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“Eylem, bütün belirsizlikleriyle, bize sürekli bir şeyi
hatırlatıyor –insan ölmek zorundadır, ama insan
ölmek için doğmaz, insan yeni bir şeye başlamak
için doğar.”
                                                             Hannah Arendt

Aslında her şey, tam da umudun tükend�ğ�n�n düşünüldüğü b�r dönemde,
mücadelen�n asla b�tmed�ğ� ve d�rengenl�ğ�n sürekl� f�l�zlend�ğ�
Mezopotamya Ovası’nda başlamıştı. Yan� umudumuzun b�tt�ğ�, �nadımızın
başladığı yerde… Tüm olumsuzluklara rağmen, beden�m�z�n, baharın yavaş
yavaş gel�ş�yle b�rl�kte en küçük zerres�ne kadar umutla dolduğu b�r
zamandı. Y�ne Kürt �ller�ne operasyonlar olmuş; b�rçok arkadaşımız
gözaltına alınmış, halkın �rades� gasp ed�lerek beled�yelere haksız ve
hukuksuz b�r şek�lde kayyumlar atanmış; eş başkanların ve beled�ye
mecl�s üyeler�n�n büyük b�r kısmı tutuklanmış; b�rçok arkadaşımız �hraç
ed�lm�ş, kalanlar da sürgün ed�lerek her türlü mobb�nge maruz bırakılmış
ve kayyumlar tarafından kadın kurumlarının tamamı kapatılmıştı.

 

gül�zar �pek



 
Korkusuzduk, çünkü haklıydık

 Yapılan haksızlıkları kabul etmey�p alanlara döküldüğümüzde de
gözaltılar yapılıyordu ya da hakkımızda sayısız davalar açılıyordu. Öyle
k� bu davalar artık traj�kom�k b�r hal almıştı. Sürekl� adl�yen�n önünde
ya da çocukları �ç�n end�şel� olan a�leler�n yanındaydık. B�r taraftan
a�lelere moral vermeye b�r taraftan da kend� moral�m�z� yüksek
tutmaya çalışıyorduk. Çünkü hep�m�z çok yorulmuştuk aslında ve bu
yorgunluk f�z�ksel değ�l, z�h�nsel b�r yorgunluktu. A�leler�n yanındayken
sürekl� onlara ‘’Bu haksızlık ve hukuksuzluklar b�tecek, arkadaşlarımızı
sevg�yle kucaklayacağız, s�z kaygılanmayın.’’ d�yorduk. A�leler de
b�zlere sarılıyor, b�z� yürekler�ne basıyordu. Bezen g�demed�ğ�m�zde
kaygıyla arayıp ‘S�zde b�r şey olmadı değ�l m�? Gelmed�n�z.’’ d�yorlardı.
Aslında, bu b�ze çok daha fazla sorumluluk yüklüyor ve güç de
ver�yordu. A�leler�n duruşu da nett�; evlatlarımız haklı yolda mücadele
yürütüyorlar, haksızlıklara boyun eğmed�ler ve eğmeyecekler; bu
haksızlık tab� k� sona erecek d�yorlardı. Açıkçası bu duruş b�zlere daha
fazla mücadele azm� yaşatıyordu. Evet, b�zde de b�r yorgunluk vardı
ama bu yorgunluğu d�le get�rem�yorduk. Çünkü b�rb�r�m�ze güç ve
enerj� vermem�z gerek�yordu. 

