerlerin 
kendisine yaptıklarından dolayı sık temin eder. Çinli kadın 

kılığına girerek kendisini 
değiştirir ve ondan sonra da 
tren istasyonuna kadar 
sürünıneye başlar (Yaraları 
için herhangi bir tedavi 
görmemesi nedeniyle hala 
çok ağrısı vardır ve 
yürüyememektedrr). Tren 
istasyonunda kendisine ne 
olduğunu soran ama ne 

E3ir su !::ı~:,· :Jelip 
onunla y;::rtm;:1k 

iste.r· ve cınsı 
.~irıe:nme·~~ .. 

olarak acı hissettiğini 
belirtip, bu nedenle 
evlenemeyeceğini 
hissettiğini ve dolayısıyla 
çocuk sahibi alamadığını 
da belirtmektedir 
Özellikle Kore toplumu 
bağlamında kendisini 
göınebi lecek birilerine, 
özell ikle çocuklara sahip 
olmanın kendisi için 

Ç-Sılı$1t10:.:Sı ·:ü·~ 
• J 

hmdisitıi :~ıe.t'o!: 
~ıp (ıtlf~ 

olduğunu söyleyemeyeceğini hissettiği 
ve sadece düştüğünü söylediği Koreli 
bir adama rastlar. Adam kendisine 
tren ücretini verip kendisiyle beraber 
Koreye bir paket götürmesini ister. 
Ama yaraları nedeniyle trene 

özellikle çok önemli olduğunu bel irtti . 

"Şayet ölürsem beni kim 
gömecek?" 
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, DAYAK BiR iLETiŞiM 
. BiÇiMi MiDiR? 

Refah Partisi , aile içi şiddeti 
önleyecek bir yasa tasarısının 
Med i s' den çıkması n ı engeli iyor. 
Nedir bunun anlamı: dayak, 
şiddet iyi bir şeydir ve 
engellenmemelidir! Ya da "biz 
dayak atıyoruz ve atmaya 
devam etmek istiyoruz!" 

Nedir dayak? Güçlünün 
güçsüze gücünü göstermesidiri 
Bu güç, fiziki de olabilir, 
iktidardan da 
kaynaklanabilir ... Zaten iktidar 
da gücün kullanımı demek 
olduğundan , dayak bir güç 
gösterisidir. Askerlik gö~evinin 
ifası sırasında da acemı 
adayiara gerekli gereksiz dayak 
atılmasının nedeni bu: iktidar 
gösterisi ... Sus ve emirlere itaat 
et. Gerekçe sorma. Mantık 
arama, direnme .. . Dayak atan 
güçlüdür. 

Bu güç, fiziki bir güç olabilir, 
erkeklerin kadınlara, kadınların 
çocuklara uyguladığı ve hatta 
çocukların kendinden küçük 
çocuklara uyguladığı gibi. 
Siyasi erkten gelen bir güç de 
olabilir: askerin, polisin, 
yetkililerin dayak atm_a~ ı gi?i .. . 

Peki bu güç gösterısı yerıne 
insanı insan yapan özelliklerden 
biri kullanılsa , örneğin "dil" ve 
dayak atma yerine insanca 
konu şulsa şu şöyle olmalı , bunu 
böyle yapmadığın ... bunun 

yerine şu 
dense olmaz 
mı? Olabilir 
tabii ve bunu 
böyle 
yapanlar da 
var hiç 
kuşkusuz. 

Ama o 
insanlara 
mahsus özellik. 

Şimdi denilebiiir ki dayak 
da insanlara mahsus. Doğada 
baska canlı-canlılar birbirini 
dö~müyor! Birbirine saldırıyar 
evet ama bu saldırının nedeni 
var: 'ya karnı aç ve kendinden 

güçsüz olanı yemek için 
saldırıyor. Ya da kendi 
mekanını , yavrularını , dişisini 
korumak için saldırıyor! Ve iki 
hayvan arasındaki bu şiddet 
gösterisi asla "dayak" değil. 
Olsa olsa bir "döğüş" oluyor. 
Cünkü ne kadar daha zayıf, 
daha güçsüz olursa olsun, hiç 
bir hayvan karşısındakinin 
saldırısına boyun eğip 
beklemiyor, kendi 
yetenekleriyle kendini 
savunuyor. 

Sonuç: çlayak atmak da 
yemek de insanlara özgü 
aşağılık bir uygulama. Karş ı 
çıkmak, insanlık görevi ... 
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~ isonbul'o gelerek mevcut Kürt /Türk kadın kurum ve dergileri ilc ilgili bilgi elde etnıek için görüşen 
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~FEMiN\ZN\ 
-11- . 

SOSYALİST 
FEMİNİZM 

13ir~yci-E:~itlikçi fe:mitıistle:r-itı 
k...::ızsınıml~r1::ı~;.;ı bi~~ıı:~:,"":n1960'1w'1tl 
sotıl~~rm.:~~~ .:Wtı:,~nın bit' ~ok 
lilkesin,~e ,;o<lu (~niversite l'itirmiş ) .. ..J .. 
yeni l'ir· h~§ö;.;ık :,~i?m.i.~ti. 13u ~~:;;ıdıtılr.ır· 
geli§öetı tıp ve tektıoloJı::ı~~: ~ıetıı ~ 
ln~IL~şl;.;ıdsı .:::itı~eflik •.·-e Jo~~ut·~mılıgı 
::~~~r~sı::ı~, gündelik c.ins~l i, ir n...::stıe 
obr-~k sıl~ılsıtım;.;ı~• .. t::H.: ız 'le: 
te: .::;,-:ı• .. üzl;t~tı ;.;ıgır .::;...::z.::ı get"8~1:it-e:tı bit' 
<:L'· ... ol·~u:-iumı k;;:ıı,.,.·,-:ımı~. e~rke~de:t' ·~il' i - '1'S . ~ J.. • .. 

meslek s;.;ıhil:'i oiL~p iü'etime k.:rl:kJd;.;ı 
ln~lutıurketı tüm ...::o,.o i~ler1tıin 
~::en<~iletitıi be~:iedi9i(ıi 'le: kr.~tl <~iledtıe 
i~jtıd citıs gil'i ,~;.;ı•.·t'~nılm;;.ısıtıı 
k~l,ullenmemişler•:~i. 

1960-70 :~ıı~::ımıd:;ı k..~<~ıtı 
h;;~r.e.ketitıde: ~~'r :::ıf;;~tı l'l~ femitıi~tle~ 
ketıdife.r1n(~en bir ötıce~:ile.rüı.:~etı, 
d::üı&ı f:::ızl::~ .:::e:,•t;;ılep ..::tme~ıe 

J: ,•J. 
b:::ışlsıdıl:::ır. Libe.t-..::ılizm .. \ ... .rı;;ıdettıgı 
ek~nomik •le siyo.::ıs:::ıl de•,·t·-imitı .~zel 
~'<~~sım üzeritı·:~eki b::ıs~:Jifın 
k:.::ıl.~ırtımsı::ı~?ın·:~Sıtı .jol:;ı:,• l:n~ ki'dıtılsır· 
tsıroondsıtı eleştir11melıe b:;ı~lmııldı. 
fopiL~mo:i;;ı ger·ie~j~~t~r-ildi9i . . 
\·"Sırs;;ıyılsıtı EŞITLIK hı:;; de e~ıtfık 
değildi. Ç(üü:l~, h::~ı:::ı k::.ıdıtılm' 
ekonomik ;.;ı~ı o:~sıtı 
s(:im(~rülme~1:e:\~:~ilet~ Hem ksımus;;-:ıl 
;;ıl:::ıtıd::~ ç;;~lışm;;-:ı~1;;;ı ( et'I-::...:Jdet'e •:Ot'ö:-:ıtıl;;ı 
~·.:~n ü.:::~-tl;) h...:: m .:~e bLm;;ı ek ol::~r-.rık 
e•,\1e ::ı•tıe. ti~m işi ÜCRETSIZ ol::~mk 
i~stletıme~1:e:,~:~ilet~ fsım <h:ı l'u 
tm~~ılet' :::ır'i'~sıtı <b .. ed~ek e=:3e.me:tıli9itıi 

ti~m itı~<-:ınlıqın ailmi~liğitıitı tı...::·:~...:: tıi 
cıl~n-..::ık g~ir-e.;ı •.·'t: kfH~ıtı .~iz:3i~rWgi~niüı 
~itıiüıae~d et1<1t!:l oı.:~r-~ k :)\:ın~mh-:ıy~tı 
t"fH~ik::~l f...::mit;izme gi~:;.li~ l'ir·t...:f~j 
olm'iık çıl::tıtı Sos~~list F...::minist bir· 
~~:Jm ot:t.::ı:\·;;~ ~ıktı. 13L~ .:~kım .• y.:~~ptı~tı 
.jötıemitı topiL~ms::~l ko~ulh.::ır
bi~i~niüı~: l'elli l'ir·t.e.p~j::ı• <~ile 
·:le:tirtrıe:~-tedir. Nitelik ol::~r-.:~k <":ıtıti
~mpet)'f~listtir; ufus::ılo,.oe: L~IL~slsıt'iıt'iı51 
ilerki hm-e:k~'tle <~<-:ıy.:~tıı§ömf.ı 
i~~er1sitı.:~edir. At::H::t'kil k:::ıı.t'ö:~mı ile 
~;~pit;;:ılizmitı ~,ir·bir1~e iliş~:jsitıi cırt::~~·.::ı 
çı~~~r-.::ıtı (:iz~iüı bir· politih~~· 
~im:3elc::digirıi \·'t: bu r.ır-sı,~::~ .:::itı~e:llik, 
~ınıf .;:;~~li~~dlet~ o,.oe ırk sonml::~t'ltıı ele 
ı:ılmsı:.,-. .::ım;;-:ıçl.:ı.jıgını ötM sür-er: 

K~dıtııtı g..::r·~ek ~dmli9itıitı :::ı m-~ ve 
e~ OI<Ü~~Utll~ \·\H'\jUI<:ı:r~tl f~~:Jmf.ı 
v...;r-şıtı; -e,\·ii, ~ocL~k s:::ıhibi .::ı:~ıı 
z:::ım.-:ıtı.:t:~ bit' işte ·;(<~lış<·:ıtı k.:~dıtıl~mı 
s;;~~•sı gittikÇ.i. ço~.::ılı~ıc•rxü~. 13L~ 
kııdıtıl::~r <1.Sie:tıek5~~1sö~~emle :3.-.:•rge.k 
::ı~§ö<:ım :::ırosmd:::ıki ~...:: liş~dlet~~ ''kut5al 
aile, adanmııı kadın, ana, aıle 
içindeki hiyerarııi gibi'' ~ô:)~emle:,r1 
sor~ul::~~•p ele:ştirme:\ıe l,,-:ı~f.:H~ıi.=H·: 
Sos::ı~<~list Feministle~ ~::::~·am •.·'t: erkek 
~:imli~der1tıi topiL~m~::ıl iliş~:il..::r.e. 
,~;;-:ıy.-:ıth~ınp k...::ıdıtı:::ı .~izgi~.~~m.lik 
.~u:lli~d...::r1tıitı topiL~ms::ılılış~:Jiet!~' . 
l,,:ı~l;rmtılı olsır-::ık d·~ni~~e:l,ile,.::e~lıtıı 
s;;ı~ı.mL~'\\:ıdM\~1. So~:-ı'f~list 
Femitıi~tl..::t·· kr~Jıtııtı ezilmi~ligitıi 
topiL~ms;;ıl .::;in~iye-t ile ~ıtııf . 
~=şitsizli;jitıde: M'<~r: Otıbr;:-:ı :3·jt-e: bw 
bL~rjLw.rı k::-:ıdıtıı ile ~,ir· k·~:,~ii küdıtıınıtı 
;;ı:)t~ı s~:•,·i:)ıe.~..:: ezilm...::•..f@tıi s .~; ·,~er~~:r: 
E:rl:ek e~lem...::nligitıitı ort;.;ı,~mı 

la BREMEN KIZlAR KULTUREVI 'ne(Kızlor Kültürevi, Alternelif Gençlik Birliğine bağlı Alman lzci Dernekleri 
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ksıl~:m::.ısıtıı_, SOSYALiZMin 
s::~:Jh-~:~'f.lo:::sı:Jıtıı ôtı..;; siü-t~~~=·r~::~rdı. 

Sos:,~..::ılist f~:mitı istı~~r:: ~:rO!O=;?. .. 
do!jum keıtıtr-cıli~ .. ~:'.-'·:~~~ .:::itısell i~~ i~ 
b.:.i l(~m(~} kcımıt sorwıL~ .. ~:ıil~: ~ı;,-:ırd ımı .. 
~~ü·l~:tıc.esiz k:·:ı.:~ırı;;~ i~ e~ft:imi. ~':.:ı·:~ıtı
~:d::~:k ~: şft:sizli(jinin ~-~ l:r'Ter1tıit~ .;;rı 
ince ~~,~mtıl::u-;tıı ~:1~: ~~-~ıbt~ · 

Yitı~: sos:,ı;::ılist femitıist l~~:ıkl~ 

;;ı~ısttl•:Ü:ı AiLE l'irimi •.-oe ~;;ı§.ü?. 
k;.::ı~,ft:::~list d(~z~mo:~e. ~~·.·· i?.lu1 ile. :;.cıa~ k 
:,•e:ti;?.tirm~: ~3il~i kom~I::H·· il!3i o.:~::~ğı 
ı:ılmu§ötw·: Seıs~~ı;,:ılist f~:mitıist 
kw"<-:ımcıl.::ırm ôtıemli isimlu1ndetl 
. .IL~Ii6-t Mft:d1e:lt'in Wcım~m:1lıe: lotl ~:~e.st 

Re•.·l:ıiL~ticıtı1966 (K~-:ı.~ıtll;;ır·: En LJwtl 
De~·"r1m) m~-:ıh-:ıle:si \-'e: Women'::; 
Est::~e 1971 (K.::ıo:~ıt1lık Dw·t~mLı) :::ıdlı 
kit.::~l'ı y.:-:ı~~~tll~tl·:~ı~d<-:ın o:kin~~mde bi~~ü:: 
~1ısıtıkl uy.::ıtı·:~ırmı?.tı. Mft:d1dl1 ksıdınıtl 
·~Lınımumm ik-.s-tim .. ik~mı::_, 
tı)t,IL~ms;;ıll;;ı~m;;ı ı,.o~, .:::insi·,~:t ~ibi d.~irt 

r -· .. "" 
Sl)t"1 :1~>~f'l io;::er1sitlde: itı.:::e: le:tımesi 

~3et~= ~:t:iğit~i .~itı~: si~rmi~;?.tlk: ÜRETIM_, 
h-:ı .~ıtııtı e•.~ ;;ıile :,\~WmiWi~§iitıiüı 
o:~ışıtl<~~-:ı tO~'ILımssıl ~::.:ıtılımıtlı .. 
ÜREME_; sos~ı;,:ıliz::~s~':ıtı_, ı,.·~, CiNSiYET 
ise ::-:ıile: k::-:ı•.-ı---.=-~mı i~:itıd~: l'ide.?.~~r~:k 

k:-:ı d ı tl ı tl L~ rl'3t i m e: k:-:ıd:J sm o:b n l' ::~?. k::-:ı 
ANA ı .. -..,~ KADlN :,•;;ı,:if~ EŞ cıl;;ıri-ık 
•.-~:ıt~ı !jmı k;.::ıpso::ım<:ı~:t;;H~ır: Sc·s:1•;;ılist 
Femitlistlerl'3 .. topiL~ms~-:ıl.:::insi:,~:t 
n:ılle:r1tıi be:tıimse::,··~m :,~~itıl~: t·1n.:~e:tl 

