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• 

BIR 
SOYKIRIM 
DAHA ... 

Daha 1988 Halcpçc kaıliamının acı· 
lan henuz dınıncmi~kcn. Kün halkı. 
dunı.ının goılcrı önünde yeni bir jeno· 
\Id le l.ar~ı ka~ıya kaldı. Faşisı Saddam 
reıımı. Korfcı ..avaş ında ABD ve müt· 
ıelil..lenne karşı uJ!radıgı yenilginin acı· 
'ını mazlum Kun halkından almaya 
çalı~ıı Savaş \U re> ınce kullanma ı a ce· 
.... reı edemedil!ı napalnı 'e fosfor bom· 
l>alannı ~ta Kun halkına ka~ı olmak 
uzere. Şıı Araplara •e Asuri. Türkmen 
gıbı alınlık halkiara karşı da kullanıp. 
"') kırıma gırışerek. sadisıligini bir kez 
daha onaya \erdı. 

Bu -..ıykırımdnn kunulmal. için. 3 
mılyona yakın ın'><ınıml1 evini. yurdu· 
nu ıerkeııı. yollara duşıu. Türkiye ve 
Iran >Onırlnrınu yıgıldı. insanları yur· 
dundan. evinden koparıp göçe zorlayan 
cıl.enlerı anlatmaya gerek yokıur. Kim 
}erinden, yurdundan kopmak bıer? He· 
Ic hele bu. yu>) ıllarca sa•aşım veren. 
da~Haşıyla l.ucakla~ııgı ıopraklarına 
l.enetlenmı~. her ıurlu tOrbalıklara rag
men. > unlarında kalma) ı başarabil m~ 
bır halk. Kun halkı "e 

A"'ak ne 'ar kı. duşmanların gücü 
ka~"ında Guneı Kurdıstan'daki bu ın· 
... nıarımoın başka seçenego kalmadı 
Peşmergeler dırenışi sürdürürken. ge· 
rııe kalan ~'01\unlugunu kadın. çocuk ve 
> a~lılarııı olu~ıurdugu insanlarımız ise. 
kcndilcrınc kapılarını açar umuduyla 
Türkiye ve ıran >Onırlarına Cgerçekıe i>e 
Turkiye ve Iran Kürdi,ıanı) yıgılmaya 
başladı. Tabii ki. beklemedikleri bir or· 
tanıla kurşılaşıılar. 

Türk yöneıimi başlangıçıa mülıccilere 
\lnırlarını kapalı ıuımakla. binlerce in· 
>Jnın daglarda •e "nırda. her ıürlü ya· 
~m ko~ullarından yoksun kalmalarına. 
bınlerce>Onın de -<>zellikle çocukların· 
olumune neden oldu. Saddam ve reji· 
mıne •erılen ..avaşım yeımiıormuş gi· 
bı. ın.,.nlarım111n ~anın acımastzlı· 
~ııla da kar~ı ka~ı)a olma;ı, hayana 
kalabılmenın miıcadclesini vermesi. 
Turk ~oneıımını ılgılendırmiyordu. 
Turkı)c. daho -onra uluslararası başkı
lar "'nucu. \lnırlarını açmak zorunda 
'-lıldı Bu l.e1 de Tiırkiye Künleriyle 
bu '""'nların ılııki ıçınde olmalarını ön· 
!emek amacıyla. gerek yerleşim ve ge· 
rek~ dıJer ıardım çalışmalarında. 

• 
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halkın katkısını engelleme) e çaiJŞll. Ha
la da bır çok yardımın zamanında ya
pılmasına engel olmakıa. 

Korfez \&Va~ı \ure.,nce "Insan 
Haldan" ~ vondan hareketle, Saddam·
ın faşıstlılını. barbarlıj\ını. yokolması 
gerektıj\ını ba> ba' baj\ıran başta ABD 
olmak uıere. O'nun münefikleri ve Bir
leşmiı Milletler ıse, başlangıçta olaya 
;eyirci kalmanın öıesinde bir şey yap
madı lar. Öıelliklc de ABD yöneıimi. 
ıuıumunu ancak baıılı yöneıiciler. ken· 
di halkı. g31eıecilerı ve yayıncıları ara· 
"nda eleşııri konu'u olunca dej\işıirmek 
zorunda kaldı 

Bırleşmıı M ılietler de \U>kunlugu ıer· 
cıh Clll. "Polılık ço1um" onenlen ye· 
rine. "ın-.nı yardım" çagmını yap
makla yeıındı once Korrez savaşında 
bır ~yhın l.orunma"nı kendıne göre' 
bılen BM. Irak Kurdısıanı 'nda nüfusu 
5 mı Iyon olan halkımılın yok olmasına 
seyircı kalmayı ve <Orunu bır saltanat 
sahıbının varlıl\ını \urdurmesi için ıeh
like gorduj\u Saddam'a havale etmeıı 

buldu Her ne kadar daha sonra 

l'url.ıyc. ABD •c haıılı ha71 ulkelcrin 
ba>kı>ıyl:ı Ku n <Orununu gündemine al
dıy>a da. Kürdisıan 'ın her dön egemen 
yöneıınıındcn daha duyarlı davrandığı. 
onlara ıer; dil~nıenıcyc g<i>ıerdil\i özen. 
gözden kaçmadı 
Guvenlık Kon;ey ı' nın daı nı ı üyesi 

Çın. Sovyetler Bırlil\ı ve dönem üyeli
gi yapan Kuba' nın. Saddam'ın barbar
lıklarının goruşulme\1 sırasında tıkın
dıklan ıuıum ı.e • ..osyalizm adına yilz· 
l.aras>dır Anıı~mperyalı;ı, entemas}<>
nalisı geçınen bu ull.eler. Kun soru· 
nunda baıılı ıJike ve ABD kadar dahi du
yarlı olamamış. haııa kımı gelişmeleri 

ön le) ıcı rol almışlardır 
Buıun bu oluıumlara bakıldıl!ında. 

Kun halkının ulusal kunulu~ milcade· 
le; inde. erkekler kadar kadınlara da al\ır 
görevicnn düıııil\ünü unuımamak gere
kir. Bundan hnrekcıle diyoruz ki, Kür· 
disıanlı kadınlar olarak. sınıfsal-cinsel 

2 

sorunlarımJzın yanı)ıra, ulusal sorunu· 
muzun daha aaır ba>ııgı bu ve benzeri 
dönemlerde daha duyarlı olmalı. geliş· 
melen ıakıp etnnelı. kamuoyunu bilgi· 
lendırmelı. onun de<ıetıını <~aj!lamalıyız. 
Niıekim bunun bılıncınde olan KOM
JIN. kamuoyunu olaya hassas kılabil· 
rnek ıçın bır dizı çalışmalar 
gerçekleşıırdı. Olayı kınayan ve kamu· 
oyuna seslenen bir bildiri çıkararak. 
500'c yakı n Milleıvekıli. yardım ve ka· 
dın kuruluşuyla ilişkıyc gcçıı. yardım· 
larını isıcdi. Bildin ayrıca KOMJIN 
birimlcrınc de göndcrılerel.. geniı da· 
golımı saj!landı KOMJ IN bırınılerı hal· 
kımızın bu dar gunundc yogun 
çalışmalara gırdıler. 'ıandlar açıı. :,ehır 
merkezlerınde çadırlar kurdular ve pa· 
ra ıopladılar Boylclıl.le KOMJI'\1 bı· 
romlerı ıoplam 20 bın DM dolaı ında 
para ıoplayaral. med1<" ınıemaııonal he· 
ı.abıruı gonderdıler A) nca. 20 Nı\8n 
1991 tarıhınde Hcvkarı tarafından du· 
zenlencn ve 10 bını a~kın l.ıılenın ka· 
ııldıj!ı yuruyu~ ve nııııngı KOMJI" 
olarak de,ıekledık. 

• ... • 

Bugunc kadar 'urdurouguınuı yardım 
kampanya" •c çc~ıılı eylemlerle yeıın· 
menıek gerek ır . Bundan böyle. ülkedekı 
insanlarınııtla. öıcllikle de kadınlarla 
diyalogunıuzu daha da gelişıımıeli. yun 
dışında bulunmanın geıırdiSi olanaklar 
ölçiısunde onlara de,ıel. vermeli. Unuı· 
mayalım kı. yardıma en Ç(>k gereksinim 
duyanlar başıa çocul.lar •c l..adınlardır 

KOMJIN olaral... bu ın\8nlık 'uçu 
l.arşısında ı um ılgılı kurumları. bıreı · 
lerı duıarlı olmaya. gereklı {)fllcmlcn 
almaya çagırıyoruz 

Kun halkının kunulu~u l.endı kadc· 
ri nı tayın cıme"ne ba!\lıdır K ün >Oru· 
nu çöııllmedıkçe Onado!\u'ya barı~ 
gelnneyecekıır. \llvaılar. 'iırgunler. kı· 
yınlar devam edecek ı ır. Bundan dola· 
yıdır kı. KOn .orunu ..alı bir in\3ncıl 
sorun olarak göMcrmck "ıcyenlerc. ge
rekli cevap verilmelidir 

T 
1\ 
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JİYAN 

Nasıl .. 
Orgütlenmemiz 
Gerektiği .. 
Uzerine ... 

Seyran 

Hemen hemen her toplumun yarısını 
b11 kadınlar oluşturuyoruz. Yeryüzün
Jc varolan ıüm ın'l!nlar. kadın ya da er· 
kc~. kadınların do!lurına özelliginden 
oıüriJ vardırlar lli1 kadınların hemen 
her toplumda eşıısız konumda olması. 
'(lfunlanmııın çözumı..uz kalması. cins 
olarak baskı alıında olmamız bi= da 
bızden. }ani ~endı parçamız olarak gor
dugumüz evlaılarımı1a. kocalarımıza. 
erkek kardeşlerımııe role ran~ ranıma ve 
bu nedenle de kesin tavır alarnama ne
dcnlcrinden kaynaklanmaktadır. 

Her toplumun :.o>yal. kultürel ve eko
nomı~ kalkınma durumuna göre. kadın· 
ların o,orunlan da de~ı~ıiJıkler gösıer
mektedır. Kadın o,orunu toplumlardaki 
"ırunların bır parç-.hıdır Bu anlamda da 
hu 'orunu d ıller toplum~! sorunlardan 
~opu~ biçimde ele almak yanlıştır bana 
göre . 

Biz Kon kadınları da kendı toplumu· 
muzun yarısını oluşturuyoruz . Toplu
mumuzun sorunlarının bılıncindeyi1 

Bu \Orunların )anında kadın ~rununun 
da 'arlıgına dikuıı çekıp kadınlanmı-
11n orgiıılenmesine çah~mahyız. 
Ayrıca kadın :.orunu >alı bil kadınla

rı degil. aynı 1.aınanda erkekleri de ıl 
gılcndiren bir sorundur Kadınların salı 
kadın -.orunuyla ilgilcnıp toplumsal di
~cr vorunlara ılgl\ı7 davranmaları ve 
l.<ıdın sorununu dıger -.orunlardan ko
pu~ bıçımde ele alıp mucadele etmele
rını )anlış goruyor ve -onuç getırmc
)ccegıne inanıyorum Kiın kadınlannın 
hem kendilerine öıgo ;orunları hem de 
..Omurge zincirıni kırmaya yönelik ulu
'·'' bagımsızhgı iç ın. aynı zamanda di
~cr toplumsal -orunlar ıçın örgütlen
me" çok senndırıcı bır olaydır. 
Orgutl~k her ne kadar önemli ı.e 

de -.eçilen hedenerın dogru bilinmesi 
praııkte mücaddenın dollru bır çizgide 
gıım~ine yardımcı olur. Nedir hedef 
ler ve niçin örgüılcnmeli? 

Toplum olarak henü1 l>agımsızhgımı· 
zı ele almış. sömürge konumundan kur
tulmuş bir toplum degiliz. Bu demekur 
kı. bızler kadınıyla erketıyle sömürge
c ılerıo boyundurulu alıındayız. bakımlı 
bır u lke) iz. Böyle ıken bı le Kil n toplu
munda erkek cınsının egemenliJ!i ha-
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kimdır. Ezilen bir ulusun kadınlan 
olarak aynı zamanda toplumdaki erkek 
anlayışının baskısı altındayız. Yani top· 
lum erkeklere baskı kumıa olanakları 
verınişıir. Öme~ın dını göriJşler. gele
ncl.lerin bazıları. ezen ulusun kanunla
n. ahlak anlayışı. erkeklerin çalışma 
olanaiJannm fazla oluşu. egıtımden ya
rarlanma şansı ve daha bır çok alanlar
da erkekler kadınlardan şanslı 
konumdadırlar. Toı_ılumumuzun sorun
ları ve biçimi gerejtı kadın sorununu bu 
-orunların bir parçası olarak görüyoruz. 
Çalı~ n kadıniann erkeklere nazaran ıız 
ucreı alması. emeginın ucuza kapaulma
" '\Omurge ülkenin <Omurme poliıi.ka
"nın bır biçimidır •e biz elbeneki 
cmc~in sömürüsünede ka~ı olmalıyız. 

