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Merhaba, 

Eylül ayı yine cat kapı yaptı. Biz kadınlar; savaş mağduru, tecavüze, tac,ze 

uğrayan, göç etmek zorunda kalan, çocuklarını bu savaşta kaybeden, alınıp. satılan, 

sava~ ekonomisiyle evini geçindirmek zorunda kalan kadınlar. 

Bizler, nerede olursa olsun insanlığa hiçbir faydası olmayan savaşları 

istemeyen kadınlar. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde savafi istemediğimizi daha gür bir 

sesle haykırmalı ve barış severlerle "Daha Geç Olmadan Barı9" diyelim. 

Bu sayımızda savaşın kadınlar üzerindeki etkilerini dile getiren birçok yazıyı 

bulacaksınız. Eylü ayı olduğundan değil tabii ki, bizim gibi Kürt kadın dergilerinin 

hemen hemen her sayılarında bu temaları bulmak mümkün. Çünkü savaşı teşhir 

etmek bizim varolma nedenlerimizden biridir. 

Ayrıca Kürt kadıniarına yönelik bölgede Çatom ve Tokap gibi devlet eliyle 

geliştirilen, sözde kadın kurumları, bize göre de Kürt kadınını asimile etmek ve 

düzene entegrasyona yönelik projelerdir. Bu projeleri te~hir etmek ve alternatif 

kurumları yaratıp, varolanların ya9amasının sağlanması daha önemlidir. 

Kürt kadınları kendilerine yönelik yok etme ve yeniden yaratma projelerine karşı 

direnirken kendi politikalarını yaratma, kendi perspektiflerini oluşturma, erk~k 

egemen kültürü sorgulama ve kar~ı koyma koşullarını oluşturma adına bo~ 

durmuyor. Gerek Türkiye içinde gerekse ülke dışında bu doğrultuda bir takım 

çalışmalar var. Bunlardan biri olan ve beş yıldır devam eden Kürt Kadın Konferasının 

bu yılki toplantı değerlendirmelerini bilgilerinize suı:ıuyoruz. 

Jujin yayın hayatına başlarken iki şeyi önemsemlşti. Birincisi Kürt kadınlarının 

belleklerini güçlendirmek, tarihlerini oluşturan belge, kaynak ve tanıklıkları bulup 

ortaya çıkarmak idi. Kadın gruplarını tanıtarak bunu sürdürmeye çalışıyoruz. 

Ikincisi kendiledni tanımlayabilecekleri, Ifade edebilecekleri, deneyimlerini birbirine 

aktarma imkanı bulabilecekleri zemini oluşturmaktı. Sanıyoruz bunu kısmen de olsa 

ba9ardık. Bu sayıdaki yazıların çokluğu ve çeşitliliğine bakarak anlayabilirsiniz. ilk 

defa yazan kadınların bu ilkin heyecanını yazılarında bulmak mümkün. 

Yazın gazabına bizim dergi de uğradı. Herkes bir yerlerdeydi. Havaların çok 

sıcak olmasının da e~kisiyle çalışmalar ağıraksak giderken zamanlarını Jujin için 

harcayan Perihan, Ebru, Aynur, Leyla ve sayfa düzeninde Fuat'a teşekkür ediyoruz. 

SIPAS, SIPAS, SIPAS ... 

Ve yine tekrarlıyalım; Jujin, siz Kürt kadınlar ve w öteki" olan kadınların 

dergisidir. Yazı yazabilir, resim gönderebilirsiniz. Biz sizlere ulaşamıyorsak da sizler 

bize ulaşmaya çalışın. Eleştiri ve öneriterinizle bize katkı sunarsınız. 

Cezaevlerinden dergi isteyen kadın ve erkek arkadaşlara dergileri seve seve 

gönderebileceğimlzi, onların da sorunlarını yazarak bizlere ula~tırmalarını istiyoruz. 

JUJIN'i bulabileceğiniz yerler: 

Diyarbakır: Kelepir, Dilan -Bursa: Can Kırtasiye, Ezgi Kitapevi-Urfa: Sin Kitapevi 

Ankara: Dost Kitapevi Kızılay Konur Sk. -Istanbul: Mephisto, Medya Kitapevi, Fırat 

Yayınları Pentl Menti, Pandora, Şiirce Kitapevlerl, Stran, MKM, Bulunmaz, Evrensel 

Kültür Merkezleri. 
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iKiNCi KEZ DAG ÇiÇEKLERI 

YARATILMAK iSTENiYOR 
(ÇATOM, TOKAP) 

Sava~, sava~lar .• Barı~, barış için 
haykmşlar ... Gürleyen naraları. "Ne 
savaşları? Ne barışları? Savaş Bosna
Hersek'te var. Savaş Türki 
Cumhuriyetlerinde var." Tepeden gelen 
emirler. "Barış isteyenler hemen yok 
edilsin. Bu sesler bastırılsın!." Ve "ben her 
balıar aşık olurum" misalı her bahar 
tekrarlanan nakarat. "Savaş yok terör 
var. Bu bahar terörün kökünü 
kazıyacağız." Tabıı teroru bitirdiler mi 
bilinmez aslında! Bitırdıkleri bir şeyler 
vardı gerçi. Yüzlerce koy boşaltmalar, 
binlerce insanın zorunlu ve toplu göçü. 
Sefalet, açlık, işsizlik, güvensizlik, mutsuz 
insanlar ordusu. Kapatılan yüzlerce okul. 
Eğitimsiz bırakılan binlerce küçük 
beyinler. Yarına sevgisiz ve mutsuz 
bakan çocuk adamlar. Ye dünyayla 
sağlanmak istenen entegrasyon. 
Globalleşmeler, insan hakları naraları ... 
Küreselleşme ... Bunun paralelinde GAP, 
Köy-Kent Projeleri. ÇATOM, TOKAP 
Projeleri ... 

Ye kadınlar. Hedef kitleler; kadınlar. 
Yıllardır yok edemedikleri bir halkın 
yokedilme projenin öznesi olabilecek 
kadınlar. MGK tüm yolları denemek 
zorunda. Gelişen popüler tüm aksiyon 
hareketleri süzgeçten geçirerek, kendi 
çıkarlarına uygun hale getirerek topluma 
yenilik ve kurtuluş mekanizmaları olarak 
sunma. 19 Aralık 1996'da basına 
yansıyan MGK'nın gizli raporunda; 
"Araştırmalara göre Kurt nüfusun oranı 
201 O' da toplam nüfusun yüzde 40'ına, 
2025'de 50'nin üzerine çıkma 
eğilimindedir. Bu oranla bırlikte Kürt 

milliyetçiliğinin de ön plana çıkması ve 
bunun da milletvekili sayısı oranlaması, 
ileride vahim sonuçlara yol açabilir ... " 
denıliyordu. Devlet yetkililerınin korkulu 
rüyası Kürt kadınları ve çocuklardı. 
Onlara göre terörü besleyen de, büyüten 
de, çoğalta:rı da Kürt kadınıydı . O halde 
acil önlemler alınmalıydı. Bu önlemler 
gelişen dünya konjonktürüne uygun 
yöntemler ve söylemlerle olmalıydı. Hem 
asimilasyonu saglamalı hem de gittikçe 
artan nüfusu dızginlenmeliydi. Akıl 
verenler çoktu herhalde. Çare 
bulunmuştu. DEVlET FEMINizM'iydi. 
Kadınca söylem. Kadınca dil. Zaten 
kararsız olan ürkek feministlerin de 
desteği alındı mıydı bu iş tomamdı . 

ÇATOM'Iar nedir? Neyi amaçlıyor? 
Niçin Devlet eliyle böyle projeler 
geliştiriliyor? Gerçekten bunlar Kürt 
kadının özel talepleri miydi? Kürt kadının 
tüm sorunları çözüm bulmuş mu da sosyal 
yaşantıya katılımı geri kalmıştı? Kürt 
kadınları gerek yaşadıkları bölgede gerek 
göçmen olarak yaşadıkları metropollerde 
kendi ihtiyaçlarına cevap verecek 
kurumlarını yaralamıyor muydu? Kürt 
kadını istemlerini belirleyecek koşullara 
sahip mi? Sorularını sorupcevap aramak 
gerektiğini düşünüyorum . 

ÇATOM'lar, "Gop Bölgesinde Kadının 
Stotüsünün Yükseltilmesi ve Kalkınma 
Sürecinde Entegrasyonu Projesi" 
kapsamında 1995 yılından itibaren Kürt 
illerinde kurulmaya başlanıyor. ilk 
toplantılar 1992-93 yıllarında; 
Başbakanlık GAP Projesi, Bölge 
Kalkındırma idaresi Başkanlığı, Anakültür 
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Vakfı, Türkiye Kalkındırma Vakfı gibi 
kuruluşların katılımıyla yapılıyor. Toplantı 
sonucunda seçilen pilot bölgeler Urfa, 
Diyarbakır, Mardin illeri. Çalışmalar gizli 
sürdürülüyor. Kamuoyuna zaman zaman 
çatlak da olsa bilgiler sızmasına rağmen 
kadın çevreleri ilk olarak 8 Martlarda 
yapılan Sevgi Şölenleri'yle duymaya 
başlıyor. Esas bomba Feminist 
Pazartesi'nin yarım ağızia eleştird ği 
yazısıyla patlıyor. Devlet sanki bırşeyı 
daha başarmıştı; Türk feministlerinin 
büyük bir kısmının desteğ"ni a,mıştı 
Muhalif olduğu sanılan Pazartestyi 
bile kısmen etkilemişti. 

~ir ÇATOM ve TOKAPt 

ÇATOM (Çok Amaçlı toplum 
Merkezleri), TOKAP (Toplumsal 
Kalkınma Projesi). Bun!ar gibi YIBO 
IOSAV gibi kuruluşlar da Kurt 
illerinde kurulmuş ve hedef kitlelerı 
Kürt kadını ve Kürt çocukları. 

Resmi amac; Nüfus planlaması, 
eğitim ile bölge halkının 
bilinçlendirilmesi, eğitim seferberliği 
ilan edilerek özellikle Türkçe bilmeyen 
kadın ve çocuklara Türkçe öğretmek, 
cv ekonomisi ders~ri vermek, sağlık 
hizmetleri sunmak, toplumsal hayata 
katılımı sağlamak vs. vs ... Hedef kıtle 
14-50 yaş grubu. Bu hizmetler 
verilırken Sağlık Müdürlüğü, Tarım il 
Müdürlüğü, h ve işçi Bulma Kurumu, 
Valilik, Kaymakamlık, Mahalfe-Köy 
Muhtarlığı, Güvenlik Birimleri ve il 
Müftülükleri işbirliği halinde 
oluyorlar. 
Çatom'ların görünen yüzü, aslında 

çok masumane ve artniyetsiz, 
tamamıyla kadınların yararına gibi 
gözüküyor. Eğer Karadenız, 
Marmara, iç Anadolu Bölgelerinde 
olsaydı öyle anlaşılmamasının hiçbır 

11 nedeni yoktu. Fakat MGK'nın 

yayınlanan rapo ları, ' O bôlgede" 
yıllardır süren savaş, Kurtleri ınkar 
politikaları olmasaydı . 

Buradan pis kokular yayılmakla Bız 
Kürt ve Türk kadınları bu p s kokuları 
almak zorundayız. Hepimız hiç yorumsuz 
bu tip projelerin masum ve Kürt kadının 
yararına olacağına ınanmamalıyız. En 
önemlisi de aynı safdilliıikle destek 
Q1mamalıyız. Bunun vebalı ağı r olacaktır. 
Asinda devlet bu poLtika!arını ilk defa 
d Cu · sonra ılk 
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kurulan Köy Enstitülerinde de aynı amacı 

gütmüştü. Kürt köy ve kasabalarından 

zorla genç kızları topladığını, 

kimliklerinden arındırmak için Kemalist 

ajitasyon bombardıman eğitimine tabi 

tuttuğunu hepimiz biliyoruz. Asimilasyon 

gerçekleştirerek Kemalizmin bekçilerini 

yaratmayı hedeAemişti. Fakat Kürtler 

bugün ayakta durabiliyorlarsa ve 

kimliklerini koruyabilmişlerse bu 

politikaların ters yüz edilmesine bağlıdır. 

Tabii bazı bölgelerde yaratmak istediği 

etkiyi yakalamasına rağmen. Yine 

yapılmak istenen ikinci dağ çiçeklerini 

yaratmaktır. Tabii devlet bir taşla birkaç 

kuş vurmoyı istemektedir. Her şeyden 

önce Kürt aile yapısında annenin özellikle 

dilini koruma ve çocuğuna oktarmoda 

çok etkili olduğunu biliyor. Dolayısıyla 

anneleri ve genç kız çocukları hedefliyor. 

Yani ciddi anlamda yıllardır uyguladığı 

fakat kısmen başardığı asimilasyonu 

hedefliyor. ikinci önemli nokta, Kürt 

kadınma yine Kürt kadınıyle ulaşmaya 

çalışması. Saha sorumlusu dedikleri 

kadınları genellikle bölge kadınından 

seçiyor. Her isteyen saha son.ımlusu da 

alamıyor. Önce devlet memuru olunurken 

istenen sabıka kaydı dahil bütün 

uygunluk koşullarını sağlayan korucu aile 

kızları veya düzenle entegrasyonunu 

sağlayan ailelerin kadın veya genç 

kızlarını seçiyor. Hedefin şaşmamasını 

sağlama alıyor. Üçüncü ve Türk 

feministlerinin de ilgisini çeken yönü sivil 

kadın çalışması görüntüsünü veren her 

Çatom'un bağımsız olması ve kullanılan 

dilin feminen yani feminist literatüre 

uygun olması. Saha sorumluları, 

hiyerarşinin olmadığı iddiası, talepler 

doğrultusunda alan çalışmalarının 

yapılması, kadınları özel alandan 

kamusal alana çekme çabası, kadınlarda 

bilinç yükseltmek, kendini ifade etme ve 

taleplerini belirleme hikayeleri. -

Aslında feminist kadın hareketi 

açısından bakıldığında masum 

gözüküyor ve de kadınların yararına 

gözüküyor. Pazartesi'nde yayınlanan 

Ayşegül Karayazgan' ın yazısında da saf 

ve temiz duygulada o kadar da inanmış 

ki misyoner tavırları , yöre kadınını 

aşağılayan, yok edip sonra yeniden 

yaratmayı amaçlayan politikaları 

görmeme çabası var. Devlet, önce 

anayasal görevi olan eğitim, sağlık, iş 

olanakları yaratma görevlerini yapmıyon, 

insanların kendi toprağında, evinde 

yaşama imkanını elinden alıyor. Sonra 

"içinde yaşadığın safaletten seni ben 

kurtarırım" çabasıyla Kürt kadınma nimet 

sunduğunu hem kendini hem de halkı 

inandırmaya çalışıyor. ÇATOM'Iarda 

çalışan genç kızlar en azından buna 

inanmış durumdalar. Cizre ÇATOM'un 

saha sorumlusu kapatılan okulun 

kendilerine tahsis edildiğini, burada 

kadın1ara okuma·yazma kursları, ev 

ekonomisi, pratik yemek pişirme kurslafı 

verdiklerine o kadar inanarak anlatıyor 

ki. Bu okul neden kapalı? Devletin açık 

tutması gereken okulda neden biz okuma 

yazma kursları verelim? Kürt kadınları 

şimdiye kadar aç mıydılar, yemek 

pişirmeyi bilmiyorlar mıydı? gibi soruları 

sorma psikolojisi içinde değiller. Ayrıca 

kendilerine öyle misyon biçmişler bir kere 

kendilerini o kadınlardon soyutlamış, 

üstün görme ve onları aşağılayorak 

kurtarma havarisi bile 

kesilebilmektedirler. Yani ÇATOM 

görevlisi olmakla halktan kopuşu 

sağlayan bir halet-i ruhiye içindeler. 

ÇATOM'Iarın önemli ve dikkat edilmesi 

gereken bir yönü de finans durumlarıdır. 

Şu tarihe kadar bölgede 14 Çatom 

kurulmuş durumda. Amaç en küçük 

birimlere kadar yaygınlaşmayı sağlama . 

Peki kim ve nası l finanse ediyor sorusunu 

sormak lazım. TKV'Ii bir kadının ifadesine 

göre GAP Projesi TKY ( Türkiye Kalkınma 

Vakfı) üzerinden kaynak sağlamaktadır. 
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Kürt' 
kadınıyla 
dayad;şmak 
'isteyeq . 
kadınların ' ,:·, 

~ veyo·kod ı n 
kyroluşlarının 
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yapması 
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olmadan, 
' yaşanan 

sorunun 
tarafı 
olduğunu , 

~ s5yleyenleri'n 
.;yon ında 
olmak, KürL 
kadınlarının 
kendi 
taleplerini 

0 

' 

~· $ 

one 
çıkarmak ve: 
onların 
mücadelesine 
destek 
vermek 
olmalıdır. 

Çoğunuz biliyorsunuz 

Avrupa Birliği ve Birleşmiş 

Milletler bünyesindeki fonlar, 
sivil kurumların , özellikle de 

üçüncü dünya kadın 
kurumlarının sivil örgütlenme 

olma şartıyla projelerini 
finanse etmektedir. Bu bir 

iddia olmasına rağmen 
devletin TKV'yi kullanarak 

Türkiye'de ki ve bölgede ki 

Kürt sivil kadın kuruluşlarına 
verilmesi gereken mali 
kaynakları buraya aktanldığı 
söylenmektedir. · 

ÇATOM saha 

elemaniarına aylık olarak 
70-80 milyon maaş verildiği, 
sağlık , eğitim hizmeti veren 

kamu görevlisine (öğretmen, 
doktor, hemşire, ebe gibi) de 

ek ücret ödendiği 
düşünülürse, her ÇATOM'un 
gerekli olan büro a;aç 
gereçlerine (masa,sandalye, 

dikiş makinoları,halı 
tezgahları 1 bilgisayarlar, 
telefon, faks gibi) ve aletiere 

epey bir harcırohrn gittigini 
görebiliriz. Tabii personel 

maaşı 80 milyon olan birinin 
nasıl olup da bu enflasyon 
koşullarında cep telefonları 
aldığı şüphelidir. (Çatom 
saha elemanlarının çoğunda 
cep telefonları var.) 

Feminist DayanıJmCl' 

Türkiye'de ilginç bir 
gelenek vardır. Devlet 

birşeyleri inkar ettiğinde 
· solcusu, sağcısı, feministi 

topyekün inkar eder. Devlet 
kısmi tanıma sağladığında 

da onlar da tanıyorlar. 
Devlet şefkatli ellerini 

açtığında onlar da 

şefkatlerini esirgemiyorlar. 
Türkaydını olduğunu iddia 
edenler de (bir çoğunu 
tenzih ediyorum) şimdi Kürt 
kadınına devletleri ile birlikte 
şefkatli ellerini uzatmış 

durumdalar! Sevgi şölenleri 
düzenleyip, tel örgülerin 
arkasından özel tim 
dipçiklerinin gölgesinde Kürt 
kadıniarına ayna tutup "ee 
hadi birbirimize yansıyalım" 
deme küstahlığını 
gösterebiliyorlar. Kürt 
kelimesine tahammül 

edemeyen Fakat işin içinde 
para ve devlet garantisi olan 

projeler üretip Kürt kadının 
sırtından kadın politikası 
yaptıklarını iddia 
edebiliyorlar. Bu 
misyonerierin gerçek yüzünü 
ortaya çıkarmak elbette ki 
bizim işimiz olacak. 

Kürt kadınıyle dayanışmak 
isteyen kadınların veya kadın 
kuruluşlarının ve hepimizin 

yapması gereken devletin 
politikalarına alet olmadan, 
yaşanan sorunun tarafı 
olduğunu söyleyenierin 
yanında olmak, Kürt 
kadınlarının kendi taleplerini 
öne çıkarmak ve onların 
mücadelesine destek vermek 

olmalıdır. Metropol veya 
bölgede oluşturulan Kürt 
kadın örgütlerine ve 

çalışmalarına sahip çıkıp, 
politikalarını, yaşarn 
mücadelelerini desteklemek, 
en doğru tavır olur. 
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KOLONVALi ST 
11TÜRK FEMiNiZMi11* 

insanın kendisinden, kendisini 
sorgulamaktan ve anlatmaktan 
kaçmasının en iyi yolu kendisine 
benzerneyeni anlat:p, onlara nasıl 
olmaları gerektiğininin nasrl 
kurtulacaklarının yolunu göstermekle 
mümkün. Avrupalı !Beyaz) yüzyıllardır 

Kızılderiliyi, Afrikolıyı, Asyolıyı bir 
taraftan kat!edip, diğer taraftan 
misyonerler aracılığıyla "vahşi"lere 
medeniyetini taşıdı Misyonerler 
"onlara" Hırıstiyonlığı, Fronsızcayı, 
çalal-bıçağı gösteren dost Avrupalılordı. 
Bu misyonerler, farklı medeniyet ve 
kültürlerin ortadan kalkmasında 
kendilerine düşen payı görmemezlikten 
geldiler. Uyguladıkları kültür katliamını 
dost yüzleriyle saklamayı becerdiler. 
Bunun arkasında elbette bir "iyi niyet" 
yatıyordu. Avrupalının kopyası olmaktan 

bir türlü kurtulomayan Türkiye aydın ı ve 
feministleri de oynı "iyi niyet"i taşıyor. 
Bu kervana Türk feministleri de canı 
gönülden ve hep bir ağızdan katılmaya 
başladılar. Pazartesi dergisinin 37. 
sayısında, Türk feministleri bir koro . 
halinde şımorık bir tavırla, Çatom'lorın 
Kürt kadını açısından "iyi mi kötü mü" 
olduğunu tartışıyorlar. 

(ÇATOM-Çok Amaçlı Toplum 
Merkezi'nin kurulu olduğu yerler: Şanlı
urfa, Şırnak, Batman, Adıyaman, 
Mardin, Siirt. Amaçları: Türkçe okuma 
yazma öğretmek, dikiş-nokış, çocuk 
bakımı, korunma yöntemleri, vb.l . 

Devlet tarafındon özel olarak Kürt 
kadınını "ehlileştirmek", onadillerini 
yoketmek için hazırlanmış bir proje. 

Feministler bu projenin sınırları içerisinde 

kalıp Kürt kadını açısından projenin 
faydalarını ve zararlarını tartışıyor. 

Üstelik Kürtlersiz Kürtlerle ilgili 
tartışıyorlar ... 

Türkiye'de yaygın olon "ayron 
.şölenleri" büyük bir aşomayla yerini 
"Sevgi Şölenleri"ne bırakmış _ Bu sevgi 
şöleni büyük bir lütufla Kürt kodıniarına 
8 Martlarlo "Anakültür ve Çotom"larlo 
sunuluyor. Türk feministleri de feministçe 

bir sevgi gösterisi içindeler. Biraz daha 
"farklı" Ayşe Düzkan "yerinde" yaptığı 
bir intelemeyle projeye ilişkin 
"kaygılarını" ve eleştirilerini dile 

getirirken şunları söylüyor 
"Kürt kadınları Türkçe bilmedikleri için 

çarşı pazara bile çıkamıyorlor, doktora 
gittiklerinde dertlerini anlatamıyorlor. 
Buna karşılık Kürt erkeklerinin çoğu 
Türkçe biliyorlar ve Türkçenin açtığ ı 
kapılardan girebiliyorlar. Türkçe 
öğrenmek kadınların erkeklerle 
oralarındaki uçurumu biraz olsun 
kapatacek belki. Öte yandan, 
kapitalizmin sömürüsüne maruz kalacak 

donarııma erişen kadınlar, ücretsiz ev 
köleliğinden ücretli sömürüye geçme 
şansını elde edecekler. Bu da biraz 
daha nefes almak demektir. Bizler hem 
ücretsiz köleliğe hem de ücretli 
sömürüye karşı çıkıyoruz oma ücretin, 
yani en nihayetinde nasıl 
horcanacağına kendi kendine karar 
verme şansı olan bir gelirin özgürleşrnek 

açısından kadınlar için ne büyük nimet 
olduğunun da farkındayız. Çatom' ların, 

kırk yıldır bildiğimiz devletin eliyle 
kurulmuş herhangi bir kuruluşun Kürt 
kadınlarının hoyrını düşLinerek bir şey 

yapacağına inanocak kadar safdil 
değiliz. Ama devlet eliyle, devlet 
politikalarını, sermayenin politikolarını 
güçlendirmek, savaş politikolarını 
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desteklemek içirı kurulor> 
ÇATOM'Iar kadınla· içın 
uzun vadede nefes 
alabilecek bır donarıımı 
yo~atabilir." 
Ayşe Düzkan, büturı 

iyi niyetiyle ayrımcı ve 
pozitif ırkçı tavrını bir 
devlet femin=st=ni 
aratmoyacak kadar 
büyuk bir boşarı ile 
ortaya koyuyor. 
Türkçe çarşıya 
pazara çıkomayar 
kadınlar kendi 
yörelerinde yaşıyorlar ve kullandıı<l orı 
bir dilleri var. "Oro" ayrı bir coğrafya. 
Bana ait bir pazarda ben kendi dil mle 
doma•es, biber, sütyen isterneyi 
biliyorum. Türkçeleşmiş çarşı pazar 
isterT'iyorum. Benim Kürtçe konuşan 
doktorlarırn var. Kadınımla erkeğ'mle 
Turkçeye girmek istemiyor.~:Jm, kendi 
ailimle kalmak istiyorum. Ucretii mi 
ücretsiz mi köle olocağıma, ben karar 
vermek istiyorum. Uzun kısa vadede 
nefesimi kopatacak veya açacak nefes 
borularımı ben kend m oluşturacağım 
Ve sen musaade edersen, kendi 
medeniyetimı, kultürümü ve dilimi ben 
sorgulayacağırn veya . 
sorgulamayacağım. Musaade edersen 
toplumsal gelişme sürecimi her bir 
boyutta senin projelerinin dışındaki, 
kendime ait projelerimle 'denemek ve 
yaşamak istiyorum. Ve sen 
becerebilirsen, yok etme politikolarının 
bir devamı oları ve hiçbir biçimde 
po.;:itif değerlendirilmeyecek, masum 
görülmeyecek bu projelerini 
meşru laştırma Sana başka bir öneri: 
lstanbui'da göçmen, ağır ve acılı 
sıkıntılarını yaşayan Kürt kadınlarıyle 
sona sunulan olonakları ne kadar 
paylaşabilöyorsun? Kendinde bunu bir 
sorgula istersen. Bulunduğun mekanda, 

1 
birlikte yaşadığın Kürt kadınlarıyla 
birlıkte projeler üretm~ye ne dersin? Tek 

dılı 
değil, çok dılli projeıe:r 
duşün. Kürt kadınına Istanbul, Ankara 
ve izmir'de çarşıya-pazara ve doktora 
gidebiıme olarıakları sağla, isliyariarsa 
Türkçe kursları, istemiyariarsa tercüman 
bul. Senin, sana benzemeyen, senin 
gibi olmayanlada bır arada farkıriıklara 
rağmen eşit yaşoyarnama probıemın 
var. Tam bir egemen erkek edasıyla, 
Kürt kadınını özne olarak değil, nesne 
olarak görüyorsun. Becerebilirserı 
komşularını tanımaya çalış Çünkü ben 
senin onlardan öğreneceğin çok şeyle• 
olduğuna inorııyorurn Meseio kendi 
coğrafyalarında seniıı dılini kullanma 
ihtiyaçları olmadığını, kendısiyle Kurt 
erkeği orasındaki uçurumun senin dilini 
bilmemesinde yatmadığını, asıl 
uçurumun, ol egemen ulusun, bl 
egeroen cinsin yarattığı uçurumlar 
olduğunu, asıl korkularının köylerinde, 
şehirlerinde Tü·kçe konuşan yeşil elbiseli 
postallı askerlerin varlığının, 
sokaklarındaki tankların olduğunu, 
korkulu rüyalorının komşu kızının başına 
geldiği gibi, bir gün de kendilerinın 
tecavüze uğramak olduğunu, sona 
benzerneden kendi kimliğiyle yaşarrıak 
sıediğini ... duyacaksn Devletli, 
devletsiz başka kültürleri ortadarı 
kaldırmak ve kendin:ze benzetrnek için 
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hep birlikte kolları sıvomış durumda 

olduğunuzun farkında mısınız'2 Umit 

ederim k: yazdıklarımı ôfkeli bır Kurt 

kadınının duygusallığı olarak 
degerlendirmezsiniz. Çijrkü yazılanlar 

öfkeni" çok ()tesinde, irısanların 
hadlerini bilmes rıi toleo eden ve 

düşündurmeyi amaçlayon bir çaba. 
Eğer gerçekten bize ilişk:n kayg:lorınız 

varsa, tüm korkularımız:n ortadan 
kalkmos:nın gereklerini yE-rine getirin. 