.1ol.::ı·1•ı ,t-;ı ···citısi·,~:t 1--.:.~ir~erf'"' eleştirisi 

y.;~pıl~,:ıkr..;.:~ır: Es;;~s ;;~m.::ı.:::ıtı .. i]r~:tim 
ili;?.h]le:rüıitı :~ı.t: tıid e. tı tO~'ILıms~ l.: 
i~r~:tim ili?.~dle:r1tıe: .:~e: gi;?.me::~ı.t: 
b;.::ışh:ım;;ısı·1b f~tıl;;~şıldı:~ı '.-'e 
d.~nU§ötUrtidUiji~ m(~d·:~;-t~:e: 
k."~·~ıtıiM1tl mf~·:~ o:~i koşL~II;;ü'1tlıtl 

.~e:t~işimitıitı .::ıile i .;::itı.:~~= ~:l rı:ıll..:: t'i 

.1.s ;~1i~tir·~@ni sm:~ım~rbr: A:1t·K;;ı 
ikt'6-t.li em~l: kotıL~5LHl·:t:~ . ·~:,::ılı~m,:ı 
h~k~:J ı,.•e:,ı;::ı e?.it.ik:r~t o:~e;§"iı} Ei"ŞiT IŞ 
HAKKI oldugLmu ı,.•ur~~L~Iu:~':ır: Ail...s i5 ...S1 

·~tıe= mli ol.::ıtııtı ~iluıitı t er+:. e= dilm~~5i 

.~e: ;~il, k;:~dıtııt1 ~:1Wtl~IL~ ~LH1Ut1 1.-'~: 

.:::itıs lerüı ~, ~itlq i·:~ir: Yi~tıi .::ıil e: nitı 
i?.l~•.-itı itıL~ !3-;·-,:ı.:@ı :=~t: !3 i?.imle: t= ;?.it.li~~itı 
5;;ı~3l;;ıtı ;;~l,ıl~:.::: ~~ :3ıtıı Si:ı 1.·\~t1Ut"~;!~t': 

E3u ;;ıkJmıtı :~~ne ôtıt:mli 
::;;.::ı•.-wm.:::L~I,-:ırm o:ÜHl lıit"'i S imon~: .:~e: 

E3e:<7ı LH-~:ıit.,.(~ ır:_ i k~ [J L~;.:L~~:: yı ld::~ :)ı;;ızdı:Jı 
l'itı s;;ı:,ıf,-:ılık 1 KINCI Cl NS ;;~.:~lı 

k]t <71 l'lt1•:h-:ı l' L~ yW:. y::~ tl ~:J L~ :)'Ml ·:i ı t'".::ı t1 

Simı:ıtı .. '1::;;-~dltl ol;;ır-::~k ·:~o§L~Im,-:ız ki"H~Itl 
olwuw'·' ::; .~ zli ile: o} l'i :,~:ılc~ji} mft:olı:~ji ·.·'e: 

t;;~r1hte:tı :1•.:H·i-ırbtı::~r-.-:ık k;;~dıtııtı 
o:~ı:ı § ::~sı fıt;m de .s :)4~=mle= t'itl i bi:,,:ılı:ditıitı 
-=~ ~: ;3il_. y.::ış::H~ıgı h~ltl~rütı 
bi~:im le:tı o:~ irJi;3itıi 5<":1'.-'Utl•::ır;;-:ı k 
t~:me:lle:tı ·~irme~ıe ç~lışm;;ıkt,:ı.:~ır: 

'1<.•::ı ·:~ıtlh-:ımı.: te:me:l ~-;z~türW~derüıitı 
k~:tı.~il~:r1tı i ôl.;::(~ . st~tıo:k~rt ve: ôrtu:k 
k::~dml;;ıt"1 i5..;; -:,.,~nlıza~ ~ş;;~1ı '.-'e: eksi~=; 
ÖTEKI obr-.::ıi;: ~~ôr·e:tı ..;;rt:e~Je~r
tM-.::rfıtıd;;~n sınır~::ıtl o:~ıt"11mı~ ı)lo:~u;~L~ml' 
.~ine sLJrm~~~udir: E3e: ;;ıLH·~:ıi~; 197Ö·'Ii 
:,~ll;;ımı l~:::ı?.h-:ımw k::~d:=u·· f~minist 

ı:ıldL~t~wu~ k.:-:ıln~ l t:tmi·,,:•t~ fıt:t' i~d .:::itısi 
·:~6 s"osYALiST DEVRiMin 
.~z~3(~d~~~tirl'3 .:: ~:{i itıe in:::ını)ıon:ü~. An.:::::.ık 
bL~ ~1·~irüşUtıütı sıtıır~ılı !3ıtıı•.-'t' 
·~·~"t6 r-s i zl i ~itı i kit ~ lmı ı n s o n 
böli~miüı.~::ı ı::le ;;tir·~=r~: k 'O~:Ie: .:::e:~e} 
,1e:ı,.,·1me 't'e= sos~~·.:~ l izmo::: o:~u:)1:ü~gl"ı 
l'~'lir$iZ ~lL~'.·>etı b-:ır"? ı sıtıd~:ı.: ?.imdi 
dw·i-lks;.::ı·:~ı ;3ını .. fikri ni ·~t:;ji§ötitl:~i~1itıi w 
:::ırtık ~~er·~:e:kfe:minist ol o:ü~JL~tıL.r'·' dile 
!3e:tirx~i. 

Ev i?.lerüıitı ikretl~: tı.:~ ir11mesi .. e•1 
i;?l.g t'i tı in to f' IL~m s ,-:ılh-:ı~tıt"11m ;;ı s ıtıı 
ssı•.·ııtıSın Sos :)>.:-:ıl ist f~:ministl~:r; 

s•j5~·.:~11 e. şt irme:d~~tı k:::ıaıtl ıtı 

hH..t.·u lui~mwı s;;ı {1i::.ıtı ::~mıy.::ı.::: ~gıtıı} e:v 
işl~:r1tlitı tı:ı p1Lım5;;ıll;;ı§ötınlmi:ısı ve: :~~.:~ 
ikt~"tletıdir11mesi il~: k;;:ıdın l,-:ırm ~~rt~p 

obr-::~k ~:ı~rtL~IL~?.I::mnıtı 5<-:ıjh-:ıtı<-:ıa~gıtıı 
dL~§öLÜlL~du: E3u o:W;?.iüı.:::~:lu1 l';;~zı 
fe: mitı i5t 1 e: r· t ;;~r-.:rfı tı d::~tı ~:le: §ötir11irhn_: 
~, ,,.. i?.lerüıitı topiL~ms;;ılb;?.tınlm ;;ı sı •.-oe: 

Lkt~:tl ~:tıd ir11mes i k~-:ıdıtıh-:ınıı e•.·· i:;itıde 

IIJ çatıs ı altında ki bu proje feminist kültür ve eğitim çalışması doğrultusunda kurulmuştur) bağlı on k i ş il ik 
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kt~lmıılıırm1, o:~Cıl<o:ı~•s1:,t-:ı l'irbir~~ritı·:~e= tı 
izole. e. .:~ilme:ler1ni 5<1~1,-~r: He:r· şe=~,üı 
me't<o:ılıı~m<':ıSI e.§ilimTni · · 
~·~Y~31tılt~Ştlt'mf~~- y.:ü,:::ın •.::lh:-:ışmıı~• 
çok fr~zl :::ı lıı şt1r-..::ı o::: <1 kt::1 r· kıı ~'j 151 ~~<1 
k:-:ıl'L~I8()rme.me.kt::edit~ ··Ev i~:i eme=~i 
i~r-e-t:ki bit' em e.~~ ir: !3umm içitı üo:::r-e-t: 
t:::ıle.~' e.o:mme.li.~ir· ( de.~~e:ttetı)_ 
· bpit:;:~li5tle:r1tı .:~e. e.,, .. içi e:me.9e i~a-e.-t: 
Ô·:~e=me.si ::.~er·e~dr: Eğer· .~i .:~enmi~~~rs;;-4 
:3t'e:ve: ;:ıi.~ilme:li ·:~it""·' ·:~i:,~n sı:~s:,~·~ıist 
fe:ministle=t:; bL~ ç.~izüm i:itıe: r11er1 

k .. '-! aıtıbn ev içitı.:~en hwt:.::ırmıı~ı;;ı 

J•e:tmi:,~·:::e.~~ir. !3u tııle.ple:r ktH~ıtıl:::ın 
e•,.o için.~e bır;;~hrıo:-:ıJ~ ôzendit'e: ·:::e~:tit' 

şe~ditı.::le ele:ştir11e.r-e. mm'i~z 

k:1lmıı~~f~ c~ıdm~ 

K1s::~c;;~sı Scısy.::ılist re:mitlistle.r; 
"Aile.~~ eJ:otıı:ımik.~iufl,ir1m ol:::ır,-:ık 

bln~l .S <~-.:~r ı,.~ .~e.§i§tirme= J~ fı~ o:~t.f 
e:o:~itlme.z .. 

"K;.::ı<~ıtmı ekı::.ınomi içitl o:~-.:~~d :,oe=ritıe 

l'ıı~J~~:ıt~ b-:ıo:~ıtıl<"ıF111 sistt:m 
tıır-aıitıd.:m e.zilme:5itıi •.-t~r~JL~brke: n .• 
e:rh~de= t~tl k:~dftllm'1 e.zdi:Jitli <12 
s~:ır~L~It~t~ 

"E ı..o i§le= r1tıin 

topiL~ms:::ııı::~§tınlmf.ısltıı'.·>t: 

i~cr-e.tle:tı.1ir11me:sitıi s;.::ı• .. wıut~ cinsi:,oe:t 
ı.--.;srtidik: ı 

RADİKAL FEMİNİZM 
R.::ı.:m::..::ıı Fe:mit1ist fı .::ır·d~-t: .. 

h-:ıdıtıl.::ıt'1tı e=zilme= sitıi '.:~ tıl'i~~\~kv-.:~ l''~?. 
sot·un olm·;.::. k ki~l,ul '.:~tmi~tir: 

Erl::dden:~e '.-':=:w o l<:ıtı p5ikol·~jik i~~id:w 

:3er-ek5itıimin itı .. k::ı·:~ıtlbrm e:zilme:sitıitl 
ilk ki~Jıı-ı;:~:JI ı:ı l o:~u:Jww ·~tı.:::ülı:ılıır-<~ k 
betıimset~ R<1o:m:::::ıl feminizm .. 
kıı·:~ıtlhwml.'<15tıt'11ml~ kimliğitıitı 
eırt:::ı:,ı;;:ı Çlk.:mlm:::ısını .. ~:i?is~l cıl:::ınıtl 
k::.ımL~5~1 ~lmı~ <<~~~t'11m~sıtıı istet~ 

Rzıdik.;:-:ıl femitıistle.t~ "biz fa rklıyı z, 

ki!?ieel olan politiktir'·'derh=tı .. 
e>.~it:liıde: fm·{dllı :~ ı tı l'ir :::ı m cb •.··.=:ır-

" ~l 

olm:::ısıtıdmı y.:uı.::ıdır: !3u <':ıtllf~~• ?. 
y.:~ 1 tll2 'l::;:-:ı o:~ıtıbr· far{d ı c~ w'' d e: m e:kje. 
:,•e:titıme.z, ~-:ı:,ıı-ıı zıımo:m cü~ k;:o:ıc~ıtıiM'1t1 
l1irf,ir~er1tıc~e: tı fo::ır1dılı~dsıt·1t1Sı •.·ı.~r~u 

:,•.:4pi'ıt~ K<:ıdıtl·t:rkek eşit:sizli§itıitı 
k(Hde.r1tıi, :,~tıic~etı ik-e-tim iliş~=ileritıc~e 
ve: .::ıile.de. ~:ır.::ıt~ !3u ~klm:::ı g .~;r~= 

;.::ıt::Mtid l cWzetı, t~r1htekj ilk 
i§l' 2il(~miüıde:tı bt~ :_.ı>.::ıtı::~ siküp 
:3it:md:te.:~ir: ür-e-tim l'i:_;;;imi tle: cılur-s;r~ 
ı:•lsutı, .::ıt.::ıe:ddl diü:e=tı he=~' •.·":::ıdı§ml 
si.irdi~rmi~§itl~r: Hem lilMr.::ıl hem c~.s 
SosJ•,-:ılist femitlistler~e= tl f~:ıddı 
ol:::ıt-.::ı~=; k.::ı·:~ıtı be·:~etıitıitl e=d::e~de:t' 
t :::ı ri"4fıtı .:b tl .::ı e tl e:t 1 e tl c~ i ğ i tı i s ;;~ ı,. ı.~ tl u )~:ı~; 
be.detı i~2'.:~r1t1de :,~•!3tml~:ıştı~ıtı.:ü·~ 
:::ımltölih~ .~oğur~ptllık i~ze: r1tı·:~e= çok 
,jı..ıru~~·r~sir: F;;ırkjı cılıır-<~k ko::ıdıtı 
~:lmli9itıin Y6tı ide:tı v::'H'· ı:ılm;;ıs1 
iü!u1tı<1e (1uru:,-:ırbr. 

