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OKUYUCU MEKTUPLARI 
Sorunl}lrıın ıı~ Sahip ÇakoJun! 

~ertı.ıbal.nr 

Dc-r}!'inizin birinci ''C il..inci s.t)ISI di4 

mc ~\"(U, 8una bılııh' çcıl. W\tOOun, 
ıı..'\kon dtt\.Ctııı! 

Cunku Kurt l..adıniJırının l.cndi bas· 
larımı bo)'l~ne bır dcrıı:i> ı ~ı.,.ım\llla• 
rı t;ol ~' nidırıci bır ola) Zaten 
l.aJml.-ır (i;ıcfillo.! \1: bilkJ~...ı K \ın lwı.hn· 
l;m tutu~. dı..'fS,ıletdı! •'l'un l..ttıp \t 
f:,t;ICidcrde t'İ"-lin ya hi\' yaıılnuyor ya 
Ja ~;,ıl, ;ıı bır ~k ilde d..,"j!:inili)Qt Sıuıki 
l..ıdınlıınn ~qrıhınu ;ıh)(lrm~ot'*ll.'l 

··!}cı:""'" \oJt'Unl.ırını1a dt-Sındik. ııhn· 
lll;J) ın' .. ıı-ıtıı. .. ınc.kn 

t .. ı.:i hır ~~~ \,ırdır 'He-r I.O)Utl len· 
dı b.ı .. ııp:ındoo a.'ılır .. di) c. ).ınıladın· 
ı .. r l.cndi,ıni ~ch~unncdiL:Ç<. -.Qrunl;;ı 
rını dıle ~tımı~-dıl~. "'hırn \C M~CnU· 

nı} c l..:ıl')ı (ıkln:ıdıt.ça . ...onuıl:ır da ltn· 
thli~ındcn h..dlolmıı1 6unun kın de 
l...ı1.hnl.ır, t~rcllıllc Kurt l.aıdınl:ıh l..ı:~i 
"<~•ruıllo.ınn:ı sıhıp(ruruıJıJ:ırlnr . Bihııs:sa 

KUrt \adını di)·'-'nım. Ç'iinkı.i; en c;tıl. ~:ı ı. 
fen. ""nurukn ullo,f:'ı rı:ırı;<ll.ınıp ~!1$· 
m;ıl:ın.ın bir hal~ın l.adın1an ol:ır.ıl 

t..auncılı« e~ldıUcn ıçın (]tıbrın i>nc-c· 
liUo." Kurdi~an l.unul~ mi.ıc;ıdclc~i 

·~ ındı." )Cf ;ılmıılıın .ıynı ır...ım;uıd;~ bm 
dı ...._uun!anıu dJ -..ıhıp ı;ıkın:ıl;ıtı Oııcın
hdır H! \.t\'ımhu.vdır. 

Hcf)1nl71! ba~rıl:u ~c dcnımci ~c 
l,ınılur 

!>apo Jıyan Rcd.ıt..)ı)onu. 
Dctıı:inııJn ıl k ~·ıl.nn s:ıyı~ını ok\M,Iıuı'l 

,·;ıl ~.-ndi m ~e l..ııdu "'l'\ ındı m '17· 
lcrc anlaıamam. Bf)}lc~ınc lotdın lıal· 
l.ırını ~vuıı:.n :-.w n ttibilcrın bulun.nusı 
.,,ıl., ıor. ıktı bır Kı.lrılı:ııı)'Jitı. Kiln l>l· 
'' olaral bo)'k kadın haktarını ..;;ıvun:ı.n 
-.iı:in ~ıbı dU~i.ı~nlcı çok :ı7 \:J.r Kun 
ltta olanıl. t..:tdınl:ınn nasıl ya~dı~uu 
~\ıl. ıyi bıh)orum. Kun kadınları ço.l. 
:ı~ıı ba~kıbr ııhıl\dıılar. ôulliklc kô)· 
de} ~);anlar. Ben )C'nı kOyden gel.;! ını, 
nnun tc; in bdınlann h;mgi Jı~ull:ı.r al· 
tıi'IJ:ı ):ı~adılıl:mnııyı bili)'Otunı. Köy
deki kaduılaı 1ab.ıhıan ıık~rıa luıd:ırcv 

'l'· çocuU;tra b:"ıl.mıık. çifdil i.si )apı
Hırt:ır Ks!>ltC'.:t tüm ı)ICr k~ınl;ııtın \ıf· 

i ında. Erl.eklcr dt ul..):).ıtıa l>:lıl.lat k:lh\c 
l.6$1<~:rmık oıuiup, dah:a :.oor.ı eve ge· 
hp ba~L• yapt)'Orlar. Kadın korliu!;un 
dan bı,..:y bile soratmyor. 

K~l)dckı t..admLan bır.ı.kın. btlıır tH· 
lt! mh.au;a. gcıemi)·orla.r. kendi h:ıklııM· 
ııı !>irvun;ımıyOC'br. Kıı. olduklan için 
olriuıulınuyc)tlru. iJt,olwJu biurdiler mı 
anık C\·deıı dı~rı çıb.ın ıtorbr. Tn ki 
Uc )':l}tna &t"ltne kadar. 18 y&)tn:ı i:cl• 
Jılt"r mi ııvkndiriliyorlıır. 

Dcrom kö)iıınck k:tdtnltır yıiJııtdı r be-
nım <Jctindlg:ıın gıbi ı.or şanlar altında 
)'<.4J)Otlar. Tum lı;ııdınbrdan nl:ô\m, h• 

dınbrın ut,ruc.lıJı bıı."-ılııru. killt)l çıı.
ın:ak. eşiı h:ı.Jdara t..a\U)mak için 
ıftk:ıddt' edchm 

~rhan/Bonn 

H~klı MOcadelemh. için 
Daha Fnı.ln Çnlışalım 

Son Ftansa-KOMJJN Oyosl ıısou 
bır Qkuyucunuzum. JIVAN'wı her ikı 
sayısını aa büyOk blı zevkle 
okudu m 

BugUne kadar Kür1 utusal &Ofunu 
ve Kürt kadın sorunu her M kadar 
1nkar Eldılmek ıstenmaş ve gızıenme
ye ça!ışılmışsa da. bugün yine biZ· 
ler laratından bu sotunıar gundeme 
gcllrılmış; haklı mUc~delemizi her· 
kese duyurmak ve ba$armak ama
cıyla her konuda yoOun bir çalışma 
ıçine glfmiş butunmakıayız. Her ge
çen gün üyeleomlZın çooatması. bi· 
zo goiGn JIYAN dergisi ve KOMJIN 
kuetlennın salışının 100'ü aşması, 
sık sık ıoplantılarıa. ulusaJ bOyundu
ruk aıtında üçiQ sömUrOyü yaş.ayan 
KCırı kadını şOrununun to.rtışılmas. 
vEt ç6zümktnmt$ne yöneilk adımla· 
rın a.ıılması. çahşmalanmızdaki yo
Ounlu{lun ve başarma azmlnln 
gosıergesidit Ortak mücadelemize 
her alanda kalkıda bulunmaya çalı
şııken, aynı zamanda JIVAN sa.ye· 
sınde. diQer Glkelerdeki Klirl 
kadınının geti$m&lerını de yakından 
tzlıyoruz. 

Ancak bı.z Fransa·KOMJIN ola· 
rak. bu "bılgi kaynaOı" dergimizde 
şiir . oykO gıbi edet:M bOiümıere da 
yer verilmesinde yarar g(if(iyoruz . 
eu konulara da bir·tki sayfa ayınrsa· 
cuz memnun kalaça{ıı.z. 

Su amaçla sıte yazdıQım btr &v· 
k0y0 90fıdermek isdyorum. Şayet 
yayınlanır ve biz okuyucuların da 
katkılarının bulunabikteoOino inandt-o 
{Jim bu ICır konuh.ıra yer veritirş.e, di
ğer çalışmalanmdan örnelden de 
bOyök bir zevkle gönctereceaım. 
Hepınizi içıen duygularla selam

lar. çalışmalarınııda ba$arılaı 

Oilerim. 
Asuman/Paıis 

JIYAN Redaksıyonuna: 
Oerginizi okudum, çok beOOfld,m. 

Iyi bir başlangıç diyebılırfm Sl.ıe kı· 
sa bir ~irimi gönderiyorum. Pek ba• 
şerılı olmayabillrlm. 

Bu.ııdan sonra arkadaşlarım \'e 
ben yazı w resımttmmizle site des· 
lek olmaya çahşşca{lıt. 

ÖZNUR/Ber11n 

SESİMİZİ 
DUYURALIM! 

B. Çiçek/H. Başak 

Hepıma bılı)'ON7 k.i k3dııılatırı W\"C· 
rili \C a:t..ıirbır ~kilde Laulmadııı ulu· 
ı.ul ve W))'tal kunutu~ ~\oışl.:ınnm 

nııtli:.i nt oluM olwn (btırju\3 ya d:ı 
prolt"ttr) başıın)n ulaşma ~rı5ı yol:"ıur 
Tanhiıı çeşith dilıne~iıldc ıkud.u ma. 
ı;<u.tete,i verip butıu dde eden h.srd.et· 
lerin prııııgi bu ol5-uyu ;ıpaçık 

tzO!.ıcnntkıroir Bu ~nin Ru.~;).ı':..ındıı . 
Mao Çin'inde. Mingb Vtetnam'ınd;ı 

h.ı.ıa:;ı ırLçı Awtiir\; Türkıyc',ıllik 'C HIP 
JnC:) nı lr.:ın'ınd:ı htp b6)kdir. 

Bıı olgu bug(in K\irdi.Man·da yül.~
lı-n VkJ...,3J Ktuıul~ M~tn.ın KUr· 
ı.lisıanh ı..ııdınl~rın öz,tri~ı..c ul:an 
~cn:l;,mıın oıçlıJı ı;ılıır.ı.k ~nd"ıni Zc· 
kı)ı.! 1-lkıuı'laıl.a dışn -.-unnıı.kıadır Bu 
aşnm:lda btı Kürdlsı;ınlı bdınlann nıü· 

cadck <.ai1Jınndoı g«ıkmt:dtn yerımıtı 
utmamaan gıerclaigi IIÇılr..m 

l~te 1.1m dıı bu noLuıda ı,ı:ıtunlat b:ı.)· 
brıul.tD ki. M..tlliLic btı biz Kun kadm· 
lan ıçin s_cı."'t"rti olup. ~ıüm\i kt"ndı,.ıyk 
bırliktc dıı)'aı:m can ..ılw:ı Q!Cıl tıır * 
rundıır 

Biliyonız U bdının c:;ilrnı~l ı#ı orı.ıın 
k.endı\inden lııynııl:laııan bi)okıjil.. fiz. 
)'oloJllı bir ol.a)'d:ı.n otc ~)'ll bır me
seledir Yani bitlerin "Kadın" olu~. 
10phım~l )~nun, d:ıha d~rus:u bıı.· 
!erin 10p!umsalla~m.ı sürecinın soıı ~-ii 
mıduı Bırm daha 11çarsaı.. bi:ıltnn 
"lrııdın" olarak dotmadıtı. :t.JN "l.a· 
dın '' olar.l~ )'di~tirdip Oy le tupfuınsıl 

)oı.)ılma wlıuldu~unu s&ürüz. Bu ıop 
lumun kt"ndi içerisinde p.pıı~ı k:Wınlnr 

akylıınde ()Inn, ~unl IDcnne turu
lu. toplurıNI is bölümünün J...cndhiı.Jır 
Du ''k..ıdın ''lıkuı yani c:ı.itmişlil.:tc. iidn· 
cillınır ins:ı.nlıl.ııı kurtuluşun yolu da an· 
cak toplumsul kunuıu,umırr.dıır. Yok~ı 

burjU\ol kadın haJtkell Ol.tın '' rcminiU· 
Inin" dedıgı gibi k.iıdının kurnılu:ıtırıu. 
lıO<i)ul bu SC)nın olarak sosyal bir kur· 
ıulll$12 dc~il de. kadınlıınn u:k lek bı~ 

rcysel kurtulu.} Nrekeıınde &örnıd:, 
· ·atııC1 gOt1lp de: ormanı g&mt:mek ·' gl
bı birŞC::) olur 

Yani mclıı 1oplunıuncb, hdının tnl'
ı;~l ıj.ınıı. son \ 'etme sc:ıçcnctının olmadı· 

&ı . bu sorunu.n. (thl' .SOI\Iılu ıı h!ll«<ıl· 

~iylc. Mııı rıı;.ı ~unuluşlasosyalısı bir 
ıkvnın ..orunu olduAunıı inanıyonız. 
Fc:minıstlcrin bu konudaki duşüneeleri· 
ne kesin )'ıt.nıtım11 btı olmalıdır 

Bu anJamda kadın .sonınu.nun C"ôZO• 
nıünü. kendı Oıclimiıck. KUtdisııı.rı'dıı 
)'ükselen ult$11 kunutuş sorunu)'La iç 
iç~lltini iJ'Öm"!Ck ı.onı.ncb:yıı.. Bugün iii-

(/Hl'Om.ı 15. sa,fadal 
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J1YAN 

Dergimiz JiYAN'ın daha ooce çı
kan saytlarında yaımamız gereklıOt
ni sonradan fe.rtıettiOi.miz ''KOMJIN 
NEDiR?" konusuna. ülkemiz ve Av· 
rupa'tın"' diOor 01kMnnden gekln is
temler Ozerlne. şimdi de(ılnmek 
zorunlulu{ıunu duyuyoruz. 

JIYAN çıkm:ıdan çok cwel. önce 
K.OMJIN kuru1uş bi1dırgesf, daha 
sonra da, KOMJIN'ıtanıtan bir kitap. 
çık çıkartmıştıl<. Su nede!Ve de. ken
dımızi yeniden tanıtm(lnın gereksiz 
oldu{Junu. JIYAN'da yayınla<ltOım ıı. 
eylem b~imleri ve~ Uı gelişmele

re yönelık gon:ı~erimizin KOMJIN'ı 
tanıımaya yeıerıı gele!>JI~ını dü· 
$iınmUştük Ama biz, JIVAN'ın SÖZ· 
konusu kitapçıktan çok daha fazla 
tuııeıe-re uıaşaçag:ını , özelllkle de Al· 
man ya dışındaki insanlaıımızın. F. 
A&manya'da yürUttiı~ümüz çatışma· 
lan csooaı olarak, to.kip edemiyecek· 
IEHinı hesaba katmamı$tZ. Bugün 
gorı.:ıyoruz ki, JiYAN artık nem KOr· 
dıstan'da. hem Avrupa'nın di09f ül· 
keleunde ıJgı ıle okunan bir yayın 
durumundadır 

Gerek telefonla, gerek kaıtla ve 
gerekse biztat gOI'OştOC)Omiız Insan
Iardarı gelen ıStemier Ozerıne kısa· 
ca yukarda adı gQçQn konuya 
d~ınmek t&tıyc>ruz 

8ılındigı 9 bt. her örgütlenme b!r 
gereksinim sonucu doğar. oluşur .. 
Bır kadın OtgütO olan KOMJIN, ulu· 
sat vartıkt.atı bd nen diCıer kadın ha· 
rekeUerınden tarkil t:ı1r yapıdadır 
KOMJIN, henQz ulusal varhOı kabul 
edifmeyen yarı-feodal , s6mUrge bir 
ülkenın kadınlann ın of~urduQu bır 
Org011ür. KOMJIN 'ın 1$mel amacı, F. 
Almanya'dakı KUrt kadınlannın bir. 
ugını saoıamak. onların sorunlarına 
cözOm bulmaktadır. 

Neden b6y1o bl r örgOttcn me gere· 
Qınm duyulduğunu anlamak, pek de 
zor d~ıl. Sılinen nedenleri sırala· 
maya gerek yok Ancak, KOMJIN'· 
ın ne zamandan beri ve neye yOnctık 
ç-alışmalar yütOHOOü önemlidır Su 
nedenle bu kOnUya biraz aynntılı de· 
{)inmek istiyoruz. 

KOMJIN'in. bugünkü konuma ge· 
ll~l. yıllarca verifen em90in Orünü· 
dür. 1979 yıtından beri. zaman 
zaman ara venlmelde beraber, bir 
komite olarak çatışmatarını yürüten 
bir grup Kürt kadmı, 1966'da Alman· 
ya 'nın çeşitli kentlerinden kadınlara 
ç~Qrıda bulunarak, "BaOımsıı bir 
Kadın OrgOtO"nOn otusmasmı Oner
dıler. 20121 Ar atık 1986 tarihinde ya
pılan bu toplantıda. çeşitli görOşlerin 
ye(aldı{lı tMışmaıar sonucu, baQım
srz bir kadın örgütünün kuruımasını 
Sa(llayan 6n hazııhklann yapılmaSI, 
bu amaçla ~ "KOMJIN·Haztrlı:k Ko
mitQSt" nln kurulması karartaştıtı~ı . 
Iki gOn ıüren toplentı sonunda, ha· 
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KOMJIN NED~, 
HEDEFLERI 

' NELERDlR? 

Zlflık komıtesınin çahşma perspek· 
tiReri belirlendi. 86ytece. Sa(lımStz 
Kadın Oıgütü'ne yö-nelık çalışmala
ra başlanmış oldu. 

Aradan geçen iki yıl süresince, ol
dukça olu~u çaı~malar.-ı yapıtdıOı 
ve kadınlenn kendi örgütlerini kura· 
bitecekleri düzeye ge~klerı gözlen
di. Bunun Oz.erlne, 5/6 Mayıs 1989 
terihlerinde 40't a.ş..~.ın Kürt kadını bi· 
raraya gokırek. çah.şmaıı:ı.rı d~Or· 
ıenditdikten sonra oyçoJc:ıuguyla 
"Yekitiya Jın6n Kurdısıan", ktsa 
adıyla KOMJIN'I oluŞturmaya karar 
verdilet. O gO nden buyana da çallş
maıannt sUrctürmokteols.n KOMJIN, 
tMrçok resmi kurum ve kadın kuru· 
ıuşlanyla ortak &tkinliklerde bulun
maktadır. KOMJlN'e ba0h 11 birım 
bulunmaktadır ve merkezi 
K61n'dedir. 

KOMJIN'in amaÇlan şunlardır: 
• F. Almanya'da ya$ayan ve çaı~ 

şan KürdLStanh kodınıarı örg011e
mek, onlar arasında birlik ve daya
nışm.ayı saQiamak:. 

• Onların soruntarını ele alıp, ç6-
z0münde yaıdıma olmak, 

• GonOidO tüm kOOlnlar. ôzeldo 
KUrt kadınları üzerindeki çtfte baskı 
ve ayrımeıhQ.m kaJdınıması. kadınıa
rın toptumsal yaşamın her alanında 
eş~t 1\akl.ıtra kavuşmaşı için çalışma
lar yOrOtıook. 

·F. Almanya'da 400 bin civarın
daki Kürdistanlı'nın ayrı bir ulus ola
rak resmen tanınma&, onlann dıl ve 
kültOrterinl serbesıce geliştirme ola-. 
naklarına kavuşmasını saCJamaJt, 

• Her tOriCı ulusal, k011Cırel ve de· 
mokratik hal<tan ~'OkSun Kürt ulusu
nun haklı talepler'ıni ve mOCaoctesıni 
maddi ve manevi yônıden ve dorn.a;k· 
ratik yotlardan destekle-mek, Alman 
ve Avrupa kamuoyunu bu yönde bel· 
gllendirmek ve onıann dayanışma· 
larını saoıamak vb. 