Yani savaşa karsı +rı~'"' ı-w·, içini 

doldurun ... 

CEYlAN 
ORHON iLE 
YAPilAN 
RÖPORTAI 
(Pazartesi 
aynı sayı) 
• Nv\ERJKA'DA 
DA ÇiNCE 
OKULAÇIN 
DENNWOR• · 

Soru: 
Çotom'iarla 
ilgili olumlu· 
o!urnsuz bir 
çok ıddio ve· 
Olumsuz 
iddiolardon 
bir lanesi 
Çatorn'iorın 

geleneksel 
kadın rolünü 
pekiştirdiği yönı,;rde, ı:t: cı:- .:ım? 

C.O: Ben buna kotılmıyor.;m. Türkiye 

genelinde bakfiğında geleneksel kadın 
rolünde dikiş rıokış var. Bir de 
çoğunluğunur çarşıya pozoıo giiMe 

hokı<ı var Guneydogu açısından 
baktığımızda ikı nedenden kadının 

yaşoma hakkı yok ki geleneksel rolü 
pekiştirilsin Bi~incisi t()relerin yörede 

kadına yaşoma hakkı tonımaması, 

ikincisi yörenin oloğanjstü durumu ve 
geri kalmışlığı. Bunlardon ôtüru !<.adının 

sosyal hayatı ya da gelereksel rolünu 

yaşoyacağı bir olanı yok. Çatom'lor 

kodının o beğenmediğimiz geleneksel 

ro\; olmosırıı ve bır yurttaş o.arak bir 

kimlik eoinmesıni sağ;ıyor. 
Soru: Çatom'ların Kürt halk nın asimile 

edilmes; konusundaki sosyal 
mudahaleıe~den bids: olduğu söyleniyor 

Ne düşünüyorsun bu konuda? 
C.O: Bugun demokrasinin ideal ülkesi 

olarak gördt..iğl!mi.,z Amerıka'ya 
baktığımızda bir sürü etnık kimliklerin 
hrr;rcı·:h > :,rvl ~:· · · _,_,de göçmen 

o! Jıgın go; ·.yc ,z "'· · ı bir 

) 
ı 

l ';<ıok·otik 
ıuzen 

luşturulmoyo 
.olışırken sız 

\lmanco 
ıkulunuzu 

• 'nın, siz 
· nlçe 
hlvnuzu 
~uru n 

l8nmemiş 

Soru: Arno 
•aten 
ınodili .. 
C.O: .~ma 

ınodilini 
· ullanocok 
•riomı yok 
)iyelim ki bu 
·adın ilkokulu, 
.Jrtookulu, 

se,. c.. Kudlı. Unıve•sı•eye gidecek, ne 

yapacağız o zaman? 
Ceyian'lo yapı:an ka'1uşrnonın ,sadece 

bir bölümü bu .. 
Anloşıla" Ceylan Orhon hayranlıkla 

bahsetti§ "Demokrasinın ideal üikesı 
Amerikalılardon nasıl iyi bir mısyoner 

olunuru pek iyi oğrenememiş. Ayrıca 
Amerika'da göçmen:erin çok farklı bir 

konumla"ı var; kendi dillerinde okulları 
ve kulıürel olarak kendilerini ifade 

edebi1dikleri yığınla kurumlara sahipler. 
E'i önemlisi Kurtle; Amerika'da göçmen 
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deği le• Kend coğrafyalarında 
yaşamoı<Jodırlor, so"ır m bu nokta ~ep 
gözden koçı•ılyor. lko'Tlecı, yukor,don 
dayatılan ve var oları kirnl ğin ortadon 
koldırılrna çabası olon Çatorı 
proı esin n, ne Kürt kimliğıne ne de kod n 
kimi ği'le getırebıleceğı, kotabiieceğı h ı ç 
br şey yok Tek kaths Zozon'ır zorla 
Suza..,' laştırılrrosıd r Ceylon'a göre bu 
t·p projeler Istanbul, Esk şehir, Afyon, 
Yozgat'ta yapılsa Türk kadı rı açıs ndan 
geleneksel kod n roıunü pekişti·ecek. 

Ama ger· kalmış Kt>t illerinde hayoto 
geçirilmesi, zaten riç yaşama hakkı 
olmoyan Kt;rt kodını ıçin mukemmel b.r 

proje Hırı~tiyon mi~aner "Vahşt 
Afrikolı'ya lngilizce'y, götürüyor Ceylan, 
"madem Kı Kürt kadının Kürtç<"'yi 
konuşma ve gelıştirme şans yok, o 
ZO'llon Tü•Kçe d li, külturu oğreti:sin" 
dıyar. (Dilı galiba Kürtçe ün•versiJeleı 
kurulsJn demeye voımıyorl 

Bu aracia şur.;.ı soyleyeyırı, s zın 
subıekrf niyetlerınızden boğırısı.·, yöre 
ha'k n n kendisine aı' br sosyal 
yoşontısı, kullandığı bir ail , yurttaş 
olduğu bir toprağı var ve yılardı• bu 
bu1ünlüklü kım~ ği ni kor .. rıo kavgası 
veriyor Suzorı olmak ıster.ıediği iç n, 
T urkçe konuşmak istemed ğ ı için, zor'a 

kJrtu amıyor 
Çotom'larınızı Afyon'a, Ço· .... 'll'a , 

Yozgot'a gotur(.;n Oradakı kodı..-lara oır 
yığ ın sosyal olanak sı.,rıar On ar do 
anodillewıde okurrıo yazma bi rniyorlor. 
Kapa ı ev ılişKile• ndpn ku•tulobileceklerı 

sosyal buluşma merkezler olobilır 
Uretim sürecire oktıf katılmaları 
sağlanabilir. Ve uc·et1 erreğ ır gorece 
rahatlığını yoşoyabi rrıe şansına sahip 
olob lir!er. Bunun ço" daha onlo'll 
olacağına ircn ıyorum 

Kurt kadınının, kendi coğrafyasında 
kerdini özgür Iade edebileceği, 
içe·"ğini ve ı:.içimini kend.si'lir 
beıır:eyeceği sosyal, kü türe! bu.uşma 
merkezlerine elbette ki i'11iyacı var Kürt 
~adını, kadı.., kimlığı ve Jlusa kım! ği ile 

var olon bır mucadelenın zaten ·çnde 
çgQM ve Çotom gib kuruluşlar n, 

oyd·nlar ve femin stler torcfından 
desteklenmesı bağrında iy. niyeti lcış sa 
do sonuçla•ı ·t'borıyla Kürt kadın ve 
yöre halkı içiP bu projeler onların 
ırade erı dışında, devietir kerıdi çıkarlan 
içirı, yukarıdan empoze ettiğ ' ;eh ike i ve 
duşündürüc(.; projelerdir Yürütülen savaş 
polit.kas•nın güler yüzüdür Yapılması 
gereken TürK aydının n ve ferrı '!st erini" 
kolonyo1ist tovı rlarırıı yen den gazder 
geçırrneleri, "Oro" ralkınır ve 
kadınlarının mevcut talepler-n n yanında 

yer alıp onlarla dayanışmayı 
sağlamaktır 

• Pozo1rPsı Dcrg ~~ llozır...,· · :;çp , , :1 ır 
kısoltı/--,ro... , .,. . ı1 .. ,. r ' ' 

T u·kleştırmeye karşı ç• k!ığı için evler 
yokılıym, köyle·i boşoltılıyo· ve 
oldüruluyor. Onun sizlerden beklentisı ve 
iht•yoc. Çotom'lor değil, kc:lıamloro, 
1ecovüzlere, yürütülen savaş lara itiraz 
etmen ız, tavır olmanızdır. Ceylor ve 

Ceylan gibi duşÜ"erler tum b.... ..------------::=========; 
olonların kend leririn dışı nda , 
uzağırıdo, yoşa'1an sıradan 
olaylar olduğunt. sorrııosın1ar. 
Arokülıür'ürı sevgi şölenle·i, 
Çotomlar, Kurt dostu kalem er, 
GAP'Ior, en az ordu kadar 
yürütülen savaşton sorumludurlo ı 
Ben ke',-.di adıma şunu bır kez 
daha anladım Kolonyo'ist bir 
devletin, bir ulusun oydını da, 
feministi de kolanyalist olmakta" 
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Son bir ayda 
birden 
kendimizi 
Çatom'u 

konuşuyor bulduk. Oysa 

T~RTISIRKEN 
~:+:~ .... -·: :: ';' ,', ' >~4 {*;•::;; 

"devletin kendilerine el 
uzatmasını isteyen de, 
dağa çıkıp o devle~e 
savaşan da, muhalif 
kültür merkezlerinde de 
anadillerini öğrenen Kürt 
kadınları vardı" ifadesi 
aslında yanlış 
tartışmalardan hareket 

·ettiğimizi gösteriyor. Bu 

• · Çatom'lar 1995'te 
kurulmaya başlanmıştı. 
Ama bizim gündemimize 
yoğun olarak girmesinin 
nedeni Türk feminist ve 
kadın çevrelerinin gündeme 

BIRBiR-iMiZI· 

' 

ANLAYALIMI 
getirmesiyle oldu. Bundan 
sonra biz de bu değerlendirmelere eleştirel 
katkıda bulunduk. ilkin Pazartesi'nin Nisan 
sayısında Ayşe Düzkan Çatom'la ilgili çıkan 
"Kürt Kadıniarına Devletin Eli Uzanıyor mu, 
Kalkıyor mu" adlı yazısından sonra Kadın 
Cinnet Grubu'ndan Ayşe Karayazgan'ın 
aynı derginin Mayıs sayısında "Biz 
Kadınlar Diyememek Bir Türlü" yazısı çıktı. 
Haziran sayısında da Almanya'dan 
Sema'nın eleştirel "Kolonyalist Türk 
Feminizmi" başlıklı yazısının yer alması 
kadın çevrelerinin dikkatini çekti. Hemen 
akabinde Anakültür ve değiş·ik kadın . 
gruplarının, ÇATOM'da çalışan kadınları 
lstanbul'a davetiyle tam gündemimize 
oturdu. ilk kez bu toplantıda yan yana 
geldik. Iki taraf da birbirini tanımıyordu; 
birbirimizi bilgilendirdik. iki taraf dediğim 
ÇATOM'da çalışan kadınlarla kadın 
çevreleri, Kürt kadın dergileri 
çalışanlarıydık. Daha çok Kürt kadınları 
birbirleri ile konuştu. Daha doğrusu tartıştık. 
Ancak orada yaşanan şeyin neredeyse Kürt 
kadınlarnın karşı karşıya gelmesiydi. Ufak 
bir örnek vermeden geçemeyeceği m. Benim 
"ÇATOM'Iar neden Karadenizin 
gelişmemiş bölgelerinde yok" soruma 
karşılık; ÇATOM'da çalışan bir Kürt kadının 
verdiği yanıt ilginç ve üzücüydü. "Dört Kürt 
kadın dergisi var ama dördü de neden 
Diyarbakır, Hakari'de değil de Istanbul'da 
çıkıyor" şeklindeki sorusuyla birbirimizi 
farklı algıladığımız sonucu ortaya 
çıkıyordu. 

Buradan Ayşe Düzkan'ın yazısında 
"Kiminle Ilişki Kuracağımız Meselesi Biraz 
Karışık" ve yine onun belirlemeleri olan 

nedenle birbirimizi 
eleştirirken aslında 

anlamak gerektiğini de düşünüyorum. 
Bu son günlerde konuyla ilgili yazılan 

çizilenlerden Ceylan Orhan'la yapılan 
söyleşide, sarf ettiği "Arkadaşlarla 
aramızda şu konuşuldu, öyle bir yöreye bir 
daha gideceksek iyi kötü nasılsınız 
cümlesini hiç olmazsa öğrenmemiz gerekir 

. "ifadesinin bana "merhaba asker" 
komutunu hatıriattığını söylemeden 
edemeyeceğim. Zaten söxleşide A. Düzkan 
sık sık araya girip anlamasını sağlamaya 
çalışmasına rağmen, o onladığı biçimde 
konuşmasına devam ediyor. Tabii bu yazı 
dışında diğerlerinden alıntı yapmaya gerek 
görmedim. _ 

A. Düzkan'nın şu cümlesini de 
aktarmadan edemeyeceğim: "Mutlak bir 
Kürt kadını yok" diyor, bana göre de yok 
ama bizim gibi feminist kadın çevrelerin en . 
azından hitap edeceği ortalama bir kadın 
kesimi bellidir diye düşünüyorum. 
~u tür eleştiriler tartışma gündemini de 

açtığından kofarnızırt konuya 
yoğunlaşmasını beraberinde getiriyor. 
Ancak Kürt kadınlarının asıl gündemlerine 
alması _ gereken ÇATOM'Iara alternatif sivil 
kadın kurumlarının daha çok 
yaygınlaştırmak, çabalama k çok daha 
önemlidir diye düşünüyorum. 

Tabii ki tartışmak, gündeme almanın her 
türlü aracını oluşturmak önemlidir. Fakat 
Türk kadıniarına laF yetiştirmeyi daha 
önemli görüp alel acele oluşturulan çabalar 
da bana, geçmişte asıl muhalefet yapılan 
yerleri unutup, aynı kulvardaki grup veya 
kişilerin birbirleri ile kıyasıya didişmelerini 
hat ı rlatıyor. 
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Bağımsız Kürt Kadın Platformu yılda 
·bir kez ve her seferinde farklı bir 
konuyu tartışmak üzere Köln' de 
toplandı. Beş yıldır toplanan platform 
bu yıi 11Kürt Kadınları ve Feminizm11 

konusunu tartıştı. Toplantıya katılan 
kadınların değerlendirmelerini ilgiyle 
okuyacağınızdan eminiz. 

98 MAYIS KÜRT KADlN 
TOPLANTISI 

A. MUTLU 
"Kürdistan' lı Kadınlar Platformu" bu 

seneki konferanslarını lnfial Kadıniarına 

·adadılar. (lnfialin tarihçesi hakkında 

bilgi) 

Konu: Kürt Feminizmi. 

Nedir bu olgu? Kim çıkardı bunu? 

Diğer lanet olası IZMierime mi benziyor 

yoksa? Evet. Hayır. Benziyor, benziyor; 

hem de çok. Yapılar aynı çünkü . Yoksa 

yeni bir uslup, yeni düşünme yeteneği mi 

mi içinde taşıyor bu IZM? Feminizm 

nedir? Bu soruya; kişisel , duygusal, 
teorik ve örgütsel yanıtlar verildi. Varılan 

genel kanı Kürt kadınlarının bir wğunun 
feminizmi diğer ulus kadınlarından ve 

erkek örgütlerinden öğr~ndiği idi. 

Tartışmaların sonucunda iki şey ortaya 

çıktı : Birincisi sol-örgüt geleneğinden 
gelen kadınların feminizm anlayışı ile 

örgütlerden gelmeyen kadınların 
feminizm anlayışı arasındaki sade fark. 

Ikincisi erkek-kadınlar ve kadın
kadınların düşünme biçimi . 

Cevapsız bırakılan soru: Gerçekten 

tek bir Kürt feminizmden bahsedilebilinir 

mi? 

Konferansın gündemine ister istemez 

giren' anarşist konu: Kürt Kadını ve 

Savaş . Savaş; ırza geçilen yüzlerce 
kadın, onların acıları ve onların davaları 
ve onların davalarının kamuoyuna 

getirimi. Ve göç. Evlerini, anahtarlarını 
yanlarına alarak terketmek zorunda 

bırakılanlar. Uzun mavilik ile ilk 

tanışıklık, yani deniz. Yoksullu~ .. Gelinen 
şehirlerde dokunulan yeni dil. Urkek, 

cılız anadil. Çatısız evler, tuvaletleri 

kaybolan yeni ~okaklar. Hastalık. 
llaçsızlık . Yeni baharda ev sahibi 
toprağa verilen göçmen çocuklar. 
Cezaevleri. lşıksız, renksiz uzun bir 

zaman. Grev açlıkları. • 
Cevapsız bırakılan soru: Savaş 

nedir· kimlerin ürünü, hangi halkların, 

hangi tarihin., hangi cinsin, hangi 

mekanizmaların? 

Konu:· Roza ve Jujin ayrılığı. 
Çok öksüren Jujin kendisini konuşma 

hakkından men etti. Hava gergin, bu 

tartışma pek sevimli değil. Çok gürültülü, 

Roza gürültü hakkını kullandı. Kelime 
seçimleri düzgün, dikkatli . Ama sinirli. 

Neden bu ayrılık? Esasında çok önemli 

değil, iyi ki ayrılmışsınız. Hiyerarşi 

tartışılıyor. Hiyerarşiyi en iyi uygulamış, 
hala en iyi uygulayanlar en çok 

hiyerarşinin olmadığı savunusu 

içerisindeydiler. Ilginç. Gülünç. 

Gürültü öksürüğü boğdu. 
Cevapsız kalan soru: Gürültü 

öksürüğe ne yapmıştı? 

Konu: Lezbiyenlik, Kürt kadını 
lezbiyenliğe nasıl bakıyor? 
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Tortışılmadı . Belki de en az tartışmaya 

hazır olduğumuz mesele. Ama gerekli. 

Katılımcılar arasında bir tek lezbiyen 

arkadaşımız var. Çoğumuz lezbiyen 

nedir bilmezdik, Avrupa'ya geldik 

duyduk, öğrendik. Saği ı ki ıyı ve doğruyu 

biz temsil ettiğimiz için onları hoş 

görüyoruz! Sadece bir grup arkadaşımız 

nereden kokuyu almışlarsa aramızda bir 

lezbiyen olduğunun , bizim açıkça 

konuşamadığımızı duyorsızca lezbiyen 

arkadaşı kendilerinin cesaret edip de 

cevaplayomadıkları soruları ile 

sorgulamışlar. Bunu lezbiyen 

orkadaşımızın ertesi sobohki 

açıklamasından dinliyoruz. "Beni 

perişan ettiler, kendimi hayvana! 

bahçesinde çok uzaklardan gelen bir 

MAYMUN gibi hissettim" 

lezbiyenliği anlamak da, anlatmak da 

zor. 

Erkeklerden k-orkuyorum, 

lezbiyenlerden de . Bu iki korku 

arasında ince bir fark var elbette, ama 

ikisi de kadın bedenimize yöneliyorlar. 

Konu: "Ulusal Kurtuluş Hareketi , 

kadının özgürleşmesini ve kurtuluşunu 

kolaylaştırıyor mu, engelliyor mu?" 

Kadının özgür olmadığı bir "ülke" 

istenmiyor. Kadının ; soyadının olmadığı, 

kadının gene baba-erl<ek kardeş-koca

oğul dörtleminde yok sayıldığı ve 

üşütüldüğü ve unutulduğu bir devlete 

hayır, çoğunun söylemi. 

Cevapsız bırakılan soru: Ulus nedir, 

ulusal devlet nedir? 

Niye ulusal devlet istiyoruz? Yok yok 

Kürtlerin ulusal devleti olmalı. Herkesin 

var bizim niye olmasın? Olmazsa ayıp 

olur. Sohi olanlar ne yaptı? Hiç. Sadece 

yanındakileri kıymoyo başladılar. Yok 

yok Kürtler öyle yapmazlar. Onlar birçok 

şeyi efendilerinden örnekliyorlar ama, 

katliamcı yonlarını örnek olmazlar. 

Ulusol devlet gerekli, biz yok ediyoruz. 

Doğru! 

Tek ulus, tek ülke, tek dil. Işte Kürtlerin 

eğilim gösterdikleri model. Bu modeli 

hepiniz bir yerlerden tanırsınız. Mesela 

ikiyüz senedir bunu Batılılar uyguladı. 

Fransız ve Alman diye ikiye ayırdılar. 

Sonuç tek ulus, tek ülke, tek dil. 

Başkalıklaro yer yok. Doğulu takipçileri 

bu akımın, sorgusuz sualsiz bu modeli 

alıp yaptırıma geçirdiler. Ortaya 

kendinden uzak, garip bir tek ulusal 

kimlik çıktı . Buraya dikkat edin, burada 

canımıza okuyon çok mühim bir şey 

unutuldu; bir halkın yerel kültürü, yaşamı 

tanımlama yeteneği, yaşamı 

biçimlendirme geleneği ve duyguların 

tarihçesi. 

Kürt erkekleri büyük bir hareket ile tek 

bir "ulus" yaratmaya çalışıyorlar. Kürt 

kadınları bir kesimi ile bu telaşaya 

katılmış, el birliği il~ bizim tek bir ulus 

olmamız gereğinde ısrar ediyorlar. Öyle 

ya neden erkeklerden geri kalalım . Biz 

onlardan ileri olmalıyız. 

Burada garip bir sonuç ortoya çıkıyor. 

Kürt erkekleri bu meselede en yakın 

komşularını örnek alıyorlar. Yani Türkleri, 

yani Arapları, yani uzak komşuları olan 

Batılıları. Kürt kadınları kimi örnek 

alsınlar, elbette Kürt erkeklerini örnek 

alıyorlar. Eh Türk erkeklerini alacak 

değiliz ya. 

Türklü, Araplı, Batılı bir "ulusal-devlet" 

kokusu ortaya çıkıyor. Bu koku bizi 

boğacak, bizim çok ışıklı, çok hüzünlü 

kokularımız varken buna minnet niye? 

Sonuç: Hiçbirimiz kadınlı-erkekli 

kendimize dönüp bir sormuyoruz. Bu işe 

babaannelerimiz ne derdi. Niye biz bize 

uygun, doğulu-çoğulcu-Kürt aşiret 

yapısına-geleneklerine-duygusal tarihine 
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sorgulu bağlılık gösteren yeni bir 

varolma modeli geliştirmiyoruz? Nasıl 

hakları helal alacak bize 

babaannelerimizin? 

Hem Kürtler nasıl tek bir ulus olacak 

ki, dört parçada dört dil konu~uluyor. 

Afedersiniz dört lehçe, haa bir de ona 

dialekt diyorlar. Kimse kimseyi 

anlamıyor. Ya da birbirimizi çok az 

anlıyoruz. Her ~ey dil mi, yok yok değil 
tabii. Ortak geleneklerimiz varoelbette. 

Sahi Dersimli Kürtler ile Sorani Kürt'leri 

arasındaki benzerlik nedir? Ben ortak bir 

şeye rastlamadım . Gelenekler hayır, dil 

hayır, bayramlar hayır, a~iret yapıları 
hayır, türküler hayır, inanç hayır. Peki 

bizi birbirimize bağlayan nedir? Burada 

başka birşey var. Peki bu nedir? Biz 

Dersimliler zaten hiç sesimizi 

çıkarmayalım, öyle Türkleştirilmişiz ki 

karnımızda devlet cirit atarken kalkmış ız 

kafadan Kürt olduğumuzu iddia 

ediyoruz. Vay ba~ımıza gelenler. Üstelik 

şiirlerimizi bile Türk dilinde . 

kalemliyoruz. Zaten Dersimiiierin dilleri ( 

bahsi edilen dil Kirmanciki-Zaiaki

Dimiliki' dir) hiçbir ortamda talep 

edilmez, öğrenilmesi zorunluluk değildir. 

Çünkü esaslı Kürt ya Soranice konuşan 

Kürttür ya da Kurmança. Geriye 

kalanlara da Türk-Kürtler tanımlaması 

yakıştırılır elbette. 

Peki bütün Kürtleri ayrılıkları 
beraberinde birbirine bağlayan nedir? 

Nedir bu? Bakın benim bir cevabım var: 

Bütün ayrı dilleri, ayrı gelenekleri, ayrı 

bayramları, ayrı türkuleri ve ayrı yürek 

yanıkiarı olan Kürtleri ortak ifade eden 

iki şey: Bir cümle MA KiRMANÇME ve 

bu cümlenin içinde taşıdığı büyülü sırra 

edilen hayasız edepsiz KATLiAM TARiHi. 

KUrtler bunu bulundukları dört-beş 

parçada semaları, govendieri ile kutsal 

dağlarına, kutsal nehirlerine, kutsal 

ağaçlarına, kutsal taşlarına anlattılar. 

Sesleri o kadar derindi ki etraftaki her 

kimseler ya kaçtılar ya da geri dönüp bu 

sesi beslediler. Beslediler ki biz 

hikayemizi kutsal yazmayalım. Beslediler 

ki biz de onlar gibi kendimizi daracı k 

suni sınırlara sığdırarak, sadece ölüm 

saçalım etrafımıza . 

Ne dersiniz, gelin biz hikayemizi 

geleneğimizdeki göçmen-yarı göçmen, 

mistik, çeşitli, çok renkli, ÇOK HÜZÜNLÜ 
VE KUTSAL yazalım. 