özellikle k;;:.ı .:~ıtı .:::itlselli§initl he~' 
et-+::ek moc~elitıi b-:ı•.·t-.::ıml:::ıştıt'l:~ı§ıtıı 
so:H·ı.murt:etl_. bLnum ııft:u·m.ıt:ffitıide 
k::.ıdıtı me:rkezli .::: itlse:llqitl 
ııl;;~bilece§ini s.::ı•.·ı..ım~d;r: K;;H~ıtı 
ı:~lm<:ıtııtı hm'ik::~ bir~.e.~1• ı:ıl·:~u~wıu 
s2i j~e:,~-e.~ l'ir· o:~e:ğ~t.:eıl;;u·-,-:ı~:: kt~dıtılı ;31 
:,ik:eft:ide.r: Kişieel olan politiktir 
t(~m.:.e: si , k;;H~mbmı ~:lş;i5e: l 

de:tle= ::ı~mle:r1tlitı de: §er~r ı:•l ch~§L~ w 
to~'IL~ml::~ ~:i~ft:LÜ' için si :,•~s::~l 
50t1L~·~:If~t'1 [JL~Itm o:~u :1u <1tll::~mıtı:::ı 
•:1e= l.::ıi :~l:i tıi l'e=lirtir~e=r;· Nitekim. 
~ ~ . 
:yçmişte= olo:~u !3L~ ~~il'i l'L~ :3L~tı h.::ıl::~ 
to::ıl'u ı:ıh1n • .. ıe hiç o:~il e !3e:tir1lme::,ıe:tl 

hikt •::ıj •.·>t: te: r.::.::ı• .. üz :3il'i kı:ıtıul.::ır· m-tık 
siy.:~s ::~l 5·~ :,~e=m içinde J-=· !~1Lm bir 
biçimde t.::ırtışılm <1':P '.-'e: femitıist 
e=:1!emler1tl ı:• .:h1 !3ıtlı ı:ılu§itL~rm:::ıy,:ı 
b:::ışbmı§t:W Citlsl.;:r1tl .:~iy.:~l e. ~:ti!3ini .. 
pr~tr1 y~r+::..::ıtııtı c i tısle: r· .::ır,:ısıtl·Ü~=i 

~=§it:sizli§itıde= bL~Iu::ı-:ırl.::ır: Ekonomik 
sıtııf :,ıe.t"itıe= ... :::itl5t:f sıtıtf k:.::ı 1.·t··~mı ilk 
sıtıtfs:::ıl ;.::ı:,mmıtı ~::.::ıo:Jıtıh:ır· ve: e:rke:~:le: r· 

iü:e:r1tlo:~c:~ cıl.:h~:JtnlU 5 SI 1.-\Hlut•h-:ıt·: 
Rzı.:1ik.-:ıl hmitlistle= t~ k:h~ltl·e=rk~k 

ll Alman kadın heyeti bu çal ışmalarını "Proje günü ve haftaları, latil etkinlikleri çerçevesinde yani Türk/ 
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~r-.:-~sıtıd,;üd eşitsizliğin 
k;~ldırılm.=:ısıtııtı ~'i :,'='lc~ik ,1e:\·t·1mle 
tıet'feJ.de~e~'ilece=1itıi sm·ıHnH·lf.ır. 
Citıse.l sınıf sist~=mitıi :ı~· k 6-tme.k i:(itı .. 
~~'~ıtıl;;n·m ~ıe=tıiMtıtk-e-tim ::ır;;ıçlrımıı 

ele ~~eçirmesi~je. olo:ıbile.:::egini 

sm·wıur: Bu ,1eı,.t·1mi teknolı:~initı 
(su mı i <kille:tıme, l:lt-.~lık Mıtıe v.s.) 
b~şrır;;ı.::;ıığıtıSı itımı;;ıtı R..~dikı-~1 
Femitıistlt: t:; LÜ'eme.:~e.l=i t'1:ıller1tı 

e~itletıt=•:::eğitıe) e~itlik o ILm .::o:~ do:~ 
bi:..~:ıl·~jik ~:•,·ienmetıin k:::ılk:.::ı.::;;;ı;,1ıtı.::ı 
itı;tıı:)~rbr: '''BIYOLOJIK DEVRiM~ 
o:~~ırıc~-:ı t:konomik ç2ih~~ü,~e. 
!36-tit'e.:::e.ğitı.~e: tı k::.::ıpit;;-:ılist l::fü'"?ttı bir· 
görüş olf.lmk ort~~~;::ı çıkı)~·t~ Hem 
v~ <~ıtılık ~ıem <~e erl~e~dik rı:ıller1tıitı 

ortfHÜHl ~.:.:ıH:m.rısıtıı iste:yen bu <':ı~lm, 
~'i~'JIQjik •.::ı.·iilild~: t' ortsıd;;ıtı 
~::.:-:ıll:m•<:ı<~ık.;::;;-:ı h-:ı<~ıtılsıt'ltl l:ıır·Wiuşwnm 

obmıı:f<H.:;9ıtı;;ı itı.:.ını~~rbt: R::ı ,i i~I~I 
fe.mitıist:le=r1tı k~:ı.~ıtıın kom~mum~ 

y<:itıelik k..~~Jio:ıt'l wıutulmf.ımfılıdır: 

St ML~ ko~\~ g(ketıdirme=k kom~sLmdıı, 

·~iğet'femitıistler·detı ,üh;;ı 
cesw'<~urlm~K::~dıtıbmı y.:~rmımı 

somut sc·m~çl::ır el.~ e 6-tmi?, \·"e 

~~dıtıiSıt' içitı sos:,~;:-:ıl d~m··im :,~·ILmu 

;;~çmı?,brclıt~ K::~dıtı l<l~rtuluş 

~ı:rıre: k6-tinin e:t:kili l:it:o:.ıpl::ır1tı·~f~tı 
b.r~zıbrı bL~ b:rıi:Jş ~:ıçısın<.lıın 

do~mL~§öt:ur: ütıf(~ ~,~ik~l fe:mitıistler 
;;ır;::ısıtı.~.::ı Se;<J.~el Politi.::s (Cinsel 
politik;;:ı) ilk kit::~bı F-.::mitıizmitıtemel 

t;;ı~ı tıiteli~ji ol;;-:ıtı Ame dhı-'lı ~·.:~z::ır· 
K;;~e Mill6-t :)ıet' .::ılır: Millet .. 
:;~tııed:illiği w bu kH·t·;::ımıtı eti'.e~1e:r1tı 
1::<-:ı.~ınlm'l ~~itıe:t:mesi ~dditı<~e twsıl 

i~ler~ik ~3östet':~iğitıi <':ı:(ıldf~:,..-~tı ~'ir· 
tmıımh,:ım::~ \·~ teod <1~=1iştir,1i. K;;ıt..; 

Millt:t: .• •Yc.itısoe:~ll@tı pı:~litik eıl.~uğwıu .. 
ı:.:itı5e:lliğitı i~:t.i.~:w işi okü~ğımtr'·' 

s.::ı•,wnw Eh~ b;;-:ısY.mıtı ka,~ıtıhw 

tf.lmfıtı·~..=:ıtı içselleştir11me:si 'o'•.:: bL~ 

cı b:,·~ ort ::-:ık olm;;ısın;;ı VLH'>JL~ ytıp::ır. 
R<:ı<~ik;;-:ıl feministlu· i~itı ~'it' b;;-:ış~=I~ 

d<.:in(~m tıo~:t..=-~sıtııtı ,1:1 S~n~bmit~ı 
Fir-e:stı:ıtlt1LH11970''te :)'<~:)mlf~.:~ığı 
Mf.ıd::sist sınıf ;:m::~lizini .. sınıf olo:ü'-.:1k 
citısi~ıeti f-ılıp ~ıetıidetı i~l~:)ıt:tı .,..~, 

kr~ d ml ;:'H'<':ı :,ı.::; n ~'li k ~' .:~ s ~:J tııtı 
ru:c~etılt:r1tıi l'i:)~:ılojik O:~:(ıcküı ~'elide:~ıe:tı 

ucitısi~ıe:t:itı Di:,•.::M~:t.iğr\1ir· ,~et: 
ilk R~-:ıdik::~l f~:mitıist y.:~zıiM.; N~:w 

YorVt:i~ 67/68·'le:tY.:Ie ort..=:ı~•:-:ı ç.ı~-tı. 
DL~~mmııtı ~dm ve n~: ı:•l·:~ugL~ -
kı:ıtıL~SLHl·:b (sır-.:~sı:ı~<~ .. ed::e~d~:t~ 
~t:~~:d:lllik] uzı.~~m..=:ız •.·~ tıt:t: bir· 
tutum..=:ı s..=:ı~ıi~' ı:ılo:hüd..=:ın i:(itı 
sı:ıt·tml<-:ırm Vt= :;2izümlt:r1tıin 