 



        B�r taraftan atom karınca g�b� koşturuyor, d�ğer taraftan da b�ze açılan
davalar �le uğraşıyorduk. Aslında hakkımızda dava açılmasına alışmıştık ve
doğrusu bu durumu çok da umursamıyorduk; çünkü üzer�m�zde haklı olmanın
verd�ğ� b�r korkusuzluk vardı ve yapılanların da haksız ve hukuksuz uygulamalar
olduğunu çok �y� b�l�yorduk. S�stem saldırdıkça saldırıyor b�z de h�çb�r şek�lde
mücadele etmekten vazgeçm�yorduk. Onlar b�ze karşı yaptıkları haksızlıklardan,
b�z de onurluca d�renmekten asla vazgeçmed�k. Sonuçta kolekt�f mücadelen�n
verd�ğ� b�r haklılık vardı. Hep b�rl�kte hareket ed�yor ve b�rb�r�m�z asla yalnız
bırakmıyorduk. Han� ‘karanlık dönemlerde, b�rl�kte yol yürüdüğümüz
yoldaşlarımızın önem�n� daha �y� anlarız’ derler ya. Aslında yaşadığımız tam da
buydu. B�rb�r�m�zden o kadar çok şey öğren�yorduk k�, sorunlar b�z� ne kadar
der�nden sarsa da bunları yoldaşlarımızla konuştuğumuzda, tartıştığımızda bu
sorunların hep b�rl�kte üstes�nden geleceğ�m�z� görüyorduk. Sanırım yoldaşlığın
en güzel yanı da buydu. 

      Topraklarımıza korku �kl�m�n� yaymak �ç�n her türlü stratej�n�n devrede
olduğunun farkındaydık. Fakat bu kadar olaya rağmen, arkadaşlarla
oturduğumuzda, uygulamalara gülüp bu uygulamaların saçmalıklarını
anlatmaktan da kend�m�z� alamıyorduk. Sank� �kt�dar karşımızda oturmuş ve b�z de
“Ne yaparsanız yapın, b�z asla vazgeçmeyeceğ�z; çünkü, bu korkular artık b�ze
�şlem�yor.” d�yorduk. Aslında, ne demek �sted�ğ�m�z�, tüm baskılara rağmen alanları
terk etmeyerek s�steme fazlasıyla anlatıyorduk. Ama y�ne de kend� �ç�m�zde de
�llak� çözümlemes�n� yapmamız gerek�yordu. Çünkü çözümleme öneml�yd� ve o
olmadan olmazdı 😊



      Y�ne yoldaşlarla oturmuş, Mezopotamya manzarasına karşı as�l�k kokan
kaçak çaylarımızı yudumlarken ne yapab�leceğ�m�z� ve ne yapmamız
gerekt�ğ�n� konuşuyorduk. Yoğun ve uzun süren çözümleme ve
değerlend�rmelerden sonra, kadınların kolekt�f mücadeles�n�n devam etmes�
gerekt�ğ�n� ve bu bağlamda b�r kadın platformunun kurulması gerekt�ğ�
sonucuna vardık. İsm� de kadın mücadeles�n�n her yerde var olması
gerekt�ğ� b�l�nc�yle, kadın mücadeles�nde öneml� b�r f�gür ve mücadele
geleneğ� olan ve Mard�n’dek� herkes�n ev�nde b�r şek�lde resm�n�n olduğu
‘Şahmaran’dan es�nlenmel�yd� ve Mard�n Şahmaran Kadın Platformu
olmalıydı. Ş�fa veren, bereket get�ren ve mücadeles�yle hep�m�z�
umutlandıran Şahmaran, erkek egemenl�ğ�n yazdığı b�rçok k�tapta, kötülüğü
get�ren h�kâyelerle bezense de b�z kadınlar gerçeğ� çok �y� b�l�yorduk. Her ne
kadar farklı f�k�rler olsa da b�zler Şahmaran h�kayes�n�n geçt�ğ� yer�n kes�nl�kle
Mard�n olduğuna �nanıyoruz. Bunu polem�k olsun d�ye söylem�yorum tab� k�
😊

Umutsuzluğu ve umudu aynı anda taşıdık
 Platformu kurma kararını aldıktan sonra, hızlıca çalışmalara başladık. Olumlu
düşünenler kadar, olumsuz düşünenler�n sayısı da az değ�ld�. Yayılan korku
�kl�m�nden dolayı, platformun uzun sürel� devam edemeyeceğ� ve kısa
sürede dağılacağı konusunda bazı arkadaşlarda end�şe ve korku hak�md�.
Fakat, her şeye rağmen, kararlıydık. Bol bol toplantı alıyor, bütün kadınların
f�k�rler�n� d�nl�yor, planlamalar çıkarıyor, tartışmalar yürütüyor ve kadınları
platforma davet ed�yorduk. K�m� zaman olumsuzluğa kapılıyor, k�m� zaman da
baharda açan ç�çekler g�b� heyecanlanıyorduk. Toplantılarımızın sayısı
artıkça olumlu hava da dalga dalga büyüyordu. 