KOMJIN bır demokratik kadın 6r· 
gütUdür. Antıraşisı olmak kaydıyla, 
fatkil $1y&$t görU$10te sahip herkes 

(iye olabilir, birlikte çalışabilir. Aynı 
amaçlar do§ruhu$Undş yOr010Jen 
kamuoyu çeılışmalarına kahhr, dıOer 
benzer amaçtıörgüt ve kurutu$1arıa 
ortak çalışmaler yürOtmeyl be· 
nlmser. 

KOMJIN, herşeyden ewel bir ka· 
dın örgütüdür. Ama ezilen bir ulu· 
sun. ulusal vaılıQı kabul ecııtmeyen 
btr ulusun kadın öıg01(ıdür Bu ne· 
denle de KOMJIN, kadın sorununu 
toplum$11 sorunundan a)llrdeıme-

den eıe alır, bir toplumsal sorun ola
rak görür. Oıl)er birçok kadın 

hatMetinde gôrOien cinsel ve sınıf· 
şaJ mücadeleye ek otarak bir de ulu
sat kurtlAtuş mOcacıeıesı vardır 

KOMJIN Için, 
KOMJIN, het üç alana yönGlk ça· 

•şmaıaıı hodct edinmiştir kendis.ine. 
O, sah kadın sorunuyla Ugilenmeyi, 
kadın sorununu ıopıumun diOe( » 
runlatında.n soyutlacltQı tçln " erkek 
ş.ınıfı" aynmını yapıp, onları he<f.el 
alan, orkok~kadın birtlktol~ lnln z.o-
runtuluQunu görmemezlikten gelen 
her tOrtO haJekete de karşıdır. 

Kün kadnıının sorunu, ulusal kur· 
tuluş mOcadelesinın bir parçl\SK!ır, 
Ulusal kuttuıuı; mOeacfelesi, baOım~ 
sızttk uQruna savaşım veren erkek· 
kadın Mr1u:mn SOfunudur. Ancak. 
kadın ol~muz.dan dolayı, kend1mt
ze özqü ş0runlan yine kendimiz QOk 
daha ıyi bikli(ıimiıden. kadın çalı$-
m.aıanna da QOk daha fazıa yer vEt* 
rilmesine inanryoruı. 
KOMJIN'ın bu güne cfeOin yapıı

t/Xmrm J $. wıfoKkrJ 

.. .. 
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JIYAN Çırıya POşin.Okıobt>r 1991 

KOMJIN 3. KONGRESi YAPILDl 

&, ., k ı;e .şma ..,.,. <ıeoerıeo
d•rme\ ve yenı yQnetımını seçmek 
liıore, KOMJIN 18/19 Mayıs 
1Q{H"de. Wıuen'<le 3 Kc>ngresını 
duıenledı Kongtaye yakt.asık 60oe. 
l&goe ....e dın!ey;cı kallkh Geçen yıt
lara oıanla daha cotl<ulu ve 
tatt•smalı geç.n k0"9e. Kurt l(adt-
1'111'\ın g.Gerek ı...eno, mueaıe:Jeleslne 
...... bOonçloce -oO "' gOoıe
llyOfdu 

Oı'llan seçımı ve Qundem madde),. 
ltrın n sunufmas.ndan aonra rapor· 
ıann oku-nmasına geçılch 

Bir yıfl-k çahşm11an ttapsıı.yan ıa
poıun okunması tonucu. KOMJIN'· 
.n gıercok1eşe .. dı0ıt1klf'lhk10nn öneml 
cıorıo da ~du Gorçolaon de 
.. ,..,_ .. KAOI>ıORGOTiJ 
-•' ,_Ç«~oşmolor kU$kusuz 
yeterlı deOi&dl; ama kuç\.lmsenec:ek 
g•bıı de <IOOıldı 
KOMJIN'ın geçtiQımiz C)Onf)mde

kl çahşmatan, KOrteı Savaşının, 
I<Otdtsıan 'a yönetık baskıtannın sUr· 
d~U. Irak Kürdısıanı hahe.•mııın ye
nı bır 10)'\r.mı •t• ltaı'fl karşıya 
t>olunduOu oz .... .. cıo bu scıytorı
n'ltn KUn kaıc:hnaan ve QOCuklannl 
Ofoo\Su.tt:a eOOıedOı. Oınlan rnaOdur 
durumda buaktıOı. Surgun .,.. Sa~ 
tur Karamatneıttı, l()zde "TerO. 
rızmm MCıc&dele vasnsı"nın. TOr· 
klye KOrdt5lanı'nda yUı.keıta.sı ~s· 
kılana uygul&ndıS)ı blf dOnemcle ger· 
çokloştl. KONJIN, Cıtk•mi:ıdtki 
•ns&nlık dl$t uygutamaıarın, 6zellık

ıo"" kadınlarrr<ıın- ...._bu
'""duOu durumun kamı.ıoyuneı 
duyuınıas. konusunda bUyük çaıış.. 
trıOIG.r yunlttU Yapıları çaı~a:ıarın 
tomuno behrtmeye olanak yok Atı· 

cak. bazı Ç&ll$mll&n btl·rı~ 
gıtÇifmıytceOız Z"ıra bu çatıtma,.ar, 
Kun kad.nının ancak ÖAGUnu bir 
çalı$mayta, kendısıne dôten gOrevi 
dane rtııhaıi~Ja yenne getlrdiO!nl 
gösleflf 

Öfn.&O•n ··a Man OU.nya t<ldınlar 
Gunu·· kapsamında, "Kadın Hat••·· · aıc:tıı &ılWKia.. taru anaayıŞ
..,.,., .. KOMJIN olarak bo1<Jt oç.. 
mızın t>etttgı~ oo.tnt tol 
oynayan. Kordıstan'dan .,.. bır cı• 
Femın~sı hareketten bayan iifk.ada$
ların ktthlmalarını MÖI&dı~ımız, yak· 
13$dt 350 kişinın katıldıQı, Köln 
VHS'nın es. <Sostekled'l)i panelın dU. 
zerıtentnhl. 

·Irak KUrdıSiaıv'ndakı halkımıza 
uyg<Aanan JlfiOIOdl ~ca<$ yerel bı
"""~ bw kısmında uygullınan ~ 
dır ve tMtnzerı eyMmter d-oer 
demc*tatı< kurulus&aıla cluztnıtnen 
on ak toplantı ve yürüyüşler. soo·. 
yekın kodın kuruluşu. pa.rlamonto 
üyettrl, panJ ve çeşiUı kurumlara bll
dıtı ve mektuplarta kınaY~Cı ve cJes
teiOtyk:t dayanl$malaınn -oıan
mas., 20 000 DY'ye y•kın yatdw'run -· t(Orltz Sriaşı si.i~ dııQıtr Ot· 
gutıer.. orıak eylem&erôe buJunut
tnaSf ve ..avaş karşıtı b!r alisin 
Çfkarılması, 

• KOn kadınlarının genel konum· 
&atı l't l'gılı, çeşıuı kuruluşların e•O· 
nsı Uzerine, t2'ye yakl"l konletanst.a 
semıner \<••mesi. 

• K4r'oı Savaşı l>nedet-""rwyle UW. 
...... -L9.~0. 
tnı:*ratık J<adıntar Federasyonu w 
Katfll'lclo GCMon lço-ı Kadonlat gıbi C<· 
gutıerin b rtlkte Cenevre'de dUZtf'l· 

NUJEN 

le<tılQe(t OUn) a Kadı aınn Acı 
Toplantı~~" na KO'NIN"den tııt arka· 
daşımızrn yeralmas1. 

• Ki.iiiUt .. çalr$m3lar olarak. Kört 
kadınının Q6$1tlı' durumlar karşısında 
duygutarını dılo getifen derlemeler· 
den oluşan kasetin çı1<.anlınası. 

- Cep lakv1mının ç kanlmasa. 
• '(ı.)f1 katlinının MSII'Iıin ka.ır~ 

na dı,ıyı.Mı.ıt"MW~da ~ onemı 

Olan ·JIYAN ~'""""'"""
.Ülkedeki kad., kuıuluştarıyta d~ 

ya)og iç•ndo bulunarak bazı Of"lak 
çal~alofln yurotOtmesı. 

• U','elerarOif ve kam~yuna yöne
lık günlUk ve hat1asonu semınerl&
nn dUZenlenme51 ~bt çalı$mııı.ır 
KOMJIN'.n otkınl•ldtflnıtı bır be). 
IUmUyclll 

ıı.. -· 1<0119<eye <aıoan 
delege ve c>nloyoc:ole<ce OI<M<ça 
oıumtu ve kNançla karşıtandı Ama 
bunun yanış.-o, ok&ıkhkiOf ve yanlış 
lıklar da dı.to goıırıldl Oe4egetenn ge
tırdı-Qı farklı Q04'0$1&r ve önenler, 
ekşiiriler kongreye ayrı bır an&am ka· 
zanctırda 

Ya,pıı.an tart~ a9ıı1ılt nok 
ıas.. çeşıt! org.uıtetde çalt$man., 
gew<Jogo """"""' -.. ıı. lusım <le
lege, KOMJlN dıo<nda. baglı veya 
üyesi bulunduklan df!)er demokrei.ık 
örgütlerde do ça)ıttıidarını. bu no
dento ikı teralıR çt~lışmanın ıorıuk· 
larını dile gelirdi K!mi. aQırlıOın salt 
kadın çalışmalına verılmesi gerek· 
tJ01'1i belıttt! Bu 1er1ış.malaı kongre 
nın ônernli bır bOiutnUnU OluŞıuru
)'Ofdu Dttlglhlldeıııgelenbuherki 
gOt\lw kOlpik-MYK fr~ bır 
atkac:la$ söZ allrak. bu konu h&k"kın
dıl KOMJIN"ın g6rUşlenni dile gelir· 
di. Sözı:O t rk3dB$ k~.S.aca $Unlan 
SOyledı: 

Kadtn otmlntntem•Jinde yatan 
er>.eld« için o/J.<kotıu.u olmayşrı bu 
... -. ... -bwayn"'PJI· 
ler"ııiTIS)W ~ v. )'lnlt bu,..,.. 
-lu.IW ''Ka*>~" ... 
gorek dlly<luk, ~-

KOMJIN olo'lk oım.ıamu: l')ıç 
blrzam•n Oytll bulund~umu .. v&
ya sempati/lti blJktıgımız difl8r bJt 
llrgüıttm soyutJanrp, onların gticOnO 
b<JimBIC d6f/tldır Tam tersme. g()ç
Jenerek. onlatın ~ gUç 
k.atmak.tJt. AA(c:edfWncz $MdNitltr, 
ufusaldlr .. M CittMidK. Bu hM UÇ 
alanda ~ mOcadıfıAa:.n. bifbi.. 
rinden ay~l«nlyecoğm.e inan,. 
yor vs o Md•"* ~rultusunda 
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JİYAN 

çaJışmafaıımaı yürütmenın gers(Jirıı 

dvyı.ryoru.z. Bu ru~denle de, giJcii· 
müz ve yerenekkmmiz oranında her 
aJlJ!lda da katkJd.a Dulunmak zorun• 
da ya. Ancak Icadlll olmama nede· 
niyle, kendi sorunlarımmı yine 
kendimizin önooNklc c§JimcSJ gerek· 
l~lnden, ağtflr{Jimızm bu çalrşmala· 
ra wmlmesJ kadar ~af bit ŞIJy 
olamaz. 

Tüm 8§1rtığımızın, salt kadın ça
l,şmalatlfltr vtHıfm6SJrn d9 <Jo9ru bul· 
muyoruz. ÇUnkü KOMJIN, kadın 
kurtuluŞunu, sadece kadıniann so
runu olmad16ıtıı kabul edfJt. Bunun, 
smıfsat ve vlusal kurtuluş miicade
tesinm bir parçast olduğuna inanır. 
8uns cıayaMrak d8, a.guJtkta kadm 
S()tunlarma yer vermeyi uypvn bu
lur Ama bunu yaparktm toplumsal 
scrunltJ.rd::ırı scyuttam:.ıdan mOcad(lo 
fesini sOrdürmey; amaçlar. 

Mcak şunu belınmekre de yarar 
vatd1t Ylflardtr klmlmiz. çesitli de
mokratik kitle 6rgürlerinde çahşma4 
far yiir01iiyoroz. G6tüyoruz k.r, bu 
&giitterdfl kadın l'ıBrokttıne yôrıeltk 
yapilan çalışmalar yererli Olmamts· 
trr. Bunun da necJe.nlert vardır. St>
runlar ve sorunlara yönelik hedefler, 
giin geçt•kçe la/Idr tHç~tnlettt bÜt'Ün.,. 
yor Bu kaç )lll Oneesme kadar ab"· 
ltk, u/U$81 vart~tmtz.ın duyurulma· 
sına 'jOneliktt_ D~a/ olarak erl(ek· 
kttdın 0/thktellgi Oncclıkle gereklıy· 
dı'. Fakal bugün durum larldr bir nmc. 
rada. Bu SOtVnu aşmts durumdayrz. 
OnUmiJıde yıne farldl hedefler tJıek· 
lemekte. Artık Kü11 kM:/1111 ulusal kur• 
tuluş mUcadFJiesindeki yerının 
~lınetnde, demoJuatık krlleörgiitle
rindtt yerinf almakta. Bu ysrl alırl<en 
d6. ~l'fltk vermesı gereken cahşma~ 
Jan ayırckXJttbilmekU>. kendJ o.ışıno 
&gOllenmen;n ger~ine Inanmakta· 
dır. Kendı baŞJna brgbtlttrımttsl. 9f· 
keklerkl bulıkte yurütülmeSt gereken 
çafrşmatarcıan soyc,rıanma$1 anlamı· 
na gelmemelı, gelmez de Unutma· 
matry1z lo, k:Sdlll çallŞması da diger 

demOkratik örgOtler;n wudl(p miic.ı· 
delenm b-ir ~ICI.lSrdlf. Kadrntn kur· 
rufuşurıa yönelik çşftşmaJar. erl<ek· 
J.erın de g6reVfdir 

Ama, kendı soruniBIIITIIZB once 
kendtm•z eğifmedikçe. scronlanmr· 
zt kendimrz gOz()n()ne sertn(Kfıkçq, 
~z kadınlafln hep ıkmct planda kaf-. 
mast kaçmı!mazdır. Bu ned6n/9 de. 
KOMJIN Olatak diyoNZ ki, ulUSili ve 
srmlsaf mOcltdelenin bifıncinde, ka· 
dmşııl sorımlaflmıza ~ırlrk. vorerek 
caitŞtnafaflmızt yvrutmek zownda
yrz. Artik bu konuda kararlr olmalı· 
ytz. Sağ!ıklt tHr düşünceden $()(lf8, 

ner(l(j(J yer (JI~rmrza kendimiz 
karar vermeliytz. 
MYK'dakı arkad3$ın bu acıklama· 

ıarına lllşkın görüşler dıle getınldık· 
ten sonra. bundan bOyte kadın 
çalıŞmaJann.a daha fazla aQırlık ver
menın gerekttg kararına vanldı 

Tanışmaların d~er Dir agırlık ya· 
nı da. MYK ve GYK Uye~rı arasın
daki dryafoOun gereğljnoe ışleyeme
yışi \'IJ bundan kaynaktanan aksak· 
litelar oldu GYK uyeıennln ayn ayn. 
birbinnden uzak ılletde OluŞlafı ve 
Ç8$1tli nede-nlerle toplantılara dUz&o· 
li katıfmayı4Jannın bltlıkte getirdi9i 
aksaklıklar csa cıeıaytı olarak tartışıl
dı Sundan hareketle de. bu Oöoem 
GYK'da yer aJacak oıan art<ada.ş.la· 
nn daha öıvc11h olmaJaıı, bu 

~ .... 
1 ,. --\. --\ 
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is1eyorek yOktenme-leri ıştendi. Nıte
kim, g61ev alaniann hemen hemen 
hepSI de istekle. kıvancta kabul et· 
tı. OnılmUıdekı dönemçaJışmalaoo· 
de koUektıl bir çaJı$(1\a yürUtmo 
ptenslbını b&nımsedl. 

Bunun yanısıra, bundan sonrakı 
toplanCı ve kongrelerımizin ' 'KOnçe" 
yaPJiması önen$1 oldukça i1gt ile kar· 
şılancll. HenUz çok genç yaşta Myt
lan bır arkada.şın getırdtO• bu önorı. 
ü-zenncıe durulması oereken bır ko. 
nu Egemen gücterın d•hmlzı unul· 
ıutma. asımııasyoncu eQılim pott
tikalan sonucu, bırÇOOumuzun ne 
yazık tu d•lrmııt tam antayacak du• 
rumda ofmadıOı. ancak bunun göz· 
Onünde bulundurolarali fırsatların 

yarattıma_,. ıstendı. 

Iki gün süren kongtedıı. Uyelerın 
karşılıklı görüş ve onetııeriyle. ekSık· 

&klenmtı ve buna karŞin seçenekle· 
rirrnzin sır alanmasından sonra bazı 
k.arar1o.r alındı 

Buna goıe: 
• Bu yıl kadınsal çalışmalara ca· 

ha fazıa a~uhk verılmesı, 
• KUrtço kursıann açdm.ru>• ıçın 

oıanMtarın ;na.şıınlması. 
• Kürtçe Anadıl dersi içı:n yaptiarı 

grışimterın desteklef'lmest. 
• Ülkedeki Jtadın çalişmalannın 

takıp ediin'lesi, ortak çalt$1Niarın yü
r(ituımesl, 

• OlanaklanmlZ Olç:Osünde, yaı
dJm kampanyalannın Oüzenlenmesı, 

• KOn kadınının ülkedeki genel 
ya-Sam ını , yakıncia izleme otanakla· 
rının yaraııtm&sı, 

• Almanya dışındaki Ulkelerde ya. 
$S-malda otan KOMJIN sempatııan· 
&anylo. diyaJQOun gefiştirilmeşi, ortak 
çalışmalann yürOtCılmese. 

• Almanya'da yaşamakta olan 
gene kızlara yönelik, gereksinim du· 
rumıanna göre çalışmatatın yürü· 
tülmesl •.• 

Olumlu bır tartışma ortamından 
sonra kOngreye son verlldı. 12 birim~ 
den gelen bayan ark.adaşla!, bilyOk 
bir çalışma isıeQi ve sorumluluk 
ınancıyla vedalaştıktan son ra, bitim
I&Me harekeı enıteı 
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Diya Baş, 
J• Hezar 
Mamoste 
Çet•r e 

Sene m 

Anadıl; bır ın~n ı.Jotdı.ıgı.ı zaııaı:ı 
ılk dı.ıydutu $e.Sier. sütünü cmdiji. ya 
nında yeUşugi kişinın dilidır. lnsanJ.ı• 
nn bulundukJan ıapbnun l:OOU$NJU \"'t: 
kullandıtı. aııasuxlan ilk ögrend:ili .,.e 
kendibini oo.ınla ~ıırdig; dil. anıı 
dıl;dir. 