tmıımlmım..=:ısı kı:•tlL~sLmd;:~ ·,ıe: tıi bit' 
~~~ır· '~f-t.ıl,~t~: .. 

*K.:~·~Itılo.=:ıt' l'f~S~:J o.=:ıltıth':ı ;;ılıtıo:m ilk 
9rt~pt;urlm~ 

t.~~'~ınl.::ır-z~ ::ı~~i tıel ik ~';;ıs~1 ~:tı :)~:)~3ıtı 

b:~s~JJıt' ,,..~ ner-e=-.:leys~: ~'ilitMn h u· 
topiLHl']df~ 1/Mı:iır; 

"'~~ ·:~ıtıl.:~t'i'~ ~~~itıelik b:-:ıs~:l, e: tı de=tin 
\·~ l::f~l<~ınlm~sı etı zor· ol mı b.::ıs~l<~W 
Sıtıtflı toplumiMm eırtf.ı<~O:~tı 
1::<-:ıldınlm;:;ısı 9ibi ·:~eği~imle:t'ie= s•:ıtw 
e:rme=z, 

*Hem ~'o::ısb ~·.:~pmıl:::ımı bem,1e: 
kw·*'.::ıtılımn .::;insiye:t:~~i f.inJ·.:~r~ıbn 

tı~=<~~=ni~~e hün~l eo:~ilmest=<~t l'L~ 

~ıo:.ısi:J, tiitel· .. ~ ni.::: e:! cıbr;:-:ık e:tı ~ok 
l:ı~d,::üıl.::ır-z~ f~.::: ı v~=rmd:t.~:dit~ 

*~I~Jıtıl::~r-.:~ .._~~tıe:lik l';;ısi:J , di ::lu· .. ı . .:.ı 

t(~m b.::ısi:J :(t=şitlt=r1tıitı fıtıl.::ı~ılm.~sı 

i~:itı ki~· .. ,.·;;ımsf~l ~'it·· m•:ı,~el te~l:ll eo:~e: t: 

Kaynakça: 
Lecrff CıJ tısstmıce: Blöfçiitıiitı Rehlıu1 

Feminizm 
Atı<lt-e' e Michell: Feminizm 
Simon De Be;:ıu•l(ıit': Ben Bir· 

F~=ministim 

Ned;:ı Ar~.:-ıt: Femitıizmitı ABC'si 
Dou~ıbs Cm'OI Atıtıe: Rfı·~ikiıl 

F~~mırıi:m •.-'e Lezbi~~tıl eeıriler· 

F;:ıtmaglil Bet+t~J~ 1.0 Kfı-:lıtı 

Ar;:ı;;tırmfıifm Bi:;liimii Der$ N•:ıtbn 

1 Kürt " Projesi altında yünitlüklerini beli rtıi ler . Bir hafta kalıp, son geceyide birlikte yemek yiyerek Kürtçe · 
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Çlrokek ji çlroken jinan 
Meta .Seyrane 

Ev çlrok ji çlroken windayl 
yen ku rOdane, serpehatiya 
meta Seyrane ye ... Meta 
Seyrane pir pir bo kuminew 
dı. Bi poren xwe yen sipl, bi 
qermiçeken kor en li ser çav o 
rOyan O bi xulbOna pişta xwe 
ve nlşana qehra jinan bo. Ew 
qehremanek ji qehremanen 
zarokatlya min bO O wek 
xeyaleke, di deste we de tişt, di 
meşe de li her dere min ew 
didlt. 

Bi pirani dane evarili ser 
riya pişt mala me rOdinişt O 
be h na xwe vedida. W an 
evaren bi meta Seyrane ya 
betili ji biramin naçin. Her 
rojeninan ez li ser we riye we 
dibinim ... 

Min careke zirewa (meraqa) 
we kiribO O çlroka jiyana we 
hin bobom. Seyrane di bist 
saliyo xwe de hln 
nezewicibOye. NezewTcibOna 
we ji hela gelekan ve bi nebaşl 
hatiye nirxandin, gotine; 
"Seyran di mal de ma ye". ji 
ber van getinan bav O birayen 
we bi kaleki re dizewicinin . 
Zaroken wan cenebOne O merik 
di demeke kin.de mirlye. 
Seyrane li mala mere xwe 
maye O tu kesl rOmet ne 
dayiye. Mala bave we jl ew 
tene hiştine O allkarl pere 
nekirine. Di van mercen beçare 

bi alikariyo derdora xwe 
jlyana xwe domandi ye. Ternet 
ku te bira min bi alikariyo 
kesen xerxwaz dijiya. Ji ber ve 
yeke jl je ra digotin "Parsekçl" 
o ji ber ku we gotinen xwe 
Yenedişartin edi b0b0 'jina din' 
jT. Nave her şaşTtiye O nebaşiye 
bObO Seyrane. Mala bave we 
ya dewlemend O ku xwe 
ronakbir dihesiband deste we 
negirtin. Li gori wana qedera 
Seyrane wiha hatibO 
nivlsandin. Mere kal, hewl, be 
zarokti, xizanl, parseki O 
mirina bexwedm qedera we 
bo, wek dewlemend buna 
wana. 

Bele, serpehatiya meta 
Seyrane eve bo. Wek piraniya 
jinan jiyaneke wisa beserOber 
jiya O di dawi de wisa tene O 
bexwedi çaven xwe yen ronahl 
neditl girtin. Le ev çlrok 
neqedlya. Çlroken meten me, 
dayiken me O yen me wisa bi 
hesani naqedin O bedawine. Le 
ev ciroken wisa di zemareke 
de,· di straneke de O di niviseke 
de bi xwerObOna xwe cihe xwe 
negirtine, ew bi desten bav O 
biran hatine afirandin. Edi dive 
ku ev çirok O serpehatiyen 
wisa, jinen kurd bi sere xwe 
biafirinin O bi zimane xwe 
binivisinin. 

Çiroka ...... .... ! 
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KiRPiNiN DiKENLERiNE TAKILANLAR 

KA-DER, KADlNLARlN 
KADERLERiNi DEGiŞTiREBiLECEK Mi? 
Türkiye' de yaşanan son gerilimler, irticanın 

hortlomosı(!t laikliğin elden gilmesi(!Jı MGK'nın 
çokfırmadon yaptığı darbe sürecine kurtarıcı 
Anasol hükümeti!..Bütün bunlar toplumun 
istemesede gündemine girdi. Oysa biz kadınların, 
çok da gündemi ile bogdaşır olaylar değildi. 
Bunlar yaşanırken kadınların cephesinde farklı 
gelişmeler olmaktoydı. Siyasetin kirlendiği, 
siyosetçilerin komedi sanatını icro etmeye 
başladığı bir zamanda kadınların siyaset 
arenasırıo kendileri i~in soyunmaları ve "eşit 
siyaset hokkı"için kurumlarını kurmaya 
boslomolorı sevindiricidir. 

, Uzun açılımı ; Kadın Adayları Destekleme ve 
Eğitme Derneği olon KA-DER adında bir dernek 
kuruldu. Ne zornan kuruldu?, Amaçları nelerdir?, 
Nasıl çalışocaklar gibi soruların cevaplarını 
belirttikten sonra tabiiki kadın acısından özellikle 
Kürt kodını acısından Ko-der'in ~nlomını bir 
Jujin'ci olarak yorumlamoya çalışacoğım. 

Ka-der, içlerinde Yeşim Arat, (anan Arın, Şule 
Aytaç, Zeynep Gögüş gibi feministlerinde oldugu, 
kadınların kurduğu bir kadın derneği. Amacı," 
belirtilen ilkelere uyan kadınları seçimle gelinen 
siyasal görevlerle kamu görevlerindeki sayısını 
ve oranını arttırmak, kadın seçmenierin eşit 
temsil hakkındon yorarlanması ve demokrasinin 
güçlendirilmesi için çalışmoktır"şeklinde 
oçı~oyon Ko-der, kadınların Mecliste en az 
yüzde 1 O ile temsil edilmesini hedefliyor. Bu 
kadınları, somut bir programla değil, yanlızca 
kadınlara ilişkin olmayon bazı ilkeleri içeren bir 
sözleşme temelinde destekleyecek. Ko-der'in 
kurucularından (anan Arın, Pazortesi 
Gazetesi' n deki söyleşisinde, omaçlarına ilişkin 
şunları söylemekıedir''Ko-der'in destekleyecegi 
adoylaıın ııc tür niteliklere sahip olacağı tüzüğün 

2. maddesinde var. Herhangi bir kadın değil. Bu 
özelliklere sahip kadınlarla bir sözleşme 
yoııılacak. Meclise girdiğinde destekleyen 
derneğin, gözü hep onun üstünde. Devamlı rapor 
verecek. ilkelere aykırı dovrandıtlıııdo, bir 
dahaki seçimde desteklenmeyecek". Bu 
amaçlordonda anlaşılacağı gibi Ko-der, partiler 
üstü olmayı, parti ayırımı yapmadan sözleşmeye 
imza atan her görüşten kadınları, pozitif 
ayrımcılık ilkesinden uzak genel bir eşitlikçi ve 
demokrasi söylemi içerisinde destekleyecek. 

Ko-der'in destekleyeceği kadınlar hangi 
sözleşmeye imzo atacaklar. Adı geçen dergide 
yayınlanan sözleşme maddelerinin bazılarını 
oktarmak istiyorum. 

1-Ka-der'in desteğini isteyen kadın adaylar, 
ka-der' e üye olur ve ilkelerini benimser. 

2-ko-der, ilkelerini benimseyen farklı siyasal 
portilerden kadınları destekierken oralarında 
bağlı oldukları parti nedeniyle ayırım gözetmez; 
hepsine eşit davranır. 

3-Adoylar ka-der'in eğitim çalışmalarına, 
seminerlerine katılırlor. Diğer adaylarla birlikte 
"ortak kadın politikası" oluştu rmayı ve bu 
politikoya sodık kalmayı kabul ederler. 

4-Seçilen kadınlar, parti disiplini kadar Ka
der sözleşmesine sodık kalırlar ve diğer kadın 
temsilcilerle birlikte" ortak kadın politikası'nı 
hayoto geçirmek için ellerinden geleni yaparlar. 

Ko-der bu sözlesmede ilkelerden söz 
etmektedir. Peki nedir Kader'in ilkeleri; 

1 -Kodınlık durumunun bilincinde, bunu 
sohiplenen, dillendiren, kadınlara özgü sorunlar 
konusunda duyarlı davranan, kadın 
dayanışmasına önem veren, 

2-Bosto Medeni Kanun Reformu olmak üzere 
kadınlar~ yönelik her türlü oyrımcılığı ve şiddeti 

1 kocasının akrabaları tarafından başka bir erkekle il i şkısi var diye öldürülmek istenen Kejal'ın, yaşamı 
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soniandırocak adımları atmoya kararlı, yenilikci, 
toplumu ileriye götürecek projeleri olan, 

3-loik Cumhuriyetin insan haklarına saygılı 
eksiksiz bir demokrasi ve hukuk devleti olmosı 
ve siviltoplumun güçlendirilmesi için çalışır, 

4-Her türlü fıınııtizme, yobazlığa, ırkçı lığa, 
toplumsol kirliliğe, şiddete ve sııvıışıı karşı çıkan, 
çevreyi koruma bilincine sahip, 

S-Siyasete kişisel çıkarı içindegit kadınların 
ve halkın gerçek temsilcisi olmak amacıyla giren, 

6-Dürüstlüğü, ilkeliligi ve cesareti, birleştirici 
ve yumuşak bir üslupla birleştiren birer yurttaş 
olmoları istenmektedir. 

Türkiye' de toplumsal kirliliğin hadsafhada 
yaşandığı, savaşın ve kadın hak ihlollerinin 
dizboyuna ulaştığı, hertürlü oyrımcılığın ve 
ırkçılığın hızla geliştiği , kadınların gerek kıımudıı 
gerekse de siyasal yaşamdon uzak koldığı bir 
ortamda; Demokrasi için, siyasal eşitlikte temsil 
(mevcut parlementoya rogıııen) için, kadınların 
sadece kendileri için değil bütün toplum için ve 
gerçek demokrasi ve insan hakları için 
örgütlenmeleri sevindiricidir. Yanlız Ko-der' e 
ilişkin haber ve röportojları takip edebildiğim 
kadarıyla bir kürt kadını olarak, eksik olon 
birşeylerin oldugunu, kendimi oraya ait 
hissetmediğimi anladım. Kofarndon çokça sorular 
geldi geçti ve rahatsızlığıını onlotmom 
gerektiğini düşündüm. Tabii bunu yaparken 
herşeyden önce çok erken oldugunu, saldırgan 
bir şekilde , ko-der'in kolu nu, konadını kırmak, 
hırpolomokton çok kendi önümü açmayı , 
koygıiGrımı dillendirmeyi, Kıı-der' li kadınlarla 
biz kürt kadınlarının ortaklaşabileceği noktaları 
sorgulamayı, tartışmayı istedim. 

Kadınların siyasal mekonizmolordo 
özelliklede mediste esit sekillerde temsiline 
bende inanıyorum. A~cok var olon partiler de 
bunu ne yapmak isterim, nede bu portilerin 
ülkede var olan sorunları çözebilecek politika ve 
demokrasi kültürlerinin olduğuna inanıyorum . 
Bu siyasal portilerin bosiretsizliği, oymıızlığı 
doğrusu beni ilgilendirmiyor. Dolayısıyla 
bağımsız kadın hareketini savunan bir kadın 
olarak onlara kon vermeyi kadın politikası 
açısından asla doğru bulmuyaruın . Ko der'in 

birinci yonlışlığı budur. Ikincisi, her siyasal 
portiden kadınların desteklenemeyeceğini 
düşünüyorum . Ko-der'in anlayışına göre 
düşündügümde; örneğin, Yozgat'ta MHP'nin 
güçlü oldugunu biliyorum, bu portiye gidip 
kudınlaro sözleşmemi açıp imzıılotıyorum sonra 
var gücümle MHP'li kadını Medise sokmak için 
çalışıyorum. O kadın Medise geldiğinde Tansu 
C iller' den, Meral Akşener' den, Meclisin gediklisi 
im ren Aykut'tan farklı siyaset mi yapacak. Gerek 
kadın sorunu, gerekse kürt sorunu konusunda 
ırkçı totaliter MHP politikasından sıyrılacok mı? 
Bana hiç inandırıcı gelmedigi gibi tehlikeli bile 
buluyorum. 

Ben, Kürt Kodınının cephesinden boktıgım 
zornon kendime oldukça uzak görmeme rağmen, 
bir Türk kodınıno neler kazandıracağını dıı 
sormak isterim size. Demokrasinin sakız gibi 
ağızlarda ç~nendiği, herkesin demokrasi adına 
katliam ve vohşeti yaşattığı bu halklaro, bu 
kadınlara, iktidarlarında farklı muhalefetlerinde 
farklı politika yapan, "eşitlik istiyorsan önce 
korını gönder" diyen, Avrupalı kadın 
pıırlement~rlere "fahişe" diyen milletvekillerinin, 
Kadındon Sorumlu Bakanlığa dört kadınla evli 
olon zııtı ödüllendirerek getiren bu partilerin, bu 
ilkel zihniyetlilerin Medisi "etekli 
erkeklerle"doldurmolıırı neyi değiştirecek? 
sormak istiyorum. Bence Ka-der gibi kuruluşların 
ilkelerini belirlerken daha net ve gerçekten 
bağımsız kadın hareketine bir şeyler kazıındıran 
çıkış lar, açı lı mlar yapması gerektiğine 
inanıyorum . Siyaseti kirleten bu siyasal 
zihniyetiere prim vermemeli, onlara malzeme 
olmama lı, yaratt ıkları suni gündemlerine 
(laiklik-şeriat gibi) biz kadınları sürüklernelerine 
izin vermemelidir. Kendi adıma Ko-der'i takip 
edeceğime, neleri yapıp neleri değiştirdiğine 
bakorak daha do sert muhalefet yapobileceğimi 
söylemek istiyorum. 

KA-DER'in kurucu üyeleri 
Suoy Aksoy, Yeşim Arat, (anan Arın , Ayşe 

Ayata, Ayşegül Baykon, Yıldız Ecevit, Nur Ger, 
Zeynep Göğüş, Sündüz Hoşor, Ç,eylan Orhun, 
(anan Pak, Şirin Tekeli, Şafak Ozsoy, Zeynep 
Oral, Çiğdem Kağıtçıboşı 
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KÜRT KADlN 

~~ADILE XAN 
p 
D 
R 
T 
R 

Merhaba, 
Geçen sayılarda bu köşede 

yapılan yanlışlardan sıyrılmanın tek 
yolu (Adile Xan ve Xanzad'ın ayrı 
kişiler oluşları konusunda), bu iki 
kadını tekrar ele alarak yaz~ktı. 
Bilgi ve kaynakların yetersizliği 
nedeniyle bu yanlışları yapma riski 
oldukça yükseliyor. Bir daha bu 
yaniışiara düşmeme umuduyla Adile 
X an' a Merhaba diyoruz ... 

ADiLE XAN 
Adile Xan Caf Aşiretinin 

liderinin karısıdır. Adile Xan, 
daha kocasının sağlığında 
yönetim işlerinde söz sahibi 
olan kadındır. Yani ev işleri 
yapma, çocuk doğurup 
büyütme, konağa gelen 
misafirlere izzet ikramda 
bulunma gibi bir aşiret lideri 
karısının yapması gereken 
işlerden öte o, yönetim işlerine 
de katılır. Bu nedenle yaşadığı 
dönemde gerek kendi aşireti ve 
gerekse Irak parçasındaki Kürt 
tarihi üzerinde önemli bir rol 
oynamıştır. Bilindiği gibi Caf 
Aşireti, merkezi Halepçe' de 
olan, ama hem kuzeyde hem de 
güneyde yaşayan bir aşiret 
birliğidir. Adile Xan, bu 
dönem'de yani 19.yy sonu ile 
20.yüzyılın ilk çeyreğinde 
yaşamıştır. Adile Xan Kürtler 
üzerindeki rolü konusunda, 
olumlu olmanın yanında 

ingiUzlerle olan uzlaşmacı 
tavrından dolayı olumsuz olarak 
da eleştiriye ~ğramaktadır. 

Adile Xan, lngilizlerle 
işbirliğine gider ve bağımsızlık 
yanlısı olan Şex Mahmud 
hareketinin karşısında yer alır. 
Bundan dolayı, toprakların 
paylaşılm~sında önemli bir rol 
oynayan Ingiliz subayı Major 
Soan ile iyi ilişkilere sahiptir. Bu 
gerek Soan'ın yazdığı kitapta 
Adi le Xan ' a geniş yer vermesi 
ve gerekse onunla çektirdiği 
fotoğraflardan da 
anlaşılmaktadır. 

Her ne kadar Adile Xan bu 
nedenlerle eleştiriye 
uğramaktaysa da, o dönem ve 
koşullar gözönüne alındığında 
oldukça etkili ve önemli bir 
kadın olduğu kesindir. 
Kadınların aşiret veya toplum 
yönetiminde yer almaları , 
yönetimle ilgili iç ve dış 
politikaları belirlemeleri için 
son derece güçlü bir 
savaşırndan geçmeleri gerektiği 
de açıktır. Bu nedenle hem Kürt 
tarihinde hem de Kürt 
kadınlarının yitik tarihinde 
önemli bir kadındır. Çünkü o ve 
onun gibiler, kendilerine sımsıkı 
kapalı olan feodal-ataerkil meşe 
ağacından yapılan sağlam 
kapılardan içeriye süzülmeyi 
başarmışlard ı r. 

E 
L 
E 

~~ burnu kesilerek cezalandııılan Kejal, daha sonra kad ın ku ruluşları tarafından kaçırı larak kurtarıld ı . " Irak 
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BACONCU BİLİM 

HÜKMETMENİN VE TABİ 
KlLMANIN SANATI 

.11 Tahakküm ve denelim bilimsel oroşftrmonın 
temel itkisidir". 
Bacon bilim tarihinde, bilimsel bilgi ve 

iktidar orasındaki denklemi açıkça. tesbit eden ilk 
kişidir. O korarlı bir biçimde bu denklemin bilimsel 
çalışınoları motive edeceğine inanıyordu. Sadece bu 
denklemi tesbit etmiyor, bilim amacına, doğa 

üzerindeki denetimi ve hakimiyeti de oıurtuyordu . 
Bacon, Ploıon 'un ruh ve düşünce arasındaki soyut ve 
erotik bağlantısını do reddediyor. Bacon için 
kendisinin ünlü MBilim iktidordır" cıkarımı insanlık icin 
bir kurıuluştur. Ancak bu " KurtuluŞ önerisi" ıo;ihseı" 
gelişimi içerisinde yeni bir iktidar modelinin temelini 
oluşturmuştur. Bacon bu yeni bilimsel iktidar modelini 
sözel metaforlar ve simgeselbir dil i~erisinde 
kurmuştur. Bacon, gelecekteki kuşoklara yasolara 
uygun cinselhakimiyeti öne c ık arabilecekleri yeni bir 
sözel dil sunmuşıur. Bu metoforlar yasal cinsel 
hakimiyeıle dil orasındaki baglanııyı açıkça ortoya 
koymaktodırlar. 
Bacon'un Metaforu 
Bacon'un tosavvuru şüphesiz doğa üzerinde insa nların 
mutlak hakimiyetini, üstünlügünü ve hükmünü 
sürebilecekleri bir bilim yaratmaktı. Onun 
çıkarıınındon do görebildiğimiz gibi "Bilimde insan 
bilgisi ile insan iktidarı buluşınoktodır".Bocon'o göre 
iktidar mücadelesinin üç ayrı' derecesi veya üç ayrı 
türü vardır. 
Birincisi; kendileri için iktidar olup bu iktidarlarını 
sürdürmek isteyenlerdir. Ono göre bu tür en kötüsü ve 
en aşogıloyıcısıdır. 
ikincisi; kendi volanının insan l arı icin iktidarlarını ve 
tahakkümlerini yoygınlaştırmak isJeyenlerdir. Bu tür, 
ono göre birincisinden daha onurlu fakat daha az 
sahip olma hırsı içermeınektedir. 

Üçüncüsü; eğer bir erkek, insan ırkının evren 
üzerindeki iktidarı ve hakimiyeti için mücadele 
veriyorsa ve bunu yaygınloştırmok istiyorsa, 

şüphesizk i bu hırs diger ikisinden daha onurludur. 