Ayrı orgutlenme)e bu uçlu baskı ve 
vomurunun bihnme>ı temelınde gidil
mehdır Mücadele ederken dırel.. erkek
Icnn hedef alınması yanlıştır. Gerek 
ulu!>lll kunuluş için. gerekse kadın
erkek e~ıtsizliginin onadan kalkması 
ıçın hedef olarak toplumda salı erkek 
cın"nın alınması. asıl hedenenmesi ge
rckenlere yardımdan başka bir işe 

)aramıız 

Kaldılti sınıflı bır toplumda sınınar 
l.adın ve erkek cin"ne gorc dei\il. top
lumda uretim araçlarına vahıp olma. 
urctım ilişkileri, toplum-al gelırden alı
nan paya göre belırlenır. Sınınama bu 
kriteriere göre yapılırken bazılannın salt 
kadın sorununu. ci~i e11lmıştigi ön pla· 
na çıkarıp sorunu sapurmalan yanlıştır. 
Oy le kadınlar vardır ki. toplumda kötü 
) a~m koşullarına sahıptır l~izlilde 
l.a~ı karşıya. köıu .atlıl. k~llan. ge
çım derdı. beslenme sorunu vardır. Bazı 
kadınlar ise bütün bunlardan habersiz, 
deru.ız. çilesiz yaşamakındırlar. Emekçi 
kadınla Burjuva kadın araMndald farkı 
görmek ve kadın cınsını "nıf olarak 
gomıe yanlışlıi\ına duşmemek gerelti· 
)Or Zaten Saddam 'ın kanlı dik:tatörlü
gu de. Türk rejimleri de Kun kadınla
rını ayrı bır sınıf olarak gormediler. 
Ku n halkını bir butun olarak. kadınıy
Ili erkegiyle kadetıiler. kırdı. ;(ırdil. zul
mettiler. 
Ayrı örgüılerinde kadınlar belli çalış

malar yap_arak bazı eksiklıklerı ni de gi
denrler Oroegin bır toplanııyı organize 
etme. kararlara katılma. duşuncelerinı 
açıklama. insiyatif gelıştırme. sorunla
rı anlarabilme yetenegını hayara geçir-

me gıbı bır dizi yeteneklerın gelıştır
melerine yarar. Ayrıca dosı kazanma. 
diger örgütlere kendi sorunlarını göıü
rebilme. kendisini kabul etıirme, haklı 
bir nedenden ötürü mücadele etıigine. 
haksıı ve eşitsiz konumundan kunulma 
içın da)anışma isternede görevlerimiz 
olmalıdır 

Ayrıca kadın örgürü olarak dıi\er ör
goılere dayanışma gösterınek. onları 
desteklemek temel görevlerden biri ol
malıdır. Bu mücadele aynı zıııııanda hal
kımızın mücadelesinın gıiçlenmesi 
demekur 

Kadınların ezilmesıne. horlanmas ma. 
basl.ı alunda kalmasına ka~ı çıkmalı
yız. Kadıniann zoral.ı evhhgıne. baş· 