Bir ınsan en çalı: kıeftdı tll\adıhyle ra· 
haıça d\lşOnılr. Atıadilini bilen bir insan 
çevmiyle il*kik:ıi.Dde kendisıni güven 
1Çtl)(k hi$soder ve gi.iw;n içmek olur 8u 
nedeftkrden &llriklılr ki bir i 1\Saıun 7.i • 
hınsd. duygusal, tillim alanmda ve 
coplum~l _gelişiminde aMdi.lin 6ntmi 
bt.iyiiklılr. lnsarılar anadılleriyle her şe
yi kolaya lwvnırlar, AMdıhnı bilen bir 
insan ikiııci bir dil 6~rennw<k de gUç· 
luk çek:meı. 

Her ~n kendı dıhnde konUıŞl"'ôl \'C 
aynı dıli k.orıu,ıııı diAn- in.'llllarla dıı an:• 
llıl$fna ha1ı:kı vıutlır. Her ı~ın kendı 
dJhnı otumaya, yumaya. onu yapmı· 
nın her alanında 'kullanabilecek dü:ze)'· 
de ık:rlc:w:ıeye. geli~tinne)e hUkı 

vardır. 
Atı..:.ü . wmıır~t!' bır ı.ıiM:nuı ın .. :ın · 

lan olara); bu ha); bızim elimilckn alın
mı~ur. Uluı.ııJ ve ı.lcmol;ratil. bır tın 
<Nan bı.ı hAkkımız TUrk lıiikUmetlcnnın 
bilin.;li poliıika5.ryl:ı y$l.lanml$ '-e di
li.mizm yokcdılmcs.i tçuı yoAun bir asi
mila'iyon potiıika.sı) la k.aflı laı~l)'~ 
blmı~u 

Oihmız üunnc bır çolr: )1ıyın orı:ı 
n ında yaıılat yayıniandtAt için, bunda 
hangi gnıba gırdij:ı \C tarıhsel dönem
lerde olayiann dılimıı. ütennde olum· 
).\lL ~l;jkonı de ıuıLıı.ma t;«t"tini 
duyrnuyorum_ 

Daha çok atıadılın bynatı olln bU 
analar )·ada anaJı&a aday ot.uı ıeDÇ ki· 
dınlar 'e krdıınmı..nn bu 'kOIMıl yu niçııı 
önemKmelen ~rütı&i tlunnde dur· 
mak isuyorum. 

Bir u!us ..--arsa elbcuı: onun orıai: dılı 
oıwtu gıbt. kOhünl. gelcneklen . .sırnıtı 
, .1.' tarihi de vardır T\irk tktJCJı;rb.rı w;un 
dôıxrnlt~n bui btıim ''n.tlı$1-mw. di 
hıni1.ı. tarihimiıı. kilhürUm\izü mbı 
odıp. (Um c~tterlenmtıı C'W\IIıd.tn k.ııldır 
maya çalıŞtılar Yanı bi:rl bir \atM: ola
raJ, on~ bldırmıl ıçın kt'ndı dıl . 
l:iiltur \'t ı.aribltrını biı.unmi~ gıbi an-

Çınyn Pcşin·Oktober 1991 

saJC cdıp. ınkılrcıJık pt>lıtıkal:ın ilC 
ırımaçlıınn:ı uı.tı,maı: ı~>ıtx!iler 

Buna ragmen Kiln dili kUOO$UidU. W· 
rıtu, c:ıc.kbiyııu, ld11Nrii yaşamda ''C söz.• 
lu ol:ırtk kuşaktan kU$alıı ilehldı ,.ı: 

unututmadı 
A!>ımıl~yoo politikası Olktde salı bel

lı kı.: ... ını uJt:riıkl.: cı l.i,ini ı:ı.ıo.ıcrmı., ul· 
dutundatı, balkımwn dilini unutılliJım· 
sıoda. düşmanın planlımcııı 1umGyl~ 
~erçd::lt'Vl'ICmesınck. okuma· yazma bıl· 
mC)cn ancak. ulusal ben.litinin bilinci· 
ru ''t onurunu ~ıyan bdml.arımmn 
ro-lu bl.lyüktü.r. Bu demektir ki. Qtıma 
s ız asimilasyoo polhıkuı, h::ıpider, kı· 
)'lmhlr, tuta,unlt:r. açlık. sef1Jetc 
~tmen ıuıalar bır \aynak olarak anıı
dılı ç001klarına ~erek Türk hWcü 
o~ıtdeıin.in bi.hııçl i pohtıkuınm ıfl»ına 
rıeckn olmu$latdır 

T. C. fartUI'Jtnt()6U, Kün dilı e\'Ck ve 
~;AA.ış ~rbeslçc konuşubuıı llN. ko
nu~ı.ılmasın mı Ulrti$1T11Litnnı .ı)·lııra 

~UtdurdQ _ Oysa K.ün ıanabn rıı~aldal'l 
ragmen evknnck konuşu)·or. ~ocukla· 
n dıı wkaklarda aynı i~i yapıyor An;a· 
dilde kitap )ayınlannltll.5ı. Uıltyt 
yOoelil. ıoplııntıbnb \>OOO$ma. radyo 
)ayını,~ KUnçe nlmısı «7.lllara bıi· 
bndı Nice anaların evlatl:atı idam tt· 
ıalannı gô~e alanü: yayıtıbr ç-ıUtdıJar, 
çıbnyOJlııt. çıkaracaklar da! 

f)Q:ha diltl(' lcadaı "IRI T~rklen" dt-
)'e dışarıya yönelık propııgıtn<blan. bi~ 
1~ dabıırwıdıntıaı)1ı uııaşukları i.nl:ara 
dayilı yufl\lmllea pollılkalarını, bugün 
ıçerde ,.c dı$3rda ,.erdiAi.miz mücııde· 
lc.!ler ~1\ucu. mecbur kıılıp ,·aıhJımııı 
m.tı.ımaya. kı.smı de olsa anıdılOt koous· 
mamıı:ı serbe~t bırılı:.rnak ı.onında kal· 
dı lar 

K\111 analan ('Ok acılara lı..adıınchlar 
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Zı.ıiU.m polıtıkalarının a('unasız .son.ur,-· 
lanna tıırşı dırt"nerek.. btlanaral: Pt'· 
lcnnı utu.ıunadıl.ıır- Bug6n de attınastı 
bir politilanın :ıonuçlarıylıı lw-~ı k:;ı,ı~· 
y.dırlar. 

Bi:der. yundışuMia lwşı brşı)'a ol
dutumw: bir l$kcnoe, klam tt7..8$1 ya da 
heran Uıcrıınite dil$eeek bir bolnbala· 
ma olayı iledekaılı kM$1)-adei}liı.. Nı· 
çın varolan olanaklardan yanrlanma
r-ıını? Ö~m yayınUr vasıtasıyla dıı 
oısa kendi dıhmlzı a.ra.menyle bırlıkte 
ötre:n.me ''c yaıma çabasına ~iti$me)'e· 
lim? Okumıı.-ya.ıması olmayan arıaJar 
I<Unçeyi çıexukla.nnıı 6Jretiyorlar da, 
bı:der billııçh analar niçin l)'lıCUk'lanmııı 
bı.ına yöoeluneltte ıofluk çekelim ki! 

Üstdik Almanya da. Türkiye de bu· 
güne kııd<lr Kürtkrc uygul~ poli1ı· 

ktiında <ıea.ışıklıkkte g..tıyor Sertın 'de 

Kü.n çotuklanna yoodik Kindcrga.ntn 
prl)JCSi bit.prıytıı yüniıütınektcdi.r. Har
ı* bıt gün de olsıı OortımıKI r.dyo
W.tılln NRW çapında yayınlanması da 
ikrde dım ge.liştiriJeoetint \~ gtınJCIL 
y•yın yapn:w olaraRı \'Cnl«eli.nt k~
lcumu7 yok 8ır i.lu yıl $0C1n1 uygulan· 
nw.:ına kuşku duymadı&ıma arudilık 
<krs hallının da. <;()S)'lJ dııı:u:pnanhlı: ,.t 
bc:ı:ızt'ri bülıınn ''trilme~ınık: ~iz ana
lara ya ~ ç«uklannııl4 ıhtiy~ duyu• 
Jaıtak Vt jxlfj $0ftV)tr ılStJtnl!d!kMnU 

Şimdllkn gtletttc bazıılanmak. boş
luklan doldurmak hepimı:dn gört:vf tıf· 
malı ,e bunu bQatrnak içirı uluSllJ omır 
""'unı.ı ••ln\ollıd ır (dnk\l tı"Jcr h •rcı 
anayıı. Çoeuldanmıı.ı ha!J.:.unııın 90-
nınJanrıa duyarlı. bdınçlı pohtttalann 
kurbanlan olarak de~i.l. onlatuı bilincin
de ' 'e akıllı har~ket cclcn çOCV.kl;ar obıı
rııl. )~tl$-lımıcliyı7 lyı bir an.ı, bın 
~~~~ dlltu ıyı ttıııcadır 
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JIYAN Çırlyo Peşio·Oktober 

Kürt Kadını Ulusal Mücadeleye 
Nasıl Çekilebilir ... 

0(1tun donyada oldu<Ju gıbı ülke
mıı KUrdıStan'dada kadın Onemli ve 
buyuk b11 gu.ç Kurt halkının yans-•n. 
OluStı.ı'An ka<tınlarıma muea~ 
t;ekıtmedııtn polıtık arenada yer aı-
1"\td&, tıOtnuroeo bOyundwuQ-urı .,.,......,.._-Un değol e.."" 
ı.amcıa lıAdln sorunu ıoıpl'~ı.~ms&l bııt 
IOI'UMI.ıf .... ulu$al .soturıul"' onemli 
bıt pratç.lllııdcr 

Ul'-omızôO ... lAM kurtuiU$ harf!ok&
hııo. Kurt kad•nın yen yent <NQııtdrt 
ve uluuı kurhAU$ mucadelesını 
omuzlamakla Kun kad nı erKfJOıo· 
den hiç lt Qen kalmamı:ştıır_ Hatta en 
aO•r yt.ık .. ro, sömOrgoeııorın aman
~ızwıumıerıno ve somUrOierlne ma· 
ıu~ kalmı$1ardır_ katmaktadırisı 

AI"Ci'llt tum bunlara ra!)men KUrt 
koct nın ın uiU:541-toplumsat mUcade· 
ı.)• .,..&ıyuı tulıyetle«'e utıJım•et· 
kekletl naıatan nııet ve nıce4 an. 
tomdldohagen~ a.. ..... 
ıemet neıcMnt Kun kad<IWllf'l toplu-

"'"" o.oor ·-~daha ~ttnefll blf somurü ıle yUzyü:z• 
oıu-

K~ı~rı Nıkı ezılen bır halkti' ve Kı..rt 
halkının bueun sınıt ve tabakaları so
murgecıterın baskı ve sörnurUsü al· 
tındadır Kon kadını da bu polıtıka· 
dM peıyını katbekaı atmaktacıır. 

Ulkomız;de varolan yabancı, » 
mllrgoet boyundurukUan Gr\ ÇOic ka 
dınlarım~ı eıkı19nmek1e. KUn oı.ını 
Ogencwın ·ın ylilylllarca esareı allwı· 
d6 k61mı• ül1temııı yaslı bir KUrt ka· 
dını le Mmbol~mıest tesadUI 

~""' u-.......-gea~ 
e t.nôa bulunuşu. KUrt toptumunun 
e<onoma!o.-IOI)el. lı.utt~ı~rel an1am01 
000< gon duzoytetde kalmasona yol 
açmıttıt Somur~ ttodal yapı. 
n n yataıı~•s• ekonomlk-sosyal 
gelıtmoıeun engeltenmesı için her 
.. yı soferbor otmok1o. Bund:ın en 
çok da kaclınlar eık.ilenmekte. Kadın 
Uretım aııınında.n, sosyal, polıtık ilı$
k.ilordon uıek. tutulur. 

Işte bu nedenler, Kürt kadınını 
ekonomık. polıtık. sosyal. kültürel 
- QOk goo-ı düzvyle<e ... Onun 
m•ıc:ad~leye lraJllımı. ı1gtsı e(ııbm. 

106)'11 y-ı YI> """"'"""" engeı. 
~ıenır . a'f'Pin~t 

Ur-..me O.retct, yan. ücra.- rşçt 

otwa)o: kl"ılamıyan SorNJ aı.an&ltda 
yasayarı Ktır1 ~ .... sosyaJesemez. 

ııoı··-· ıoıııuınsaı gel-

Gulrın~//OIYARBAKIR 

nn chsına ullml$ Olur. Sosyal yı:~şa· 
mın dıtında oluşu ile Utkesmden, 
utıAUnclan ve toplumsalgelişmeter· 
den uıalo; kalan kadın. uzun yıllar to. 
yunca u11.111 ıofMum. polıfti<a S(ul1ut 
vb a~.ıtın• aıt ket'liram ve kategcwq.. 
re de ylblt'ıa kalır , kendi '*.ısa~ km
lıQını 1orgutayamn Bu da 
somurQIICi guetenn t:ıl'ııntt poııt ~. 
~~~Wl tonUCUOUt 

Kapıtllızmın. pazar ve Utetım ılit
k•ıetının polışmesryte. KUrt kadı.nı 

kendt uluı.al 11e ıopturnsaı gttOfiO'nı 
tllt'lıma 10fiya118$tntt fırsatı OOimuı
ıuıı EOıtım, öQreıım ve ileusım araç· 
1011 ISO onun dunyayı ve çevresını 
tanımasını ve kendı ulusal kıtrıi!Oinı 
&CH'OI.I'Aml'yl başlamasını ofenaJdı 
kıımrııır 

Alıcak Cal4otn kadının SOUKIU da· 
ha csa k4tmetle$mekt00.. ÇUnkü ka· 
dın emekcııerı, erkek bas!( sı 
)'~ 11'4f8f\lll'l ba5IOSı ııe de lıCaf· 
$1 )fWiry-'Ôir OU~uk Uc.retıe çal$1,. 
rıii'Nil. ~~ OlduQundan deıllyt 
ho(tanml ıt ClftMII baskılat . çOCı,K 
bat..•mı. ıflttı tı()IN'I ev$ SOrunu. 54-
gonaw ve NOI ksı.z: çatışma k0$Uf. 
ı.ııve tum bunların yMtSifa sendıkal 
brguııonmoıorcıe yer aıamay$ ve 
akut götev vetılmeyişi, KUn kedın .. 
nın anıı sorunlandır 

Ulkomı.ı toplumunun aıaerkıl bir 
toplum olması, erkok egemen tdeo
ıoıı.ııne dayanm..st Kurt kadın nın 
tOmurusunu daha da katmecteştı.rır 
Kurt k6dınt Ktırt toplumunun ataer· 
'"'e~ dOioyo"""" ....,...,.. 
dlıM•I'IO Cıt'IS konumundadir ve var 
Olan 1~1 baskalar Dunu daha da 
kllmerlt$tııme•ıe 

~'" --ınci SınC c:ıns Olarak 06-
~ onu ureLm tk$kılennın. soe
yal polıl!k, kulturof her tUrlU 
fa&lıyt'lltır•n <ht•ncla Mar. onu 4tVt' 
(çamaşır, I)Uiaşık. çocuk, yat(lk Oda
s.~ haPI eoeı Kadına mal, cmseltal· 
min aracı, çoc:uk ~uran SJOz:uyle 
bakılır 

SOmurgeet guçıer tum ha.lkı kölo. 
ıesı•rmek, kendi utusal, toplumsal 
klmlıJOtnıt yabancıla$tırmanın yanıs.
re cwkek eıgemen ideolopstn• On pta.. 
na cıkanıp. kadını karanlık bır 

dunyl'fl~f 

AnUit yıne de -·...-..oın
en ac;ıık w en bel rgın ÇIZgiemj Uze. 
,.....,. taf')'lll .... ....,.._ pol ... 
kaloınc:lln en az eııuıenen toplumr.ııf 
QI'UP klcMl&Oit''II.Z:dlt. Onlar ulusal 

duygulanyil uyarıldıklarıncSa. ulusal
toplum Ml mUc:adeteye getıtecek,.. 
n dorıntık. *rtık, canlılık da olduk· 
ça etıı.ın ôfçületOt Cltaeakbl' 

Kldınl.1n ançak kendt orgıuUttını 
kurmıvta dlnllnıiılltıı.ret:ııılr' ~ ....... -. ---... reketıer ~adıolara tcen<S; Ozerk 
oıouı-yorıll-"'" .... aç. 
malı:. klôınllltl mi.lçadeıeôen aııko

y .. n oııoetıen Ot'tadan katdırmail 
ulko Of;""undo lc.41dın torun..ınu ~teli
le~ ek buna ılışkın ç6zUmtef velaı· 
tepıeıı somuııaştırmak ıle görevli 
ofmahdırleıt 

Kadınt mOelıdcteye çekmek içın iıl· 
k+f'l ıoplumsal·tıyosal oylemJilıkkır 
ıçıncı• lutdın ııareketıne toplumsat 
bır kınWı't k.&Zandt~mak.. bır kimi'() n 
şek.ıUendıQ• yetde ıse onu gefl$tır· 
m•k. orgut tÇ:ı Ot'gutiUI\IgUrıü peluş
Cı.rıo kuwetıeno.rmek ~ gı<*tk 

(,ıılı:e glftt'lnÖI meftrezıle$.rnl$ bır 
ı...actın Oıgutu ofu$turmak ger~• 
t<oONor.n 6<gut UIUğe sahop ola<ok 
tarzda IOmurgecııenn baSkı ve ır 
'~~ıne kMŞt teı:*ıtennı eylem 
~ gOStenlere ıtanalıze etmek. ulu· 
-NI demokratık muıeadeteye yönelık 
bUtun tytomlerde, kadın kıtlestni bıl 
gııencı.rmtk, Olayıara sahıp çıkmaJa. 

tını saoıay.p, eylem alanına cekrnek 
ve onıaıı bu şekilde polilıkleşUrmek 
b•ı bekleyon gl)rev~rdır 

lttt kadıniann mücadeleye belındı 
ve kıtıctMI katılımiMI uıusaı.sınıtsaı
cına.e4 kurtuluşları ıçın zorunludur 
Bu da k..,.,.,., Oıel mUikıyeee. sı> 
murgıtC._e kat1' verecoo- savasa 
~ Kı..wt kadınının son.ınu 
ututal-toc:ılumsal tw CleYnm sıorunu
dU1' Bu ~nle Kon kadnnın kur· 
ıulutunun On fiiiı, KUrt uıusı.ırıun 
özgurtUOO ktvu$fna.s.d.r Tt;ım !)un. 
ların yantsıra SOfunun çözOmU sen· 
d1kalarda kılle 6rgütlenn<te. &ıyaıt 
pa.rıı .. rdo kadınıann &kttf vato&&bil· 
mtltrl ı~ın kadiiil komısyonıar~nın. 
sekreıorhklennın oıuşıurvlm8$1 g•· 
retelidir 

$o(ıuç olarak, SfVISt &gütler ka· 
dıt'lın toptumsel yiışamdatı uıa_Jt tu· 
tt,ılmpır.n, 1fY8S1 ger~ tesbmn~ 
y~. kadırttn ~umsaı 'ı(onu

""'l'l bOQio- On yatVrOiwta
mali. kadtntan mUeadetenın bütıJn 
b<ıWft " Qetıtlenn n JQeın$ıM Qelt· 
mtl<"'" progromıar • ... ..-~ 
·~~ .......... 
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t~~~~~~~~G:~~~E Der Wirlerstand in Kurdistan gebt welter '*"'* Ot)JtbJiı IIUf \1•~ 'iınıl\ı: ııc-
•rn BEJNA 

~ı..· lutıı:a ıt\n \tımnı.. J<~ l ntırc 
.Jn.••·'-""t· Folkt .,..,ı l)mınc't ntıı~ 
~n A&ı., • .ı1C'ı11 \ hon.Jr ı:n('tnır 

\I·RHILD.\' 1 .\ul~ı.I\Jı 
lııh•l~ dtN"f Aut..ı.ırı..k ,, nıj hındn 

ı~.· •cıhoıııcı-.ordcn. ıi.Hltnh' l audı ı ı.! · 

k lı.uıJ ı '(;lı..: h.ıuı:n M ıt d ıt'<it'l'l 
\l.h~·n.ılı.ı~<-"lft~o:n. h.tı dtt> l.uıdıwhc W ı· 
~ı.ı.noJ,~c~\l"tıf l'ın ık'"'-... K•paııcl 

··~\.,hı..~ 
.. ;~ \J~~: ll'lkfı.lfu.. t.ur-r- u~ 

\ 4-nıt.:tıılunf-r• ·ıl. Jcr 1urt.ı""iıı=11 Re· 
r~·f\ltıE ;u Jllft1l.,......ıtı:ı\:n tı...ı.,ıı."h •• Dı· 
\.ırh.ıl :r. JJC Mtduın~ı~nıın /.cl. ı),. 