Konferans bu sene de zor, yoğun 

tartışmalarla bitti. Birlikte kırıldık, birlikte 

ağladık, birlikteosarıldık, güldük. Birl ikte 

halay çektik. Öğrenmemiz gereken daha 

çok ~ey var. Ben bütün zorlanmalara 

rağmen yeniden io}ğrenmeye hazırım ta 

ki daha ince, daha kadınca düşünme ve 

yaşamaya ulaşana dek. Sizlere, bu 

buluşmayı ilk başlatanlara ve devamla 

ayakta tutanlara binlerce kez teşekkür 

ediyorum. Hepiniz çok güzelsiniz. Iyi ki 

varsınız, iyi ki yeryüzü size sahip. Sizleri 

çok seviyorum. 

98 KONFERANS 
DEGERLENDiRMESi 

N EC LA 
Bu seneki konferansı büyük bir gönül 

rahatlığı ile terk ediyorum. Çeşitli yaş 
gruplarından ve ülkemizin her yanından 

kadınlar ile birlikteydik. Katılımcılar 

sadece değişik geçmişiere ve tecrübelere 

sahip değillerdi, aynı zamanda farklı 

perspektifler ve düşünceleri temsil 

ediyorlardı. Katılımcı kadınlar 

arasındaki dayanışma ve irade seksizme 

ve ırkçılığa karşı yürüttüğümüz savaşımı 

daha da güçlü kılıyordu . Bu konferansla 

kendirnce içinde bulunduğum 

ayaklanmayı hangi kadınlarla 
paylaşacağım ve birlikte çalışacağım 
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kad1nlar 

arasindaki 

dayanişma 

ve irade 

seksizme 

ve. 

karşi 

yürüHüğü 

... 
muz 

savaş1m1 

daha da 

güçlü 

k1hyordu. 

daha da açıklığa kavuştu. · 
Düşüncelerimizin ve 

· taleplerimizin birçokları 
tarafından ilüzyon olarak 
değerlendirilmesi, bizlerin 
kendi aramızdaki fikir 
alışverişinin ve birlikte 
topyekün hareketin 
gerekliliğini ortaya çıkarıyor. 
Bu boyutta kendimi yalnız 
hisseimiyorum ve sizlerle 
birlikte büyük umutlara 
sahibim. Ben böylece bu 
platformun kendi görevini 
yerine getirdiğine 
inanıyorum. Biz sadece 
dünyayı yorumlamakla 
kalmayacağız, özellikle 
dünyayı değiştirmek 

' istiyoruz. Platform aracılığı 
ile edindiğım en içten 
tecrübe; birçok güzel, güçlü · 
Kürt kadının olduğu, mühim 
olanın onların keşfi ve 
aramızdaki fikir alışverişi 
için çalışmak olduğudur. 

PROTOKOL 
Konferansın en son 

akşamının ertesi sabahı 
üzerinde durmamız gereken 
iki mühim olaya tanık 
olduk. Akşamki kültür 
bölümünde kadın 
arkadaşlarımızdan biri Türk 
dilinde yazdığı şiirlerini 
okumak .istediği nde Sorani 
konuşan arkadaşlarımız için 
çeviri sorunu çıktı. Tercüme 
eden arkadaşımız şiir 
çevrilemez, bizim dört 
parçada dört dilimiz var 
diyerek şi"ir akşamının iptal 
edilmesini talep etti. ~ir 

kesim katılımcı arkadaşımız 
Kürt kadınlarının 
duygularını Türk dilinde 
anlatmalarını hoş 

karşılamadılar. Bir diğer 
belirleme de, yazan 
arkadaşımızın duygularının 
Türk olduğu, sadece 
kofasının Kürt olduğu· idi. 

Bu tartışma bir kez daha 
şu soruyu gündemimize 
sokuyordu: Kim kimi.n Kürt 
olduğuna karar veriyor. ya 
da verebilir? Ve Kürt 
olm·anın ölçüleri nedir? 
Ikinci olay: Bir grup kadın 
arkadaşımızın lezbiyen 
arkadaşımız ile yürüttüğü 
tartışma. Bu olayın kendi 
içinde taşıdığı olgular yani 
kimliklerin konstrüksiyonu 
ve farklılıkların bizim 
aramızdaki kabulü. 
Lezbiyen arkadaşımız 
böylece heteroseksüel 
kadınların bilgi açlığına 
hizmet için tartışma objesi 
durumuna getirilmiştir. 

Bütün bunlar bir kez daha 
ulusal kimlikle cinsel kimlik 
konstrüksiyonu üzerine 
tartışma aciliyetini 
gösteriyor. Bu sebeple biz 
bir kesim kadınlar gelecek 
seneki konferansın 
konusunu böylesi bir 
tartışmaya ayrılması 
gerektiğini önerdik. 
Sevgilerimle. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



, 

, 

~0Feminizm ama nas1tt 
ayamşma ama nas1l:' 

. Son yıllarda 

oluşturulan 
kadın kurumları 

ve bağımsız 
Kürt kadınları, 
örgütlü 

kadınları da 
etkiliyor. Başta 
da belirttiğim 
gibi şimdilik 
feminizm, 

feminist 
kavramları 
marjinal 

olduğundan ve 
var olan 

kurumlar da 

yetersiz 
olduklarından 
da belki de 

birbiriyle Kürt 

paydasında 
buluşulup 
birçok ortak 

eylemliliklerde 

bir araya 

gelindiği için 

arada çok fazla 
negatiflik yok 

gibi görünüyor. 

Köln'de Bağımsız Kürt Kadın Platformu'nun düzenediği 5 

konferansın tartışma konusu "Kürt Feminizmi" idi . Platform 
ulaşabildiği Kürt kadın kurumları ve tek tek feminist kadınları 
çağrmıştı. Jujin de çağrılıydı. Ben de çok gitmek istiyordum. 
Ancak yaşadığım coğrafyanın insaniarına uygulanan 
yasaklardan payın ı alanlardanım . Bu nedenle bir metin 
göndermeyi düşündüm . Ancak gönderdiğim metnin 
okunmaması beni üzdü. Üzmesi de çok doğal çünkü ben bir 
Kürdüm, ülkemin sorunlarına duyarlıyım. Yaşananları , acıları 
ve kiml iğimle var olmanın koşullarını yaratmanın ucundan 
tutmayı önemsiyorum. Kadınım ve kadının cinsiyetinden 
dolayı geri bırakılm ı şlığı, yok sayılmışlığı beni bir Kürt olarak 
incitiyor. Kadının; insan olarak var olmak koşullarının 
yaratılmasının kimliğimde olduğu gibi bir ucundan tutmayı 
önemsiyorum. Bu benim için daha önemlidir, çünkü Kürt 
kadın ın mücadele tarihi çok eski ve deneyimli değil. Bu 
nedenlerle Kürt kadını için yapılan her türlü etkinlik çok 
önemlidir ve önümüzü açar, açmalıdır da. Dolayısıyla bu 
konferansı önemsiyorum, önemsemiştim. Ancak gönderdiğim 
bu metnin okunmoma nedenini bir türlü anlamadım . Adı ne 
olursa olsun kadın diline, kadın çalışma tarzına uygun 
düşmüyor. Tüm dostane niyetime rağmen gelecek 

çalışmalarda bu konuda hassasiyet gösterilmesini diliyorum. 
Tepkimi d illendirme adına metnimi yayınlıyorum . 

Öncelikle böyle bir toplantıyı düzenleyen, emeği geçen 

tüm Kürt kadın arkadaşlara gönülden teşekkürlerimi iletir, 
candan kutlarım . Sevgiyle merhabalar. Evet böylesi bir 
toplantıda bulunmayı çok isterdim, ama olmadı. Çok da 

üzgün değilim . Çünkü Kürt kimliğinin muhatap olduğu yaygın 
olan bu yasaklardan payıma düşeni alarak gelemedim. Ama 

yüreğim ve sevgim sizinle. Eğer somut bir şeyler ortaya 

konacaksa payıma düşeni ben de severek üstlenll')eye hazır 
olduğumu bildirerek söze başlamak istiyorum. Ben ne 

yazayım, hangi konulara değineyim? Genel mi özel mi, uzun 
mu kısa mı? Kuşkusuz sorular uzatılabilir, derken platformun 

tartışecağı konuların sorularının var olduğunu öğrendim 

ancakelime geç ulaşmıştı. Konuya tam olarak 

yoğunlaşamadım. Ancak net olmadığım, özelikle yazacağım 
birkaç konunun tartışılmas ı nı istememernden çok dilek yazısı 

olacak. Tümüne değinmeyi çok istiyordum çünkü konular tam 
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netleşmediğimiz konulardır. Ama 

belirttiğim nedenden ötürü olmadı. Yine 

de, bana göre asıl önemli olan birkaç 

başlığa kısaca ve özet olarak değinmekt~ 

yarar görüyorum. 

Kürt ve kadın olmak. O ;zaman benim 

feminizmim diyerek kendi öznelliğimi ve 

içinde yer aldığım Jujin'i açımlayarak 

vermeye çalışayım. Neden Kürt Kadın 

Dergisi ve Jujin: Diyarbakır'da feodal 

aile yapısında hasbel kader okula 

gidebilen biriyim ve bu da sol Kürt 

hareketleriyle tanışma nedenim oldu. 

Uzun sözün kısası okullu olmasaydım bu 

hareketlerle aile yapım gereği 

tanışamazdım. Sol harekete girmeseydim 

kadınlık bilincine de varamazdım. Elbette 

bu benim gerçekliğim . Her Kürt kadını 

için bu bir genelierne değil. Ama son 

yıllarda ortaya çıkan Kürt kadın kurum, 

organizasyon, vakıf ve dergilere 

baktığımızda içinde y~r alan öncü 

kadınların bir çoğunun örgütlülükten 

gelen kadınlar oldukları görülür. Bu 

bağlamda iki nokta tartışılıyor . 

1) Öncesinde bir örgütlülükten gelen 

kadınlar, kadınlık bilinci anlamında 

yetersizdir veya katkı sunmamışlardır . 

2) Öncesinde bir ~ 

paydasını önemsediğimi ve kadın 

çalışmalarına katılmanın bana denk 

düştüğünü belirtmekte yarar görüyorüm. 

Niye özellikle bir dergi? Hem 

yukarıdaki feminizm tanımıma uygun, 

hem de Kürt kadın hareketi, feminizm, 

bağımsızlık kavramları yenidir. Mademki 

arkamızda tarihimiz, deneyimlerimiz, 

ôraştırma kaynaklarım ız yok; o halde 

önce kendimizi tanımak, araştırmak ve 

soruna duyarlı kadınlar arasında- iletişimi 

sağlamak için. Bunun yolu da bana göre 

yazmak, araştırarak belge toplamak 

olduğu için kendisini ortaya koymanın, 

netleşmeyi sağlamanın en iyi aracı dergi 

olur diyerek başladım, başladık. Neden 

Jujin? Çünkü yukardo-söylediklerime 

tekabül etti. Öncesinde bırakın Kürt kadın 

dergilerini, doğru dürüst kadın sayfaları 

yoktu. Kürt kadınları biraraya geldik ve 

ilkin Roza'yı çıkardık. Sonra 

anlaşamadık. Açıkçası anlaşarnama 

noktası politik değildi . Çalışma esnasında 

huzursuzluklar olunca sonuç Jujin oldu ve 

bu da Kürt kadınlarının yeni 

kurumlarından biri oldu. Çok mu seçme 

şansımız vardı? Yok olduğunu biliyoruz. 

Son yıllarda yaratılan bir kaç kadın 

örgütle ilişkisi ' 
:.:·~;- ~:~ - . 4 :=*'·= - ~-r 

Kürff<adın grvplar;~ln bir~i;iyle IJOyük 

kurumu da yine 

~ bir kaç kadının 

zorlaması ve olmayan kadınların 

kadınlık bilincine 

ulaşmaları daha kolay 

ve bu kadınlar 

kadınlık bilincine 

sahip çıkarak feminist 

akımı başlatmışlardır. 

Bu iki noktanın da 

doğruluğu henüz 

netleşmiş değil. Başta 

çelişkileri yok gibi görünüyor. Belki de 
,, " .~ 

Söyle olmasının nederyi 'kadın '' 

kurumforında çalışanların azlığt, 

~"" koşUŞturmolqr7 içe dönük çalışırıalar ve 

yetersizlikler. Bu sorunun~ yanıtını 
oluşturocak tartışma platformu r 
y~rota:namak do do{3ru ,yanıfın; 

, vermekten alıkoyuy9r. 
' ~~:-~ 

!'· çabasıyla 

oluşturuldu. 

/ Bağımsız Kürt 
~1 
· feminist 

kadınlarm 
durumuna 

baktığımızda 
kurumlaşma 
anlamında yeni 

da belirttiğim gibi bu noktaya Kürt 

bilinciyle geldim. Farklı feminizm 

türlerinin teorik tanımı bilindiğinden, 

girmek istemiyorum. Ancak şimdilik 

kendime uygun bulduğum kadın 

sayılabilir onun ötesinde şimdiye kadar 

deneyiminden yararlanacağı FEMINIST, · 

bağımsız KADlN kurumları da yok. Şimdi 

de bu kurumların yeni olması 

olanaksızlıklar, birlikte iş yapabilme 
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tecrübesinin olmaması, iletişim 
yetersizliğini doğuruyor. Kendiliğinden ve 
dağınık çalışmalçır oluşuyor. Ve hale~ de 
Feminizm, bağımsız kadın çalışması tam 
tartışılıp belgelendirilmiş ve kamuoyuna 
sunulmuş değil. Çalışma sadece dar 
alanlar ile sınırlı kalıyor. Ancak bilgi 
anlamında Kürt kadınların oluşturduğu, 
ortaya çıkardığı araçlara baktığımızda 
Yayınlar- Dergiler: Jujin, Roza, Jin u 

jiyan, Yaşamda Özgür Kadın. 
Kurumlar: Jiydn, Özgür Kadın' 

Derneği, K-KADAV. 

Kürt kadın gruplarının birbiriyle büyük 
çelişkileri yok gibi görünüyor. Belki de 
böyle olmasının nedeni kadın 
kurumlarında çalışanların azlığı, 
koşuşturmalar, içe dönük çalışmalar ve 
yetersizlikler. Bu sorunun yanıtını 
oluşturacak tartışma platformu 
yaratamamak da doğru yanıtını 
vermekten alıkoyuyor. Çünkü daha önce 
söylenilen "örgütlülük, kadınların kadın 
paydasında bir araya gelmesini 
zorlaştırıyor" söylemi önceleri doğru idi; 
ancak bu tür bağımsız kadın kurumların 
artmasının siyasi hareketlerin kadın 
versiyonlarıriın açılmasına neden olduğu 
da söylenebilinir. 

Son yıllarda oluşturulan kadın . 
kurumları ve bağımsız Kürt kadınları 
örgütlü kadınları da etkiliyor. Başi~ da 
belirttiğim gibi şimdilik feminizm, feminist 
kavramları marjinal ~larak ve var olan 
kurumlar da yetersiz olduklarından belki 
de birbiriyle Kürt paydasında buluşulup 
birçok ortak eylemliliklerde bir araya 
gelindiği için arada çok fazla negatiflik 
yok gibi görünüyor. Kürt kadınların kendi 
gerçekliğine uyacak teori taslakları tam 
netleşmemekle birlikte adımları atılmış 
durumda. Ancak bunun yerine oturması 
için birçok çalışmanın yapılması 
gerektiğini siz de benim gibi . 
düşünüyorsunuz sanırım. Bu anlamda 

platformun sonuçlarını önemsiyorum. 

Çünkü teori ve pratik birbirini 

desteklemediği, olumlu gelişmeleri 

beraberinde getirmediği zaman birkaç 

kad ı nın kendini tatmin etmesinden öteye 

.gidemez. 

"Ulusal Kurtuluş Hareketleri, 

oluşturdukları yapılario kadının 
özgürleşmesi ya da bağımsız 

örgütlenmesi önünde engel mi?" 

sorusunun cevabını farklı yorumlamak 

gerektiğini düşürüyorum. Şöyle ki, eğer 
Kürt kadını derken tüm kadınları 

alanımıza alacaksak . (çalışmayan, köylü, 

okur-yazar olmayan vb.) bu kadınların 

kadınlık bilincine varmaları ş~ 
durumlarda olabilir; 

a) Kadın paydasını öncelikli gören 

kadı nlar ve· kurumlar bu kadınlara 

ulaşmayı hedef edinecekler mi ? Bu 

günkü durumda bağımsız kadınların 

çalışmalarının boyutlarının buna 

elvermediğini hepimiz biliyoruz. Eğer 
bunlara kadar ulaşmış güçte olunsaydı, 

elbette örgütlülük karşımıza engelleyici 

olarak çıkardı. Ancak bu durumda 

örgütleyemediğimiz kadınlar için de 

örgütlülük kadını özg~rleşlirmez söyl~mi 
doğru olur mu? 

b) Yukardaki duruma göre bu kesim 

kadınların örgütlenmesi, Kürt kadın 

özgürleşmesinin önünü açacaktır ve 

katılımı kitleselleştirecektir. 

c) Ulusal Kurtuluş. hareketlerinin 
anlayışları ve oluşturdukları yapılario 
bugün için Kürt kadının yaşam 

koşullarına göre kadın çalışmalarını çok 

. kolayl~ştırmasa da engellediğini de 

düşünmüyorum. 

Hepinizi tekrar öpüyorum. Toplantı 
sonuçlarının sizi sevindirmesi dileğiyle. 
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Her şeydon önce 
ondan nefret ettiğimi 

söylemek istiyorum. 
Biliyorum o benim 

babam, varolmamın 

sebebi. Nasıl bir 

bab~? Insan hiç yavrusuna taeizde 

bulunur mu? Nasıl böyle bir 

insandan nefret etmeyeyim? Aslında 

elimden gelseydi onu belki de 

öldürürdüm. 
"Hişt, hişt. Sus hiçbir şey 

olmayacak. Korkmono gerek xok. Bu 

sadece küçük'bir oyun. Ama p 
odadan korkuyorum O yataktan da 

baba ... 

habersizdi. Zaten ömrü boyunca 

babamdan korkmuştu. Hep babamın 

doğruları annemin doğruiarı olmuştu. 

Babamın laRarı annemin oldu. 

Annem ne yazık ki, ne yazık ki 

diyorum bunlar gerçekler, onu 

kişiliksiz bir insan haline getirmişti. 

Kendi kişiliği yoktu, sadece babamın 

kişiliği vardı. Dolayısıyla babam 

annemi hep yönlendirmişti. 

"Yapma baba lütfen ... 

Sen benim kızımsın ve bu benim en 

tabii hakkım" 

En taoıi haRkıymış. Ne hakkı! 

D9ğ~ama tebep ~iye kim bu hakkı 
verdi ona? ,l<im söyler misiniz, kim? 

BJ o)ay benim ol~unlaşıp bir genç 

kız olma dönemi e kadar devam 

e1ı. 
'Bak baro. ğzını burnunu · 

dqğıtmadan çabuk diyorum. Gir 

o~aya yoksa fen~ olur11 
Ha~ r girmexeceğih{ iYeter artık, 

herşe~i ama herıeyi annerne 

aniatacağım adi her~. 
De~ek ba5ana a~i dersin ha. 

Annen inanir jı sanıyorsun ha." 
Sonra benim her yerimi 

morartırcasına dövdü: Annem eve 

gelirıce de beni erkeklerle dolaşırken 

gôrdüğünü ve o yüi:den dövdüğünü 

söy1er~i. Sanki' annem e doğrusunu 

soyleseydim ne fayda, annem zaten 

o1dan korkuyordu. Belki de bir fare 

keCJiden bu kadar korkmazdı. Çok 

çaresi~dim! 
Sonra, 
"Bence söylemen gerekiyor ... 

Ama bana inanırlar mı, 

Tabii niye inanmasınlar, 
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Annene bahset o sana inanır. Bizler 
de sana yardımcı oluruz. 

Yapmaya çalışacağım" 
Annem ilk önce şok geçirdi. Benim 

yalan söylediğimi , babamın böyle bir 
şey yapmayacağın ı, beni dövdüğü için 
böyle şeyler uydurduğumu söyledi . 
Inanmak istemiyordu. Aslında sebebi , 
babama duyduğu korkuydu. Ya 
benim, benim sebebim de bu korku 

değil miydi? Hep bir korku; yıllar 
boyunca o iğrenç oda, tacizler ... Artık 
kararımı vermiştim. Ne olursa olsun bu 
olayı açıklayacaktım. Kendirnce ya 
onu öldürmek ya da mahkeme 
diyordum. Arkadaşımın yardımıyla 
mahkemeye intikal etti. 

"Seni zor günler bekliyor, 
Biliyorum, 
Annen nasıl? 

Biraz daha iyi, şoku atmış durumda. 
Sanki tacize uğrayan o. 

Babana boşanma davası açmaya 
ikna ettin mi? 

Evet." 

Artık biraz da olsa ikimiz de o 
korkuyu attık üzerimizden. 

Üst üste gelen mahkemeler, 
duruşmalar. Insanların bakışları. O 
iğrenç herifin bakışları. Bir de hiç 
utanmadan inkar etmesi . Bçına 
bakışları bile beni tiksindirmeye 
yetiyordu. Artık onun sesini bile 
duymak istemiyordum. Insanlar kendi 
aralarında fısıldaşıyor. Kimi beni, kimi 
onu haklı görüyordu. Bazen öyle 
utanıyordum ki ... Ama utanmama 
gerek yoktu. Onun utanması 
gerekiyordu. 

"Anne bu evi satmalıyız, 
ll Niye kızım? 

Lütfen anne bu evden ve anılardan 
kurtulmak istiyorum." 

O evde kaldığım süre içerisinde o 
odaya bir kere bile adım atmadım. 
Sanki o orada ve bana saat kaç 
diyecekmiş gibi. 

Sonunda evi sattık; yeni bir mahalle, 
yeni bir ev ve yeni insanlar. Annem ve 
ben onu geride bırakmaya çalıştık. 
Ama ne kadar gerilerde? Biliyorum, 
hayatımın her döneminde bu olay beni 
etkileyecek. Ne kadar kaçabilirdim? 
Nereye kadar? Halletmem gerekiyor. 
Güçlü olmam lazım. 

"Güçlüyüz değil mi anne? Güçlüyüz. 
Bunca olaydan sonra, bunca yıkımdan 
sonra ... 

Evet kızım çünkü korkularım ız yok 
artık." 
Artık annemde bazı değişiklikler 

görüyordum. Zamanla o da bana 
destek oldu. Şimdi ana kız yaşıyoruz. 
Herşeye rağmen bütün kirliliklere, 
kötülüklere rağmen. Çünkü seviyoruz, 
güçlüyüz, seviliyoruz ... 
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' - Silah, Kürtler, Tecavüz/ 
Kad1nlar, Penis, Erkekler, Politika, 

Cinsiyetçilik 
Onlar silahlı. Onlar silo'llr er~<ekler 

Meydan on arın, daha doğrusu neydon 
onla~a kalmış, ya da bırak lmış. (Birile
ri, birilerimiz onlara ->on'h .. .z bir özgür
lük bohşetmiş gibı davranıyorlar! Her 
yerde, her zaman kardilerini çok rahat 
hissediyorlar; sokakta evde, ormonda, 
karakolda, büyi.ik, küçuk bütü, şehırler
de, çeteler halinde denebirecek bir bi
çimde, o ruh hali içinde ellerini koliarını 
sallayorak yeni avlar kovalıyorlar!) 

Bir günün, ya da bir aııın hatas, at:· 
ğil bu Ya da bir kaç kişinın, birkaç· kışi 
ye geçici bir süre için yaptığı bir şey de 
ğil bv. Ya da, bir yal.,ızca bir kişinin 
diğer bir başka kişiye yaptığı bir şey 
değil. Hastalık değil, hele sapıklık hiç 
değil. Bu'lu, buniarı gerçekleştirerler 
normal vatandaşlar, yani sokakta göre
bileceğ niz, kcırşıloşabileceğınız türd.en. 

(Tıpkı Süleyman Askarı ve Remziye'ye 
tecavüz edenler g"bi! Onlar şimdi köy 
lerinde, aifeliriyle birlikte raha! bir bi

çimde yaşıyorlar.) 
Bu, silahlı veya silahsız erkeklerin 

. yıllardır, yüz yıllardır kadınları tehdit 
ederek gerçekleştirdikleri bir eylem. Bu 
nasıl bir tehdit ve eylem mi? Bu, sınıRor, 
uluslar üstü, diğer bir değişle onları 
aşarak ve ezerek pis ve kirli bir su gıbi 
durmadan akan, gücünden ve cesare

tinden birşey kaybetmeden kendini var 
eden erkek egemen sistemin tehdidin
den başka birşey değil. Bu sistemin teh-

didının o kadar çok biçimı var ki! Ve 
erkek'er bu sistemi arkalarırıo alarak 
tehdıt etme ~onı..sunda o kadar ustataş
mışlar ki b"r tel< silahla~ı ve penis eriyle 

pek çok kadı'1ın hayatlarını kahredebili
yorlor. 

Revzete, Kasım 1996'dan "tibaren 
dört ay boyunca silahlı tehditle tecavüze 
uğramış. Hiçbir:mizin bundan haberi 
olmadı, to ki Revzete olanları ağlayarak 
yenge~ıne anlatana kadar. T ecovuzü 
gerçekleştiren Süley.ma-rı Askorı, kendini 
MiT mensubu olamk tan tarak "Kimse
ye söylersen seni, anneni ve bobanı bu 
silohio öldürürüm11 diye tehdit ederek 
tecavüz etmiş Revzete'ye Remziye'yi de 
korucular böyle tehdit e~mişlerdi. Ne 
kadar benzer değil mi? Tesadüf mü? 
Tabii ki değil. 

Evet erkekler 11göçlü" ya da güçlerini 
gösterebılecekleri araçlara sahipler. Bu 
sistem onların ve on'ar bir tek silal-ıları 

ve penisleriyle o kadar çok şeye kodir
ler ki. Kadınların mesela Revzete1nin, 
Remziye1nin veya Şükran'ın hayatlarını 
sonsuza kadar korartabilmeye kadirler. 
{Remziye, içinde hep bir korkuyla yaşa 
dığını söylerken, gözbebeklerinden kor
kuyu ne kadar da içinde hissettiğini gö
rebiliyorsunuz. Revzete çocuk bakışları

nın arasından gözyaşı dökerek ailesinin 

kendisini böyle birşeye izin verdiği için 
suçlodığını anlatıyor. Hatta kendini öl
dürmesi gerektiğin; hissettırdiklerini söy-
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lüyor.) 