lık para;ı adı alunda saulması na da karşı 
çıkmak gerekır. Kadıniann evın dön 
du>an :ırasında izole edılmışhjtıne l.ar· 
~~~~~ toplumsal işlerde çalışmalarını ta
lep eınıelıyiz. Kadının din ya da gelenek 
adı alıında okula gönderilmemcsıne kar
~· eaitınıde-ögreumde eşiıligi savunma
h. Ayrıca gerek Kürdistan'da ve Türk
iye'de gerekse F. Almanya'da Kün 
kadınlannın toplumsal. sag!ık ve egııim 
problemlerine çözüm yolları bulunma
Mna çahşılmalıdır. . K ün Udınlannın 
> undı~ındakı sorunlarına sahıp çıkma
lı ve bunun ıçın mücadele etmeh. Sayı
Iabılecek daha çok amaç ve talep var. 
Ve wrunlarınuz olduau gibi bunların 
çöıümü ve gerçekleşme;i içın de salı 
kadınlarımızın dei!il, erkeklerımızin de 
bu konularda bilinçlenmelen gerekiyor 
Bu konuya kadınlanmızın cıddı etıldık· 
lerı kadar erkekicnn de e~ılmelen ve 
" sorun kadın sorunudur" dıycrek bun
dan ı~leri geregi yararlanma eJiılımle
rinden tiyade, gerçek dayanı~malarını 
gösıerıneli. deneyimlerini aktannalıdır
lar 
Ayrı kanallardan aynı hedefe varınak 

ıçın sıkı bır dayanışmanın oluşmasına 
sahıp çıkmalıyız. Bunun aynı zamanda 
kendı bal!ımsız!ıgımızı korumayı içer
digı açıktır Şu zorlu ve çetın gunlerde 
-ki bu tarıhsel bir dönemdır· pratikte ka
dın erkek herkesin birlik olması. ömek 
eylem ve çalışmalarıyla yıllardır böl
yöne! polııikalannı boşa çıkarına. ikti
dar kavgası yerine ulusal bırlık kavga
" •e çabası verme zamanı oldugunu 
hatıriarda tutma. bunu önde turarak ça
lışmahyıı. 
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1 Türkiye ve Türkiye Kürdistanı 'nda 
Kadın Hareketindeki Gelişmeler 

Xezal 

KOMJIN, 2 Mart 1991 
ıarıhınde 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü nedeniyle 
Kol n· de bır panel ve gece 
duzenledı . Kullurarnı ve 
Volkshochschule ıse ayıe
mı destekledıler "Türkıye 
ve Turkıye Kürdıstanı'nda 
Kadın Hareketındaki Ge
lışmeler" şıarı altında ya
pılan paneıe. sosyalist fe
mınısl Yelda Özcan 
(Istanbul), Sosyalıst Kürt 
kadınları adına Dilan (Di
yarbakır). Sosyolog
Etnoıog Dr. Lale Yalçın 
(Bamberg) ve KOMJ IN'
den BArivan konuşmacı 
olarak katıldılar. 300 kişi
nın katılımıyla Köln'de ilk 
defa kadınları konu alan 
böylesına genış çaplı bir 
panel gerçekleştirildi. Pa· 
neıe olan ılgıyı hıç şüphe
sız Istanbul ve Diyarba· 
kır'dan gelen konuşmacı· 
lar arttırmakıaydı 

YELDA: 

Panel ve Gece'nin 
Önhazırlıkları 

Panel konuşmacıları ve 
kültür programında yer 
alan sanatçıtarla konuşul-

Pan~ldt'n IHr xc>nmtll 

dukıan sonra yo!'ıun bır 
kamuoyu çalışmasına ge
çildı. Yeldave Dılan·a D~ 
şişlerı bakanhQı aracılı-

"Niye kadınlarımız, niye kadınlar de~l1" 
" Biz temlnlstler, bazı 

muhalif kesimlerden fark· 
h olarak " bu sistem kapi
talist bır sıstem" dıye 
kestınp atmıyoruz. Bizım 
tesbitımız. kapılalist cınsı-

' yetçı sıstem Bu nedenle 
önerdı!jımız çözum yolları 
da ona göre ( arklıtıklar ıçe
riyor. Oin&Qın ş6y1e dem~ 
yoruz: "önce ulusal sonun, 
sonra da bunlar hallolur 
canım, ya da bu ışı n temeli 
ekonomik, bu Işin temeli 
sınıfsal vs. Sadece bugün
lerde yaşadı!jımızı biliyo
ruz, kocalarımızın nasıl 
dayak anıQını, kocalarımı

zın nasıl tecavüz attı!)ini biliyoruz, yaşadı!)ımız bu tatı-
n ne zaman başladı!jı bizi fazla ilgilendirmiyor Cinsi

yetç sısıf'm biz kadınların eme!jine, belleQine ve 
kımlı{l ne et koyuyor, hem de toplumun her alanında. 
hem de sadece kapıtalıstıer tarahndan de!jıl, bütün er-

Qıyla vize alma gi rişimle
rinde bulunuldu; el ilanı, 
büyük boy atış ve giriş bl
letleri çıkartıldı. Gerek el 
Ilanlarının da!jıtımı, biletle
rıo satımı olsun, gerekse 

atışierin yapıştınlması ko
nusunda KOMJIN üyelerı 
görev alarak, eylernın du
yurulmasına katkıda bu-

ıundular. Panel ve gece 
gününde y<>Oun şekilde 
görev alan KOMJIN'Iiler, 
kollektif çalışmanın örne
Qinı gösterdiler. 

Panel 

Panel, ö!)leden sonra 
saat 15.30 dolaylarında 

kekler tarafından ezıhyoruz . Bizım böyle bır tespitimiz 
var 

"Kemalistler 1934'de kadınlara seçme-seçilme hak
kı verdiklerinde, bazı uluslarda o zamana kadar bulun
mayan bu hakkı, 'kimsede yokken biz de vardı' derler, 
övünürler. Aslında bütün ezilenlerin oldu!)u gibi kadın
ların da tarihi ununuruldu, oysa o döneme kadar, 
1903'den beri bir kadın mücadelesi vardı, ama bunlar 
bıze ununuruldu. Sankı kadınlar hıç mücadele etmeden, 
Atatürk bu hakkı hedıye et m ış gıbı 1934 'te faşist dev
letlerden farklı oldu{lunu göstermek ıçın Mustafa Kemal 
böyle bir adım anı. Çünkü kadınlar hep demokrasi sem
bölüdür. Bu sosyalistler için de öyle. 

· Bız demokratik vi1rın otarak kullanılıyoruz. ama bu
na raQmen var olan olanakları, açılmış alanları kullanıp 
kendı yararımıza söz söylemekten de gen kalmıyoruz. 

'Hep şöyle derler: kadınlarımız . köylü kadıntarımız. 
ışçi kadıntarımız, emekçi kadınlarımız .. Nıye kadınlan
mız, niye kadınlar de!jil? Ne var ki devamlı erkekler die
n ır, erkeklerimiz de!jil. Bu sosyalist jargosunda da öyle. 
Çünkü biz ait oıanız, onlar bize sahip olanlar ve onun 
için de kendilerinde bize kadıntarımız deme hakkını gö
rüyorlar. 

"Şu anda Türk Medeni Kanunu'nda koca aile reisi
dır, oturulacak konutu seçme kocanın hakkıdır, boşan
ma durumunda velayette uyuşmazlık oluyorsa kocanın 
oyu geçerlidir. Fahişelere tecavüz edıtırse ceza üçte iki 
ındınma u{jrar. " 
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VHS'nin binasında otu
rum yöneticisinin açıkla
maları, konuşmacıları 
tanıtımıyla başladı. Ardın
dan Yelda'ya Türkiye'de
ki kadın hareketindeki 
gelişmeler hakkında bilgi 
vermesi için söz verildi. 
Direkt bir eleştiriyle sözle
rine başlayan Yelda, ka
dın hareketine feminist 
bakış açısını örneklerle di
le getirmeye çalıştı. Olduk
ça rahat, argo ve erkekleri 
provake eden konuşma
sıyla dikkatleri üzerinde 
toplayan Yelda, bazı seyir
cilerin tepkisini de üzerine 
topladı. Bu durum tartış
ma bölümünde daha da 
bariz bir şekilde görülmek
teydi. Yelda konuşmasına 
son verdikten sonra, Dilan 
sözü alarak Kürdistan'da
ki kadın hareketine de~in
di; Diyarbakır'da Kürt 
kadınlarının örgütlülük du
rumuyla ilgili bilgiler, ör
nekler sundu. Or. Lale 
Yalçın da " Etnik kimlik ve 
Kürt kadınları" konusu 
kapsamında, görüşlerini 
dile getirdi. Son konuşma
cı olarak söz alan Berivan 
ise "Yurt dışındaki Kürt 
kadınlarının örgütlenmesi 
ve KOMJIN" ana başlı~ı 
altında Kürt kadınlarını ör
gütlenmeye iten etkeniere 
de~indi. Panelde yer alan 
konuşmacılar görüşlerini 
dile getirdikten sonra, tar
tışma bölümüne geçildi. 
Bu bölümde seyirciler ko
nuşmacılara sorular yö
nelttiler; onların sunmuş 
oldukları tezler hakkında 
yorum yaptılar. Tartışma
ların odak noktasını Türk
iye ve Kürdistan'dan 
gelen konuşmacıların tez
leri oluşturmaktaydı. Di~r 
taraftan Dilan ve Yelda'
nın kadın sorununa bakış 
açılarının birbirinden ol
dukça zıt olması, seY-ircile
rin do~al olarak ılgisini 
toplamıştı. Yelda, katı fe
minist bakış açısıyla kadın 
sorununa yaklaşım göste
rirken, Dilan kadın örgüt
lenmesinin marksizm-le
ninizm temellerinde olma
sı gerekti~ini vurgulamak
ta, Kürt kadınları açısın
dan ulusal sorunun büyük 
bir yer aldı~ını hatırlatmak
taydı. Bu konuda Oilan'a 
gelen ilginç sorulardan bi-
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DILANı 

"Kürt kadın 
hareketinde 
yeni bir dönem .. " 

"Türkiye Kürdistanı'nda 
siyasi tarih incelendi~inde 
genelde 60 6ncesi ve son
rasi diye iki k1sma aynie
rak değerlendirilir. Kadm 
hareketi de yine aynı per
spekiifte ele almmalldlf. 
Çünkü kadm sorununa 
bak1ş aç1s1 ve mücadelesi
nin biçimi de böylesi bir 
aymm1 zorunlu kllmakta
dlf. 

"7960'/ara gelindi~inde 
marksist-leninist ilkelere 
dayall düşünceter geliş
miş. ( ... ) Buna ba~fl olarak 
birçok soruna çözüm yol
lan getirilmiş, örgütler için
de kadmlarm aktifli~mi 
sa~lamak için yeni pers
pektifler geliştirilmiştir. 
Değişen bu düşünceler 
yaşama ne oranda geçiril
di? Bunun başanldi(Jim 
söylemek biraz zor. Çün
kü; teoride kabul edilen 
birçok olgu prati~e geçire
memiştir. Hiçbir 6rgüt ka
dm örgütlenmesi üzerinde 
yeterince durmamiŞIIf. ( ... ) 
1980'e kadar olan dönem
de di~er hiçbir örgütOn ka
dm kollarmm otmad1~1, 
olsa bile baz1 dönüşümte
ri gerçekleştirmekten uzak 
oldu~u da bir gerçektir. 

"80 öncesinde özellikle 
aile içindeki aktif bir erke-

risi "Kürt kadınlarının kur
tuluşunun ön şartının, 
toplumun genel olarak 
ulusal boyunduruktan kur
tulması oldu!lunu sl)ylü
yorsunuz. Oysa Iran 
örn~inde de görüldü~ü 
gibi bu hiç te böyle olmu
yor. Kadınlar islam devri
minin gerçekleşmesine 
büyük katkılarda bulun
muşlardır; oysa şimdi de 
eskisi gibi baskı altında
lar", ya da "şimdiye kadar 
sosyalist geçinen toplum
larda da sürekli kadın so
runu olmuştur, onların 

~in etkisiyle, onun gölge
sinde, düşünce üretmek
ten, iradeli birlikte/ikten, 
uzun erim/i mücadele şev
kinden çoğu zaman uzak 
olan kadm yerini, 80 son
resmda bilinçlenmesi 
uzun bir zaman alsa bile 
kendi insiyatifi ile karar ve
rebilen, daha sa~l1kl1 geti
şim içinde olan kadma 
blfakmlştlf. Bu Kürt ulusat 
mücadelesinin gelişmişli
~ini, yayllmiŞII~ml berabe
rinde getirmiştir. 

"Kürdistan'da 80 dar
besiyle, darbenin etkisini 
yaşamayan aile yok gibiy
di. Her aifade en az bir ki· 
şi ya cezaevlerindeydi, ya 
tirari durumdaydi, ya da 
şehit edilmişti. Aşm baski· 
/arta, asimitasyonla sus
kun. korkan. tepkisiz 
toptum yaratmak, ulusal 
bilin9i köre/tmek isteniyor
du. Işte bu dönemlerde er
kekler/miz kadmlanm1z 
kadar etkin olamamiŞtlf. 
Tutuklama korkusu erkek
lerin uzun bir süre kendi
lerini geri plana atmalan
nm nedeniydi. 

"Açlik grevlerinde ana
larm 'Biji Kurdistan', 'Kur
dara Azadi' sloganlan 
atmalafi özellikle kadmlar
da oluşan ulusal bilincin 
bir yans1mas!dlf. Aynca 
analarm zafer işaretleri ay
m zamanda açl1k grevleri
nin bir sembolü haline 
gelmiştir. 

"Kürt kadmlan, aileteri 
taratmdan namus olgu
sundan hareketle müca
deleden allkoyulmakta
lar. '' 

sorunlarına köklü çözüm
ler getirilmemiş, aksine 
yenileri eklenmiştir vs." 
Dilan bu tür soru ya da yo
rumlarla karşı karşıya ka
lırken, Yelda ise kadın 
sorununu toplumun so
runlarından çok soyut bir 
şekilde ele aldı~ından, bir
çok dinleyicinin söz alıp, 
görüşlerini <!ile getirmesi
ne yol açtı. Örne~in erkek 
bir seyirci söz alarak 
"Türkiye'de her şey çar
pık oldu~u gibi, bu kadın 
hareketinde de böyledir. 
Türkiye'nin burjuva de-

Gt,ftJtmt 

mokrasisi çarpık, devleti 
çarpık. dolayısıyla femı
nizm de çarpık olarak or
taya çıktı" diyerek. 
görüşlerini dile getirdi. Di· 
~er taraftan konuşmasıyla 
birçok bayanın da tepkisi
ni üzerinde toplayan Yel
da'ya feministler olarak 
Kürt kadınlannın durumla
rıyla hiçbir zaman ilgilen
medikleri , adeta bir takım 
gerçek dışı taleplerle ken
dilerini meşgul ettikleri 
eleştirisi de getirildi ve 
şöyle dendi: "Kürdistan'
da kadınlarımızın rahmin
de kocaları aranırken , 
kızlık kontrolleri yapılırken, 
Kürt kadınları işkence ve 
ölümle yüzyüzeyken, ne
ler yaptınız?" 

Sonuç olarak Panel' de 
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JİYAN 

iki katı çizgı gorülmektey
dı. Bır taraftan Yelda'nın 
kadın sorununu toplumsal 
sorunlardan soyuilayan 
görüşu ve var olan düze
nı tepkı yoluyla, provakas
yonla değişiirilabileceği 
olgusu. diğer taraftan ise 
Dilan tarafından kadın so
rununun marksizm-leni
nızm temelleri üzerinde 
çozülebıleceği görüşü. 
Kanımca feminizm, de

ğışık vanantları ile bir ta
kım entellektüel kadının 
bıraraya gelip, " kendi" so
runlarına çözüm arayışla
rıdır. Eğitim sorunu ol
mayan. üzerlerinde bir 
kambur gibi ulusal sorunu 
olmayan çoğu gazeteci. 
yazar. eğitim görevlisi ka
dınlar bir takım cinsel so
runlarını hallederek, 
kendilerini tatmin etmek 
istemekteler. Oysa " alt ta· 
bakadan", ulusal baskı
dan paylarını alan kadın
ların sorunları onları fazla 
ilgilendirmemektedir. Evli
lik dışı ilişki, çok eşlilik, ka
rıyer vs. gibi konuları 
önplana çıkararak . kendi· 
leri için güncel sorunları 
ternalize etmekteler. Oysa 
okuma yazma bilmeyen, 
ailesi, kocası tarafından 
ezilen. şehir yüzü bile gör
me fırsatı bulamamış bir 
kadının sorunları ilk etap
ta bunlar değildir. O, baş
ta eğitim ve mesleki 
sorununun çözülmesini 
arzu eder. Bu anlamda fe
minist kadınlar Türkiye'de 
son seneler birçok çalış
ma yapmış olsalar da. ka
dın sorununun kamu
oyuna yansıması konu
sunda başarılı olmuşlarsa 
da, bu akım, gelecek vaad 
etmeyen bir akımdır. 
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Diğer taraftan mark
sizm-leninizmin ya da sos
yalizmin günümüz koşul
larında kadınlara fazla 
birşey vermediği de açık 
bir olgu. Sosyalist diye ge
çinen ülkeler, temsil ettik
leri işçi sınıfına fazla bir 
şey getirmedikleri gibi, ka
dın konusunda da benzer 
bir durum yaşanmıştır. Bu 
nedenledir ki bu ülkelerde 
birçok kadın günlük hayat
ta ve iş hayatında çok ezil
diklerini, yoruldukların ı 
vurgulamakla ve ev ha
nımlığın ı tercih ettiklerini 
söylemektedirler. Sonuç 
olarak günümüzdeki (var
sa) sosyalist ülkeler, kadın 
sorununa da köklü bir çö
züm getirememişlerdir. 
Kadınların sorunları bu ül
kelerde değişik kılıflara 
bürünerek, fakat özünü 
koruyarak yürümektedir. 
Bu nedenle kadın sorunu 
ne kapitalist ne de sosya
list sistemde çözümlen
miştir denemez. Toplum
sal değişimler kadınların 