·\U •. ın •n'l.21 M.ırt 1~1 .1m !\rwm;,. 
1 •'V ı.:rhrannı !<i~ 1\l ırtfıılırı: ı.hl"'C't 
\ \'fl'ır.:nnu~~rı ~\'nı)!.- lı~ıtc '~Uid ._-.; 

'ı ur.,._. n 
\ ••h ın: dk.~nı J .. t-r ~n d~~:"iC 

\J.ı,~'ll'>U .. I14-ft nı.:hl .1ul 
p\n 

\\ ... wııını .... ıW Loı.ı~ .~.ı ıJ .... 
''r io,; P•"ı-'Dfı"n \1U1k'f h.oıh.-ft \olf dcrıı 
(~:ı .. n~nr.-t"n Hunrrt•lft•ıl., ı,l.ır~ı."hı<· 
hılıe ı "'"ntr" ~X'\1~-.nuuı;-ı ,:ch•lıcn . ~oc 
.... hı .. ~ .. , 

\\~ıl ~he fa ..... hı.ıı"'h~ ıurlı ~~hıı: R('· 
~"tunı: 1<$1-"n ı.hc~n cı'>Crnı.:n \\'i-kt 

,, ~ ..._ .... l.u:'di•••:tıınr. v • .ıı.. ·, mııı Gc-ıı.;ıb 
M. fM., ('fT0ı.iııınl l.<Jfllll tıJI ' .: ı T ı A.pnJ 
IWJ. d('a ZcthUf ~ tkp.ın.tut'-
1\.: .. rct. IRI Au~ .. ı I'NII ~ohc (>hndıJtı 
rı ~~o '!lt (''"'~• \h m.: hrftrc~.:i ... e ın 
J\ı .. udı,lıuı "'rd~tn bmıp.ar .. ı .ınrelurt
ıJıı:ı ıınıJ wn 1 ~. Aıml ~ohc~~ J.ıhre' c.l;b 
\nlı l ~'rtlN}!ı."Wl/ \'"tutk..~I~L'1 

l)l(,.._.r nıcuı:r ~ı.ııı.:-tr••rı~u \et 
<ııı.lııtlt ı.lıc- \Lk~h.ıltt<n J<tı:n dı.: 

,.;p;r,.,-.tJ ... bctı ~rrlıuaııcn'' dop
pcll.a;h p '--'P' dr .. I.ao.:h /ll ~r~Cca. 
z h l.auıJCiftMd .tn e1n Tr..,.._._rwm 
m '-ı.ırJıw.trr \pr....:t.c J('~tı~ h.lt. 
'" lı.ınf l.ahl'('n H;aıı \çrunC"ılıı "tr..kn 

f"-·ı ıuıi.ı'W:he .Sı .. oıı,pr•'''knı TlHfUI 
Otı~l. h.ll dfl: t'rcttı•l'lı.: dcr l.urdl<;,.Cht'B 
'r'·'•lk' l:nn \Crl.uıllkt !\l'lcr nun dar1 
'o\'l'M~'fhın...ıul d..'Tl ''""•'fn .,,·ın Kutdl)l,iı 

"f''l"ı.'\.hı:a. Pubııt..ı._wn kuı.ı .. ııctıca. 
"'"='" S..ilulctı d.ıf ....... .... ı UuJr.ı.il 
s;ddın •n..bt \t~ .!ırf W.Jbch llt
IW:f1l;ılh du f.n:uhe kurdı\ol,:h tıprı:ıı.-hc'a 
..,,. tJı.·r Ulrl..ı"'-"'-' \l...,.ı ııtmthın me 
h'ftııctcn ~mntc 

l)cr hlfi.i~hc Sııaııt • ~• wıı:.sr ..U\Oıtll 
t·~·ıı.ı nı:,.n dııJ~ ~rJ;&, /u~.unmcnbcnı.ı 

11~-ndı!r ı..urı.t...;h.."Tl \, t•'ı\.&IIM\ıcft ıroc. 
,cıb ıı:ruıu 'crtıı.ıc~ .. twc. ı.ltı:'> cdı)ctı 
"'ırı \~ •r \ crL~ı~IQ• 

o.- s ... --tııntu.fblrtltc dn lıır~ı .... -hı:rı 
~' lo.1Cin('ll •• 4rh~:• \tnt!o<."hıta 
ı.tlııı.rn. ~II'II'K'fl '"'nrhmnı •ııd 
""'f•t Mttıf>dıır• ı.:ı~iucl\ı;tı Die Sı· 
~ıw-rtıı: ıc~ı..riirtc ,,""ın ıhrt'm H;a"ddn 

,_. (iç 11 fC"oo.1ııwt So \.M ,.ıfJnaj 
ıbıcı 1 lllt'ft l.eın Gt'rı~hı•,ı:rlırıhıC'ft Şt' 
f'\·ıt '-'1.' cınttk-ııet •erde-n 

l)i,uıı bııkır: D:ı o; ' ' ' dıe Hııııpht;ıd ı 
\On J\ur.lı \tıın OH:~SWdı lı.ı ~) ınhnl 
ııu t)-,ırl WuJct,rıını.t . Kıınıpl ul'll..l 
lrcıhcil 

In l>ı\•rNI.ıılıı.-bmc.;~ ..W.XHI)I)~ 
d rno.ll ..ı.aıJ Kı.u.Jcn ~cr ..,.tı 4« 
l.dırrt \ >'\IJ& -\'\DI' \ '-•"'"C"bb..ıc1*' 
\\ cti..LAtıJ<"np.at1a drs \'n~ • flf P; 111 
r>.,.rtı. ı.ıı 

vc:ı.~.ı A' Ol!\ hel \lot~n '<'""' F.n 
!l.lıı;nıcnı~ fıı r dıc; l.urdı_~ •• :ı.c \.tc:ht auf 
U-"'1 .... urdı: nhm.al~ Hrh.ıheı. a_ıch•llı;n 

S J\h dı:nı Mılıtiirpuıkh 'M' ız 
\ı:rıc-mtıı.· r l'ılioıO. •urdt n ı_u "'"'tıı.. J;ab 
f("ft fL&.II \CNOC"i 1 \\ t1 tr kur"ı"h 
aof .ter J.afırn,~~ .. dn \1~· 
..,tcnın--hh\C'trıft'o ..,.adi. •••..k C1 
r•ı;ı \tıwu4c ctıtpsptm 

lndc'f ,,.tııwım5 ruantı lulı•ur· 
ı.k A' I)IN Hın den Sıı.:hertıı:ıh"r,nnttn 
U\h 'oCU'It'f Wc>hnu~ HN·Iı i~'Jllll Nikh 
Au'~u.tı< ..cııu:r ı:rau. kaıuııe ı;r dihe 
und ~ı,•. tb,. !>ie ,jcfı ku)!: Stırt'"ft ıru 
~fkn -..•11.,;. ı:r ""unJt: baki 11r l'lkt ıt.M."'b 
tl.aınc- l.<ımı~~m F..ı •uftec Mıı:fıt .W cr 
llllltl lftltcll ........ 'it1l'la .... '~""'tı 
.,_ A' Ol' \enadae ıiaıakiı \crfd'
ıdı. ~'ft .\u1t'lll'ha1ı~ ıhrn \t.ınllıt\ 

•ulfıl'lllıı: tu nu..-tıen 1\m ~ h.ılı lıtnd 

n ... n ,ı ıc l.ı; ıdıt \M Vcılııt A YOl~. J:ı: 
fl-ıltcrı und nm aehı Sl·hull"'undcn 

i\m 10 Juh l <.ınd dtıe lk ı~/UMIJ ~dA 

\)-.!ın tn Oı;..arh;ı~ır '4.ıU /u ı.lıt·~m 
T roM~< tt~ \eo.;ammelu:n '"'tl lC"tıııl.ıı.t 
.cn.Jt aın pıv Kurdna.n ll.urrc h• 
~ .... fC'uıC'f ·.~_'!ftdcn\C'f~ 
kn \pc'IUı\nnht-JiftiM11 Qıc: \i<ı~ttt tf
"UIJC'I f).<" ~ıdw:the-ıt,k.raflt "'"-tııuı:.:n 
nuı 1\fl~tn o~uf dıe McD~"C ı.:m. lrJ 
R\'fl ~.&\ 'o\Utdıc \'IMI <kr P~>ltll.' l ıabırc· 
~htı\\l'll 

l tıcr tthn Mcfbehoı ..-.ıırtkn J1<1cıcct. 
llu~rı.: \crkvı . ..-.ıakrwrı uıvAhlı#(' 
\t~tL ..... ı.;n fN,cftı'~Dmt~L Oııne tb\ 
ruııı ~ c.ı.rl.ı...,"kn RcpntJ /C'I,. dıı:UI 

(ı.. h. \Id n. ·idı \\If &ı l rd \4 

~,ı:ı.ınr l~&rdltet. Stt ı:rcıll w.du1 
'ıC Mcrı-...bcn .sn und ,teftl ıkn ctn/J):nı 
Mıuelıloıon. d)('\('' Jk.,.,ul\ı~ın ınııı Cc· 
.,.,-ıı ltıu \Crtıındc-m. So wul'\kn ım Junı 
dlr'\e\ Jııtı rc-, l.lberflllc. Aııc-nı.ıtr uıwJ 

Or.uı.J.arnı;hi.qtc .ııcıc:n dl!n'k•lr.ıu"h ıt· 
""""" \kıt\O;bcıı. lkı~dc:rp•lıtı .... twn 
/~t~ ""'1~. \t .:a......:f'ııttıM.:fıc,' C'fC'UiıC 
und Ht P. !oCdeeo- del. t\11'\. 'lo;hcll ~ 
hc-.1~ \1fT. 11.~-pmll.l Ato-. 
ltr« de-ı (o1..JJO. \MJht 

OIC' ..-.,m. urtıoeht Pohul. dııeoı.c' Rtft· 
m•·ı.l\ın, .ı ~ı~h ım Aı.ı8'U\I "'C'tltr 

Ot•r Ühtrfıı ll auf 
lr"kl-.ch· l\.urdl,can 

Dıt ıvrLı....:hı:: At'l'flee ,.,. mil der lk 
ı~ JC:""' ' uıcr Grcatt ~ .,_ 
Up"' \CTnlı. '- 1$ Mlp-t ~~ 
"temn ınal n.d, lr.l.ı .... 'b.-Kutdı..ı.n an 
~~ruii.F" ~ı< t'ıı:-.. dı-..~hl•g~ m ı dı<t 
~ Eı r.-nı.&Nh c ı tıt' ~ ı..nı breıı.c.- /...(1ılt' 
\'011 M emd...,n 1 11 c:nllf:ı.:rcn unJ -.onııt 
euııen Sidkıhı; ıh,llc-ılcn t U ~h.ı.lkn 
Aber der Wh .. ı..hlı..llt GnınJ lur dı~ 
Turl.<tı '" «" ı.l~ı: ıc...mımtc budn ... iıc 
Bto.~ıa.ö4r.:t Ne )ı.ıwmUınutıf 
p. dı( /~ drt Lurıli 
~ Kr&hc ın ıa"fm TC"ıkıı 1\vrd ~ 
TV bnxhm wtJ ~~· Aut. ""'-l-t'lltt' triunı.l 
lunren '"''~hen \kn Lı.ın.lı""ben P•ncı
tn ın l r~'-ı'to(;h Ku ıJı\tJn und S:.ııdd.lm. 
nc."gnth• tu l'lı:ı:hıll ııı.""'n 

()b..-.'">bl dil' 1 uıL.-ı u.nd dıtr l nı.k dw 
''btuct•n h:ın.Jc "'n.J· l.t'lfl~ t.te 
~bo dct VMV.'hlwt;; ck-.l.unl.&dıtm 
\'~ tın~JC"' On- rraı. lbd1 n .... tırı 
c."mnal hu ndcıı tqtn d:teift E n 
ftUI"'oo;lı dlpkcı\lll .... h /U pt't'V\IICr('fl 
Dıc ı\llnc::ıtcn uı..ı "ıelc- aıropat'to(;hefl 

Sıuten. dte "lk·mrol..nıııt, ,\f(n~:h~n· 
r«hıt und Sı.,u,ı:rıınııı•ı'" atı.)..~rodu;n, 

hıclıcn \kh ~~ d!tvr Anıc&e,cnhcıt 
'*teder cınm.•l1uruü E, lutıo.lfl t .,.,, h 
J:t aud. uııı \lerı \;AT04Pan~ 
Turle-ı 

()a<. htdroıdw \'oll. 'ttJ •ıc n aa 
...,_.d~iııe-.. ~"ll!•un ~ ·-~"'"' 
eı:IICI'I T olf '" " ,.,.,., u....ı auı rcdıtc"r H..J 
nı-nı 'ertorın;:..:ı· <.ıh J1hn· p:ebcuırı ııı 
Kl)('('ht'><h;ı lı ' 
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JIYAN 

Eriebuisse 
in Kurdistan 

Marcu:oı. Beck<•r 

E.ıa Uc•t"'C"'> l~lfi '"" .,.-htft \b.rJın 
UJ1ırJ ' """)hl'l IU,m\•>fllkmlt17ııetı 
H.,,.,,, nıcltmı. ın \•~ hı•tık. tıchn.Jc1 
,,~h"'''" Gen..l.lıırıcıın••;.ht ı -ı ... ın 
t-ı .. 1 ~ J•rıd.arn'"'· 1\rı~~iıılfıjl< ~ dnn 
\ M ı lın ull4cı,ı..:lltcn lx-nı.. hllf!U'tl L.and· 
poht('ı "4ıılkn tu~·r "tııt.OniNI ftıt'ın Ge· 
n.au .,..cı6 m .. n. hll!U dJ, ım l>ı:.wl .ıbcr 
tııchc. dtnn tıı•ılıtı .,., cr.jc dı~" ık ... ıııun~ 
t:'"'c~o:h>4!lt und tı.ıuııı: ..cıcn hlf ""''" 
/.t:ıı ıu~tı Anıcıı~Jrıt:~· \tltl S,ıml;.•r..:u· 
tı~·ı11:ı. d~olft unı~rııdır.ı~hı 
Oıc Jurkl.ı.rı ıı,., "'"" .ıl~r nı .. hı nur m 

ıJ~,.,n Cch.ıuJo;. '"''"' h~n ıl'ır\4-n 'ıctıe'n 
~,<4cn \N ı.lı."ıtı (i.:l'ı.ı\1\1\' /v.~ı v.eıtc 

1\: lı.11\:n ı1111 tı"""' lh•J"I wınuUdh.ır 
111.--h:n "'-"tn D.~tl \ldlunf tıç,,~en uM 
lx\lh.tıı:tıccn ııır:ıını.k:"' '".ıhu: -.1 dcr 
hı:liı:q Tıııf<'"I\Ak• dot" Dvrt. •oJhc• 
ııMıte tlft fnql.a .. J.ı.hc ~Miltı.h .... ı. 
-.il• nıtkne..w 1 ,,, .. *' D.ıırtt-.;.A 
............. " 

0... l..dota m .km 1)...-t ,:ct. ""ht & 

tw '<'lfttll ••rn..ıcn c-..., ... ttJn "f"t 
ın.. t••~Jr illrrr kı~ 1UfnC1"" 
Juııı:cn· l.ı.-ı'ltncll \ ,...,. \rlıuJ~ h TU· 
f\k ı. ... dı.-1 '.ıt(' ~.~. ... l)ıoı !("o h~.tt<1 ('tn 

Juntc cır\.: "'twı~ ı..k. ı.lır- 1 l""•utrı -..ını.l 
m ı dcf H~u .... rhı:ıı "-""4h.ılhj!l. ~-n:ıltl'l 
L ''('n \ ,., ı ıılc'r tıc,~-rn 1\ ı~ •~lvnı-•,,ı u,!.(' 
.ıı.ı' r>cı cır11ıı:c St~>rlıı\ııır ...,ıı,cınc ı..:l'l 
111 ~ın 

lA-.. h ı~:h ~Acııl~ ııı;.hı lıınıı,• un D11r1 
\~'rYı\'ıl<n, idı "''tM l'o;ıld Wk'Jcr f\'· 
tı~"ft l">ı< JuııJJI'lll.l'. ı.hc ıqı.ırtı~·h h>CI' 
,ııtıJ. ı.hı.: t...-ı~·ıı' ı:ırı Tcıl ıJcr · Nomıa 
hı..t \k, Aıtt.ı~' ı~dıı.:~ın ~urJı~ht-n 
D.ll"f h.-..ıl\ıı,. ht•"fl . nııı ht\"ftl h•IJ,Io,."\:hı..-r 
ı.k.-n t-r.ıı~eıı h.•ı ,.._~ /uh.·r"ııuns ık-. 