Bacon'un üç basamak biçiminde sıraladığı hiyerarşi, 

her basamağında daha fazla iktidar, tahakküm ve 
genişleyen bir ırkçılık lo bağ lıdır. ikinci basamağında 
milliyetçiliğin ve insanlar üzerinde egemenliğin 
tohumunu otarken, bunu sadece "Kendisi icin 
hokimiyellen" daha onurlu görmesi, iktido~a karsı 
gelmesinden değil iktidarın erkekler arasında . 
paylaştırılmasının ve yoygınloştırılmasının daha 
olumlu ve uzun vadeli oldugu düşüncesinden 
kaynoklonmoktadır. 
En mükemmel olarak değerlendirdiği üçüncü tür 
mücadele, bir erkeğin, insan {Kadın ve erkek) ırkının 
doğa üzerindeki hakimiyeti ve iktidon için mücadele 
vermesi ise, şüphesiz bu olanın yani hakimiyel ve 
tahakküm olonının sadece erkekler için düşünüldüğü 
sonucunu göstermektedir. Yanı sıra ve daha önemli 
olarak Bacon "insan ırkının evren üzerindeki 
iktidarı" don erkek ırkının doğa (Kadın) üzerindeki 
iktidarına işaret ederek erkek ırkçılığın ın modern 
bilimin kökenine olurtmuş oluyordu. Bacon her nasılsa 
bir zamonlar insanların doğa üzerinde hakim 
olduğunu düşünüyordu. Ono göre teknolojik geli şme 
bu hakimiyetin tekrar tesis edilmesi için mecburi idi ve 
bu yüzden bilim ile teknolojinin bir hakimiyel aracı 
olarak doğaya karşı açıkça konumlandırılması 
gerekiyordu. Bacon bu konumlandırmo işlemini cinsel 
göndernıelerle yüklü bir söylemle gerçekleştiriyordu. 
Onun kullandığı cinsel dil belki de bu yüzden pek 
fazla kimsenin farkına varomadığı örtülerle kaplıdır. 
Üstünlük üstüne yazdığı makalelerde gerektiğinden 
fazla kullandığı -genus- kavramında vermek istediği 
ileti o ncak kadınlar tarafındon incelendiğinde deşifre 
edilebilinmişlir. 

Bacon'un resim dilinin diyalektik özünü görebilmek 
ve onun metoforların ın kopsonılı onlamını 
aydınlotobilmek için bazı alıntılar sıroloyacagım; 
"Biz doğa ve ruh orasında yasal ve namuslu 

~ Kadın Haklarını Savunma" Komitesinden Leyla Mahamed 'in dergimize verdiği bilgilere dayanılarak 
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lkeusehel bir evlilik kurmak istiyoruz~~ 
"Sevgili oğlum, senin için tosorlodıgım şey; seni 
şeylerin kendisiyle birlikte nomuslu, kulsol ve yasal 
bir evlilikle birleşmiştir ve bu bağlantı senin 
çağolmanı güvenceliyecektir. Alışılagelmiş tüm 
evlilikleri n umutlarını ve duvarlarını oşocokıır ve sana 
korunmuş bir ırkton kahromonlar ve süpermenler 
yaratocoktır." 
Şey olarak kullandığı kelime burda doğa anlamına 
gelmektedir. Alttaki olıntıda bunun daha açıkça ifade 
edildiğini görüyoruz. 
"Doğa bilimsel mantık ile biçimlendirebilecegin 
kendine tabi kılobilecegin gelinin olsun senin ben 
gerçek anlamdaki görüşümle doğayı tüm cocuklarıyle 
sona sunmak istiyorum~~. 
Diğer alıntılarındon do görebildiğimiz gibi bilimi ve 
bilim olonını tamamen erkek olanı olarak 
betimlenıekledir. O doğadon -she· olarak 
bahsederken doğa kadın boglonlısını erkek 
hakimiyeiçi düşünce ile örtülü bir biçimde çok iyi 
ortoya koymaktadır. Yani "doğa kadındır erkek 
bilimdir." Burda işaret edilen sadece bilimin do~o 
üzerindeki hakimiyeti değil aynı zamonda erkeğin 
kadın üzerindeki "Bilimsel" hakimiyeti idi. 
Bilimsel bilgi ve teknik gelişmelerden bahsederken 
tamamen şiddet (erkek) dili ~ullonmoktodır. Dağoya 
yumuşak onu keşfedecek fokal hükmetmeyecek bir 
usluplo yaklaşmak Bacon ve taraftarlarının tarzı 
olmamıştır. Doğayı fethetmenin ve kendine tabi 
kılmanın ne kadar yıkıcı oldugunu ve onu temelden 
sorslığını yaşadığımız çevre sorunlarıyla do 
görmekteyiz. Doğa üzerinde hakim olmayı amaç 
olarak gösterirken Bacon, bunun için yapılacak her 
tür deneyide meşru görmektedir. Öyle ki bu deney 
söyleminin sonradon doğacak sodizm mozoşizm 
söylemlerinde kullanılan "deney" söylemiyle yakın 
paralellikler içermektedir: Keşfetmekten çok elde 
etmektir önemli olon, keşfetmek hakim olmoya 
tabidir. 
"Zamanın eril doğumu" adlı kitabında Bacon "eski 
bilimin11 kurucularını eleştirir. Kilobın ono bölümü 
ruhun kötü filozofların etkisinden temizlenmesi 
gerektiğiyle başlıyor. Bunlar Ar51otoles, Ploton, Gelen 
ve Hipokrotes olarak geçiyor. Bu filozofların yanlış 

öğretileri sonucu bu filozoflar gibi düşünenler de 
yorolıcılorofındon kısırlıklo cezolandırıldılor. Bütün 
bu filozofların Bacon' o göre tek bir amaçları vardı; 
iktidarsızlık (impotenz) üretmek, insan iktidarını 
azaltmak ve gerçek ve eril bilimin doğmasını 
ertelemek. 
Ploton do bilgiye erişmenin tek ve hakiki yolu 
homoeros iken Bacon' do hakimiyet arzusud ur. Platon 
doğanın araçsollığına son verilmesine ve ruhun 
bedenin esirliğinden kurtulmosını savunurken, Bacon 
doğanın insanlara (erkeklere) hizmet eden bir köle 
haline getirilmesini savunur. Ploıon üremeyi 
hoyvanco istek olarak açıklarken Bacon doğanın 
(kadının) süpermenler yaratılması için sonuno kadar 
kullanılması ve ürünlerinin alınması taraftarıdır. 
Ploton'un bilgi kuramının temelinde pedero~tik 
( erkeklerarasıl aşk yatmaktadır. Bu aşk kendi içinde 
hiyerorşi borındırsa do hakimiyeilen uzaktır. 
Bacon'un bilgi kuramının temelinde ise hakimiyet 
hırsı yatmaktadır. Bu hakimiyetin nesnesi doğa ve 
kadındır. 
Bu karşılaştırmadan do anlaşılacağı gibi iki 
düşünürün ortak oldukları tek nokta oralarındaki bu 
tartışmada(!) kadınların yerinin olmodığıdır. 
Fox-Keller, Bacon'un bu yaklaşımını psiko-onoliz 
çerçevesinde degerlendirir: Erkek çocuğun bir hediye 
olarak bobod,on aldığı erkeklik gibi bilimin de erkek 
olabilmesi, baba (burada Bacon) tarafındon verilen 
bir hediyedir. Bu hediye bilimadamlarına 
kahromonlar ve süpermenler yarolmayı müsode 
ediyor ve bu hediye onlara kendi kendilerini bir 
erkek olarak dünyaya getirme yeteneğini sağlıyordu. 
Boconcu metofor aşikar bir biçimde erkeklerin ikili 
ilkili ödipol istek ve arzularını annelerine ait olanı 
sohiplenme ve reddetme biçiminde göstermektedir. 
Bu annesiz yaşamak kadar anneyle kurulan ilişkide 
bir denklem kurabilme imkanı do sunmaktadır. Kişi 
böylelikle boboyla olon özdeşleşmesinde de tanrısol 
mutlak hakimiyetini (omnipotenz) güvence altına 
almış oluyordu . Bu özdeşleşme ono dişiyi ko bul 
elmek kadar reddeımeyi de müsode ediyordu. 
Bu tabioyla lıpkı bir erkek çocuğunun gelişimine 
benzeyen bilim tarihi bilim dünyasına girenlere de bir 
erkek çocuğunun dünyasını sunmoktoydı. 
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SOKAK LAMBASI 
M~rhaba Sokak Lambası. 
Bana, Annemi hatırlatıyorsun 
sıcaklığınla. Annemi özlüyorum, 
babamı ve kardeşlerimi. Beni 
masallarıyla büyüten Besse 
ninemi. Benim adım Mihriban, 
altı yaşındayım. Seninle 
konuşmam mümkün değil 
aslında, hem Türkçe 
bilmiyorum hemde sizin 
dünyanızda yaşamıyorum 
artık. Sana sonsuzluktan 
sesleniyorum. 
Biz çok: güzel bir köyde 
yaşıyorduk. ~as~m'un ~ere 
köyü yemyeşıl bır yerdır. 
Verimli topraklarımız vardı, nar 
ağaçlarımız vardı. ·, .; 
Tarlalarımızın kenarında dut · 
ağaçları, incir, elma, eri~ 
ağaçları ve bir sürü yemış 
diziliydi. Tarlalarımıza tütün 
ekmistik. Bahçemizde 
uçar~asına koşup oynuyordum. 
Kardeşlerimle saklambaç ' 
oynayıp ağaçlara tırmanma 
yarışları yaptığım zamanlar 
benim en mutlu günlerimdi. 
Annem mutfakla tarla arasında 
durmadan çalışıp duruyordu. 
Nenem ev işlerinden elini 
eteğini çekmiş, köşesinde 
oturup, öğütlerle dolu masallar 
anlatıyordu bize. Dedemi 
hatırlayamıyorum bile. 
Babam kendi halinde tarlasıyle 
uğraşıyor, bazen de çarşıya 
gidip bize giysi ve kışlık erzak 
alıyordu. Bir gün çarşıdan bana 

kırmızı kundurayla mavi boncuk 
alıp gelmişti. Kolyem 
boynumda, kunduram 
yastığımın altında dünyanın en 
mutlu insanı olarak uyumuştum. 
Tanrı' dan hiç bir şey 
istemiyordum artık. Evimiz 
vardı, tarlamız vardı, nar 
ağaçlarımız vardı, hepimiz 
sağlıklıydık. Babamın dediği 
gibi~ "~i,~seye muhtaç 
değıldık . 
Günlerimizin hep böyle mutlu ve 
huzurlu geçeceğini sanıyordum 
ki bir sabah ansızın 
kÖyümüzün etrafı sarıldı. Yeşil 
giyinmişti hepsi. Bağırıp 
çağırıyorlardı. Panzerler vardı 
her yerde, kulaklarımı sağır 
eden sesleriyle. H!çbir ş.eY .... 
anlamıyordum. Koydekı ~u_tu~ 
erkekleri topladılar. Hepsını bır 
hafta sonra bıraktılar. Babam 
da öbür amcalar gibi 
yürüyemiyordu. Her tarafı 
şişmiş, yaralarından kan 
akıyordu. Annem durmadan 
ağlıyordu. Nenem hiç 
konuşmuyor hep susuyordu. 
Babam akşam yemeğinden 
sonra yeşayabilmemiz için 
buralardan uzağa g.id.eceğimizi 
gözü yaşlarla söyledı. ilk defa 
babamın ağladığını görüyorduk 
hepimiz. Sesimizi çıkarmadan 
oturuyorduk kardeşlerimle. 
Babamın yaraları iyileşince 
toplanmaya başladık. 
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1 Ayrıca bu konuda boşlotılan komponyo çerçevesinde, Irak 'ın Türkiye Konsolosluğuno kınoma faksları 
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Akrabalarımızia ve 
komşularımızia vedalaştık. 
Hepimiz gözlerimizle köye 
tekrar geri dönecekmişiz gibi, 
söz veriyorduk sanki . Yerimizi 
yurdumuzu bırakıp, her şeyimizi 
satmaya çalışarak ayrıldık 
oralardan. " Buraya dönmeden 
asla konuşmayacağım." Bu 
nenemin ağzından dökülen son 
sözcüklerdi. Zorla da olsa yola 
koyulduk sokak lambası. 
Babam, biz üzülmeyelim 
diye,''lzmir'de kendimizi 
kurtarırız" diyordu. Çok büyük 
bir yere geldik. Kimse evini , 
oturmamız için bize 
vermiyordu. iyi 
davranmıyorlardı , biz onlara ne 
yapmıştık ki? Paramız da az 
kalmıştı. Tüm paramızla babam 
naylon çadır almıştı. Evimiz 
artık bu çadır olacaktı. 
Komiserin bize gösterdiği en 
uygun yere kuracaktık 
çadırımızı. Şehir dışına doğru 
bir köprü altına kurduk. 
Sonunda babam iş bulmuştu. 
Hıyar tarlasında çalışacaktık. 
Hıyarları toplayarak 
kazandığımız para karnımızı 
zor doyuruyordu. Hıyar 
yemekten midemiz bozulmuştu . 
Bqşkal9rına muhtaçtık, çünkü 
SU RGUN' dük. Karakoldan 
çağınyeriardı hakaret etmek ve 
dövmek için babamı. Yaşanacak 
bir hayat değild i bizimkisi so~ak 
lambası , ama katlanmak 
zorundaydık çünkü, günün 
birinde mutlaka köyü~üze geri 
dönecektik. O zaman INSAN 
gibi yaşayabilirdik . 
Sabahleyin erkenden tarlaya 

çalışmaya gitmiştik, büyükler 
çalışıyor, kardeşlerim le ben 
hıyar koktuğumuz için 
birbirimizle alay edip 
şakalaşıyorduk. Üro' nın 
yerlilerinden olan şöför 
akşamdan kalma haliyle 
traktörünü üzerimize doğru 
sürüyordu. Herkes çığlık çığl ığa 
bağrışıp bize doğru koşmaya 
başladı . 
Bizimkiler, ne yapmak 
istediklerini anlamadan 
yerlerine mıhlanmışlardı sanki. 
Kardeşlerim anlamış 
uzaklaşmışlardı. Bense arkadan 
gelen traktörü görmüyordum. 
Sesleri algılıyamıyordum , 
korkutucu bir gürültü 
duyuyordum sadece. Birden 
korkunç bir acı hissettim 
bedenimde . Herşey kararmaya 
başladı . Ne ses duyuyordum, ne 
de acı hissediyordum. Köprüden 
geçen arabaları görüyordum. 
Güzel görünüyorlardı gözüme; 
öndeki sarı , arkadaki kırmızı 
ışıklarıyla . Artık sesleri bana 
panzerleri hatırlatmıyordu . 
Köyümü görüyordum tekrar, 
tırmandığım kırmızı dut ağacını , 
sonra naylon çadırımızı , 
annemin ıslak gözlerini, 
kardeşlerimin donuk ve 
anlamsız bakışlarını , babamın 
kahroluşunu . Son olarak IŞIK 
gördüm. 
Şimdi ben köprü altındaki 
toprağın altında yatıyorum. 
Bizimkiler nerede acaba Sokak 
lambası? ... 
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SiYASAL ARENADA YAŞANAN VE 
HIÇBiR ŞEKiLDE GÜNDEMLEŞTiRiLMEYEN 

AiLE iCi SiDDET , , 

K
adın dergilerinden birinde çalışan bir 
kadın arkadaşın, "Devrimci ailelerde 
yaşanan, aile içi şiddet başlıklı 

araştırmasına ilişkin yaptığım bir sohbette , 
konunun çarpıcılığına rağmen, bu şiddete 
maruz kalan kadınlara nasıl ulaşılocağıno 
dönük soru ma", "Senden niye 
başlamayalım cevabı, beni kendime 
getirmişti. Doğru ya, benden neden 
boşlonmasındı. Genel standartiara 
vurulduğunda devrimci hatta sosyalist 
olduğunu iddia eden bir aileye mensuptum. 
Ailemin erkek fertleri genel demokratlığın 
ötesinde, devrimci mücadelenin öncülük 
misyonunu yerine getirdiğini iddia eden 
bireyierdi. Devrimciliğin ve sosyolistliğin 
kendi mantığında özgürlüklerin 
sovunuculuğunu gerektiriyor oluşu, 
beraberinde üstlenilen misyona uygun bir 
ilişki tarzına yol açıyor diye düşünürdüm. 
Oysa ki, hayalım boyunca, bu iki olgu 
orasındaki o çetin tezatı yaşadım ve 
yaşamoya mecbur bırokıldım . Birçok 
kodının yaşadığını sandığım siyasallaşma 
sürecimiz çok sancılı başladı. Devrimci 
değer ve ilişkiler, mantığında 
içselleştirilmediği için, biz kadınların 
katılımının önüne bir dizi engeller çıkartıldı. 

Bazen babalarımızdan tüm siyasetlerin 
kötü olduğunu ve kullonılocağımızı duyduk; 
bazen de kendilerince garantili gördükleri 
siyasetleri ve çalışma alanlarını tercihe 
zorlondık. Bazen, kız çocukları olduğumuz 
için yapmamız gerekenierin ayrı işler 

olduğunu öğrendik. Bazen, saygı duyulan 
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başla tehdit, küfür ve dayağı yaşadık. Şu 

tezata bakın ki, bizlere bunu yaşatanlar 

devletin kolluk güçleri değil, büyük 

özgürlüklerin büyük savunucuları olan 

politik erkeklerimizdi. Yaptıklarını her 

yüzlerine vuruşumuzda, dönüp kendilerini 

sorgulayacaklarına, babamız, kocamız ve 

abilerimiz oldukları için kendilerinin 

bizlerden, sorumlu olduklarını 

söylüyorlardı. Ve peşi sıra gerekçeler 

sıralanıyordu. Çünkü toplum kötüydü, çevre 

öcüydü. Hem ne demek özgür olmak? 

"Hangi toplumda yaşıyorduk, kendilerinin 

değil (!?) ama toplumun değer yargıları 

vardı. Konu ile ilgili anılarımı hatırlamaya 

çalıştığımda çihe standart, birçok 

uygulamanın, yapıldığına tanık oldum. 

Siyasal mücadelenin öncülüğünü yapan 

erkeklerimizin, mücadeleye katılım 

konusunda kadınların katılımlarını 

önemseyen düzeylerinin samimiyetsizliğini, 

aynı erkeklerin kızları na, eşierine ve 

kızkardeşlerinin mücadeleye katılımları 

karşısında çıkardıkları engelleri 

gördüğümüzde aniayabiliriz Doğru ya 

diğerleri elin kızlarıydı. Bizler ise ailelerinın 

birer parçası ve onlar da bizlerin "namus" 

bekçileriydi. Beni kendisinin dövmesi 

yetmiyormuş gibi üstelikle yoldaşlarındon 

da eleştiri almamak için beni apolitik 

abiierime dövdürten bir mantığın, bugün 

kadın özgürlüklerine dönük methiyeler 

düzmesi , metinler kaleme alması ne kadar 

samirnice ne kadar ahlaklıdır. Politik ilişkiler 

içerisinde her haks ızl ığa karşı duruş, 

susturmaya yönelik şiddeti getirdi 

beraberinde. Politik erkeklerimizin, 

eşlerinin, kızlarının ve kızkardeşlerinin 

siyasal çalışmalara katılımlarının 

olmayışiarını her sorguloyışımızda, topun 

otomatikman biz kadınlara atıldığını 

gördük. Bizden, hemen eşierini ve diğer 

aile fertlerini kazanmamız ve örgütlememiz 

isteniyordu. Doğru ya, onlar çok içli 

dışlıydılar, bu içiilik ve dışldık içinde 

kadınlar nasıl politikleştirilecekti. Ye 

beraber geçirdikleri yirmidört saatte 

onların yapamadığını bizlerin sınırlı 

birlikteliklerimizde boşormomız 

isleniyordu. Tabi ki, bu görüşmelerden 

istenilen sonuçların alınmoyışındo onların 

hiç bir suçu olamazdı. Çünkü kadınlar, 

evde kendileri dahil olmak üzere herkes için 

yemek yapmayı, bulaşık yıkamayı ve çocuk 

yetiştirmeyi gönüllü olarak tercih etmişlerdi. 

Politik erkeklerimizin, apolitik evlilikleri 

tercih etmeleri sorgulandığında ise; " Ne 

yapabiliriz ki? Eşlerimizi n doğal tercihine 

ve doğal gelişimine müdahale edemeyiz". 

yollu ilişkideki rahatlarının ve avantajlarının 

gerekçesini hemen de buluveriyorlardı. 

Burada, olgunun erkeklere dönük yüzü 

üzerinde durdum, politik arenada 

erkeklerinin özel sekreloryaları olma 

konumunu kendi yetenek ve bilinçlerini 

geliştirme yerine tercih eden kadınlara 

dönük eleştirilerimi de belirtınem gerekiyor. 

Biz kürt kadınlarının yoşamımızı 

zindana çeviren tüm erk biçimlerine 

dönük yürüttüğümüz mücadelenin, devri 

kişilik ve arenada somutlaşan bu UU.Ct:;YO<:;I 

de kapsoyocağı bilinmelidir. Devrimcı 

arenada yaşanan aile içi şiddet ve baskıyı 

aşmak, özgürlüklere giden yoldaki en 

büyük handikapı aşmak anlamına 

gelecektir. 