Onlar'silahlı ve bir tek silahları ve 

• onun tehdidiyle kadınlara tecavüz ed~
biliyor ve hiç bir biçimde cezalandırıl

mıyorlar. Tecavüze uğrayanlar nere

deyse çaresiz, ve tabiri caizse sahipsiz

ler, tıpkı diğer şiddete uğramış kadınlar 
gibi; Yugoslavyalı, Bosnalı, Kosovalı, 
Vietnamlı, Polonyalı kadınlar gibi. Yok

sa denildiği gibi tarih tekerrürden mi 

ibaret? 

Ben bu konuda erkeklerin ne düşün
·düğünü çok merak ediyorum. Politik ba

kış açılarından ifade edebilecekleri in-

'san hakları veya genel geçer kadın 
hakları çerçevesinden değil ama bu ko· 

nuda bir erkek olarak ne hissettiklerini 

ve bu hissin onlara neler düşündüritük
Ierini merak ediyorum. Revzete'den sö~ 
ederken bir erkek "ya, bu kız gerçekten 

on yaşında mı? Daha büyük gösteriyor 

"demişti. Ya da erkeklerin her şeyden 

önce her hangi bir tecavüz olayıyla ilgi

li konuşurken veya daha doğrusu düşü
nürken öncelikle meselq o kadının başı

na gelenler konusunda kendisinin so

rumlu olup olmadığını düşünüp düşün

mediğini merak ediyorum .• Ya da teca~ , 
vüz olayını sadece bir "girme-çıkma 

olayı" gibi algılayıp algılamadıkları. 
;. Yani bu olay gerçekleşmemişse tecavüz 

olmayabilire kadar varan bir mantık. 

Mesela tecavüzün ruhsal, fiziksel etkile

rinin uzun bir zamana yayıldığını ve 

sadece o düşünülen biçimden ibaret o1-

madığını hiç düşünüyorlar mı? 
· Benim bu yazıdaki derdim şu; Teca

vüze, dahc;ı doğru başka bir söyleyişle · 

cinsel şiddete uğramış bu kadınlar Kürt. 

·Aynı şekilde onlara bunu yapan erkek

ler, yani korucular dq Kürt. Peki nerede 

ulusallık, ulusal bilinç, dayanışma. Ne

rede? Ya da ~caba bu noktada ulusal· 

ll lıktan, dayanışmadan sözedebilir mi-

yiz? Belki de pek çok kesimin kadınlara 
karşı geliştirilen, gelişen, kurulmuş olan 

cinsiyetçilikten ve erkek egemen sistem· 

den ve tabi tüm bunların bir sonucu ola· 

rak erkeklerin kadınlara karşı düşman

lığından söz etmeye başiamam ız ve bu

nunla kalmayıp tartışmamız gerek. Aksi 

takdirde sözünü ettiğim bileşenler ara· 

sındaki ilişkiden ortaya çıkan bu sorunu 

çözemeyiz. Nasıl çözeceğiz? 

Kadın erkek yoktur insan vardır kli· 

şesi ile mi? Bir adli vak~ olarak mı? Bir 

insan hakkı ihlali olarak mı? Bir savaş 
suçu olarak mı? Ya da bir ulusun diğer 
bir ulus üzerinde egemenlik kurmak için 

izlediği bir strateji olarak mı? Ama her 

iki taraf da Kürtken bunların hiç biri 

gerçekçi bir açıklama olamaz, dolayı

sıyla tavır geliştirebileceğimiz bir zemin 

yaratamazlar, değil mi? Peki nasıl çö

zeceğiz, ya da nereden bakarak değer
lendirip politik bir hat belirleyeceğiz? 

Bana göre yukarıda saydığım veya 

sayamadığım diğer bütün sorular da 

dahil tüm sorular cinsiyetçilik bağlamın· 
da sorulmadıgı sürece, bu bizi hep bir 

tarafları eksik, yamuk bir değerlendir· 
meye ve çözüme götürecek. Zira soru· 

nun hangi bakış açısı çerçevesinde sor

duğumuz cevabın ve onun etkin olup ol

mayacağını etkiler. 

Bizler, cin;iyetçiliği öcü gibi görüp, 

veya en dostane bakış açısıyla yalnızca 

' kadınların meselesi olarak görmekten 

vazgeçip dikkate alıp tartışmadığımız 
sürece bu tür sorunları çözemeyeceğiz. 
Kürtlerin Kürtlere yıllar boyunca bir çok 

ihaneti olmuş. Bu konu Kürtler arasında 

neredyse müzminleşmiş bir konu ama 

nedense ihanetin çok yakıcı bir biçimi 

olan tecavüz pek de önemsenmiyor, 

önemsense bile tecavüz edenlere en 

fazla hain deniliyot, ama bunun erkek· 

lerin kadınlara yaptığı sistematik şiddet 
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Nasıl çöze- türlerinden biri olduğu dü- belli bir politik bakış açısın-

şünülmüyor, bırakın düşün- dan, örneğin sadece Kürt 
ceğiz? meye akildan bile geçmi- sorununun bir tarafı-, insan 

Kadın er- yor. Oysa, silahlı bir Kür- hakları ihlali olatak gör-

kels, yoktur in- dün, savunmasız yani ken- rnekten vazgeçmeliyiz. Cin- • 

san vardır kli- dini koruyabileceği araçları siyetçiliğin bu tür ilişkileri 

şesi ile mi? Bir olmayan bir Kürt kadınına açıklamada çok önemli bir 

adli vaka ola-
ya da kadıniarına tecavüz açılım sağladığını hatta on-

rak mı? Bir in· 
etmesi tam da içinden geç- suz hiç bir politik eylemin 

• mekle olduğumuz sürecin bizleri doğru ve gerçek bir 

sanhakkı ih- en önemli meselelerinden sonuca vardıramayacağı-

lali olarak mı? biri. Bosna1da Sırp erkekler mızı düşünüyorum. Bu bo-

Bir savaş suçu kadınlara sistematik bir bi- kış açısından yapılmayan 

olarak mı? Ya çimde tecavüz ederlerken her türden tartışma benim 

da bir ulusun 
de canımız yanıyordu. Ka- için anlamsız olmayacak 

dtğer bir ulus 
dınlara yapılanın cinsiyetçi tabi ki, fakat bir uiÜsun bo-

bir savaş stratejisi olarak ğımsızlık mücadelesi verir-

Üzerinde ege- açıklıyorduk. Bu gerekçe- ken kendi içinde geliştirdiği 

menlik kur· lendirmenin de pekçok ek- ve yaşattığı bu türden cinsi-

mak için izle- siği var; peki ne oldu, en yetçilikten ve erkek egemen 

diği. bir strate- fazla bir kaç erkek mahke- sistemden kaynaklı ilişkileri 

ji olarak mı? 
melerden geçirildi ve ka- açıklamayacağını , dolayı-

dınlar tecavüz edilmiş, iste- sıyla bununla ilgili alınacak 

Ama her iki ,, 
medikieri çocuklarıyla, ruh- politik tavrın ve gerçekleşti-

taraf da Kürt- sal dengeleri tamamen bo- rilecek politik eylemin bo-

ken bunların zulmuş bir biçimde kaldı- şarısız olacağını veya çok 

hiç biri ger· · lar. Bir kısmı , başka bir yo- etkisiz kalacağını şimdiden 

çekçi bir açık· lu seçti. Kendilerine yapıla- söyleyebiliyorum. 

lama olamaz, 
nı kaldıramadılar ve intihar Bu yazının son sözü 

dolayısıyla ta- " 
ettiler. . - olarak şunu söylemek isti-

Bence Kürtler, özellikle yorum; içinde bulunduğu-

vır geliştirebi· de örgütlü politik güçleri muz savaşta kadınlara yö-

leceğimiz bir olan Kürtler bu sorunun 'bu nelik taciz ve tecavüz olay-

zemin yarata· tarafını görmek ve tartış- larını tartıştığımız bu gün-

mazlar, değil mak zorunda. Belki bir çok lerde, bunu yalnızca "poli-

- kesim buna hazır değildir, tik 11 bir bakış açısından de-
mi? Peki nasıl 
çözeceğiz, ya 

.;i. · ~ bunu tahmin edebiliyorum . ğil ama aynı zamanda ka-

Ama bu beni durdurmaya dınlara karşı geliştirilmiş 

da nereden yetmiyor. Öfkemi ve acımı cinsiyetçilikten ve düşman-

bakarak de· azaltmlyor. Aksine tartış- . lıktan bağımsız düşünüle-

ğedendirip mak, en azından belki de meyeceğini önemle vurgu-

politik" bir hat şimdilik yalnızca düşün- luyorum. 

be~irleyec;e· 
mek, tartışmak, duyarlılık 

geliştirmek gerekiyor. Biz-
ğiz? ler sorunları hep yalnızca 
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;~POTANSİYEL BİR TECAVÜZCÜDÜR 
Birileri ile kavga ettiğim bir rüyadan 

uyandım. Günlerden beri içime kapandım, 
hiçbir şeye tepki vermiyor, susup geçiyordum. 
Fakat ri.iyamda nihayet kızgınlığımı belirtmiş 
ve açığa çıkartmışhm . Uyandığımda üstümden 
ağır bir yükün kalktığın ı hissettim. 
Susukunluğun ve sessizliğin yükü. Rcıhatlamış 
bir şekilde kalktım ve kapıdan at!lmış mektubu 
gördüm. Elime alıp kimden geldiğine 
baktığımda, böyle bir mektubun hiç gelmemiş 
olmasını dilerdim. Çünkü içinde neler 
olabileceğini tahmin ediyordum. Yine de 
aceleyle mektubu açtım, gözden geçirdim ve 
bir köşeye hrlattım. Eski bir dosttan geliyordu. 

Bana aşık olduğunu açıkladıktan sonra 
aramızda yeniden normal bir arkadaşlığı 
oturfona kadar ikimiz de yoğun tartışma ve 
sıkıntılarla dolu yorucu bir dönemden 
geçmişti k. 

Evinde kaldığım bir gece elini dostça 
omuzuma atmaya kalkışmış fakat ben bu 
dokunuşteki farklı anlamı hissederek rahatsız 
olmuş ve onu rahat bir şekilde kendimden 
uzaklaştırmıştım. Onu tanıyordum, ona 
güveniyordum ve ondan korkmuyordum 
Yorganın altına girdim, tavrının pek hoş 
olmadığını düşünerek uyudum. O düşüncelerin 
etkisiyle olacak kötü bir rüya gördüm. Bana 
çok yabancı gelmeyen birisi önce beni 
akşamaya çalışıyor sonra bağazımdon tutup 
tecavüz etmeye, boğmaya kalkışıyordu. Nefes 
nefese çırpınırken uyandım. Sakinleşmeye 
çalıştım. Hepsi bir rüyaydı. Arkadaşımın bana 
dokunması bende korku uyandırmış ve 
ri.iyamda o korku açığa çıkmıştı. 

Ertesi gün arkadaşıma korkularımı ve öfkemi 
belirmek için bir mektup yazdım. Bu mektup o 
mektubun cevabıydı. Mektubun dili saldırgandı 
ve arkadaşım incinmişti. Onu, potansiyel bir 
tecavüzcü görerek asıl haksızlığı ben yapmış, 
arkadaşlığımıza da ihanet etmişti m. 

Kadınların iç dünyaları, duygulan, korkuları 
erkeklerin çoğu için karanlık ve bilinmez bir 
labirenttir. Bu yüzden çoğu kez kadınların iç 

dünyolarına ait sınırlarını çiğneyerek onları 
bakışlarıyla, sözleriyle, şakalarıyla ve hatta 
kaba güçlerı ile yaralıyorlar. Bir kadın bir 
erkeğin bilinçli veya bilinçsiz onun sınırlarını 
aştığını, ona saygısız, kaba ve yüzeysel 
davrandığını, onu ciddiye olmadığını, onda 
korkulara ve güvensizliğe yol açtığını söylediği 
zaman saldırıya maruz kalıyor ve suçianıyor. 
Erkek, bu eleştirinin karşısında nasıl tavır 
göstereceğini bilmediği için, kurbanı katil 
yapmaya çalışarak kendini işin içinden 
sıyırmaya çalışıyor. Erkek egemen sistemin 
onlara verdiği ve bu toplumsal boyutunu 
görmedikleri için ancak böyle zavallılaşan 
savunmalar içinde bulunabiliyorlar. 

Günümüzde kadınlar savaşta, gözaltında, 
kapı avlusunda, akraba veya arkadaş evinde 
sistemli veya tekil olarak tecavüze maruz 
kalıyorlar. Ve onlara tecavüz eden 
köykorucuları, askerler, polisler, öğretmenler, 
kocalar, "iyi" amcalar, ve "devrimci" 
arkadaşlar hepsi erkekti. Dolayısıyla bir kadın 
olarak, erkekler tarafından bir gün tecavüze 
uğrayabileceğim korkusu ile yaşıyorum. Bu 
korku sürekli kendisini göstermeyebilir. Fakat 
gösterdiği zaman da o korkuyu, şüpheyi 
denetiemek mümkün değil. Burada o korkuya 
sebep olan kişinin nitelikleri, ona güvenmem 
veya güvenmarnem belirleyici değil. O korku 
canlandığı zaman, yanımdaki erkeğe bana 
tecavüz edebileceği korkusuyla yaklaşıyorum. 
Böyle algılanmak erkeklerde son derece kötü 
duygular yaratabilir. Fakat bir kadın olarak 
böyle hassas davranmam doğal ve kendimi 
tecavüze karşı koruyabilmem için de gerekli. 
Kadınların daha çok tanıdık erkekler 
tarafından tecavüze uğradıklarını unutmamak -
gerekiyor. Böyle bir gerçekliğin karşısında 
kadından sağlıklı bir yaklaşım beklenemez. 
Kadınlar korkularını ve erkeklerin, onların 
sınırlapnı aştıklarını açık ve rahat bir şekilde 
belirtebilmeliler. Erkekler de bunun karşısında 
olumlu bir tavır almasını öğrenmeliler. 
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~A~tŞ iSTiYORUM, 

~A~tŞ iSTiYORUZ ... 
Sabah kahveltısını yaptıktan sonra, küçük bebeğini kundağından çıkarıp öptü. Sonra gravatının 

ucuyla minik bebeğin burnunu gıdıklayıp kalktı. Çantasına son bir kez göz attıktan sonra karısına 

sarılıp kapıya yöneldi. Içi titriyordu ve bu titreyişle dış kapıya çıkıp sokakların kucağına bırakıverdi 

kendini. Artık okula kadar o götürecekti genç bedenini. Sal<ağı dönüp Remo bakkalın önüne 

geldiğinde birden sol kulağına soğuk ve sert bir şey dayandı; ~lm şeridi akmaya başladı. 

Bebeğinin akıl bozan tadında son buldu şerit ve yirmialtı yıllık sevgili oğulluk, yirmidört yıllık 

ağabeylik, dört yıllık kocalık, öğretmenlik ve onca yıl dostluk, kan altında kaldı sokak ortasında 

Diyarbqkır'da ya da Bitlis' te. Ne fark ederdi ki? Nedeni bölgedeki savaştı. Ve O barışı seviyordu . 

...... 
Akşam yolağına uzandı nöbetine henüz üç saati vardı Koynundan küçücük kızı Sevda'nın 

resmini çıkararak ışığa tuttu ve gözlerinden iki i rı damla göz yaşı yuvarlandı. Kimse görmesin diye 

aceleyle sildi. Sonra kağıt kalem çıkararak mektubunu yazmaya koyuldu. Birden birkaç motorun 

boğulurcasına çıkardığı ses ve koşuşturmayla daldığı anı ve yazı dünyasından uyanarak tüfeği ni 

kaparak fırladı. Aşağı uçarcasına indi, gördüğü manzara korkunçtu, beş arkadaşının kanlı 

bedenleri parçalanmış olarak yerde bir kan deryasının içinde duruyordu. O birden kendini çok 

soğuk bir karlı dağın başında hisetti. Soğuktan, eli tüfeğinin üzerinde donmuştu ve belki de 

yapışmıştı Dondurucu soğuk içini yakıyordu. Ve o kendini topladı büzülerek bir yumak haline 

geldi. Bir iki saniye sonra bu kez kendini bir fırının içinde hisetti ve hızla soyunmaya başladı 

anadan üryan olana kadar Bir yandan da avazı çıktığı kadar bağırıyordu: 

"Tulmasanıza Ulan! Ben general oldum. 

Deniz Kızı şu tarlanın orada beni bekliyor." 

Evine yolladılar. O şimdi Sevda'sını tanımıyor. Deli General olarak bilinir . 

...... 
Aynada eşarbını bağlarken küçük Kerem eteğini çekiştiriyordu. Eğilip kucakladı ve göğsüne 

acıyle bastırdı. Cüzdanınd?ki parayı kontrol ettikten sonra çantasını aldı, aynaya san bir bakış 

fırlattı; o an gözlerindeki iki iri damla yaş solgun yanaklardan aşağıya süzülüyordu. Sildi ve 

kapıya yönelip beşyüz metre yürüdükten sonra bir minibüse binerek törenin yapılacağı orduevine 

vardı. Kapıdaki nöbetçi ile geçen birkaç dakikalık konuşmadan sonra içeri girerek salonun boş 

sandalyelerinden birine oturdu. Kerem huysuzlanmaya başladığında tören yeni başlıyordu. 

Konuşan yüksek rütbeli kaşlarını çalorak konuşmasını bilirdiğinde Feyza ağlıyordu. O her şeyi 

unuttu ve ruhen salondan ayrıldı. T aa ki yerde duran gaı:etenin ilk sayfasında Başbakanın oğlunun 

Boğaz'da askerlik yaptığını belirlen manşeti görene kadar. Kafasına sopa yemiş gibi gözleri 

karardı ve kendinden geçerek oraya yığılıp kaldı. Yapıları müdohaleden sonra kendine geldiğinde 

kocası için verilen övünç madalyasını almak için sahneye gitti; oğlu kucağında, elinde ise yerden 

aldığı gazete. Madalyasını aldıkton sonra gelenek olduğu üzere kendisine uzatılan mikrofonu 

görünce kalbi isyan etti; kaplı mikrofonu ve: 

"Ben bunu kabul etmiyorum! Benim yiğidim orada ölürken şu rezalete bakın!" diyerek gazetenin 

manşetini yukarıya kaldırdı. Solonda birden buz gibi bir hava esmeye başladı. Yerine 

oturduğunda kendisine yönelen gözlerdeki düşmanlığı görmüştü. Çocuğuna sarıldı. 

"Haydi yavrum çabuk gidelim başkaları daha ölmeden .... " 

...... 
Yukarıdaki bütün öykülerin ortak kaygısı; ~iddetin sonuçlarıdır. Ve savaş hukukunun dahi olmadı!jı bölgede hüküm; 

tarihin en eski medeniyetlerine mekan olmuş Mezopotamya'nın yok edilmesine endekslenmiş, sürece ve amaca 

dönüşmüştür. Artık orosı bir cinayet torlasıdır. Unuıulan bu tarlanın hasoı edılmesinde maktüllerin sayısının çokluğu 

ketillerin soyısıyla doğru orantılıdır 
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Selvi Ana'yı Elazığ'da tanıdım. Orta 
boylu 55-60 yaşlarında zayıf bir kadın. 
Onu ilk kez bir kaldırırnda ağlarken 
görmüştüm Eski paçavraların içinde 
kaybolmuş o yaşlı kadın, hıçkırmıyor, 
kıpırdamıyor, sadece gözlerinden yaşlar 
boşalıyordu. Öylesine doğal, öylesine 
mazlum, öylesine duygu yüklüydü ki; 
utanmasaydım oracıkla olurup onunla 
ağlayacaktım. Ona neden ağladığını 
sordum Işte o zaman Selvi Ana'nın 
dilsiz olduğunu öğrendim, Daha sonra 
Selvi Ana'yı tanımak, onunla dost olmak 
için onun çevresine ulaştım . Selvi 
Ana'nın öyküsü korkunçtu. Kocası yıllar 
önce ölmüş, Selvi Ana yalnız başına 
nice acılara ızdıraplara, zorluklara 
katlanarak dört çocuğunu büyütmüş. 
Sonra dört çocuğunun dördünü de 
"Düşük Yoğunluk"taki savaşta 
kaybetmişti. Daha sonra da Selvi 
Ana'nın evini yakarak onu beş parasız 
bir başına göçe zorlamışlardı. Onunla 
iyi dost oldum. Bir kaç kez yardım 
etmek istedim, kabul etmedi. Çok onurlu 
bir insandı. Evlerde temizliğe giderek 
geçimini sağlıyordu. 1996 yılında onu 
kaybettim. Çok aradım bulamadım. 
1997'nin ilkbaharında onu bir barış 
panelinde buldum. Biraz daha 
yaşlanmış, biraz daha zayıflamıştı. Ama 
bu kez yalnız değildi Selvi Ana. 
Kucağında iki yaşında iri siyah gözleri 
olan, uzun saçları kirlenmiş bir kız 
çocuğu vardı. Sanki biri, çocuğu ondan 
zorla alacakmış gibi çocuğu çift eliyle 
kucaklamıştı Selvi Ana. Ona yaklaştım, 
kocağındaki kız çocuğunun kim 
olduğunu sordum. Selvi Ana'nın 

yanında oturan, Selvi Ana'yı çok iyi 
tanıyan, Selvi Ana'nın yaşlarındaki 
kadın bana çocuğun Selvi Ana'nın 
tarunu olduğunu söyledi. Selvi Ana'nın 
ölen çocuklarından en küçüğü evli imiş. 
Munzur Dağları'nda bir silahlı 
çatışmada ölünce Selvi Ana'nın gelini 
kız çocuğunu alarak babasının evine 
gitmiş. Sonra, Selvi Ana'nın gelininin 
babası, onu yaşlı bir adamla 
evlendirmiş. Selvi Ana'nın gelini, 
evlendikten bir hafta sonra intihar etmiş. 
Selvi Ana, gelininin intihar· ettiğini 
duyunca gidip adı Rojda olan kız . 
torununu yanına getirmiş. Duyduklarım 
beni çok üzdü. Selvi Ana'nın yanına 
oturdum, Rojda'yı kucağıma aldım, 
Selvi Ana'ya neden Barış Paneli'ne 
katıldığını sordum. O sempatik kadın 
Rojda'yı göstererek incecik elleriyle tarif 
etmeye başladı. Şöyle diyordu Selvi 
Ana: 

-Artık bu kan dursun. Barış olsun. 
-lütfen Rojda ölmesin. 
Gözyaşlarımı tutomayorak dışarı 

çıktım. Siz, bu ülkenin kaderini ellerinde 
tutan insanlar, siz ne zaman 30.000 
den fazla insanın öldüğü, bu "düşük 
yoğunlukteki iç savaşın" bitmesini 
isteyeceksin iz? 

Ne zaman? 
Bu ülkenin insan ları barışı ne zaman 

görecek? Daha kaç bin Selvi Ana'nın 
yüreğinin yanmasını istiyorsunuz? Kaç 
bin Rojda'nın öksüz büyümesini 
istiyorsunuz? lütfen, Selvi Ana gibi 
çocuklarını yitirmiş binlerce Kürt ve Türk 
analarının çığiıkiarına kulak verin. 

"Lütfen Rojda Ölmesin" 

\ 
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Yıllardon sonra ülkeme döneceğim için 

bir çocuk gibi seviniyordum. Bu sevincin 

temelinde yoğun bir özlem vardı. Sevinç ve 

özlem karışımı duygular içerisinde 

koltuğumo oturdum. Yanımda orta yaşlı bir 

kadın oturuyordu. Bir ara göz göze geldik. 

Fakat uzun bir süre hiç konuşmadan 

oturduk. Kodının her halinden üzüntülü ve 

düşüneeli olduğu belli oluyordu. Araba 

hareket ettikten bir süre sonra bir iki defa 

beni gözleri ile süzdüğünü hissettim. Tekrar 

gözgöze geldiğimizde bono nereye 

gideceğimi sordu. Cevap vererek 

konuşmaya başladık. Kadın kendinden 

bahsetmeye başladı. Dopdoluydu, bir on 

önce boşalmak istercesine hızlı hızlı 

konuşuyordu. Batman şivesiyle 

konuşuyordu. Arada ağız farklılığı olduğu 

için onlarnokta biraz zorlanıyor bu yüzden 

söylediklerinden bir şey koçırmamaya 

çalışıyordu m. 

Anladığım kadarıyla binlerce Kürt 

kadınındon biriydi. Koruculuğu kabul 

etmedikleri için köyleri yıkılmış, 

yağmolanmış, yerle bir edilmiş, bobası faili 

belliler torofındarı asılmış. Bu yüzden de 

köylerini bırakıp göç etmek zorunda 

kalmışlar. Erkek kardeşlerinden biri 

Batman' do esnafmış. Örgüte yardım ettiği 

gerekçesiyle dükkanı tolon edilmiş, sonra 

da yıkılmış ve kendisi tutuklanmış. Bir diğer 

erkek kardeşi de hastanede yolarken 

öldürülmüş. Tüm bunlar üst üste gelince de 

yaşlı annesi bunlara dayanarnayıp 

kederinden ölmüş. Bunları anlatırken 

başından geçen olayları yeniden 

yaşareasma duygulanıyor, ağlıyor ve 

heyecanlanıyordu . Kadının durumundan 

çok etkilenmiştim. Gözlerim yaş akılmaya 

kararlı gibiydi fakat onları dinlemedi m. 

Kadın hala konuşmaya devam ediyordu. 

Yirmi üç yıllık evl i ve yedi çocuk onnesiydi. 

Kocası ile anlaşamadığı için evini terk 

etmek zorunda kalmış. Batman' daki 

abisinin yanına gidiyordu. Kocası 

görünürde milis gözükmesine rağmen 

oslı~do bu maske altında ispiyoncu imiş. 
Kendisi ise milli duyguları ağır basan bir 

kadın olduğundan kocasından çok baskı 

görmüş. Çoğu kez baba evine dönmüş, 

fakat çocukları olduğundan ve başka çaresi 

olmadığındon her seferinde istemeye 

istemeye evine geri dönüyormuş. Adam 

karısının bu fikirlerini kafasından 

çıkarabilmek için kendince bütün yolları 

denemiş: Dövmüş, küfür etmiş, bıçakla 

saldırmış, hatta bir defasında katıldıkları 

bir gecede kadın zafer işareti yaptığı için 

eve döndüklerinde kocasının gazabına 

uğramış. Kocası, bıçakla parmağını 

kesebilecek kadar ileri gitmiş. Bu arada 

gözlerim kadının ellerine kaydı; sağ elinin 

işaret parmağının yarısı yoktu. 