"b,;rıı.in'<f\\ ru..,;b.IIM:II, ''.: •ı:hl.:ft 
"""""' ffli"'JI:ril 'kh ı.k-n t\ı1'1Ut.'1'11 ı--: lll 
\\~~ ııı Jııt ~h-ılır ın dı>"ft \\~-ı ,,._lkn. 
iılııcn- \14ıkh:D 'ıdkidııı b:tbııgcn ~ııı:

•<nk• Ollkh ını.wım lft ('tii(T ~
rakn.doı.:: \t.Jn \k'kft Jı..ftkm\ftl f,.. 
ı:n aidııı 'cotoaıwlcn .. iN ~ dr:ro;a r, .. 
l..dl ~~tn dnl:bi:h .. r-J ~ Jllt' \\ ı:ın. 
lkbi.,u!IJ('n IMIIiS \dtın»Mınf(ft ... nıJ 
Oııc Jan.btm:l\ -..e~dtn auı.;tı mt11fCII 
ıkft Lc-hc11'i•ıtı uıııJ dı.: hn-ı~rc 
\kı' fr-oiUC'I'I '"rlcttt-n, .Jıc ı.'1nı.'1'1 Gr·.JN.ıl 
ıhrcr ı.ıpıı~n A.rtıt'ıc ırn 1 fC•ı."ft \('f· 
01;tılcn 

>\lltoııı. ın l<uNI<rı.t.ın. \Uf"" Jhıcr ı~ n -.cı 
t:UI •Mc ı:.ı.r nıc l'ocrtı.hlct "'ırJ. \O.ıc cı 
ı.~hm .. ıh \'lfl Rcı.ı.·ıkkııt f'ltıı:hl tınm.ıl ı-.: 

-.ı.·t.cn "ırd ltınıcı ı.tn \ı.·n ... ı t)lın ı" 
m.ı.n hı:ı m.uın wıll ~~~ ı.k .. tKh un 
1 ll.ld ılınpl~t:ı.:ı. m.ı11n ~lll d,ı, lnıcr· 
"""' rnıı cınl.'ın lk"'ııhnı;r lk' Dı'rfc, 
Y<~ıl~utt. dcr dıt cııı.<n~--n ı o;\.ı.:mC'ıılc: 
tı...'1'\lnt~~llfll' ~n ı!lufll•' n\Jnn ~ı ll \tel· 

Çıriya Pôşin·Oktober 1991 

lt-ıcbt no..---h den lkrıı.ht utııc-r "'IX' \'cr 
fC"';I~ Oıc- »ıı..tı--tıc C'.nro.all. 
p J..;ır~ Fraın ...-am~ .....,...~A; 

f"'-ill ıut K.tMUıın ı\1 ~ doı.h 
Cnınık ~ •r d.t ft'\Uif<""'" 
Form der c---~~· unr;l \"trtcılpnı ·-
'ol('" s.gbdı ........ Doa .... ""bb-.1 to:<n 
uber Fnuen ..,..~ •u.,J. dC'I ...... 
hıc:-r \U!IOIX'ft Fr.t~ uı Bun-.... 1 1ahrt 
t.c:-ıı. ıra nttnen Hllu<- ııu-..~eı.c-tlt .. ,1\J 

IA"-.t-ltıe tılil rur ı\")lrı..:htC'f di<' trı 
l.kul"C."hl.and ui'M:-r dM: A'~ l.a!'ltr.tırc lur· 
J,..,..-he, fnıuo.m TU ı;-nb4.hod~·n h~n 

( Ao,.altc- "lı.-hen dıc .... ·n ın ıhrcn 
A-..) 1tıqrundunııcn ı m utırı~..-n n ıdıı ırıı 
ınıl\l.lc~en noı..-hl l)ı-.: T~h • .ctı,•. \l.ııl' 

l.urdi~he Fı.ı.ı.ıcn mıdır ;ıh ıh~ \tım 
~r. dc-ncrı b..:-i Eınırdkn \OII Aflı-.ç,· 

Einhı:ıten ın ı h n: nı l>nrr dı< H u~ hı ın 
dte lkrgı: offı.'n,ıctıtı\Jıer ılıc ""·h tar-.. 
t.ıbı.:r ın dıc- Sı .•. llıunı, lvıoı:tıı.:n lı.•ınncıı 
W!!lıı.:h d.:n itt"n"kkn Oc ... ıuunl''"'rlııı:ı 

.ıu.~Jdacla'l ... ,mJ_ ıJd iıhu· lıd.ıımphln;o 
...u.ıii~ drıwdt Janı.iarmıt\ ~ "~" 
\-('Jktn •""IN. "' r4 lııl*Cat dc:rartııc

\ nktıunr~rı dc-r \1.:-n\-Chnl• rdc-
&lbe'rtuıup: r.•ı K("rıntnJ, ıcııı.wıımı;-n 
""ndm· .a]., AK hı ._,~lrrlı:-lı.,_t Ahıttt.aııt 

01C' A')lotmtarc l.uıdı""tı..·r 1 t.aucrı 
v.t'fdm m <kn 11lCt"tı:n F--.ıı...-rı •" /w 
Jı.ahc lU «m A') ıoant~ do.: .. Uıan,uı 
nı:" lıoctralhtıeı, ı.Jıc ıJ,ı ıı tı ıtl~·"fı 

mıuı.bı;ckbm ~cnıcıı. ac ... ıcıılall' a:c 
tı\ilht1 nun r~ı.ı (k-n f hc:lr.ıucııl·.ınull(' 
1\A')'I nach § 7ıı ""' lık-.. "'>fl!,'<o<ltı'' 
ıklı.:r l'ıılll~ı ıhncn c ın A'tlmtıı ım R.th 
mı..-n Jcr ~ı:tı.aMtcn Sıı~Jıo.:ııl.ı lt 1u 
Fruıxn "crJcn ıJcıı n.ııdı nı .. hı ntilllun 
Jclı ı"likT ~--ı:rl!ı..""'.aıııııc • ..,ı.:ıl "ııc ı tıtll('n 
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"""· "'"'-'"n •cı thrı.ıc nrı ··~ 
/ıc-I" '"'""ltft •uJ ı.b\ \"eot«l \(lft 

' ' OW'ICfft di .aır~. dııc Fuıtıc:-ıı 
lıK' hı abc -.ı.•ı tC'f~ •ttdra. 0sc 
Gc--.dı ı--.:-J-'d Fnıı..ıea • wııd für ıic:h hll 
..._h..,. .... --tırımıı A'")ln<h tıeine. pob 
ta'lıo;ltn C'harU.:JtT ~ f"'" rd .ı. cna 
J.duhh. dal -...c c~ •u-d. um 
_,.nı~ wı.h """""''tu •·ıtdJm'' HKT 
r.ınJ Qı.iı okul~ .\ .. ı.1~~ 
u~ do. r hıı\ıtodıc- Soı~ IMıuıl Se· 
•·--~ 1 <ırııı tlf"•,.lt fCfC'n Fnuen ag o
ıı..: ht_..,.~ pnfiJc Ehncrkuun$ *" 
~uıı.lı'l.·hı.:n ~hrı~"~ ~"O cın ..okhcı 

nı~ lu \ ıırl-ııtnı.lcn " ' · lwnn ~ oılııo l.cmc 
(i.'ll.ıah t~f('tı fraucn gi'tıc-n Wc-r bçı 
cı rı...•m l)ı;~ruıbı!rt.ıll c-ın Opfer m:ımdıe
h·ıı.kr ıd tl.ı-.ı.:h~r ~ılldJtı..--.1.11 wmJ. 1-ı:u 
lcırlı.:n 1\n~pı.ı~h uul "'">·1: nur dicJ.enı· 
ıı.:. dJc d.ı\ · Glu~L ·• h.ı.ı , .J:ıJI ihr M<ınn 
\-1!..-lkı,tıc PK.._ ı\ne"l'hıltlVff ı..a ıllkr b.·• 
cı k>t ııııo.lo:~n GNPftı~nı.nf wıig. N. 

hM ;ıJ1. ''\ hı:f'C'CblıJIC a.cr.__. 
•crok• 

llc-f (<vıo.ah ~~"f<"' ffliUC'III aneo P."" 
tıc.ll 'hlnı.llt'f /Ulu~. tı.c8t 

tur~ tu mu,'>dl, dil oau...h ın 
l>ıvt ... hJ,..J uıhı.h ı.u.'<fldt.-h rı-.ıı
ıı .... h rt\1<11\.._'"ll.: \cr1(o1Fun~ ..wıllfı~. 

d.ıft l"•lıtı""·hı; Vtı1nleunı; n•du ct"""' 
1 \nh~ h" ı ...ı ıLı' \K-h kdı~lıch IJıın

\kf ~ı~· ,ı ı~- 1 urt.cı. dcr lr.ı..~ cıdocr ı.Jcr 
lr•n kı,lı:n. 'Atıruhcr '-Ir un untı:f ı.Jcr 
(in,ul\• dcr Vcr\·ıntıung lcbcndtB 
0\·,ıhdılo~nd :ıb:r l.ın~~~ crhabc.'tı .. ı~ 
h hı,•l\c , /\1 •tl-ıt.'fltU n\U<--.cn, <bit ıJıt 
" 1 ıılı..;d.tıı.."t..hıı.:" ıaı.aı:tı ın Ocuı:st:hland 
Aıt~h,tuhtn. 01.1~1\ ı1ıJa RKhtc:rtım 
ı ıcm '11/\'n 
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.JIYAN 

von Sylvia Z. 

Zur Sc.tllung 
dtr FnlM'n im lılam 

~ erscheını mır wkhtig;, 
.ııuf<kn EinOuSdcr R.e1igton 
ım L.cben lı.urdiscber und 
turlıısctıcr fnıUttı nilher em• 
ıuı,ehen !Xnrı dun:tı den ls· 
ıa.rn wird !iOiılo'Ohl dıe soziale 
Sinıauon dcr Fnıu. als ııuch 
ıhre JUrısus.chc Sıellung de· 
finkrt 

Çıriyo P~şin-Oktober 1991 

O;:r hl..tm ı:sı cu1e :itrtnı 
nıonocheisıi.s(:hc Religion. 
die das g~ll~fibcbe. JlO' 
htı-.chc und pnvaıe Utıen 
c,k: .. cını.ctncn 1ırıd dct Qc.. 
nıe ins.cha(t ~ımıN. Da· 
dureh. d.ıB ~dcr lsbrn als 
(j;:((:U~rdıgıon \'ersedıc. ft'· 

~ch cr auch ıılle ~n. .. be~ 
t('idıc. Da" hciligc Buth des 
hlam ist der K()fan. Ncben 

~nındsittJıchea Aussaı:cn ·=~~~~~~~:;~:;~~~~~:=;~;:~:-ı 
uhtr dıe GlaubenMibttUU· ·FRAUEN IM ISLAM 
Jungcn und doc ~ıesdocnst• 
lichen OnJnunıc:n . el'fth;ılı 
dcr Knran auch ı;oııal
g<!<ll~h.ıfılu:he Ordnungen. 
ırube-!ı()n(kn: uber ~ F:uni· 
hcnrc<hı. M)Wtc: sinlich• 
eıhischc Mııl\sıabc an deotn 
sıch jcder Mushm tu tııttdl· 
ııertn haı 

Die ScrllunJ: dtr •·nu im 
islambcbtn R'--c:ht 

Rcligl('ln und Swı.t btklden 
1t1 dc:r ~nuıtischcn Gc$11• 
~bııA cine Eınhe1t Die s.~ı~ 
lun$ der F'tıı.u ım Osman· 
ı..chcn Rtı<:h war ~stımmt 
dun:h die Sch:ula. d:ıe Pnıth· 
tenlclıre unc.l da-, ıcligiöse 
Rechı de!> b!ı.mı, . 

In ıhrcr C~m1he11 v.'aren 
dıe Frıuen dtn Minnem un· 
ıergcord.nec und wurden 
durçh relis,n"' bc&tüDCkce 
Mdnahnten vom öHentli· 
dıen Leben :ıusg.rsdllossen. 
N aeh i:slımi.schen Rcchı i~ 
die Fr•u "''eder in der Fatni
he, n(JCb in ckr Gtsellschlft 
den M .. neın gkdıgt..'>ttllt . 

Die Stellung der frau im 
iMltmi~heıı Rcdu gdıt :ıuf 
die Vic:ne Surc ım Koran 
lAI · nıs:ıı) :ıurilelc . Di-tse Su
~ harKkit \'orıugswase \'On 
weiblidw:n Aııı;elegetı!ıeiıen 
und beınlullııec vcrschM:dene 
Regelıı ıur Hcırut, Sehti· 
dung. eltethchem Recht und 
Ertıı.<ınaelegc:nhı:iıen. 

Dcr Status dcr F "u ise 

durclı eıne fası \'OIIstandıge 

Unt('rordnung unıer die Au· 
toriıat de5 Vııtcn (\'Of c.kı 
Ehe) u Dil untcr d it r\utoritiit 
des. Ehern3:ıuıes seıct:nnzctch· 
nd. /.u den chcbcbcn Pflieh• 
ten dcr Fnıu tcdı\ir1 utıtcr 

ıaDdcrc:m , ıchc>rum, ıreu 
und \C:t)(hwıeı;en zıJ sein 
und «n Ehem:ı.nn nicht ıu 
erıurnen. Der Eheowın tıaı 
cı..~ Rcchl. ıı.eıne Frıu zu 
ıUchlıt.en. "'enn sıe ihm den 
Gehorsam vcn~o-eigcn 

0\"m Mann wird so~o~.·ohl 

im soz.ia.lcn als <ıU(.h im iCo 
ıdbcbaftlkhm 8c:R:k:b eilk' 
Vomı.nssıeiJı.ııtg cingcriı-um•. 
Oh.DC uinr Erlaubıtis lc:aM 
dae frıu w-eder Vtnrlge 
3bı.chl ie6en, noc:tı das H•us 
\'CrlaMen. 

Naeh lsla.mi.schcm Rechı 
b:aı die Frou aueh tcıne Ver· 
ffigunıSatwıılıllber ılut: Kin· 
der. 
Etıesthlk6ungen \\'Urden 

in ckr ()unaniscbcn Gtst-11· 
sehaft durch dk Famillen aı · 
nııgicn. Vortıerrscbenıde 
Familimform wu die pa· 
tri~rch.alisclı (•J'"aı~rliıch) 
strulcwrıerıe Gro6famiHc. 
miı eıneı rigiden ~hkcb· 
ıenıc:nn\lng. dk die Froucn 
auss,çhlie811c:h au( den tılus · 
Ju;ben lkrcdl m cı ne eigc:· 
ne Fraucnwelt \'erwies. 

Wibrend die mı.ıslimi&ehe 
Frau zur Einehe verpfiicht.a 
isı. bıt 4er M.ann das Rochı. 

g)eıdtıdrig tn('brere Ehen 
tnıt ~·c:rsdtıcdcncn Fr.ı~n 
ei.ra.ugchcn. 

Ln dcr OS:manisdıen Ge· 
~lbchııft \\':tr var allem ın 
der Obtrsc:hichı die Poly;y· 
nk {Ehe cirıeıı ManMS mit 
mc:hrcrcn Fr.ı:~n) wdtvcr .. 
brcıld. Den Mltıocm sı.wl ~ 
aıxtı freı, cine uıtbcgrenztc 
Aıwıhl von Konlı:ubinrn tu 
hab<n. 

S..'CllıJ lıeim Schcıdunı>-. 
ah ııuch bcim Erbrcdıt be· 
naclııeili~t da.s islMnischc 
Recht dıe Fnu.ı s.esc:nObt-r 
dem MJıtın. Eine Tochtt:r 
trbt nur die Hllftc ~. 
wl>) eincm Sohn ıustdıt. 

Da$ islıı.mısc:he Rcchı gibt 
dem Ehemınn d.as .1.1leuugt: 
Prlvilq, skb \'Ofl !ıoeii'ICr 

Frau durch VcrMotlcn nı 
KheiJen. Die: Frnu hat ledig· 
lith die Môglichkcit, sietı 
rreilllkıı.ufen. odet das Sdıı!i· 
dungStcdl• iıı c:inem Ehever· 
traı katın ~ie ~M:tı Deswci· 
ıeren bıın sic: sich scheKtcn 
las~. wenn der MJıntı sel· 
nı:n Glauben ""'«h:selı. imı» 
ttm oı.kr ıtr.nk isa. 

Dcr Sıaat und die ıdig.ı>
sen l nsıituıioıw:n waren ın 

der Osmanischeıı Ge1ell· 
M:bııft !ıoO eog \ ·erlladntn. 
cb.8 die ReliJ)on irnmer wic>
du als Rtdıtfcn:igung be· 
nuızt werdcn kOI\fllt, um 
einsc:schliffcne Auturitibo 
mustcr aufrech1 tu crh:ıltcu: 
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vor allcm weıın es darum 
ging. d te fra~n auıı der Of 
fmıllchluit rcmıuha.lttn. So 
wı.rd z.B. dıe Vro;chleienıng 

nirgell(b ım Koran 
g<fo•len 

In Verbt:~ng miıı ütıerlıe
fenen Sınen Ul'ld Gebraut:hen 
rc:gelt die Auslegung des is· 
lamisehen Rcdıı~ 3-0 Jc:ıc.kn 
Aspeln des gesdlsdıaftUcbcn 
uod perı;c}ı:ıhdıta Lebens 

7--ur Siıuatioo ckr Fr•u 
naeh dıtt Cr6ndung 

d~r lürkisc:hf:n lhpublik 

1923 wurdc das Osm:ını
<öChc Retdı durdı dıe iurt:ı• 
\~:he R~publik. abgcllht 

Mıt di.:r Trcrınun.g ,.j)n Rt· 
lıgM>n und Staat \'etlor auch 
das isbmısche Recht ı;umın
des.ı offiııcll S(ıne Cül· 
tıpeıı . 
Oıc 11ltcn l)lıımi~c:hen 

Rechısnonnetı u.tııd die osma~ 
nisctıe Gestllscbııfuşlnl.ktur 
~llı:eo abg~hallı wc:tdctı. 
zuguosten eınıes v.est1idı ge:· 
prigıcn Nomıto· und Wer· 
ı csyıotems. So sollle der 
jun,gcn Tür\:i~iıcn Rcpıbh._ 
det Anschıua arı rnaderM 
wc:stl:idıe lnduwlcsuaıc:n tf • 
ınögliıcht llı't:rden 

1926 wurdc dili ~bmıı.c:he 
Ebı> und r-amilienrc:c:tı. nb· 
gcJ6!it durdıı cin türt:ı5Chei 
Zivılge5etıbuetı. da!i in An• 
ktıtıunı an das S<;hwei.Ger 
Zivilf((lhl c:OO&ıınckn war. 
ım Verglc:ieh ıu ihrer 

rcctıııostn Skl!ung im Sdıe· 
rbı (ifJa.nuschc$ tudu), \U· 
tıes.stne sich die r«htliche 
und wOOc Situarton der 
Frıu ıuınlndt:sı fonnal. 

R~rormc:n im Junuıschen 
Bereich und inı Volksbil· 
dungıwcscn solhen dıc 
Gnındlııge für cine Gltich• 
sıcllunı dcr Frauen mit ckn 
Mlonem sc~ffen. 

lm (Oiıetıden ""·~rckn die 
wichıl$.$ttn jurişcischcn 
Ma.Snahmcn ınnertı:ılb des 
Eht· und F.ıımılıenrc:ctııs 

stizzierı . 
Die Polynoie wurde 

du:rdı die DCutn Ce:5et:«. ver~ 
botcrı . ebcn$0 die: GesichlS· 
btdcckUf\$ def Frııuen. Por 
die EbeM:hlidlutıı V.'Urde dk 
~wıdcsamtliehc Tnı.uung ge. 
s.etılieh vorgcşçhrie• 
ben, Scbetdungeıı mu&en 
nun \'Or (;crictıt erfofr:c:n. 
Der Ehc:ın.ıM koaııte sc-ine 
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,JIY~'\ 

t-rau ndı mı:hr cınf~ıeh I'Nr 
YC'I"Uo&!n. wl( d.a" vcwher 
n .. çtı i.slımi~hcm Rtdıı 

moatıctı ... 
Euııe Gkdıbc:M:hl_..,q: 

dn trw~.d bed 
~W-de<fJ>e 
hAbeıı dıe Ehcı•ıııen be· 
ı.tı 't'"'IC ge.scu..l ıch sc rcgclıe 
Rttbııe und POıdıtcn. Dıe 
doo'w:nanl(' Sctlluna dıtı. M~· 
ne' .ah otıc:rtıaupc. drr filmi· 
he urıd ~•• •lleınıJc' 
F~ıbk-. --o.ez.. \Uindıg):ıe• dtr .. nı11 be-
..ctınutk.t sıt·h v.tiler auf 
Haushatı und F•nulıc N1"h 
dtm IUrkıscbtn ZI'IIJr«hl 
hlıt dııt Fnıu ~h A•· 
\fNdlaaf Eccııcıam .,.., te 
dD Ver-~- wd Vtrftt. 