tam kurtuluşunu getire
cektir hiç şüphesiz. Ancak 
gerçek sosyalizmin kuru
luşuna epey zaman var 
kanısındayım. Bu nedenle 
de var olan sistem içeri
sinde kadınların can alıcı 
sorunlarıyla ilgili çalışma 
yapılmalıdır. Salt ulusal, 
salt s1nıfsal yaklaşımla 
Kürt kadınlarının kurtuluşu 
gelmez. aksine kadınlar 
bu iki olguyu cinsel sorun
larla birleştirmeli , birlikte 
götürmelidirler. 

Kültür Gecesi 

Panel 'den sonra kısa 
bir ara verildi. Daha son
ra aynı salonda bir kültür 

gecesi düzenlendi. Gece 
oldukça coşkulu ve canlı 
geçti. Gece salt kadınlar
dan oluşan lolklor ekibinin 
Diyarbakır oyunlarını ser
gilernesiyle başladı. Folk-

Dr. LALE YALÇIN: 

!orun peşinde çıkan, solisli 
kadın olan Koma Aşıti gru
bu ise birbirinden güzel 
parçalar sergileyerek, se
yircilerin sempatisini top
ladı . Gecenin sürprizi ise 

"Kadının kimli~ sosyal bir olaydır" 
"Etnik kimliği oluşturan 

~riterler değişebiliyor, 
onemleri azalabiliyor ya 
da çoğalabiliyor. Örneğin 
dil ve din, etnik tanımın 
genelde en önemli kriter
lerinden olmalarına rağ
men yine de bir Çerkez, 
Çerkezce bilmese de ken
dini Çarkez gibi hissadebi
liyor. Etnik kimliğin tanımı 
pek çok faktöre bağlı, et
nik kimlik hem zaman 
hem mekan içinde değiş
ken, etnik sınırın varlığı ise 
kendi başına ve kendili
ğinden bir sorun değil. 

"Etnik kimliklerin algılanması ve kabullenmesinde so
run olarak ortaya çıkması Türkiye'de daha ziyade idari 
makamlar düzeyinde. idareciler için sözkonusu. 

"Kadın kimliği onun biyolojisinden fizyolojisinden kay
naklanmıyor, bu kimlik özünde sosyal bir ürün. Yani ka
dın aslında kadın olarak doğmuyor, kadınlık olayını 
<>preniyor. Annefiği açık ya da indirekt yollardan öğre
nıyorlar. Erken açılıp saçılmanın, oynaşmanın kötü ol
duğunu, erkeklerin gözünün içine bakmadan 
~kaklarda yürümenin ama yine de güleryüzlü olmanın 
ıyı olduğunu öğreniyortar. Kadınların kimlikleri içinde bu
lundukları toplumun kültürüne göre değişiyor. 

"Etnik kimlik ve kadın kimliğinin kesiştiği noktalar: Et
nik sınırlar özellikle de birbirleriyle siyasal ve ekonomik 
kaynaklar için kesin bir tarih durumunda bulunan grup
lar arasında en fazla netleşiyor. en fazla keslnleşiyor ve 
korunuyor. Kadın kimliği ise başka bir çelişkiler siste
min ürü!JÜ- Bu sistem Ortadoğu'da patriyarlardan 
başka bır şey değil. Bu iki güç ilişkinin sistemleri birbir
leriyle çelişmezler mi? Tabii ki çelişkiler oluyor, ama sis· 
tamlerde kadınlar, daha esnek davranabiliyorlar. " 
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tıyatro ıdi denılebılır 
Frankfurt ve Maınz'h ka
dınlar yazdıkları senaryo 
dahilinde, salonda bırçok 
ınsanın aQiamasına neden 
olan bir oyun sergiiediier 
Konu: kocası askerı güçler 
tarafından vurulan genç 
bir Kürt kadınının. F Al
manya'ya lltıca talebinde 
bulunmak üzere gelmesı, 
bu ülkede bürokraslnın 
soğuk ve acımasız yüzOy
le karşılaşması, toplum ta
rafından tolerans görme
ması , horlanması. Baş ro
lü ıle çok be{lenı kazanan 
Ayşegul, kıtlenın gönlunu 
feth attı dansa, hıç de 
abartma olmaz Oyuncu
tar. sunduktan ııyaıro par
çasını uygun muzık 
ıle beslemıŞierdı. Dığer ta· 
raftan bu tıyatronun "ger
çekten mı" kadınlar tara
fından hazortandı{lonı me
rak edenler de az degıldıı 

Gece, Gulıstan'ın borbı
nnden guzel türkuler sun
masıyle son buldu 

Panel ve gece kımo ek
sokloklere ragmen başarılı 
geçtı 

KOMJIN'ın duzenlemış 
oldu{lu bu panel ve gece 
bor aydınlanma dozosinın 

başlangıcıdır Gerek Kurt 
kadınlan olsun, gerakse 
de Türkıyelı kadınlar ol
sun, kendi sorunlannı top
luma aklarabilmek ve 
kendilerini blllnçlendlrmek 
için bu türden eylemler 
gerçekleştlrmelidlrler. Bu 
vesileyle kadın hareketin
deki degışlk perspektifler 
kıtle önünde tartışılabilir. 
kadınlar sorunlarıyla "baş 
başa" kalmış olmazlar 
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BiRIVAN: 

"Kadın örgütüne 
ne gerek vardı, 
d. ı " ıyen er var ... 

"F Almanya 'da yaşa
yan Kurt lcadmlarmm so
runlarr dı{Jar uluslardan 
lcadmlarrn sorun/anna 
gore farklılık teşkıl edtyor 
Oı{Jer yabancı uluslara 
mensup Icadm/ann hepsı 
gerı kalmış da olsa kapıta
Tıst uretım ve sosyal yapı
ya sahıp u/Ice/erden gel
mekteter Dolayısıyla bu 
kadıntar uzerındekı baskı
lar har ne kadar varli{Jını 
koruyorsa da, bunlar gore
ce hafıftır. de{Jışılctır Kurt 
kadıntaliısa henuz yarı fe
odal bır toplumdan gel
mekteter Ortaça{Ja aıt 
de{Jer yargıları kadınları
mızm yaşamını bugun de 
tınem/ı bır bıçımde belırle
mektedır 

"F. Atmanya 'da yaşam
larını surduren Kurt kadın
ları hernekadar ülkelerm
den binlerce kilometre 
uzakta, modern btr top
tumda yaşamlarmı sOrdu
ruyor/arsa da, kadmı aşa
{Jılayan toplumsal de{Jer 
yargılarmdan kurtulmuş 
de{J/1/er. Burada yaşayan 
Kürt kadınları ço{Ju zaman 
8{//tlm ve çatışma konu
sunda kandileri karar ve
remiyortar, sosyal. politik 
ve Ic O/tura/ çalışmalara tek 

başlarına katılmatarı he
men hemen olanaksız 

"Kürt Icadm/arı F. hükü
met taratmdan politik ve 
yasal olarak, IŞ yerinde ısa 
eleonomik bakımdan sb
mürü/mekte/er. 

"F HükOmetm Kurtlerı 
ayrı bır ulus olarak tanıma
ması, tiim toptum btrayle
rmi oldu{Ju gibi, kadmta
rımızı da etkilemekte. Bu
nun sonucu sosyal ve kül
liiret haklardan yarartan
mamız olanaksız. Çogu 
okuma-yazma. dil bilme
yen lcadmtarımız içm Kürt
çe sosyal danışmanlık. TV 
ve radyoda Kiirtçe yayın 
halekı biiyük önem,ıaştyor 

' 'Kendi orgutumuz 
KOMJIN'i kurmamıza. ba
ZI çevreler kuşku ıle bale
maletalar 'Kadın örgütOnu 
oluşturmaya ne gerek var
dı. birlikte ne güzel 
çatışıyorduk • diyenter var 
Bız bu gorüşün dar ve 
yarıt1ş olduğu ınancmda· 
yrz Kadınlarm pol1t1k ya
şamda tam otarak yer 
almaları. başta Icendi so
runlarına 8{/llmelerı ile 
gerçekleşebilece{Jı marı
cmdayız Kaldı ki Icadmis
rm kendi örgütlerınde 
çalışmala tl, di{Jer demok
ralilc örgütlerde ve partıler
da çalışmalafina engel de 
de{Jildir. Nasıl ki ışçilarm 
sendikalarda örgütlenme
larini do{Jal, haNa kaçınıl
maz olarak görüyorsak, 
kadınlarm kendi örgOtle
rinde çalışmalarını da o 
kadar do{Jal ve meşru gör
mek her demolcratm takın
ması gereken bir tavtrdtr " 

Hafta Sonu 
Seminerleri 
Kuruluşumu1dan bugu 
~ de~ın g(\en u, ) ol go 
bı kı'" '"rede ) apolan 
çalışmalar da g"'ıermo)lor 
kı Kun kadınları ulu"'l 
lunulu~ mu"'adclt ... ırkk 
-. l odon ha,.,leıonde l en 
dılerı~ du~n "'rumlu 
lukların lıolon<ono h11la 
l..uanmaktador KOMJI\, 
l<nd"o~ hedeı edondo~ı 
bır~ol e1lınlıllc:r .ırohın 
dJ \C!lllll('rler~ tk bu~ul. 
onem bıçmclte 

Semınerler hem hı1 
l..ıdınl.ırın ~urunl.ınnJ bır 

ı~ıL tutmJ. hem Uc Jr.ı 
ını1dalı ılı~l.ılcrın pel•~ 

ıınlcrd. kar~ılıldı nn).ır 
gıtarın ~ıdcrılmı:,ın~ lı..ıt 
l..ı 1çerı~ını l.oJp,adı~ın 
dan. oldul.ı;a tlncmhdı r 

Bundan hareletic KOM 
JIN. ~ .1 Şub.ıı '" 26 2X 
'Jı,an ı ı>t) 1 ıurıhlcrındı: 

ıl.ı h.tll.l '-llllU \CIIllıtl'rt 
duJcnlcdı 
~ ' !)uhaı"ı.ı du1cnh.· 

nen h.tlt>t '>tmu ,ı.•mıncrı 
nın lonu,unu · KOM 
J ı "\ ' ın Ortıutlcnın.,.• Bı,· ımı 
,e Hedcncrı ' ıc~lıl cd ı 
\ordu l>cta~ IK.·u ı.ını~ılan 
bu ...:nıonerdc KOMJI'Io 
ın hedeflerı 'c 'unJurdu 
~u \•lı~mal.r dole ~eıorıl 
dı Bn\lc..'\.ı..~ hırc,nl.lı}ınln 

t-:0\IJ 1\, h•llorıdalo 1\ot 
~~ d,,,ıllı~ı t!tdcrılmc:\ı.. 
~ı,Jiı~ıldl 
16-~M '\ı\.iln'tL.ı du/ı.:n 

knc:n "-'=mıncr ı-.c: a~ırlıı.. 
1a 1\.0\tJI' bırımten ) ' ' 
ncuın lurulu u\ckn lo~tıl 
ı.Jılar Scmın<iın <Jna "-'' 
nu'u .. ~adın harcl.cu 
olaral lar)ıl:ı'Jotı,ımıl "' 
runloır \(' c;n1um )Oifar1 
ıdı Yo~un lilnı~malo~rın 
\c L.ar~ılıl.h goru1lcrın 
}er aldı~ ı N.ı -.c:mıncrdc w 
konular tı~ırlıl.ca t.)lcndı 

Bınlcn fJ.Jia ur~uc ı\ tn 
Uc çalı~manın gecırdı~ı 
d\3013J \oC c.IC1J\otinl3ji:Jr 
Kadın çalı~malarına a~ır 
lık \ermenın hıçımı \oC 
gcrcklolo~ı. Uç tıoyutlu 
fulu~;ıl , 'ınıi\UI, cın,ch 
bır çalı~rmının bırbırını 
do~lanıadan borleştırilmc· 

''· hant1onının 'aıtlnnma 
"· KOMJIN MYK'" ık 
hı rımler artt\t ı lı~kıler 

'loılJ•n 
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8 MART ETKINLiKLERi 

Koln e Dtisseldorf Panelleri: 
Xezal 

''Barışçı bir gelecek yaratabilir miyiz?'' 
ll. , .. ar 1991 yılının 8 

\lan ını Korlet ;avaşının 
~(lf~e"nde · ·ı..uılamak" zo
nın.la l.aldılar 8 Man birçok 
ulkede "..ava~a karşı bir 
ıun·· ılan edıldı Kadınlar. 
'>3\"ll.)ı olanaklı kılan cıken

ler. a.;u'ı \Onuç lar ve kadın
lara du~n gorevler uıerinde 
unı~ular. Buna yonelik bır
,ol paneller duzenlendı . F 
Almanya'nın de~ışık kentie
nnde de de boyleM paneller 
gerçekl~urıldi Niıekim 8 
\>lan Cuma gunu Köln 'de ve 
ı o Man 1991'de ıse Dussel· 
dorfa ba!\h Erknuh'da iki 
panel yapıldı. 

8 Man Cuma günü DOB 
Kadınlar Kolu Köln'de 
.. Korfez '>tlvaşı kadınları ne 
~ckıldc ılgilendirir'?" adı al
ııoda bir panel düzenledi. Pa
nelde konuşmacı olaral Dr. 
Chrı>1ına Klcnner (Berlin). 
Genla Lapon (Leıpııg). Ul
la Löııer CHBV ). Ulla 
Schmıu (SPD mılleı,·ekili ,.e 
kadın kom.-yonu U)tSi). Fe
licıa Langer (lsraıl). Bngıt· 
ıe Rıshma~~.ı (Filisun). Ayşe 
Tekın (Türkıye. IG-Medien 
Sendıkası ı ve Kürdisıan ıem
silcı>ı olarak KOMJIN 'den 
Berivan ha11r bulundular. 
Paneli Barbara Leuıner yö
neui. 

Panel, konuşmacıların 
kendilerini ve ıemsil enikle
rı ulusun durumuna de!\in
ıneleriylc başladı. İsrailli 
ıem;,ılcı Olkesinde "kara 
kadınlar" olarak örgüılene
rel. karalar ba!\layıp Filistin
hieric Israıllılenn kardeşçe 
>an yana yaşamasını amaçla
> an kadıniann başla onodoks 
e>lmal. ıııere bırçok Yahudi 
,eHel<rden baskı gördükle· 
r nı . hakareıe u!\radıklannı 
anlııııı 

Fıhsıınlı konuşmacı da ül
l..osiııde hal kına karşı uygu
bmn l'oa'lıları. zulmü dile 
~ 'e F Almanya'da 
f. "ım.n kadın örgüıü
ııu olupıırduklannı ve bu 
>~ bltha)h çalışma ger
çeiJqurd enne dqındi 

T url..ı) e ımısik~ı A >şe 

Tekin ülkesinde Körfez sava. 
şı öncesinde baş gö>1cren iş· 
çi harekeılcrine dcıtincrek . 
körfez savaşı sıra-.nda ışçı 
terin ıaleplerının göı ardı 
edildi~ını . işçılerın ı.avaşa 
karşı bir ıavır takındık.larını 
'e büyük gösteriler yapıılia
rını soyledı . 
Kürdısıan ıem>OicıM DCrı

'an ise konuşmasına Kurdıs
ıan ·, ıanııarak başladı 
KOMHN ıemsılcısı Körfeı 
savaşının Kurdısıan 'ı nasıl 

etkiledi~ı konusunda göruş 
geıirerek: "Kürdisıan Kör
fez savaşından Kuveyı ve 
lrak'ıan sonra en çok cıkile
ne n ülke durumunda 
olmuşıur" dedi ve sözlerine 
şöyle devam eni: "Türkiye 
Kürdisıanı'nda baskı ve ;Or
günler Körfez krizi ve ~ava

S! döneminde daha da anu 
Ozal rcjimı sınır bölgesınde· 
ki ıüm köylerı 'c kasabaları 
boşaharak ·guvenlı l. 
şeriılcri' oluşturdu .. ~rı

van ayrıca Kun koylerı uze
rine "kazara" bombalar 
"düşıü~nü .. ve bunun plan
lı bir şekilde yapıldıttını «ıy· 
ledi. 

Bulgarisıan ve (doıtu) Ber
lin 'li konuşmacılar ise Doiıu 
blokundaki gelişmelere par
mak basular. 

IG-Medien sendikası ıem
silcisi savaşın yalnıu:a Sad
dam'ın ürümi olmadıAını . 
bunda başka güçlerin de pa
yının oldugunu belinıı 

SPD milleıvekili Ulla 
Schmin i:.e adeıa günah çıka· 
rıcı konuşmasoyla birhayli 
~lc~ıiriyle karşı karşıya kal
dı O. körfez krizinin sava
~ dönüşmesini eleşıırerek . 
panısının silah satışının krız 
oolgelenne) apılmaması ko
nusund3 karar aldıtJnı. silah 
\alış ının yalnızca NA TO 
uye" ülkelere yapılması ko
nu,unda hemfikir olduklan
nı iıleyıcilere duyururken. 
Kürdısıan ıemsilcisi ~rivan. 
bunun üzerine söz alarak. 
Türkiye'nin de bir NATO ili
kesi olduıtunu. ve bir NATO 
ülkesi olan Türkiye'ye satı 
lun silahların büyük bir ço
gunlugunun Kürı halkını 
sindirmek. korkuırnak ve kı
yımdan geçirmek için kulla
nıldıAını belinerck. SPD'nin 
bunun bilincinde olup olma
dıAını sordu. KOMJIN tem
sılcisi SPD'nin de bu 
anlamda suç ortagJ olduıtunu 
dıle geıirdi. SPD'Ii kadınia
nn da savaşın başlamasında 
sorumlu olduklannı, savaşa 
karşı kesin bir tavır koyma
dıklarını. aneak panilerinin 
onlara dikıe etıigi dogruhu
da davranarak, onlann da bu 
savaşın başlamasında bizzaı 
sorumlu olduklannı söyleyen 
BCrivan, SPD'nin Kün soru
nu konusunda öteden beri 
ikircikli bir politika günügü
nO de sözlerine ekled i. 
SPD'nin. Kün nüfusunun 
1/JO'unu dahi oluşıurmayan 

Fil isıın halkının kendi kade
rini uıyin hııkkını haykırarak 
;,avunurkcn . Onadogu'nun 
en buyul. uluslanndan bir ıa
nc\lnııeşkil eden Kun hallu
na bu hal. kı ıelep etmedigine 
dıl.kau çekıı. Bu anlarnda 
mu!\lal. o;ozler kullanan una 
Sclımın'ı de eleşıirdi 'e ŞÖ)· 
le konuşıu .. Ku n hallundan 
soz edılırken . Kuntere bazı 
hakların verılmesinden bahs 
edıyorı;unuz Ancak hakiann 
ne olacagını söylemekıen çe
kınıyorsunuz. Biz Künler 
ıum dilter halklar gibi kendi 
kadcrimizi ıayin etmek isti
yoruz." Beri van. olası bir 
Onudogu Barış konferansın
da Künlerin de ıcmsil edil· 
me" gerekıigini, aksi 
ıaktırde bu konferansın meş
ru olamıyacaıtını dile getirdi. 

Panel KOMJIN ıemsilcisi 
ve SPD mılleıvcluli arasında
kı soz ducllcsuna dönüştü. 
Ulla Schmın seyırcilcrin ıep
lulcrını uzerınde toplarken. 
KOMJIN ttmsılcısı sempaıi
lerı uzcrınde ıopladı. Niıe
kım zaman yetersiı.lilinden 
dolayı ~rı van 'a söz hakkı 
vcrilmeyinoe. seyirciler ıcp
kilerinı dile geıirerek. ona 
söz hakkının verilmesini ola
naklı kıldılar. 

Panel. birçok eksiklige 
raAmen olumlu gcçıi. Panel
de de birkez daha Kün hal· 
luna ilginin eskiye nazaran 
yükseldi!\ıni görmek müm