~~~ konuşuldu. Onümüzdeki yılda biraraya gelmeyi hedefleyen kürt kadınları, diğer bölgelerdeki kürt 
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KARA FATMA EFSANESi 

U 
zun bi: ta.rihi süreç boyunca 
ataerkıl bır topluma sahip 
olan coğrafyamızda çok çetin 

koşullara rağmen kendilerini politik, 
sanatsal, askeri kamutanlık, aşiret, 
örgüt liderliğinin yanısıra farklı 
alanlardaki kahramanlıklarıyla kabul 
ettirebilmiş kadınlarımız vardır. 
Bunlardan bazıları (ki bilmediğimiz, 
ortaya çıkaramadığımız bir çok 
kadının olduğunun altını çizmek 
istiyorum } Kara Fatma, Edolo 
Xanım, Xanzode Sultan, Hefse Xan 
Noqip, Zarife Hotun1 Adile Xon 
Xatun Caf, Seyit Rıza'nın eşi Bese, 
Leyla Bedirhon, ülkenin dört yonında 
bir sembole dönüşen Leyla Oasım, 
son dönemlere damgasını vuran 
Zekiye, Ronahi, Berivon'lar 
tarihimizde yerlerini almış 
kodınlarımızdandırlar. Bunlardan, 
yaşadığı dönemde en fazla ilgiyi 
çeken, Avrupa basınında do 
kendinden söz ettirip hakkında 
makaleler yazılan kadınlardan biride 
Maroşlı Kürt kodını Kara Fatmo 
olmuştur. 

22 Nisan 1854 tarihinde, The 
illustrated London News adlı dergide 
Koro Fotma ile ilgili yayımlanan 
makalede, Kara Fatma Hanım olarak 
bilinen aşiret lideri bir Kürt 
kadınının, emrindeki 300 

savaşçısıyle birlikte Maraş'tan 
istonbul'o gelerek, Osmanlı Sultanı 
olon Abdülmecit' le görüştüğü 
yazılmıştır. Bu görüşmeyi izleyen ve 
adamlarıyla beraber resimleyen bu 
dergi, aynı zamanda Kara Fotma'nın 
aşiretinin en büyük Kürt 
aşiretlerinden biri olduğunu 
vurgulamış, aynı derginin 
Constantinople muhabiri, Kara 
Fotma'nın kocasının Osmanlılorla 
anlaşmazlığa düşmesi sonucu 
tutuklandığını, Kara Fatma'nın 
Kandiyo Zindanında olan kocasını 
kurtarmayı başaran, ender 
insanlardan biri olduğunu da 
yazmıştır. 

Doksonüç harbi olarak 
adlandırılan Osmanlı- Rus savaşında 
Maraşlı Cirit Aşireti lideri olan Koro 
Fatma, bir Kürt aşireti reisinin kızı , 
genç yaşlarında etrafındaki kendisi 
gibi mücadeleci kadınları toplayarak 
adeta gönüllü bir alay oluşturmuş , 
onları disiplinli bir ordu gibi sevk ve 
idare etmesini bilmiştir. 1878 
Osmanlı- Rus savaşında Koro 
Fotma' nın göstermiş olduğu 
kahramanlıklar efsaneleşerek 
günümüze kadar gelmiştir. 

Kürt literatüründe önemli yeri olan 
Rojo Nu gazetesinin kurucusu, 
yönetmeni, dilbilimci yazar, 
Kamuran Ali Bedirhan, Almanya'ya 
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göç etmek zorunda kaldığı dönemde 

Alman Herbert Ortel'le beraber 

kaleme aldığı "Kürdistan Kartalı" 

adlı çalışmasında; hızlı hızlı 

burnundan soluyan beyaz atıyla bir 

gece karanlığında Ruslar tarafından 

işgal altında bulunan Erzurum 

sokaklarında görünen Kara 

Fatma' dan bahsetmekte, onun Kürt 

kadınları için bir onur abidesi 

olduğunu vurgulamaktadır. Kamuran 

Ali Bedirhan, Kara Fatma'nın 

Erzurum' a geliş sebeplerini 

sıralarken, ondan övgü ile 

sözetmektedir. Kitabının son sözünde 

Kara Fatma için, Türk paşasının 

Ruslar tarafından işgal edilen 

Erzurum'dan kaçmasından sonra bir 

grup atiısıyla Ruslara karşı 

korkusuzca savaştığını ve Ruslardan 

Erzurum'u kurtardığını 
belirtmektedir. 

Kara Fatma'y ı yazılarında konu 

alan Avrupalı yazar ve 

araştırmacılar, Kara Fatma'nın 

Istanbul' a gelişinde en fazla 

üzerinde durdukları, ilgilerin i çeken 

Kara Fatma'nın atı , üzerinde 

bulunan takılan ve giyimi olmuştur. 

1881 yılında "Dünyadaki Kadınlar" 

başlıklı araştırma-inceleme 

ça lışmasında Alman Doğu bilimci 

Scheiweiger Von Larschenfeld, Kara 

Fatma'nın lstanbul'a gelişte üzerinde 

bulunduğu atı ile ilgili şunları 

yazmıştır: "Kara Fa tma' nın üzerinde 

bulunduğu atı , uzun kabarık bir yele 

ve kuyruğuyla, kemikli başıyla, ters 

duran boynuyla Kürt atlarının 

özelliklerini taşımaktadır." 
1854 yılında yayınlanan The 

lllustrated London News dergisi Kara 

Fa tma' nın kıyafeti hakkında şunları 
yazmaktadır: Kara Fatma' nın 

kıyafeti; geniş kollu çok kirli bir 

palto, beyaz kirli pantolonlar, sarı 

çizmeler, belinde uzun namlulu 

tabancalar, elinde ise ucundaki koyu 

renkli bez parçası ve bir flama 

havası veren mızraktan 

oluşmaktaydı. Baş örtüsü; kafasına 

sarılı ve boynu etrafında 

dolandırılmış ama yüzü tamamen 

açıkta bırakan uzun bir tül 

parçasından ibaretti. Üzerinde 

herhangi bir takıya rastlanmıyordu." 

Bütün bunların dışında Kara 

Fatma'yı bir Türkmen olarak 

tanıtmaya çalışan Türk yazar ve 

şairler de tabii ki olmuştu. Aynur 

Mısırlıoğlu gibi ırkçı yazarların Kara 

Fatma'yı Kuva-i Milliye' li Türk kadın 

kahramanı olarak gösterme çabaları 

olmuştur. Bu yazılar, gerçeği 

yansıtmadığ ı gibi Kara Fatma'nın 

kimliğini kamufle ve gizleme 

yönünde bir tavırdır. Maddi bir 

gerçekliği yoktur. 

kaynakça: ILHAM! YAZGAN; batılı gezginlerin 

seyahatnamelerinde Kürt'ler. 

Cezaevi'ndeki siyasi kadın tutsaklar Gebze Devlet Hastahanesi'nde, Kadın Doğum Uzmanı olarak 
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Dayanışma? 

Söze kadın kurtu luş 
hareketinin bir nüvesi 
saydabilinecek 

o lan,l932'deki Parisli kadınların 
"Kadınlara Çağrı" bildirisindeki 
şu sözleri ile başlamayı anlamlı 
bulduk. "Kaderimiz hiçbir şeyi 
isterneyi gerektirmeyecek kadar 
mutlu bir kader mi?" Sözü biraz 
da düşüncelerimizi aç ı klar 
nitelikte olacağı için bizler de 
soruyoruz; "Biz kadınlar, yaşamın 
her alan ı nda maruz kaldığımız 
baskı ve ayrımcılığa karşı, 
mücadeleyi ve beraberinde 
dayanışma gerektirmeyecek 
kadar, mutlu bir kaderle mi karşı 
karşıyayız"? Bu soruyu, grup, 
aksiyon ve örgüt fanatizminden 
çıkı larak cevaplamak 
gerektiğinde, cevabına büyük bir 
içtenlikle "hayı r" diyoruz. 
Yaşadığımız ülke coğrafyasının 
kadını olmak, savaşı tüm 
yaptırımları ile yaşamayı 
dayatıyor bizlere.Tüm bu ağır 
yaptırımları , kadın kimliği ile 
birlikte omuzlamak, kendisiyle 
birlikte aşınma ve 

yabancıleşmaya yol açıyor. 
Savaş bölgesi kadın olmak, 

kendiliğinden kadın kimliği 
boyutuyla yaşan ılan her türlü 
ayrımcıltğın bir kez daha ikincil 
duruma düşmesine yol açıyor. 
Böylesi bir dezavantaja karşı 
duru ş, çokça nitelendirebilecek 1 

uzunca bir soluğu gerektiriyor. 
Arjin Kadın grubu olarak; 

böylesi bir soluğa, bugüne değin 
içinde yer aldığ ımız ve 
oluşturduğumuz Kürt kadın 
örgütlenmelerinden edindiğim iz 
deneyimler ve kazandığımız 
duyarlı lıklario u laştı k . 1 990 
senesinde Kürt kadın ları için yeni 
bir soluk olan bağımsız Kürt 
kadın grubu ve sonra sında Ulusal 
Demokratik Kadın Derneği 
(UDKD) ile yola devam 
ettik . Yasa llaşma öncesi uzunca 
emekler ve aktif katılım 
gösterdiğimiz Kürt kadın vakfı 
projesi, Kürt kadın 
örgütlenmesinde deneyimlerimizi 
aktarabileceğimiz ve bu a landa 
sağlıklı bir geleneği Kürt kadın 
hareketine kazandırabileceğimiz 

~ çalışan Dr. Hüseyin Ekici'yi, ilerici kamuoyuna şikayet ediyorlar.Dr. Hüseyin Ekici'nin bir tacizci 
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sancılı ve bir o kadar da öğretici 

bir süreç oldu . 