"'"""""' - L ı,.. ılıI'C'n Verdıtt$ dutch tı,tene 
ENertııstııtıg).eıt '*M'~ ın· 
dlvdııell verlütl!fl- Der r:he· 
ınann Mt allcrıJın;ı' diıe 
\110$hdı1ıeıt ı:u 'nlıın&cn. 
d.lll d .. Fna Lll"' t;Mc"rhalt 
4cT Flllllilııe bt ,,... 

Çırıya Petın·OktOber ı99ı 

Die AN\lngıgktıc der fo nıu 
von ıhrttn 1-+.htmanıı, ln dtf 
~hekJunı für cıne Er 
•e~ıJLcıt. ~ lft Artı~l 
U9 dtt. nırWc::llıım tıt;ırıcrh 
chtlı Cctcubuclııes \'C'fWI 

Lc:n o .. .uıch mu.8 ttM 

'ctbcarlllldc F ı au ı.tc 7..uMım 
munı thrc" Ehemanno cın 
holtn, umt1M: El'\l;ttb•,:wuı 

kcıı .,,unm '"' toorıcn Da.' 
'ıı(l\ıMiot die Hat.ldtq\tı 
1u,pat dc-r FJW 5Qd t 

\\ ıl1 aAt Fnıu ID dcr Tı.ırl.c 
rnı.-tftıt.ı.atıı .rı.a. .o mı 1 
(alb"dt dlo.ttıtda das Famı 
hmmtcr~\t acronkn \\('f
dt:n dıımıt dlıe..c:: Eno.erb\ 
ı..ıııkeıl ttbubc und.'ockr 
""tflıiJ"I<* aaJuldı:t •mJ 
lkı Fraıen. dıt d('• 

"'~....,,cı dtr FUllilir bttft:r 
fe.. u. l.nduı@ dcr t\.111· 
dC'r arıbtlan~n. Oikr dK" 
l:krnf\C•tıtl.tıı der 1".-.u 
bcıntı.ı.ltC:tl, h:ı.ı dM: Enı'\C.: I~d· 
dunı ..ı.:~ \bnncs Priofıı..ı 
o.dul\:h """"' \oetiiC tıc .. ,. 
~ ~1cUı.n. dıttaı..:tı 

Tl'r'llt &• .k'.. ..on., 

Okıch!ı.ıellu:n,ı dcr Fnu ınıı 
deın Mıuın irı ckf hmilie. 
\·«~ne Mch ıhre Sıt~ 
lııon ım Verı.Jt-ıch lU fnıhtr. 
Sc trlıdt dllrdl ıtın-. -.. 
al '""~ SW«uıl 1\1 .. 
ren • PO•c-hıuı' aQCb 
R«hlt-. 

to r~ı spaı wurden den 
l 'nıı.en atJC'h polııi..cht Meth
ee ıesettlkh tlnJt13umı 
'11-ch ufanıhchcn Euı· 
~ crfwha ).lt 

14il\4 dls aktı" e ..t pö-.ı\'t 
Wahtr«N; 

Mıt der- EınfllhNnJ der 
allgemeırıen S<hulpnıehı 
1924. schrieb mlin den 
Xhutbesıxh rur aUe Kınıkr 
ı.1 h auıchfV \tM.hcf'! ~om 
6 bt.. 1UI'A • • l.chcm. ... 

the ltbc:rftlıhın.· o:ı~ •<· 
~rop.ı'J:b (lfltftlft'ftıt'n h 
mılıenre(hl!ıo .,.,ıuJe der 
şc-\tiiM:h:ıfılıehC"ıt Re.alııiı 
ıkt uı t.<ılan!U~wC:hcn Tr.-Jıtııo-

ntft .. e~ T ıul.<"ı 11-.l 
.Jiıf'C[ Bnöl~ ~, ter 
Wiı(bt rattlıl ''ıırlc dıc'r se--

ı ı 

r.eızllchen Refotmen • aren 
ııu( dem l.ıınd und in Kurdı· 
~tan Ubcrh~ nicbl durcb 
.ıu'ctun "Athrca4 dıe ,......_ ... , ....... 
a.dıl (IINI(.Lria Vet'flal· 
tq undde-ı Ktııkdılc:n Ver· 
kehr .. ~erbıtıdunıen hum 
\'etbfeıtet werde:n koruı1en, 
"'ar dıc Ktıntrolle danibı:r, 
Ob che)( ııcue• Rqdunıt:n 
11....:h ~uıııdı.aJIItft wen.lca. 
~fu~.o., 
Elıc-.k,hmtııttfi.lk cwrı1 
M:heıl Sl.ldı ı.ıad Land. ıJıe 
kra~\en Oc~ttl\itı.c: 1,.,.1 
SC'hcn den Schidııerı, ınru:r 
lı:alb der Oc'\CII~haft. <,()W;t 

dr \1-kr JlhrbuMette han 
•eı ıetCUıJIC• lr.ldalııc«l 
b Gncll-.h..l\~. 
~tıc. dıer \tdutıc• 
de-r 1-rauını C'IM Glıedı,ld 
ıw., m-ıı de-n \1•ıınem ındtt 
f"nu.l\ 

Datııu' .,.,_ırd cr:wchdıoı.h. 
da8 Gbırtu ıa.lle-ıtı l'lıdJI •ı.ı' 
reıc-hfo11. um de Gkich~kl 
lutıı: lka.ıdueılııtı:r '• ,.,...., .... 

Grö6te Abschiebungswelle 
in der Geschichte 

C'hn'tı.'11 ı.ıru.l Jaı.lı·n .tU\ dcr Turl..<ı 
lr.ırı•....:tw ht\11'1\:~ı-..hı;: .ııtuopı\ol.hı: 

uıtııJ pal:ı...ıır1C11"'""ilıt fUıı,:tıdm~ ~lerı 
•• daıln wr o\h.thıd'ıunJ ~n 
ıcuı. .. ~ W(' '(lif dem ·~lcy:W"'W 
\hı.tıhıf 19K~ b,.,. 1%1'1 cıftJ:Crtnl 

,,nıJ Kurdcn. lr.ıi.cr ı.ınJ T;ımıkn •ın 
\n l.anı...ı ıaı)l:h( n ırııc1 un,.cnııı~krtcı 
Snııoıltı'" ın ıhr~n lkını.ıtlıını.IC"m , .. r 
1\l, ht me-hr ıtı dcr 1 "''-' Jı:r n.ıdııı .ıtı1ı.ı 
~bactıı:nıJıı:n Pt:rv.ırıı:n ouıf 

der Bundesrepublik Deutschland beftirchtet. 
J\ 1ar.:rt>ıll lttnno\ er 

\II~IJitdCIJC'M'tiC~ dJ!\ 1<:11 dcrııı 

Ol Ol 191-11 ın ~raft -ı.t "nd dııe mcı 
""'"'' ~ bı<Jıcı hı_-,.tc-hr-ıı..k"n Ah<-.c:l'ık'~ 
"'"I'P lur lludıılm~>: ın 1\n~~ uf)($ 
t\rı\C'n~ebıck• J"uın l0.06.1991 aı.ı~jl'(' 
,,,, l.•rı 

\'Kk Fıu..:t:ıııınıc- d-r ıa dm \C:fJ ... 

ııtrııım .ı...hrm mı ıkı ~ıl. um 
S..imu ..,_..,- \nfolıvaı .... --tnucblaı 
" nd aulfnırıd ,k, rc~oırıl.ıı .. ca ,,,.)lhc 
rrııı ... ım "')hC'tl .. tırcn tcı.ctıcıtrn 
1 rı•ıı der A'}'lııhkl'ırııınr "'urdc-n "'c ,c
t,tı:w;tı rı".:tu in ıluç lll."ll.\1110\IJnı.lcr ;~lı 
~~--n.~~~~ . .,.ı:ıl ''\" J•>tt uı-n ""h.,.cren 
\1tfhl;"hctıta:hh~C"rlriiU.ftJ'tfl Cll.lr.."f' an 
dımft Cıcbbuı l.cııb Wk!l.t+ce tıı.-dn:h 
wnı.t Hcr-t<~ J'dlo.'\fcn Flı1ı.:bl:ıuııc ...._ 
lnııı lnl.. ~n l..arılıı. 'tchanı'-l.al'l. \. .. 
!Nıh.ıı ı.ıtıJ AlhK"J'ICft lhncn ""ı.ırllk 
dur~h ~\o(lrıık'ft' \dkliJ'r~,t-cfurı~cnıh·ı 
~:ınttlnc:n Ounı.k,lıın..lt-r dc:r ""t'lh"rc
Aultmh.alt ın dct BunJe,rc'pı.ıtılı~ 
JC'""Mtn 

Jern: Rı drot:ı dl!C "~ 
\tdh. \\oftalt Mıı.-t. IAlıafnrcccn lin 

ı~:uo:ıı \u•l.tııoıkrıt-c .. ı:llt ... 'c-rtnrcn dı,· 
r•'-h .. cic dı.:m uh,"'ı J.ahr ~..ı.dıı,_'Tiı.lcro 
\Nh .... ı:ıc..ı:tıuur.,.~ J..•r t'1tllc! 

ftıc'a ~ .. " r;.ızı,_ i.~ ~ 
•cık a.ıı.1ı o\t-ıl.aıf t~ ~"'-' \t.~aJ~ttt 

buıı:-e .ıodı dııc rı(QCtl """'iııd'ootı.ıpr 

••• 
1\,uft dem n. tK'rl >\ıı~Jaı.d-rrırc:.,..."11 

Lann rı.mllıçtı cın Al'ıw.:htelıc"h'lır lur 
~·ıımmıc: l'lu,hılın&'JU'\ıppcn "t'll,·n-. 
,Jtı LuııJC"'-If\>'IC'Cillll'll~r nur nı.~ h Ut 
bnpkft .. '-<\.~ ,, ... t~ •cn1.-a 
Ciııı: V crl, SCf'l#C hi •r ~ tnl'lf 
...... ... .. fiA dıtr Bundn.ntinııvcr do •• 
•·~ra scı~ /ı.ııı.ıı tırı unı: «tcdl llın 
\o('(J'I .ı.llerdınıı. \ı'fiiU\, J:ıJl dıc la~ 
'lıuıcnnıini'-ICt .t'"• en ıl'ı..·r dem Bımık' 
11uıcmııııı "1ı.-r fur t1rc VcorWn.ı,~rung ıı.· .. 
\~h.M:toc~ı 'PP ı:-ıQiıctc:ıı 

l)(r &adniiii'IC'ntmanaı::r ıı.. JCdı'-.:h 
..,., der ktnm lrınc-ıınHIC't\.ootertftl' 
1m \t.&ı dtulıidl ni. Lan ıbA cr C'lrıtıı 
•-cıtcı-c-n Ako.:hichı.loC'bvu ~ fuı 
dıt t..ahkn.ıııo.ıRıır: J"'~ıcıı f I~Khduı}t'lo 
ıı.rurflt'n in dcr &ıı.l, •t\·!'khlık nıchı ~c 
nchn·ı.c-rı wıll 

t·ınım~iı4m "~ .. ı.w..aıı 
" .., Mı..h fuı dunnı...:nt \\ _.. 
k:h.ııfllıc-r ad '-'~ CC'beD ud für 

f ~Ler Pı--coiN ....... ~ 
dtr SC'fd den ttduiiiMC'II -\bı..:t-.ictoct

"''"''1" fVr fO t,ıı,;iMlınfC' ful bııiC al UC!ı 
....... n~·n Jıı .. ~ '·••:h dc.ıu b:n:-l\ ı.ltc 
1 ıılıflln~'ll'~""ııcoıı .J.·r "'-'tdat ıwlkn 
1\lrtheıı Ullı.IJ..!ılrı-idıt Ml"'tl">ı.iıı."nf"'.'lıt 
'lllfi-1/ll.,;tll'lWII."ıı tlıtı."fl ı.kuıla:hı."ft Prnıc.,. 

ıc ·cr. de f'Lirı.: \k..,lnr-.-ıı.nv.nı~C"num .. 
crlk~ hattcn. ~ ,)C:Clt auı;b Wc ln
nı:-:ıma:ıı.&tf mchrt-rtr \PO n:-ııenc-r 
~"n \U'r \..~6tiC'ftll 
ı ıı;h ıııın L bcrı.Jımlm lıC'ItJ."'' oıllkn "'"*' 
l'ol.htctıunı:, .... ·"rh.ıbc'n f!UIJ:cl!ınk" 

lnl\loisı.:heıı tuı-...'fl dıt Jnnıe:nntıııntcr 
ı.k'' \.urloiitllh '~·wUılwın Wc .. tfalı:rı., 
H~'ll.'lh. ~-tıla.•ıı U lfV(ırı .. unı.J ''~ 
~ J.jon!a,:h: f.I'\.OI,_hcft • d,ı., 

~IJIIt&.:IM* J<:wd. 4ka 
J'QLI&liC11Cft Abtı.:t.~buu dıtc
l.ali.Jc-r -v.c11~ bt-ıruht'halıcn 

,,,, .. .w "'"'''""' '"' ,.,., ~ ktd.ıtı ....... ,, 
1'07 I'NI ~liiCI..,..,uı.r-ıı.ıWn 
~Lt-e ı .... ...,A'w:r.lk,.ıı,r-a • ., 
_.......,.,...,. ...... we 'or~ .... 
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NUJEN 

Kutdltttn ·dılı ) qam. Oytesıne bır 
)'0$111> l<ı.llclo ıil< golefi şey kin, net· 
ret, korku, O'ktll blr suskunlu~ ve 

y<rna.c bıl -Kurcbtan. htf OilnıJ kar'U SIA-
nan ve OradA yaşam.,... sUrdCırenıer 
ıçın «tl aıanı NıhM gelen bır ya· 
s.am yendır K ımı ıçın ıse . Ofke ku· 
san ına~ınaarın . egemen güçlerı.n 

baakılllfln& kartı, yıtmedan b3$k&l· 
dırdıi(ltıll bit savaş a.ıantdır Kur• 
dı sı an 

TOrk hOli.Umetı''lln gencı DaSını ve 
yayını. bır tanlfldn KUrdıstan'da U)'• 
gubnan .,.wıaras. ~ılardan övgU 
tl e s6zect(ktn bır yandalı d3 ba$
kllıdii'M ınunllnmızt kencııJetınce 
uygun bulduJI.ıarı tıııı nateka~e sahıp 
lotatak. QN.,-ı rettam yac:wnat;ıa. ~ 
m• zaman de kamuoyuna. takamw 
yddtrdıklan aıtunu YOI'rnek!eler 

M yapartl yapsın. hangi yonıe
mı UYQUlarta uy;uıas.ı, haflurr.z yıl
mryor, tam ıers.ıne 9un gectıkçe kın 
dOiu)'Of. ~forM w guç kazanıyor Er· 
fteklerln hedef llındıQı durumlarda. 
anneler sllahe s.arılrVOf. 

Çırıyn Peşin·Oktober 1991 

8ır klıÇ ornek 
F Almanya can ız ne giden i .... 

tesı, fıtanbul'l vardıktal\ .sora, KOt· 
disıan • a _ l<ôyone Qı ı mek ısıer Bır 
yııctan befl evıer• bO$ kaıdıQından. 
Karakolca evlounın kontrol altında 
okluQunu OOronlrlor 

Oiic:e köyon durumuna IU.şJI.in ba· 
n bılgıJet vereyim 

Toplam 6 hanedefi otuşan bu kü· 
Ç\ık kOydO bundM 2 y.ı evvel. 3 aıle 
kaiiN~Iayc> ııo. luolan _,. Onla< 
saloop C><oy<>rdu. tı<ıl< mını~ 
Het" uç eYOI M yalnız kad n1a1 var. 
.. (1<iın~--. CO(jukez
dw. .,..ana yapmak Z.ra eşaen 
gurbe1 elet'CS. para kazanmaJı; zc> 
rundachr) Vtnarca yı1madan, kewk· 
madan burda ya.pmlafll"'l surdüriı· 
yorlaıciı Ancak oııtann bu korkliSOZ· 
luklen, başkafarını korkutmuşlu 
" Kahraman Turk asken"nı, tandar· 
ma&ını florkutmuşıu . Bbylesi bir ~·et· 
ete. bu k&ctınlorııı erkek oftnadan 
yatamtarınt sufCIUrmıeiGrı ııı;an. bir ne
den oımaı.~ı Ne~dı bu neden? 
Korkmadan l<alltı.kllldenne gôte. bf. 
rıletıyte orıaıc ea'l.$t'NIIıydılaı. onlar. 

~· IJUÇ -- ~oya.<-... ·---guç a mtt 011"1\1 ~ Ama e$kıya-
ter0tm dtOJlıerı ıınsana.wı yaııma.. 
d1d&l'lnı ktınclı'en yaptiiar, bu rışa.n. 
tanrı yıllııf'Ciı y-..,adıldan topraJdannı 

ıer.ke zorlayacak baskınl•rda bu
lundular 

67 yaıırndakı C. ana, hayatında 1lk 
dola younl, yurdunu terkechyordu 
Nereye gıımebydJ bu ınsanıat? Jan. 