kündü. Bunu KOMJIN tem-
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\llcısıne wrulaıı sorular da 
go~ıermekıeydi. Gelen soru· 
lar arasında. Künlerin olası 
bır OnadoJlu konferansona 
ı..uıılmak üzere hazırlık yapıp 
yapmadıkları. Kürdisıan ' ın 
ıum parçalarını kapsayan 
ulu..al bir oıoriıeye sahıp 
olup olmadıkları ve Künle· 
rın davalarının çözumu için 
hangı ıaleplerinin oldu~u 
a~ırlılıa )er alıyordu. Bunun 
' anl\ıra ıek ıek dinleyıcıl~r 
"" alarak. görüşlerini dıle 
\!,Ctırdiler 

Panel bııımınde konu~ma 
cılnrn son bır defa söz hakkı 
verıldı KOMJIN ıemsılcısi 
BCrıvan Kün halkı üzerınde
lı tı;ı,kıların deJlişik bıçımde 
de ol..a F Almanya'da da 
de>am ~ııi~ini. f _ huku~

ıın Kurtleri a) rı bir ulus ola
ral ıanımadııını ve wsyal . 
lulıurel haklar 'e~ıJlını 
d ıle geıırdi. Körfez sav~ının 
bııımıyle Onadoj!u'ya barı~ 
gclcmiyccegini de vurgula
yan Barivan: "Ortadogu'da 
Kürı. Filisıın ve Lübnan so· 
runlarına adil bir çözüm ge
ıırılmeden. onadoguya barı~ 
~cl~yeeekıır. Savaş henuz 
bıı~mışıir" dedi. Panel'de 
haıır bulunan kiıleye sesle· 
nen &;rivan. kadıniann ı.a· 

'a~ gıbı önemli ıemaları 
ıanışmaı.. için 8 Man'ı bel· 
lcmemcleri. ıanışmak ıçın 
'urekli olabilecek bir plaı
torm oluşıurmatarını da dile 
~cıırdı 

Yaklaşık iki saaı siıren pa· 
nd de KOMJ IN sıand aça
rak. el ı~lerı ve yayın saııı . 

••• 
10 Man 1991 günu de 

Erlıraıh'da yapılan Panel 
" Barışçı bir Gelecek Yaraıa· 
bılır miyiz?" şian alunda ya· 
pıldı. Panel Erkraıh beledi· 
) C" Kadınlar Sorumlusu. 
Kulıuramı, VHS. A WO, 
Frauen für den Frieden. Fra
uen helfen Frauen e. V .'nın 
)anısıra FDP. GAB. Grune. 
SPD. Frauenueff Xanıhıppe 
e V ve VHS-Frauenforum 
ıarafından düzenlenmişıi _ 
Yaklaşık 70 kişinin kaııldııı 
panele konuşmacı olarak Dr. 
Ulrike C. Wasmuıh (Savaş 
ve Barış_ araşıımıa kürsüsü . 
Berlin Üniversitesi). Birgiı 
Kreikemeyer (Barış ve Gü
'enlık araşıımıa enstitüsü. 
Hamburg Universiıesi). Vi
ola Adelı (Neuss Araşunna 
grubu ve 1990 Aaclıen Banş 

Gulan-Mai 1991 

ödülu ı.ahibi). FDP. SPD. 
CDU ve Yeşillerden birer 
ıeınsılcı ve KOMJ IN adına 
&;rivan hazır bulundular 
Dikkaıi çeken. Körfez sava
~ından dırekı eıkilenen iılle
lerden panele salı Kurı 
ıcmsılcısının çaJlırılmış ol· 
maSI)'dl . Sa\aŞtan keza 
"payını" alan diger ül~ele· 
rın, yanı Irak. Filistin. lsraıl 
V\, gıbı ulkelerden ıemsılcı 
çaıtrılnıamışıı . 

Panel. konuşmacıların 
kendilerini ve ıemsil enikle
rı örgüılerini ıaruunasıyla 
ba~ladı. Daha sonra Berlin 
Üniversiıesi'nden Dr. Was· 
muıh. hazırlamış oldugu re· 
(erau sunarale taruşma 
bölumii ıçın zernin hazırladı 
Refenııında Körfez savaşını 
konu alan Wasmuıh. Bush' 
un savaş kışkınmacı ıavrını 
"Töıe cinen. du bisı cin 
Mördcr, ıöıe Tausende . du 
bisı cin Held. "{bir kişiyi öl· 
dür, kaıil ol; binlerce kişiyi 
oldur. kahraman ol) Hi nd is· 
ıan aıasöı;ünü kullanarak 
eleşıırdı 

Körfez savaşının bilımsel 
bır açıklamasını yapınaya ça
lışan bilımkadını, dünyada 
aıaerkil temellere dayanan 
bir "banşsı:ıJık"ıan babsede· 
re k, ekonomik ve politik ba· 
kımdan güçlü devleılerin, 
diger devielleri hükümleri al· 
una almayı amaçladıklarını. 
Körfez savaşının da bu polı· 
ukanın bir sonucu olduJlunu 
vurguladı. Bu olguyu 
"Bellısmus" olarak ıarumla-

• 

yan Wasmuıh. çaıımır ıop 
lumunun Sexizm. Rassizm 
(ırkçılık) ve Belliun'dcn iba 
rcı olduguna dikkaıi çekıi. 
Saddam'ın baııya karşı 
"inaıçı" reaksiyonunu 
"Saddam'ın reaksiyonu 
anormal bır diinyaya )Onel· 
ıılen normal bir reaksıyon 
de&ıl midir?" diyerek. Sad· 
dam'ın Korfez savaşına yol 
açan ıuıumunu adeıa haklı 
kılmaya çalışu. Balı 'nın eıh· 
noıcnırik (ırk merkezcili~i) 
ıuıumunu eleştiren ögrcıım 
görevlisi, sanayi ıoplumları· 
nın kendi düşünce ıarzını 
tum diger ıoplumlara dayal
maya çalışugını. bu ıoplum· 
ların da aynı şekilde duşun· 
~>e ve davranmaya zorlan 
dıliarını söyleyerek. 
"kendı" ıoplumunu da eleş
ıı~yi haklı Olarak ihmal Cl· 
ın edi. 

Birleşmiş Milletler'in sa· 
va~ı onaylayıcı bir ıuıuma 
girmeterini sert bir dille eleş· 
ıiren Wasmuıh. Bau'nın da· 
ha önceleri bir numaralı 
duşman gösıerdigi dogu blo
ku ülkelerini kenara bıraka
rak , şımdi de "3. Dünya 
ulkelen"ni hedef gösıerdıl\ı· 
nı haurlaııı. 

Savaşın yalnızca erkekle· 
rı n neden oldugu bir olgu ol· 
madııtını, a ksine onun 
serı-yumuşak . yani dişi · 
erkek dualizmi içerisinde 
gerçeklcşı.igini vurgulayan 
Wasmuıh. kadıniannda biz· 
uı Körfez Savaşı'nın başla· 
ması ve devanı eanesinde rol 

9 

O) nadıklanrun alıını çızdı 
Patnot füzelerinin uıenne 
"wc love you" (sizı scvıyo 
ruz) yazanların kadın olduk· 
larını, keza Körfez bölgesine 
giden saJılık personelinin bu· 
yıl k bir ço&uniuJlunun kadın
lardan oluşıugunu söyledı 

Dr Wasmuıh konuşma>ı 
nı tamaınladıktaıı sonra. w
l U Bırgıı Kreikeıııeyer aldı 
Kreikemeyer. Dogu A•ru· 
P.3'daki kadınianndurumuna 
ılışkın bır referaı sundu. So• 
yeıolog olan Kreikemeyer, 
1989'dan buyana Dogu blo
kundaki gelişmelerin sonucu 
bu ülkelerin Bau'nın göıun 
de duşman olmal<ıan çıkıık
larını, bu nedenle de yenı 
duşmanlar 3l!"cfııını belımı 

Hamburg Universııesı'nde 
dokıora yapan Birgıı Kteıkc
~yer. AG[J( 'in (Avrupa 
Güvenlık ve lşbirli!ti Konfc 
ransı) erkeklerıarafından yo
ncıildiJıini. bu kuruma 
alıcrnaıif olarak Berlin'de 
salı kadınlara yönelik benzer 
bir kurum oluşıuruldugunu 
haıırlauı . 

Referatlar sunulduktan 
sonra ıanışma bölümone ge· 
çildi Bu bölümde söz alan 
&;rivan Almanların ve genel 
olarak Avrupalılann kendıle· 
rı ne yönelik olmayan çelişkı · 
lerde yeıerince duyarlı 
olmadıklarını söyledi. Bu an
lamda Körfez savaşı sırası n 
da Alman kadınlarının sıkca 
"savaş vergisi ödememeyı 
nasıl başarabiliriz" sorusuna 
kafa yordüklarıru. oysa soru
nun aslında "savaşı nasıl on
le}ebılıriz?" olması gereklı 
gıni savundu ve savaş onlen· 
diJli ıalctirde onun bir sonu· 
cu olan savaş vergisinin de 
ödenmeyccegini söyleyerek. 
Almanların ıuıunıunu eleşıir· 
di. Keza Almanların sıkça 
savaşı önlemenin ilk adımı 
olarak · · çocuklan n aile ıara
fondan barışçıl bir egı~ ıa 
bı ıuıulmalan gerekııgı" 
argomaruna ıam olarak kaul· 
madıJlını söyle)en KOMJIN 
ıemsilcısi , "savaşı aileler ya
nıımıyor. hükümetler yaraıı 
yor. Bu nedenle savaşların 
çıkmasını önlemek istiyorsak 
başıa hilkümeı nezdinde gi· 
rişimler zorunludur"dedi. 
BCrivan Kürdisun ve KGnler 
hakkında izleyiciler ıarafın· 
dan sorulan sorulara cevap 
vererek. onların bilgı ek" ı.. 
lıgını giderme)e çalışu 
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Kürt KaGını Artık Seyirci De~!, Eylemciilir 
Bu 1118 M.ın 1991 tarihin

de Oı~Jrbakır'du in'>ltn Hak
ları Dernt~ı Kadın Komis
)nnu. 8 Man Dılnya Kadın
lar Gununu kuılamak ama
<1) la bır gece diızenledı. 
Ol\ arbakır'da ılk kez 8 Man 
aniamına U)gun olaral bö)
ıc,ıne «>~kulu \C kıtlesel bir 
Laulımla kuılanı)ordu. Ge· 
<,.ıe ılk dıkkıııı çeken nokta
lardan bın halkıan kadınla
rımıtın yoaun kaıılımı. ılgı
nın beklentnın çok usıunde 
olma")dı Ge<edc Kun ka
dınının durumu yO#IJn olarak 
ı~lendı. Gecenın di~cr bir 
oLclli~ı de ılirkülere kadar 
Kurıçenın kullnnılmasıydı. 
Ve gecede KuM halkının yüz
xıllardan berı yaraınıı~ oldu· 
~u kullurunun ıengınlijlı 
gotler onundeydı 

Gece ı.; lu ..al Mar~ e~lillın
.ıc ıum Kur.ı"ıan Şehııleri 
ani'ına bır <lakıkalık saygı 

duru~u) la ~ladı Ardından 
IHO Oı)arbakır Şube" ~
kotnı Haııp Oıcle kı-a bır ko
""'""') arıı Dıclc konuşma
" nda. genel olarak ..on dö
nemlerde )a~anan ~urece 
.ıc~ın<lı 

Açılı~ konu~nıa,ını IHO 
Dıyarbakır Şube" Yoneıim 

Kurulu UY.C" Naı.dar Kahrn
ınuncr ve IHD Kadın Komis
yonu Üyc>ı Meral Dan ış ayrı 
">" yapıılar Kahramaner. 
kon~ma\lnın bır bölümünde 
· ·g Man 'ın anlamını de~ışıı
rcn. ıçerı~ını boşahan anla
)ı~larla )uzyuıeyız. Bizler 
t>ugune ..ahıp çıl.mazsal.. Fe· 
mınl'ıler. Semra Hanım 'e 
Papet)alar 'b lı~ıler 8 Manı 
lendı amaçları ıçın kullana-

'e bu gunun de\nmc:ı nı
e ııını karartan kadın 
tıülannı sa<le<e burıuva re
fo~~~·ı bır ~ı~ıemle 
ı.:: nıa.ıardır" dıyordu. 

Kalııii"*'"'' konuşmasında 
a-na KAlrt bdınırun son yıl· 
llııSı bııhmdu~ konu
rıu e K hd nının 

ennc te-

Üyesı Meral Danı~ ı>c ko~ 
nuşm~ında. "bu gun ıum 
dünya emckçı kadınlarının 
zulme. sömuruye ve zorba 
lı~a La~ı başkaldırdı~• gun · 
dur. Ve 8 Man ozgur vr 
onurlu bır )'aşama ısıcmı. or· 
guılü mucadele ısıemının 
yükseldi~i gundur' · dı) ordu 
Danış. konuşmasının başl.a 
bir bölumunde KuM kadını~ 
nın ulusal. sınıfsal ve cınsel 
sömüruye karşı milcadele et
mesi, onun ulusal ve ıoplum· 
sal kurıuluş mücadclcsınde 
hak!lllilli yerini almasını sa~
layacakur. Cin>iycıçi baskı
ya karşı mucadele. sômurge
ci ve feodal dllıent karşı ve
nlen mücadeleden bagımsız 

Dilan 

degıldir. Kadının özgürleş
mesi. eşitligi ve kunuluşu 
ancak yine kadının özgur ça
baları ve kavgasının esen 
alacakur Kün kadınının 
l.unulu~unun ön şaru onun 
ulusu 'e sınıfı ile beraber öz
gllrloge kavuşmasıdır. Sö
murgecilerin Kün halkına 
karşı uyguladıltı baskı. ışken
ce ve soylunmda kadın, er
kek ve çocuk ayrımı yoktur. 
K ün halkının verdil!i müca
delede de bu ayrım olmama
lıdır!" şeklinde açıklıyordu. 

Diger bir konuşmacı ise 
Y.ine !HO Kadın Komisyonu 
U yesi Leyla Zana idi. Zana. 
şehit Kürı kadınlarını içeren 

ı o 

bır lonuşma yaptı 
Gecenın akışııçınde bırbıç 

ozan Kunçe türküler sundu
lar. Bu ıurkiıler lutlenin eoş
ku~unu daha da antınyordu. 
Ozanlardan bin 1988'de Ha
lepçe kaılıamından sonra 
Türkiye'ye sıjtınan ozan Va
hiı'ıı. Programın akışı için
de Kıirı kadınını anlaıan 
şiirler. aıasözlcri. fıkralar su
nucu lar ıanıfından Kürıçe su
nuluyordu. 

Yine gecenın en çok ilgi 
ıoplayan nokllbı halkıan ka
dınların geceye akıif kaulı
mı)dt Konuk konuşmacılar
dan bın Necn>eıtın Bllyükka
ya'nın eşı olan Cemile Bü
yukkaya. Kurdısıan'da şehiı 
~· olmanın ıorluklannı ve 
onurunu dile geıırdi. Di~er 
bır konul. olan Zeynep Ana 
KuM kadınlarının tüm özel
ligını kendı kışilıjlınde bütiin· 
leşıirıyordu Zeynep Ana 

· kadinların genel sorunlarına 
ıcma' ediyor ve söylcdigi 
Hernepe~ marşı ile kitlenin 
coşku,unu bır o kadar anırı
yordu Ve /.cynep Ana Kür
d•~tan 'ın lurtulu~unun 
mu<adeleden geçıijlıni vur
guluyor, ışkeneesız, şehiı 
vermeden. cezaevlennde sü
runmeden bu sorunun çözü
lemeyecegını vurguluyordu. 
Dı~er bır ana bırkaç ay önce 
şehıt duşen Az ız Turbal h 'nın 
a~ı ıdı Mahmuı Tannku· 
lu'nun eşı Nedreı Tanrıkulu 
ıse bır şehıı eşı olarak duy
gularını ve eşının kısa bir ya
şamını dile geıırdi. 1990 
yılında Dargeçıt'le lO yaşın
daki ol!lu sömürgeci güçlerin 
>ı vii halka açıı~ı aıcş sonucu 
ölen Faıma Kanal da ıçinde 
ya~dıkları koşulları bütiin 
canlılı~ıyla anlaııyordu 
Gecenın diger bir konu~ 

Oıyarbakır Kun mulıeciler 
lampından gelen genç bır 
Kun lıııydı Genel anlamda 
Irak Kurdısıanı'ndalti mııca
deleyı ve kadının mücadele 
ıçındekı yerını anlaııyordu. 

Geceye arnlannda KOM
JIN'ın da bulundugu çok sa
yıda örgütten dayanışma 
mesajı gelmişti. KOMnN'ın 
mesajı okundugunda, kitle
nin canlı bir şekilde alkış çal
dı~ı görOld O. 

Gece Diyarbakır halk 
oyunlarının ı.ergilenmesiyle 
;ona erdı 
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Troisdorf: 

DGB kadınlarıyla 
birlikte kutlama 
Sicgburg-Troısdorf'da her 

yıl oldugu gıbı, bu yıl da 8 
Marı Dünya Kadınlar Gü
nü'nü Kün kadınları olarak 
OGB kadınlar koluyla birlik
ıc kuıladık Toplantıınııda 
Kurdısıan'daki gelişmeler ve 
kadıniarımılın ıçınde bulun
du~u durumla ılgılı bılgı ver
dık. Yayın \lllndı açarak. 
iruanlan bilgılendırmeye <;d
lı~ıık. Ayrıca folklor ekıbı
miT de ıoplanııda hall 
~lanm11ı 'unaral., geceye 
renk lanı 

Gcx:eye 200'un uzennde 
ın,an kaıılmı~ıı . 

Jinda 

Aschaffenburg: 

''Geleceğimiz 

Barış mı?" 
9 Man 1991 gunu Aschaf

fenburg'ıa Uluslararası Dün
)a Kadınlar gunu nedenı)'le 
Alman Sendıkalar Bırligı 
ıOGB) Kadın Kolu ıarafın
dan bır açık oturum düzen
lendı 

Yaklaşık yüz kışının kaııl
dı~ı ve ana konusu "Geleee-
8ım ız Barı~ mı?" olan 
ıoplanııya. Yahudi asıllı Pe
ler O ingold (VVN). Moham
mııd Nanııl (PLO). Ruth 
Turner (Amerika Barış Ha
reketi) ve Zınc (KOMJIN
Frankfun) kon~macı olarak 
daveı edılmi~lcrdi. 

Konu~macılar savaşı kına
yan açıklamalarda bulundu
lar Savaşın ıum ınsanlıga ve 
çevreye geıırecegı zarariara 
degınerel. polııık 'iQrunlann 
..a-.şla çozume ulaşamaya
cagını belınııler 

Zıı>e konuşmasında özeı 
olarak Kun halkına ilışkin 
genel bılgiler sundu ve Kün 
halkı uzerındcki agır baskı
lara degındi. Körfez Savaşı
nın Kün halkına verdilli 
zarariara dikkaıi çckıi. 
Konuşmasında Körfez Sa

va~ının. Irak KOrdisıanı hal
kının kurıuluş şansını 
antırdıgına ışareı eden Zine 
şu ıaleplerde bulundu 
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- Kün Sorununun. yapıla
cak O~u Barı~ Konfe
ransının gundemıne alınma

sı. 

- Halepçe kurbanlannın ve 
bu savaşta yıkıma ugrayan 
Künlerin de zararlannın kar
şılanma>ı. 

-Türkiye 'ye yapılan askcn 
yardımların durdurulma•ı. 

Toplanıı olumlu bir havu 
içinde geçu . .. Aschaffenbur· 
ger Zeiıung .. adlı yöre...:l ga 
zeıe konuya geni~ bıçınıde 
yer verdi 

~rpil 

Lozan: 

8 Mart'ı 
Coşkuyla Kutlarlık 

8 Man Dunya Kadınlar 
Günü'nü KOMJIN lwıçrc 
ıarafıarları olarak, Lo1an 
kenıinde coşkuyla kuılııdık 