Bo savaş, kadının ailesinden onüç şehit 

almış; şimdi de bir kızı dağda imiş. Ondan 

da bir kaç aydan beri haber alamadığı için 

şehit olduğunu düşünüyordu. Kocasının 

ailesi ise korucu oldukları için yerlerinden, 

yurtlarından olmamış, aynı zamanda zarar 

görmemişler. Hatta tabiri caiz ise maddi 

bakımdan epey kar etmişler. Saat epey geç 

olmuştu, biraz dalmışım. Bir ara kodının 

sıkıca karnını tutup kıvrandığını gördüm, ne 

olduğunu anlayamadım . Tek anladığım çok 

sancısının olduğuydu . Kendi kendime o 

bütün gün yemek yememiştir, herhalde 

açlıktan oldu diye düşündüm. Neyse ki 

arabamız kısa bir süre sonra mola verdi. 

Elini yüzünü yıkasın diye kadının kolundan 

tutup tuvalete götürdüm. Ondan sonra 
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Kadın 
kaderine 
doğro gitti 
dedim ya, 

• aslında 

kadının ' 
, kaderinin ı 
ne olaçağı 

~ belliydi. 
Kadının 
babası 

Olmadığır:ıdan 

abisine " 
sığınacak; 

bir kaç 
günden 

' ' 

anladım ki kadın hamile imiş. Ve 
o anda çocuğunu düşürüyormuş. 

Aslında savaşın sonuçlarını 
gerek basındon gerek ve 
televizyonlarda az çok 
görüyordum. Fakat bu olayları 
fiilen yaşamış birinin ağzından 
duymam beni çok etkilemiş.ti . Ben 
Üçyol'da otobüsten indim. Kadın 
ise koderine doğru yoluno de~am 
etti. 

Inmiştim inmesine oma hala o 
kadının söylediklerinin etkisi 
altında idim. Otobüse ilk 
bindiğim anki sevinç ve 
özlemlerimin yerine keder, acı 
almıştı. Taksiye binerken kadını 
düşünüyor, erkekleri ve sistemi . 

" düşünüyordum. Bu sistem kadını 
tek sığınma yeri olan baba 
evinden alarak tekrar tıpı ş tıpı ş 
kocasının dizlerine götürüyordu. 
Kodının ekonomik bağımsızlığı 
olsaydı herhalde böyle 
olmayacaktı diye düşündüm. 
Tabir ki öyle olmayacoktı, 
mümkün değildi. Bir an beynimde 
kadınla kocasının yerlerini 

sonra 
sıkıntılar, 

problemler 
boşlayacab 

ll k ~YO , 
değiştirdim. Ve öyle düşüncelere 

'" dalmıştım ki birden beni 
kahkahalar aldı. O anda taksi 

kocanın 
evını 

neden şöforünün dikiz aynasından bana 
baktığını fark ettim. Durup 

terkettin, /' dururken güldüğüm için deli 
kadının ' olduğumu düşünmüştür herhalde. 

yerı 

kocasının 
~ " 

yanıdır, 
sen ıyı 

Kadın kaderine doğru gitti 
dedim ya, aslında kadının 
kaderinin ne olacağı belliydi . 
Kadının babası olmadığından . 
abisine sığınacak; bir kaç günden 
sonra sıkıntılar, problemler _ olsaydın başlayacak; "yok kocanın evini 

evinde " neden terkettin, kadının yeri 
otururdunil . kocasının yanıdır, sen iyi olsaydın 

evinde otururdun" la devam la devam edecek. Sonra da yengesinin 
edecek. surcil asmaları başlayacak, ne de 

olsa abisi de erkek egemen 
toplumda bir erkek ve bir erkek 
gibi düşünecektir. Ve kadını 
otobüse bindirip kocasına 
gönderecektir. Daha 
düşüncelerim devam ederken 
kendimi annemierin kapısında 
buldum. Sarılmalar, öpüşmeler, . 
hasret gidermeler derken gece 
oldu. Hemen kendimi yatağa 
attım. Daha uykuya dalmıştım ki 
kapının gümbürtüsü ve zil sesı ile 
yataktan fırlodım. Otuz-otuzbeş 
ö~el timdi kapıdakiler. Gelenlerin 
yüzleri boyalı ve korkunçtu. Bir 
şey arıyormuşçasına evin her 
tarafını arıyorlardı. Sorular, 
sorular, sorular ... Hepsi de saçma 
sapandı. "Med N'mi . 
seyrediyorsunuz?" Küçük 
salonumuza bakıp "burada 
konferans rtıı veriyorsunuz?" 
Benden küçük erkek kardeşime 
bakıp "bu gerilla mı?" Evdeki 
inşaattan kalmış elektrik 
kabloları na "bunlar da ne, evde . 
bomba mı yapı_yorsunuz?" 
Duvarda asılı olan yüzyıllık 
dedemin resmine "bu Şex Said 
mi?" sordukları tüm sorulara 
doğal olarak hayır diyorduk. 

· Hareketlerinden onların üstleri 
olduğunu anladığım biri 
"alışmışsınız her şeye hayır 
demeye" dedi Neyse sonuçta 
babamı alıp götürdüler. Sebep 
bir iki ay önce alınmış bir 
Gündem Gazetesi idi. Ne kadar 
da büyük bir suçtu!? Orada ki en 
komik şey ise babamı götürdükten 
sonra annemin ağlaması idi. 
Annemin babam için 
ağlayabileceğini hiç 
düşünmemiştim. Çünkü, o kadının 
kocası ile babam arasında hiç 
fark yoktu!.. 
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Kulı'l-kek sor bO, li ser bircen .A:meda 

rengin şaq veda bO, le ri hen we 

ewende kOr O dOr bOn ji çeme Pire 

ango çeme.Stewre av hiltanln. Ji 

binemaleyeke kevnar bO. Le sal 

buhurlbOn, çax guheri bO, dem O 

dewran li wan geriye bOn. Ji ber ba 

O bahoza ku li civake rabObO 

peyvendiyen wan bi axe re lawaz O 

behez bObOn. Bav naçar bObO renc 

O keda xwe difrot da ku zaroken 

xwe xwedl bike O debara mala xwe 

bike. Kulilka sora çaran bO li 

Amede, li ser hernan şaxl bişkuvl 

bO, b7hn dabO dora xwe O der O dor 

bi blhna xwe sermest O serxweş 

kiribO. 
Bav li derve O dayik li male 

bifedakarl, berawestan bişev O biroj 

dixebitln, kar O bare dinyaye dikirin 

da ku kulılken wan bighen mewe. 

Armanca wan bitene ew bo ku 

biçOken wan bixwlnin ilm O zaniste 

ferbibin, bibin xwedl kar O plşe, bi 

serbillndi O serfirazl di naya civaka 

xwe de ôh bigrin O her yek bibe 

kulllkek ji destek~lılken dinye. Ji bo 

. ve armanca xwe pek bin in jl çi ji 

deste wan dihat texslr nedikirin. 

Kulilka sor jl, wek heml kulılken 

welate bindest bi hezar 

kiiOkemasiyi, bişev O biroj dixwerıd 

o bi serfi~azi li bajare bi seven xwe 

binav O deng, li Melete xwendina 

xwe ya bilind kuta kir O vegeriya 

paytexte walate xwe; bajare 

biçOkanl, hesret, derd o. evi na xwe, 

şare wek kevire wi bexte wi jl reş. 

Bi kar O bare x.We mijul bO, le edi 

xortlxame bO; bi bedewlya O 

nariniya xwe, bi bihn O renge xwe 

bala der O dare dikşand ser xwe. 

Kulilk edi bobo seveke sor, dilbijok 

pir bobon li dor. Çax o benga we 

bO, ew ji li xweşikl O spehltiya xwe 

hay bobo 1 bey! ku ha ye we ji baye 

feleke hebe li d~ra xwe dineri O wek 

her hevtemene.xwe çave xwe li 

hevjlne peşeroja xwe digerand. 

Ji dile xwe ye safi we digot qey min 

ji xwe re Amediyek d7. Le hevale we 

bi esi e xwe ji Çiyaye Mazl, ji welate 

diz O keleş le pir bOn bo. Kulilk w~k 

bedewi O spehltiya xwe ewende ter 

heş O aqil jl bo. We ne li mala xwe 

O ne jlli derdora xwe durOti, hesGdi 

O dilreşi nedibO, nizanibO. Li dile 

xwe ye saf diçO, we digot qey min 

hevale xwe nas kir O qediya çO. le 

haye we ne ji adet o qaideyen 

civata patriyorkala kevneperest 

hebO O ne ji bira ku kese hember we 

dikare we bixapene di bir. We tiştek7 

xwe ji hevale xwe veneşartibO O 

bidileki dilsoz je hes kiribO. Ji bo 

evina xwe çi ji deste we bihata we 
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Ku lll ka 
bikira O çi je bihata cem malbata xwe ... 

xwestin arnade bo BetecrObeyi, biteneti, 

bidana, ew bi xwe O neçari O sitemkariye 

sora evina dile xwe bawer bo. civaka pederşahi dinya 

le diz, keleş O Beko Ewan Kulilke tari kiribO, kiribO 

çaran bo rast dibin, helbet nabin. mij O moran. Çaven we 

"Hevale" we bidostayi, tari bobon, nema tiştek 

li Amede, biderew O xapandine bi didin. li ser heş O aqile 

dora we ketibO. Beyi ku betecrObe ji bira mirine 

li ser 
rastiye hevale xwe peve tişteki din nema bo. 

zanibe demeke bi hev re Ya ku neheqi le hatibO ew 

he man 
diminin. Gava Kulilk wek bo O ya ku bobo neheq ji 

adete dibeje, ez e ji disa ew bO. Di nav hev 

malbata xwe re b~jim O de şaş kiribO, nema 
,. 

ez e te bi wan bidim zanibO we çawa bike. Du 
şaxı 

naskirin da ku em karibin caran xwestibO xwe 

bişkuvr bizewicin. bikuje, derdere nehiştibO, 

We gave rOreş ji mecbur le kes jl nebobo hevale 

bo, bıhn 
dibe, "rastiye xwe" bare we, riyek roni biber 

dibeje: Dema ez biçOk nexistibO O negotibO çima 

da bo 
bOm bave min ez bizore, te xwe bikuji, ma sud~ te 

bedile min, ez çiye?! le cara sisiye belbi 

zewicandim. Niha ez O haye kesl je çenebobo, 

dora xwe jina xwe ne em ji hev her tişt qediya bO ... 

cihe ne. Min evin O hes Bi qurmiçlna Kulilkeke ji 

O der O kirin bi te nas kir, ji bo baxe Gulistan her tişt 

, we çi lazim be ez e "paqij" bobo, civaka me 

dor bi 
bikim: .. ji xerabiyan pak bobo. 

Kulilk şaş dibe, mat Weke di her problemen 

bihna 
dimine O sar dibe, le bi me yen din de disa 

dile xwe nikare. Biryara drama me dubare bobo. 

xwe ji malbata xwe re Ev mesele ji bi vi awayi 

xwe dibeje, le ew li diji "careser bObO, nam Os 

biryara we derdikevin. Le paqij bobo" o yen ku 

sermest O "ÇOn adet e, veger bisaxiti li Kulilke xwedi 

qebhet e", ew bi hevale derneketibOn, weke her 

xwe re dere, le ~areke car li terme we bobon 

serxweş din hatiye xapandin! .. xwedi. 

kiribO. 
"Hevale we", disa we li 

nive re dihele o dere 
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•• •• •• 
GOZUM AYNI GOZ, 

•• •• •• 
SOZUM AYNI SOZ, 

TENiM FARKLI! 
98'in 8 Mart'ı, ne de çok tartı}ıldı. 

Tartışanların çoğu ise ilgisiz ınsanlardı. 
Kimler mi mesela? Mesela erkekler. 
Mesela partili kadınlar, tek kişilik kadın 
grupları. Mesela solcular ... 

Bu seneki 8 Mart'ı, alakası olan 
olmayan herkes tarlı}ırken, bir de 
bakıyorsunuz size dair belirlemeler, 
suçlamalar hatta öyle ileriye gidip sizinle 
aynı platformda yer almalarına rağmen 
sizi tanımayan tutumlar içerisine 
giriyorlar. Aslında uzun süre ciddiye 
almamak gerektiği üzerinde 
yoğunla}mı}tık. Fakat Bağımsız Kadın 
Platformu'nda yer alan Pazartesi'nin 
yazarlarından Filiz Koçali'nin, önce 
ÖDP'de dağıttığı ve daha sonra da 
Pazartesi'nin sayfalarında yer alan 
yazısından sonra cevap yazmak şart 
olmu}tu bizim için. 

98'in 8 Mart'ını değerlendirmek için, 
öncelikle 97'deki "8 Mart Artık Örgütlü" 
mitingini biraz hatırlamak gerekecek. 
istanbul'daki birçok kadın grubunun 
co}kuyla karşıladığı bu mitingin gerçek 
değerlendirmesini yani sancılarını, 
sorunlarını çok tarlı}mamı}tık. Neydi bu 
mitingi bu kadar önemli yapan? Her 
şeyden önce kadınlara ve kamuoyuna 
verilmek istenen, kadınların artık örgütlü 
olacağı mesajının gerçekten de kadın 
hareketine bir ivme kazandıracağı, daha 
güçlü ve örgütlü olacağıydı. Evdeki 
hesap çarşıya uymamıştı. Çünkü bu 
örgütlülüğün nasıl olacağı, bile}enlerin 
mesala siyasi parti kadın kollarının 
katılım biçimi ciddi anlamda 
tartışılmadan bu örgütlülük mesajları 
verilflloisti. Çok erken davranılmıştı. Bu • 
mıtingın sonuçları bakımından ciddi 
sonuçlar ve sorunlar alarak 98 Mart'ına 
gelinmişti. Miting çalı}maları ve 
tariışmaları boyunca özellikle HADEP ve 

sonra da ÖDP'nin ağır baskılarını kadın 
grupları olarak hissetmiş ve yaşamıştık. 

8 MART SÜRECI 
'98 8 Mart'ına doğru gidişte böyle 

sorunların başlayacağı belliydi Kendi 
aralarında düzenli olmasa da iletişim 
halinde olan bağımsız kadın grupları 
çalışmalarına başladığında bir taraftan 
KESK'in, diğer taraftan HADEP'in de 
içinde olduğu çeşitli kadın kuruluşları 
karma örgütlerle biraraya gelerek iki 
platform oluşmuştu. Ayrıca HADEP'in 
içinde olduğu platform kendilerine bir 
haftalık etkinlik programı bile 
oluşturmuşlardı. Yani artık örgütlü olma 
gibi bir kaygı yoktu, ya da kendi 
etrafiarında artık örgütlü olmak 
istiyorlardı. 
Yaşanan süreçte her platform, politika 

gereği belki de biraz zorlamalar 
sonucunda birbirine çağrılar yapmıştı. 
Ve birkaç toplantıda da bir araya 
gelmeler olmuştu. Ancak çok açık olan 
birşey vardı ve herkesin samirniyet 
içerisinde bunu anlaması gerekiyor ki 
HADEP'in içinde olduğu ve sözcülüğünü 
"abla" Ayşe Zarakolu'nun yaptığı 
platform, 8 Mart'ın kendi eksenleri 
etrafında olmasını istiyor ve· bu 
doğrultuda çok uzlaşmaz tavırlar 
içerisinde bulunuyordu. Kendi politikaları 
gereği belki de doğru bir tutumdu. Ancak 
izin versinler kadın gruplarının da kendı 
günlerinde söyleyecek sözlerinin 
olduğuna ve söyleme özgürlüğünü de 
kullanma koşullarını belirleme hakkının 
olduğuna da. Yapılan tüm toplantılarda
ki çoğunda bulundum- Ayşe Zarakolu 
platform adına her konuşmasında "biz 
Kürt kadınları ulusal, sınıfsal ve kimlik 
ezilmişliği yaşıyoruz (cinsel demeye bir 
türlü dili varmadı), dolayısıyla 
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etkinliklerimizin tümünü tartışırız; fakat 

mitingi tartışmayız" demesi 
uzlaşılamayacağı, onlara bağımlı 
kalmak şartıyla bir arada olunabilineceği 
mesa j ın ı çok açık veriyordu. 

Yani bizim de içinde bulunduğumuz 
kadın platformuna iki şey düşüyordu; 
söyleneni kabul edecek yani tabii 
olacaktık veya ayrı bir etkinlik organize 

edecektik. Ortak yapılacak mitingin 

temasını belirleme şansımız yoktu, 

erkekleri kabul etme ve Emekçi Kadınlar 
Günü belirlemelerini kabul etme gibi bir 

sürü ayrıntıyı tartışmadan teslim 
olmalıydık. 

KADlN PlATFORMU NE YAPMAUYDif 
Miting mi, başka bir etkinlik mi, biçimi 

üzerinde çok konuşmaya gerek yok 
sanırım . Kadın platformu birçok 

tartışmayla, hem Kürt kadınlarının hem 

de Türk kadınlarının taleplerini 
kapsayan, politik sözünü söyleme imkanı 

veren ortaklığı yakalamıştı . Tema 

"Savaşa, Kadına Yönelik Şiddete Hayır" 
olmuştu. Sizi tanımayan, sözünüzü 

söyleme imkanı vermeyen bir yerde 
olamayacağınız gibi, etkinlik biçiminize 

de karışılmaması gerekiyor herhalde. 
Herkesin bildiği gibi Hadep' liler de 
biliyordu Kadıköy Meydanının mitingiere 

açık olmadığını, özellikle neden 
Kadıköy'ün seçildiğini sormak lazım. 
Yoksa amaç miting yapmak değil miydi? 

Filiz Koc;ali 'nin Tavrını Nasıl 

gerekiyor. Çünkü gün gelir Fıliz Koçali 

gibileri çıkar bütün literalürü siyas!. 

partileri uğruna altüst edebilirler. Oyle ki 

bunu kadın hareketi adına da 

yapabilirler! 
FiliZ;.Koçoli, Şişli'deki mitingde yer alan 

hem OOP'nin hem de Pazartesi kadın 
dergisinin bir üyesidir. Yaşanan tüm 
sürece önce seyirci oluyor, daha sonra 

do tarihe kadın hareketinin bir handikapı 

oJ.arak geçecek olan bildirisini yayınlıyor. 
(ODP'de dağıtlığını bıraz değıştırerek 
dergide yoyınlıyor) Yazısında birçok 
ilginç belirleme var; fakat en ilginci ve 

sanırım kadın hareketinde olanların, 
Bağımsız Kadın Kurtuluş Hareketini 
savunonların karşı koyması gereken 
nokta şu: Partili kadınlara dönük yaptığı 
eleştirilerinde aynen şunları söylüyor: 

" ... Örneğin ne yapabilirdik? Portimizin 

çeşitli organlarında örneğin MYK'da 
denenen yollardan birini, resmi olmoyan 

görüşme yolunu deneyebiiirdik HADEP'li 

kadınların toplantılarda dile getirdikleri 

ÖDP'yle ilgili sitemlerini, kendi 

izlediğimiz toplantılardan çıkarsamolar 
yapmak yerine, parti organlorımızo 
iletip, önümüzü daha rahat görmeye 
çalışobilirdik. (Ben toplantılara 
kotılamadıı:n ama bu yolları toplantılara 
katılan arkadaşlara önerdim.) Bu yararlı 

olabilirdi diye tahmin ediyorum. 

HADEP'li kadınların miting 
başvurusundon sonra HADEP il 
boşkanıyla görüşen bir MYK üyemize, il 

başkanın ın "Keşke bu görüşmey ':b l--o 
Değer4endirmeliyizf ,-----------------n 
Kadın hareketinin 

bağımsızlığı üzerine 
herkes birşeyler 
söylüyor, galiba çok 
da söylenecek. Bu 
konuda mürekkep 
yolayanlar politik 
çıkarları uğruna çark 
ettikçe tartışılması 
gerekiyor da. Ancak 
tarafların kadın 
kuruluşları veya tek tek 
kadınlar olması 
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önce yapabilseydik" 
1 

demesi bu tahminimi 
güç endiriyor ... " Aslında 
sadece bu sözler bile 
tavrının talihsizliğini ortayc 
koyuyor. Bir kere 
kadınların mitingine 
erkeklerin müdahalesini 
ögütlüyor, ikincisi HADEP'I 
kadınlar diyerek diğer 
grupları yok sayıyor. Ve 
tabii ki en önemli şeyi 
unutuyor. Alınan kararı 
değiştirmek için il 
başkanını değil, genel 
başkanı Ufuk Uras'ı göndermesi 
gerektiğini unutuyor. 

Bir nazik konu daha var ki bunu Türk 
kadınları ya da bir kısım feministler hep 
yapıyorlar(?) Belkidemodaya onlar da 
uyuyorlar. Kürt kadınları adına söz 
söyleme, onların kurtarıcı havarisi olma 
ve en sonunda onları bölme çabası. 8 
Mart değerlendirmelerinin yapıldığı 
dönemlerde Pazartesi sayfalarında ilginç 
bir tartışma sürüyordu. Bir kısım Türk 
feministler, Alman feminist bir kadına ve 
onun nezdinde batılı kadınlara "hey 
beyaz feministler bizim adımıza 
konuşmayı, bize ithal feminizminizi 
taşımayı bırakın haa!" diyerek oryantal 
feminizmi tartışıyorlardı. Şu geripliğe 
bakın, bunu söyleyen derginin 
yazarlarından biri olan Filiz Koçali veya 
ablalığa soyunan Ayşe Zarakolu da Kürt 
kadınlarının temsilcisi gibi davranmayı 
sürdürebiliyorlardı. Biri "biz Kürt 
kadınları" diye söze başlarken Filiz de 
"biz, savaşın mağduru HADEP'li 
kadınlarla olmalıydık, onlar savaştan 
daha çok etkileniyor" deme yüzsüzlüğünü 
gösterebiliyordu. Herhalde Filiz, yeni bir 
alet keşfeimiş ve Kürt kadınlarından 
hangilerinin daha çok savaş mağduru 

' olduğunu ölçebilmişti! Solcusu, aydını, 
feministi aynı medaya uyuyorlardı. Buna 

, aslında argoda yalakalık deniliyor, beyaz 
• kadın oryantalizmi deniliyor, bilmem siz 

ne dersiniz! 

ll 

Aslında Filiz' e ve Ayşe'ye şunu demek 
lazım: Kürt kadınının abiaya ihtiyacı yok. 

B·zi tan ım manıza ım~z 

biz kendimizi zaten biliyoruz. Gidin 
Trabzon, Tekirdağ, Aydın gibi Türkiye'nin 
Türk illerine ve oradaki Türk kadıniarına 
abialık yapın. Onların size(!} ve 
deneyimlerinize(!} ihtiyacı var. Görün ki 
gerçek Türk kadınından yani onların 
adına politika yaptığınız kadınlardan ne 
kadar uzaktasınız, göreceksiniz. Kürt 
kadınının kendi sözünü üretmeye ve 
söylemeye gücü vardır, tabii siz 
bölmedikçe.! 

Bu ülkede politika yapmak dürüstlük 
gerektirmiyor, çünkü erkeklerin koyduğu 
kurallarla politika yapılıyor. Bu çirkin 
kurallarla kadınlar politika yapınca iş 
daha da çirkinleşiyor. Kadı nlar, 
kadınların düşmanı kesiliyorlar. Kadınlara 
tepeden bakmaya, bir de ezilen 
"gariban" Kürtler gibilerini de bir yandan 
hor görürken bir yandan da kurtarıcı 
havarisi kesilebiyorlar. Aslında bu 
kadınlara kızmıyorum. Kızgınlığım biz 
Kürt kadınlara, sonra onlara bu yetkiyi 
veren, bizi aşağılamalarına fırsat 
hazırlayan Kürt erkeklerine kızıyorum. 
Siyaset yapamayan, zavallılaşan siyasiler 
kendilerine siyasi malzeme arariorken 
kadınlar ve etkinlikleri çoğu yerde olduğu 
gibi buralarda da malzeme olmaya 
devam ediyor. Biz kadınlar -Türk, Kürt 
Farketmez- akıllanmalı, bizi bölme ve 
siyasi malzeme, politik araç yapmalarına 
izin vermemeli, daha güçlü olmak 
zorundayız. Gerçek kadın dayanışmasını 
birbirimizi bölmeden göstermeliyiz. 
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DiYARBAKlR'DA 

KADlN AiLE MERKEZi 
Bir merkez düşünün ki, kadın 

sağlığı hizmeti versin, kadınlar için iş 

edinici kurslar açsın, okuma-yazma 

kursları düzenleyip serfitika, diplama 

alınmasını sağlasın . O merkez 

benimsensin, sevilsin ve cıvıl cıvıl 

kadın sesleri, hareketliliğiyle coşsun. 

Kadınlar, sorunlarını konuşup fikir 

alabilsinler, adam yerine konduklarını 

fark edebilsinler. 

Öyle bir yer var işte. Şu 
Huzurevleri'ndeki Kadın Aile 

Merkezi. Hani Diyarbakır'daki. 

istanbul'dan misafir olarak 

Diyarbakır'a geldiğimde, ev sahibi 

arkadaşımdan duydum böyle bir yer 

olduğunu. Hadi gelmişken adı kadar 

Avrupai mi diye bakıvermeye gittim. 

Ve sorularımın neredeyse bir terapist 

sabrı ile dinlendiği yeri görünce, 

Avrupa Birliği filan ama bakın işte 

bizde de oluyormuş dedim kendi 

kendime. Kendimi özel biri gibi 

hissettim birden. Üstelik nerede biliyor 

musunuz? Huzurevleri'nde. 

Köylülüğün etkin olduğu, irticanın 

kısmen de olsa hakim olduğunun 

söylenildiği bir semtte. 

Yanımda oturan çifte gözüm takı ldı. 

Kara çarçaflı bir kadın ve uzun kara 

sakallı olan bir erkek. Şaşırmadım 

desem yalan olur. Muhtemelen karısı 

ile birlikte hizmet almaya gelmiş olan 

ve gayet rahat görünen irticai tipli bir 

koca. Bekleme salonundaki video 

yayınını izlerken gözüm ister istemez 

kayıyordu onlara doğru . 

Hiçbir yorum yapamadım, değrus 

bilmediğim birşey vardı, o da; o 

şehirde, o semtte böyle karşılıksız 

hizmet, ilgi, temizlik ve samimıye n 

nelere yol açtığı idi. 

Konuşurken ilgi duyduğum, 

karşımda panodaki el ürünlerine 

bakarken başımı yukarı çevirdim. 

Sınıfta ders vardı. Peçeli, peçesiz 

genç kızlar, orta yaşta kadınlar 

öğretmeni dinliyorlardı . Kapı 

aralığından sesleri ilgili geliyordu. 