12 

dılrmanın unvuncta mı? c_ ana. 67 
yıldan ~ri l.tm•t'e, tek bır Odada 
kalmakta o'an ooıu ıte gelınınin yan
ıama gı1tnek zorunda katcl. C. anayı 
bu yıt g6td~mde. nam bunamı$. 
dOne ctönetarıaıı. bahçes., çayw-ı ve 
1\ay\anlau ıokraı layıp duruyordu. 
Daha ltmıt'e geldıOınln 3 ayından ıli· 
baren bu hale gelmiştı Sır ıaman-
laı oyılarla. kunllıla bo(ıusıu()u 
dılden d•le ctoteıen tıeybedı C. ana 
bu <lurume Ofknıttı Neden? 
Obüfı.n M ouna benzer duf'UITI.o 

larda liımın.n y~. 1Ut1WW'I da· 
,_,ıp --Oldüldoon 
belorttJO< 

Ew-ı ıs:te AJmanya·dan i'zine g... 
den ı .,ın; bU kOyclel<ı evme gıtmek 
tSier Kendı•enne, or•va gılmeden 
6nco, ~6yun bagtı bulunduOu tqva. 
kota lıebtr \IOnlmesı gerektiCJı sOy· 
artnir ve ~oye gıtmt>Cien, ıerefonıa 
evıeııne ghmek ısı&dıkleııni belirtir· 
ler 2 kadın, 5 erkekten olu$an aıle , 
evltrıne venrtar Bır y'ldan beri kul· 
ıanıtma.yan evletının ıafan edllrmşoe

sıoe dagınık OkiuCunu gorurtf!( 
Core yok. kımselefe SOfmadan ı~ 
laNI, ~o gece_ .,.~ 

ya tıoııornaı bol '""' eve yaldaş
ı.n gOıurto< 3 ...... -k-

ne -lot e. kaÇ ncıı --
' a OOnef'ler Ents akşam, pe$10ef • 
ge ttıyaftt~ ev•n etr•f•noa 3-S kt
"""' ""'W'I)onı gı)t\ırlo< Ev sahıpte. 
ruıoerıerhangi bır telaş olmaz Zıra 
kendılifını omnıyet•lttnda hisedeı· 
lor Hobtr VOfmıtlordı ya. Jandar· 

(l)(·ı~um 15. "''fiN.luj 
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OYKU A suman 1 Paris 

Gu!W'• lcn:u mah•lktun e .. l.ımı~. ~+ 
l.ıl. ~" ll·rtnın ı.ı..rı.ınde ) 0\'.t$ )'av:ı~ > v.l.. 
'('IHh-n. ~r ı.ırafa l..nurucu ı~mlanm 
~ ''> l)'llt. ) ul.lo('lnlo.""Yiı: hnlil:ı.c ın ..aıı1ır 
ı:l\tlcrlrli ln'\1)1\ır:ınıl. C:\ k:nkn <.h~ n 
tr.ıl.ı•••>•• h;:ı~uını)Lndı Kısa bir '>Urc: 
""'"'~n.k ""'"" ll) nı 'iOruı:ıl.ırı P'I'Lı 
)oı.n '""Jic:rk dı\lnw)fu Hı:rlr.e-ııı )U 
hındt .l)ft• ıanı..m U"'l)'ar. u «(lo~ 
,, .. dl,ı 

Erh"ı..'ta. hr anıı.b ~Cft. 
ı.....tınLw ~'(f\k ~dı hlz:wb)orbnb 
-\ı • '\If .1 dı}U.J.ı cııt..ıp tı<~ ~ .up 
1...:-n.Jı \~·nJıl"nnı; ··t-u dAha ne~ 
\.-bı "''~ IC' \k' .ım ~l·· d1~Mar _ 
ıonw h.:f l<) ..- r.ıpncn du;rpbnru onl.rır
,ı..n fllkn\C)e çııh,ıyottardı. 

lltlın lı.ı<.·ı U)ilndl~ındJ. bıçıH, pen
~\!11.'\kıt ı~o..:u '''Mı t)lnbr )UZ.Utıe ,·uru· 
)•H'du (ioıV!cri ).ın ııçıl. .. ;.;u~ b.ı1m.ı.ya 
Vh)U U.,t.,nl,l,ı)'l;ı ''aman ı:ıJl.thım 

~ .. ·~;ılıınf dı~c: (Jhu...-;ıl. fırladı K:tnk 
't nın )ill.aJıtu t\Ql.ut;ında bu: -...Nh )ı 
""t'l\ ... ıı ••. , ırıt rıtrtık bu \"'eul.'' dı~t' 
nunw..ı..JL 

lkl._ ... u ,.'IIWJ ..oUp ıd.aşb r ... 
I•~•P "•'l.at•l.- lııızb fiU.b.ılltJ:cn .., ... ..,.. 
~(~~~~~ (~ ~ıııda tK:r 

\._•, ~~ımn h.ı.)llda. ~~ )~ı.ın ''C o.aı~· 
l.ı ~o .ıl~., mal.Ntann btr pat(;lbJ) mı~ 
jıtı. .. urdl• '" "' tuft'l.ctım ıdrn.rtı)or· 
l.thlı 

ll rı ııımlı011n dc-t,ı~d, ~kr g<"liyoı '~ 
tıı.ı ~druhı.i, ~~lle .. ı ) ııpıyon.1u onbtı Hl'\' 
l.ıın-c ll~hn ~ının 'çeti sırı.titının f:ır 
ı.ın,ı hıl-t• \ıtrm:ımı~u 

fhrb, d.ıl.ıLıı ..onr.ı hımn hemen 
JdJ•II)II ).tiU~ Bugun ) 1~ ı«ikl n 
lltlın tl.tnım. ~~~r l'oo) l~t: de<. .am t\Jıa. 
'>t, OC"n '"'"" \ıla.nml ıorul'll1l)ım .. 

$c) N ~ \D Ç2fı:n:adı. U) .. .... ~ ... 
8olı)"('!Nm. htf nımafll:)atmazartlc 

ler 1 ..-ıca "' ·~ •In hep ~ ief.ırııld" 
Bı ı ).: un '\ol.ll vlm.:b. dıter ıtJn ıw:. co
cu tum hı\10\)dı den.ınu-. Arnı ~l. ben 
\k tn"r ~ulı.ı) un\, bU)"ul. pıtron ne: dcr 
\t' n nhır ~nlı)on,un, d~Atl mı? .. ''<k· 
dı '>11hk"t' 