Kürt siyasal arenasında 

bağımsız Kürt kadın 

örgütlenmesini benimsetmenin ve 

kurumsallaştırmanın ne denli zorlu 

bir süreç gerektirdiğini vakıf 

projesinde "dışlanarak" bir kez 

daha gördük ve bilince çıkardık . 

Kürt kadın sorununda attığımız 

her adımda biz kadınları 

zorlayan ve baskı altına alan 

ayrımcılıklar duvarına çarptık. 

Bilinçlandik ve bilinçlenmemiz 

oranında yaşamı dönüştürmeye 

başladık.Karşımızda en 

basitinden yaşam hakkımızı 

gaspeden ırkçı bir sistem var ve 

sistemin kendisini geliştirip 

serpilebilmesi için tutunduğu ve 

beslediği ataerkil değer ve 

uygulamalar var. 

Tüm bu değer ve 

uygulamaları,bazen dört duvar 

içinde ev hapisliği olarak, bazen 

de dayak yediğimizde 

tersleyememek olarak yaşadık . 

işte hayatın her alanındaki bu 

kuşatılmışlık kendisiyle birlikte bir 

karşı duruşu, bir başkaidırıyı 

gerektiriyor. Ye bize göre bu 

başkaldırının uzun erimli 

olabilmesi, istenen hedeflere 

ulaşabilmesinde izlenilen 

yöntemler, esinlanilen duyarlılıklar 

çok önemli . Yani başkaldırı ve 

mücadeleyi dayanı şma 

olgusundan hiç kopuk 

görmedik.Tam tersine, başkaidırıy ı 

biraz da anlamlı kılan dayanışma 

olgusunun ta kendisidir. 

Hele, bir de içinde olduğumuz 

ezilmişlikler halkasının , biz Kürt 

kadınları açısından çetin olu şunu 

dikkate alacak olursak, tabiri 

caizse "bizi cennete -kendi 

cennetimize- götüren yol 

dayanışma , birlik ve mücadele 

taşlarıyla örülüdür" * diyebiliriz. 

Neden jujin? 

Çünkü Jujin'nin, kadınların 

uğradığı ayrımcılığa dönük 

dikenlerini çok sevdik. 

Çünkü Jujin' in oluşum 

sürecinde ve kendi içerisinde 

yaratılmak istenen erk' e karş ı 

koyma tavrını yakın bulduk. 

Çünkü Jujin, Kürt kadın 

kurtuluş hareketinin yazın 

dünyasının mevzilerinden biri . Bu 

mevzi anlamlı duyarlılık ve 

emekler sonucu yaratıldı. Kürt 

kadınları olarak her birimizin 

mutlu olmayan kaderini sarsacak 

her çabanın anlamı bizler için 

önemli . 

Bu anlamda Kürt kadınları 

olarak, böylesi bir dayanı şmanın 

gerekliliğini anlatmaktan öte; 

neden böylesi dayan ışmaların 

yaşanmadığı ve yaşatılmadığı 

üzerinde düşünmeli. 

olduğunu vurgu layan bayan lutsaklar, son o orak 9 Ağustos 1997 günü kendisine ba~vuran Hülya 
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Co-cuk-lar-d1k r 
-!#12 EYLÜL. DE 

'• ·~· ~ 

. .::;.. .. . ' :: <:: .. ' .·.- ··:~:;;; :~::: 

.··. enana s•2 .~::1 

Sıcak bir yaz akşamı kapının sesiyle koşmaya 
başladı. Kardeşinden önce büyük demir kapıya 
ulaşmalı, abisinin kucağına atlamalıydı . Her 
seferinde hiç bitmeyeceğini düşündüğü iki uzun 
koridoru geçti ve O ' nu kardeşinden önce 
karşıladı. Büyük bir sevinçle; "Anne koş. Geldi . 
Kenan abi geldi" dedi . Kardeşi bir elinden, 
kendisi bir elinden tutup, O 'nu, oturma odasına , 
neredeyse sürüklercesine götürdü. "Yine gidecek 
miyiz?" diye sordu. O, annesiyle gözgöze geldi. 
Farkında değilmiş gibi davranarak, ann~sinin 
yeşil gözlerini kırpıştırıp, onay vermesini bekledi 
ve devam etti; "Hadi ama, söz vermiştin . Bir 
dahaki sefere gideriz demiştin". Bu kısacık, "söz 
vermiştin" cümlesinin ne kadar önemli ve etkili 
olduğunu geçiriyordu aklından. Ne diyorlardı 
büyükler? Çocukların gelişimi için miydi neydi ... 
Devamını getiremiyordu ama biliyordu. izin 
almak için anahtar cümle buydu. Bu da işe 
yoramazsa en büyük silahını, gözyaşlarını 
kullanacaktı . Bu silah ı her kullanışında büyükler 
çok kızıyordu ama aklına yapılacak başka bir 
şey de gelmiyordu. Son çare olarak düşündüğü 
şeyi yapmasına gerek kalmayacağııli düşündü, 
çünkü bugün kardeşiyle kavga edip, annesini hiç 
üzmemişti. Bu, annelerinin izin verme konusunda 
yumuşak davranacağını gösteriyordu. A.bilerini 
daha fazla zor durumda bırakmadan onay şu 
cümleyle geldi : "Hadi, gelin bakalım üstünüzü 
değiştireyim" . Anneleri böyle zamanlarda 
civcivler diyordu. Çünkü yemin etrafında dolaşan 
civciv sürüsü gibiydi ikisi de. "Anne! Babamın 
aldığı elbiseyi giydir. Hani dönerken eteği 
yuvarlak olan" dedi. Önemli bir yere gitmeye 

~~ Yıldırım'ın ve bebeğini n hayatı n ı tehlikeye otorak doğumuno gi rmediğini, hastohoneyı terkederek 
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hazırlanırken hep bu elbiseyi giyrnek 

istiyordu. Dönünce eteği yuvarlak 

olan. Babasının iş seyahatinden 

dönerken aldığı elbiseyi. Annesi 

"Ama o kirli" dedi ama o çoktan 

giymeye başlamıştı bile. 

Kapıdan çıkarlarken, annesinin 

nasihatlerini duymaz olmuşlardı 

artık. "Çok geç kalmayın. Abinizin 

elini bırakmayın". 

O uzun yolu adımlarını abilerinin 

adımiarına uydurma çabalarıyle 

katettiler. içeriye kimlikle giriliyordu. 

ilk gelişlerinde kimliği evde olduğu 

için giremeyeceğini düşünüp, 

üzülmüştü ama artık biliyordu ve 

rahattı. Çocuklardan kimlik 
istenmiyordu. 
Abilerinin, önce birşeyler içme 

teklifini reddedip koşmaya 
başladılar. ikisi de yerini almış 

bekliyordu. Akşam saatleri olduğu 
için hiç çocuk yoktu ve herşey onların 

gelmesini bekliyor gibiydi. "Hadi, 
Kenan abi. Daha hızlı. Daha hızlı. 
Korkma düşmem. Daha hızlı salla 
Kenan abi". Yeni öğrendikleri tüm 

kelimeler bir bir akıp gidiyordu 

ağızlarından; "Korkunç güzel Kenan 

abi. Müthiş güzel. Sinan bak, ben 

daha uzağa gidiyorum" Gözlerini 

kapatıyorlardı. Daha önceki 

seferlerde gözlerini kapatmışlar ve 

bunun, ~allanma işini "korkunç" 

güzel bir hale getirdiği konusunda 

karar kılmışlardı. Yeni yeni kelimeler 

bulmaya çalışıyorlardı. Aralarında 

sanki kim daha iyi tanımlayacak 
yarışı vardı. Arada bir Kenan 

abilerine saati sormayı da ihmal 

etmiyorlardı. Daha ne kadar 

süreceğini merak ediyorlardı ama 

daha fazla kalma konusunda 

diretemeyeceklerini biliyorlardı. Bir 

daha gelememe korkusu vardı 

çünkü. "Mızmızlık yapmak yok! " tu. 

Dönüş saati gelmiş çatmıştı. Ağır-. 

aksak adımlarla evin yolunu tuttular. 

"Kenan abi gene geliriz di'mi?" 

şeklindeki sorunun ardından gelen 

gülümsemenin hep çok güzel 

olduğunu düşünmüştü. Büyüyünce 

evleneceği kişi de Kenan abisi gibi 

gülmeliydi. Aynı bu soruyu her 

soruşunda gülümsediği gibi. Komşu 
ziyaretlerinde evlilik üzerine yapılan 

şokolara hep kızardı ama bir 

yandan da Kenan abisini aklından 

geçirirdi. Aynı Kenan abisi gibi 

gülmeli. Onu parka götürmeli. Çok 

sabırlı olmalı. Çünkü Kenan abisi hiç 

sıkılmadan saatlerce sallayabilirdi 

onu. Bu sabırlı olduğu anlamına 

geliyordu. Herhalde solcular sabırlı 

insanlardı. Aynı Kenan abisi gibi. 

O akşam eve döndüklerinde babası 

televi3yon seyrediyordu. Annesi de

babasının "birgün gözlerini 

oyacaksın" şeklindeki takılmasına 

neden- iğne oyası yapıyordu. 

Onların gelişi sessizliği bozdu ve 

koyu bir sohbet başladı. Anlamasa 

da büyüklerin yaptıkları sohbeti 

dinlemek çok hoşuna gidiyordu. 

Kardeşi çoktan televizyonun 

karşısına geçmişti. Bu iyiydi çünkü 

bir takım yeni kelimeler öğrenip, 

daha sonra bunları kardeşine 

1 doğum raporunu vermediğin i ve bunu bizzat engelled iğin i iddia ederek herkesi bu konuda duyarl ı 
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böbürlenerek anlatabilecekti. Babası, 
yapılan her sohbet esnasında 
mutlaka uyarıda bulunurdu: "Sessiz 
olun pencereden dinleyebilirler". 
Kimin dinleyeceği üzerine epeyce 
kafa yormuş, en sonunda çocukları 
kaçıran o kötü dilencilerin ya da 
hırsızların dinleyebileceği kararına 
varmıştı. Pencere kenarında 
oturuyordu. Böylece "habersiz 
misafirleri" birgün 
yakalayabileceğini düşünüyordu. 
Birden bağırmaya başladı; "Geldiler. 
Baba geldiler. Bizi dinliyorlar. Evin 
penceresindeler baba" . Perdeyi 
çekip, pencereye çıktı. Çok 
heyecanlanmıştı. Kaçan kişinin 
peşinden bağırıyordu; "Kaçıyor 
baba. Kaçıyor". 
Uzun zaman bu olayın etkisinden 
kurtulamadı. Evin penceresinde 
sahiden birileri var mıydı diye. 
Çünkü o günden sonra bu konu hiç 
konuşulmamıştı . 
Yaz bitmişti. Evde garip şeyler 
dönüyordu . Herkes üzgündü. 
Babasıyla annesi arasında gizli • 
şeyler konuşulacağı zaman hep 
Kürtçe kullanılırdı ve o sıralar daha 
fazla yapıyorlardı bunu. Bir yandan 
oyun oynuyor bir yandan ne 
konuştuklarını anlamaya çalışıyordu 
ama bir türlü anlayamıyordu. 
Kendileri hakkında konuşulduğu 
zaman hissedebiliyordu ama bu 
konuşmalar farklıydı. Artık Kenan 
abi de gelmiyordu. Kavga mı 
etmişlerdi , küsmüşler miydi 

bilmiyordu ama her, "Kenan abi 
neden gelmiyor" diye sorduğunda 
yanıt alamadığını biliyordu. 
Sonunda kendilerinden birşeylerin 
gizlendiğini ve bunu 
söylemeyeceklerini anlayıp, Kenan 
abisi hakkında sorular sormaktan 
vazgeçti. 
Bir akşam, kardeşiyle televizyon 
seyrediyorlardı ve birden duyduğu 
isimle irkildi. Işte, Kenan abisi 
hakkında konuşuyorlardı . 
Televizyonu izliyormuş gibi yapıp, 
tüm konuşulanlan dinledi. Kenan 
abisinin babası varmış. Adam 
işçiymiş. Hem de yaşlıymış. 
Tabutunun kapağını açıp bakmak 
istemiş ama göstermemişler. 
Sayılmış. Oğlunu son bir defa 
görmek babasının hakkıymış ama 
göstermemişler. Kimse yokmuş, 
Kenan abisinin cenazesinde. Kimse 
yüzünü hatırlayamayacak mıymış. 
Bir tek fotoğrafı bile yokmuş. Herkes 
korkuyormuş. Elektrik vermişler. 
Üstüne üstlük askıdan indirdikten 
sonra su içirmişler. Elektrik verdikten 
sonra nasıl su içirilirmiş. 
Kenan abisini elektrik çarpmış. Artık 
salıncakta sallanamayacakmış. 
Kimse onu sallayamayacakmış. 
Sabırla. Kimse onun gibi 
gülmeyecekmiş artık. Artık seveceği 
kimse de yokmuş. "Hadi, K~nan 
abi. Daha hızli salla. Daha hızlı. 
Korkma düşmem. Daha hızlı salla 
Kenan abi. Bir daha gülsene Kenan 
abi. Hadi gül sene". 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



1 

.. 
KENAN GURSEY 

1956 yılında Diyarbakır'_da doğdu. 
Bir işçi ailesinin çocuğuydu. ilk, orta, lise 

öğrenimini Diyarbakır'da yaptı. Sendikal 

aranda çalışmalar yürüttü. 1979 da 

tutuklandı ve bir yıl cezaevinde ka ldı . 12 

Eylül' den sonra, 1 Aralık 1980' de 

Mardin'de gözaltına alındı Gordüğü ağır 

işkenceler sonucu 3 Aralık 1980'de oldü. 