Bir yandan boyama sınıfına göz 

atarken, diğer taraftan beni getiren 

mahalleli arkadaşım bu kurslarda 

sağlık bilgilerinin de veri ldiğini 

anlatıyordu . 
Çıkarken açık olan kuaföre saçımı 

tarattırmadan çıkmadım. Fena da 

olmadı . 
Girişte kulağıma çalınan "bakın bu 

bir prezervatif, yumuşak kauçuktan 

imal edilmiştir" diyen "abartılı ve 

bilgiyi tam verebiliyor muyum 

acaba?" kaygısı taşıyan sesle, kilim 

kursundaki kızların şarkılı türkülü 

seslerinden mütevvellit gürültülü huzur 

ortamından çıkış yaptım. 

Hemen ötesi kirli, bakımsız bir 

çevre, üst-baş dökük çocuklar ve 

ürkek kadınlarla doluydu. 
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LEYLA ZANA'YA NOBEL 
DESTEGi 
Leyla Zana'ya Nobel Barış Ödülü 
veri rıesı için başlatılan uluslararası 
kampanyaya ABD'den yeni 
rıilletvekillerı katıldı. Demokrat 
Parti'lı Bob Filner, Elisabeth Furse 
ve Cumhuriyetçi Ken Calvert 
kampanyaya desteklerini birer 

~-~ mektupla 
ko miteye 
bildirdiler. 
Calvert 
mektubunda, 
"ödüle layık 
görülmesi, 
sadece O'nun 
ve halkının 
barışçıl 

mücadelesinin tanınması anlamına 
gelmez, aynı zamanda Türk-Kürt 
sorununun çözülmesi yolunda 
önemli bir basamak olur. Sizin de 
acil olarak, bu ihtilaflı bölgeye 
barışın gelmesi için, Zana'yı 
ödüllendirmenizi diliyorum" dedi. 
Furse ise Zana'ya ödülün 
verilmesiyle, Kürt halkı üzerindeki 
baskıların son bulabileceğini 
savundu. 

KAYBOLAN TEK KADlN 
GAZETECi AYSEL MALKAÇ'TAN 
HALEN HABER YOK! 
Aysel Malkaç, Özgür Gündem 
:ııuhabıri iken 7 Ağustos 1993 
tarıhınde sivil polislerce kaçırılmıştı. 
Gözaltında kaybedilen tek kadın 

yoır; 

gazeteci olan Malkaç aradan 5 yıl 
geçmesine rağmen hala 
akibetinden haber alınamadı. 
itirafçı Murat Demir ve Murat ipek 
medyaya yaptıkları itiraflarında 
Aysel Malkaç'ın, bir itirafçının 
telefon edip tuzak kurmasından 
sonra kaçırıldığını, işkence edilip 
öldürüldükten sonra Trakya 
Bölgesi'nde boş bir araziye 
gömüldüğünü söylemişti. Bu 
.itiraflara rağmen devletin savcıları 
bir araştırma ve inceleme gereği 
bile duymadılar. 

.... siVAS CEZAEViNDE KADlN 
TUTUKLULARlN AÇLlK GREVi 
SÜRÜYOR 
Sivas Cezaevinde kadın tutuklular 
açlık grevinde. 90 günü aşan açlık 
grevleri süresiz dönüşümlü hale 
dönüştü. Tutuklu haklarını elde 
etmek için açlık grevi yapan 
kadınların aileleri ile görüşmeleri 
engelleniyor. Suna Kılınç adlı 
tutuklu yakını, tutuklu haklarının 
iade edilerek açlık grevinin www.a
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bitirilmesini, muayene sırasında 

tutuklulara kelepçe takılmamasını 
ve Ülkede Gündem gazetesinın 
içeri alınmasını istedi. Tutukluların 
sağl-ık durumlarının kötüye gittığını , 

cezaevinde musluk sularına 
kanalizasyon suyunun karıştığını 
belirten Kılınç, bunların idare 
tarafından görmezden ge! ndığın 
ifade etti. Kadın tutukluların açlık 
grevleri kadın kuruluşları ve bırçok 
sivil kuruluş tarahndan destek 
görüyor. 

BU ÜLKEDE TECAVÜZ SUÇ 
DEGiL 
Batman'nın Kozluk ilçesinde üç 
korucunun ayrı ayrı tecavüzüne 
uğrayan Remziye Dinç'in 16 
Hazıran salı günü Batman'da karar 
duruşması vardı. Sanı_k korucuların 

gelmediği duruşmaya müdahil 
avukatlar, iHD Batman Şube 
Başkanı Av. Sedat Özevin, Av. 
Meral Danış, Av. Eren Keskin girdı. 

istanbul ve Diyarbakır'dan bırçok 
kadınlanın destek verdığı 
duruşmada, tecavüzcüler yine ceza 
almadılar. Mahkeme, 1995 yılında 
üç korucunun tecavüzüne maruz 
kalan Remziye'nin, tecavüzde 
kendi rızasının bulunduğunu ileri 
surdü. Buna göre de TCK.nın 
416/3 fıkrasına göre sanık 
koruculardan Ceyhan Altuner ve 
Ekrem Altuner'e beraat kararı 
verirken, çocuğun babası olduğu 
kanıtlandığı içın Nevzat Altuner'e 1 
yıl 6 ay ceza verildi. Remziye'nın 

Adli Tıptan ve Çapa Tıp 
Fakültesi'nden tecavüze 
uğradığı na daır psikolojik 
raporunun olmasına rağmen bu 
tutum ve komık ceza. Bütün deliller. 
raporlar ve Remziye'nin beyanına 
rağmen bütün bunlar. Ayrıca 
Nevzat Altuner'in tutuklama 
kararına rağmen ne hikmetse 
bulunamıyor. Duruşma sonrasında, 

katılan kadınlar adiiye onünde 
kararı protesto ederken, 
Istanbul'da da kadınların 
protestosu tüm engellemelere 
rağmen gerçekleşti. 

Remziye Dinç'in avukatları kararı 
temyiz edecekleri nı ve eğer karar 
Yargıtay' ca bozulmaısa Avrupa 
Insan Hakları Komisyonu'na 
başvuracaklarını bildırd ler . 

..,.. BiLiM ADAMLARININ IRKÇILIGI 
Bakın bir bılım adamı ne söylüyor 
bilım adına: 28/6/1997 tarihirıde 
Diyarbakır Büyükkı;mt 

Belediyesi'nin düzenled gi 
"Demokrası. Hukuk, Insan" kom.I.J 
panelin katılımcılarından Bakır 
Çağlar, panelin 2. gününde Şükran 
Aydın'ın tecavüz olayıyla ılgilı 
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olarak "Olaydan sonra Şükran 
Aydın'ın basında fotoğrafını 

gordüm. Makyajlı ve bakımlıydı. 
Tecavüz olayı bana inandırıcı 
gelmedi" dedi. Daha sonra .birkaç 
yıl istihbaratı bilgilendirdiğini 

soyleyen bay Bakır Çağlar tecavüz 
olayının neden inandırıcı 
gelmediğini böylece açıklamış 
oldu. 

CHP'DE KADlNLAR ATAKTA Ml? 
7/8/1997'de Milliyet Gazetesi'nin 
19. sayfasındaki habere göre, 
CHP'nin Kadın Danışma Merkezi 
kurulmuş. Kadınlara yönelik şiddet 
ve cinsel taeizi önlemek amacıyla 
caydırıcı ve eğitici çalışmalar 
yapacaklarını, yardıma ihtiyacı 

olanlara destek vereceklerini 
b:ldıriyorlar. 

Ne diyel m inşallah öyle olur. 

METROPOLLERE ViZE! 
Yılmaz Çetiner "Yeni Vali Yeni 
E[Tin yet Müdürü" başlıklı köşe 
azısında istanbul'un artan 
üfusuna, bakın ne çareler 
nerıyor! "Vize" diyor ve bunu da 
u~ h tekı bir uygulamayla 
nek ıyor. Zürih'in dışında başka 

re de, insanlar uzun süre 
klarında izin alıyorlarmış. 
nya'da da dalaşma serbestisi 

r ş ama kaldığı yerde kişinin 
adres gösterme zorunluluğu 

s Çetiner, bu örnekle, 
u 'a göçü engellemek için 
al den yasal önlemler 

s ı diliyor .. Örnek aldığı 
ya da kendi köylerini, 
arını yakıp göçten başka 

k bıraktınyar muymuş 
Bu zat da bir medya 

mensubu üstelik. Varın siz 
yorumlayın demokrasinin ne 
zaman geleceğini. 

..,... islamda kadınlara ibadet 
eşitliğini savunan Kuriş kaçınldı 
islamcı feminist Konca Kuriş 
kaçırıldı. Konca Kuriş, Kuran'a, 
islami çevrelerin ~oşuna gitmeyen, 
değişik yorumları ile dikkati üzerine 
çekmişti. Kadınların islamda eşit 
haklara sahip olması gerektiğini 
savunan Kuriş'in, kadınların regl 
halinde oruç tutabileceğini, namaz 
kılabıleceğini ve tüm ibadetlerde 
erkeklerle eşitliği savunan 
beyanatları vardı. Ailesi, Kuriş'in 
daha önce Hizbullah üyesi 
olduğunu ve görüş ayrılığına 
düştüğü için Hizbullah tarafından 
kaçırıldığını iddia ediyor. 
Düşüncesi ve inancı ne olursa 
olsun, bir kadının, bir insanın, 
savunduğu düşüncelerden dolayı 

kaçırılması, öldürülmesi ve 
cezalandırılmasını kınıyor, en kısa 
zamanda bulunmasını ve 
özgürlüğüne kavuşmasını di'iyoruz. 

) 

• 

1 
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TECAVUZ YINE CAN ALDI 
19 y~ş ndakı o g ç k z ç r ç p ak 
6 katta at ayarak ca verd . 
Mev ucıe Ko k yatıl h zmetçı 
ılanıyla gittıgı ev n erkegı tarafından 
tecavuze uğr m ş ve burıu 
hazmeder.ıeyerek canına kıyrnıştır. 
Genç kızları duştugu •uzaga 
Mevlude de duşmuştu lrz 
duşman a ~top um ve yasa arın 
o lardan yaııa o d.:ık arını 
bıtdık en nden çekınmeder b r genç 
adın rı hayat rıı karartae 

TACIZE UGRAYANLARA CEZA! 
Mas ak Kız Ogrenc 
yaşayar k zlar aral k ar tacıze 

ugradılar. Tacıze ug d k arı ıçır 
protesto gosterısı duzerı eyer 
ogrenciler yurtta ka an ogrencılerın 
guven i barırıma hakk n o acıan 

kald rd kları ve darec lenn 
gorevlerını yapma arına erıge 
o dukları gerekçes yle açı an 
soruşturma sonunda, çeşıtli 
süre erle uzakiMtır'T'a cezas na 

çaplı rı d !ar. Kend lerıne yonel! len 
suçlamaların yasa b r çerçevesırıın 
o'madığını bel rten ogrerıc ler, 
yetkılı erın tutumunu protesto ettı. 
Hep oğrencılerın yanında 

o duklarını soyleyen yurt ıdaresı bızı 
sokağa atarak neyı amaçlıyo ? 

sorusunu soran ogrencilere, çeşıtlı 
fem nıst kadın kuruluşları, yurt 
onunde ve tae zın yaşandığı 
rrekanda protesto gösterisı 
yaparak, öğrencılere destek çıktılar. 

DAHA GEÇ OLMADAN!' 
Barış herkese lazım; kadınlara, 
çocuklara, ezılenlere, emekçılere ... 
Da a geç olıııadarı, yeniden, barış 
o ncaya kadar oarışı ıstemek, 
barışı haykırmak ıçın, tum barış 
severler b ırada. 

1 Ey ül Dünya Bar ş Gunü'nde 
pel{çok k t ese y em le barış talebı 
d le get rılecek IHD, KESK, DiSK 
ve TMMOB'un çagrısı ıle bir araya 
geıen sıyası part er, DKO'.er ve 
bagırısız gruplar sanatçı, yazar ve 
aydınlar rı kat lımıyla 21 Agustos 
1998'de b r bas naçıklamasıyla 
oar ş ta epler nı d le getirecekler. 1 
Ey ıil de Dıyarbakır da olmayı 
tıedefleyen Barış Kervana'nı 

duyurmak ve barış talebını 
dillendirrnek için; 29 Ağustos'ta 

Bakırköy Fildamı'ında saat 
1700

- 2300 arasında kitlesel 
Barış Şenliği, 31 
Agustos'ta kitlesel bir 
uğurlama kararı alındı. 
KESK in duzenleyeceği ve 
y:.Jkarıdak grupların da 
ıç·nde bulunduğu, tüm barış 
severların de katılımının 
ıstend gı 1 Eylül'de Taksim 
Meydanında Barış Zinciri 
etkınl g n n ardından 13 

Eylül'de istanbul'da bir Barış 
Mitingi gerçekleştirerek yeniden, 
daha geç olmadan barış 
ısteyecekler. 

YENiDEN, DAHA GEÇ OLMADAN 
BARIŞ! 
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t:AlJU.11(A1)WLAlW ICAt:ASw.>Nd 
c AAYAıwDNd ElJCEJCL.Et 

1 

• Diyarbakır valstanbut da birlcoc; 
ICadınla kafalanndaki erblderi 

konuştuk.• 

Röportaj 3 

X kadrwyla taurştrm, ben sonıwdmı 
o yaşadık/arım mr/atmaya başladı . 

6ylesi11e acılrydı kı soru sormadım, 
araya gırmedeıı yaŞ{IIIl/111 yazmaya 
lJaşladım 

Ben cmdört ya ınd:ı hc~ik 
kertme-;iyle teyzemin oğluyla 
evlendirildim. Ağrı'd:.ın lstanbul'a 
gelin geldim. Kaynan:ım vc be~ bekar 
kaynıınla .ıynı evi 
payl,ı~tıııı. Onbeş 

yaşında iken çonığuın 
oldu. Okul okumadıın. 

Evlili~iınin ilk tiç 
yılında c;ıimle 

anla~:ıın:ıdım. Sürekli 
dayak yedim. Üç aylık 
evli} ken hamile 
kaldım. E\ !ilik benim 
için i-;kence halini alınca üstüıne gaz 

doki.ıp kcndimi yakmaya çalı~tıın ama 
ölınedim . Gördüğün gibi bo~azım 
sakat ka ldı. (Boğazını açıp hana 
gösteriyor: Boynu üst üste yığılmı~ ve 
kırmızı hir et yığını) Yine de eşim 
düzelıncdi Bu defa da aksine alkol ve 
kuma r b:ışl:ıdı. Çocuğum doğdu. Eşim 

8 yıl cezae\·inde yattı. O ara ev 
i~lcrine gündeliğe gitmeye ha~ladıın. 

Bu şekilde yaşantını onycdi yıl sürdü. 
E~im çıkınca varolan tasarruflarım ı bir 
gecede kumarda kaybetti. Bu ara 
oğlum da büyüdü Benim ve kendi 
çabasıyla da Anadolu Kole ji'ne gitti. 
Başarılı o ldu. Sonra qim, bütün bu 
alıskanlıklarını eğer ikinci bir 
çocuğumuz daha olursa bırakacağını 

söyledi. 
Ve ikinci 
\'OCuğuma hamilc kaldım . Kızım 

doğdu. Fakat bizim evde dcğisıne 

olmadı. Oğlum da büyüyüp m:ıcidi 
olarak bana de!>tek olmaya ha layınca 
eşimdcn ayrıldım. (Evliyken beyin 
kanaması gcçirdim. 1 !em ·yorgunluk 

hem de sorunlar nedeniyle.) 
Ev işleri korkunçtu Bır ara 
ya~lılara bakt ım . BaktığınıSO 

y:ı~ındaki l'rkcğin t.ıcizine 

uğradım. Oradan çıktıın . 

Başka hir erkeğin bakımını 
üstlendinı. Onun d,ı cin:-.el 
tacizint uğradım . Beynim 
artık beni rahatsız ediyor. 
Çalışaınıyorum. Ar:.ı sıra 

oğlu ımın parl-timc çalışmasından 
kazandı~ı ile geçiniyoruz. Kadınlar 
yaşamdan çok çekiyor. Bu zorunluluk 
cahilliğinden kaynaklanıyor. Şimdiki 

aklım olsaydı, kendimi yakacığıına 
onları yakar ya da ilk günden 
boşanırclıın. Ev işlerinde çal ıstığı nı 

zaman gcnçtim. Çalışmaya gittiğim 
bazı evlerde bana "ev işi yapacağına 
bizimle yatarsan daha fazla 
kazanırsın" derlerdi. Bir g:ızetcdcki 

eviş i ilanı üzerine gittiğim bir başka 
ewle ancak bu evin kadınları evi~i 
için çağırınadık larinı, onları satmak 
istediklerini anladım. \ 'e oradan 
kaçtım. Bu tür i~ lerdc çalışmak \·ok 
zordu . Okur yazar değilsin. Bir ı:;ünı 
tuzak var. Bıltün bunları )'aşıyorsun. 

Kime anla tayım ki çözüm olsun. Ama 
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çözüm yok. Çal~ma) a da ihtıyacınıız 
var. Baska konuda da yererli 
olmadıgıinız için tek çalı;,;:ıbıldigimiz 
bu işler. Oğlum yeti~tı. ~imdi 
üniver~itede okuyor. 38 vaşındayını. 
Anı:ı hütı.in bunları hak ctmecliğiıııi 
di.ışünuyonıın. Ama ne } azık ki 
toplum öyle. 

Dedet de bizim gibı insanlarla 
ilgilenıniyor. Eskiden JKD (Ilerici 
Kadınlar Derneği) ve lG D Olcrit i 
Gençlik Dcrneği)'nc gidiyorduın. Bu 
derneklerden çok fazla bir<;>C) 

alaınadım çünku çok korkuyorduııı. 
Bir tck hen çalı~ıp çocukl.mma 
bakıyordum. Bo;ıannu da\ ası 
açtığıında hakim bana "Kızım sen 

Ağrı'dan geldin Burda gozün açıldı 
d;ı ~imdi ad:ıını bL'ğcnıniyorsun·· dedı 

Ancak kocam mahkemeye sarhas 
gelip orta yeıdc sızıp kalınc:ı 

hoşanabildim. G:ızetder bunu yazdı. 
O gı.in de eşime acıyıp 
eve getirdim 

benim. Ama kadın olar:ık çevremde 
sayılıp, değer gori.ıyorum . Ban a göre 
kadın üretime katıldıkça 
h.ığıınsı:.dığını kazanır. Evliliğimde 

genellikle e~iının dedikleri o ldu. 
Mesela bana pantolon giym L: derdi , 
giymezdim. İlk b:.ı~l:.ırda hep onun 

dcdi~ini yapum ama ~imdi artık taviz 
\'ermeyeceğiıni hdirıiın. Kadınlar 

d:ıh:ı :-evgi doludur. 
-Neden başta boyun cğdin de 

şimdi taviz vermcmeye 
çalışıyorsun? 

-Evlilik rayına otursun, huzursuzluk 

çıklllJ'ilfl di) c 
-Biraz açar mısın? 
Huzursuzluk çıkmasın diye aına 

zamanla alıstırdıın. 
-Mutlaka evlilik d iye mi? 
-Ee tabi yürüıncs(' ayrılık olur. 
-Aynlık ..... is terscn açalım biraz. 
Ayrılık beni hiç bır zaman 

korkutınadı ama esimi 
yıka rdı. l\lcsleğiın 

Uyanınca mahkeme 
sonucunu söyledim· 
"Hadi orospu, fahişe 
uyduıı.ıyorsun " Beni 
dövdüğündc birkaç 
kez o~lumla birlikte 
kar-.ıkola gittik. Polisler 
oğluma "Bize 
gclece~ine babanı 

oldür" dedi. Oysa biz 
güvL:n<:cyL: alınmak 
için gitmişıik. 

Şımdıkı .tkhm ob.ı) dı, 
kendıını y.ık:ı~.-nğıına onbn 

yakar ya da ılh. gündt'n 
bo~.ınırdıın 

olduğu için rahatsız 
olın:ıııı. 

-Eşine mi 
cndek sle ndin? 

-Eşinıin ruhsal yapısı 

ve durumu onu 
gözetmemin nedeni. 
Diyelim ki öyle birşey 
olsa karşuna çıkar. 
Göze alamaın. Kaldı ki 
büyük sorunlar 
olmadığı için ayrılık 

Bır g.ızu dekı e\ isı ıla nı 
u.terıne gıttı un bır h:ışk.ı 

e\ de ın' ah. h u ~'ın k ıdınl arı 
C\ ı~ı ıçın ı,:ağımı:.ıdıkl.ırı onları 

saım ık is'eoıklcı ını .ınl.lJım. 

V~ oı.ıd.ın k.ı~,ııın. 

RÖPORTı\J 4 
-Kadınlar, ekonomik bagımsızlıkl:ırı 

ve eşleri ile sorunlafı. Ya:;emın ile 

konu~rukça konular açıldı. 
Konu~tukça temel noktalar da ort:ıya 
çıkıyordu. 

Bu dönemlerde kadın kısmen 
ekonomik bagımsızlı~ını kazanmı~ 

olsa da en çok bu kadınlar ezilmi~. Şu 
:ında dı~arda çalısınama rağmen C\'dC 

en çok çalı~an, fedakarlık yapan 

neden olsun. 
-Şimdi ortaya koyduğuniki 

durum bana b iraz çelişkili gibi 
geldi. Hem ayrılığın to plumsal 
açıdan seni korkutmadığını a nca k 
eşinin ruhsal durumunun seni 
alıkoyduğunu söylüyorsun, ama 
"göze alamam " ~oşluklarını 

anlanm. 
-Bence çelişkili değil. Bazı kadınlar 

toplumun baskısını göze alamaz a ma 
hen bu açıdan göze :ı lı nın. Ama 
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canına yönelik davranı;.;lar beni 
korkutuyor, evet bu doğru. 

-0 zaman toplumdaki birey 
olarak yerin konusunda tam net 
değilsin. 

Evet değilim Tabii bir çok kadın 
bu nedenle bos:.ınnııyor. Tabii ki 
~ağlıklı yapı ort..ıya koyaınam. Mesela 
qimle evlenmeden önce birlikte 
kaldığı kadın akrabasına davranışları 

son dcreec sosyal. çağda;i idi hu beni 
yan ıl ttı. 

-Erkeklerin daha çok eşierini 
kısıtlamalan yeni bir şey değil! 

-Kararlılık tek taratlı olmaz. Çünkü 
evlilik c;-ok farklı. Uyum olmasa zor, 
ben t:~imc uyınasaydıın çoktan biterçli 
evi iliğiın 

-Peki evliliğinin bitmesi seni çok 
mu mutsuz ederdi? 

-f fayır. Sosyal birliktelik anlamında 
mutsuz etmez. Zaten evlilik :::amanla 
alı~k::ınlık halini alıyor, çok da dolu 
dolu bir sevgi yaşanmıyor. 

ROPORTAJ 5 

Bu defa x kadını arkadaşımdı 
yazınam için anlatmıyordu, 
dcrtlcşiyordu sadeec onu 
dinlerken x değişkenin bir çok 
hikayenin kahramanı 
olabilccağini düşündüm. ÇÜNKÜ 
öykü traji-komikti, talihsizlikti. 
Yazmaya başladım çünkü x 
tarudıktı, bana yabancı degildi 
bendim, arkadaşımdı, 
kuşağımdı .. 

Onu karşılamaya gittim. Beni arayıp, 
geliyorun.ı demesi üzerine görüştük. 
Elinde hediye paketiyle gelmişti. 
Çünkü ayrı şehirlerde yaşıyorduk. 
Tatlı getirmişti. O zaman paketi alıp 
{_ve geldiğiinde tatlı a yrıntı;-;ı hana 

ı fıaf gelmemişti. Ama şimdi bu 
ayrıntı bana hikayenin tüm 
açıklamasının özeti gibi gdiyor. İkimiz 

de Kürt solcusu ve eskilcrdt:ndik. Eski 
dediğim 1980'dt:n gelenler ol:ırak 
birbirimizi tanıyorduk. Ona ,ığbi 
diyordum. çünkü henden hüylıktü, 
eskiden de sakuydu şimdi de her ne 
kadar kıyısından kü~esin~en geçmişti 
veya geçebilıneyi başarınıstı. Yine de 
solcu ahcydi ,agabeyiındi. Ben de 
yenilere abla olacak ya;ıta).:dını. Şimdi 
de ahim olarak devam ediyordu. Hıç 
o beni araınazclı. Ara sıra ben ararclıın. 
Bir gun telefomım çaldı. kar~ııııda o . 

, Oraya geliyorum. gorüsdinı ; tamanı 

dedim, çünku seviyordum, ahi-kareleş 
olarak görü~tük ve birlikte bir 
yerlerde oturmaya cıktık. Yemek 
yedik, sohbet ettik ve geç saatlerde 
eve gitmek için kalktını. Yürüyoruz 
birden elimi elinın içine aldı. 
Çekmeelim elimi yüri.idük öylece. 
neden. niçin, \ 'S clüşünrncdim; 

kendimi onunb otel odasında 
buldum. Böyle bir duyguyti, 
BERABERLI(.t yeni yaşıyorduın . 

Duygularıımza ad koymadık. Gitti. 
Beni telefonla arıyordu. bu hoşuma 
gidiyordu, özlüyorum decliğimde . 
işlerinin yogunluğundan hep 
yakınırdı, öyle gerck<;dendirircli. Hep 
ıneşgulclu, neyse bir ara iş i vardı ,.e 
geldi; yine otd odasında sabahladık. 
Bu otelin daha güzel olduğunu 
söyledigınde benim ise güzclliğini 
düşünınediğimi. benim için fark 
etmediğini .söylemem üzerine 
bo:wlmuştu. Yine takmadırn, cüni{ü 
bu da bana ufak bir ayrıntı gibi 
gelmişti. Sonra sabah erken hava 
ışımadan yola çıkınası gerektiğini 
.söyleyip b~:ni yalnı"z bırakarak gitıni;ıti. 
Eve yalnız gitmem beni zor durumda 
bıraktı. Oysa o bu konuda cok rahattı. 
Sanki çok gelişmiş bir ülkenin 
vatandaşı gibi davranıyordu. Bir süre 
sonra ben gittim yaşadığı yere, 
görü;itük, evine gittik ben huzursuz 
olmaya başladım . Ediliği, evinde 
olmamız. ne işirn vardı burada . E~i 
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Boşanma 

davası 

açtığımda 

hakim bana 

"Kızım sen 

Ağrı'dan 
• 

geldin. Burda 

gözün açıldı 

da şimdi 

adamı 

• beğenmiyorsun11 

dedi. 
.. 

Ancak kocam 

mahkemeye 

sarhoş gelip 

orta yerde 

sızıp kalınca 

boşanabildi m 

evde yoktu. 
Sabaha doğru 

huzursuzluğuın artınca 

gitmek iştediğimi söyleyip 
evden ayrıldım. Göı:üreyim 

demedi. 
Başını ağrıdı günlerce. 

