
Delal Aydın: Bize biraz hayat hikâyenizi anlatabilir misiniz, nerede, nasıl bir
ailenin içinde doğdunuz, nasıl bir öğrenim hayatı geçirdiniz, hangi işlerde
çalıştınız?

Handan Çağlayan: ÖncelikleToplumveKuramdergisininortayaçıkmasın-
daemeğigeçenherkesiyürektenkutlamakistiyorum.Birçokaçıdansarsıcı,
çokanlamlıveheyecanvericibirçalışma.Sorunuzagelince,doğrusuöylean-
latacakçok şeyyok.Belki tanıdığımvegüçaldığımkadınlardan sözetmek
gerekir, biraz da Siverek’ten. Herkes için dünyaya geldiği yer özeldir ama
Siverek’iözelkılanbaşkanedenlerdevar.Çokzenginbirkültürelyapıyave
köklübirtarihesahipbiryerdensözediyorum.Bizimzamanımızdaartıko
özelliğinibüyükölçüdeyitirmiştiamadahabizdenbirkuşaköncesinekadar
bir mahallede üç dört dil konuşuluyormuş. Çocukluğum 12 Eylül öncesi
Siverek’tegeçti.Oldukçacanlıbirpolitikortamvardı.Dernekler,konserler,
gösteriler,kitaplar.Gençlerlesınırlıdeğildipolitikhareketlilik.Siverek’eözgü
lacivertçarşaflarının içinde,beyaz tülbentlikadınlardakatılırdıgösterilere.
Aslındaçarşıdapazardaçokgörünmezlerdiamamahallelerdeakıpgidenha-
yatiçindesondereceetkiliydikadınlar.Şimdidüşündüğümde,sırfbizimeski
mahalledebilehikayesianlatılmasıgerekenokadarçokkadınvardıki.Liseli
gençlerdeçokhareketliydi.Sadecepolitikaçıdandeğil.Kültürelaçıdanda.
Örneğinsosyaltemalarınişlendiğitiyatrooyunlarısergilerlerdi.Benimliseyıl-
larımneyazıkki 12Eylül sonrasınadenkgeldi.Her şeydeğişmişti.Parasız
yatılıbirkızokulundaokudum.Hemşireokuluydu.Yeribusöyleşideğilama
parasızyatılıkızokullarının,heledehemşirelikeğitimiverilenlerin,sınıfsal
hiyerarşilerin ve geleneksel cinsiyet rollerinin inşa edilmesinde ve benim-
setilmesindebaşlıbaşınaüzerindedurmayadeğersondereceçarpıcıbiryeri
var. Çoğu başka türlü okuma şansı olmayan öğrencilerin toplandığı bu
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okullarda,küçükkızçocuklarınaaileiçinde,meslekhayatındavetoplumsal
yaşamdakiyerleri(kitümüdeeşitsiz, itaatevetabiolmayadayalıyerlerdir)
belletilir, buna uygun davranmak üzere disipline edilirler. Bizde, bu genel
özelliklerebirde12Eylülruhueklenmişti.Defteretükenmezkalemleyıldız
çizmek(kızılyıldızıçağrıştırdığıgerekçesiyle!)yadaErolToy’unbirkitabını
okumak,disiplinlikbirsuçolarakdeğerlendiriliyorduörneğin.Butedrisatın
ardındanbiryılkadarDiyarbakır’ınElazığ’ayakınbirilçesindehemşirelikyap-
tım.

DA: Sonra?