4 Aralık 1980 tarihli Otopsi 

raporunda şunlar yazılıydı: 
"Her iki bacağın dış yüzlerınde dizden 

kalçaya kadar olan kısımlarında, 
bacakların dış yüzeylerini tamamen 

kaplamı~ vaziyette yaygın morartı ve 

ekimoz, bacakların ön yüzünde diz ve 

ayak bilekleri arasında keza roygın 
morluk ve ekimazla ayrıca so bacakto 

dört adet, sağ bocakto diz hizmına 
restioyan dış yüzünde göz merceğı 
büyü~lüğünde darp izlerı ve her ayakta 

şişlik ve ödem, sağ el avuç içi parmak 

uçlarında şişlik tarzında ödem, omuzun 

arka nchiyesinde iki adet yirmi beş kuruş 

cesametınde ekimoz, sol meme hattı 
üzerinde on ıkincı kosta üzerinde göz 

merceği buyüklüğünde ekimoz ... Ba~ 
açıldığında her iki paryatai kemik arka 

kısım oksipital kemiğin üst kısmındaki 
odelelerde hafif ekimoz olduğu .. Her iki 

hemisferi üst arka kısmında meninks 

altında pıhtı ~eklinde 3x4 cm ebatında 
kan pıhtısı, göğüs açıldığında sternomun 

orta kısmında adalelerin üzerinde 4x5 cm 

ebadında ekimoz olduğu. Her iki 

akciğerin alt lop arka ve alt kısımlarında 
ekimoz ve buna bağlı ödem görüldüğü, 

lomber bölge ve bacaklara yapılan derin 

~oklarla morartıların ekimoz olduğu 

anla~ılmı~. " 
Bu rapora rağmen Avni Karq_baş, 

Enver Köse, Ali Demirtaş, Hilmi Ozer, 

Akın Küçük, Cemalettin Erkin ve Kadir 

Hayta hakkında açılan dava "sanıkların 

suçu işledikleri konusunda yeterli ve 

inandırıcı deliller elde edilemediği" 

gerekçesiyle beraatla sonuçlandı. Askeri 

Yargıtay beraat kararını onayladı. 

•Kenan Gürsey ile ilgili bi lgı:er, 

Unutulmasınlar Diye adlı kitaptan 

alınmıştır: 
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KÜRT KADıN ÖRGÜTLENMESiNDE 
• • ,. . 

, .. ~.s....., GIZLI AÇMAZLAR ' :; 

Birkaç istisna dışında kürt 
kadın sorunu ve örgütlenme 
sorunsalına ilginin ve 
yoğunlaşmanın yolu, 
birçoğumuzda, biraz da siyasete 
ve siyasal programlara ilgiden 
başladı. 

içinde yer aldığımız ve tercih 
ettiğimiz siyasal programlarla 
kadınların ve onların kurtuluşunun 
gerekliliğini öğrendik. Kısaca 
programlarda öngörülenler 
çerçevesinde yaklaştık biz, 
kadınların sorunlarına. Çünkü 
kadınlar, yani Kürt kadınları, 
toplumsal muhalefetin kitle 
tabanıydı.Ve muhalefet oluşturmak 
için gerekiyorsa onlara da 
gidilmeliydi . Ve tabii ki herşey, 
siyasal programların başarısı 
uğruna idi. Kadın kitlelerine dönük 
öngörülen programların doğruluğu 
ve yanlışlığından öte, işin mantığı 
bunu böyle gerektirdi bir çok kere. 

Öyle kadın örgütleyici 
militanlar yaratıldı ki; kadın 
kimliğinden sıyrılmış, kadın .. 
olmanın bilincinden uzak. Oyle 
kadın örgütleyici militanlar 
yaratıldı ki; sınırlandırılmış 
dünyamızı bu kez de özgürlükler 
adına, özgürlüklerimizi 
sınırlandıran kadınlar! Böylesi 
portreleri her birimiz görmüş, 
yaşamış ve belki de halen 
yaşıyoruzdur. 

Kürt kadın kurtuluş 

mücadelesinde, kadın kimliğinden 
sıyrılmış ataerkil değerlerle örülü ve 
ertelemeci yaklaşımın bizzat 
savunuculuğuna 

soyunan bu mantığı, Kürt kadın 
örgütlenmelerini açmaza sokan 
temel bir düzey olarak görüyorum. 

Kürt siyasal örgütlenmelerinin 
kürt kadın sorununa dönük dar ve 
ertelemeci mantığının yol açtığı, 
bağımsız kürt kadın örgütlenmesi 
olgusu ne yazık ki, bu siyasal 
organisazyonlarda olması gereken 
değişikliği ve yenilenmeyi 
yaratmadı. Burada asıl etkenin, 
bağımsız kadın örgütlenmesinin 
yetersizliğinden çok, bu siyasal 
organizasyonların kadın sorununa 
dönük tutuculuğunda ve dar 
programatik çerçeveli duruşlarında 
aramak gerekir. Düne kadar 
bağımsız Kürt kadın 
örgütlenmelerine kendi ertelemeci 
mantığıyla yaklaşanlar, bu 
duruşlarında mevzi 
koparamadıklarını farketmiş 
olmalılar ki, kendileri dışında 
kotarılmaya çalı şılan ve henüz 
cenin aşamasındaki oluşum ve 
çalışmalara bu seferde ideolojik tez 
ve saptamalarını egemen kılma 
mücadelesi içinde oldular. Ve 
yapılanlar ve yaşananlar içinde yer 
alan siyasal aksiyonların fanatizmi 
adına kadın örgütlenmesinin ve 
dayanı şmasının dinamitlenmesiydi. 
Hayat bir şekilde yaşananların ve 
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yapılanların yanlışlığını ve 
kofluğunu gün yüzüne çıkarıyor. 
Kürt kadın sorununun yorumlanışı 
ve programlanışının demokratlığın 
ölçüsü sayıldığı günümüzde, 
bahsettiğim bu siyasal 
organizasyonlar açısından traji· 
komik manzaralar yaşanmasına 
yol açtı doğrusu. 

"Kürt kadın feminizmi mi? Onu 
da biz yaparız" edasında, artık 
bağımsız Kürt kadın 
örgütlenmelerine methiyeler 
diziliyor. Kadınların, özgürlükleri 
için tercih ettiği bağımsız kadın 
örgütlenmelerine vurulan darbeler, 
atılan fiskeler çoktan unutulmuşa 
benziyor. Bu yolda çekilen sancılar, 
verilen emekler yok sayılarak 
Amerika' nın keşfine yeniden 
çıkılıyor. Artık parti program ve 
tüzüklerinde kadın komiteleri 
oluşturuluyor, yapılanların her ne 
kadar ismi kadın çalışması ise de, 
yukarılardan emirler verilerek kadın 
çalışmalarına müdahale edilip, 
kadın vakıfçıkları ele geçiriliyor ve 
kadın sorunu "ayın dosyası" 
olabilecek kadar yayın 
organlarında arzı endam ediyor; Bu 
abartılı ve içi boş methiyelerin 
samimiyetsizliğini, düne kadar 
methiye yerine yergilerin, tercih 
edildiğine ilişkin namusluca cevap 
verilmeyişinde görüyorum. Ortak 
ilkeler çerçevesinde yürütülebilecek 
olan kadın çalışmalarına 
dayattıkları ideolojik tezlerinin hala 
değişmemesinde görüyorum. Kadın 
çalışmasına kendi mantıklarıyla, 
moda bir akım, ilgi toplayan, 
popülariteci bir tarzla yaklaştıklarını 
hissediyorum. Kadın çalışması 
adına sergiledikleri hırçın, kaprisli 

ve kadınlara dönük düşmanca 
davranışlarını görüyorum. Siyasal 
mücadeleler tarihinde kara bir leke 
olan tasfiyecilik olgusunun kadın 
versiyonlarının arzı endam edişlerini 
görüyorum. Kuşkusuz tüm bu 
yapılanların dışında değişim ve 
dönüşüm amaçlı her girişimin, her 
yönelimin kadın hareketi tarafından 
dikkate alınacağı ve değer göreceği 
bilinmelidir. Fakat bizlerin, bunu 
mantığında ve samirniyet içerisinde 
olmasını istememizin, tüm 
yaşananlar göz önünde 
bulundurulduğunda isteğimizin pek 
lüks olmadığını düşünüyorum. 

Kürt kadın sorununu, hassas ve 
turnusol işlevi gören niteliği hesap 
edilerek, yalnız vitrini kurtarmak 
adına sürdürülen bu çabaları, Kürt 
siyasal örgütlenmeleri adına bir 
talihsizlik olarak nitelendiriyorum. 
Savaş ülkesi kadın gerçekliğinin, 
zindana çevirdiği hayatımızı, 
dönüştürme adına, verdiğimiz 
mücadelede bizim adımıza ve 
bizlere rağmen çizilen bu "kaderi" 
red ediyoruz ve mücadele 
verdiklerimizin saflarına kattığımız 
bu mantığı, örgütlenmelerimizin 
önünde çok temel bir açmaz olarak 
görüyorum. Kürt kadın sorunu, 
edebiyatma sığınılarak parsa 
kopmanın kürt kadın 
örgütlenmelerine hiç bir şey 
kazandırmadığı ortadadır. 

Kürt kadınlarının siyasal 
kamufla·ılı köleliğine dönük bu 
çıkarma ara prim vermeyeceği 
bilinerek hareket edilmesi, misyonu 
üstlenilen değerlere yakışan doğru 
bir düzey olacaktır diye 
düşünüyorum. 
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ÖLÜM ve 
GÖzYAŞI 

Perşembe delilerinden Cumartesi Analarına uzanan 
acılar bilmelidir artık ... 
Ben doğduğum günkü kodarım 
Sense bir ölüm sonrası güzelligine 
Basamakton geçeceğiz yeniden 
Yeniden yeniden yeniden 
Daha öfkeli 
Yenikkeıı bıraktığımız ayak izlerine 

EDIP CANSEVER 

Ölüm ve gözyaşı verdi onosıno. Yoğmurlu, rüzgarlı 
günlerde sokakton geçen yabancılara koro güller 
sundu. Üniformalılar yüzünden ezilmiş ve korkulu 
rüyolor gören gençliği ni ododı belonun ve soğuğun 
kuşottıgı yurt binolorına Askton korunmaya çalışan 
insaniann gece yonlarında ekipler halinde, kon-ter 
içinde tüneller kozdıklorını görüp çığlık çığlığa 
uzaklaştı onlardan. Inatla kazılmış Jünelleri üç-beş 
dostuyle yıkmo, porçaloma planları yaptı. 
Ondan hayatı ve hayatın renkli göz bebeklerini 
isteyen erkekleri onılorıno yerleştiremedi. Herşeyin 
uzoğındoydı şimdi . Örgütlü katillerin hızla çoğalıp 
kohromonloştığı, sanatçıların sıkıyönetim yılları 
sonrasıtedavi için yurtdışına çıkamayıp sessizce acı 
içinde öldüğü bu başı bozuk ülkede, yaşamın 
intikamcılar/ihtilokiler tarafındon istila edildiklerini 
gördü. Insanların azınlık, cins gibi tutarsız 
oyrıştırınolorlo hırpolondığını, birlikteliklerini 
geçirdikleri evleri iskence merkezine çevirdiklerine 
şahit oldu. 
Sokaklarda "hepiniz gizli katilsiniz, hepiniz 
ruhsuzsunuz" diye bağıınıayı düşünüp, solgun beniıli 
tutsakların dostlarını görmeye götürdüğü günlerde 
hoyotı sorgulamaya, seniuğu bulmaya boslodı . 
Lambalarının güçsüz ışıklorında yanlızlığa ağıt 
yokonları ve önemsenmedikleri için tutunomayonları 
hıçkıro hıçkıro ağlarken ziyaret etti. Hep bir yerlerde 

rüzgar çanlarının sesi hiç dinmedi. 
Gece koskatı sessizliğine bürünüp, yağmur kuşları 
hırpolodı. Belki hüzün kolonilerinde kaybolan bir · 
keşişti . Toplumsol mabetierin sönmeyen tütsülerine 
bokmodı. Hep gizli geçitler o radı insanın yüreğine 
açılan . 

Elleri nasırlonon ve "bugün gelen çok gençti" diyen 
mezar kozıcılorıylo konuştu. Bir kez olsun yüzünü 
görmediği insanların tobutlorıno dokundu. 
Şaropevlerinde, köy kafelerinde, bohem borlarda 
onlara yokılan ağıtları alkışlarla dinleyenleri 
günahkor ve soysuzsun uz deyip, alkollü mosolarında 
derin uykulorıno bıraktı. 

Günün birinde coşkuyla toparionmış insanlara 
seslendi: 
-Ey güzel insanlar, yollorımızın kesiştiği ni ve size 
daima doyumsuzluklorlo şekillenen kritikler yaptığımı 
bilin. Ne yazık, ne yazık ölüm ve gözyaşı verdim 
anoma. Ensesi kalın kosaba politikacılarını, namus 
cellotlarını, umut todrlerini, gelenekçi aileleri, vatanı 
askere-kızları delikoıılıloro emanet edenleri, gece 
yarıları birilerini öldürme planları yapıp uluyon ve 
üreyen köpekleri, tül perdeleri ve donteller orasında 
yasarnayı erdem bilerek yeti ştirilen yeni yetme 
kızları , bulduğum bu talihsizlikler ülkesinde elimde 
kalonla ra, beynimde varolanlara hiç yaftasını 
yapıştıronlara oldırmadon insanlarıma ulaşmak için 
geçitler arıyorum. Size çıkan yolları izieğim · 
yapıyorum. Ölüm ve gözyaşı verdim o nama, 
onolorımızo . Herkesin sabahlarındon geçen umudo 
vurulup, analara yaşam ve gülümseme vermeyi 
düşünüyorum artık. 
Ey güzel insanlar yeryüzü cennetlerini birlikte 
kuralım . Yaşamak soytorısız ve düzenbassız olsun. 
Gelin "kentlerin yerinden oynayacoğı günlere" 
birlikte gidelim!.. 

IJ 1 organlarında yargılanmalıdırl -----
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Kürdistan Yurtseverler Birliği kontrolünde bulunan 
Süleymaniye iline bağlı Rania ilçesinde 1997 Nisan ay• 
ortalarmda, tanmm1s baz• caniler namus koruma 
gerekçesiyle {Kejal H1d1r Hüseyin'e) saldardtlar, vahşice 
işkence yaptiiar ve burnunu keserek öldürülmesine 
karar verdiler. Ancak, bu vahsi ölüm kararm1 infaz icin 

' ' 
{bölgedeki bir mollanm fetvasma göre) karnmda 
taşadaği bebeğin doğumunu bekliyorlar. 

Kejal Hüseyin'in savunulmasi için Irak işçi Partisi ve bu 
konuyla ilgili olarak kurulan komite, girişimlerde 
bulunmaktadar. Kejal Hüseyin'i yurt daşma Çikarmak 
için Iraklı Kadmm Haklarana Savunma Komitesi, Irak işçi 
Komünist Partisi Komitesi, Irak Mülteciler Meclisi; 
11Kadmm öldürülmesine karş1 çakalam!" adh bir imza 
kampanyasi başlatmiŞ tir. Bu komite, Kejal Htdtr 
Hüseyin'in yurt dtşma çakanlmamasmdan Ulusal Parti 
Yöneticilerini, Birleşmiş Milletleri (U.N) ve Uluslararast 
Af Örgütü'nü {Amnesty International) sorumlu 
tutmaktadir. 

Kejal Hüseyin'e karşa yapalan bu canice saldan ve olas1 
kati i şiddetle protesto ediyoruz ve Kejal' m 
katiedilmesine seyirci kalmak istemeyen tüm kürt 
kadmlarmm,kadm hakları savunucularmm bu çağraya 
destek vermelerini talep ediyoruz. 

Her kürt kad1m, Süleymaniye hükümetinden ve 
yerel sorumlulardan hesap sorma hakkma sahiptir. 

Keial'•n burnu'nu kesenler bağ1ms1z yarg1 
organlarinda yarg1lanmahd1r! 

KEJAL'"A SAHiP CIKALIMI , 
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