 



      S�stem�n, kadınları mücadeles�zleşt�rmek �ç�n bütün kadın
kurumlarına saldırdığına, dolayısıyla platformun kurulmasıyla daha
fazla saldıracaklarına da�r yorumlar da gel�yordu. Ancak, �lk
zamanlardak� olumsuz f�k�rler, toplantılara katılan kadınları
sayısının artmasıyla ve kadınları mücadeleye �kna etmeye yönel�k
çalışmalarla azalmaya başlamıştı. Kadınlar artık şunda nett�ler:
Evet, saldıracaklar ama, hep b�rl�kte hareket edeceğ�z ve ne olursa
olsun b�z� dört duvara kapatamayacaklar; b�z�
yalnızlaştıramayacaklar ve aramızdak� bağı söküp alamayacaklar.
“B�z kadınlar, toplumun lokomot�f gücüyüz, b�z�
pas�fleşt�remeyecekler” düşünces� oldukça yaygınlaşmıştı.  Bu
süreçte aramıza yen� arkadaşlar da katılmıştı ve bu b�ze daha fazla
güç ver�yordu. Yen� katılan arkadaşlar b�zden çok daha
heyecanlıydılar. Heyecanları olumsuz düşünen b�rçok
arkadaşında f�k�rler�n�n değ�şmes�ne de neden olmuştu. Bu kadar
baskıya rağmen, daha da çoğalıyor ve güçlen�yorduk. Bu da
kolekt�f b�r şek�lde hareket etmen�n doğurduğu b�r sonuçtu.
B�rb�r�m�z� görmek ve ortak hareket etmek yaydıkları korku �kl�m�n�
de alaşağı ed�yordu k� bu durum b�ze daha fazla enerj� ver�yordu.

 



    Toplantılarda yapılan konuşmalarda, b�rçok kadın yapılan haksızlıkları
anlatıyor ve ‘’Evet, ted�rg�n�z ama bu şek�lde oturup bekleyemey�z, kurumlarımızı
b�n b�r emekle tırnaklarımızla kurduk, onlar kapattılar d�ye b�z köşem�ze
çek�lmeyeceğ�z, hep b�rl�kte mücadelem�z� yürütmeye devam edeceğ�z ve bu
yüzden bu platformu oluşturmak şart oldu’’ d�yorlardı. Bu hep�m�z� daha da
umutlandırmıştı. Artık, kararlıydık ve ger� dönüşü yoktu. Platformumuzu deklare
edecekt�k. Kadınlar s�stem�n açtığı kurumlara artık güven duymuyordu ve
kadınların başvuracağı, destek alab�leceğ� b�r kurum ya da alan neredeyse
kalmamıştı. B�z kadınlar bu duruma göz yumamazdık kadınların güvenle gel�p
konuşab�lecekler� güç alab�lecekler� alanların olması gerekl�yd�.

      Bütün kadınlar, harıl harıl çalışmaya başlamıştı. İlk olarak deklarasyon
metn�m�z� hazırladık. Tar�h ve zaman leh�m�ze �şl�yordu. En güzel� de bu
çalışmaların bahara, mart ayının başlangıcına denk gelmes�yd�. Çalışmalarımızı
b�t�r�p, platformu 8 Mart Dünya Emekç� Kadınlar Günü’nde �lan etme kararı aldık
ve bu b�z� daha da heyecanlandırıyor ve umutlandırıyordu. B�rçok �ldek� kadın
kurumlarına b�lg� vererek ve davet�ye göndererek çalışmalarımızı hızlandırdık.
Hızlıca b�r panel organ�ze ett�k ve platformu, panel�n açılışında deklare etme
kararı verd�k. İlk konuklarımız Ayşe Gökhan ve Esra Mungan oldu. Ayşe Gökhan’ı
arayıp davet ett�ğ�m�zde çok umutlanmıştı. ‘Tab� k� gel�r�m, b�r �ht�yacınız varsa,
erken gel�p destek de olurum.’ dem�şt�. Ayşe, ömrünü kadın mücadeles�ne
adamış, tüm baskı ve zora rağmen mücadeleden asla kopmamış b�r arkadaşımız.
Ne yazık k� şu an cezaev�nde. Ama, b�l�yoruz k� Ayşe �çerde de dışarda da hep
mücadeley� büyüten ve asla pes etmeyen b�r kadındır ve kısa zamanda
aramızda olacaktır. Esra’yı aradığımızda, Esra da çok mutlu olmuş ve ‘S�z�n �ç�n
ne yapmam gerek�yorsa yapmaya hazırım.’ dem�şt�. Esra arkadaşımız, ‘Bu suça
ortak olmayacağım.’ d�yerek barış b�ld�r�s�ne �mza atan ve bundan dolayı
tutuklanan b�r barış akadem�syen�yd� ve çıktıktan sonra da b�r adım ger�
atmamıştı. İk� kadın arkadaşımızın da emeğ� büyüktür. 

 



                                 Bu deney�m bana ne gösterd�?

   Heyecan ve umutla çalışmalarımızı sürdürmeye devam ett�k.
Pankartımızı hazırladık. Panel�n yapılacağı salonda, şarkılar, türküler,
halaylar ve zılgıtlarla döv�zler�m�z� hazırlıyor ve duvarlara asıyorduk. B�r
kısmını da taşımak �ç�n ayırdık. Hep�m�z kadınlar �ç�n yapacağımız güzel
şeylere odaklanmıştık ve bundan dolayı çok ama çok mutluyduk. Panel�
yaptıktan sonra da şeh�r merkez�nde yer alan Karayolu Parkı’na yürüyüş
yapma kararı aldık. 
        En sonunda, 8 Mart gel�p çatmıştı. Hep�m�z geleneksel kıyafetler�m�z
g�y�p, Mard�n KESK Şubeler Platformu b�nasına doğru yola koyulduk.
Doğrusunu söylemek gerek�rse , o gün sabaha kadar uyuyamamış ve sabahın
�lk ışıklarında kalkıp g�tm�şt�m. Geld�ğ�mde, b�rçok arkadaşın ben�m g�b�
heyecandan uyuyamadığını ve benden de erken gel�p kapıda bekled�kler�n�
gördüm. Bu sabırsız ve heyecanlı bekley�ş, elbette k� ben� daha da
umutlandırmıştı. Her zamank� g�b�, ‘ hoş geld�n�z part�s�’ düzenlem�şçes�ne,
pol�sler karşıladı b�z�. Yüzlerces� KESK b�nasının çevres�n� sarmış, kapının
önünü de hınca hınç doldurmuştu. Sormaya başladılar “Bu günkü etk�nl�ğ�n�z
ne? Amacınız ne? Ne yapacaksınız? Panel�n konusu ne? Bugün ney� deklare
edeceks�n�z?”, “Platform g�b� b�r oluşumdan bahsetm�şs�n�z, bu platformun
amacı ne?”... Soruların ardı arkası kes�lm�yordu. B�z de cevaplarımızı ver�p
hızlıca �çer�ye geçt�k. Pol�sler �çer�ye geçmeye çalışınca, ‘Kurumun �ç�ne
g�remezs�n�z, asıl s�z�n amacınız ne?’ d�yerek g�r�şler�n� engelled�k. H�ç
unutmuyorum; b�r pol�s ‘Eğer yürürsen�z, hep�n�z� alırız.’ d�ye bağırdı. B�z de
“Alırsanız alın, h�ç yapmadığınız b�r şey sank�? B�z yürümeye kararlıyız.” d�yerek
kuruma geçt�k

 



       H�çb�r şey, o günkü heyecanımıza gölge düşüremezd�. Konuklarımız ve m�saf�rler�m�z
gelm�şt� ve fazlasıyla kalabalıktık. O kalabalığı görünce, aslında, mücadelen�n, ne olursa
olsun asla b�tmeyeceğ�ne ve s�stem�n tüm gözaltı ve baskılarına rağmen kadınların asla
ger� adım atmayacağına b�r daha tanık olmuştum. 21 yy. kadın yüzyılı olacağına, erkek
egemen s�stemler�n �kt�darlarını kadınların alaşağı edeceğ�ne artık em�nd�m ve bu ben�
daha da güçlend�rm�şt�. Panel�m�z, platformun kuruluşunun deklare ed�lmes�yle başladı.
Metn� ben okumuştum. H�ç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. B�r taraftan bütün
vücudum t�tr�yordu, b�r taraftan da heyecanımın ses�me yansımaması �ç�n kend�m� kontrol
etmeye çalışıyordum. Sonrasında, zılgıtlarla panel�m�ze başladık. Ayşe ve Esra sunumlarını
yaptılar. Gelen kadınlarla bol bol konuşarak, büyük b�r coşkuyla ve halaylarla panel�m�z�
b�t�rd�k. Sonra da yürüyüş �ç�n dışarıya çıkmaya çalıştığımızda, pol�sler�n ördüğü duvara
takılı kaldık. Pol�sler yürüyüşe engel oldular. Ama, b�z de tüm engellemelere ve �t�ş kakışa
rağmen, yolda slogan ata ata 8 Mart’ı tamamladık. Sonrasında da çalışmalarımız yoğun b�r
şek�lde devam ett�. B�rçok dernekle ve platformla Türk�ye’n�n b�rçok yer�nde ortaklaşa
çalışma yürütüyoruz. Mard�n Şahmaran Kadın Platformu’nun hayatımda çok öneml� b�r
yer� var. Çünkü tam da ‘’kurumlarımız kapandı, artık nasıl mücadele edeceğ�z?’’ ded�ğ�m�z
noktada platform oluştu.

        Tüm saldırılara rağmen, platformu kurmuş olmamız, aslında mücadele etmen�n hep
b�r yöntem�n�n olduğunu, kolekt�f mücadelen�n korku �kl�m�n� nasıl alaşağı ett�ğ�n� ve
örgütlü mücadelen�n ne kadar öneml� olduğunu bana b�r kez daha gösterm�ş oldu.
Dahası, kadınların örgütlü olmaları durumunda, h�çb�r şey�n kadınlara b�r adım ger�
attırmayacağını daha �y� görmeme neden oldu. Aslında kadınlar �ç�n umutsuzluk yoktur;
sadece yöntem �ç�n hep b�rl�kte f�k�r çatışmasının doğuracağı güzel sonuçlar vardır.
Faş�zm ne d�yor; �lk olarak kadınlara saldır, böl ve parçala d�yor, ama b�z kadınlar da örgütlü
ve kolekt�f mücadelen�n ne kadar öneml� olduğunu çok �y� b�l�yor ve bunun �ç�n b�rb�r�m�z�
bırakmıyor, b�rb�r�m�ze sarılıyor ve örgütlülüğümüzü büyütüyoruz. Amacımız, demokrat�k,
ekoloj�k, eş�t ve özgür b�r yaşamı örmekt�r. Kürt kadın mücadeles�n�n, ‘JİN, JÎYAN, AZADÎ’
felsefes�yle tüm dünyaya umut olması ve dünyanın her yer�nden kadın örgütler�n�n ortak
paydada b�rleşmes�, b�ze, 21. yüzyılın kadın yüzyılı olacağını göster�yor.

 

 