Onu aradım , arayahildirn, 
konu~ınak için, bana hu 
davranı~ının nedenini. 
benim onu huzursu?. 
ettiğimi anlattı. '{ine 
aramaya de,·am etti. Yine o 
geldi, yine sabah erken 

· kalkmalar ... Zor durumda 
kalmam karşısında onun 
rahat davranması ciddi 
olarak beni düşündürtmcye 
başladı.' Evet ncydiın ben 
onun için ? Seni 
5eviyorumu hiç demediğini 
haıırladım, evliydi, eşini 
beraberinde, ortalıkta hiç 
kimse görmemişti. 
Da,·etlere hep yalnı?. 
giderdi. Kadın arkada~lan 
da çokça vardı. Arardık 
onu. Tipi, dunışu, bize 
güven verirdi. Yaşamı 
klasik feodal Kürt solcu 
erkeğiydi. !'\asıl oldu? 
Kendimi bir anda 
kollarında bulmuştuın . 
Artık evliliği hep 
aklımdaydı. 

Kendi kendime "Canını 
herhalde evliliğini 
bitirmiştır. ya da bitirmek 
ı..izeredir, yoksa böyle 
birşeye nasıl cesaret ederdi, 
güveniyordum ona" 
derdim, ama sonra 
araştırınca evliliğinin 

devam ettiğini ve bilerek 
bu ilişkiye girdiğini 

anladım . Benim ısranın 
üzerine konuştuk. Tcpkim 
üzerine bu ilişkiye ad 
koymak 

gerekmediğini, öylesine 
geliştiğini söyleyerek 
kimseye aniatmamamı 
tembihledi. Anlatacağıını 
söyleyince ikimizin de bir 
geçmişi olduğunu, iyi 
karşılanmay:ıcağını belirtip 
piskin pi~kin sırını ancak 
ben ısrarla anlatacağıını 
söyleyince titremeye 
başladı. Ben onu öylesine 
bırakıp çıktıın . Bir dalıa ne 
ben onu aradım ne de o 
hen i. 
Düşündüm, 

dü~ünüyorüın niye ben? 
Yanıtım acımasız. Ama 
ger~·cğc yakın olanı da. 
Dışarıya çıkışlarını hoş 

geçirmek istiyordu. 1'\irc· 
ha~ka ehirde ... Yaşadığı 
~ehirde de vardı ama onu 
çok çok yasak yaşıyordu 
Araya ~·eşit katmak 
istiyordu. CMU.Mİ YERLER 
01'\Ul'\ raconuna uymazdı, 
zevk almazdı. Öyle ya 
oralara düşecek adam 
değildi. Mürekep 
yalamışıığına, solculuğuna 

ycdiremezdi. Parayla, o da 
olmazdı, iletişim k"Urması 

zordu. Aradığı, ağzı laf 
eden, se\'gili olacak, rahat 
bulabiieceği \ 'C kimsenin 
i;..killenmediği ... Ben 
uygunduın. Hem parasız, 
tanıdık, konuşan \'e 
kimsenin 
işkillenemeyeceği. Kadına 

ven.:ccği masrafı birlikte 
güzel yerlerde harcarlardı, 
tatlı tatlı ı;ohbet ederlerdi. 
Köşe bucak. TanKlığa 
görünıne telaşı yoktu. 
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VOLUM BAKIRKÖY'E DÜşüNcE-~ 
t~! 

TANIDlM ONU ... 
Aşırı unutkanlığım nedeniyle yolum çabuk bıkıyorum." izne çıkıp 

Bakırköy Ruh ve Asabiye çıkmadığını soruyorum. "iki yıl önce 
Hastanesi'ne düştü. Sıra beklerken ailemin yanına gittim, beş gün 
öğle tatili araya girince de kaldım. Çok güzeldi ... " içim 
hastanenin kentinine gittim. Ve burkuluyor. Onunla konuşmaya 
kendimi masada, oniki yıldır yatan devam ederken karşımda sorunlarını 
bir hastayle sohbet ederken buldum. bana anlatan bir arkadaşım varmış 

Hasta anlatıyor: Ben ve benim gib_i dinliyorum. Devam ediyorum. • 
gibiler deli almadığımız için bizlere Sorunlar çok, insanlar stresi i ... " Evet 
hastane içinde doleşma izni aslında deliler çok akıllıdır. Zaten çok 
veriyorlar. akıllı olmaktan burdayız. Burda çok 

Dinliyorum, sohbeti iki normal okumaktan dolayı hasta olan insanlar 
insan gib sürdürüyoruz. O var. Doktor var öğretmen var ... " 
anlatmaya devam ediyor, Saçlarının döküldüğünü 

"Oniki yıldır burada yatıyorum." söylüyorum. " Evet, akıldanmış ... 11 

Neden diye ır.=======================illn Ne diyebilirdi m 
soruyorum 11 Peri Evet culında deliler çok ki! 
görüyordum. Ama akılladır. Zaten çok akıllı Televizyonda en 
artık görmüyorum." olmaletan burdayız. Burda çok Türk filmi 

Yine her zamanki çok okumaldan dolayı hasta izliyormuş. 
alışkanlıkle etnik l l Dolefor C.Arkın, 
kimliğ i ni öğrenme 0 an insan ar var. K.Sunal 1 ın 
dürtüsüyle, nerelisin var öğretmen var filmlerini en çok 

• 

diyorum? seviyormuş. Çay 
"Tunceli "cevabını içip içmediğini 

alınca, bu defa da, soruyorum. Parayı alıp iki çay 
Tu kurmanci? diye sormaktan da getiriyor. Cebindeki kağıt paraları 

kendimi alamıyorum. soruyorum. 11 Tedirgirlikle " izin 
. "Ez kurmanci fazla bilmiyorum. " aldırrı, izin; sigara ve cep radyosu 
llgim artıyor, sigara uzatıyorum, · ' ıak için izin aldım." 
benim sigararnı da o yakıyor. "-imden diye soruyorum. Verdiği 

Ailesini soruyorum. iki ayda bir yanıtı tam anlayamıyorum. Ama izin 
ziyaretine geliyormuş. Devam ,~diyor verdikleri için biraz da onlara 
"Tunceli 1yi çok özledim." Ona iyi veriyormuş. Sonra sıkıldığını, 
olduğunu, kendi kendinin doktoru sıkıldığımı hissediyorum. Ve kalkıyor, 
olabileceğini söylüyorum."Evet birşey demiyorum, ne diyebilirim ki. 

t 

doktorlar da öyle diyor. Ama burası 
da güzel." Çıksan, çalışsan; "ama 
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.. . ! . .. 
Bilseler beynimdeki fır:tınayı. 

üşürdüler 

Bedenine kınalı parmaklarını 

düşürdüler 

Baştan sona din giyimli yaşlı 

kadınlar 

Ölüm konusunda bin kere daha 

dindar 

Keyfi bir ölümmüş. sevindiler 

Ecelmiş, gelivermiş aniden 

Kara toprak altında yattığı 

Oysa düpedüz kahverengi 

Düpedüz soğuk 

Düpedüz ölmüşsün xaltike 

Zazaydın ama ölümün arapça 

Kendi dilinde bile ölmedin 

Haberin de yoktu 

Yapılacak ne vardi ki artık 

Bedenine nasılda hoyrattı elleri 

"Gülüm" dediğini duydum 

Eksik olma xaltike 

Sahi nerdesin sen 

Bu sesler niye 

Oh! iyi oldu, 

bir oy eksik seçimlerde CeHePe 

Niye hep CeHePe'liydin sen? 

Ve koyu dindar 

Oysa rengin gül pembe senin 

Yüreğin gül pembe 

Baş belası ecel 

Unutmuş başka adresleri 

Ve başka enfarktüsleri 

Kuşkusuz yanlızlıktan öldü n sen 

Üşütür yanlızlık bilirim 

Şiir bile yazdırırdı! 

Okuman yazman olsa 

"Vefasız gülüm" dediğini duydum 

Eksik olma 

"Her ölüm erken ölümdür"der 

C.Süreya 

Onu da bilmezdin sen 

Ama portakal ağaçlarının kokusunu 

Ama gül yetiştirmeyi 

Ama bol acılı biber yemeğini 

Herkesten iyi bilirdin 

Haa! Birde mevsimsiz ölmeyi 
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YILMAZ GUNEY -- 4 NİSAN 1998'DE İSviÇRE'DE ÖLDÜ! 

Zeki Göker, Ankara Birlik Tiyatrosu ile 

Avrupa turnesinde. Turnenin 

Avrupa' daki düzenleyicileri Türk-Sol 

grupları ile grup içerisindeki Türk 

çoğunluk toplumu karakteri taşıyan 

Kürtlerden oluşmaktadır. 

Bu sebeple oyunun içeriği tamamen 

yukarıda adı geçen grubun Avrupa'da 

içinde bulunduğu psikolojik duruma 

uyarlanmış ve Yılmaz Güney' den ve 

onun kendi anlamından 

uzaklaştırılmıştır. 

Oyun kendine özgün, profesyonel 

tiyatro sanatsal anlatım biçimini terk 

ederek, tamamen (beceriksiz, ajitatif 

boyutta) açıklama, sebeplendirme, kişi 

adına özür dilerne şeklinde kendini 

ifade etmektedir. 

Oyun, Yılmaz Güney'in 

aniaşılmadığının ya da yanlış 

anlaşıldığının mesajını verme çabası 

içerisinde iken, esasında kendisi Güney'i 

anlamama zarureti içerisindedir. 

Güney'in yaşamı sadece "anılan" ile 

özetlenmiş, ama hiç bir AN kendi 

dinamiği ve yoğun psikolojisi ile 

işlenmamiştir Güney daha çok güzel 

gülüşü ile kaba, saldırgan, kahraman, 

kadri kıymeti bilinmemiş "sınıfın" (hangi 

sınıfın) sanatçısı, tam-erkek kara 

oğlandır. Oyundaki tüm kadın rolleri 

bilinen kalıpların dışına çıkamazken, 

yeni bir olgunun mesajı verilmiştir. 

Güney'in öykülerinden ve romanından 

(Boynu bükük öldüler) alınan kısa 

bölümlerde ise erkek karakterler kadına 

karşı lamamen AVRAT, becerilecek 

nesne yaklaşımı içerisindedir. 

Burada oyundan birkaç örnek vermek 

istiyorum (Güney' in bir öyküsünün 

tiyatro uyarlaması): 

"Orospu" rolündeki oyuncu, zengin 

erkeği reddeder, çünkü zengin 

güvenilmezdir ve seçimini bir işçiden 

yana yapar artık o "SlNlFlN 
OROSPUSUDUR". O artık kahramandır, 

sövülmez, bilakis sevilir, tutumu ile 

sahnede alkışlanır. Burada erkeğin 

toplumsal rolü yargısız bırakılır. Sanki 

kadın ile para karşılığı kendini tatmin 

eden yorgun-işçi erkek, rahat-zengin 

erkekten daha iyiymiş gibi. 

Fatoş Güney ise, oyunda korkunç 

Batılı, bilinçsiz, herşeyi Güney'in 

sayesinde öğrenmiş, sınırsız sarı saçları 

ile Ingiliz aksanı Türkçe konuşan bir Türk 

kadın ıdır. 
Yıllarca hep düşünmüşümdür; Güney, 

hakimi neden öldürdü? Oyun, verdiği 

kısa bir kesit ile bu soruya cevap 

buluyor; Güney, esistanı (kadın) ile bir 

lokantaya girer. Lokantada yan tarana 

haki!ll oturmaktadır. Güney, hakime 

selam vermez, doğruca arkadaşlarına 

ve karısına yönelir Onları selamlar ve 

oturur. Elinde silahı vardır. 

Arkadaşlarına artık film için birtakım 

sesleri canlı kayıtlayacağını anlatır. Ve 

lokantada silah ile ilk denemeyi 

yapmaya kalkışır. Asistan kadın ezik 

büzüktür onun bu davranışları 

karşısında. Arkadaşları ve karısı ona 

engel olurlar. Yan tarana hakim, 

Güney' e olur· olmaz laf atar. Güney 
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ikide bir dönüp hakime çıkışmaya 

kalkar ama arkadaşları engel olurlar. En 

sonunda hakim Güney'in karısına laf 

atar ve bu bardağı taşıran son 

damladır. Güney, hakimi vurur. 

Işte oyunun soruya verdiği cevap bu; 

Güney, esasında film çalışmaları için 

yanında silah bulunduruyordu, Güney, 

NAMUSUNA dil uzatıldığı için hakimi 

vurmuştur. Süper MAÇO bir yaklaşım, 

.bir erkek namusunu işte böyre korur. 

Ama ben hala bu kanıda değilim ve bu 

soruyu devamla sormakta ısrar 

ediyorum. Güney, hakimi niye öldürdü? 

Sonuçta Yılmaz Güney'in hikayesi bu 

oyunla Türk-Marksizmine kurban 

edilmiştir ve "Güney, insanlığın 
sinemacısıdır" yaftası altında esasta 

Türkleştirilmek istenmiştir. Böylece 

Güney'in yaşatılmasına değil, ölümüne 

çalışılmıştır. 

Kısaca oyun, eksik sanatsal anlatım, 
kötü oyunculuk ve baskın-çoğunluk- , 

toplumcu düşünce biçimi savunusu diye 

üç ana belirleme ile eleştirilebilinir. 
Her toplumun yarattığı kendi ideileri 

vardır. Yılmaz Güney işte yaşamı, 
çalışmaları ve sineması ile kendi 

cevabını eksiklikleri ve fazlalıkları ile 

böyle bir kişilikte bulmuştur. Güney, Kürt 

sinemacısıdır ve Kürtlerin idolüdür. 

O'nun Ankara Birlik Tiyatrosu aracılığı 
ile yetersiz gösterimi sadece Güney'in 

yaralanması değil, aynı anda Kürt 

halkına saygısızlıktır. 
Çoğunluk toplumlarının kültürel- tarihi 

yetersizliği kendini saldırganlıkla ifade 

eder. Bugün Türk Ulusal Devletinin Kürt 

kıyımı bu olgu altında sorgulanabilir. 

Türk tarihine baktığımızda bu tarih 

öldürme, yok etme, birilerinin dilini 

kendi dili yapma ya da diğerinin dilini 

imha, girilen her bölgede yerel 

kültürlerin çalınıp çırpılmasından 

ibarettir. 

Bu tarihe sahip Türk-Çoğunluk
Toplumcu Sanatçıları bu karakterden ne 

kadar uzak olabilirler? 

Ankara Birlik Tiyatrosu Grubu, Yılmaz 
Güney'i onun içeriğinden uzak sunmak 

ile nereye denk düşüyor? Zeki Göker, 

öncelikle kendisine birkaç soru sormalı; 

ben gerçekten Yılmaz Güney'i anlamış 
mıyım, ben bir Türk (belki de Göker'in 

etnik kökeni Kürttür, ama bu önemli 

değil, önemli olan onun kim adına 
konuştuğudur} tiyatro yönetmeni ve 

oyuncusu olarak yok edilen bir halkın 
yaratılarını işleme hakkına sahip miyim, 

sahipsem, nasıl? 
Zeki Göker, kendisini sınıfın sanatçısı 

görüyor. Bu sınıf kim? Türk işçisi (ve 

bunlar içerisindeki Türk kafalı Kürtleri de 

saymak kızım) Türk Köylüsü. Temsil 

edilen sınıf sorgusuz sualsiz 

yüceltilirken, Türk işçi ve köylülerinin ne 

denli ırkçı yaklaşımlar içinde olduğu 
unutuluyor. Birçok işçi ve köylü oğullarını 
severek diğer bir halkın kıyımına 
gönderiyor. Bugün kesinlikle gözardı 
edilmemesi gereken en karar verici olgu; 

çoğunluk toplumu işçi sınıfı ile azınlık 
toplumu işçi sınıfı arasındaki farktır. 
Çünkü sınıRar iddia edildiği gibi kardeş 
ve özdeş değiller. 

Son yıllarda yapılan birçok sanat 

çalışmaları; bunlar arasında özellikle 

"Eşkiya", "Işıklar Sönmesin" filmleri ve 

"Bir Güzel Çirkin Kral" oyunu Kürt 

kültürünün sanatsal sömürüsünün en 

bariz örnekleridir. Bu olgu en uç 

noktada kültür-faşizmine denk düşer. 
Türkler, Kürtlerin hikayesinden aşağı 
inmeliler. Türkler, Kürtlerden özür 

dilemelidirler. Ve bu sürece öncelikle 

Türk sanat çalışanları öncülük 

etmelidi rler. 
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Niye 
Kad1n Kodina 
Karş~? 

Son günlerde sohbet topluluklarının 
azlığı gözönüne alınırsa sıklıkla 

karşılaştığı m bir şey var. 
Anlamaya çalışıyorum. Konu şu; her 

nedense "değer yargılarımız, örf

adetlerimiz" adı altında feodal, 
baskıcı ataerkil kültürü savunma 

durumundalar. Işin ilginç yanı ise bu 

savunmayı kadın örgütlerine karşı 
geliştirmeleri. 

Sohbette; girişken, biraz konuşabilen 
kadın diyor ki; "Herşey kabul ama 
bir tek şey hariç, aile kültürü, kadın 

istediği ile nasıl yatar kalkar! Bizim 

(bazı) geleneklerimizin korunması 
ı ll 
azım ... , 

Soruyorum; Niye yatıp, kalkmasın? 
Niye kendi özgürlüğünüzü 
kısıtlamaya çalışıyorsunuz? 

"Aile, Eng~ls, Marks, Ailenin, Özel 
Mülkiyetin, Devletin Kökeni, kem, 

k.. ll 

um ... 
Yorum yok. 

Yani şöyle de düşünülüyor, "Ha 

özgürlüğümüz olsun da ister 
kullanırız, istemezsek kullanmayız." 
Düşünüyorum da böylesi bir ruh hali 

doğal ve kendi halinde ortaya 
çıkmaz. Bir organizma dahi kendi 
aleyhine olan yaşam koşullarını 

1!1 yaratamaz. Bundan hareketle, erkek 

baskısını damarlarımızdaki kana, 

beynimizdeki her hücreye sindiğini 

ve yer. ettiğini söylüyorum. Kendi 
doğamızdan korkacak kadar. 
Ve bütün bu kara tabloya rağmen 

kadın doğası öyle fettan, öyle işve, 

bazen öylesine oynak ki sırası 

geldiğinde bu "örf ve adetleri" 
omuzunun üstünden atıverecektir gibi 

geliyor bana. 
Kadınlardan aldğım mesaj bu yönde. 
Çünkü hiçbir zaman süreç tersine 
işlemez. lşlese de bir süre sonra yine 

normal seyrine döner. 

Bunları söylerken yaşadığımız 

toplumun yargılarını yine de 

görmezlikten gelemiyoruz elbette. 
Şimdi kalkıp da bizi eleştiri 
bombardımanına tutacak olan kadın 
ve erkek arkadaşlara seslenme 
gereği duyuyorum. 

Hiç korkmayın; biz öyle feodal, 

sosyalist, neredeyse sosyo-feodal(!) 

denebilecek bir kültürün ürünüyüz ki, 

kendi kendimize uyguladığımız 
otosansür o kadar güçlü ki, 
söylediklerimizin çeyreğini bile 

hayata geçiremiyoruz. Bizde 
yaratılmış olan tahr 'batlar o kadar 

fazla ki. 

Yaşasak dahi altındar kalkamıyoruz. 
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~~~~~ 1 970-1980 ARASIKADlN GRUPLARI (ll) 

IJ 

Rizgeri ve Alarizgeri 
lll. Kadm Tanık 

-ilk örgütlülük aniCI}'Işınız Rizgarf 
süreci ile başlayıp, yine o anlayışla mı 
devam ediyorf "Kadınlık* bilincine -
örgüt öncesi- içindeyken mi, örgüt 
dışındayken mi vardınız9 

*Evet ilk onunla başladı, hemen 
hemen onunla da bitti . Ancak şimdi 
siyasal bir anlayış;m yok, bitti. Siyasal 
bilincim olmadan da kadınlık bilincine 
sahiptim. Genç iken Duygu Asena'nın 
yazılarını ve Kadınca'yı okuyordum. O 
ara evliydim. 

-Örgütlülük sürecinizde tepeden mi 
geldiniz yoksa tabandan mıf 

*Direk lider kadro ile tanışmama 
rağmen sempatizandım. 

-Kadınlann örgütlenme ~unl~u 
açısından -diğer harebtlere namran
bir doyurua.ıluktan sözetmek mümkün 
müydüf 

*Çok fazla diğer hareketlerle 
kıyaslayacak bilgim yok. Ama lider 
kodroda çok fazla kadın yoktu. 
Sempatizan kadın da hemen hemen 
yoktu. 

-.Sizce kadıniann farklı yerlerde yer 
almalannın nedeni farldı aniCI}'Işlann 
kadın sorununa yaklaşımlanndan mı 
kaynaklanıyorduf 

. *Hayır, benim orada bulunmam 
tesadüfi idi. Bir yakınırndan dolayı 
aralarına girm iştim . · 

-Sizce kadın sempatizanlar sayısal 
oranlan ~ruhusunda yönelimlerde 
var mıydılaıi Ve daha çok hangi 
alanda ~undulaıi 

•Hayır yoktular, varolan kadınlar da 
erkek akrabalarından dolayı 
oradaydılar. Bu şeki lde gelen 
kadınların da çoğu ev hizmeti, 
barındırma gibi işleri yapıyorlardı. 

-Içinde yeraldığınız anlayışın kadın 
sorunu ile ilgili perspektif ve 
çolışmalannı ana hatkmyla anlatarak 
elde ettiğiniz kazanımiann neler 
olduğunu açıklar mısınızf Genel 
anlamda kadın sorunlan pratik 
anlamda kadınlan örgütlernek için 
özal çalışma alanlan var mıydıf 
(dernek, vakıf, kadın komisyonu vb.} 

*Neden kadınlar yok ya da az 
diyerek ben de hep şikayet ederdim. 
Onlarda; "kadınların yer 
almamalarının, yetersizliği Kürt 
toplumunun özelliğinden 
kaynaklanıyor" derlerdi. Ben de 
gittiğiniz evlerde kadınlarla konuşun , 
onları geliştirin derdim. Kadınları 
kazanmak şeklinde doyurucu bir 
kazan ımımız olmadı. Çünkü siyasal 

~-- - - - - -- -~--------
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çalışmalar erkeklere yönelikti. Bunu 

örnekliyeyim. Bir evde sohbet 

ederlerken kadınları aralarına alıp 

bilinçlendirmezlerdi. Şimdi 

düşünüyorum neden bilinçlendirsinler 

ki? O zaman kim onlara hizmet 

ederdi? Belki de benim bulunduğum 

ortamda, yakınırndan dolayı öyle 

oluyordu. Kısaca çalışmalar h.ep 

erkeklere yönelikti. 

- Kadınlarla ilgili yapılan 
etkinliklerde kadınlan etkinl•rrne ya 

da yetkinleştinne amacı var mıydı9 

*Zaten öyle bir çalışma yoktu ki özeli 

olsun. 

-Kadınlar için eğitim çalışması 

yapılıyor muydut 

•Benim de içinde olduğum bir kadın 

grubu oldu ve Felsefenin Temel 

ilkeleri'nden başlamıştık. Ancak ben 

sağlık nedeniyle ara verdim, sonra ne 

oldu bilmiyorum. 

·Bu süreçte kadınlıöınızı ve 

cinselliöinizi ~rken varolan 
yaklaşımlan özelden genele 
değerlendirerek konuyla ilgili ilginç bir 
anınızı anlahr mısınız9 

• O süreçte kadıntoro yaklaşımları 

çağdaş değildi. Pratikte tam tersi idi, 

yani feodal davranıyorlardı. Teorik 

olarak belki çok güzel şeyler 

söylerlerdi. Dediğim gibi pratikleri 

kadın konusunda feodaldi. Örneğin 

köylere çalışmalara gittiklerinde köylü 

m kadınların onlara yiyecek hizmetlerini 

eksik bulup, eleştirirlerdi. Çaydanlığın 

temiz olmadığı gibi şeyleri anlatırlardı . 

Yani yine kadından özel olan ev içi 

hizmet, kısaca kadından bekledikleri 

kadınca davranış ve erkelen de erkeçe 

davranma biçimi. 

- Beraber çalıştıöınız erkek 
yoldaşlannızın kadın konusunda teori 
ve pratikleri arasında farklılıklar ·var 

mıydıt Olduysa ne zaman forkettinizt 

Farkettiöinizde size kal'}ı olan 
daVranışlannda değişme oldumut 

*Tabii olmaz olur mu! Dediğin gibi 

gözlemlerim sonucu gördüğüm 

erkeklerin siyasal çalışmada kadınlara 

farklı yaklaşım vardı. Tavırları 

değişmedi, çünkü beni kardeşleri gibı 

gördüklerinden, veya henüz siyasal bir 

arkadaş gibi görmedikleri için daha 

doğrusu bu farklılıkları onlardan 

ayrılıp bağımsızlaştıktan sonra fark 

ettim diyebilirim. 

- Parti içinde hak ettiöiniz halde 
kadın olmanızdan dolayı elde 
edemediöiniz mevki, ürün, kazanım vs. 

vormıt 
•Hayır. 

- Bugün vordıöınız noldoda 
degiştiniz mi veya hangi yanın ız CJÖır 
bcwyoıi 

*Hayır değişmedim. Ancak çok içime 

kapandım. 

-o günden bugüne geçirdiöiniz 
deneyimler doörultusunda siyasal 
yapılanmalar içerisinde kadıniann 
ikinciliöi kabullenmelerinin günahını 
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Neden 

kadınlar yok 

ya da az 

diyerek ben 

de hep şikayet 

ederdi m 

Onlarda; 

"kadınların 

yer 

almamalarının 

, yetersizliği 

Kürt 

toplumunun 

özelliğinden 

kaynaklanıyor 

" derlerdi. Ben 

de gittiğiniz 

evlerde 

kadınlarla 

konuşun, 

onları geliştirin 

derdi m. 

kime (erkeklere-Kadınlara
düzene) çıkanyorsunuzi 

*Bazen düşünüyorum da 
sorumlusu düzen Ama öte 
yandan da biz anneler bu 
erkekleri yetiştiriyoruz. Biz 

anneler düzeltmedikten 
sonra, çark devam edecek 
Sonuçta sorun yine 
erkekler. 

- Bağırnstz kadın 
hareketinin tartışılmasının 
tam da ideolojik 
aynşmolonn yaşandı~ı 
sürece ve 12 Eylül 
sonrasına rasılamasını 
nasıl 

değeriendiriyarsunuzf 

Bana göre kadınların 
daha çok bilinçlenmesi, 
çünkü daha önceleri 
varolan sol muhalif 
dernekler ve kurumlarda 
erkeklerin yonettiği 
yerlerde kadınlar ikincil 
olarak çalışıyordu. 
Gruplarda, ideolojilerde 
erkeklerin dediği daha çok 
oluyordu. 

-Gelinen noktada Kürt 
kadınlannın feminizmi 
tartışmaya başlamalannı 

neye ba~lıyonunuzf 

*Kadınlar bilinçlendi, 
dışarıya açıldı Bunu bir 
kapalı kutuya 
benzetebiliriz. Tabii 

bugünkü az da olsa 
kadının dünyaya açılması 
televizyonun, basının etkısi 
oldu. 
-Sosyalist, Kürt, Kadın ... Bu 
üçlü kimiilde biriilde kadın 
sorunuyla ilgili 
çalışmalanntzi Ve bu 
kimliklerden hangisi sizde 
~ır basıyor? 

*Hiçbir çalışmam yok. 
Ama ileride koşullarım 
olursa olabilır. 

_ -Genelde her ideolojinin 
yarath~ı bir kadın tiplemesi 
var. Sizin tip!emeniz. .. 

*Çok kadın yer almadığı 
için bana göre 
örgütlenmedeki kadın 
tipiemeleri arasında fark 
yoktu. Kadınlar hep aynı 
idi. 

-Son olarak söylemek 
istedi~iniz bir}ey var mı' 

*Önce Rizgarl dön mi 
sonra da Alarizgeri 
dönemi ağırlıklı oldu 
Çalışmalarda aktif 
olmadığım için onları 
yargılamak bana duşmez. 
Sadece gözlemlerimi 
söyledim. Bu gözlemlerim, 
siyasi ve ideolojik değıl 
Ama gözfemlerimden 
çıkardığım sonuç buydu. 
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YABANCILAR YASASININ 19. MADDESi ve .. 
GOCMEN KADlNLARA UYGULANAN • 

ŞiDDET 
Avrupa Birli~i dışındaki ülkelerden 

Almanya'ya gelen kadınlar ya aile 

birleşmesinden dolayı göçmen bir 

erke~in eşi olarak buraya geliyorlar, 
ya da Almanya' da bir erkekle 

evlendikleri için. Yabancılar Yasası'nın 

19. maddesine göre bu kadınlar ancak 
dört yıl (istisna durumlarda 3 yıl) 
Almanya' da geçirilen bir evlilik 

süresinden sonra bağımsız bir oturma 
iznine sahip olabilirler. Alman 

kanunları bu koruyucu rasist yasalarla 

''Yabancı Kadınların" göstermelik evlilik 

yolu ile Almanya'ya göç etmelerine 

engel olmayı istemektedir. Yabancılar 
Yasası bu amacına ulaşmak için bazı 

insanlık değerlerini çi~nemektedir. 
Mesela; insan onuru, insanın kendi 
bedeni hakkında karar verme hakkı ve 

kanunlar önünde eşitlik gibi. 

Eğer göçmen kadınlar, kocaları 
tarafından fiziksel ya da ruhsal tacize 
u~radıklarında üç-dört yıl içindeki süre 
dolmadan eşlerinden ayrılırlarsa, ya 

da onlardan kaçarlarsa, Almanya' dan 
sınır dışı edilme tehdidi altında olurlar. 
Bütün bunlar demektir ki: 

•• Almanya'daki ilk dört yılda kadın 
kocasına tamamıyla bağımlıdır. 

**Kanunun emrettiği mecburi evlilik 

yılları boyunca kadın kocasından 
ayrılamaz. 

**Koca Yabancılar Yasası'nı her an 

baskı aracı olarak kullanır, kadına 
şantaj yapabilir. 

**Hatta kadın kendine ve çocuklarına 

kocası tarafından yöneltilen en ağır 
suçlamalar ve ölümcül tehditler 
karşısında bile kocasını terkedemez. 

**Eğer kadın, taciz dayanılmaz 
boyutlara ulaştığı için kocasını terk 

ederse Yabancılar Yasası'nının 19. 
Maddesi'ne göre terkedilmiş demektir. 

**Kadın kocasından kaçıp "Kadınlar 
Evine" sı~ınırsa bu durumda çalışan 
kadın işini kaybetmekte, sosyal yardım 
ile geçinmek zorunda kalmaktadır. Bu 
da onun Almanya' dan kovulmasının 

bir nedeni olarak sayılabilmektedir. 
**E~er göçmen kadın için bu ülkede 

yaşamanın verdiği yaşam koşulları 
ağır ise ve bu dili kullanamamak 
problemi de yaşıyorsa çok zordur. 
Onlar için ayaklarının üzerinde 

durabilmek zordur, bu dili de iyi 

konuşamıyorsan iş bulamazsın . Ayrıca 
nereden geldi~in de önemlidir. 

Kocaların uyguladı~ı şiddet ve 
ayrımcılık yetmiyormuş gibi bir de bu 

ülkenin ırkçı yasalarına maruz kalırsın 
Yabancı oldu~un için temizlik işlerine 
veya en kötü işlere bile alınamazsın. 
Veya hep öncelikli olarak Almanlara 
sonra Avrupa ülkelerinden olanlara iş 
imkanları sa~lanır. En son sıra sana 

gelir. Çünkü sen Üçüncü Dünya 
ülkesindensini Ve tekrar bir göçmen 
kadını olarak bütün hakların elinden 

alınır. 
**Ülkelerine gönderilme psikolojisi ve 

korkusu yaşatılır. 
**Bu kanunlara göre kadın kendisi 

ı 
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Yabancılar istemezse bile geldiği göçmen kadınlar 

Yasası 
ülkeye geri gönderilmek etkileniyorlar. Bir yıl 
zorunda bırakılmaktadır. içerisinde yapılan bu yasa 

amacına Bu kadınlan değişikliği sözde 19. 
ulaşmak için gönderildiklerinde nelerin Maddeyi "iyileştirici" bir 
bazı insanlık beklediğini , nasıl ölümcül önlem olarak alınmı~ olsa 

değerlerini tehditler altında olduklarını da henüz hiç kimse bu 

çiğnemektedi r. ve oradaki yaşam yasadan faydalanmış 

Mesela; insan koşullarında kendilerini değil. Yasadaki değişikliğin 

onuru, ınsanın nasıl kurtaracaklarını veya göçmen kadınlar için ne 

kendi bedeni 
ayrılmış bir kadın olarak gibi değişiklikler, yararla( 

hakkında 
onları nelerin beklediğini getireceği kesin olarak 

hesaplanmadan. bilinmiyor. Yasada "Harte 
karar verme Biz Almanya' da Falle" denildiğinde hangi 

~ hakkı ve yaşayan göçmen kadınlar, durumlan kapsadığı açık 
kanunlar 19. maddenin; tüm değil. Bunların netleşmesi 

önünde eşitlik göçmen kadınların gerekiyor. Bu konunun 

gibi. yaşamiarına karar veren, kadın kuruluşları ve 

Eğer göçmen 
şiddetin, tacizin, gruplan tarafından 

cinsiyetçiliğin ve ırkçılığın araştırılıp, değerlendirilip 

r kadınlar, köklerini taşıyan bu kadın kamuoyuna açık bir 
1 

kocaları maddelerin tamamen şekilde sunulması l tarafından 
kaldırılmasını istiyoruz. gerekiyor. Yeşiller Partisi bu 

' konuyla ilgili Yabanetler 
ı fiziksel ya da 19. MADDE'DEKi SON Dairesi'ne baskı yapsa da, 

l ruhsal tacize DEGiŞiKLiK Yabancılar Dairesi 

uğradıklarında Insanları cinsiyetine göre değişiklikle ilgili bilgileri 

bir kez daha bölerek olmadığını iddia ediyorlar. 
üç-dört yıl göçmen kadınların Bu yasanın biraz 

içindeki süre Almanya'daki yaşamlarını , "iyile~tirici" yönü de olsa 

dolmadan evlilik durumlarına göre henüz işlerneyişi ve bu 

düzenleyen bu yasa 1 yasadan nasıl 
eşlerinden Ocak 98'de değişikliğe yararlanabileceğinin açık 

ayrılırlarsa, uğradı. Yeni değişiklik, olmaması sadece bir 

yada onlardan boşanan e~lerden biri eğer kandırmacadan ibaret 

evliliğe dayalı veya aile olduğunu gösteriyor. 
kaçarlarsa, birle~mesi nedeniyle Alman Devleti kendi 

Almanya'dan Almanya' da duruyorsa yaptığı ırkçı maddeleri 

sınır dışı özel durumlarda " Harte iyileştirme politikalarıyla 

Falle" :ı:or durumlarda kapatmasınlar. Önce kendi 
edilme tehdidi Almanya'da kalabilme içindeki ırkçılıklıklarını 

altında olurlar. imkanı getirilebiliyor. Bu iyileştirsinler. 

ll 
durumdan en çok 

----
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R 
2 sorusudur bizi bir "şey" 

v "Pen kimim?" 
n onunu kesen. Ben kimim2'ın 

dan b' c şey" olmak zorunda 
lurnsa 1oşmok. 
1ırman n araçların el erinde 

karşıları.,do duran çamur 
dcrler 'G t, aynoya bak, ne 
bil' 
ne gıder kendimize bakarız 
va dır uzerimizde, etekleri 

edumuz gözükür. Derler: 
'r kızs Dolayısıyla kilodunu 

me, ayıp Kızlar k lotlarını 
mez. u durumun bir başka 

e yonu da şudur. Mese o düşüp can nı 
şs ndır, ağla sın Derler. "Dur hele, 
o Senın p p'n var, dolayısıyla 

s n ve erkekle ağ amaz." (Bu durumda 

du unursun acaba erkekler -pipisi olanlar-

o ar nı gostereb rler mi ve kızlar -fırfırlı 

b e g yenler aglayabilirler mi2) 

K z v ya c kek o orak tanımlandıktan 
nra sen artık b rı ındır, oteki değil. O 

o ki içın sen bir otekisınd r Dolayısıyla sen 

si da bir citekis nd r, herkes bir ötekidir. 

zkonus olan topla"' bir otekileştirme 

p osudur Anlamall'an ı rı, 
aşılmaman ın, yol :l zlaşmanın ve hayal 

ki k arının nedenı, s nin hep bir öteki 

man ır. 

D rk rı bır ötekiyle tonışırsın Bu öteki bir 

ktır ono aşık o man gerek r (Ancak bir 

ege aşık olabilirsin), nitekim olursun 

rçekten de o bır erkektir El eyince 

s şen bır pıpisı vardır sakolları ve 
bıy kları vardır Bacaklorı kıllıdır (Seninkiler 

ıs baze kıllıdır, çü n ku onla ı AGDA YlA 
o rsın), omuzları seninkinden biraz daha 

g nış, poposu ıse bıraz daha dardır. 

Se d n daha guçlü olduğu soylenir. Tecrübe 

ve 

ILI 
edersin; evet, ciyledir Genellikle senden 

daha "mantıklı" olduğunu iddia eder, seni 

"duygusal" olmakla suçlar ve zekondan 

korkarsa şayet seni aşağılar. (Gerçi 

korkmasa do aşağılar) Nedense hep, onun 

senı, senin onu sevdiğ'nden daha az 

sevişinin acıs kal r içinde. Önemscdiğiniz 

şeyler genellıkle farklıdır, sen onun 

onemsediklerini onemsersin, o senin 

cinemsediklerıni onemscmez. Duş 
kırıklıklarının "doğal" olduğunu düşünürsün, 

çünkü o "ötekıJir", o, "doğal" olarak 

ötekidır. Onu anlamaya çalışırsın zaten, 

onladığının kadarının sona yetmeyişinin 
kend'ne ait anlamiandırma o aç~orının 

olmayışından kaynaklondığırıı çok sorra ve 

belki aniersın 
Bir Kürt arkadaşın olur. Onun da bir oteki 

olduğunu öğretilmiştir sana, belki de sen ın 

bir öteki olduğun da ono. Ama dostluğun 

dili ortaktır. Dostluk ötekileşmeyi 

önemsemez, yerine farklı! ğı koyar. Onun 

dinlediği, senin anlamadığın, hüzünlü 

şarkılar vardır, fakat hüznü anlarsın. 

Çocukluğunda koşup oynadığı çayırlar, 

tırmandığı ağaçlar yasaktır şimdi başka 

çocuklara En azından çocuklar cizgur 

kolmalıdır. Konuşurken Türkçayi dayatıyor 

olmak rahatsız eder seni Dostunun kendi 

dilinde kendini anlatmosının, bu küçucuk 

rahatlığın bile, ondan esirgeniyor olması 

seni de rahatsız eder. Babil Kulesini 

suçlamak neye yanar ki2 "Yeter ki dost 

olalım, dostluğun gucüdür biz' biz yapan 

Sarkılar ağıt olmasın." dersin, farklı olmak 

öteki olmak değildır 
Farldı olmak cizgürleşmenin araçlarını 

çoğullaştırmaktır Kendini ifade etmenin 

yollarını, dünyayı ve kendim anla'Tla 

araçlarını yaratmak ve kullanmakt·r 

özgürleşrnek Ismini kendin koymaktır . 
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FiZiKSEL EKSiKLiK 
J-..ı • •· 

1 MANTlKSAL ve YETENEKSEL EKSIKLIK 
' 

DEGiLDiR 
Kapitalist-sömürge ülkelerde düzene 

karşı çeşitli muhalefetler ortaya 

çıkm"ıştır. Buna bağlantılı olarak da 

çeşitli sorunlar ortaya çıkarılmıştır. Bu 

sorunlardan biri de kadın sorunudur. 

Bu sorunun farklı boyutları vardır. 

Kadın, konumu gereği sürekli 

aşağılanmaya, ezilmeye tabi 

tutulmuştur. Fiziği gereği üretimdeki 

yerini de tam olarak olamamıştır. 

Biyolojik olarak cinslerin dişi ve erkek 

olarak ikiye ayrılması ve bu ayrılığa 

dayanan işbölümü, tarih boyunca içiçe 

girmiş bir gereklilik olarak görülmüştür. 

Kadının anatomik bakımdan daha 

ufak·tefek ve güçsüz olması işgücünün 

daha az yararlı bir üyesi olmasına, 

daha doğrusu öyle görülmesine yol 

açmıştır. 

Özellikle toplumsal gelişmenin ilk 

aşamalarında erkeğin fiziksel 

üstünlüğü sayesinde doğaya (kadından 

esirgenen doğaya) egemen olma 

araçlarının kadına nasıl sağlandığı hep 

vurgulanır. Önceleri erkek doğaya 

egemen olmayı ve yaratmayı 

üstlenirken, kadına ise bakımla ilgili 

işler verilmişti. Ve bu şekilde kadın , 

özel mülkiyet, çocuk vb. gibi 

korunacak şeyler arasına girdi. 

Kadının ezilişini ve cinsiyetinden dolayı 

ağır beskılara uğramasını özel 

mülkiyetin ortaya çıkmasına 

bağlayabiliriz. Ancak fiziksel olarak 

güçsüz olmasını, kadının çocuk 

doğurup büyütmekten başka hiçbir iş 

yapmamasına değil, yalnızca belli 

toplumlarda belli tür işler 

yapmamasına bağlayabiliriz . 

Ilkel toplumda: eski çağlarda ve hatta 

kapitalist toplumda kadının yaptığı iş 

küçümsenmeyecek kadar büyük 

olmuştur. Kadın genellikle şimdikinden 

çok daha fazla ç~lışmıştır. Sorun işin 

biçimindedir yalnızca . Üretken emek 

olarak ölçüldüğünde ev emeği miktarı 

bugün bile çok büyüktür. 

Ama yine de kadınlar hiçbir zaman, 

fiziki yapıları yüzünden ne sürekli 

olarak, ne de ağırlıklı olarak sadece 

günlük ev işleriyle uğraşmak zorunda 

bırakılmamışlardır. Kadınlar köylük 

alanlarda, tarlalarda erkekler kadar, 

bazen de onlardan fazla çalışmışlardır. 

Fiziksel eksiklik ne geçmişte ne de 

günümüzde, kadının toplumda aşağı 

bir düzeye itilmesinde yeterli bir etken 

olamaz. Baskı, artık her iki cinsin de 

paylaştığı bir ideoloji olacak biçimde 

yaşanmaktadır. 
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BU KÖŞE SİZİN 
5. Kürt Kadın Konfe~ansına katılan kadınların birer satırlık duygu 

ve düşünceleri. 

• {t)sgün baduısuı. <Ösgiü~eş. 

•Kadın, sen kendin ol yüreğinin ve bilincinin olduğu yere git . 

. ö-• <Wu.,. cg.,.,.'-5-Sııı-ı-19-'.,....., 
•Sevgisiz yaşam düşünülemez. 
"Her türlü kadın sömürüsü ne kar~ ı mücadele edelim. 

·qjü.~eği11i3e yeni ~u ~e1tptlni3. CBu güçQe, ~adm gücü ıQe i~Hda.~t 

payQaşınaya doğltu yoQ aQacağLô, bugün. 
•Dört parçaya bölünmüş zavallı yüreğim duyuyor musun? 

•9\ff.:ıg <lfS'.:t~~lltl k.:t~ıı.f.:tl'ttl fw~r111i e.f..ckfc...,, e.f..cf..fcntl ft.:ı~tini h.1~111f.:tN ı:".)•ll~Ut1. 

·9jey t\C!ti6 i~Hda.'ıuu eQüıden bL!ta~man ge.~ekecek. i~te/tsmı o i~tida!tt 
bi!tQıHe eCimi3c aQabıQL~iô· 
"Bir dünya istiyorum, eşitliğin olduğu; sömürünün, ezen·ezilenin, erkek egemenliğinin 
olmadığı. · 

• 5e"jifi tfaıı otfarıııı betıi bckfiLor. 
"Daxwaza jinan serkeftiya (Piatformcı jineıı Kürt!) 

• Artık kendimle barı!iık olmayı öğrendim. 

• </ISan olmak gii::.el, lwdm olmak dalıa da güı.el. 

•vapacaklarımızı, yaşayacaklarımızı ne zamana kadar erteleyeceğiz? 
•sorgulamak ama neyi? inan herşeyi. Ama önce KENDiNi. 
•cgen bu 'aJ ... Aqj..At:f.9 srcmrL.! ı~tı~o,luııı. 

·B(.,~ .. l.,,.,,, islc~iii .. <Jibi o~·l••rfc5111<!)i '\'C ~u...,ftef efıııcsi. 
•rürksüz, programsız ve sansürsüz bir PJK'liyim. Cinselli~imf elli bu 1<6tegoride yaşıyorum. 
lütfen benı de böyle kabul edin. Sizi seviyorum. 

•-&, 9ih\ ltt.t\olk""- ht-M Çolt -AW 1-\L... d.t. Çolt ~wz ~~- Y-.JA.,.,. Çolt ttw .. ~. 
* Oya sen çok güzel bir Kürt kadınısın. 

• 0f"M4lt\d.A. !lVf"V~Mtlt t.d·t.!;lOn/ıM, 
•sistemin, annemin 17eni köleleştiren zincirlerini kırma yolculuğunda yürürken, KÖLN'de ll Kürt kadınlarıyla 17ulu~maktan, dayatılan 17askıcı zincirleri kırmanın ı>akin, kararlı, 
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örgüEiü yürüyüşlere dönüşme umuduyla doluyum. 

*Sıcacık anne kucağını ve sesini özlüyorum. 
•o;reniyorum, uyumayacağım ve sakızım hala ağzımda dans ediyor, çıt-çat, çot- çut. 
Dünya varmış! 
•Kadın olmanın var olur dayanırlı~. Harika. 
*Jene Kurd. 

• 03cıı Giıtuu ı;.,~,, :J"'"'ffcrııı~kı bir .~"f 0~11111. 
"Öyle bir 5evgi i5tiyorum ki sonunda acı, hüzün ve hayal kırıklığı olma5ın. 

q{~bı~u5Mln~ gcbtli~Otu~ı~! .9~ı Lı sohaım \O\ ıığ0ımdn. nr nMa'l (g"ıL,~ nasıt?} 
•Eğer bu gün varım diyebiliyorsam, iradem ve bilincimle varım. Irade ve bilincimizi 
güce dönüştürelim. 

•Canım cemooti değil, seni seviyorum. 
•ve herşey bu anlamsızlığın içinde bir anlam taşıyordu düşününce ve yaşoyınca. 

•şu anda kafam çok karışık. 

•Bugün maviyi, yeşili, sarıyı düşünebilirken Kürt feminizmi nedir, onunla boğıştır. 
•feminizm de diğer izmler gibi pis, renksiz, rüyasız bir yalan. lzmleri bırakın 

SANAT yapın. Çünkü sanat renkli, rüyalı, çok çeşitli güzel bir YALAN. 
•€rftcftfcr o k-1~ar 5a~•f '-'C fıorhah l~i, 

seıı oıları SC'-'ip 5C"I.'tiiCÔ9itıi eser Gifmi~Ol'5<111 aftfarıtra sıçı~orl'ar. 
•8\c~~r ~c0bı~en ofsn~dır.ı 

•Kadınlar sizle çalışmak çok yorucu, akşamları sizle halay çekebilma imkanım 
olsaydı sizleri hiç çekemezdim. 

C\\., .,,,.,(,. fcınıııisCinı ~~~'"'"'· 
•ıu~ ol.t.Mc.A!lA. d.dt A.ÖIA~Öt.M-
•rlatformda bulunduğum için çok mutluyum. Feminizm hakkında çok bilgi edindim. Ne 

mutlu Kür:t kadın platformu var ve platformda Kürt kadını kendini ifade ediyor. 

• 

•Canım Cımcnata, çay çok isHyot v1-hnı etrh 'V<üH koduuna ne kadaıı çok yaRışıyot 
~coba bett de gıyscm baıtCl do yobşı' ııu? uVuhtoı'iıı ~eçdeOec,ine deı;am etıııel.? 

isUyoJtulll, ottdan soıt\a yoııakQa.tını ıSL'ıır soıt.\0 öpınck ısHyoJtum. ©ğeuınu çot! ö3Qedi111 . 

•Dilerim ki lnı;anları gittikçe daha fazla teorize yapmaktansa, teorik öğrendiklerini az da ol!la 
mümkün oldugu kadar pratiğe geçlr5e. 

•şu an Diyarbakır' dan gelen kadınları dinledik. Tüylerim diken, diken. Hisleri m 
darmadağınık. Ensesti tobusunu yıkmışlar. Kürdistan'daki bütün tabuların yıkılması 

dileğiyle. 
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ÖZLEM, ACI 
GÖZV AŞLARI ve UMUT 

Uzun zamandır düşünüyordum, 

köklerinden koparılmış bir insan 

kurumuş bir ağaca benzer bu 

düşüncede uzun zamandır özlemini 

çektiğim doğduğu m yer olan Dersim' e 

gitmeye karar verdim. Bu özlemle 

otobüse binerken tarifi imkansız bir 

heyecan iÇindeydim. Otobüsün en 

önünde oturuyordum. Yanımda saçlarını 
iki taraftan örmüş, uzun, hafif ak 

düşmüş, başörtüsü omuzuna düşen 
dalgın ve bitkin bir halde olan bir ana 

oturuyordu. O bana bakıyor, ben ona 

bakıyordum fakat bir türlü iletişim 
kuramıyorduk. En nihayet dayanarnayıp 
sordum "Dersimli misin ana " diye. Oda 

beni şüpheli bir şekilde süzerek "evet" 

dedi. Kürt'müsün diye sorduğumda ise 

uzun bir suskunluktan sonra evet dedi . 

Türkçe iletişim kurmakta çok ıstırap 

çektiğini anlayınca boğazıma birşeyler 

düğümlendi . Ana'ya dönüp neden 

}ürkçe konuşmuyorsun ana? dedim. 

Insanları zorla, kendi dillerinden yoksun 

bırakan sisteme öfkelenip utangaç bir 

tavırla, anam sen kürtçe konuş, ben 

konuşamazsam da seni anlarım. Ana 

gözlerini açarak "Kürtçe gerçekten 

anlıyormusun dedi. Birkez daha evet 

deyince güvenle bana bakmaya 

başladı . Bir ara otobüs mola verdi, 

sanki o konuşmadan sonra ana-kız 

olmuş gibi otobüsten inip ihtiyacımızı 
giderdi k. Otobüs hareket edince şöför 
ne yaptı dersiniz? Arabesk bir kaset 

taktı. Çekilir gibi değil. Ana bana 

bakıyor, ben ona bakıyorum sonra da 

onlamsız bir şekilde şöföre bakıyorduk. 
Dayanarnayıp şöföre Kürtçe kaset yok 

mu, neden arabesk koydunuz? deyince 

ters bir şekilde bakıp, ben de Kürtçe 

ll kaset bulunmaz deyip müziğini inadına 

dinlemeye devam etti. 
Kötü bir müziğin eşliğinde ana ile 

sohbetimize devam ediyoruz. Ana, 

Dersim' in Mazgirt ~çesindenmiş, dört 

oğlu, üç kızı var. iki katlı evleri, bağları 
ve bahçeleri varmış. Devletin çocuklarını 

rahatsız etmelerinden dolayı beş yıl 

?nce istanbul' o göç ediyorlar. 

Istanbul' da aportıman dairesinde 

oturup, Türkçe bilemed iği için 

komşularıyla iletişim kuramıyor, kursa 

bile farklı dil ve kültürlerden oldukları 

için onu anlamayacaklarından dolayı 
bu büyük şehirde büyük bir yanlızlığa 

gömüldüğünü söylüyordu. 
Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde 

büyük bir ah çekerek "Hasan" d iyor. 

Önce anlıyamıyorurn . Daha sonra 

"Hasan, Hasan" diye tekrarlayınca 

Hasan' ın kim olduğunu soruyorum 

kendisine. "Hasan benim oğlum, 

ciğerim, onu söküp aldılar." Kim aldı? 

Ne oldu? sorularıma karşılık, "O 'nu 

önce kacırdılar, birkaç ay sonra ölüsü 

bulundu." Kim öldürebilir ki. Tabii ki 

malum kişiler öldürdü. Ancak daha 

sonra anladım ki Hasan Ocak'ın annesi 

Emine Ocak'tı. Emine Ocak, oğlu 
kayıpken de ve sonra bulunduktan sonra 

da Cumartesi Anneleri eylemine her 

hafta katılıp, diğer analarla birlikte bu 

ülkede kayıplar son bulsun diye direnen 

bir kayıp onasıydı. ikimizde susmuştuk, 
arkamıza yaslanıp derin bir iç çektik. 

Emine Ana öylece susmuş ve göz 

pınarlarından damlacıklar halinde 

yaşlar akıyordu. 
Dersim'in topraklarına ayağımız 

basarken Emine Ana'nın gözyaşları 

sanki benim içime akmıştı . Garip bir 

sevinçle ağlıyordum!. .. 
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