9 Man 1991 Cunıane" 
günü 65 kişilik bır kııle kaıı 
hmı ile yapııgıınıt kullanıa 
da. 8 M arı "ın oneman ı. 
günümüze kadarki ;,ınıflı 
ıopluınlarda ve bu gunku ko
şullarda ülkenıız Kurdı>ıan· 
da 'e Avrupa'dal.ı Kun 
kadınlarının yaşamını konu 
alan bır konu~ma yapıldı 
Daha sonra Kunçe \C Turk
çe şiırler okunup. ıurkuler 
söylendi. halay çekildı Ken
di imkanlarımııla ha11rladı 
gımız ıiyaıro. kitle ıarafından 
büyük beAeni kaıandı. 

Ayrıca cıkinlikıc kadınla
rın hazırladıAı yemekler , • • 
ııldı. Kutlanıadan elde cııı 
gimız 660'1ik i~vıçrc Frankı 
nı KOMJIN'e baAı~ yapma 
) ı kararlaşıırdık 
Çalışmalannı~da ba~rılar 

dileriz. 

Danimarka: 

8 Adare 

Zotan 

hat pirozkırın 
Roja 9'e Adare, jı bo pi

rozkınna .. 8 Adar Roja J ı ne n 
Cihane ... Jl he la jıncn Kurd 
şahiyek haı çtkırın. Şahi 4 
saeıan ajoı Berıya ku şahi 
dest pe bıke. derheqe 8 Ada-

re ü re"şa jonen Kurd h Kur
dısıan ii Danimarkt bı 
1ımane Kureli ii Tırkı ıi Da
nımarki axıftın hann ı;Ckınn 
K oma folklore bı di.laııe xwe. 
dengbCj Evdo ji bı deng u 
ıembura xwe beşdare şahiya 
Jıncn Kurd biln. Jınen Kurd. 
xwarınen ku bı xwe çckırı
bOn ıl anibOn cihe şahiyc, bı 
hevra xwarın. Bı hevra di lan 
kışandın. sıranan guıın. 
Cı vi n bı beşdariya 70 ı ınan 

bı serforazı dawi haı 

~rdıl 

Norveç: 

Horten şehrinde 
kutlama 

8 Man'ta Honen şehrınde 
Dunya Kadınlar Günü nede 
nıyle Kadın Haklarını Koru
ma Demegi tarafından bir 
kuılama toplanıısı yapıldı. 
1 50 dolayında bir kitlenın 
kaııldıAı kuılamaya. VeMcr
folı Kürı Külıür Deme&i de 
da•eı edilmişti. Toplanııda 
bir bayan arkadaşımız der
nek adına konuşma yaptı 

Kurdisıanlı kadıniann duru
mu ıle ilgili bir konuşmanın 
yapılmış olması. toplanuya 
kaıılanların oldukça ilgısını 

.;ekı i 

Bmevş 

Hagen: 

9 Marı 1991 ıarihindc. 
Dünya Kadınlar Günü' nü 
KOMJIN Hagen brimi ola
rak kuıladık . Kuılamaya 
50'yi aşkın bir kiıle kaııldı 
Toplantıda konuşma yapan 

arkadaş. 8 Man'ın oluşumu
na ve Körfez savaşının Kun 
halkı uzeriodek.i eıkisıne de
~ındı. Ayrıca bir ıarı.ışma ya
pılarak Kün kadın barekeıı 
\C KOMJIN'ın feminisı ka
dın barekeııne bakışı ordelen
dı 

Toplanııda folklor ekıbı 
mız birbirinden güzel oyun
la r sergilerken , ıkı 
arkadaşımız da söyledikleri 
direniş, sevgi ve halk ıürkü
leriyle ıoplanıımızı renklen
dirdiler. 

Eylemimiz oldukça başarı
lı geçıi . 

Ey şan 

ll 

., 
aı nin 

kadınlarla ilgili kitabı 
Uluslararası Af Örgu!ll 

(amnesıy ınıcmaııonal). kısa 
bır w re once .. Frauen im 
Blıckpunkı - zwischen Auf
lchnung und politischer Ver
folgung.. başlıJ!ını ıa~ıyan 
bır kiıapçık yayınladı. Ka
dınlar üzerindeki polııik ~
kı ve ı~kenccleri konu alan 
k.uap. kadınlar uzerinde çok 
deAişık ışkcnce ve \indirme 
yonıcmlerı uygulandıgına 
parmak ba~makıadır. Kitap
aa. onıegın gozalıında ıeca
\Uller. aıle bı re) ı olarak 
g(llurulerek. kocalan 'e kar
de~lerı uzcrınde b.-lı unsu
ru o larak kullanılmak . 
hamıle kadınların goz.alıına 
alındıkları ve bazı durumlar
da ccz.acvinde ya da gözalıın
da doguın yapmak durumun
da kaldıkları v< . gibi konu
lar işlenıııekıc. Sözkonusu 
~urumları~ yaşandıJ!ı öz~l
lıklc de .. Uç üncü Dünya Ul
kelcrı" nin ısıınieri de 
>ıralanmakıadır. Keza baskı 
ve ışkcncetcrc maruz kalan 
kadınların "ımlcrı de kilap
ta )Cr almaktadır. Kadınlara 
yonclık özel baskı ızleyen 
devleılerın başında şunlar 
gelmekledır Guaıemala. Pe
ru. Şılı. Turkıyc. Filipinler . 
Gune) Afrıka . Suriye. Ce
Layır vs 

Kılrdısıan 'da çok sısıema
ıık bir şekılde kadınlara uy
gulanan işkence ve sindirme 
nıcıodları. ne yazık ki kiıap
çıkıa yer alınıyor. Bunun ne
deni işe Kün kadınlarının 
ba~larından geçenleri al or
guıunc (Al) yazmamaları

dır Kun kadınları ıoplum
sal dcger yargılardan do la> ı 
çogu 1.aman. namusunun l<
l.elcnece8ını ya da ı<mını ka
muoyuna açıklaması} la . 
de' !cı .arafından daha (azla 
ba'kı goreccgını du~unmek
telcr. Dıger ıaraftan ulusla
rara\ı af orgıııuyle nasıl 
ılışkıye geçıleceginı bılenlcr 
de az ol.a gerek. Oysa anık 
KOrdı;ıan'da olan biıenler 
hakkında kamuoyu yaraıma
nın zamanı gelip. geçmişıir. 

Kiıapçıl!ı ısmarlamak isıe
yenler. şu adresıcn ıemin 
edcbılırler: 
amnesıy ınıemaııonal Sek

ııon BRD. Heersır ı ' 8. 
.5300 Bonn ı 
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Kürdistan DlyarUicır 

Türk basınından Kürt 
kadınına iğrenç iftira 

D ilan 

\IC) dan" '"mlı burJuva 
gaıctc,ının l May" 1991 ıa
rıhl , ~)'"'ıda. f~ıst Sad· 
.ıam ın 1ulmunden kaçıp 
Turkı)C Kurdl\tanı'na "gın
mak mrunda l.alan ve hemen 
hemen ı.arnamının )~lı kadın 
\C ~(Xu~lann oluşturdugu 
Irak Kunlerı ıle ılgılı ıj\renç 
bır haher }Cr aldı Bu habe
re ~ore. Irak Kunlerı para 
kal)ılı~ında ABD askerleri
ne kadınları -auyorlarnıış. 
Bu denlı. Kurt halkının na
nıusunu yönelık çirkin ve 
""ls11 ıddinlar şınıdıye kadar 
"oolg~-dc gorev yapmı~. do
la~nı·~ yerlı ve yabancı yüz
ler« gaıetc<ı tarafından 
ona)a aıılnıanıı~ur Sadece 
tıa"n de~ ıl . )UIIerce du}arlı 
ın~n . humanıler çevre. saj\· 
lık ekıplcrı hı~ bır zaman 
ı,.,, le bır duruma~~~ olma
ını~. bi>) le" onur kıncııddı
ada bulunmamışlardır. 

\1LYDAI' gazete" ıse bu 
çırkın. karalayıcı iddıada bu
lunurken. ne bır resim. ne 
bır belge sunabılmışur. Ha
herın yalan oldu~u gün gibi 
açık 

Boyle" yöntemler ilk de
~ıl Böyle>ınc yalan. yanlış 
haberieric ı.Qnıurgeciler. hal
kımız;ı dunya ve Türkiye ka
muoyu tarafından beslenen 
-.cnıpall)ı kınnak. ınsanları-

mızı küçuk du~ürmeye kalk· 
makuılar Olay. başuı K un 
kadınları olmak uzere y~un 
tepki ıle karşılandı 

Dıyarba}..ır'lı Ku n kadınla
rı ola) ı proı~to etmek ama
cıyla bazı gırı~ımlerde 
bulundular 6 Mayıs 1991 uı 
rihinde bır grup kadın. M ıl 
liyet Gazete" Dıyatbakır 
Burosunu basarak. olayı kı 
nadıklarını bildırdiler Mıllı
yeı gazetesinın burosu 
Meydan ve Milliyet gazetesi 
ı.ahibinin aynı ki~i oluşundan 
ve Meydan ga.ıetesının Di
yarbakır'da bürosunun o lma
yışından dolayı ba>ıldı. Kun 
kadınları adına bır konu~ma 
)apan bır arka~. olayı kı 
nadı~ını. olayın gerçeklerle 
hiçbir ılışkı.ının olmadıımı 
sO) lcdı. Daha \Onra hazırla
nan bır yazı metnı Me)dan 
G:uetesı Mudurlu~une gon
dcrıldı Aynı )all. buroya 
ça~rılmı~ bırçok bası n men
subuna da verıldı 

Yıne olayı proıe.ıo etme~ . 
basını ve kamuoyunu o laya 
ka~ı duyarlı kılmak amacıy
la Oıyarbakır'da bır im7a 
kampanya" baslauldı Ayrıca 
dij\er demokmuk çevreler uı
ra(ından da olayı kınayan de
gişik e:kınlıkler gerçekleşu
rildı . 

F(l(o/IYM 

Meydan Gazetesi Müdürlü~üne 
Gönderilen Yazı : 

Genel Müdür Aydın ooCAN'a 
30 Nisan 1991 tarihlı Meydan gıveteMnın bırinci say

fası 8. sütünunda yayınlanan ve nıan~et olarak verilen 
"Amerikalı askerlere ~·~ınmacı kadınları sauyorlar" 
başlıldı yazının yayınianmasını bır grup Kiın kadını ola
rak kınıyoruz. 

Tum dünya kamumoyunun duyarlılık gosterdıl!ı ya
şam sonınu}la ~ı ~ıya olan Kun sı~ınmacılarına 
yonclık çirkin bır suçlama )apılmı~ur Kün halkının 
ulusal onuruna ka~ı ışlenen bu "'ldın. ın!>an haldany
la begdaşmayan. gauıecılık ahlakına ttı"> dUşert bir dav
ranışur Bu lıabenn telaıp cdılmesı ve böylesı gerçek 
dışı haberleri ıleten. ekonomık çıkarlan ınsanı çıkarla
rın ustiınde ıuı.an gauıecılenn ışe alınmaması veya ış
ten çıkanlması gerekmekledır 

K ün sorununa daha duyarlı ve gerekugı gıbı ılgı gos
terilmesi dilej\iyle . 

Kün kadınlan adına. 

Nazdar Kahramaı:ıer. Remziye Evran. Durbel Kahra
maner. Neslihan Ozkan. Ralııme Karaka~. Müjgan Gü
zel. Birgül Bilen. Saliha Sözer. Meral Danış, Serap 
Kutluay, Çagıar Demırer . Canan DoArul. Özlem Ma
vigök. Durşin Yalçın. Reyhan Koşker. Necla Eser, Ha
nım Işık, Pir01 Kahramaner. Zıvo Karakaş. Emetülla 
Yeşıl. Aziıe Aydın . 
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Mainz: 

Küçük Bir 
Eylem Örneği 

Irak Kürdistanı'ndakı hal
kımızın dramı wn haftalarda 
hepimizi etkiledi Haberler· 
de. televizyonıla Kon muhe
cılennin \OO derece 
perı$Miığı kal)"ında kendı · 
mı çaresiz ve guç\UI h"· 
'enım. 

En çok da ~amuoyunun. 
barış hareketının ve haıuı 
~endi halkımızın duyarsızlı
~ına. pasifli~ıne ofkelendım 
Derken kendi uzuntumu . .cı
mı dı~ )oneltme)e kJır:ır 
verdım . Maın1 ~hır mer~e
llnde bir "Uyarı Nobetı " 
)apmaya hazırlandım Unı· 
versite çevresınc cl ılanları 
astım ve ıanıdıklarıma ıcıe
lonla bildirdim 
Bırkaç gün on kı~ının ~a

tılımı ile uyatro bınasının 
onunde mum ya.ur:ı~ saygı 
duruşunda bulundu~ Eylem 
boyunca Medıco-lnterna
tıonal'in konuya ılışkın bildı· 
rı~ıni da~ıtıık. F.yleınimiı 
büyük ilgi ve de>tek gördü. 
Bırçok insanlar yanımııa ge
lere~. üıünıülerinı ve daya
nışmalarını dıle geıırdıler. 
Az da olsa bazı oluımu1 ıep
~ılcrle de karşılaştı~. orne
~ın "Siz bizden ne ısııyor
;unuz?". "Dünya :.orunları· 
nı hep Almanlar mı çöze· 
cc~'?". "burada da binlerce 
ın.,.nlar yardıma muhtaç" 
~ıbı tepkiler. 

Med i co-Intematıonal' den 
gereklı materyal getırıp şehır 
merkezinde bır Info Sıand 
açtık ve 1200 DM bal\ış top
ladık. Yanısıra kendi iş ye
rımde de girişimlerde bulun· 
du m. Elyaznıa>ı bir bildiriyle 
ı~yerimdeki butiın bölümle
ri ba~ış yapmaya ça~ırdım. 
Sonuç olarak >adece i~ ye
rımde toplam 2500 DM ba
~ış topladım ve bu parayı 
Medico Internatıonnl hesabı
na gönderdim . 

Eylem süresince birçok in
sanla. kuruluşla ıliski kura
bıldim. Bizim Mandımız 
Mainz Barış Gırışımı ve Irak 
Klın överıcılerı ı.rafından 
devr alırup bır hafuı daha 

Gulan-Mai 1991 

EYLEM HABERLERi ... 

~urduruldu 
"Maınter Allgemeine" 

adlı yöresel ga7ete eylemle
rımızc yer verıp. görüşleri
mııı aktardı 

Zine 

Köln: 

Kampanyaya 
aktif destek 

KOMJI'I Koln bırımı ola
M Saddam canısının bır kez 
daha hal~ımııa uyguladıgı 
ıcno"d ~ar~"ında. bi1 de 
>uskun kalmadı~. olanakları
ınız ölçü;ündc çalışmalar 
gerçckle~tırdik . Jenosidın 
başlama>ıyla bırlıkte KOM
JIN bıldırı"nde yapılan çag
nya U)8Un olara~. mültooler 
için Bi>"· ılaç 'e para topla· 
maya koyuldu~ . Toplanan 
ıorbalarca gıy;i ve ilaç mul
tecılerc ula~tırılma .~oşuluy
la Alrııan Kıtılhaç Orgiitünc 
verildı Buna paralel olara~ 
komıte uyelcrı en az 50 DM 
olmak uıere multecilere yar
dımda bulundular. KOMJII\ 
Köln u)clerı ayrıca çevrele
rınde para yardımı toplama· 
ya da koyuldular. Ke1a 
Kızılhaç'tan kumbaralar te
min edilerek. Köln'ün işlck 
;,okaklarında para toplanma
ya başlanıldı Çalışmalanma 
heniı1 de' am etmekte. 

Şin-an Zanan 

Hamburg: 

Birlikte eylem 
Irak Kürdısıanı ' nda fa~"t 

Saddam reıımi 'e bagl~ıiJa
rının onaklaşa uyguladıkları 

"'> ~ırıma \aran katham ' " 
'u rgunler karşısında. Kadın
lar olara~ yü re~ i K ün halkı· 
nın meşru davası için çarpan 
her ınsan gibi . kayıtsız kala· 
ına1dı~. 

Hamburg KOMJIN bırımı 
olarak . ba&ımı.ız bır kadın 
hare~etının demokra\1 anla
) ı~ı)la. bızim dı~ımı7.da al\ır · 
lı~ıa kadın sorununu ele alan. 
ancak bır ulusu topyekun or
tadan kaldımıak amacı ilc fa· 
~"t Saddam rejiminin ve 
duny ada >Ozü geçen dev lct· 
lcrın de ıl~ etapta se•sıl l.a
laral. onay lar duruma 
du~tugu katliamlar kal)l\ln
da duyarlı olduklarına ınan 
dı~ııııı7 feminist kadınlara da 
çai\rıda bulunduk. 

Birlikte yapugımız toplan· 
ularda. gelen öneriler dog
rultu\unda çeşıtli eylemlerin 
) apıimaM öngörüldu Ona k 
.ım.ı.;. Ku n ulusunun yol. ol
mamak ıçın. zor şanlar altın 
da u\telık eı;it olmayan bır 
konumda sürdiirdugu 'avaşa 
yurtdışı zemininde omu7 
vcmıekti. Tanışmalarımıula 
ha~ım olan anlayı~. genelı n
de farldı yapılara .ahıp olma 
larına ragmen. kadın hare 
~etlerınin onak hedeflerde. 
onal. çalışmalar yurutebil 
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ınesiydı. 
Toplantılardan ,onra. şu 

i'ıemleri ön plana çıkanan. 
ıiç gun süren bır çadır ey le
mı yapmayı kararlaştırdık: 

• Genel olara~ Kurd"tan. 
özel olara~ da Ira~ Kurdısta
nı'ndaki von ~elı~meler hak
~ında kamuoyuna bilgi 
verme. 

• Kün sorunu nun Birleş
miş Milletler gündemine 
alınması ve Kun hal~ınn kar
~· toplu katliamları Irak de' 
Jetmin iç me-ele" olarak 
gören ka) ı~ıı tutumunu pro
testo etmek amacıyla başla
tı lan imza kampanyasını 
yürütme. 

• Eylemin içcrii\i ve Irak 
Kürdistanı'na ili~kın politik 
önerilcrimizi ıçeren bıldiriler 
da~ııma. 

~ Medıco ıntemauonnl'in 
açmış oldu~u •e KOMJIN'
ın de desteklcdı~ı ba~ış kam
panyasına kıtkıdu bulunma. 

Eylemimili Hamburg'un 
mcrkezı semtlerinden biri 
olan Altona'da gerçekleştir
dı~ 

Ilk günden ıuba"'n eylemi
mize ilgı umdu~umuzdan da 
buyük oldu. Eylem boyunca. 
KOMJIN'ın bildırilerinden 5 
bin adet daijıttık . BM Genel 
Sekreterine gönderilmek 
uzere hazırlanan kanlardan 
750 ıanesinın ımzalanmas ını 
sa~ladık . Megafon aracıh
gıyla üç giın boyunca Kur
disıAO'daki durum hakkında 
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JİYAN 

bılgı 'erdıl. E) ıemınti:ı sıra· 
\trıda toplam -1400 DM'Iil. 
bır bat• > ıopladık 

E) ltmımizde •> nca Ha 
lepçe katlıarnını yansıtan fo· 
ıograflardan olu~n bir sergı 
ııe a.;uı. Foıogranar birçok 
ınsanın dıl.kaıını çekti. Baı.ın 
'e ıele-.ıyon mensubu da 
çadınıııı2ı zıyaret ederek. rir 
poruı )lpıılar Bu röportııJ· 
lardan bırisi NDR ıeleviıyo· 
nurıda daha sonraki günlerde 
'a' ınhtndı 
· Ey lemımi:ıde hayal kırık· 
lıgıyla da kar~ılaşmadık de· 
ııı. '-;e Tiırl: solunda. ne de 
Alman Ban~ harekeunden 
hiç bir dayanışma gönnedık . 