"Taht. anlı)onım" do:! ı Htlln ba· 
C:l \'IU"'t\11 

Dıl..ıllı\ılı wııı. bu (ııbrı\:al.uı.J.m. italıp. 
.uııırlıınn..alı.uı Bu~ çalı~ bı.itı.m p.ıl· 

~~~ı .. r ııhdıdırı~Ofdu onu Bır an her 
tc)• tı.r.at.ıp l..;maL ~IJ.ı ıo;-i:nJm, aıTı~; 
Ulm.i. ~t~n~ndl)dı 

Al. .,am t\C ~tll.'tıı.&:ıtda Urdıe$ı 7ı:ur 
Upnlll n•l•'*" oa.ı~ (0,1 bel· 
lı)ot...., 

•·Yu't nt'«\k)dm c!Un a4a;m"''' 
• · K llf!U •IXıı ft'l tıe,le .çcn ~o;~rıa u 

HELİN BACI 
lııuıı.:ıı~lıınm var'' 

8irltl.te ~~~ı;ul. hııtabe e-.·e aırdıler 
/ırı.tr !w:metı an&..ıtıı.t)".a ~J:ıdı tela~b 

• O.L .tN•. ~ ~ kıpbnuda bır 
Ltr;ır .uıı. Yill)ın&.)~ız detat ..... 
\t">N:mluw ~ ~-- Ve bulıu hli 
ı.. da ...,.t.k"~ Bn Q; ol) 'iOCta U)c 

an ... ,~. ~oıa:man,..'lr\Jr• 
l(m.,~qnW.IrllllU'I •• Kölbit~· 

lı Uc·• ...ııınt• H d n hııo smırk. 
• /uwır, t'llı)''"'-~D bu ~ ı..br btr 

K') ımın l.•)tıcnıl. KO)·Umı:w:kn bun.· 
Lını C'l.mtl. pını ... tçın gddil. lkrunl ne 
)lıfll~r ııJıııl(b ı;ıh~u,Aımı da bilı}·ONırl. 
lkn ıc..:c, ııundıl1 ı;ıth~ı)'cırum NtdC'n·~ 

Oc~:tnılrıııtl \a&lang); t{-in Anu ~~ 
ıı:ı:~onıı) ~.r,ıııı.ı dcfır.kkn. cımı.n ..oruırı 
k.ıhıJ,und.ın Nh..edi}"OC'iun. Butun bı.ın· 
Lıır bvt M k..aandıtaı.."ak. SıUyk'! .. Bır~ 
l.ıtı)k N rnemld.eu defı~ırco:t:nt rrrı 
~I)I"Nin l tt.rıda poiiiİb )..., D

....... "**lıtdır ~ Hqlıı.ıı ... 
ıuı.ı.nıp. h.Jpı .. tıaınıtkre bpuıl4ı 
D ,.,.,..sa U.td .a~kkri nt pcı~ Bu· 
eun ..... lw )Ulknftt UpılıJıyc•. Serı de 
mı onl.nlafı Mw liınn NıyOr'!&ln ~· 
\c') le ı·• 

.. Oc-ndtn nr )"tıpnı.amı M:llı)·cıt-.uıı 

:.bl• ı Çt\ remııde: bti.1ıln olup bıtı:ııJcre 
,..._,, )Ulııın,mu mı i~t)(>rsun? Annetn lle 
tı~mııın sö:tletilllJl.ın ô.Wıde ac ımu• 

ııu..:.ı '1.11'\ılduillıın gilnıi ununun mı.ı'! 

lkn onlıını )""il~nl.udan bOttlıı buıtbrın 
tıı. .... ıtı.tu ...Or:k'iljlnl beı. oobr sibı "' 
u: nl.hum ın..,nbr ıçtn m..ı.."ade~ ede-· 
ı..~ırn " 
HCiın Nı. ı. ~u wt~ ~ d;dıh 

Alllllııt\ı ilc tı.t.w \unıldtıtbn.S. tm
diu )1n'ftl. Lardıc$1 D< OMttiz )~ 
dt S.lıdalı bet )ll Olıc't'birıtın~· 
dcwıJ~ı~nık a ... ltrlırt ıelmtt. sorıu..w -.u· 
alm butıin 1.0) u canmı~bıı.11 KO) I"I'IC) 
ct.nı C.•l\lınwnldtlıı dol~u Ol' dı.kıb 
wmıı. A'l..etkr o tündcn ı.c.ınr.a k.O)"deD 
(,'ıl.nı.at ol mı.ı~t.ırdı ... Bu 1:öyde )'B.lak· 
l.ııunı, )'fl)'ıı\laro~unu)'ot'" dı)~ Mrıun 
tullı::. ı)l.e~ tdıyortıınh O giltlden lu· 
bQıren l.tı)'lıilıer hU) u k ~hırlere zöç eı· 
mı$krdı 6urat.ucb dllıt:nh bır ba)at 
lu.rtı\.t.l. I)C. ı.vl ı:otc.tu • 

S.. ,uıı bu ~zc:nı u~ Lur~• 
bu l.c.t ek Urdq.ı Zıtw Si'y~ ~ "'*"' IUr~J u.tıl\«S*'~t pLyor* 
0.. tıu tq obel1. di:)~ (ıtıık t(ır. 

"'>"'"" Gl.lftkf. 1\alı..laı. bubt:rw bn"daı· 
M:rı. /ırw n-e ıdma oldu.. Albını 
tw,lı'- •tmü. ~~~~ f.tmbo.ın OoYode 

ııblıt:~ırll hd.li)ordu. Dı.ıer r.<JnJer ıo,c, 
lltlın bıı~ ı ol\un nc=:r«k ıı:..WıJ.ını. ne 
)ııpcıJını ı.tAhı hılm ı)'Ofdu 

Bırl:aı; 1)' Mınnı Zınıır ~ı:J uıplwıtt• 
l~n ('\"«k )llp!'nl)"" ba~l.mu~tı. Ar~ 
l.arı da l.trııtı\ı t•b• ıenç ''e bı.ı )Ola 
.tlJJtımt)l,.nlı Bılı)·ordu. ~lınb.tıcıtln 

l•rı hıı..t'lır luH~t dunluramaıdı Bu 
""f'brıulu bunda tılına.ı;ı ~U bu '" · 
de ........ u 

lAw"• JOf'I'IIC)tb d .. t tufta olu)cwdu. 
l(tııdıt pnp~11ı1bı '-.dı. F~ 
çıl.ıttıaııa ,.. ....... bnıbabn )&nl)l1ıl\lıl 
Hct LO\nlta l.cıduft( btr ~\lllı.k \aNI 

~ '"'- lrn.n "'"" -.c.Jcn ~di\·Qf\lı.ı 
K~)~)ında Zınat'ın ol..ul .a~ı 

Ot1Ur onu tıe-l.li)-ordu Çıku~ını ,OrUn· 
ce ht-men ) ıınına *d<! i 

"Mcrtı.ıh:ı Htlın ahl:t" 
•• MertıJh;ı öıaur. Zınıır nereıJc' Sc· 

nıııl~ \l~tıı ml)dıl" 
"$e) Ol..uJd-1 ötre-ıKıkrk poli-dcı 

•ra,ıi\J.t \•tı)lllıl ı; ı ltı Zın;u- )ilniLı.ndl. 
KQI'km.a ~"lfiC"nllı ı.ktal Şimdi hıt:men 

ıu,ı.ahM!ıt) t 1.ddııın" 
IUhtı tı.ı.'lll•• dalım llln)'Ofdu Sor· 

lftıiL ıw:dıtı ~~ )1f1D101\1 \~,W... 

lebınekt tıotuınıb dutwnlaınıat l.o
IN...,.I)Qfckt 

Yanm '-Ht ~ra~~ u.l&$m.ı~
l.antı K~r ..ıımlaıta 7...ı~r·ın Odıı ... -
rııı (ırdı~ Htr •arafı \:ı.nl.ar w;ınl.k 
)tıtııJ.tu I.I)"U)'(In.1u H~lın bact YJ\U.) )1-
\41~ yı.~ı.J11~11. tııre)-cn ellennl brdqinin 
bıı~ınıı d(ltru ıırutıp, l.an ıçinde k<ılnu.) 
~larına dol ulldu. Z.ınar g&leri yarı 
.ı~ ık :ııhlıı.ın:ı. b:ııl.ı)·onJu CW..kn bu. u 
ı~nnıı~.u Flını u7:ıımalı: ıq:ı)Ordu Ollôl 
.atn.t ).l.pılml)nrdu 

Sonu..U tUhtı '*'da)~ ıp .wı~ 
rıldı Karı.lıq.ın n ).onlı '~ 1')1· 
w.nı: ~ırdl 

"''t oldu- ıo,k"' Nedır~ 
ANan~ ~ıt tc>kı iıO)Iıe •• :· 

" Mrr.l. tUnt abbei#Jın. bubc' ıwa 
wnn C:\ C dc'ınen:r. Her ~c )·Cf"ll<kn 
~•rır' 

• '1 faru t»na tm de-r~ Wıb!ıalt)'Or
ı.lı.ın ya! l\ıe~n ben de arkadıı)ltırımoıı 
ıJatııınm OOtün çahşmaıntındıı yardım 
ı:ı rılunırn' 

7ınar·ın 1\"ısı oou.ııutı.'l dıJ$tnU$ıü Ar
tık. onun ~)'kdıl.k:riftl du)mu)Ordu 
Anw tlflın baıı.:1 yı~ ek anl;ııtmak isu
)Onlu Bu C'lııe detuı ~kmcc;b:ti ~)
lım 06dcn dolfnll$tll Xendı b:ad1ıac ~ 
·'tb>" ZıtW 61m«t.ı, o.a kdıuaık. ...,._ ._ ......... ._ ... ,__ 
bnl.btt~>-• c:ap.ı·· 

O anı\ halLın.ın blıtnııda... mudulu.l..· 
IMıırda \·c b&aamuua LU''CSi ;çin •nl.
ları ldımlaf\Sa y~)·acakur ... 
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JIYAN 

1 • SINET u ÇAND 

Of.t ut~ ftlteJıt ıı:ıır ®!~ı..n 

lll\ \1 1\l' 

8dııı lopııı. 
(< ~ .J.ıil bqıımuıi. 
81\1)1111\•t. • 

Te dııır ... .ı bı nirl>iııl 
Çı bılıca lıcri-, 
Serı dad11ı-ıt bıni. 
X•tı ı.ıni'll. 11 bı'~" 
Jı '" "Jl 111ıclıni . ' 

-\ıli Loo •• ~(. 
Ptr ô tı;ı,llo dı\ ll~ ıi.Nıı< 
8dıti ır bu. !mı lıııt 
l•J"!-
Qı< ıdıel ,_ ... ~ 
-lıı.;o.ı 4ı:ı lıı;ııın<' 

MUTLU OLKI YAŞAMAYI BILESiN 

Kı>,iıl !>ır ıtıdc olw ı~crlı l(t!İn ~ın 
~' oluNı ol'uıı dtj<11ı ın...n ~ın 
o.tcl\udt L~\1 IC\ıniron ~ın ıçm 
'lllll OLKI YAŞAliAYI BII.ESIS' 

l!ı!ill ~ın '-"'mıt)ı Mı,ın 
s.-.-~,~~· \C\WII<\1 bı!Nıı 

lıulın: )1 a.; ~ Jıaıııı.ı. 
\tl lll 0UJ \' .\$1..\IA YI BILESI\' 

Gıiıdl~ lııi ~ 1>-'l'" .-
( ıNılijt bıl.ııı J ' ... , ll -· 
Kıl!-< !ııl "" 111 ııo,ı uı or ~-
\flll~ OW \'AŞA\IA\1 BII.ESI\1 

\lııılululılll\u l.alpltrdc 'irdır 
\lıııwılul lın~ lalplı:nle ı ..ı ır 

\'.ııruı>' '""" Ornnil\lc '"Jır 
\lt:TLU OLKi \'AŞAMA YI Bil F.SIN' 

Ötnur/Btrlin 

Çıriya Peşin-Okt<>ber 1991 

00 Kültür ve Sanat• 

\iw ~ l1ıt 11 trJN; 

Ç:ır don '" (2\ d.pııır 

KMdı)U ıtni 
Bejn iı balı ır )il m~4ll rurr. 
S« u -.ı!l(r ıt ,c ,v.~ıl 
Jı ,., Jı piı ç.,,. ""''" 
E\\ hesreıa lt ~il ~ ran t 
Ku bı b nınc: 
t.u. l"l'' \ortim dı'"''' 
Kurılı~an ra 
~ri \\\t ~ı cı ıınt t 

\lın13 Llı:lu\ 

ç.., dı!>ıı dıımll< 
Dıre •ri Jıiıa, 
DJ) la mi.n d;.. .ı.c.ı 1t' 

~ ...... ......ıtımıı .... 
he t.,ı, ı.. u'"' b<ııt' 
..... •1 " <lll -unlm 
h oc.ıu dırcfmc. 
VAD Car..ı' dıli ~U 

Tııt lın '"'' ü lınl 
(.-a hcıfı luri •i. 
Tu ~\\J\.ı nal ~~ı1i' 
J ı~ JnJ ~ıCr ~ ~ dtnı: 
lnl \HJ.ı 
Jtr thıni 
lkıi l.ıı'' Emr~ m.ı~ı 
IJıll.'lllı' i'ııt 

B< ıul:ııi 

GOTINES Pişi\'AS U SJo.'R JI.VM.; 
• JIM nıhcU. da)f tıtJhij~ 
• hn bt)e bır1 )"t. Jlll hc)t' l'ıın ~ır 
• hn hr)c U\1)'1 btr JıMıJ e 
• hn jt Mrc. jaıı J' tıcll(', mcrtıcnu dıl.a Jl h<:nt 
• lm Jtn ıoeı. mlr .mr ı~ıcı 
• Jın Ü mh, t('H ı) ~' 
• Kur c.brt b:i\'~ htkhı.lc, ql1 l h t)l& da)~ tuhırc 
• Qıı. tt:$ı)·a doy~ htltlne. ~tır huı.t bıı'~ 
• Kl bllk. ('W btf tıO 
• K~ ~viya )·art nw.yc. bt Jın tnJ)e 
• Qıza lı\11. dt\•aıLe. H qcknl rıunıb.ı dtJc 
• Qiı.ı cı~r. çınıır d~ mlr 
• Kurt cınb çın;u d telHtM 
• QiD h bı4- pc} hı~ k.t, 
• Qiı:a çın \dll )f" 

• Qrıd. rw..ııı.J. Jıi*k:L tııc1~ 
• Qu: c tıOf lO. \On c \uf • 
• Qlı b ~c • .,. rrt.t e hll• ~ı.-<M)ı \cııı.h)l ,.,.c dl\CJ(" 
. .... ,m . ..,ı .. ..... 
• M* ıı.u dtct ti , ...... ...a. .r~u,~ ı...p ta• 
• 'bit dlı tune .-...ıri. aaı't ,_ ~ 
• 'bl '" ('. ı.c, .. ıl• (' 
• 'fin ••'C' ,.,._.. l.eoa.aıta ''" ~- he•ara 
• \.lttt dıli )lU. • nı ) C" 
• Mlrf: cpia)t dı\C"\(' k .. t~t \-•Ht tiM \11rı(' dınhtt'C': 
• Mk ,ol "Er" , Jtnl Jtıl •·f.z" • flM tw a.~nda 
• Mdıt!Ub t:"Yo- c l.u d tl tıdı.lndt)C 
• Mm., 4ı\.c'c tenı•)-1. )lırt 4ı)'l :t.•t' re dtbt "bno" 
• !101\"~ maJ.t, )d. \ııil\1 ınıalt \lrlll\ dtk )'Cl. U) lll tın den, 

)d. Jı .,Q.IIJTil: ırutlf: 
• Nd~ rıra cı , ... ,. )C'l c 
• Nt pul bıı$ tu w:r ıı.ını riını~ . no J' aunı ba\ Lı t pı~ rt ('tl 
• Nıfırl d~. jı t ur 1\aftC 
• Pı,.., .ı:t'miM. lıcr undOrt ı, O tıcr l.ulfı\~, au: ''XO~ '(ıtabke. 

u (',qa~ C'rd fC'f'}'&lfl " 

• P-ırt ft'dı~:tt bıhaı.a JO' t'I'ICM. pva l.ett' &M etilll, ldı 10'~~ ,.....,. 

14 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



JiYAX 

ı..miJIX ;\EDIR? 
ı/l, ,, .. ,._.p .J_ 110_\f-.11 

O• çatışmalardan ver~ımıı ba.v 
omelder. onun yapısının en ı~i ka· 
nıtıdır · 

·Leyla Kuım'ı Anma geeesr 
(1987). 

·&ra.lı. KUrdtslcanıı ~ıtnılll Daya
o-Geces.(l988>. 
• KOan Har~ Yu~ Okulu Sozıa. 
ı.amı Kutturamt. Frauenamı ,._ ôü· 
ıentenen ortak 3 tıattı.h~ eiJ$len-ev 
oşyllt ve resım aerotsl, aynı kap. 
snmdo yoı alan yaıarlarta sOyteşl 
k.Onferanıı.ar, k.apan .. gocotı (1990). 

C&Sıtlt yardım kampany•lan, 
• Torkıye ve Turkıye Kurctıslanı'· 

l"'de KaoıA Hart4ıı.et . ..., , akoncll. dU. 
--(1991J. 

·A9k """""'"" bb4golelic.iiınldo"'"'""''" oop. 
ıanı Lan. l\ilfta sonu semıner&en vb 

ı..(RDiSTAN'OA YAŞAM 
fiJ.ııttwu(t 1!. \Ul(.Nicti 

moıar emnıyeııennı sacırayacak.lafdı 

Aynı gece sabet\11 QoOru. tıapıları 
çatsn.ır. etkeklenn hetnen dıışan çık· 
tNWı ı$tenıt Kad.-.ı.atdan bın . etıo

geıl au eBeklel n Nktanma&a.rn 
saoaaı ...e sııatwıı a&aıraıı. penoereôen 
cove.p venr Otekı kaclın hamıle c» 
duOundM. gen plandl kflıhf El'kek· 
IQfın evde ofmadık.ları aöy4onırso de. 
<:hnlemez, kapılan kırtrılrk ıçıen gırer
let' Içen gırenlerin astwr Oldullları 
~ Her tatatı atamAya kat'ırJSaO 
Werlete. ilst kal merdırlen ~ 
konu,..n kaıchn ~ı got.t...., ve 
hayava a:eş edef t..._.,dNen baş n
di dışarıya aç.lan btt kJtC)f vardır) _ 

A$ketler. aynı aktam peşmerge 
kıyaletiyle S kişinm burt'llardo gazını· 
cııkletinı ve nerede olduklannıiOfat· 

ItH Kadınlar bllmedlk .. rlnı, kend~ 
l•nn• gelen g•den miSifırleM ÇOk· 
luQurıdan --... tOyteı· 
ı.. ıç...- bin . •.• l«>na Çf<an 
..., <100' moyd o?· ~ OOnndan ·--Kal,.ıl(lı ıartrşmalar aUrer'ken. 
kom•u köyden, sito.h Hal Oıerıne 
QtJenler olur. Aske~lor bv kez, ge· 
ıenıonn karakoldan ızın atıp atma
dıkllrını SOt81 iıın aırMdarl gek:iıl<· 
lonnı anlayınca. oran yakalayıp. ka
... oıa gOıilrU'* Beyıoco ..ı lef1t 
ec:ıerww t adeSI de • p. 8Yiern 
llflledıp ISW\bul'a dOn~ zon.n. 
da kalıır. S.r hatta tonfa dı hamile 
kadın, 3 ayfık çıocuQunu dUfOrUr. 

Kurdls1an'da mJSIIır olmak .çin 
dahı, Jandarmanın oruıyı gereklı. 

Çıraya PCşin·Oktober 1991 15 

..ıandafmanın onayı Udlcl b.J 
hallerOl mı gerekh? Hayır. bakın· 
pOruo hangı heMeroe daha gereklı: 

Kuıdısı.n'ın geçım kaynaoı olan 
terım ve n.ayvancılık. kocaları gur· 
bene Olan kadınlar ıçın başbelasıdır 
kımı zaman 
AA$11mları hertıangı ~r heyvlt'lll'l 

mı. (IIJI'fteıô , onu aramaya Ç•ktna< 
ıÇıt'l kafaoi(Oia haber wrteebıın Ka 
ra.l(ola habtf vermek ye1mıyot Er· 
kOk""tın, 9Ki&Jell evın veya kOyUn 
dışf'll çtkmalan yasak Eşkrya Nnı· 
ıp vurlltbihrl&tmış O nedOnle köy dı
şına habersıı Ç1kmaıan yauk&an· 
m ş. Kım treyaıcak hayvanlln., Tfl* 
btı kı lılochnlar 

ll<jylo bor Olay. H ıı.;- yaşıı. 
yan E• t anıı ıle geMı A)'Ml yqar 
Onlli~ .~..,. .... gelmeyeını OlıUl· 
tenn.81erken. ya~mda Slllıh Mil 
duyat ~ gcxı d6nerter Okuz. kazi· 
rtt g:ec. y1rısı eve gelir 
Başka bır gOn, komşuillidan Zt)'• 

nep'tn Iki tluzusu gelmez. Çekındı· 
{lındon orameya ç .kamaz Erıesi 
gun. kuıuların, kdy cs.ı~• kuttl.aı 
tarat.noan parça&andıgt OOt~ ' 

Gertık ası. en ba$kıar sonucu~ 
te "~M~ .... oeclenttıtle. kOCalan 
çeşııtı tohır ve uık*"de yasamak· 
ta otan Kun kadını işte txına benzer 
nice ornekterle yaşamını surdOtiJ· 
VO' Ama yılmıyor. En yakın ııc•ye. 
kaymakam veya karakol ye1k•llerı
ne çıkatok ısyıı_n eden Fed•n"Mt an.a· 
Janrnıı: Vlf Bu anatar. Kı:ıt1 kadotwıın 
ne o.n ı guçıu Oldugoou gOit~ 
ye ye1mtz m.ı? 
Bükı y6nte'fllefi ne Clurs.a Olsun. 

art1k Kl.irt Qdttıı baskıların ytld11ma 
pofıtıka•ı~rının kayna~ını öyle bd yot 
kı ... 

SESiMiZi DUYURALIMI 
f&Jft.ırufi ı '""n~) 

La'T'Iu~Lı II'Uo.-adek baıot)dcn ~ 
~ ... ,.. tı.r • h.Wil.l.ını.J. · nııcıcaık-

~~ C'OLaral f<l"'t1"tnd:ıodır Ka.Jırıbr.t 
l.nıd ı..ınt d.a)M.aıuonın da budur: K am-
M. Sonınu'. 
Kurd ı,ı...n'd:l)'UrilıOterı ltimlil. nı.ıC'II 

dek''· l.cndJ,ım politik al.aık.l.,.'l\lı._ '40-
lund.ın ııyruo~n \~ ıı.yn Org\lllc,.nc:)C 
P-'4Ut~ 1\,\lrt hiU.wn kunJıL mıxaı.k 
~. Unnım.bnada Olumlu. ılırn tıu 

...ı.ın ol.ıır.U. pnıu~ ~. dMIIJınıftl 
'~ A)nOfP..._.UIItlld.w
d a!MıJa da a)n$fm)'2 yoll(mt~ (lo!ı.ıp, 
K un hal.._ıf\uı .._~. timl ıJı ıle- dtıı•Un 
nıe~uıe ınıh('ftk 1111 ol~ur_ 

Ou oiJU l.c-ndısmi gôçnw:n olıtrak )'ll• 
şa<Jıtıınıt J\\ nıpıı'd~ dıı pr.uiktc- ı.Lı.y~ı 

tii~)Uf &)k d' d.h~ sotıuçl.t 
r nıWı b:-n ularllL t>fU)& çaUn «ıı.ıut· 
m""- KOMJI~. -ı,·ıi.Ut ki KurdNinh 
kııdmların bırhtıılfıınıl. Kütdi.sıan'da 
l.ı mUc-*lc:,-c, AvruPQ k~ll:ı.Nıll,·u 
<Uindt. ulu..W Lı.ırıulu) ınuOOcle~inın 
buradl tıır rar.;:ll~l nilırak halkımuın 
.amıııı.:b >"P ..u\ 'c: ).-p.t.ca. çat:ı,m.· 
bn)b )c:nli atouLllıdır 8ı.l ~ 
u~ lıırı.•-4. """bı )-.ııth&1 cü· 
m du~vr ~ı..,. baran c'lıkc btt 
KO,.UI\ 'lı br ın ;~Çt.._lıt.a la\u)tunn.t't 
~ereli)or 

B ız. Kı.lrdl,tıınh $l'l\ nıc:n kııdırılıır c!olıı 
ral:. halkınıvı n \.unu lu$ mı.iodclC"'ın.: 
"'1\0~IJIN' ' nrrı.ııl~nmt<oı)l~ llıt: l.ı..l.ıır 

'o.lhıip çıLıp. """'"' ne: l..lı»r 'bdııun 
lı.ıım.ıl~·· ... -nırw)la bu1C)Cmp. cidı,h 

ı. (:ah)~~& ı.."C'fiNftıir~ --.~. 
~ ~ p:l.:nıtb::dw Bu 
._rmı.ı,.. \01\lloııı• ~ılk l.:tftdırn ,,.._ 
K•raral. l\u •lC' b.i)Lan\Jh) ı.t. 
Bıı Kurdi\Canh liııdtnlar <ırııııu ol.t· 

""" h.'lQırmı-' "" tlfJt.Ulc:nmc:yi (t«çdo 
l~urcbik!ık ıJı)tbtlı)M nıuyuL'' 811. 
Kurt h;Jl.anan l.uıtulu) mlk."'Odele-..ınırı 
«'L antıni ı toıt p.tı;•'•· l.a.lmbr btrlıtı 
oWapı..ıv htr .tbnı.ia u.:Jd .. ,_dk U\ 
D) ıp, ~n tııu tculık ~flb}abdı 

)Of mll)"''t 
Bıı: KUrdı..uıılı L..tınlm• ı~mlıl.: 'ıC.t

nıtıı.snu A' rup. ' dıı da ) uı. 'oCIUp bu 1ıbrı 
da KOMJIN olar.ak daha ckldı ~atı~n1.1 
lllrn 6!irmrnüt l'(trkınc-l.ı cdır. 

Oeııim bu :ıJ.ınd .. Lcnılın\()e c:n bu) UL 
ı:k-<t-ikhtım. ıı.kol••JIL ~~ polihk.llr 

8ıJ anbrn.J,ı b.')'lt tıır )RIIk bu W • 
ttytll)ldc:rJimll ,., ... cb ~ı:tul ~ 
O)onom 

Eı:ılml$1ı1.~en. ulu:~l ~ı;ıltı'ı~ıi.lı:n. 
ciıı.~l w•m•~lıl.tı:n l.t.ınuJmanın )vUıı 

rındııtı tı.rı dr ~r~nrneL \'C: u)·gula 
mal:tır. 

Gôçflll'1ı lc:r obnıL A\·rupa'da \llhıp 
()ldutumuı olııMllilr, btılcr "''" bit 
a\Mıtıjdır Bunu ~rtc:Nirdim. KC'"
dımm p.--ıllıt.l tıbn.L bilıııçlenr.:l:ırd m. 
Bô)lc btrtc)~ ıanhı• tı. sa.tba.\uıda C'n 
(at bQ Kurt ı..ı.tınl.annla ıbb)ıcı \If 
80) k:siftc btr \alt~ım.)·a twlurımn dt
U)'ka \1lr So, lı: bır amaç ut,nıııa. ör· 
ıutümu7.Uı1 1oı:ıll_.n "~ politık çizgi'' 
ütertDe. Jiyan ıınıcdıtıyla hetkC.(,t' )'ll · 
tıı rum Konıjın'h )'ıW~ra ıan ışm:ı. 
ötf'\'M'I('çaJn,uıd.ı huJur.ı)orvz ~ 
halbmı.zın ıJ~c:Mknec ) iiA1C \ crmd. 
Kwı_...........,.,__,. . 
h~. C'tılrıu.,liJIIIC' SOD \umd, 

IÇ'irı hc:pt;m.ıı Jı)an ...-.nhl•yla K0\1-
JIX'a tı.r adım d:ııhldC'fl ıoturrrıc)c: , ... 
tıtıyorum 

Yu:ş:wn Kon hııllınıa tunulu~ mik<~· 
ddQ.i! 
Y~ın KOMJIN' 

X"'cdı·Hcnusıcbcr 1\0\uv;..Yck•l)• JııKn Kurduan'V~rb;uıd kurdıl!C'ber Fraom 
'\.ı'ru~·Adft')( c.: o \'EkAK. R.obtn Su , S.7, .S0CX> K<ıln 91 81\0 
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"1992 ALMANYA VE AVRUPASI"NDA 
BASKI ALTINDA KADlNLAR" 

~' in/fk>r-lin 

3-6 Ekım tarıhten arasında BMin • • 
de yabancı kadınlar bıre.raya geletek 
"1992 Almanya vo Avrupası•nda 

&skı Altinda Kadınlar" şae:n altında 
ıkWlC• Kongrelenni gec-çekleşbrdıler 
Kongre Almanya çapında gOıçman. 
Afro-Aiman, Yahudt ve Mülteci ka· 
dınlan temş.ılen 100 kışinin katılımry· 
ıa gerçekleştlrikH. 

Kongre ıçın on hAzırlıklar yektaşı': 
bır sene Ooca başlatıldt. 
KOMJIN·Betlın olarak altı ay ter· 

tıp komitesinde yer alarak kongrenin 
gerçekl&şmEtSi tçin ger &k li on tıazır· 
ı klannı omuılamaya çalışlık ve ak· 
lif görev aldık Kongre tertip 
komıt~nde KOMJIN-8&ı1ın'in yanı
sıra fe-minist. Yahudi ve di{ıeryaban
CI gutupfa.rdan da kadınlar yer 
aldılar, koogmnin insiyatOtiUOUnO 
yapitiar. 
Yabancı kadıntar Ol&lak kar4ı1aş· 

ı~ımız ortak soru~ar. ~esi bir 
kongreyı orgUIIemeyı zownlu kıldı 
Kongrenın ana amacı. yabanet 

kadınlara yooehk ayrımcıhQın nıe
denlorinl tospıt odıp, cözum yolları 
aramakh. Kongrenın gerçekleşme
SI teın Sertın Senatosona başvuru
da bu unarak. maddı destek sagla· 
maya ç~. Burıun yancwa tek ıetc 
kişııer baQısta bulunarak. kongrenin 
yapıtmaşım olanaldı kıtdılar_ Nitekim 
3-6 Ekım \991 tarıhton arasu~a ya-. 
baneı kactın1ar bilaraya geldilec. so
runlarını tartıştılar. çözüm yOllaN 
aradılar 4 gUn bOyunca de(Jısık ça
lışma guıuptarında toplam 47 CIOO•· 
şik konu ıştenıeh, gOrO$ al .şveoşinOe 
bulunuldu lşıenen konuisı arasında 
suntar yeretıyordu 

- Göçmen kadıniann yaşantıtan 
vo boklontııorı 

- Rasizm ve ~xızım ıştgı atıın
da gudulen mUitecl palilikası 

- Yabancı-lar Yasası ve kadıntar 
ı.lıerindekı etkiler 

-Kürt vo TOrk kaclınlatıl\ln psiko
sosyal h8$tal klan 

- F Almanya·oa bUh.ınan KUrt 
kadınlannın genel durumu ve bek· 
ıentıferi 

- Femınıst eQıtımde anti-trkçılık 
- 1992 Avrupast'nda buhkte ÇI· 

lışmanın yollan 
-leıbiyenler are.smda dayanı$· 

ma v.b. 

KOMJIN·Ber1in otarak doQişık ko
nutann haıır1anm3Sinda götev aldık . 

ÜstlendıQimiı konutar şuntardı: 
- KOrt kadınlarını konu alan dia 

gösterisi 
- FAC'deyaşayan KUıı kadın· 

larının sorunları ve iStemlerı 

- FAC'de binnçi ve ıkıncı kuşalt 
(Anne-Kız• arMtndaki U-1$1<iler ve $O
runlar 

- G«meolfQıı'l sosyal konum 
üıerıncJekt etkıss (bır sosyal sınt1tan 
diQe<lno geçiş) 

Uzun hazırlık ve bırhay1ı enerJı)" 
gorektiron kongreye no yaıık ki bok· 
lenoo ssymın altında kat•lım oldu_ 
Siıce bunun deOlş•k noctenleri var· 
dı. 

Bı.nnc si kongrenin Alman kadın
Ianna kapalı otarak gerçekleş1ırilme· 
siydi Hnırlık çalı$malannda, 
KOMJIN-Ber'ltn oı.arak her ne kadar 
Alman kadınlannın da katılımında ıs-

raf! ı olcluysak da. bu 6nen diQer gu
ruplar tarahneian kabul g6rm&Ciı0-i 
ıçın. Alman kadınlar kongrontn dışı n· 
da tululdular OIOer eksikterden biri 
ise erkeklelin kon~reyo katılımının 
"Yasaklanmasıydı • 

OoJayısıyla bu şantar altıncıa dü· 
zenıenen kongrenin az katılımlı geç
mesi hiç do şaşırtıçt olmadı. 

Kongre tüm ekşiklıktenno r30mon 
yabane:t kadıntannın ortak sorunla· 
nnı ıesp'll etme ve çöz:Om yoKarı ara
maıa~ıncıa bir başlangıç oldu 
Bundan sonra dtlzcntonoeek kong
relerde yapılan hataların bortel/af 
eclılmesı. Alman kadınlann ve erkek· 
lerın kaııımas. gerekmefıiıedır. 

4 gUn bOyunca KOMJIN-Berhn 
oiJrak enfonnasyoo vo ot Işi standı 
açarak. kendımızi tanıtma fırsatını 
bulduk. 

Semınerterın yanısıra 3 gün bo
yunca akşamları kOltür programıatı 
dCızentıenctı. oeıenıldi. 

....ı •llo • ·.~ 
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