HÇ: Sonra sosyal politika okumak üzere Ankara’ya geldim.Öğrencilik ha-
yatımboyuncahemşireolarakçalışmayadevamettim.Odönemhastanelerde
geceçalışanlarınneredeysetamamınayakınıbuşekildegündüzüniversiteye
gidipgeceçalışanlardanoluşuyordu.Gecenöbetlerinde,sağlıkişkolundasını-
favecinsiyetedayalıilişkilerfalansorgulanıyor,tartışılıyordu.Tartışılanbaş-
kaşeylerdevardı.Özallıyıllardaydıkvesağlığınticarileştirilmesineyönelikilk
adımlaratılmayabaşlanmıştı.Birkaçyılsonra,90başlarındakamuemekçileri
sendikalarıkurulmayabaşlandı.SağlıkemekçilerisendikasıTümSağlık-Sen’in
kuruluşundayeraldım.Fakültedenmezunolunca,mezunolduğumbölümde
araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım ama uzun sürmedi. Bölgeyi
kasıpkavuranortam,ülkeninheryanınıetkilemeyebaşlamıştı.Failimeçhul
cinayetler sendikacıları da hedef alıyordu. Aralarında Tüm Sağlık-Sen
DiyarbakırşubebaşkanıNecatiAydın’ındabulunduğuçoksayıdasendikacı
arkadaşı bu şekilde kaybettik. Bu alt üst oluştan bizim payımıza düşen de
cezaevioldu.Kadınlarınsendikalkatılımıkonuluyükseklisanstezimi,danış-
manım Prof. Gülay Toksöz’ün olağanüstü desteği ile cezaevinde yazdım.
AslındasadeceGülayhocamdeğil,budönemüniversiteçevresindenSerpil
Sancar’ın,YıldızEcevit’in,TülinÖngen’in,BurçakÖzoğlu’nunvedahabirçok
kadınınyakındesteğinivedayanışmasınıhepyanımdahissettim.Biryandan
böylesibirdestekvekadındayanışmasındangüçalırkendiğeryandandaceza-
evindeçokgüçlükadınlartanıdım.DahasonraAnalar, Yoldaşlar, Tanrıçalar’ı
ortaya çıkaracak izlenimlerimburadaoluştu. Farklı yaş gruplarından, farklı
coğrafyalardanpekçokkadıntanıdım,çokçarpıcıhikayelerdinledim.Kitapta
sözünüettiğimdönüşümeveözneleşmesürecinesanırımilkkezveçokyakın-
dan burada tanıklık ettim.Daha sonra çeşitli siyasi partilerin kadın birim-
lerinde ve kadına yönelik şiddetle mücadele amaçlı kurumlarda çalıştım.
Halendesendikauzmanıolarakçalışıyorum.

DA: Evet, uzun yıllardır siyasetin içindesiniz. Sizi Kürt kadın hareketinde de ak-
tif rol almış biri olarak tanıyoruz. Politikayla ilişkiniz nasıl gelişti? Kürt, kadın
ve sınıf siyasetleri arasındaki ilişkiyi nasıl kurduğunuzu, bu üç alana da olan
hassasiyetinizin nasıl geliştiğini bize anlatabilir misiniz? 

HÇ: Yaşamkoşullarımız,çevremizdeolupbitenler,yapıpedeceklerimizi,ter-
cihlerimizideetkiliyor.Sorunuzlailgilipekçoketkendensözetmekmümkün.
Siverek’teki politik ortamdan bahsettim. O ortamda eşitlik, özgürlük gibi
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kavramlar, adalet arayışı çok değer verilen şeylerdi. 12 Eylül pek çok şeyi
bastırdıamazamaniçindebastırılanşeyleryenidengündemegeliyor.Dahaon
sekizyaşınıdoldurmadan,idealistbirhalksağlığıekibiyleDiyarbakır’ınuzak
veunutulmuşmezralarınıdolaşmayabaşladığımda,çocukfelciyadakızamık
aşısıileçocuklarıkurtarabileceğimizeinanıyordum.Zamanlaoçocuklariçin
bundan daha fazlasının gerektiğini fark etmeye başladım. Sonra, aldığım
sosyalpolitikaeğitiminin,yenidencanlananpolitikortamındaetkisiolmalı.
Eşitsizliklere,ayrımcılıklarakarşıbirduyarlılıkgelişincedetekbiralanlasınır-
lıkalmıyorhaliyle.Her türlüeşitsizliğekarşıduyarlılıkgelişiyor.Üstelikbu
eşitsizlikleri insan kendi hayatında, yakın çevresinde tecrübe ediyorsa...
90’larıncehennemgibiortamındaKürtsorununaduyarsızkalmakmümkün
olabilir miydi örneğin? Kadınların dinamizmini mutlaka belirtmek lazım.
1990’lıyıllardagösterilerdeçoksayıdakadınvardı.Şimdideöyleamaozaman
yeni bir olguydubu.Çoğu, bizimmahalleninkadınları gibi beyaz tülbentli
kadınlardı. O kadınları yeniden sokaklarda görmek etkileyiciydi. Sonra, az
öncedesözünüettiğimgibikaybedilensendikacıarkadaşlaroldu.Tümbun-
larınetkisiolmalı.

Benzer bir süreç hayatımızın her alanındahissettiğimiz cinsiyet ayrımcılığı
konusunda da geçerli. Özellikle yatılı kız okulu süreci ve sonraki çalışma
yaşamı, hem sınıfsal, hem cinsiyete dayalı ayrımcılıklar konusunda yakıcı
tecrübelerledoluydu.Bunlarıbütünlüklübirşekildeanlamlandırmaise80’li
yıllarınsonlarınadoğrutanışmayabaşladığımfeminizmlemümkünoldu.

Dağınık olarak bahsettiğim tüm bu olguların birbirinden soyutlanamaya-
cağını düşünüyorum. Eşitsizlikler bir şekilde birbirinden besleniyor. Sizin
TuzlaTersaneleriaraştırmanızdasınıfsalsüreçlerleetniksüreçlerinnasıliçiçe
geçebileceğiniçokçarpıcıbirşekildegösteriyordu.Bueşitsizliklerinkarşısın-
datutumalırkendebiriniöbürününönünekoymalüksümüzyok.Örneğin
Kürt sorunu, ne sınıf sorununa indirgenebilir ne de cinsiyet eşitsizliğinden
türemiştiramabunlardankopukolarakelealınabilirmi?“Kürtsorunu”olarak
ifadelendirilmesideayrıcaproblemliolansorunlarkümesine,feministpers-
pektiften yaklaşılabileceğini, dahası yaklaşılması gerektiğini; çözümdenilen
süreçte de kadınların ve yoksullar, emekçiler gibi kesimlerin aktif özneler
olarakkatılmalarıgerektiğini,aksitaktirdebunungerçekbirçözümolmaya-
cağınıdüşünüyorum.Benzerşeysınıfsiyasetiiçindegeçerli.Sınıfsoyutbirşey
değil.Toplumsalcinsiyeti,etnisitesivedahabaşkafarklıözellikleriolaninsan-
lardanoluşuyor.CinsiyeteşitsizliğineveyaKürtsorununakörbirsınıfsiyase-
tininbaşarışansıolabilirmi?

DA: Biraz da akademik duruşunuzla ilgili sorular sormak istiyorum. Doktora
teziniz ve bu teze dayanan Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar: Kürt Hareketinde
Kadınlar ve Kadın Kimliğinin Oluşumu adlı kitabınız büyük ilgi uyandırdı.
"Periferinin Periferisinden Sesler: Türkiye’de Kürt Kadınların Siyasete Katılımı"
başlıklı makaleniz Rhonda Williams Ödülü’ne layık görüldü. Bunların dışında
da önemli akademik çalışmalara imza attınız. Akademideki bir pozisyonda yer
almak yerine şimdi bir sendikada eğitim uzmanı olarak çalışıyorsunuz. Bize
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bunun nedenlerini anlatabilir misiniz?

HÇ: Akademik faaliyetin üniversiteyle sınırlı olduğunu düşünmüyorum.
Sabah 9 akşam 6 mesaisine bir türlü alışamamak gibi sıkıntılar dışında
sendikada çalışmaktan şikayetçi değilim. Severek çalışıyorum. Ama
akademideki bir pozisyonda olmamamda,mevcut üniversite sisteminin de
payıvarelbette.Bugün,öğretimgörevlisiÖzgürSevgiGöral’ınüniversitedeki
bir kadro için girdiği sınavı kazanmış olmasına rağmen hak ettiği kadroya
atanmamasıyla ilgili bir haber vardı gazetelerde. Atanmasının yapılmama
gerekçesiideolojik açıklama yaptığı gibisonderecesaçmabirşeydi.Böylebir
gerekçeolabilirmi?Başkabirarkadaştandoçentlikdosyasının,“makalelerini
aktivist gibi yazmış” gerekçesiyle yetersiz bulunduğunu duymuştum. Bu
gerekçenintekaçıklaması,toplumsalsiyasalyaşamdatutumsahibiolmaktan
soyutlanmışbirakademiküretimisteğidir.Durumbu.Banagelince,sınıfsal
konuma,cinsiyeteveetnisiteyedayalıayrımcılıkpratiklerivebunlarınarasın-
dakikesişmelerüzerineçalışıyorumvemevcutüniversitesistemininböylesi
bir bileşen üzerine çalışmalar yapan birini ne ölçüde kabul edebileceğinin
takdirinisizevedeğerliokuyucularımızabırakıyorum.

DA: Evet, anlıyorum. Peki, çalışmalarınızı yaparken aktivist ve araştırmacı kon-
umları arasında bir gerginlik yaşıyor musunuz? Sosyal bilimlerde önemli bir
yöntemsel problem olan “araştıran özne” ile “araştırılan nesne” arasındaki
mesafe sizin pozisyonunuz için neyi ifade ediyor? Bununla bağlantılı olarak bi-
limde objektivite meselesine dair ne düşünüyorsunuz?

HÇ: Aslındaaraştırdığımalanbenimiçinherhangibiralandeğildi.Yakından
tanığıolduğumvebirölçüdede içindeçalıştığımbiralandı.Akademiken-
telektüeldünyadagörmezdengelinenbualanıgörünürkılmayı,bütünkar-
maşıklığıiçindeanlaşılabilirveaçıklanabilirbirşeyolduğunugöstermeyiiste-
dim.Akademikboyut,buişidoğrudüzgünyapmamayardımcıoldu.Buaçı-
dan her iki konum benim için birbirine dışsal değildi. Rhonda Williams
ödülünün gerekçesi de buydu zaten. Akademik faaliyetle aktivist olarak
yürütülenfaaliyetleriniçiçeliği.Budurum,yaptığımçalışmadagerginlikyaşa-
madığımanlamınagelmiyor tabi.Feminist literatürvebenzerdeneyimlerle
karşılaştırmalar,görünürkılmakistediğimalana,başkayönlerdenveaynıza-
manda eleştirel bir bakış geliştirmeme yol açtı. Doğrusu bu bakış açısı ol-
masaydıeksikbirçalışmaolacaktı.Amailkinzorlanmaoldu.Araftaolmakgibi
birdurum.Sonundafeministperspektifbelirleyiciolduveçalışmabeninereye
getirdiyse oradan devam etmeye karar verdim. Yaptığım araştırma beni
başladığımyerdenbaşkabiryeregetirdi.

“Araştıran özne” ile “araştırılan nesne” arasında mutlak bir ayrım olması
gerektiğiyadaaraştıranındeğerlerdenarınmışlığıilkesineisebaşındanberi
itibaretmedim.Feministmetodolojiyleyolaçıkmıştımvefeministyöntembi-
lim,klasikpozitivistepistemolojininvemetodolojininbutürargümanlarının
eleştirisiüzerineyükselmiştir.Taraflıbirçalışmaydıyaptığım.Daranlamdabir
taraftarlılıktan söz etmiyorum. Yapılan araştırmanın kadın özgürlüğüne
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hizmetetmesigibibirilkeyidegözetenvebubağlamdaezilenlerden,kadın-
lardanyanabirtaraflılıktı.Araştırmacıolarakgerçektekarşılığıolmayanbir
değerlerdenarınmışlıkvarsayımıyerinekendikonumumunetbirşekildeor-
tayakoymayıanlamlıbuldumvebunuyaptım.

DA: Kitabınıza dönersek, Kürt kadınlarının ulus inşa sürecindeki rolü nasıldır?
Kadınlara yüklenen bu rol ya da roller ile kadınların mobilizasyonu arasındaki
ilişki nasıl gelişti? Kadınlar bu rolleri aynen benimsediler mi?

HÇ:Genellikleulusinşasüreçlerindekadınlaragelenekselcinsiyetrollerinden
türetilen sembolik roller verilir. Milliyetçiliği doğasından kaynaklanır bu.
Enloe milliyetçiliğin erilleştirilmiş küçük düşürülmeden, erilleştirilmiş
hafızadan ve erilleştirilmiş umuttan doğduğunu söyler. Çok doğrudur bu.
Milletüzerineinşaedilenideolojivekurgularsonderececinsiyetlendirilmiş
şeylerdir.Milletin ailemetaforuyla tanımlanması, onu aralarında akrabalık
gibidoğalbağlarbulunanbirinsantopluluğuolarakhayaletmeyikolaylaştırır.
Milletinaile ileözdeşleştirilmesi isekadınlıkerkeklikrollerinigündemege-
tirir. Erkekler bu ailenin koruyucuları, kadınlar da kıskançlıkla korunması
gerekentopraklarıolur.Böylece“vatanborcuerkeklerinuğrunaölümügöze
almasıgerekennamusborcu”olarakkodlanabilir.Milletinotantikkültürünün
taşıyıcısı ve göstereni olmak gibi görevler verilir kadınlara ve tüm bunlar
kadınların bedenlerini, cinselliklerini ulusal politikaların konusu haline ge-
tirirken esas yerlerini de ev, yuva olarak sabitler. Tabii kadınların rolleri
bununlasınırlıdeğildir.Kimietnik/ulusalhareketlereaktifkatılımcıdaolur
kadınlar.Kürthareketindedeaktifkatılımcırolönplanaçıktı.DoğrusuKürt
hareketininKürtlükkurgusu,yukarıdabahsedilenklasikbirmillikurgudeğil-
di. Ataerkil bir baba figürünü içeren bir aile tahayyülüne dayanmıyordu
örneğin.Kadınları otantik kültürün taşıyıcılarına indirgemediği ve toprakla
özdeşleştirmediği gibi erkekleri de yegâne kurucu özneler olarak tanımla-
madı.Kadınlarıveerkekleri–bazızorlugörevleriyerinegetirmekkaydıyla-ak-
tifkurucuolmayadavetetti.Yeni,farklıveeşitlikçibirkurgusözkonusuydu.
KuşkusuzbenzerbütünkurgulargibiKürthareketininKürtlükkurgusuda
kadına, erkeğe, aileye ve aşka dair bir kurguydu. Bu kurguya göre “eski
ailede/eskiKürtlükteözgürlükolmadığıiçinaşkölmüştü.Eskikadınveeski
erkeğinaşkıyaşama imkanıyoktu.Gerçekaşközgürlükkoşullarındasağla-
nabilirdi.” Kadınlar bütün maliyetlerine rağmen bu davete icabet ettiler.
Çünkü verili koşullarda hem resmi kimlik politikaları hem de toplumun
barındırdığıcinsiyetayrımcılığıkadınlarakendihayatıüzerindesözsahibibir
birey olma olanağı tanımıyordu. Kürt hareketinin daveti, böylesi bir vaadi
içeriyordu. Kadınların politik mobilizasyonu ise sadece kendi hayatlarını
değiştirmekle kalmadı.Hareketin söylemini ve siyaseti de dönüştürücü bir
etkidebulundu.Sorunuzayanıtolarak,kadınların,kendilerineöngörülenrol-
leridönüştürdüklerinibelirtmekmümkün.

DA: Kitabınızda Kürt kadın dinamizminin ne “pasif unsurlar” ne de “özgürleşen
kadınlar” olarak değerlendirilebileceğini söylüyorsunuz. Peki, bu dinamizm
sizce nasıl ele alınmalı, bize anlatabilir misiniz? Yine Kürt kadınlarının sesine
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ulaşmayı hedeflediğinizi söylüyorsunuz; sizce bu ses neyi ya da neleri söylüyor?

HÇ: Pasifunsurlaryaklaşımı,kadınları toplumsalpolitiksüreçlerinkurban-
larına indirgiyor. Özgürleşen kadınlar yaklaşımıysa, politik katılımı özgür-
leşmeolarakdeğerlendiriyor.Oysanekadınlariçindeyeraldıklarıtoplumsal
politiksüreçlerinpasifbirerkurbanıolarakdeğerlendirilebilirlernedepolitik
katılımtekbaşınaözgürleşmeolaraknitelenebilir.Politikkatılımçokönemli
amaözgürleşmeninbunuçokdahaaşanbirsüreçolduğuaçıktır.Benkadın-
larınpolitikkatılımınıgerisindekietkenlerleveyolaçtığısonuçlarlabirlikte
birpraksissüreciolarakelealmayıönerdim.Bubirdönüşümsüreci.Özelalan
ilekamusalalanımutlakşekildebirbirindenayıranvepolitikkatılımıkamusal
alanlasınırlıbirolguolarakdeğerlendirenbiryaklaşımla,yadaklasikmodern-
leşmecibakışlaanlaşılmasımümkünolmayanbirsüreç.Kürtkadınlarınpoli-
tiközneleredönüşmelerisüreciözelalanlapolitikalanıkesenbiralandaşekil-
leniyorveherikialanıdadönüştürüyor.Kadınlariddiaedildiğigibipasifkur-
banlardeğiller,içindedönüşmeklekalmadıkları,dönüştürdükleribirsürecin
özneleridurumundalar.

DA: Araştırmanız boyunca karşılaştığınız zorlukları ve sizi etkileyen
olayları/karşılaşmaları anlatabilir misiniz?

HÇ: Kadınlarıdinlemekbaşlıbaşınasarsıcıetkileyicibirdeneyimdi.Bilirsiniz,
küçükburjuvalardinlemektençokkonuşular.Dahaönceleri,eğitimciyada
birpartininçalışanıolarakkadınlarlaçokkonuşmuştum.Amailkkezonlar
konuşuyorduvebendinliyordum.Bubenimiçingerçektenkendimiyeniden
gözdengeçirdiğimyenibirilişkitarzıoldu.Görüşmelerdearaştırmayıyapan
konumdaolmamın,elimdekikayıtcihazınıngörüştüğümkadınlarlaaramızda
yenibirhiyerarşiyaratmaması içinçabaharcadım.Örneğinbugörüşmeleri
niçin yaptığımı açık bir şekilde anlattım. Diğer görüşmelerden söz ettim.
Başkaaçıdanzorlandığımyönleroldu.Örneğinbelediyeninsosyalyardımbir-
imi aracılığıyla gerçekleştirdiğim görüşmelerle yakınların kaybedilmesine i-
lişkinanlatılarıdinlerkençokzorlandım.İlkindetarifedemeyeceğimyoksul-
lukdurumlarıylakarşılaştım.Böylesibiryoksullukkarşısındaelindenhiçbir
şeygelmedensadecetanıklıketmekvesorusormak,kolaybaşedilebilecekbir
durumdeğildi.Yakınlarınkaybedilmesineilişkinanlatılarakayıtsızkalmakda
zordu.Kayıt cihazını kapatıp bir süre ara verdikten sonra devam ettiğimiz
görüşmeleroldu.Buanlatılaryadagörüşmelersadeceacıdanibaretdeğildiel-
bette.Yaşananenağırkayıplarınardındanayaktakalmayısağlayansüreçlere
de tanıklık ettim. Acının paylaşılarak dönüştürülmesine. İki kızı bir iki yıl
araylakendiniyakanbiranneylegörüşmemizveardındanbirliktemezarlığı
ziyaretetmemizbuaçıdançoköğreticibirdeneyimdiörneğin.Görüşmekiçin
evine gitmiştim. Kızlarının fotoğrafları duvardaydı. Daha yirmili yaşlarına
gelmedenyaşamlarınıyitirmişlerdi.Biryandanevinhavasınasinmişderinbir
acıvardı.Diğeryandandadevamedenbirhayat. İkikızınıkaybetmişolan
anne bir hafta önce oğlunu evlendirmişti. Evin bir odası yeni evli çift için
hazırlanmıştı. Elleri kınalı, kollarında bilezikler olan yeni gelin evin içinde
dolaşıp çay servisi falan yapıyordu.Bir yandandüğündiğer yandankaybe-
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dilenlerinacısıiçiçeydi.TesadüfengörüşmeyePerşembegünügitmiştim.O
gün,herPerşembeolduğugibimezarlıkziyaretivarmış.Görüşmeyitamam-
layıncamezarlığabirliktegittik.Onungibibirgrupkadınvardı.Hepsiçocuk-
larını ziyarete gelmişlerdi. Ama yalnız kendi çocuklarını ziyaret etmediler.
Hattaenbaştakendiçocuklarındanbaşlamadılar.Birsürümezarınbaşında
durduk,hepsindenayrıayrısözettiler.Anılarınıpaylaştılar.Hemacılıhemde
güçlüydüler.Belkisadecekendiçocuklarınınçıplakacısıylabaşbaşakalsay-
dılarböylegüçlüduramazlardı.

DA: Evet, öyle olmalı. Peki sizce Kürt kadınlarının politikayla ilişkilerinde
yaşadıkları çelişkiler nelerdir. Onların sınıfsal konumları siyasetle ilişkilerini
nasıl etkiliyor?

HÇ: Bundanbirkaç yıl öncesine kadar çelişkilerin daha yoğun yaşandığını,
şimdigöreceazaldığını ifadeetmekmümkün.Hareketbiryandankadınları
politikkatılımadavetediyorduamadiğeryandandatoplumavekaçınılmaz
olarakpolitikkurumlaraiçkinolancinsiyetçipratiklervardı.Çelişkikaçınıl-
mazdı.Örneğingeçmiştesiyasipartilerdekadınlardangelenekselcinsiyetrol-
lerineuygunbirkatılım,dahadoğrusukatkıbekleniyordu.Mahalleçalışması
yapsınlar,mitinglere katılım sağlamak için çalışsınlar gibi. Bu süreç geride
kaldıtabi.Bildiğinizgibişimdisiyasipartilerdegüçlübirkarargücüneulaştı
kadınlar. Ama doğrusu bu olumlu ilişkinin belirli gerilim alanları
barındırdığınıdadüşünüyorum.Genelpolitikgündemilekadınlarıngündem-
ininbirebirörtüşmediğidurumdailkininbelirleyiciolmaihtimalivar.Tabii
budadeğişebilir.Koşullarıvar.Sınıfsalkonumlailgilisorunuzagelince,esas
olarakenaktifkatılımgösterenler, toplumunenalt toplumsalsınıflarından
kadınlar.Bunusaptamakiçinçokuzunboyluaraştırmalaryapmayagerekyok.
Mitinglere,partikongrelerinebakmakyeterli.BenimHADEP’teaktifçalışma
yapankadınlarınprofilineilişkinincelememdedebuaçıkbirşekildeortaya
çıkmıştı. Bunun da anlaşılabilir bir şey olduğunu düşünüyorum. Üçte biri
zorunlugöçdeneyimiyaşamışkadınlardansözediyoruz.Yaşadıklarıaltüst
oluşlapolitikkatılımarasındadoğrusalbirilişkivar.Öteyandanözellikleyok-
sul toplumsalkesimlerdenkadınlar içinpolitikkatılımın,daraileakrabalık
ilişkileridışınaçıkaraksosyalleşmeolanağıbulabilecekleritekkanalolduğunu
vebunundagözardıedilmemesigerektiğinidüşünüyorum.

DA: Biraz zor bir soru olacak belki ama Kürt kadınları için nasıl bir gelecek
görüyorsunuz?

HÇ: Çokkatmanlı,karmaşıkbirsüreçyaşanıyor.Biryandatarifsizacılar,alt
üstoluşlar,öteyandanolağandönemlerdekolaykolaysözkonusuolmayacak
birdinamizm,hareketlilikveolanaklar.Kadınintiharınınenyüksekolduğu
kentlerinaynızamandakadınlarınsiyasipartilerdeyadatoplumörgütleriya
dabelediyelergibialanlardaenyüksektemsildüzeyineulaştıklarıkentlerol-
maları başlı başına üzerine düşünmeye değerdir. Kürt kadınları, hayattan,
acılardan, sokaktan ve eylemin öğrettiklerinden damıttıkları deneyimlerle
kendiRönesanslarınıyaşıyorlar.
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DA: Son olarak şunu sormak istiyorum; kitabınız yayınlandıktan sonra
Kürtler’den ne gibi tepkiler aldınız? Bu tepkiler erkekler ve kadınlar açısından
farklılıklar gösterdi mi?

HÇ: Erkeklerlekadınlarıntepkileriarasındabirfarklılıkvarmıbilemiyorum.
Bu karşılaştırmayı yapabilecek geri bildirimler almadım. Sanırım okuyan
kadınlarınsayısıerkeklerdendahafazlaoldu.Kadınlardanaldığımtepkilerise
farklıfarklıoldu.Çokolumludeğerlendirenler,katıldıklarıvekatılmadıkları
yönlerisamimiyetletartışmakisteyenleroldu.Buçokgeliştiricibiryaklaşımdı.
Çünkükitabıngirişindedebelirttiğimgibibu,yapılacaktartışmalarlaveyeni
çalışmalarlatamamlanabilecekbirilkçalışmaydı.Dolayısıylabutüryapıcıbir
tartışmavediyalogçokgeliştiriciydi.Aslındaçalışmanınamacıdabirtartışma
zemini yaratmaktı. Ama tepkilerin tümü böyle olmadı. Kitabın içeriğine i-
lişkintartışmak,görüşbildirmekyerinetoptanolumsuztutumsergileyenler
oldu.

DA: Bu güzel söyleşi için size çok teşekkür ediyoruz.

HÇ: Benteşekkürederim.
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