Eylemimiz eksıklil:lerc rag
men ba~nlı geçıı 

Meryem 

Hannover: 

Irak Kürdistanı 
Halkımıza 

Destek 
KOMJIN·Hannover birimı 

olarak kanlı Saddam dıklll· 
ıörlil!)unun, Kun halkına 

yapııi\ı saldırı ve soykırımı· 
na karşı. 1 Nisan ıarihınden 
beri çevreınizde başlaulan 
çah~malarda akııf bir şekıl· 
de yer aldık. ·•Kürdistan için 
Yardım'' komıtelerinde gö
rev aJaral.. bu doArulıuda ya· 
pılan çalışma ve bagış 

kampanyaianna kauldıl.. 
Ayrıca çevremı:ıı bu konuda 
aydınlatmak ıçın bildirileri· 
m izi daAıttık. Oullikle de in· 

Gulan-Mai 1991 

saniann ba~ışlannı Medieo 
lnıemaıional'a göndennele· 
n uı.erinde durduk. 

Bu çalışmalar sırasında. 
ba>ın·yayın organları çalış· 
malara oldukça ilgi gösterdi· 
ler Bizimle konuşmak için 
gelen Schaumburger Zeiıung 
Gazetesi' nin muhabirine, 
Tiırlıye Kurdisıanı' ndaki 
Kunlerin durumu hakkında 
bilgi verdik. Şehrin kalaba· 
lık yerlerinde lrumbaralarla 
dolaşarak ba!ış ıopladık . 
Sıadıhagen'de ise 

15.4. 1991 tarihinde Kürdis· 
ıan ·daki soylınmı proıesıo 
amacı ile duunlenen yürü
yüşe kaııldık. Ayrıca bu yü· 
rüyuş ve diaer eylemlerimil. 
sırasında KOMJIN'ın kuru· 
lu~ bildirilerint dagıııık. 

Roj in 

Wuppertal: 

Bilgilendirme 
toplantısı 

24.4.1991tarihinde W up· 
penal KOMJIN birımı ola· 
ral.. Frauen helfen Frauen 
c. V. ile birlikte FrauenıretT • 
te bir bilgilcndınne ıoplantı· 
" duzenledil. Toplanıımız 
saat 19.30'da ~u ana başlık· 
lar alıında başladı: 

Kürdısıan ve F. Alman· 
)a·da yaşa}an Kün kadınla· 
rının genel durumu. 

Kürd.-ıan'dakı \On ge
lı~meler. 

Daha ~onra KOMJIN· 
Wuppenııl adına bir arkadas 

Wuppertııl 'deki ..on çalı~ma 
lar ve komitenin onüne koy· 
duj!u hedeOer hakkında bılgı 
verdı Son konuşmacı arka· 
daş ise. Türkiye· de gözaltın· 
da iken yaşadıklarını ve ll 
yıllıl. >urgun ha) atından or· 
nekler vererel. toplantının 
ana konu\unu somutlaştınnu+ 
ya çalı~tı 

10 dakıka aradan sonr-.ı. 
tanışma bölümılne geçıldi 

Bu bölumde aj\ırlıkıa Kürdl\· 
ıan'da gelışen son olaylar \C 

yapılaeal. çalışmalara yonc· 
lik ahernaıincr larıışıldı 
Toplantımızın duyuru\U 

yerel rad}O ,. gaıeıeler va 
sıtasıyla. bildiri ve afışlcrlc 
yap~dı 40'ıo uzennde kadı· 
nın katıldı!• ıoplanuda. ço· 
ıunlul\u Alman kadınları 
oluşıuruyordu. Toplanu salo· 
nurıda lıa:ıırladıaımıı. el ·~· 
sergisı. kıtap stand ı ve çe~ ıl· 
li görüntüleri içeren foı~ruf· 
lar ilgı gördü 

Saaı23.00.de bıten ıoplan~ 
tımııın kuşkusuz eksik yan 
ları da vardı . Bu eksiklıklc 
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rimllı gelecek ıoplanuları· 
mızda asgarı düzeye ındir· 
rnek ıçin öun gösıereeeg.11.. 

El.sikliklere raımen top· 
lanıınuz ba~:ırılı geçıı 

Zerin 

Dortmund: 

"Satılan ve 
Aldatılanlar" 

27 Nisan 1991 g.unu 
KOMJIN-Donmund ve Bıl· 
dung•werk NRW c. V. K ür· 
dbıan hakkında bir bılgilen· 
dınne ıoplantl\t duzenledı. 
Yaklaşık 60 kı~inin katıldıgı 
ıoplanııda. KOMJIN'dcn bir 
temsilci ve Gul~n Gonen<, 
konuşmacı .ola ral. yer aldılar 
Toplantı " Iki Cephe Ara\ln· 
da Kürdisıan • Satılan ve 
Aldaıılanlar" başlı!ı alıında 
duı.enlendı. Olurum, Kurdıs· 
tan hakkında kı!>ll bır \urc 
önce Alman film ekibı wra
fından hazırlanan 45 dakıka· 
lık bır fılmın gösıerilnıcsıylo 

~!adı. Daha \Onra tanışma 
bölumune geçıl<lı. Bu oolum· 
de ıkı konu~ macı gelen 'ıOru· 
laru cevap verdiler Oıcllik· 
le Kurdisıan·ın gelece~ıyle 
ılgılı o,orular ışlendı. !kı ko
nu~ınacı da harmoni k bır~
k ilde. birbırlerini ıamamla· 
yarak, gelen \Orulara ce,ap 
verdıler. }Orumlardn bu· 
lundular. 
Toplanı.ıda ayrıca )emek 

ve yayın standı açılarak, ge
len gelir Irak Kürdistanı hal· 
lrunaza bagı~ıa bulunuldu. 
foplanıı ba~nlı geçu 

Styran 
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JİYAN 

"Geleneksel 
kadın tipini, 
önce kendi 

düşüncemizde 
yok edelim" 
Ocrginiıin ilk say"' elime 

gcçtı. Kurdisıanlı bır bayan 
olarak na\11 sevındigiıni an· 
laıamam . Egemen sınıOann 
na\11 bıze mücadele etmeden 
bır şey verece~ını sanmıyor· 

\ilm. erkeiJerın de bıze mu· 
cadele etmeden birşey 
'erccej!ını \anmı)Orum . Sü
rek lı del\ı~en ve grlişen dün· 
yada erkekler kadar haklara 
sahıp. onlarla omuz omuza 
cıııej!in mtlcadelesinı sürdür· 
mcmiı "c ulusumuz u1crin 
dekı sömürge zinc ırin ı 
kırmamız gerek Bunun içın 
bı7 kadınlara daha çok ış du
~ııyor. Çocuk bakıcısı. muı
fak tuü.unu kadın tipını önce 
kendi du~uneccmizde yoke· 

Fate'deo Jenny'e 

Kadın olmak 
Bacı olmak 
Ana olmak Kürdistan'da 
Kolay mı sandın? 

Beynimde şimşekler 
Burnumda baruı kokuw 
acıya alı1kın yürc~im. 
bebemi dogurmak 
kolay mı >andın? 

Kan ıle ofkeyle em11rnıek. 
Kuru süıtüz memeyi vermeyi 
hiç düşundün mü sen·~ 

Gögsiinde yanlı yapan 
Kundaktaki bebenin çıJllıAı 
gözleri açlıktan sulanmış 
karagozlumü su\lurmak 
kolay mı sandın. 

Topra!\a vermek mah>um 
yavruları. terkedilmek 
herşeyden. 
kolay nu sandın bacı ... 

Serpil 

Gulan-Mai 1991 

dıp mücadele alanına çıkma
lıyll. Böylelikle görecegiz kı 
erkeklenn saygı;ı daha çok 
anııcaktır bize. 
Erkeklerımizın kafasında

ki feodal karanlıgı yıkmak 
için onlara yardımcı olalım. 
karanlılıklanna destek de· 
1\ıl. .. 
Dergimız oldukça ~ırin 

Bana göre 3 aylık süreolduk
ça uzun . Bunu daha kı>a sü
rede çıkarmanın olanaklanru 
aramalıy17 . Şimdiden ıo·a 
yakın abone buldum. Bunun 
iç ın adresi me şimdilik 1 O ga· 
zete gönderirseni7 sevinırim 

KOMJlN'a gelır sagtamak 
içın üreııigi niz kitap. kascı 
'e dı ger mate') allerden olu
şan bir lısıe gönderirscnı1 se
vını rım. 

Çalışmalannızda ba~rılar 
dilerim. 

. 

Fa ıma 
St.Gallenl isviçre 

JIYAN'a 
SELAM 

Amaçlan özgur ve ınsan
lık onurunun korunduJlu bır 
ıoplum yaraırnak ve in>anca 
yaşamak olan Ku n halkının. 
degişik dönemlerde bu ugur
da verdigı mücadelede yigit. 
ba~egmez. onurlu Kün ka
dınları da erkel ierin yanın
da yeralmı~lardır. Ve bugün 
de devam eden ulusat kunu
lu~ mücadelesinde. üzerten
ne düşen yükü fedakarca 
omuziayan kadınlanmız. bu 
zor yaşarn mücadelesı ıçinde 
bir de kadın oldukları için 
i kı nci s ımf insan muamelesi 
gormekıe ve ;ını fsal olarak 
da sömurillmektedirler Bu 
şekılde uçlü bır baskı ve SÖ· 
müril sisıemi ile yüzyüze 
olan boz Kün kadınlannın 
kunuluşu iki yolJa müm
kündür: 

Sömurge olan Kurdis· 
tan'ın özgürtilgüne ka · 
vuşması. 

• Kadın hak ve özgürlük· 
lerınin elde edılmesi yolun
da verilecek mileadele. 

Bu doj!rulıuda verilen mü-

cadelenin. yapılan çalışmala
nn ancak örguılü olduf,u 
ıakdırde olumlu sonuç vere
cej!i ıanı~ma göıürme> bir 
gerçektir. 

Bu nedenle F. Almanya·. 
da kurulmuş olan Kürdısıanlı 
Kadınlar Bırligı {KOMJIN). 
Avrupa' da yaşayan K ün ka· 
donlannın çalışmalannın da· 
ha düzenlı ve daha verimlı 
olmasına olanak "'Alamı~ır. 

Buyük emekler >Onucu ör· 
güılü çalı1marun en cıkili ile
ti~ım aracı olan yayın 
hayuıını JIYAN dergisiyle 
baı,latmı~ olan. bu ugurda 
kaıkıları olan ıüm KOMJIN 
çalışanlarına fedakarlıkJann
dan dolayı KOMJIN lsvıçre 
ıarafıarları olarak sonsu7 
sa> gılarımızı bıldınyoruz. 
JIYAN 'ın çıkışını Avrupa'
daki Kün kadınlarının. ka· 
rarlılık. mucadele a1mi. 
ülkesinin ve Kürı kadınının 
kunutuş yolunda mücadele
sinın sembolü sayıyor. gucü
müt oranında dayanı~ma 
ıçınde otacagım171 belınmek 
istiyoruz. 

Zo:ıan 

Pekeni 
\hro,elı gundı cara ,ıftCdı· 

çe baıcr. Ew gelekı bırçı dıbe. 

Ça'~ '"e der u dora "'"dı
gerıne ku . e"' kodere bı~anbe 
z1kC <twe cCrbıkc. WC ga"C cw 
u.nıki UJI nan dıbıne Ça'C 
xwc bawer nakc 81 pı~uı de· 
su: xv.:e va c;aven '\\\C paqı~ dı

kc. ra~ jı xanı UJı nanc. Ew 
bi gııvcn lct ber bı dıkunc dı· 
çe ü dıke'e hundur Rı~cfı na
ne kı dıke ıl dıx~e. Na)C !ler 
xwc. Naneki dınc ji hıtdıde 
Da'<~ ter n.ıbe. ~ane '''')an 
hıldıde. dı.-•c ü ıcrdıbe. De· 
s1e "<we ser ııkC: :\Wc dıgcnnc 
ıi dıbCje "Ox. malı a'a 
be!" Gava ku. cw bcr bı deri 
dıçe. '"C)I)C rırınô jC ra dı· 
bCJe: "Te nan x-.ar. pcre bır 
kır" Gundı dozıvı re ü jC ra dı· 
bC.ıe "pere-mere çi >• to• Qa 
me ber sel.ı mala tıpô Ehıned. 
deh nan carek.i da dl'<.w-ar. di· 
sa J' pcre nedıda .. Pışta xwe 
fıro~kar du dıkc ü çırp ıi 
lr.udıde. 

YAŞLI BIR KÜRT 
ANASININ ILGISI 

Durunund'da ayda 
bır kez yapugımız -. 
24.02. 1991 günkü SC· 

mınerimıı.i torun \ahı
bı bır ana da onurlan 
dırdı O günkü konula 
rımız "KOMJIN'ın 

Feminizme ba k ı~ 
·~"' " ıle " dunya ı u 
mu~ma poliııkasını n 
Onadogudaki etkilerı 
'e Künler"di Torun · 
ları ve gehniylc bera
ber gelen bır ana . 
<;<><:ukların gurulıu>une 
dayanamayıp. bızım 
rahatça ıkıncı l.onuyu 
tartı ş ıp konu~mam11 

ıçı~ ~'Oeuklan alıp dışa 
rı çıkardı Ak~ım evde 
kocasıyla olan konu~ 
md\lnı anlatmadan )3 
zıyn son vermcl.. iste 
mı)orum 

Koca" . Neredeydın 
Homım? 
Kendı" 'leredeı 

~ın oradaydı m Sana 
he'klp mı 'ereccgım'' 
Kocası Ne kı>ıyoru 

sun canım. nerede ol 
du~unu ..orduk ,,ıdecc 
Kcnd"ı: Kürı kadın 
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larınm 'emıncnnc 

gıııı m. 

Gclinı Ana . ..en de 
K un degıl miMn'' Niye 
bıt ım kadınların vemı 
nerine gmim demı 
yor~un'.' 
Kocası · Onlar i>rgut· 

lerını kurmuş kendile· 
rı ni ej!itıyorlar. ,cnin 
ne ışin vardı be y~h 
kadı n? 

Kend"i · Ya~h m~
lı. gilmet mı msan• 
Koıümti . F.ırimis· 
musla KOMJJN ar• 
>ındaki !arkı ıigren 
d im Torunlan nı gö;ıe 
rerek. bu çocuklar r• 
ha ı vermediler. yok'a 
çok gllıeldi. Bundan 
;onra her toplanıı larına 
kaııtaca#ım. 

Se nem 

/INEN KURDISTAN 

Fnm in Kurdisl4tt 
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·'Avrupa' da Yaşayan Türkiye ve Kürdistanlı 
-

Kadınlar Dördüncü Birleşik Toplantısı ' 'ndan Izienimler 

Ç c~ıılı n~'denlerle ya~mlannı Av
rupJ"nın dcıi~i~ ülkelerinde sür
durme~ıe olan yaklaşık 180 

1 ur kı) c ve Kıirdı>ıanlı kadın. 30 Man-i 
N ""n 1991 ıurihlcri arasında Hanno
>crde bır ıoplanıı diıı.enlcdiler. Toplan
II)J KOMJIN"in yönetimi ve yerel 
bırımlerınden uyeler de hazır bulundu
lar Dokut AvruPJ u lkesinden gelen ka
dınların olu~turdugu toplanııda. degişik 
~<>nulara ılı~~ ın çalışma gruplan kurul
du . tanı~ıldı 

Daha once de. Tur~ >e Kün kadınla-
n . ıı<; kcı bu ıunden toplantı duunleın~
lcrdı 4 yıl once ılk konferans ile 
bırara)a gelen bırçok kadın. başta. cin
-.çl "><>runlar olmak uzere. AvruPJ ülke
lerınde yabancı kadın olarak 
kar~ı la~ııkları \Orunları görüşmek. çö
tum yolları arunıak ve bir AvruPJ ka
dın lobıM ul u~ıurnıak için çalışmalarını 
ba~lııııılar . Oaha 'onrakı yıllarda da bu 
ı ur ıoplanıı lar yapıldı. 

Hanno>er ıoplanııMnda biraraya ge
len ~.ıdınlarııı. uç yılda edındikleri ıcc
rube. tanı~malar M raMnda kendisinı 
açıkça g<hlerı)ordu ~langıçta. Kün 
kadınlarının "><>runlannı bılirıçli >eya bı
lınç\1/ olara~ Turl. l.adınlannın sorun
larına ındırgc)crc~ ele alma anla)ışı her 
~ıl :ızalmı~ . Ku n kadınlannın ıçinde bu· 
lundukları konumun çok farklı oldugu 
anl~ılmı~tı 

l,..\ gun 'urcn toplantının ana konu· 
l.ırı ~uıılardı 

M Na,ıl bır cın;cllık ı>ıiyoruz'? 
Cın,cllı~ıınll bızc nasıl ögretildi. bc

dcnıınllc "''"' yabancılaşıırıldık? 
Cııhel 'eçıııı lerımiz: tek ve çok eş

lılık ,, 
l·.rııı11m 'e pomografı 
A~k 

• Cın>ellı~ımı11n tek boyutlu >•~n
lll~) a 1orlanı~ı -heterır..eksücllik. 
Bı lrkçılıl . cınsı)etçılık. kadın örguı

ı~nnı~'' 'c per..pekııOerı 
&~ını-11 l.adın hareketleri 'e >i)3· 

' al ttdar. 
\ ' ruPJ · .ı.. ~~)an Turl.i)e ve Kur

~~:• kadınların orgutlenme perspel.· 
ııl \C C) km bıçımlerı. 

""'"'·.ı.. ' e Turkı)ede feminizm. 
l)tım~ılık ve eınsıyetçilik. 

''~v;ıcı"•da ~elı\'Cn panıslamizm ve 
&X~ 1'ıud:!inirıgelı1mını engelleyen 

: Çalıpno 

oldu., .. ı gı ~ 

Ti:trk kadınla
aputı ırkçılık .. 

duzeolendi 
lonular 

KOMJIN tlyeleri dej!.i~ik çalışma 
gruplarında yer aldılar. KOMJIN üye
leri. özellikle B şıkkında toplanan ko
nuların ıunı~ıldıl\ı bölümün yanı sıra. 
oturumda ve plenumda da yer aldılar. 

Genelde birbirini ıamamlayan ve B 
~ıkkında yer alan her 4 konuyu da içe
ren grup çalı~ma;,ı oldukça tartışmalı 
geçti Yakl~ıl. 60 lo~ ı bu grup çalışma
;ında yer aldı Çe~ıtlı soyasi görüşler
den. bal\ım\IZ. demokrat ve feminist 
kadınların olu~turdul\u bu grupta. çol 
farklı gonışler dıle geunlmeklc beraber. 
agırlıl. Kun kadınlarının karşı karşıya 
bulundukları ;orunların farklı bir şekil
de ele alınma>ı ve konuya daha duyarlı 
yakl~ılma;ı gereklı&ıne yônelikli. Grup 
içınde l.ar~ı g<>ru~lerden kadınlar oldu
j!.u gıbı. bir lesim de ı.uskunlul\u yel\
ledi. KOMJIN"den kaıılan arkadaşımız 
i•c. ırkçılık. ayrımcı lık ve cinsiyetçili
j!.in birbirinden ayırdedilmesi gerekligi
nı. her ıerıının ne anlama geldigini. 
limler ıçın geçerli olduj!.unu ve buna 
ka~ı takınılma;,ı gereken tavırlara de· 
g.ındı Tum grupların katıldıgı bir top
lantıda konunun bırlıkte tanışılmasını 
onerdı 

Toplantının ıl.ıneı gunu. tum gruplar 
bırara)a gelerek çalışmalarının sonuç
lanno rapor halınde >URdular. Daha son
ra • ·Turk kadınlannın Ku n kadıniarına 
) apuj!.ı ırlçılıl. .. adı altında bir plenum 
yapıldı Kanımca toplantının en canalı
cı bolumü de buydu. Zira ... ırkçılık. 
cın~ıyeıçılık. kadın orgtitlenm~i ve 
perı.pektiOcri .. konu;unu i~leyen grup
ttı. yapılan ııın ı~maların bir anlamda hep 
birlikte yeniden ele alınması ve perspek
tiflerıo olu~ma" amaçlanmıştı . 
Zamanıaman sen Lanışmalara. kar

~~~ gorilşlere ve duygusallıklara sahne 
olan bu bölumde. özellıkle de Türk kö
kenli kadınların kendılerını sorgulama
ları gerektı~ını. Kun kadınlarının 
-.orunlarının gonnezlikten gelioemiye
<-el\ını > urgulamaları dıgcr birçok kadını 
du~nnıc)e ı~ı açısından oldukça ya
rarlı ve oluıniuydu Bunun yanı sıra ırk
çılıl\ın ne ~l.ildc yapıldıl\t. başka bir 
deyımle hangı tavırların ırkçılık olara!. 
degerlendirıldil\ı. Kun kadınlannın na
"' ezıldı~ı ">Orunları yonelulip. Kün ka
dınları nın bınaı kendilerinin buna 
cevap vcmıclcrı ı>ıcndi. Bu sorulara ce
vap vermek uzerc KOMJI N temsilcisi 
de söt ularak düşüncelerini dcıaylıca di
le getırdı KO MJ IN temsilcisi. ırkçılı
~ın her ~yden önce egemen güçlerin 
polıtıkasını deMeklemekle yanıl\ını, bu
nun. --radıkal ırkçılık ·· ... bılinçli ırk
çılık" '. ..bılınç"z ırkçılık .. şeklinde 

Niijen 

işlendıl\ını. ezilen 1."'-tmın farklı sorun
larını gönneılikten gelme ilkesine da
yandıgını örneklerle açıkladı. 

KOMJ IN ıemsileisi. kadın sorununun 
toplumsal sorunlardan •oyuılanamıya
cagını. toplum>al kurıuluş mücadelesi
nin bir parça;ı oldugunu. bu durumların 
da gözönünde bulundurularak ele alın
ması. kadın wrununun çozumünde ay
nı amacı guden. duyarlı her kurum ve 
örgüıle onak çalı~maların yuriltlllm"'-i 
gerekıigını. ancak \lnıf mucadelesinı 
>eren ka~ıı cın,lerden farklı olara~. 
bizzat kendı y~dıgı sonıniann bolın
cinde de olnı:ı~ı gercktı@ını ileri sürdü. 
ornek olarak da KOMJIN"ın çalışmaları 
hakkında bılgı verdı. 

KOMJIN ıcm;,ılci;ı ayrıca Kün ka
dınlannın na\ıl uildaklerini anlatmanın 
bırkaç saate "kışurılamıyacal\ını. ancak 
birkaç örnekle bunun toplumsal bir so
run oldugunu. Türk kadınlaroyla onak 
cinsel ve ı.ın ı fı.al olarak baskı alunda ol
maktan ba~ka. ulusal varlıgı tanınma
yan. egemen bır uıu,un ba;kı>J altında 
olmanın geurdi!\i ;orunlarin da karşı 
karşıya bulunduklarının unuttılmaması 
gerektigıni dile gcıırdı ve laleplerinı 

sundu. 
2 veya 3 yıl gıbı kısa bır surede. ka

dınların bvı tabuları yıkabılmeleri ve 
gerçeklerı gormek ıçın duyarlı davran
maları kımilerının ıse bunun biliı:ıcine 
vannış olmaları ı.evındırıcidir Bu. yal
nız l.adın sorununda degıl. ıoplumsal 
sorunlarda da onak çalışmaların yüril
tülebilecegi anlamına gelır. lo özlenen 
de budur. Yeıerki kadının konuluşunun 
salt kadınların sorunu olmadıgını bc
nimseyelim. bu ul\urda verilecek müca
delenin agı rlıkıa kad ına görevler 
yükledigini. aynı tamanda erkeklere de 
bırçok sorumluluklar duşıüıünü unuı
mayalım. 

Toplantının gelecek yıl da yapılması 
kararlaştırdı ve 1 Nısan gunü sol buldu. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg




