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Jı Peniisa Xwcndevanan- Lcserbricfc- Okurun Kaleminden 

Analar gününde Kürt kadıniarına teşekkürörndür 

Bir masarn '·ar ceviı '-:aplama. E~ti bir 
mn\.3 idı. kaplama~ıını yeniden yoptınum. 
Ve getirdim mutf:ıjımın ona>ına yerleş
Iirdım \fasam ve ~n. ıamanımı11n ço
ğunu bu dön duvar orasında mutfal.ta ıe
çin)·oruı. Gözlerimle ~vi)·orum masamı. 
cevinn daınarlnnna dahp giderken. Ilk 
gOnlerde çocuklanm benimle eAieniyor
lardı. "Anne. ister"' n gel bak. M asan çi
zıldı Kardeşim golıbo dini sordo O>tüııe" 
di)·erel. Pek çol. ı.aman masaın \'C ben 
dOştınOrken. siı Ktın analannın yO>Ieri 
beliriyor, ceviz ma\amın damarları oro· 
sından YüzJerinitlı! birlikte renceredeki 
)·emcjin ukını..;ına. \i7Jerin mutfa\Jann· 
dan tandır ekmc~ının kokusu. yemetin 
kokusunıı knrışıyor. Sobaındaki odunun 
sesine. SiLterin elleriniıle yo~urup. yazın 
goncşc kuruuuğunu1 ·rezek odunl:ınnın· 
koku<u Lanşayor 

Se\,iZ konuşmalara. tenkidlere. dü
şüncelere dalıyorut birlikte. Baten elle
ri m unınıyor. parrn:ıklanm dokunuyor. 
kııın «>ğuk rüıgannın. yazın k11gın gü
~ınin \'C acının. ana acısının derin izler 
bımli.uA,ı yüzlerini/C. Bazen sen. MJ:Icrden 
biri. \iller adına birhı. a~a evinin tnhtnla· 
nna O\larlcen. kendı Jölüslerimdc hi,sedi· 
yorum. tmilmemı~ \litun. genç gö~O)Icre 
verdi~ı acıyı. 

Ilir de küçük kompUterim var. Onu ec
vii kaplama ma.\.amın üstüne ycrlc~uriyo
nım her sabah: ararondaki söylcnmi~ \C 
söylenmemişi kaJıdo döksOn ,. kendi 
dOnyolarımızın merketi ile dış dOnyalar 
am"ndnki bağı tamamlasın diye. llu Ma
yıs \3b3hı. gü~ ik birlikte ma..,.lm.a yer· 
le~ıık yıne. Çocukl.ın okula )OII.odıktan 
sonra. Kompütcnmı .ı.çtım YC milktlerara· 
sı haberleşme servisine girdim. Ekrnnda 
beliren ve kaybolan, yanıp sönen renkli 
gnıfık ıekillcr. yerlerini yenı günün ha· 
berlenne bınıkıılar· "14 May" Analar 
Gonu 

Yeni bir analar gUnOnün gelişi. beni 
ya~nmıı• götürdü Yıllargeçtı e'kımcye 
yü1 ıuımuı lı3tıralarla :ıldımd:ın. Çocuk
lan mı gördum ılkokul yılllannda, ellerin· 
de çiçeklerle koşarken. Analar Günlerin· 
de. Ona Okul. Li\e derken. yıllar biribiri· 
nı kovaladı. Şanslı bır ana olduaumu dü
}Ond~m. benim olmoyan bir ülkede aJ Or
se:lenmiş ÇOCtJklar )·ehşthcbilmi~um. Ge
leeeklerine ise hola umut ile bakabiliyor
dum Ve göıüm ccvi7in damarlan ıçinden 
bclırli. hOzunlü yOLienne ilişu KOn aıı:ıla
nnın. O yüzler kı ~ı.tur \C ~şkınhkla ba-

l>ıyortardı kendi eksenımin içinddi bencil 
nıutluluğuma. O analar ki çocuk yaşlann
do cvlenditilmişlertli. O analor ki henüz 
13. 14. 15 yaşlannda. kucaklonndaki bc
bclerine ıeıcce~ın neler geıırdıklerini bi· 
lercl ya da bılmeyerek ninni söylüyorlar· 
dı. O çocuk annlur ki sınlannda bebeleri 
ilc ıorln sOrOyor. \Ol sağıyor. \U ıaşıyor
lardı. O analar kı Cumhurı)el tarihi bo
yunca •üren >Uıt~nlcrle. gOçlcrle akraba· 
lannı. komşulannı, hayvanlannı. yanan 
evlerini bırnkıp. tıcbeleri ile yeni h ir bilin
mcyene dalmışlardı. O an;ılar lı savaşlar
da. katliamlarda loealannı yııırıp ıek ba· 
şma !.Urdürmü~lerdi C\'lat }Ch\llr'MC yü~ 
kOnU. O analardı. çocuklannın ılaçsıılık
ıon, dokıorsuılulınn. mnddi yok~unluktan. 
daha bebekken öldüllerini gOrdUier. Çarc
sitlik içinde umut ile bcl<lcdılet OIOmü. 
Onlar li çocuklannın eğitimıni hayal bile 
edemediler. O ıınıllnr ki kız evimlannın 
daha çocuk yaııa kendilerinden yaşlı er
kc~lerle cvlcnmclcrine nuni ol:ı.m3dılaı. 
O analardJ. otull:ınnı vatan b11mcti yap
maya yolladılar, killannın cephede oldu
~ unu duydular. Olme ve öldürülmelerine 
engel olamadılar 

14 Mayıs'ta, bu ce:..-iı tn3'.ının b1ribi
nııe U)mayan dOn ı<temlelenne oturmuş 
olarak. Analar GOnOnü kutlayaca;\ım ço
cuklorımla. Ve benim çocuklunın bana 
tıcdiyeler getırccekler. Kimbilir. belki aç· 
utım p:ıkeuen turi san. kınnuı. )'~il 
renkleri olan bır saç bandı çıl:ıcakur 
Mutlu tebessüm edıp. teşekkür edeeej\im. 
bundan önceki senelerde ynpııjjım gibi. 
Ve yüzleri belirecek cevizm dilmarları 
a.romndan Kün: enalannın. Bana hayn~de 
bakan kızgın yOtlerini görcce~ım. Soğuk
um ç:ulamış. kc~ılmiş dudaklarındaki 
cle~ıiriyi göreecJim KUrt analarının. 

Ve bu yazı onhua ec:"'abundır. 

E\iet. Kandınldım. TOrl Dc,·Jetinin 
ataerkil. milliyeıçi politikainn ıle oldatıl· 
dı ın. Bana anık TOrk olmak. 1\panaj\ı ha
tırlauyor. Çocukken "lspanal. ıyidır. ye· 
dcrlerdı. Aynı Tork olmak mutluluktur. 
O'Onçıur. gOvençtır. dünyaya bedeldır de· 
dıkleri gibi .. Ben de poziıir ilmin ışığı ile 
ycıl~miş. örnek bir ana ol:ıl'o.k çocuklarım 
t\p.anali. yesinler t\tedim. On!Jra çikolaıa
lannızı. ıspanalınuı bılinrlCnıt \'Cririm 
dcdım. Şimdi anık bıliyorum kı. Cumhu
riyet tarihinin derıı kitaplarımı yerlcştiril
mi~. Cumhuriyet tarihinin *gerçeğini" 
canlı tutan ~mı ıdeoloji. anıl gözlerimi 
Lamaştımuyor Ve anık billyorum Id. 

kunuluş sava~ından muıafrer çılmış ıki 

nıilleı vardır Anadolu"da: KOn ve Türk 
milletleri. Bu U.ı milletin kaderi. Cumhu· 
nyet ıarihı polıtılalarıyla hıyerarıik ola· 
ral çizilmıştır KOn milleıı. Kon tarihı. 
kOltürü \'C li\anı marginalle~tirilmişlir. 
Bu dOzen etkbınde. cumhuriyet tarihinin 
ntaerkil politikaları ile ışbirli~i içinde 
olan baıı ou;ıerkil KOrl zihniyetieri de 
Kon kadının ıekrar tekrar etmııler. baskı 
altında tutmu~l.ırdır. Ve bııltr. Türkiye 
Cumhuriyelinin genç Türk kadınlan, res
mi ideolojilerle kamaşıınlmı) göıleri
mi71e görmedık kendi eLilmişliAimizi . 

Bilmedik ki b11e bırakılan bu mıras. bu 
topraklar asırlardır Kün ve Ttlrk kanı ile 
~ulnnmışttr. Bilmedik ki. Kürt analan da 
bu topra~ı. kendı evhulannın kanlan ile 
'ulamış , .. e 'ulam:ıltadırlar Bilmedik ki 
TLiri..iyc Cumhun)Ciinen "'a)'dın"' an3lan 
olnrnk bize düşen görev Türkıye Cumhu· 
riyetinin resmi ideolojisini sorgulamadan 
cvlatlanmıta de..,·reımekıir Bilmedik Jd 
biic verilen ·en kuı~ gön:' er\ek e" lat· 
lar ycliştirip. on13ra vatan hınneti adı al
tında kardeşini öldürmeyi gerekli göster· 
mcktır. Ve bilmedik ki görcvimiz. bu ncı 
mır·:ısı k.ll c,·Joulanmıza elc~tınneden ge· 
çırip. onlann d3 3)nı hatalan yapmalannı 
'a~lamakur 

Sevgili KU n Analati! Hepinizi davet 
eOayorum ccviı m3S3mın c:trofır\3, 14 Ma~ 
yı\ analar Gononde. Görmcniıi. bilmenı
"· duymanı11 1\tı)'Orum. Emınim ki un. 
kırmızı ve yc:~ll saç b:ındı çılac:ı.kur ço· 
cuklnnmın Annlar GOnO hediye" paketin
den Ve ben. KOrı analannın gözyaşları 
ılt ncmJenmı~ tıu saç bandını. onlann )ll· 
larca sOren acı1annı. h07iln1cnni, haykı· 
rışlnrını tem\11 etti~i için. ~crcOc ıakaca
Jım s.açlanma. 

Ve diyecc~ım li evlatlan ma. ben Tür· 
lıyeli bir ana ol anık, Kon analonnı dG~· 
nuyonım bu ıınolıır gününde. O anıılar ki 
Analur Günlinde doAurduklnrı. yeıiştir
dikleri ve yctı~tireceklcri çocuklannın 
OlUm acısını duyuyorlar ıu anda. O ana
lar ki C\'lat1annı bağırlanna b.ı,amıyorlar 
bu annlar gOnllnde. BugOn onlara bir ba· 
hor çiçeği u tatabilecek bebelerı. kendi ba
harlannda öldUier. Benim sc"nç göz yıış
lanma kantan onlann acı "·e kanlı gOl 
yaşlandır. Vt. h:ınıı. ancak onlnnn acısını 
hısse1mek. -hi~~cımck ne mUınkOn.-
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TC'nin Son Kozu 
l~ınci Oun>• Sa,aşı'nı yaşayan 2000'den fa1la yerleşim birimini 

ülkeler. :-<"an ,onu-Mayıs başların- yerle bir eni, milyonlarca insanımızı 
da, ,0, 3~ l>ıtıminin 50. yıldönümünü yerınden ederek Türkiye'nin batısına 
kutladılar Bu ülkeler kendilerinin sa- ve Kürdisıan'ın meıropollerine göçe 
va~ıan kunulu~larını kuılarken, bi- zorlad ı . Ülkenıiti insan>ı<laştınnaya 
11m ülkemit KUrdisıan'da, Türk dev- çalıştı. Bu. onlor için bir başarı ola-
ıcıının Kıln halkına karşı yürütlüğü rak sayılsa bile, i nsanlarımı'-'la yük· 
, 3 ,.,) devanı ediyor. Hem de sı nırla· sclen hırs. k11gınlık ve kinin, nıüca-
rı ıhlal ederek! Türk devleti. 70 yıl deleye dönUşnıesi. T.C. açısından en 
bo)un.;a ,ordUrdU~ü savaşta, her ıUr- büyük başanmlıktır. 

lu \onıcnıi denedi. Hiç bir yönıem. T.C."nin bu uygulamalarında. 
'''cBınce ynnu vermedi. kendisine dc\lek veren Batı'nın da 

3 

nun kayıplara karışutını kerelerce 
yaıdı. 

Ayrıca baskı olınadıj!ı söylenen 
Türkiye'nin boıı<ında ıuıuklnnan, ka
yıplara karışan aydın ve denıokraıla
rı n sayı.ınn bnk ıldıAında, kapalı lan 
ve muhabirieri ıuıuklnnnn mi lyarlarca 
para cetalarımı ve SOO seneye varan 
cezalara çarpurılan gaıeıelerin de 
Dau'da oldukları dil~ilnülürsc. bu 
gerekçelerin ne denli yU,eysel oldu
ğu anl~ılır. 

Son olarak da. Ku1ey Kürdis- payı buyukıür. Başla ABD olmak F. Almanya hukomeıi. iade nedeni 
ıan'da e'ıirdiği savaşla kalmayıp. Oıeıc. F. Almanya •c di~er Avrupa olarak bir de. !>uradaki Türk işyerleri 
35.000'ı a~l.ın a.skeriyle. tank ve sa- ülkelerinin askeri yardımlan , .• poli· , .• kurumlarına yapılan saldırı ve 
vaş uçal.larıyla. pan/crleriyle Güney lik ıuıumlan TOrk devıcıine güç ver- bomba eylemlerini gösıermekıedir. 
Kurd"ıan'a girdi. Bu kc' ıerörisılerin mckıedır. Kürdisıan'daki kırli savaş- Bu da yine kc" n delilleri olmayan. 
(!) t>elinı kesin kıracağını ve bunun ıa halkıınu.a kar)ı kullanılan ıanklar sadece önynrgılı ve ka<ıılı düşünce-
nıe~ru ha~kı olduğunu da ileri süre- ve silahiann Alnıanya'ya aiı olduğu- lerden ~aynuklnnan bahanelerdir. Ya· 
rek, <ütdc 2500-2800 ıcrörisıe karşı nu ıünı dünya kamuoyu bilınekıedir. pılan eylemlerin bir bilıUn olarak 
~a,•uşurnk, "kendisini korumak" ge- Bugün F.Almanyn'nı n Türkiye'ye Kilrıleıc mnlcdilıncsi de kabul edilir 
rckçesiyle son bir kozunu kullandı. ynpuğı u~kcri yardımın mikınrı 15 gibi değil. Nitekim süreç içerisinde 

Bu yönıcmi de kullandı. Bu ,===--------======- bunu kanıılayan durumlar da 
da gönüllerince sonuçlanma- orıaya çıkıı. Bir çok yerin. 
dı 2500'c kar~ı 50.000 ile Evet, bcışvımlugu diJ!er bir çok yömemle Kiir- bi11a1 sahipleri ıarafından 
sa'a~ yuruımcnın koınikliğini disıaıı 'da terör estirip, 2000'denfa:la yerleşim yakıldıkları unla~ıldı. Fede
bılc bile. PKK'ya karşı sa- birimini ver/e bir etti. milyonlarca insaııımızı r-.ıl Hükunıcıin bu ıuıumu. 
\3}ll~ını yuuurmaya çalı şu. yerinden ;derek Tiirkiye 'nin batısına__ ı·e Kiirdis- Turk-Kurı du~manlığının 

tan 'mmetropollerine s:öçe ::.or/adı. Ulkemi::.i in- korükknıncsinc. Türklerin 
Kım yuuu'? Değil haklılık b' b 

sansı::.la,wnııa.wı çalı,w. Bıı, onlar için ır a· ~ı derek }Ovcnisı du) gulara pa) ı 'eren: utanma1lığını ) ü-
k ı <arı olarak .m.rı/m hile, i11sanlarımı~a yükse- kapılnı.ılarına ve Tıirkiye'de 1unc \Unnayan devleı ·ama- r 

· b. ı lerı /ıır.\, kı-,.m/ık ı·e ki11i11. miicade/e_ı·e dönii,~· gcli}cn Turk milliıcıçiliği· dı nerdeyse. Gerçı. ır yer er- ""' 
Jcn .ıldığı desıek olmasaydı. mesi. T.C. cıçı.\1/ıdmı en /ıiiyiik bcışarısız/ıktır. nin bur:ııa ı·an"ınasına ne-
t>un.ı da ecsareı edemezdi. den oluyor 
,\nıa gerekçesi kamuoyunca 
haklı gtirOise dahi, Kıbrıs çıkarınıa
sından da bilylik bir harckm olduğu
nu soyleyerek övünmesi. kendisinin 
yuiSO/lüğıJnti orıaya koydu. Hem de 
Gumru~ Bırli~ine üye olmaya girişlı· 
tı bır Joncm de! Bir çok ülkenin ıep
kısını alın.:a da güçlerini-tümünü ol
masa d.lhı· gen çekmek zorunda kal
dı Bır ket daha ycnildi. Kürdis
ıan•ın bır nebzc olsun özgürleşen 
ıwç;ı.\lna ıuhammühuzlilğü ve plan· 
ladıtı o~ unlar, düşündüğü sonucu 
getirmedi. Acaba tıundan sonra hangi 
)ilnıcınc ba~\'unıcak? Yoksa yoğun 
kım)a,.ıJ gM ını kullanacak? Geçmi
)ln harb.ırlığı ile t>elleklerde iz bıra· 
L.ın hukunıd;ırlı!\ın nrukları olarak, 
bun.ı t>a~' urmaları da beklenebilir. 
Ama. ba~araınayacakur. 

'"'cl. ba~vurdu~u diğer bir çok 
)Onlcmlc Kurdisıan'da ıerör estirip. 

milyar DM')i bulınal..ıadır. Her ne 
kudıır Tür~ıyc'nin Güney Kürdisıan'ı 
işgalinden dolayı ınvır koyup, silah 
anıhargowna ba~•urJu ise de politik 
ıuıunıuyla dcslcğini sürdürüyor. Bu· 
na en \Omut Urnck.. 'ığınmu amacıyla 
gelen Kurılerıo ıade edilmek isıen· 
mc'ı konu,uc.Jur. 

F. Almanya htlkumeıi. Türki· 
)C· nın hatısında KOnierin baskı gör
meden ya~ayahileceklcrini ileri süre· 
rck. onların burda kalınalanna gerek 
olmadığını ve iade edilmesini istiyor. 
Öteillikle de Içişleri Bakanı Kanıher 
dayaucı olmakla "rarlı davranıyor. 
Bu ıuıuın, F. Almanya HUkOıneıi'nin 
Türk HUkUmeıi ile ne denli işhirli~i 
içinde olduğunu gösıcrir. Iade edilen 
Kürtlerin akit>eıi bilinnıekıedir. As· 
lında kendileri de biliyorlar. Gazeıe
ler. geri göndcrılenlcrden bir çoğu· 

l~ıc hu dunınıdıın hnıckeıle. 
bir kadın örgOıü -KOMJIN olarak 
başla F. Almıınya olma~ ilteıc diğer 
baulı ülkelerin. gerek askeri yardım· 
ları konusunda gcrcbe poliıik ıavır 

ıakınma konusunda sai\duyulu olma
lan nı t>eklıyor; ınsan haklarının ıüm 
insanlar ve ınıiliyeller için geçerli ol· 
ma>ı gcrekıiğı gerçeğinden hareketle. 
Torkiye'de ihlal edilen insan haklan
nın göLonune alınarak Türk Hükü· 
meline kal) ı daha cıkili ta' ır almaya 
çağınyoruı. Türk hOkumeıinden de. 
bu ihlalieric kendi ıarihlcrine bir kara 
sayfa daha cklemekle. lıir keı daha 
insanlık suçu işledıklerini haıırlaur. 
bir an önce bu kirli savaşa son ver
nıelerini ve iki halkın daha fazla kar· 
şı karşıya gclınclerinı önlemek için, 
ıavır t>elirlcınclcrini !>ekliyoruz. 
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Eylem Haberleri -Eylem Haberleri- Eylem Haberleri 

KOMJIN 6. Olağan Kongresi Yapıldı 
Belgin 

KUrdistanlı Kadınlar Birlii!i-KO\IJIN, 
6 Olatan Kongresi'ni 24-25 Şubat 
tarihleri arasında. Alınanya'nın Bremen 
kentinde gerçekleştırdı 

Kongreye. Köln. Berlin. Hamburg. 
Frankfun, Wuppertal. Bremen. Biclefeld 
,., Dortmund bırimierinden 20 delege ve 
40 i>leyici olmak Oıcre 70'i aşkın kadın 
katıldı. 

Devrim şchiıleri nnısınn ~ııygı duruşu 
ıle bJllayan kongrede, daha sonnı söz 
alan eski yönetım, bir yıl içinde hcdeOcdi
A• çalışmalardan yaşam• geçırebildıkleri 
ve geçiremedıklennı aktardı. FoıoAral 

sergileri, yöre ziyarelleri. 8 Mart ve 
~nuri önemli giJnlerin \.utlanması. 

takvim çıkarılmasi. çeşitl i toplanil ve 
panellere katılma. bilgılendırme 'e örgUt
lenme çalışmnlon. kOllUr gUnleri. geeeler. 
söyle%ıler bu <Ore içinde yaşama geçirilen 
çalışmalar am~ında bulunuyordu. 

Bu etkinlikler arasında bulunan "Ulus· 
larara.\1 Kürdı\tanlı K3Chnlar Konferansı 
kuşku~ut. ayrı bir yere sahipli. Avrupa'da 
ilk keı gcrçe\lcş!irilen bOylesi bır çalış
mayı 01el kolon pek çok etken vardı. 

Farklı ulus ve ozınlıklara mensup çok sa
yıda kadının bir araya gelcbilmesi. gerek 
Olkede, gerekse göçmen otorak yaşanılan 

Avrupa'da k3flı k3flıya bulundul<lan so
run1ıın birbirlerine aktnrabil meleri. çözüm 
önerileri Uretmeleri ve orıak kararlar 
alabılmeleri. bu etkenler arasında snyıla· 
bilir. 

Kon!!fe)C kablan tOm delegeler tara-

fondan değerlendırmesi yapılan bu onemlı 
konrerons, genel olarok çok olumlu ve ba
ıanlı bir çalııma olarak notelendiri Idi. 

Daha sonm, oy bırliği ile eski yönetim 
aklandı ve yeni yOnetim için adaylar 
belirlendi. Yapılan seçim .onueu 7 asil. 2 
yedek olmak Oıere toplanı 9 kiıi Genel 
Kurul'a: 3 ""''· 2 yedek olmak üıere 5 kışı 
de Onur Kurulu'na seçildi. 

K0\1JIN, bu yıl. Oyelenni daha da al;

tine~llrmd. ve ~orumluluğu tabanrı 
yaymak amacıyl a yenı bir yöntem 
belırlcdi. Bu amaçla. her bınm 'e üyenın 
kaıılobilcceR.i çalış ono grupları oluşturul

du. Oluşturulan çalışma gruplan şunlar 
a) Örgütsel çnlışmalar. b) Yörelerde. çe· 
şitli konularda eğitim seminerleri düzen· 
lenme<ı c) Çeşitli kurum 'e kuruluşlara 

yOnclık panellcr. konferanslar d07enlen
rnc.:ı i ve bu tUrden ctkinliklerc koııhnması. 
d} Kültürel giln •e geeeler düzenlcnmesı. 
e) Yayın-redaksiyon çalışmaları, f) Mali 
olanak sallamalt amOClyla kaynak ol~u· 
rulma>ı. g) Kürdıstan'a yOnelik çalışma· 
lar. 

Aynea. oluşan yeni yönetimlerin ll 
dıklan karortan daha kolay yaşama gcçi
rebilmeleri \iC çalı~malann daha "erimlı 
olabilmesi amacıyla. bundan böyle 
kongrenin 2 ytld3 bir toplanması karam 
baAiandı. 

Bunun dış ındıı kongrede oıoAıdakl 
kar.ır tasanlan da onaylandı: 

Karar 1: 
KOMJIN 6. Kongresi, Kuuy Kürdis

tan·da siirdi•ml~n ~ır/i stwaşla. msanlo· 

rımı~ın ktndi "lkeltrınde *mülttd .. 
duruma gttirildifi. milyotılarcasının Rô· 
Çt> :.or/andtfı ,.,. kalan )"trletim 
birimlerirıın d~ *toplama kımıpı .. Jwlbtr 
dbnüStü,lldiilü Rt>Tft>Rmdt>n Juırt>ketlt. 

lxı,mı Tı,rk dtvlttı olmak üz,.ert. ona silalt 
yardımında bulmwn F. Almanya "'' diftr 
A ı·n1pa illl.tlerim (itldetlt km ar. Bu dot· 
rultııda, stıvaşm durduflllması vt si/(l/ı 
yardımına Jon \'t>rilmtsı için çalıımala· 
rm lu:landınlmıwm karar altuıa alır. 

Karar 2: 
llalkımı:.a kartı Jl~rdfiriiltrı sawıt. 

1994 yılındtı dalrtl da lu:.laııclırıldı. Bu 
ntdt>nlt bınl~rct L6y ,.t .\·erlt>lll" bınmi 
yokı/ıp yıAıldı. Çok dolıo foılo kan dll
kli/Jiı. Olk• •lwnomüi f•lc• u.~rodı. Bu 
t>konomik çlJkioıtit. kNtdi Jra/kınt tla 
.'ftfal~te iui. lnstıtı haklan ihlalltri 11/At· 
nın ıtibannı .tarsu. Bi>yltliklt" bu. sodte:~ 
Kflrt halkim tltlil: Türk lıalkuıı da doA· 
rıulan etkileyen bir durumdur Kong,.,. 
mı:. bu ,tlfttılt. Türk )'/irtstver ''t demok· 
rllllarınm fOn :amanlarda gd.ıttnnil ol· 
duklan d$1_\tırlılıtı takdır tdn. hu amar· 
la Kiirt·Tilrk \'t diger ~ı:mhl.lardtın ka· 
dmiar/o ortak çalıtmalar ,.t t)·lemltr 
sürdtirmt'W knrcır alww alır. 

Karar 3: 
01/.:emı:.ıfe orgMu/ ça/rımo/arw >'ii• 

rlltllfm~sitrr olatrtık b,ra/.:ılmaftllillr. ÇoJ.. 
kısıtlı ~~Jrtlar '"1' risklrrlt yuruwltm ka· 
dm ralı1mo/arı. /ıl'm maddi olanakltlfm 
obnnyı.sı ~.,. h~m dr örıl.itlrnmt \asak/an 
kar,Hsmtln ''~rmıU olamn•or. Kongremız. 
KilnU.statt ı;~ 8mı metropollulndr Kürt 
Aadınları ,.,. çoc11klara )'Otttdıt prOJt l't 
programları d~suklrmrk içitr olanaklor 
\o ratmaya karar' f'rir. 

Karur 4: 
KonRrtmi~ Gtmey Kürdistan'da KDP 

l't KYB nra$ında gtltlt'fl çattlmaltmn 
K IIrt halkına blivllk :,tlf'arlar ı•trectfitı· 
dtn OtUnl bil.ulk bir u:untu \'t tndışt 
duymaktatlır. Ot(' )'tuulan, Kuuy Kiinlls· 
tatı•da do. sa''OI"' getıntıil oldufu kllr· 
Jwnr olwnsuzluklar kor1ısmdtı. ha/Jcmur. 
sefil dımundadır. Kon,~rnni:.. bu amaçla 
Guney Kllrdistan'dnki sm·afatt taraftan· 
m sorumlu olmaya çtıltrır. Ayrıctı. bir 
buıWı olarak Klırılisıan ,., Turoy•'d• ba
rı,ır ,.~ dtmokrasinitt satlaflması içltr, 
kor1tlıklı olarak silnh/arın sıumo.Jını. 
bantrı çO:itm sil~cinın batfamnsuu ta· 

'''' •du. Sonuç olarak denebılır ki, gerek katılı-
ının yOk se k olmoso ve gerekse yapılan ıar
ll$maıar \'C alınan kararlar bakımından 
oldukça olgun bır kongre yaşandı. 
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Eylem Haberleri -Eylem Haberleri- Eylem Haberleri 

Leyla Kasımı ı ve Kürdistanlı 
Şehitleri Anma Gecesi 

Rohat 

25 Mayıs 1995 günü. KOrdb· 
ıanlı Kadınlar B i rli~i·KOMJII'I 
Hamburg birimi tarafından. "Leyla 
Kasım'ı ve Kürdistanli Şehitleri 
Anma Gecesi" adıyla bir gece dO· 
ıenlendi. Hamburg'da yapılan bu 
geceye yaklaşık 700 kişi kau1dı. 

Coşkulu bir biçimde geçen ge· 

Şeva Biranina Leyla Qasım 
ô Şebiden Kordıstane 

Fin Abl!nd :um Grdenlrn an Uyla Qtuım 
1111d di~ O,falltnen Kunli.dtınr 

Leyla Qasım ve Kürdistan 
Şelıitlerini Anma Gecesi 

Proı:ram 
~1' an PtnH:r ce. Leyla Kasım'ın 21. OlUm yıldö· 

nüınüne rasthyordu. Leyla Ka· 
sım'ın yaşamı ve mücadelesi. Kür· 
disıanlı kadıniann bugünkü duru· 
mu. mocadcledcki yeri ve önemini 

• 'üb\ın ıl;ı Grı,J'M ,'\'ıır;l 
X ono Ze1C l~mt~"'''' "''" RaJyo Rn.YIIJ·I::riumJ 

l Gülşin 
Bt:~m mKn tJ,arWı,~ 
fnlklnre 

belinen konuşmalar yapıldı. KOn· ' 
çe. TOrkçe ve Almanca şiirler ı 
okundu. 

Geceye Diyarbakır'dan konuş· 
macı olarak katılan Berçem'in ko· 
nuşmosı ilgi ilc dinlendi . KonuŞ· 
masında TOrkiye ve KOrdistan·daki 
duruma değinen Berçem. Olkemiıde 
adı konulmamış bir kirli savaşın 
yaşandı~ını. orıamın alabildiğine 
militarize edildi~ini. göç edenlerin 
sefil bir durunıda olduklannı; açlık. 
işsizlik ve yoksullu~un had sallıaya ulaş· 
tığını vurguladı. Berçem. Kürdistanlı ka· 
dınlann anık gereği gibi sahneye çıkıp ıa· 
rihi misyonlanm üstlenmeleri gcrckıiğini 
belinıi. 

"Biz KOn kadınları, kaybedecek bir 
tek saniycınizin olmadı~ının bilincinde
yiı" diyen Bcrçcm. mücadelede başarı 
için örgütlü ve elele olmanın zorunluluğu
na işaret eui. 

25.05.1995 
16.011 l:hr 

Marmara llü*iln Salonu 

'1- oı:t'lhüııend•lch 48 

21107 Hamburg 

KOl\IIJIN-Hamburg 

Nubün. Xnna Zeıe. GOlşin ve Sevim 
Kiraz. söyledikleri ıOrkOierle geceye katı
lanlan hem coşturdu hem de onlan kendi 
ülkelerine götürdü. KOMKAR· HAM · 
BURG halkoyunları ekibi. Kürdistan'ın 
değişik yörelerinden oyunlar sundu. 

Geceye katılması gerekriği ve beklen
dili halde gelmeyen Şıv:m'ın yaraltağı sı· 
kmtı dışında her hangi bir olumsuzluk 
yaşanmadı. 

Basel'de 8 Mart Kutlaması 

Asjye 

Basel'den sıcak selamlar. Biz, Basel Komjın Grubu olarak. bu yı l ki 
Dünya Kadınlar Günü' nü kuılamak için 12.03.1995' de l.>ir araya geldik. 

Kutlama, Komçand Çocuk Folklor Grubunun göslerileriyle başladı. Son
ra da Kürdistan Şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 

Söl alan konuşmacı arkadaş. kadın hareketinin doğuş ve gel işimini kı
saca belirttikten sonra, Kürt kadını ve ona bağlı olarak da. ulusal sorun
daki tavrının ne olması gerektiğine değindi. Ayrıca konuşmasında yurt
dışındaki kadıniann sorununa genel o larak anlaurken. aile içinde çocuk
ların eğiıimine yönelik hassasiyete de özellikle değindi. 

Komjın Almanya ve Kbmçand Basel'in mesajları okundu. 

Kuılamamız.a kaııhm oldukça iyiydi. 40 dolayında bayan ve katılan kiılc 
bu cylemimiıe dair memnuniyetlerini belirtlilcr. 

Programını11da yer alan eıkinliklcr, folklor. saygı duruşu. konuşma. şiir 
okuma, mıizık grubunun programı olarak gerçekleşti. 

N ordboru'da 
konferans 

Haber Merkezi 

F. Almanya ve dünyanın çeşitli 
ülkelerinde, ikinci Paylaşım Sava
şı'nın son bulduğu gün olan 8 Mayıs 
1945 larihi nedeniyle, bu yıl birçok 
etkinliklerde bulunuldu. 

Savaşın bitiminin 50. yıldönümü
nü kuılamak amacıyla, Almanya'nın 
birçok kent inde yapılan konferans. 
bilgilendimıe toplantı ları ve eylemle
re KOMJIN da dave1 edildi. Bu yer
lerden biri de, Nordhorn şehriydi. 

Nordhorn Şehir ldaresi Kadın Konse· 
yi bu amaçla, 28 Nisan-14 Mayıs ta
rihleri arasında, yaklaşık üç haf1a sü
ren cıkinlik ve kutlamalarda bulundu. 
Bu kapsamda, Kürdistan'da sürdürü· 
len kirli sav~ nedeniyle, 13 Mayıs 
1995 günü "Die Kurdenproblemalik 
und die Menschenrechte in Kurdis
ıan" (Kürı Sorunu ve Kürdistan'da In
san Hakları) konulu üç saatlik bir 
programa yer verdi. 

KOMJlN'dan daveı edilen arkada
şımızın katıldığı konferansa 24 Al
man kaııldı. Kürtlerin ve Kürdis
tan'ın kısaca tarihçesiyle konferansa 
başlayan KO MJ IN temsilcisi, daha 
sonra Kürdistan'ın içinde bulunduğu 
konumu anlaııı . Diğer üç parçaya kı
saca değindikten sonra, ağırlıkta Ku
zey Kürdistan' daki durumu ele alan 
arkadaş (Z. Rew~en) özellikle son iki 
yıldan bu yana Kürdistan'da ihlal edi
len insan haklarını örnekler. istasliki 
sayılar ve değişik basın-yayınlardan 
alınıılarla dile gc1irdi. Z. Rewşen, bu 
kirli sava~ta b~ıa F. Alnıanya olmak 
üzere diğer Baıılı ülkelerin oynadığı 
rolü de örneklerle sundu ve bunun kı
nanmasını, karşı konulması için ön
lem alınmasını istedi. 

Daha sonra da, "Kürdisıan'da in
san hakları ve kadın" konusuna kısa
ca değindi. Yaklaşık 40 dakika süren 
konferanstan sonra. sorulara geçildi. 
Ara verilmeden gelen yoğun sonu ve 
yanıtl ar 3 saaı sürdü. Sorulan sorula
rın niıcli~i. katılanlcrın gerçekten 
Kün meselesiyle yakından ilgilendik
leri ni; kiminin de ıck taranı veya ek
sik bi lgilerle geldiklerini gösteriyor
du. Konferansın sonunda. kaıılanların 
ıümü de böyle bir programa yer ver
mcnin yararını ve memnuniyeıini dile 
geıirip, bundan sonra da, bu konuya 
eğilinmesi gerektiğini belirııiler. 
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Güney Kürdistan 

Zerin 

T.okviml<r 19. \1ayos 1992 tarihim 
göstcrdığiıxh .. •. mıl)o ılarca KOrdOn k.ılt'ı• 
hc)ccnn 'C co~ku ilc dolup t3~ıycudu. Bır 
ulu~ıı fHir dikkat tOm haber ajanı.ılanm din· 
li)l)r. KOtdı,ıan'd3k.i ..eçımlerın poro\3~ 
l:ı~)ona ut,ramacJ3n. Künlenn örnek bır 
demokrasi anlayışıyin düşmanl.ınn 113\ıl 

utanclırdoklarım duydukça. bu ~ccikmo~ 
mutluluk kaflmndo ..,,iı.çten jlıy~l 
nnı ıutamadı. 

19 Mnyı' 1992 ı.ırihi KOrdı..,tan tJrı· 
hondc birdönOm ookı .• ,, Am.-;. bu tan~ 
günde. parl<mcnto .ı.cçımo ilc G. Kürd"· 
wn'llaki omnom yönetimini lllrn dünyaya 
duyurnıoıktı. 

~ ll3llr.ın 1992 da. llaşkcnt Etbıl'dc, 
104 p3rlamcnıcr (bu '"Y' bu80n 107'yc 
çokmoj). guncy<lcki KUrt halkının gelecc· 
ğının umuıııı~ı olan ÖZG(;R G. KOrdı<· 
ı..ın Parlemenıo ... u'ndı.ı. ~nkat h.ılındc hır 
Olkcnln sorumlulu~unu Oslcnmck için 
·KunJı.-.tan .. O ıüne )trrun cttıltr 

'·2 mıl)on nufusununa ... ahıp G.Kur· 
dı,ıo.ın halkı 35 y1lını ... nvnş ve ncı ile yu~ 
turdu Halk Saddarnon diktaHlriO$ündcn 
lr.urtulmanın scvırıcı \C Oz~urlük b3)rama 
nı tı.ılr.. c.uı~ı bır şekıldc: kutl.l)'.ıınadı. Öt~ 
gürhl~tin bcJ~lı çol. .ı~.ır ve dcımasuc.lı 
G Kurdıstantoprü..l rı M~ı.ır,lı .un:ı.dört 
bır uırafı ahlul..a alun.t .ılınmı~. )cr.:ılu 'e 
ycrU'IU kaynakları )'eric bir ı:dilmiş. ).ı· 
şam ka)·nak.lanndan en Onemııo.ı olan t 
n m 'e ha) vancıhk hınlcrce kılomcıreJcrıl" 
dö~c.·nen mııyanlıırla tşle"sı ı h,ıtc gcunl 
mi~ • en önemli ula~ ı ın \C ikti}im kay 
nall•n "'bole edilm~ Açlık. )ok<ult 
,.c (.ırcsıılık. h:ılkın ~rvıncinı gölgelıyor
du. 

G. KOrdıstan'dakı kordcılcnmiz. )U

larda değındıj.ımu tOm sorunlan n OMe~ 
<indcn gelchılccck onsnnlardı. ÇOnkU hu 
)Urt«ver ın.unlar bır lo..ıç nesıhJen ben 
ÖZGllR bır KUrdi•t.on ıçın <3\Pjtılar. 

Kuşk.usu/., her uhı\t:ı bulunan bırta~ 
k.ım tJ3nar bude de mevcut ama. yurt~ 
\<: h in bu IU03.f3 )Cnil dO.me)«eJt• 
nın he~obı yıapıldı. 

G. KOrdhtan"ın en önemlı partilcn. 
geçmı~ ~mın ko~ull.ırın3 U) un ,.e do
~al olarak >ı Harca j\Oiitika1arını sa,·a~ 
üıcrıne kurup g.eli~lirıniş olmRianndun 
ött.irO. sa\~t.ın sonra dcmokr.uıL )'ônclı· 
mc s<çi~ •n:cini '-1.11Coh y~dolor. oy .... 
Otonom hOkumeıin 'avnşıan çok mimarcı 
,. hamala ihtiyacı vardo. Ilk başlarda 
On<mli dc...,cede bal'In kaydeden hOkO· 
mct ona~ı ıLi örgüll.ln ba~anı,ı, kısa tm 
sOre sonrn ııölgelcndi KuşkU\UL bu ör· 
gntler. enkaı halinde dcvr.ıldokları KOr· 
dı!olan'ı üç·beı )ıl ıçen<ondc guJok gülO<· 
tonfıAa çevirip. ekonomisini dOte çı kanı· 
e.ık ·sihirli" hir dctene~e sahıp dc~illerdi 
F " bazı normların· korunup geli~unl· 
me\1 Kürdo>tan"da kurulacak gerçek de· 
mokrasinin \'C kalkınmanın mihenk taşı 
ol ı.u 
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Kurt o ununun 
uJu,lnrarası pl.uforml.ır 
da torıışoldı~o. Saddam 
diktatörlügunun kOıeyc 
sıkıııorıldı~ı bır dn 
ncmde G. KUrdisıan'do 
KARDEŞ ka,gasonır 
patlak 'crmc,ı. K r 
holkı ıçın bUyük bir to· 
liho.;iJiiklir. 

R:hının bu konuya 
ili~kın haber '~ yorum· 
ları H1erindcıı fazla hır 
zam ın ı;eçm~Ji Önı 
ğın. KU\C)t ·~~-tli ı f> 

BM GUvenhL Kon'c 
)·ı'nın lraL'a Larşı U) 

guladıgı ambargo,. n 

öncınh gerel.\'clerindcn 
ba11hm. Satld.ım'ın i~· 

~.ıl dönemde ga<p <ltı~ı 
mallan gen \cnnemes.ı, 
topltı kırım \llahlarını 
saklaclo~ı ı en ,o,ıerme
mcsl, Kurt \C Şiılcrı 
baı.k ı alt ında tutuğu Ml 
rece ambargonun dc'-'3nl 
edc«l belorıllı)ordu 
(1) 

l~ı yıl <Urcyle lıcl~e 
'e \kko filmlm ınce e 
)<n msan haklJn Orgll 
ıünUn (Middlc cosı 
Watch) •çıklama! ·ın• 
ıııımı ıan 811C rodıo
'u. Sa<ldam'on 1988-1991 yıllan .ıra>ınd.o 
bin KürdO illdUrdü~Onü, ~500 kO) On ıe•lc 
bir ldığı <e biuJI S.ııkbm bajkanlğın
da 'en le n t3fımaılarda 15-70 ya~ ar,l\ı 
Konterin öldOrülm~'i lr..ararı .ılındı~ını 
..;ıkt . .ıı. 12) 

1\1-.aca~ı Saddam'ın S1cıh oldukça ka 
b.ınlr... Ornekler ı,;.aym.ıLia biunc1. Önemlı 
olan lr.ık. Kürdistanı'nda gelirı n durum· 
dur Gcli~mckr KOn h:ıiL1 ıçın hu~ül. btr 
tahh.,ııliktır. 1 fcr şeye t.ıAmcn Ktlrt uıu,.ıl 
kunuluş mu,aıJdc~i h:ıklı bir mocad~k:· 
dır. ~nu bo~m3~a. rC"lkklrT\(")('. 7ot lul 
lanm.ıya 'eya ufu,lan.ıra'iı arenada k uç tik 
dOşOnncyc vcyl.l gölgclcmeye hıç kim\C• 
nın h.ıkk.ı )ol.tur 

llugün KDP-1 kork okı yıllık bır ~<1·· 
nıı~c. KYB yırmı yıllık hir gcçnıışi sahıp 
ikı bOyOk ~o~tür Kordman'da Kork ıkı 
)ıl <c yırmı )ıl ÖZGL Rlt;K u~ 
vaşım~ in!ıanlıırın. bu i!On ne .K.Iımı bırhl· 
rini öldOrdO~One hiç bir duyarlı KUrt an· 
lam \etemi\or Biz KUrt ladınbnn bu ör· 
gilllerdcn a'cılen. orgiıt çıkarlanndan çok 
KUn halkının çıkarlarını ön plnn3 çıkarıp 
karde~ ka ... ı.uına "on "ermelerini ı.alcp 
cdı)oruz. K:ırde~ ka\,a\IQ,ı gıdecek ne 
çocuAumu7. ne eşimit ne de b,ıı,amı7 \·ar. 
Kadınların ,. erkeklerin eşli olduğu ~" 
toplum. ıüı<<l ,. kayırmacah on olmadı· 
~ı bır ~istcmdır lalebımıt 

Oöı yaşı ve buruk kalpler yerine ı 9 
m.l)'IS se"ıncıni \"C coşkusununu ya-\3• 
mo~. b~ı d•k yoıümck osliyorut 

Kürdistan'ın iç sorunlarını çözmek 
için Iran ve Tılrkiye yerine. dderli KOn 

6 

polıtık.lctlarmın katıl,ıcağı ı:.hru~ınclcr 

gcr~ckleıunp Kl:RT !'OLITIK \CILA· 
Rl'l muhalap nlmalannı 'e 1\t n sorunun 
t.ıru~ılc.h~ı uluslarara'ı bir kunleransın 
ıoplanma,;,ı '''" ba_.,ktct olmaiJnnı talep 
edııonu. ÇOnlü Kurd sun'da S3dcce oco
nomı)'C sahıp olmak fı:Onınu çö1m0yor 
Anc..-.ık ulu!!ılurara" "y:ısi \C cLonomılr.. 
ÔC'~-Itl Fo.h.·rJI HUk.u el'in "n n 
goçlcn~ını 'a~lar 

ll ır KOn k.ıdm örjUtU olara~ KOrd" 
tan'da o;.il:ıhl. nn dt:rh u-.m: ~ın. Koı 
nn n 7or \C )nrucu o Kurı: ı.m·ın .:"'; 
nıdcn >'·•Pılanması )'Ol unu seı;mclcrinı. ör· 
güt çıkarlan u~runa. Kürdistan'ın dı ~~r 
pafıi.ıl.ınnda ın cadele eden k.ard.:::leriı 
7in <Ic KüRl IIALKI:\IN KL"Jfr\,LtJŞL 
için ÖZG( RI. ÜK iç ın mücadele etiklerı no 
unuımamalı. bunlan hırt.a\;.ım çı.,arl 
kurh.tn ctmc:mdcnnı 1.1lcp cdı)QNZ 

Tom Küı1leri elbırh~i yapınnya ça~ın· 
yor. DOSTLARI!) içın bitbınmui öldılr· 
mel ıenne ~urak çlllle"' ha ı. ı "'"'" " 
yaşanır h:ıle ~ctircn ulu~l:mn ötveri ve 
çah.ılarını örnek aJıp ~eçmi~t~n ders çı· 
karnı.LhyıL Bugun de diyorur Kürdı~· 
tan'da KARDEŞ k3\ga\l yamıan ,. yOrd• 
ten hiç kim~ hnklı dcA,ı ldir ve olomaı d.ı. 
Bu \.Jdece KOn halkına hiç bır ıaman ~3· 
ramı)acağı derin yaralar açan t'ıır tavırdır. 
Bu olumsutluk KOrt Ulusuno saygıSOllık 
ve hakstı.lıkttr 

Kaynak 
( /JK. 4.10. 9J AwJi 
(I) K.4.7.9JAwdı 
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Türk Milliyetçiliği ve Savaş Kışkırtıcılığında Kadın 
Nujen 

TOm insanlar. s:ıvaşl sevmediklcrini 
bclirtirlcr. Ama. dünyanıızda y~ananlar, 
birilerinin hep savaştan yana olduklarını 
sergilemekıedir. Daha insanıııın var ol· 
masıyla. bireyler arası ölüm-kalım savaşı 
başlamış ise de üretim ve işböiOmOnOn 
<maya çıkmasıyla, önce sınıflar ayrışma· 
far ve sonra da sınınan ceınel alan savaş
lar başlam•şur. Ve o zamandan beri de 
bu böyle sOregelmişıir. Bu aynşımla bc
mbcr, güçlüler ve güçsüzler kesimi oluş
muşıur. Güçlüleri eıi<ekler. güçsüzleri de 
kadınlar oynamışıır. Böylelikle, savaşlar
da kazanan kesim de güçlüler. yani cr· 
kekler olmuşıur. Süreç içerisinde bu ka
tanımlar. insan denen yaraıı~ı pasif sa· 
vaştan, aktif savaşa: yani. şiddet yoluna 
dayalı savaşlara itmişrlr. "Savaş. savaş
lı~. pasir veya aklif savaş olur mu? .. diye 
bır soru akla gelebilir. Bnna göre savaş. 
her iki biçimiyle vardır. Bir siya~i-barış
çıl savaşı m yönıeını. bir de şiddeı kulin
nilarak verilen S3\'a~ıınlar vardır. Fazla 
geçmişiere gitmeden. çok yakın bir ı.a
m:;ın önce. iki Almanya'nın birleşmesi 
uğrunda verilen savaşım, pasif oma çok 
başantı bir savaşur. Kimsenin bumu bile 
kanamadan elde edilen bir kaz.anımdır. 

Ama. ~tc yazık ki gUniJmOzde savaş
lar. böyle ıstisnalar dı~ında hep ikinci ter· 
cihle sUrdOrOiınektedir. Zaten orduların 
oluşması. savaş araçlannın ürelilmesi, 
bunun için değil midir? Ordulann bileşi
minc. savaş malzemesi üreticilerine ba· 
kıldığında dn. hep erkekleri görürüz. 
Kuşkusuz. erkek egemen dOıende bu Jru
rumlann da onlardan oluşması pek doğal
dır. Kaldı ki kadın. doğası gereği hep sa
vaşa karşı olduğundan, bu kurumlarda 
yer almak yerine. taranararası uzlaşma
larda yer almayı ıercih etmiştir vey:ı etti· 
rilmck durumunda bırakılmışur. Zira. 
ölen her erkeğin, -isıer ~· ister <>ğu i ol
sun- doğuranı kadın olduğundan, kaybcı
me acısım birinci derecede hisseden şa· 
hıs da yine odur. Bu nedenle de savaşı 
sevmez. Ama~ dönem dönem yerini al· 
makıon da geri kalmamışıır. ÖZellikle de. 
uluslann aynşmaya ve bağımsızlığa giı
me sürecinde savaşa katılımı kaçınılmaz 
olmuştur ve gereklidir de. 

Fakaı. 20. yüzyılın s<>nlanna geldiği
miz \'C kimi sava~lann yıldönOmleri ne
deniyle kınamaların ve savaşı rcddeame 
eylemlerinin yapıldığı bir dönemde. ulu
<.:ıl ba~ımsızlığına 75 yıl önce ulaşmış 
bir ülkenin sovaş çığırtkanlığı yapan 
KADTN BAŞBAKANI'na ne demeli? 
Doğrusu. banşcan yana ve sevgi dolu ni
ıeliğiyle ıoplumda yer alan kadın biçimini 
deldiAl için. kendisini kutJnmnlı! Kadın 
başbakanı. karşıt cinslerine ıa~ çıkanır· 
casına. onların cl-kol hareketlerini takliı 
ederek. kimlik arayışına başvumn ilk ka
dın oldu~u için de kuılamalı! Türkiye, 
böyle bir başbakana sabip olmakla. yine 

• 

~ine ender rnsdnnon bir yarışma ka:.ı:an
mıştır. 

Bir çocu~u severken (!) "Sen de bü
yüyilnce, askere gidip >ıtvaşaeaksm de
ğil mi?" diyecek kadar gözO kana bOrO
neo ve savaşı sevdinneye çalışan bir ka
dın -bir anne görlllmemiştir. "Milliyctçi
yiz. çünkü ulusal kunuluş mücadelesi vc
riyorut." - "M iliiyeıçi halkımı savaşa ça
ğınyoruuum?" - "Gerekirse. ıekrar girerit. 
-GOney Kfirdistan·a atfen- tekrar s:ıvaşı
"'~" ve binlerce bcnıeri dOzeysi ı söylev
Jeriyle. gülüeükler sergileyen kadın b~
bakan Çiller, bu savaş çığınkanlığıyla, 
Türk kadınını bak eımediği bir konuma 
dOşürmOşıOr. Bu tavırlanyla. ne yaııkıır 
ki. birçok Türk kadınını da hanesine kat· 
mıştır. Kuşkusuz. kab::ıhalin tUmO O'nun 
degildir. O'na bu cesareti veren askerin 
yanısıra. kendisini yalnız bırakmayan ka
dının da roJO bOyilkıür. 

lııe. "Mehmeı~ikle El Ele Kampan
yası" sürecinde. bir veya iki yerin dışın
da. tüm stOdyolarda kadınların yer alması 
ve savaşı özendiren propagandalanyin te
lcviıyon ekranlarını sOslemeferi. bunun 
en somuı örneğidir. Savaş kışkınıcılığı 
yeımiyonnuş gibi. başta Almanlar olmak 
Oı.ere. diğer halklam dil uzatarak. "Onla
ra inflt"-"Çatlnsmlar"-"Onlnr dilenci
lik yapıyor" gibl ve daha benıeri onlarca 
::uıflarla saldırncak kadar sevivesiz tavır· 
larda bulunmalan bir ıalihsiı.likl1r. 56 saal 

boyunca sU ren söLkonu~u kampanya)'l. ıa
hammül edebildiğim kadarıyla it.lediğim 
süreçte. kadınların erkeklerden çok daha 
raıla savaş çığırıkanlığını yapmaları. ol
dukça dOşündOrücüdür. Bu ıablo. TOrki
ye'nin yüzkarasıdır. Kimi TOrk kadınlan
nın ho.keımediAi insanlık suçudurt Bu 
suçran annmak isteyen kadıniann eyleme 
geçme zamanıdır.! 

Ac1 olan diğer bir dunım ise, gelinen 
aşamada Türk Parlamentosu'nun da, Çil
ler gibi bir asker oyuncağı kukJn karşı
sında işlevini kaybctmcsl ve anık kendi 
yayın ve basınlannın bile yer vermeden 
geçemedi~i "kadın ca~ibesine kapılma" 
dOzeysizHğini yaşamasıdır. 

Savaşıan besinini alnn ve yaşama 
şansını bulma konumuna dOşen TOrk as
keri, her dönemde kendi hemcinslerinden 
kuklalar bulduysa da, böyle uysal ve ku
rulmuş snaı gibi görevini yapıp. kendisi 
ön plana çıkarak askcriyeyi perde aıi<asın
dn <>ynaıan bir kukiaya ulaşmamışıı. Per
de arka~ ında oyn::ınnn oyunlar. bazen daha 
cazibeli olur. Bu cazibe de., oynatanın ca· 
zibcsiyle bagıanulıdır. Doğrusu. meclisi 
oluşturan parlamenterler ve onları layık 
oldukları kolluklara oııınanlam t>akıhrsa. 
Çiller'in cazibesini kullanmadaki ba_~n
sına diyecek yok! Ama. her caıibenin bir 
akibeti de var. Hele bu cazibelik milita
rizm. fa.şi7m ve insanhAt yok eden savaşı 
gelişıirmeye yönelik ise! 
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ÖlümeEvet pısını çaldık. Ev sahibim. muayene
hanesin i kapatmak Uıcre iken kapı
'ında belıren kalabalı~ı gorünce yil
tü nden düşenin bin parça olduğu 
doktora rağmen, beni bekleme odnsı
na iteklcdi. Bitkin bir halde iliştiğiın 
iskenıledcn. ev •ahibi min u1aklardan 
gelen ~esini duyuyordum. Doktora 

Cihan Ahmetbeyzade 

Türk devletinin Kün halkı ile ilgili 
politikacısı. dün olduğu gıbi bugün de 
Kürt halkını . özellikle Türkçe konu· 
~:ın Kon halkını a~ğılayan bir görü· 
şü benimsem i ş ve yer-

nimi duynıamış ve hiç şüphesiz ki, 
muayenehanesinde tercümanlı k yapa
bilecek birisini çalışurma l07umunu 
görmemiş Türk doktora gitmeyi red 
etmektedir 

clerdiıni aninunaya ça
lışıyordu. 

leştirmiştir. Bu görüş. 
Kün ve Türk kadınlan
nın birbirleri ilc olan 
ılişkilerinı. özellikle 
Türk devletinin politi
kasını benimsemiş 
Türk kadınları ilc iliş
kilerini. olumsul bir 
yOnde etkilemiştir. 

Türkiye'de Kürt kadını olmanın içeriffini anlamak Ooktorun muayene 
odasına alındığımda, 
Türk kadın doktor 
oturmama cmrcui. 
Basınn, buruşuk, u1un 
eteğimi. kollorı utun, 
yakası kapalı gömleği
mi, halsixliğinıi ve sus
kunluğumu goren dok
lor knrarrnı verınişl i. 

Ona göre. gayet müna
'.Cbebit bir \aauc mu· 
ayenchanesine getiri-

beni dehşete düşürmiiştü. DolaylSI ile 
bilinçli olmasa bile o tek kelimelik açıklama ile 
korku Çifflik/arı atıyordum. "Ben Kürt deffilim. 
Hem belki de Tiirk'üm. Beni aşağı/ayamazsm. 

Ataerkil Kürı erke
ği. genelde anasını. ha
cısı nı, kanMnı. yn da 
kızını sağlık merketle
rine. hastanelere. kli-

Üstüne listlük tafısilliyim. Batılı/aştım" 
diye haykırıyordwn. Bu bir tek kelime ile doktora 

"Senin sahip olduğun haklara ben de salıibim. 

niklere, veya özel dok-
torlarn götürmek gibi 
bir gereği. pek mecbur kalmadıkça 
duymaz. Basit bir doktor ziyaretinin. 
özellikle sağlık sigorıa.~ının yalnızca 
belli "nınar için ıanınmı~ bir hık> ol· 
duğu ülkede. bir :u lenin bir yıllık ge· 
çim bynağını kurulucak bo>utlara 
ulaşıı~ı bilinmektedir. Aynı zaman
da pek çok Kürt erkeği, ataerkil 
ananeler ile devamlı peki~irilmek· 
tc olnn Kürt kadmmın sınırlı hare .. 
ket özgürlüğünü genişletmek ge
reksinimini de duynıa>.. Bu orınmdn. 
pek çok Kürı kadını. Ö!clliklc Türkçe 

konu\madıkları ve derılerinı nnlaıa
madıl"mndan. KUrdistan'da geçimi· 
nı t .zl ını katanan. fokaı Kunçe 
bir kaç kcl nıe bile ö~rcnme gereksi-

Çünkü Kürt değilim" diyordum. 

Kürdi\tan'ı tiyarct eııiğinı y:ız ay
ları nda. ı.tıbahın erken saatleri nden 
b~layarnk yata~ım ve hela ara.~ında. 
ishalim ile didi~ıiğim günün akşamı 
idi . Sanı yedi ch•arındıı eve gelen C\ 

sahibim büyiık bir tel.ı'l ile odama 
gırdı. Ml\afiri olan bır kadının )·auıgı 
odaya girmenin verdi8ı rnhal\lllığına 
rağmen, hana gayet kararlı bır şekıl
de. komşu metradan bir ötel taşıt 

ayarladığını ve beni hemen doktora 
götUreceğini söyledi. Aksi yöndeki ıs
rarlanmın bir faydası )Oktu "Emanet 

ben ı" bır bilene gö.ıcrınedı kçc rahııt 
de~ildi. Güneşin son ışıkları çatlak 
çölde yansırken. dam llsılerinde ıuhı
lar kurulmuşkon kadın doktoruo ka· 

len. muhtemelen pek 
Türkçe bilmeyen bu 
Kün kadın hemen hnl-

ledilme\1 gereken. beklemediği bir ra
hnısızlıkıı. Canının sıkkınlığını giz
lcmesine de hıç gerek yokıu. Aranlll
daki ilk ilişki, yan i bu Türk doktor 
k.ıdın ıle Kün 1anneııiği kadın ha,ıa 
arasınd.ıki ilişki, kendisinden olma
yanı aşa~ılaynn politikaları tanımlar. 
Daha '(lnra gelişen ilışki ise. kendile
rini tanımladıkları kUitürüıı üstünlü· 
ğune inanan iki Türk arasındaki uyu
mu gö.slcrir. 

Ooktorun ilk emri "otur • bir dok
tordan hnstasınn verı Ic n emirden li ya
de -lütfen oturunuzu çok duymu~um
dur- bir eLenden bir ez i le ne verilen 
emir tonunda idi. Bu Türk dokıor ka
dın. kendi ihtun konumunu ikinci te· 
kil emir ıanııri ilc vurguluyordu. 
Doktor kişililine bUrünınü} kadın. 
oıorite~inin merkeli olan masa.,ında 
hir takını ka~ıtları bana çok uLUn 8e
lcn bır ıanıan karı~ıırdı Öyle,ine 
ıılnkas11dı ki, acaba hala masası nda 

nıı oturuyor diye bir iki kere torla 
gözlerimi andayıp bulunduğu yere 
hakııın . Nihaycı. sanki başka bir oda
da bir başka'l ile konu~uyormu5ça
"nn şikayetimi sordu. O ana kadar. 
bu Tiırk doktor kadın için. hen '>adece 
ınrihin gelişinıı içinde kurumla~urıl
mış bir nesne de~il. aynı 'amanda 
bağınılı ve de polilik olarak malJınal
lcşıirilmiş bir grubun tenı<ilcisi idi m. 
l\ram11daki ilişkı bugıln Kürdis
ınn'da var olun hegemonik durumu 
sergilemekle idi. Ve bu şekılde, "'"ki 
bu kadın odadn değılmiş gibi devam 
eııi. Hegemonik ilişkileri anali7 eden 
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bır > aJhında Gayaıri C. Spivak, böy· 
le durumlar ıçin, "iki kişi arasındaki 
konuıına, lıelli esaslar içinde, sanki 
konu~an yokmu~ gibi devam eder" 
( 1) dcr. Du ortamda, bu Türk dokıor 
kadın ırkçı. etnik. milliyeıçi şoveniı· 
ını \'C ideolojik hegemonyayı vurgu
larken, ben politik, ekonomik, sosyal 
ve kUhUrcl hak ve özgürlükleri elin· 
den a lınmış olarak ncsneleşıirilıııiş
ıiın. Tıbbın kendisine has bilgisine 
dayannrak ıne~rulaşıırı lan hiyerar
şık. dokıor-hasıa ilişkisi Kürdis· 
ıan'da, e~cr doktor Türk ve hasıa 
Kürt, u,ıclik Türkçe konuşamayan 
bir kadın h.c. ha\tanın nczini derin· 
lc~lircn \'C itir.u edilemez bir güçte· 
dır. 

Ha-ıalığımı bir ıek kelime ile iıah 
enim: ''Diyarc.· Bugün Türkiye'de, 
Bau ıi,anl;ırından ödünç alınmış. bu 
ve Ilenteri kclimeler, Baıılılaşma 
ötcnıi"ndc olan l>ir takım gruplar ıa
rafından, ekonomik ve sosyal sınına
rının U>ıüniU~ünü ifade eıme maksad ı 
ile kullıınılnıııkındır. Bu ıek kelime 
ikimit urusındaki sessiz uçurumda 
ikirııitin de kul aklarında çınlayan 

utun nk" sedalar hırakıı. Onun gücü
nu. ccs.ırcunı ve üslilnHl~ünü aldığı 
kı~ıliğını ise şiddet ile ıchdiı eni. 

Beni o tanıana l.adar duymamaya. 
gurmcmcyc çalışan dokıor kadın. 

merak ilc baıını karı~ıınnakıa oldu
~u o çok ,;nemli C\ raı.lanndan kaldır· 
dı . Sade< c 'O) !ediğim ıek kelime) i 
dc~ıl. aynı tamanda o kelimenin se<· 
""c h:ıykırdıllarını da duymuştu . 
Hahitli~ım. l>cni bilinçli olarak Kün 
kadını ve kendi ki~iliğinı için gerçek 
\ 'C gereklı dircni~c geçmeme imkan 
1\ır,tkmnyac"k kadar iktidursı1.laştır· 

nıı~ıı. Ne,nclc~mişli~im. en meşru 
hakl.ırınıın elimden alınmış olması. 
y.ıni ~eçici hılc olsa Türkiye'de Kürı 
k.ıdını olmanın içeriğini anlamak be· 
nı dchıctc dü~Urmü~ıü Dolayı" ilc 
bılınçlı olma'a l>ilc o tek kelimelik 
~; ıklam• ıle korku çığlıl.lan atıyor
dum Ilen Kurt değilim. Hem belki 
de Turk'üın. Beni ~ağılayamaısın . 
Usıane usılıık ı.ıhsilli>·im. Baıılıl~
ıım dıyc haılırı)ordum. Bu bir ıek 
kcl ımc ıle dukıor:ı "Senin sahip oldu
ğun h.ıllara ben de sahibim. Çünku 
Kurt de~ ı lım" di)ordum. 

Buntl.m .. onr~ıld kısa konu~ma· 
flll l , Kıırdı,l;ın'a 1iyarc1 ~ebchim. 
ncsnckşnıı ~ konuınumu derhal de· 
ı;ı~ıırdı Bu ılukıcır kadın ikim11in de 
D ıılılaşmış. ıahsıl lı . Turk kadını ol-

nutd n memnun. konu}ma~ı n 

~ L1l1l rı ız' e ÇC' "'rck de 
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,·am cnırdi. 

Eşııligımi1, lıenım bu doktor kadı
nın kişili~ini lıelirleyen hegemonik. 
ırkçı. cınık. sınıfsal bir cksene paralel 
bir yerlc~ıın noktası seçmem ilc 
oluşmu~ıu. Bedeni tnyınığım dola
yısı i lc ınrihi olarak nesneleşmiş 

Kürt kişili~ini red eden ben, kendim 
için kolay ol anı seçerek, Kürtlerin ve 
Kürt kadınının eşiı haklarını da yok 
eden bir ideolojiyi kabul eımişıim. 
Ba~ka şartl:ır altında, snğlığımın iyi 
olduğu herhong ı bır zamanda. bir gru
bun ditcrıni etme uğraşısına ka11ı 
duran hen. ctenin. efendinin aletlerine 
güvenrnı~. "Efendinin evini", kendim 
için "yegane dayanak kaynağı" (2) 
olar-.ık kabul eımişıim. Halbuki yaşa
dı~ı toplunıda kendini ö1gürce ıanım· 

9 

lama \C tanııma hakinn elinden alın
mış. doktorun muayenehanesinde 
muhtemelen yan çıplak oıuran. hasıa 
ve 1.ayıf dü~müş Kün kadınının kul
lanabileceğı 'Efendinin oleıleri' yok
tur. Bu gerçc~i l>ilen Kün kadını da 
çoğunlukla doktora giımcyi red cı
mckıcdir. Yaşama savaş ını 
•Efendinin evinde' vermemek için 
"Ölüme flvcı" deme hakkın ı kullan
maktadır. 

(I) Spiwık. Gaytltri C. /990. Tlıe 
Post Colonwl Critic. N.ı' York: Ro
lllltdRt. (p. 36) 

2. Lorde. Audre. /98-1. "An Opeıı 
utter to Maı·y Daly ... "' SiJter Outsi· 
dus: E.sscı.ı.ı cıml Speeclıes. Ca/ifor
nia.· Cro.11i11~ Preı<. (p. ll 21 
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Immigration und die darnit verbundenen Schwierigkeiten 
für ausHindische Madchen und Frauen 

Marija Djendjur-Mannheim 

Die Eıtem haben lhre Helmat verlossen ın der 
Hotinung, ın erster Llnle lhren Klndem, und auch 
ıhnen sell:ıst. eın leichteres Leben zu versehatten 
Den Kındem eın leichteres Leben zu ermOglıchen, 
bedeutet, ıhnen dıe tınanzıelle Mögllchlceıt tür eıne 
bessere Berulsausbildung zu bieten, darnit sie nicht. 
wle dle Eltem sell:ıst. schwere köıperllche Arbeiten 
fılr lhren tOgUchen Lebensunterhalt verrichten 
mlıssen. 

Um dıes realısıeren zu können. waren dıe 
Bedingungen 1m Hertunftsland tür vlele zu 
schwlertg V or aııem ın den landllchen Gegenden. 

Die aus!Ondlschen Mttbılrger, dle ın Deutschland 
leben, stammen uberwtegend aus diesen 
lOndUchen Gebieten Dort ısı dle Grol3farnllie. ın der 
ınindestens zweı Generatlonen. oft auch drel 
zusammen leben. noch durchaus übllch D!es ıst 
rnıt eın Grund, warum die ausl Eltem mit lhren 
Kindem stark "verwachsen" slnd. Das bedeutet: Die 
Kinder werden stark an dle Farnllie gebunden. Das 
etgene Leben und Glüclc wlrd abhöngtg gemacht 
vom Wohlergehen der Kınder 

Dem EntschluB. dıe eig'ene Heırnat zu verlassen. 
gıng metst eın langer ProzeB voraus. wo dıe Frau 
zunachst getrennt lebte Dıe Muıter mil den 
Kindem tn der Helmat -der Vater zum Geld· 
verdienan tm Ausland Jedoch wurde die 
Hottnung. trgendwann eınmal wieder ın dıe 
Heunat zurüclczukehren. nie aufgegeben 

Alleın schon. wenn zweı versernedene Personen 
mıı gegensatzlichen Matnungen auteınander 
tretfen. ıcommt es meist zu Spannungen So ıst es 
auch. wenn sich zwet völlig unterschledltche 
Kulturen begegnen. 

Die Eltem sınd mıt der Kultur des Heımatlandes 
autgewachsen. Sıe haben die dort geltenden 
Normen und Werte übemommen. um stch ın das 
dortıge Leben elnfügen zu können. Das bedeutet 
ste lcannten leeine andere Mentalitat und Kultur 
und waren es deshalb so. wıe sie Iabten und 
dachten. gewohnt 

Alles was wır gewohnt sınd. gtll lur uns als 
"normal" D!es isi sowohl tur dıe Allgemeınheıt 
gılltig als auch fılr das lndıvldıum Oaraus folgt 
auch. aıtes. was wir nlcht kennen. betrachten wır 
zunachst mit Skepsis. 

Die Kınder dıe hier autwachsen, !emen von 
Anlang an (sp<:ıtestens wenn sie ın die Schule 
Lommen> zweı Kulturan kennen. Das alleın macht 
schon die Schwıengkeıten deutııch. die daraus 
resultieren Die Kinder Iragen sich: Welche Kultur is! 
tür m!ch ıeızı •rtchtig"? Welche davon ısı "normal"? 

tm rolgenden möchte lch au! die 
Sch•,.'lertgteıten hlnweisen. welche dıe zweite 
Generatton haı. die hter ın Deutschland 

autgewachsen ıst. die sich durch eın Leben 
lnmttten zw e!er verschledener Kulturan ergeben 
lnsbesondere m6chte !ch au! dte auslandlschen 
Madchen eıngehen 

Dle~deraıısif.ırıdi9:tıenM!XXtıen 

Wte vorher schon ausgefOhrt. sind die 
auslöndischen Kinder wOhrend !hrer gesamten 
Entwicklung mit den Erzlehungsvorstellungen 
zweıer Kulturleretse lconlrontiert. sıe stehen zwtschen 
zwel Welten. 

Der Junge hat es hier ın der Regel(!) etwm 
elnfacher. Bel lhrn wtrd daraut geachtet. daB eı 
etne gute Berufsausblldung erhall. tm Hlnbltck 
darauf sp(iter. ats Mann tür den Lebensunterhal1 
seıner Familie sorgen zu körmen W as seıne Freızeu 
angeht. wtrd er von seınen Eltem meıst nlcht sc 
start tontrolliert wıe dle MOdchen Jedoch wırd El! 
tür 1hn ın der Regel (!) dann schwiertg, wenn eı 
etgene Entscheldungen Iretfen môchte: z.B 
bezüglich selnar künltıgen Ehetrau. vor allem, 
wenn dıese nlcht der selben Nationautat angehôrt 

Dtes gilt genauso tür die Madchen 
Oberwiegend verhO!t es sıch lııer noch strenger Die 
MOdchen werden nach den geltenden Normen 
und Werten des Herkunltıandes erzogen. DaE 
bedeutet· Respelet gegenüber den Eıtem <dles gUI 
auch tür den Jungen). Artlgkeıt. Vorbrettung auı 
dıe Rolle der Hausfrau und Mutter. Nachgeben 
!emen usw Die Anemehung von Sell:ıstandıgkeu 
und KntıldOlııgkett gtlt nicht als erstrebenswerte! 
Erzıehungszıel 

Die vorher aulgelührten Erzlehungsziele slnd 
sicher sehr wichtlg, um ın eıner Geseltschaft. wle sie 
dıe Eltem kennengelemt haben und ın der ste 
aufgewachsen sınd. bestehen zu können bzw ın 
dıe Gesellschaft ıntegnert zu weıden Um ın die 
Gesellschaft ıntegrtert zu werden, bedart es jedoch 
prunOr anderer El'%!ehungsziele. Darum sehen dlese 
ın den metsten FOllen anders aus. Selbstandigketl 
tst hter erlorderllch. da man hOuftg nur mU 
Wtderstand und Durchsetzungsvermögen etwcn 
ertetehen karın oıe meısten Frauen lııer müssen 
octer woUen eınem Berul nachgehen Sıe treffen 
selbst Entschetdungen und sehen stch un Leben 
(zurecht) nicht nur ın der Rolle der Mutter und 
Ehefrau. sondem auch als lndlvldtum, das such 
elgene Forderungen und Erwartungen hat. 

D!es sınd zwet grundlegend untersclııedllche 
Anschauungen. mtt denen die auslandıschen 
M adehen auıwachsen. Da Uegen d te 
Schwiertgkeıten Was dıe Normen und Werte tn 
lhrem Leben betrtfft, slnd sle Wtderspruchen 
ausgesetzt. die thren Müttern und VOtern 
un.bE>karınt sınd 

Die Madchen wachsen eher behutet aut Von 
Setten der Eıtern und von Setten der Umwell 
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werden nun Widerspıil.chliche Anlorderungen 
gestellt Entscheıdet man sich tür die eıne Seıte. 
schlleBt man die andere aus. auch wırd selbst von 
der anderen ausgeschlossen. weıl man stch nlcht 
anpaBt 

E1n Zltat emer Sozlalpödagogtn aus dem Such 
• Auslöndtsche Madchen In der SRD" .. .S! e slnd 
zıemllch verıoran hler. weu sıe nlcht wissen. ob ste 
Recht haben eder nicht Sie sind konlronUert mit 
diesen zwei Kulturen, und da ıst es schwer tür ste. ın 
der Mltte zu bleiben... • 

Dtese Verunslcherung bew!rkt. daB man sich 
nırgends "zuhause· fühlt. man steht ın eınem 
oııemma Ott fühlt man sıch als hillsicses Opfer 
zwisehen zwel unbezwıngbaren Machten 

groııe Schande. welche man mltunter durch dıe 
enge Sındung an die Eıtem. mıt dem eıgenen 
Gewıssen nicht vereınbaren ıconnte oıe Helrat hat 
emen hohen Stellenwert. so kommt man "!egitim' 
aus dem E!temhaus heraus Zudem erhaıt dru 
MOdchen dadurch den Status emer erwachsenen 
Frau. Ott wırd getragt. -Wann helratesi du denn. 
daml! du weınt. wo du h!ngehOrst? 

-Kann man denn nlcht wlssen. wo man 
hlngehOrt, ohne zu helraten? 

-Kann man denn nicht ıemand seın um seineı 
selbst willen? 

-Gehöre ich zuerst melnen Eltern • danach 
meınem Ehemann? 

-W ann gehöre ıch rrur selbst? 

Die auslöndlsche M ödchen als Jugenclllche Dcr ıch nun dıe ganze Zeıt allgernem von 
Madchen geschrteben habe. muB tch an dıeseı 

In eıner hochındustıialısierten Gesellschatt. wıe Stelle doch etwas hınZUiügen oıes waren Fragen. 
der sım. we!B man. wıe wichtig die Entwıck.lung die rnich beschaıtıgt hatten. das muB tür andere 
der elgenen Persönlichkeit ist oıe Jugendphase Ist Madchen/Frauen nıcht genauso zutretten 
tm wesentllchen gekennzetchnet du re h Viele tınden !hren weg auch ohne Konflllcte mil 
Hinwendung zu Gleichaltıigen. erste Eı1ahrungen sıch selbst und der ist genauso rtchtig. Jedoch 
mit dem Selbst-Sewumsein. emottonale und kann man wohl allgemeln sagen. daB dru 
sexuelle Erlebnisse. Loslösung von der Famllle und Autwachsen auslöndlscher MOdchen mtt weitum· 
Htnwendung zu Gletchaıtrtgen und d te tassenderen Schwierlgketten verbundan isi. als fliı 
Entw!clclung etgener Wünsche und Bedilrtrıisse d Kul 
Das bedeutet. slch selbst zu erfahren. wer bin lch? lejenigen. die "nur" in elner tur eıngebettet waren Es ıcommen zu den ilbllchen Problemen de! 
Was sınd melne eıgenen Wünsche? wie grenzen Erwachsen-Werdens noch die ırınere Zerissenheıt 
sıch dıese von den Wünschen und Erwartungen (wer hat nun Recht E!tern eder dıe dautsehen 
anderer an mlch ab? usw... Freunde und Bekannte?) erschwerend hınzu . Weı 

Aus!Ondlschen Madchen fehlt dıese nun Recht hat. wo dıe nm Endeffekt eıgene: 
Jugendphase oıe Reglementıenmgen lhrer E!tem Wukllchkeıı ıst. ıst es dabeı hillreıch zu wıssen. daı: 
machen eıne Entwıci;Jung der eıgenen Person und man sıch nicht tür eıne Seıte entscheıden muB. 
an erster St elle dıe Empfındung eıgener Wünsche denn be:de Seıten haben. was ıhr SelbstverstönclM 
und Bed(lrtrusse sehr schwer angehı. recht 

Die MOdchen sınd bis zu ıhrer Helral Kınder· Man kann es sogar als Bereıcherung sehen. clıe 
danach Erwachsene. die aut eigenen Füllen stehen Mögllchkeit zu haben. zweı Kuıturen 
m llssen (ohne dies je richlig gelemt zu haben) kennenzulemen und zu erlcennen. daB es ın belden 

- ,. 

~:,Eı~~~-.::;;sowohl schöne Dlrıge als auch wenlger schOne 
r. gibt. Aber um dles so sehen zu 

können. bedart es eınes langen 
Wegs. vlel Geduld mit slch selbst 
und Toleranz denen gegenilber. 
die denken. sıe wüBten wru 
richlig ıst (ntcht nur nchlig füı 
den anderen . sondem 
überhaupt) Das allgemeıne 
Wertverstondıs ist von Menschen 
gemacht · daher auch 
verondertxır 

Nlemand ıcann so gut wıssen. 
was tür den anderen wertvoll
wertıos, rıchtlg-taısch. gut edeı 
nıcht schlecht ıst. auBer dem 
anderen selbst 

vor allem. durch da~ 
Aufwachsen ınmttten zweieı 
Kulturen. tıagt man automatisch 
belde Setten ın sıch 
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In der Türkei eine Frau sein und eine Gruppe gründen 

Defne Deniz 

Bel dieser Thematilr. kann man auJ Statıstıken 
oder auJ die Untersuchengen anderer Frauen, aber 
auch auJ die elgenen Erfahrungen zuıılckgrellen. 
Das Thema "Frau in der Tllrkel" setzt eine Dlskusslon 
voraus. 

Mit der politıschen und 6konomlschen 
Entwlcklung des Landes ıst glelchzeltlg 
zuverzelchnen, daB viele Frauen aus 
verschledenen Gruppen lhre eigene ldentıtöt 
erkannen und sıch engagıeren Meine Posıtıon 
m6chte tch hıer dlskutleren: Die Frauen. die trotz 
unterschlectlicher Ansıchten zusammenarbeıten 
mOssen. werden lmmer zusaınınenhalten 

Eıne "Gruppe tür Frauen· zu bılden. hat eıne sehr 
grolle Bedeutung. denke ıch Unser Ziel ıst nıcht. 
eınen Verem oder eıne Stiftung zu gründen. um 
Politik zu machen Entgegen unserer politischen 
Melnung mOchten wir am Ende unseren 
Lebensraum erweıtern oder unseren neuen 
Lebensraum anderen Wegen untersuchen nach. 
um Uber etne Organısatton nachzudenken und 
dieses zu gründen 

Frau als Arbeitskraft 
Gerade Frauen, die in der Törkeı arbeiten. sind 

davon betrollen. daB sıe auJ dem Arbeıtsmarkt 
geschlechtsspezllısch <lısklimınıerend· behandeıt 
werden 

Frauen arbeıten ın bestımmten Posıtıonen auJ 
bestimmten Arbeıtsplôtzen wıe clıe Mönner 

Wöhrend ım Jahr ı990 von den Frauen. ı4% ın 
der Landwırtschalt. 7% in der industne und ı 2% ın 
HeUerposıtıonen beschattıgt waren. waren von den 
Mönnem 34% auJ dem Feld. 24% ın der industne 
und 34% in HeUerpositionen beschöttigt. Man karın 
hıer sehen. daB die Mehrheıt der Frauen auJ den 
Fetdem beschöttigt ıst. dagegen die Mönnar aut 
den 3 Sektoren zu gleichen Teilen vertreten sind 

Wie die Geschlechter h!er getrennt werden. 
sehen wtr anhand dieser Statlstlk 68% der 
arbeitenden Frauen arbeıten ohne Entgeıt als 
Hauslrau und 25% arbeıten tür Geld. ı 4% der 
Mönner arbeiten ohne Gehalt tm etgenen Heım. 
dagegen arbeıten 82% gegen Entgelt 

Wöhrend emer Analyse. die au! der 
Geschlechtertrennung des Arbeıtsmarktes beruht 
wurde lestgesteUt. daB Frauen mehr in den unteren 
Schlchten des Arbeıtsmarıctes arbeiten oder tür dte 
Hausarbeıten zustöndıg sind 

Der Arbeıtsanteıl der Frauen ın der 
Landwutschatt ergıbt eine Grafik mıt Treiten und 
HOhen Man stellt test. daB ın ıectem Alter die 
Gruppe beı dieser Arbeıt ausgelastet ıst. aber 
tommen diese Frauen ın das gebörf6hıge Alter. 
sleht man, daB die Zahl der Arbeiterinnen 
zunlmmt. Andererseııs föllt auJ. daB in den StOdten 
dio Zahl der Arbeitertrauen, die zwıschen 20 und 
24 Jahren alt ıst, abrummt Da Mönnar das 
i'rob em des Gebörens nıcht haben. sıeht man ın 

den Gratiken, daB Mönner ın den OOrtam oder ın 
den Stadten gleichberechtıgt auJgetellt arbeıten. 
nur in den Stödten kann man ıeststeııen. daf: 
manche der arbeitenden Mönner vorzeltıg in Ren te 
gehen. 6% der Frauen. clıe arbeıten. haben eine 
Sozialverslcherung. Deshalb kann man nicht 
leststellen. welche GehOıter in Wirkllchkeit bezahil 
werden. 

Die BUdung der Arbelter Ist in den letzten 2C 
Jahren ın Bezug auJ belde Geschlechter rapide 
gesunken. jedoch muB man feststellen. daB die 
arbeitenden Frauen Analphabeten sind 

Erst selt ı 990 arbeiten 33% der Frauen ım Alteı 
ab ı2 Jahren ın der Türtel Hter m6chte ıch sagen. 
daB 67% der Frauen als nleht berutstötig betrachtet 
werden. was nıcht he!Bt, daB diese Frauen nıcht 
arbeıten 

Nur 25% der Frauen bekommen tür ihre 
geleıstete Arbeıt Lohn Von clıesen Frauen haben 
ı6% Gehall. die anderen 7% arbeıten ohne Entgelt 

Dies karın man ın Positionen darsteııen: 
ı Die Arbeit der Frauen wırd nicht akzeptıen 

oder dlese Frauen werden als nicht arbeilende 
Frauen bewertet. Eine kleine Gruppe von Frauen 
sind lhre eigenen Kooperatıonspartner 

2. Die Frauen werden nıchl nach lhrer Arbeit 
bzw. Tö:tigkeıt bewertet Dadurch werden die 
Frauen ausgebeutet 

·Sıe ıeısten die Hausarbeıt und erhalten keınen 
Lohn datür Kınder zu gebören wırd auch von den 
Mönnem bestımmt und natürUch haben dıe 
Mönner clıe Kontrone ın der Hand bel der Erzıehung 
der Kınder Dies alles Ist eın groller Nachteil tür die 
Frauen 

Bildung 
Hıer m6chte ich eın Belsplel geben Prozentual 

wırd nach Provınzen gerechnet Mönner. die nıcht 
!esen und seruelben k6nnen: 

Marmara 8.ı%; Mitteıanatollen ı0.4%; Agai.\ 
26.5%; Schwarzes Meer 33.8%; Ostanatolıen 49.5%. 
Südostanatollen 60.3%. 

Das NıchHesen· und Nlcht-Schretben·kOnnen 
der Frauen Ist doppelt so hoch wıe beı den 
MOnnem 

Auswanderung, Deportation 
Nach den Angaben d · · :at n Arntes tı:ıı 

Statıstı.ken betrug clıe Zan: ···- :. A ...... wandem ım 
Jahr ı985 ca 2.898 228 Menschen 

Wenn man das prozentuaı berechnet wörde. 
sleht Ostanatollen so aus TunceU 20%. Kars ı 2%. 
Erzıncan 1 1.8%. Çankıri ı 1.6%. Artvın ı 1.4%. Gü· 
müshane 11%. Erzurum 10.7%. Sivas ı0.3%. RiZe 
9.8%. Grresun 9.5%. 

Die Eınwanderung in den Westen jedoch sıeht ın 
lotgender Malle aus. ıstaribul 20%. Ankara 8.9%. 
ızmır 6. 7%. Adana 3,5%. Bursa 3.3%. ıçel 3.1 %. 
Kocaeli 2.8%, Antalya ı .9%. Ballkesir 1.9%. 

Die Geburtenrate tm Westen betrOgt 2.68% und 
ım Osten 6.52%. lm. Jahr 1988 betrug sie tm Westen 
3.52% und un Osten 4.99% 
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Dtes sıeht aueh ın den IOndliehen Gebıeten 
öhnllehaus 

In der Turket herrseht eın Chaos. etne 
Okonomısehe Krıse <lnllaUon). von Jahr zu Jahr 
Wlld die Bevölkerung mehr lns Elend getrteben. 
Natürlleh werden die Frauen aueh hler doppelt 
belastet Dte feminiStisehen Frauengruppen in 
Istanbul und die Frauenhaus-St11tung lets1eten den 
zutıuchtsuchenden Frauen. wOhrend threr 
Presseerk!Orung vor dem Rathaus. Unterstlitzung 
Istanbul hat eine Einwohnerıahl von 7 bıs 8 
Mılllonen Menschen Das Frauenhaus betreute und 
unterstutzte selt 3 Jahren un etgenen 
Beratungsıentrum 300 Frauen. die der Gewalt zu 
Hause ausgesetzt waren. 

Das Frauenhaus haben ca. 20 Frauen 
gegr(ındet. Bei der Presseerk!Orung waren es schon 
SOFrauan 

Andererseits. wenn Frauen statt ihrer sexuellen 
ldenillOt dte nahonaıe ldentttOt in den 
Vordergrund stellen. verzichten sıe daraut. sich als 
Frau zu Oullem und verlossen die durch ihre "Lage 
als Frau• erworbene RacııtalltOt 

lnnerhalb der globalen Frauenbewegung gil:ıt 
es eine ganz kleine Frauengruppe. die die Frauen 
Überlegener als die MOnner schOtzı 

Die grundlegende teminisUsche These ıst die 
Aufhebung der Geschlechterdllferenzlerung. 
(Seıdsmus) Denn Wl1 sınd uns bewuBt. daB obwohl 
dle ldenhtöt der Frauen und der MOnner 
verschJeden ıst. sıe rusarnmen bewertet werden 
Nıcht die Eıgentnıttatıve (Wahl des Eınzelnen> 
sondem dıe Eıgenschatten und dıe Besonderheıten. 
Werte dıe sıe als Mann oder Frau angenommen 
haben. bestimmen ihre ldentıtOt Jm atıgememen 
protıtieren die Manner von dieser Situatıon und 
denken. es gınge ihren Frauen zu House besser als 
lhnen. wenn sie (die MOnner) durch die 
vorhandene Lage unterdrliekt und diskrirnlnlert 
werden. 

Sornit bewerten die MOnner dıe Autlehnung 
gegen die Geschlechterdıtlerenzıerung als eıne 
"Autgabe der Frauen• und produzıeren dadureh 
eıne ZUS01zlıche Geschlechterdıferenzıerung 

!ch bewerte Sexısmus als wechselhatt! Wenn 
ideologısch gegen Sexısrnus keıne Vorgeherısweıse 
besteht. anders gesagt, wenn jede ldeoJogte den 
Sexısmus In emer anderen Autlassung ınterpretıert. 
Ist diese ldeologie gezwungen. aueh andere 
Dlskrtmln1erungsweısen zu belnhaıten 

Ist der Natıonaıısmus nlcht das Zugehôrigkeı!Sge
luhl zu eıner Natıon. (ohne die Mögllehkeıt die 
Natıon selbst ausıuwOhlen) und. sıch tür die Natıon 
veantwortlieh ıu flihlen? 

Gewtnnt die kultureli geprOgte und somıt der 
Unterclr\ıckung ausgesetzte FrauerudentıtOt uotz 
kultureller Untersch!ede. aus der ınıemen Dynarntk 
der natlonalıstisehen und/octer llnken Gruppıe
rungen ihre Kraft? W er proht!ert davon? 

Wer profilleri von der Geschlechterdiflerenzıe
rung? 

Das Organisieren 
Bı.. vor kurzem bezetehnete !ch ınleh nıe als 

TUrkin Allerdings habe ıch lestgestellt. daJ3 tch ~ 
TUrkin ·bls vor 1 bıs 2 Jahren- von alien Vorteılen 
protltterte, ohne daB lch mlch als Turkin 
bezelchnete oder verantwortlleh flihlte; aber ich 
merkte aueh. daB tch auch nlcht 
verantwortungslos zusehen karın. was In AnatoUen 
geschlehl Gemelnsam mit dieser Feststellung. 
aueh wenn ieh mieh nlcht als Türkin flihlte. habe 
lch ınleh als jemand ınlt einem türkisehen Auswe~ 
und ım Westen Jebend bezetchnet. Dtese~ 
GestOndrus war eine morallsche NotwendJgkett. !ch 
merke. ıeızı etwas wıchtiges getan zu haben 

Wıe tch aueh vorhin schon erwatınt habe, sınd 
die türkisehen Frauen tn letzter Zeit sehı 
durcheinander. Frauen In den tradltloneııen 
Orgarılsatıonen lleilen sich-durch die Mltte der 80'eı 
Jahre enistandene radikal teministisehe 
Bewegung-beeinllussen und erinnarten sieh daran. 
daB sle Kemalisten sınd und kahrten mit 
natıonalıstıschen Geflihlen zu lhrer eı.gentlichen 
Herkunlt zurlick. 

Durch all diese Geschehn!Sse lleBen slch die 
Frauen untersch!edlich beeinllussen Besonders ~ 
die tslamıstisehe Bewegung bel den 
Kommunalwahlen ıhren Höhepunkt erreıehte. 
braehte die daraus enistandene Angst die 
türklsche Frauenbewegung Atatlirk nöher. 

Aueh wenn es noch nlcht Jm ganz ausgeprOgteı 
Form erscheint. gebrauchen Frauenorgarılsatıonen 
Otters den vom Staat verbreileten Ausdruek "Mutteı 
der Mc:ırtyrers". die ihre Söhne dureh den Krieg in 
Kurdistan verloren haben 

Nach meınen Beobcıchtungen sıeht dıe türklsche 
Frau dıe durch ıhre NaUonaUtOt erworbenen 
Vorteile mehr als die dureh lhre sexuelle ldentıtoı 
erworbenen Naehteıle Tatsochlleh aber zwıngt deı 
Natıonallsmus die Frau in dte Rolle deı 
tradltıoneUen Mutter und Ehetrau. Naeh dem 
nauonallslıschen VerslOndnts muB die Frau tUr da~ 
Welterbestehen ihres Landes gebören und 
naehdem sıe ihre Kinder autgezogen hat. muB die 
Mutter sıe tür den Schutı des Vaterlandes ın den 
Tod sclueken 

Dte Grundelemente des Natıonalısmus. nomllch 
das Vaterland. das Volk und der Staat, sınd die 
Herrschaft der Manner und des Staates Uber die 
Frauen des Landes. Wenn die Frauen statı lhreı 
sexuellan Identltöt welterhin ıhre nationaıe 
IdentltOt In den Vordergrund treten lassen. werden 
sıe als Frau im Hlnbl!ck aul ıhre Arbelt und lhren 
Körper wellerhln ausgebeutet 

Etne andere Tatsache. die die Frauen 
mossenhaft erleben, ıst die unglaubllche Zunahme 
der Gewalt Dte Gewalt zu Hause ıst weıt verbreıtet 
und dıe Frau ıst ıetıt rucht nur groben Pnigeln 
ausgesetzt. sondem sıe wırd regelrecht geloıtert 
SchlleBlıch werden dıe Frauen dureh ihre Manneı 
nıeht nur geschlagen. sle werden eıne ganze 
Naeht an die Wand gehOngt und verlossen Sie 
werden in eine Badewarıne. dıe ınlt Eıs getUllt ıst. 
gesetzt und gefesselt; lhnen werden die Nögel 
abgerlssen. 

Trotz der Zunahme und Zuspltıung der Gewaıt 
gegen Frauen nahm ab Mltte der 80'er Jahre die 
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SensıbUıtat dagegen ab. lm Gegenteil. dıe durch 
dıe Stadtverwaltung er6ftneten ocler unterstützten 
Frauenhauser werden durch neue 
Kommunalpolıtiker, was sehr ınteressant ıst, durch 
Burgermeisterlnnen (nicht von der Refah. 
ısıamtstıscher Partet) geschlossen, ı.B. ın ıımu 
Bomova das Frauenberatungsıentrum. ocler ın 
Istanbul sısıı das Frauenhaus !ch bın über eıne 
Gegenreaktıon ın lımu rucht ınformıert 

Die In den Gewerkschaltan organısıerten 
linksgerichteten Frauen karınfen ers! In den 90'eı 
Jahren ihre Stellung zur Sprache brtngen. durch die 
Wırtschaltskrıse sınd sıe wıeder zu ıhren 
Arbelterklassen- und llnksgenchteten Organısatıo
nen und somrt zur polltıschen Arbeıt ıurückgekehrt. 

Die ısıamıstısche Bewegung ruıt elnarsetıs die 
Frauen auı. stch tn lhre Wohnungen zurück· 
ruılehen. dıe lem von Gewalt und MiBtrauen scın 
sollan andererselts bıetet sıa besanders der: 
verschleıerten Frauen m!Utante Hand!ungs· 
m6glfchkeiten. damtt diesa thre Politik vertefdigen 
kOrmen 

Die mllitanten Frauen verteidıgen sogar dıe von 
der ıemınıstıschen Bewegung erreıchten Rechte 
und haben darnit sehr vıeıe Frauen 
unterschıadhchen Alters au! threr Seıte. 

Wegen der gesellschalllfchen Ruckstemdlgkeit. 
aber auch wegen der GrunclsOtze, die sıe slch ıum 
zıeı gesetı hatta und rucht durchsetıen konnte. 
wurde die temınıstische Bewegung geschwacht 

Hatten wu diesc· Versammlung vonges Jahı 
durchgetı:ıhrt. k6nnte ıch besser erklaren. was dıe 
temfnlstıschen Frauen lardem und durchsetıen 
wollen 

Wır haben bts jetzt "Organısauonen· vertetdıgt. 
dıe keıne Massen angesprochen haben. Wu haben 
aus 5-10 Frauen bestehende Gruppen gegründet. 
die slch je nach Zett und M6glfchkeıten gelrolfen 
haben Manche Frauen slnd ausgeschiedan und 
andere Frauen slnd daıugekommen. es wurden 
neue Gruppen gegründet. 

Eıntge dieser Gruppan haben Frauentheateı 
gemacht Etntge haben lur kurze Zeit 
Frauenıel~hriltan harausgabracht. Zwet verschie· 
dene Frauengruppen haben die ın Ankara 
ansassıge Stıttung Ilir Frauensolldarttat und ın 
Istanbul das Frauenhaus -Mor Çalı· gegründet Eıne 
wettere Gruppa hat die ın ıstanbul gegründete 
Stillung der Frauenllteratur lns Leben gerulen 

Dlese Verelnlgungen, die von den 
femlntst~hen Grundsatzen etnmal abwe!chen 
bzw lhnen eln andares Mal sehr nahe stehen. 
bestehen heute noch 

Andererseııs wurden. nach Forderungen von 
Frauen. die bere!! waren slch zu engagieren. ın last 
alien Gewerkschatten Frauenausschilsse 
gegıılndet. 

Die etwa 100 tradltıoneUen Frauenvereıne ın deı 
TUrll:eı sınd auch ın Bewegung gell:ornmen. 

Aile dfese !nstltutıonen haben ın verschiedenen 
Zusammensetıungan Plattıormen gegründet und 
zu aktueUen Themen Kampagnan durchgetührt. so 

Die Kampagne gegen Milllıandlung" • ı 987 
"Die Kampagne gegen den O.rztltchen 

Jung!emıesı· • ı 992 

•oıe Kampagne gegen das Bwgergesetı. dm 
dıe Frauen benachteUıgl" ·ı 993 

sınd eıruge Betspıeıe darur 
Die Gruppen haben sıch lraiwtllig getrotfen und 

es gab Iceinen Machtlcampf un ter thnen Sle haben 
ın kurzer Zeıt vtel geleıstet und lOsten sıch au!. 
werm sle rucht produll:tıv wurden 

Heute haben wn eın andares Problem als das. 
dıese Gruppan ıu verteıcllgen Wır kOrmen die 
Arbeit nlcht weiteıführen. 

Die Frauen tn den Plattlormen kOnnan s!ch 
untereınander nlcht ertragen 

Dte Gruppan haben sıch. wegen deı 
wıederhoıten Sıtıungen. aber auch wegen deı 
Schw!ertgketten. die sich ıhnen gesteııı haben. 
aulgeiOst. Die femlnlstische Polltllc hat thre 
gesellschaftllche Akreptanı und ıhre Bedeutung ın 
der Frauenbewegung eıngebüBt !ch parsOnlich 
habe meınen Teli auch abbekommen. 

Heute habe ıch mehr Fragen als Antwatten 
Waren das. was wu gemacht haben "gute 

Zetten des Fem!nlsmus"? Oder sınd die GrunclsOtıe. 
die wn verteıdtgt haben. richtıg? Müssen wu. 
wegen der neuen Voraussetıungen neue 
Methoden entwıc~eın . damıt wır urısere !deologıe 
erhalten kOn n en, dt e gegen ıegltche 
Gewaltherrschalt und tur den Frfeden !st? 

Oder haben W1l' die Gewalt. der wir persOnUch 
ausgesetıt sınd. ıum Kern unserer Arbeil 
genarnmen und den Nanonallsmus und andere 
Gewaltherrscha1ten ın unseren KOpfen legallsıert 
und sornıt urısere ternınıstısche Qualitat eıngebMt? 

Ola Frauen. die durch thre Frauenldentltöt vteı~ 
erretcht haben. sınd ıetzt am Ende threr Arbelt 

Meıner Meınung nach ıragen sıe selbst dıe 
Verantwortung darur D:e tı:ırlaschen Frauen haben 
thre RadıkaU1at veriaren 

!ch meıne haute. daB die kurdischen Frauan die 
Frauenbewegung In Anatalien tühren werden 

oıe Frauen milSSen überall dort. wo ste Zugang 
tınden. akbv werden Unsere Aulgabe !st dabeı 
aber. gegen Natıonalısmus. Sexısrnus. Rassısm~ 
und andere Gewaltherrscha1ten vorzugehen und 
uns gegen sie zu wehren 

Um diese Verantwortung ıu Übernehmen. 
milSSen wn uns var falgenden Fragen. dıe wn uru 
varher nıcht gestellt haben bıw nleht zu stellen 
gewagt haben. nlcht ıurückSCheuen 

1 Selbstbestlrnmungsrecht der VO!ker? 
Selbstbestlrnmungsrecht der Indivtduen? 
ıntemationallsmus und Freundschalt deı 

VOlker? 
2 Antı-Natıonahsmus und gewunschte 

Zusammenleben? 
Ist die Geschwtsterlichkett der Frauen global? 

3. Ge h ört jedem ındivldium seine elgene 
!denditat. selnan eıgenen Körper und Arbeit? 

ıst die Oll:onomısche tdeoıogısche und 
polltlsche Gewaıtherrschaft der Mönneı 
abzulehnen? 

4 ıst den die Gewallherrschalt überhaupl 
abzulehnen? 
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Offener Brief an die demokratisehen Initiativen u. Frauengruppen 

LlebEl Fıeundinr.en Dic.H!r ntJ<·11e !Jrit'( ırurde ı·mı KOMJIN Kı1eges und aıbeıten 
und Freunde 

1 
manonettenhaft den 

Die iQıkische Re· ana Inı Frwtt'lıorgmıiwtimu·" wui Partein gcsc/ıickr. Mtlttaıs und deı 
gleıung tUhıt seit Jahıen eınen Kı1eg gegen das Regıeıung zu. Die Betı:ırwoıteı einer tı1ed11chen 
kuıcUsche Volk Wır dıe ın Deutschland lebenden l.ösung werden zum Schweigen gebıacht. Vtele 
kurdischen Fıauen tınden dıe Entwlcklung tm Joumalisten, Schrtftsteııer und Wissenschaıtıeı 
hohen Ma/le J:ıesoıgnıserıegend. Dozu kommt. da!l sltzen im Getöngnis, weU sle etne von der ottizıelien 
der Kontııkt auch hJer eskallert. Polıtık abweichende Metnung vertreten haben 

Die Entwıc:klungen der letzten Zeıt zetgen, daB Als kurdische Frauen wehren wir um 
die tüıklsche Regte:ung nicht gewlllt ıst. dte entschleden gegen dıese Polltılc Der Kıteg muB un· 
Kurdenlıage d mokrausch und mıt tıted11chen venüglich etngestellt und eıne po11ttsche l.ösung 
Mittetn zu n Den Kurden werden nıcht etnmal herbeıgetührt werden Mıt eıner Generalaınnestie 
die mtıumal n G."'Ul'ldrechte gewaıut Die Verwen- mlıssen aııe polıtischen Ge:angenen tretgelassen 
dung der kuıdıscl'.en Sprache ın den Schulen ın werden. dte undemoltratıschen Gesetze deı 
schrlftl!chen Ver6ıtentlıchungen sowte ım Vertassung mlıssen geOndert werden Aile Parteıen 
Femsehen uııd Ra:lio :sı we.terhln verbotan und Organisationen m\lssen dle M6glıchkeıt 

Den tre gewOh! en kurcUschen Abgeordneten erhalten, polıtısche Arbell zu leısten Die 
wurde d le M6glichiı:e1t genommen. out vertııebenen Kurden mussen wledcr In ıhre Heirnot 
parlamentaıtsch Ebene sıch tür etne polıtısche :ruıiıckgehen dürfen. ohne staatl1che Repressıonen 
LOsung einzusetzen turchten zu müssen 
St e ben von lhnen Den Menschen muB ei· 
darunter auch Frau ne Extstenzgrundlage 
Leyla Zana lilnd nach geschaften, die Entelg· 
dem sogenannt 1' Antı· neten vom Staat 
terroıgesetz zı:. mehieren entschadtgt werden 
Jahren Hall verurteuı Nur dann kann eın 
worden Noc mer dauerhafter Frıeden 
sttzen ste tm anw.:s mOglıCh seın 
Dles Ist etn Be:sp1e tür die 
70 jOhrlge t rkısche 

K urdenpoUUk A1!e po • 
tıschen MOgllchl: = 
L6sung des K n.l ı:ı:ts 
werden im Keirn ersttcn 
Dıe mthtörische End· 
ıosung steht au1 der 
Tagesordnung Fo.·er 
wıllkürltche Verha!tung 
und dıe Aktıviiaten deı 
staatllch gelenitten To
desschwadronen bestım· 
men das Leben ın der 
Tuılcei und ın KuıcUstan 
Mehrere tausend :.:en
schen. daıunter Vle.e 
Joumallsten und Sc~:-~
steUer, sınd nach Po~ı
gewahısaın verschwun
den oder Opter ·;on 
sogenannten •unalli· 
geltlarten Morden" ge
worden Au! der andere:1 
Selle versucht die tür
ktsche Regıeıung clıe ge
samte kurdtsche Bewe
gung. lnsbesondere auJ ıntematıonaler Ebene. als 
terıorlstlsch abzustempeln 

ın threm Vernıchtungskampt gegen das 
kurdtsche Volk bekommt die Türlcel groBe 
mllltartsche Hilfe von den N ATO-Staaten Die 
Medıen ın der Tüılceı tühıen clıe Propaganda des 

u be Freundlnnen. 
Unsere Helmat kOnnte 
Doutschland und Euıe 
KurdiStan seın Wn 
brauchen auch Euıe 
Unterstützung und 
Sal1darıtat mehr al~ 

dennıe 
Setzt Euch tür die 

Elnstellung aller MtlltOr· 
und Wirtschaftshlllen 
aus Deutschland tür die 
Türketeln! 
• Erhebt Euıe Stımmen 
gegen die Ermordung 
ltuıcUscher Kınder und 
SOuglinge sowıe gegen 
die Vergewaltıgung 
ltuıctıscher Frauent 
• Unterstützt uns ın 
unserem Kampi tüı 

eıne tnedltche und de
moltrattsche L6sung 
des Konltiktsl 
w ır, Frauen tm 
KOMJIN • Verbond deı 

Frauen aus KuıcUstan. glau.ben dlesbezügllch an 
Euıe Sensibilitöt und hatten auJ Euıe Unterstützung. 

Mit treundltchen Grüllen 
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Hevpeyvinek lı ser şere Kurdkuji 
Kak Mesud: E1. dıkarını b<ljıııı ev 

bOyeren Qelcd11e bii bahane. Hınek 
sedemen gıring heye ku bOne bayise 
bırakuji. 

Yek jı wnnn nebOna bawcri ye. 
Herçende PDK O YNK dOh hıkumeıc 
da şırike hev bOn. nuha ji goııne da 
hıkumeı heyc. porlerneo heye. Her 
çcndc herdu pnrıi eepheyck da cih 
gırıi bOn. bes dı nav wan dıı bnweri· 
yek ıekmil O kamıl çencbOyc. Bes 
naxwazım bOyeren ıal binını bira ını
rovan ii dı le hemO Kurden dılrot. disa 
bıcşinım. Le rasıiyek heyc. wııqiye
ıck hcyc, nıerıv gerek b<ljc. Ev ji ev c 
ku. ev 20 sal e YNK haıiyc damezran
dın Le pır mıxabın, gclek mı<abın 
pıraniya ev 20 sala bı şere bırakfiji 
yan nakokiyc YNK O Pnrıi va 
derbasbfiye. ller wcki ıe 1anin, YNK 
dı 'ala 1975'an da haıc damc1randın. 
Pışıi damcuandına ve rhısııne. 

nnkokiyen YNK O KOP desıpekır he
ın 1988'an ku pışıi biiyere llalepçe 
Cephcye Kurdl\l:ıne pekhaı Dı van 
13 'alan da gclek şeren pıçuk ii me
"" dı nav YNK ii KOP Iraq~ çebu. 
Yek jı wana şerc Haqqari bii. yek 
Pışıaşam, yck ji Qırna Q:ıv bO. Dı 
nav wan şcran da ne ıenc gelek 
~mergeyen dı boz. insancn b<lgunah 
haliye kuşıın, her usa ıe1alck yan 
b<lbnweriyek gelek mezın dı nav PDK 
O YN K da ji çe bO. 

Eı,kere ye ku C\ b<lba.,criya ku bı 
<alan ajoıiye O jı hcrdu ıeref gelek 
peşmerge haıiye kuşun. dı nııddeıek 
ku rı da j i jı orıc rnnabe. 

Ez bawcr dıkım. bırcwcbıren 
PDK Cı YNK Jı dıxwasıın O nuha ji 
dıxwaLın dı nav herdu Parliyan da 
baweriyck ıekııııl O kaınıl hebe. Bes 
xwasıın ıışıek diye O ci be ci kırın 
ıışıck dı n. Dı ve b<lyne da herdu ıencf 
xwasııne ku. pewendi)cn herdu 
rcxısıın baş be. bnweriycn hcrdu ıerel 
hcvdu ra hcbe. Ul bonn ci be ci kırı

na baweri. bonn başıır O ıckutıır kırı
na pewcndiya hcrdu ıercf karen 
pewısı nekırıne. 

Sedemek dın ji ku c1 dıkarım 
b<ljım cv j i eve ku hcrdu Parıiyen me. 
bı goun dıtıeJın cm jı bo mılleıc xwe 
he ne ü em xebaı jı bo mılleıe xwe dı
kın O berjewcndiye parıiyeıı bo me 
gıring n ine. bes bOyeren dawi fi şcren 
dawi ni şan dayc ku her goıınc da usa 
dıbe ın Ic praıike da dı emcle da 
u~tc:n dın dıkın. 

Jiyan: Çı dıkm (1 çaım 

Em hew dı<.tmm lıemli Kurd. kenı an pır lı ser şere bırakuji lım tışraıı 
bılıistıne. Hu weki dı:ıınm par despeka melıa Gulane lı bajare 
Qe/edıze /ı ser kulmek zeviye dı nav Jıerdu parti problemek pıçuk 
derkeribn. Bes ev problem bu şerek mezm ıl lı lııdude Qe/edıze, derba· 
zi seranseri Kurdısrmı€ bıi. jı Zaxoye Jıera Kıfre, jı Çemçemal lıera 
Suleymaniye belaw bıi. Peşmergeyen Yekıri ıi PDK dı Kurdısıana 
Başıir da peşberi lıevdu sekmin Ct şere lıeı·du kı rm. Nuçegilıaııe Rojııa· 
ma Aıadi ya bajare flew/ere ev çeııd nıelıe kıı /ı wıra vegeriyaye 
E/maııyayc. me dı derlıeqa rewşa Kurdısrane da lım pırsaııjı wi kır. 

bujeı•e11diybı parti_\'eıi dlll'ejm bu 
mı((eti .rwe. kerema xwt' bo mmıme 
h m tışıa'ı bo xwmıdevanmı biji? 

Kak l\lesud: Her weki ıe zanin . 
gava dı Kurdısıane da <erihıldan 

çcbO. dı va serihıldanô da cephe bır· 
ynrck bo cehşan bere ereoya gışıi 
dcrxısı. Ev ıakıikekc gclck baş bu. bı 
ve ıakıike va Cepheyil Kurdısıan ye
kııi>·• mılleıe Kurd pekanı O rega ne
da ku rejiına Bnns, disa hı dcsıen cch
şnn Kurd bı Kurd bıdc kuşıın. Ul kar 
bı vC va nema. çı gavC inli'(abat ango 
hılbıjarıın haıc meydanc. herdu 
Parıi)en mc ku e\\ana xudanc 
ıccrilbeye bı salan ın, dcriyen xwc he· 
ın nxıriyc bo hcıııi kes vckırın. Jı ber 
ku dı inuxabaıc da ~erkcvın ı1 ra)e 
1cde binın. dcriye •we Jı bo herke,; 
vekırın. lja guhe xwe nedan ku ev 
kesen ku ıen daxıli Parti yan Yckııi 
dıbın. bere çı kırıne. çı ~ıxul kırınc. 
ca.\US ın yan ne casus ın. in(QnCn qcnc 
ın yan baş ın·> Gube xwe ncdane wan 
ıışınn O goıınc ıede be bı la be. E'· Jı 
r~ dn ku eahşcn kcvn . i sııxbaraıcn 

kcvn bıkevıne nav Pnrıiyan O kare 
""e bıkın. pewendiyen hcrdu Parti 
xırav bı kın. 

Bı daxn va pır mıxabın bı bawcri· 
yn nun cv plan serket ango cv insanCn 
"rabkar. ev in,anen konc. cahş ku 
keıibiin ""' Parti an Ji na,· Yek.ııi. ıe
sirn xwe danine ser wan rCxısunnn, 
pcwcndiya hcrdu Parıi hı Tahiri O lı 
derwa baş xuya dıkır. Ul l ı bın va 
pewendiya wan roj bı rOJ xırabıır 
dı bU. roj bı roJ ber bı xırabıiyc dıçO. 

Sedemek daxıli disa hebO ku cv ji 
hıkamexısıınn Uıkunıcı O l'arlemcnıo 
ye. Zahıri. ~nva mcnv lı derva mcze 
dıke. dıbıne ku Pariemen he)e. cıvina 
xwe çedıke. Hıkumeı heye, kabineı 
heye. cıvina xwe çedıkc. serokwezir. 
wezir (1 cıgıriwezir hcyc. LC derv:ı 
u'a ıc diıın ~u ev uşıana h fonksiyo
na xwe bı rJ\ti bı ci tinın. 

Le rasıı dn rcwş ıışıck dın bO, Jı 

her ku cv "'lema fıfıi fılıi usa kıribO 
ku. Hıkuıııeı nıkari bO hı lOyi bırya
rck bıdc. cv bıryarek dnye icra bıkc. 
Her weki dı1anm Hıkumet ni vi ve ni
vi jı herdu ıarar ıekeıibO. 

Em b<ljın wezirek cndıımil Parti ye 
O dtvC CtB ı rı:: ev wc1ir bıbc endamC 
Yekııi. Ango eger h -;er meseleyck 
bıryar b<l gırtıne. ,.c,ir bıryar dıde 
bes cıgırc veıir ev bırya~ ci be ci no
kc. Yan cıgıte wezir bırynrck dıdc,ev 
bıryar:ı wc1ir qcbul mıkc, ipıal dı kc. 
Ev ji dıbO sederne eve ku hıkumeı 
"ek pewı\1 crke '"e bı ci neani. par
lemen wck pewısı crkc xwe bı ci nca
ni, bı vC nwnyi pırs O problemCn mıl
lcı baçarescrkıri ma. cmniycıa can O 
mal nema. d11i, ıalan O fuhuş bı daxa 
'a roj bı roJ 1.Cde bu. 

Jiyan: E,fkere ye twmıa sedemhı 
Jumduri mn. Te dıgot setiemen ltarıci 
oııgo den·a,ı·i ji hemıı Aıı ıtsiri bıra· 
J.uji b1irıe. Dıkari jı wana lım nunııne 
bıdi, bı k~rtıııa xw•? 

Knk Mcsud: Her wcki ıc znn in, lı 
ser Kurdısınnc du abluqc henın. Atı
luqe ye ku Rexısuna Koma Mılleıan 
h ser lraqc daniye. diyar e ev abluqc 
h ser Kurdısınna baş Or ji dı be. Xcn jı 
ve abluqcyck dın ji hcyc ku rcj iıne 
lraqc h ser Kurdısıanc O carna ji 
rejime Tırkiye ji reka İbrahim Xa 
lii(GumrOka Sılopiyc) dıgre fi naMie 
ıışıen xwıırın O weki ıışıan pewısı jı 
Tırkiyc wcrc Kurdısıune. 

Yel Jı bayise şere bırakuji e' hO 
ku. ev Ji "rabkariya dc,lcıcn cinaran 
e. Ango xırabkariya dc\'lcıe Iran. Tır· 
kiye il q:ıscki dcvlcıc Suriye nın. Ev 
her se dcvleıan bonn pewendiya YNK 
o KOP her çı jı dcsıc w ana hali ye. kı 
n ne. Cama dıji YNK pı~ıa xwe dane 
Pani. cama dıji Parıı pı şıa xwc dunc 
Yckıti. Curnn ji bonn ku herdu Pıırıi 
şer lı hcvdu bıkın. aliknriya herdu 
partiye Ji kırıne. 

Jiyan. AUre rew,'ia xrrabbfiyina 
siyasi (1 abori da. jı aliye derketıılfl 
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fere da mırm· drkau brj~ k11 wr ıl 
guneybr htrdu partilall ji h~11111' 

Ka k Mcsud: Bı ba,.eriya mın nu
ha wexı nehaııı e ku m em b<!je ku dı 
ve şerc da filankes yan filan rexısıın 
xeıabar e. E1 gerek dı ayendcy~ da 
gava şer bı temami ~ <ekınandın O 
herdu Parti di<a "ek ber~. wck bıra 
mılle x"e bıdın he1du. hınga komi<
yonek ~kıinın O lı <er me..el~ ıakolin 
~ çSkırın. Pa~ lckolinc dOr o dırcj 
raporek dınıvi<e. Dı ve rapore da eş
kere bıbe ku. falan bOyere da falan 
pani xatabar l>Oıe. dı filan ciı·c da 
xataya falan pani c11qas. Dıvc cm cv 
kare bıs~rın bo ayendc. 

lı bo iro merıv dıkare b<!jc ku cv 
desıkevtıycn ku pı~ti ~ere xalicc 
ket i bU de<tc Kurdan hem O jı dcsıe mc 
çOye. Ev deskevıınen ku bonn desı
xısıına wnn gele Kordısıana başur bı 
sulan xcbat kır, bı dehan snlnn bı hc
zar peşmerge rckn wnn deskcvtiyann 
da xwinn xwe ret o geleki insan dı bın 
işkenceyan da can c X WC dan, C~ 0 
aıar O dcrd O kOl dit. dı avc da dıçc. 
lro dı Kordıstane da dı nnv m ıliete du 
~hcviycki gelek kur heyc. Gundi, 
rençber, pale. tehınetkc~ wcki bere 
M i lı rexısırnek hcyi hcvidar nine. 
Baweriya xwc bı Hıkuınet O Parle
man sıst bOye. Ev ~baweri O I>Chcvi 
lı ser rcka mgnriya Kordıstann başur 
asteng an ji xeıerek gelck ıne11n e. 
Dı ve ev herdu Pnni 'c ra1tiı·c bı bi nın 
U bı zihınn va wcxta a~ıtiyek tcwaw 
dı nav xwe da çCkın. Nuha lı 

Kordıstane bı ba11eriya mın rew~ek 
usa hey e ku ne şer e ne ~ıti ye. 

Jiyan: Ri.nstmtn dm bo llltll_\·tk 
rasuqin gtlo ntlttın mabt~·11a wana 
· ~ rtmtl.:i aşıriyi çindtnn? 

Ka k \lesud: Dıve hcınO parçeycn 
Kurdı,ıanc gere zext yan fışar bine 
'<!r herdu Pani ku, şere hevdu nekın. 
Hcta nuha hemO re"\tınen Kurdl\tan 
dı ,,: v.are da erke xwe bıci nnine. he
yeıek ç.!kırıne, yan bı tenc yan bı 

he' ra çune Lı gel hı herdu terere va 
qıssekırınc. Pır mıxnbın dı emelc da 
şer berde11am kırıye. 

Pır mıxnbın e1 hernil hewl O ko
şuş O cehd da hernil r~xıstınen Kurd 
herdu Pnrıi neanıye ba hev, peyman 
dı nnv wun da ncdaye çi!kırın. pır mı
xabın lıM O Tırkiyc herdu Pnrıi oniye 
bahcv O Revobıren herdu pnni du-sel 
Peymann Aşııi bı çawdCriyo neynmn 
imza kınn . Disa ji bı baweriyn mın 
kc dıdc çekırın ev ne gıring e. gıring 
ev c ku ev herdu Pani ınesuliycti! xwe 
bı zanın. ben bu hev o aşııiya ve core 
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bı la bı be nşıtiyek yek care. B ıla bıbe 
~ıtiyek hcta hetayi. Bıla ev herdu 
Pani problem, dıjayeıi O nakokiyen 
x we bı .S ka nşııiye çareser bı kın. 

Ji~·a11: Dr Kurdrsıane da rewşa 
abori ra'"' bfi? 

Kak Mesud: Gelek xırab e. E1• du 
abluqeyc ku lı ser Iraq O Kurdısıan 
heye. tesira xwe daıine lı ser iqıisada 
Kurdısıane. Yek ji dı pışti 
<erihıldane da karxanen ı·en cıxare O 
çimento yan dı nav serihıldane da 
hatibO xıravkırın yan ji pışti ku Ko
ma Mılletan bıryarc abluqeye ya ser 
lraqe vesayilen ycdcki. vesayilen 
~wıst jı derwa nedıhate Kurdıstane. 
Ewi!n ınuesseseyen iqtisadi şıxul ne
dıkır yan ji eger şıxul ji bıkın. bı 
kapa,iteyc ıcınam şıxul nedıkınn. 

Nuha bcknri gıhişıiyc dereccyck 
hcri bılınd. Hejari O nedari j i her usa. 
Her tışt ji roj bı roj buha dıbe. Hatın 
ciyc xwe da dısckıne hcta ber bı pnş 
dıçe. Ic bele çOyin ango buhayi! eşya 
her d ıçe bılındtır dı be. Jı ber ve yeke 
ji. jı ber hejari, feqiri O nedari bındek 
ııexa~iycn cı vaki wek dı?.i. pır mıxa
hııı fuhu~ otalan roj bı roj zcdc dı be. 

Diyor e dı her welaıck da şer he
be. ev şer cam peşin tesira xwe daıi
ne lı ser iqtisada wc welate. Jiyana 
kulturi il rewşenbiri dest~kırına şere 
bırakuji va paşta çü. rewşa aboriya 
mıllet hı n xıravtır bO. Emniyeta ean ü 
mnle ncma O çalakiycn kulturi pır 

kem bu wek pekanina semineran, ,-e
l.ırına raxıstınan. nişandayinn tiyatro. 
ango şanogeri kem bü. Şere bırakuji 
jr her alı)·c , .• bırineki gelek mezın dı 
bedcnn mılletc Kurd da vekır. 

liJan: G•li KurdiS/0110 bafur. bı 
laJbl!li jm h~mber ı·i ttr€ çawa se· 
bırdrkm? 

Kak t\l tsud: Ku şen! bırakuji 
dest~kır G seranseri Kurdıstane gın, 
hadi hedı ncnzayiya ırulleı ji dıji ve 
şera bılınd bO. Her mın goı 

rexıstıncn siyasi o deınoqratik yan bı 
tenc yan ji bı hevra çOn. ı..e çı gnvn ev 
koşuş O cednndına he7.en demoqrat 
,cmckct. Hınge mıllet jı hemiiçin ii 
tcbaqa hcdi hcdi derkete mllydanan, 
desıpekırın mitingn çclurın. cıvina 
gı~ti ya nıeıın çckırın. Dı wan hemO 
çalakiycn ıneıın da jınan ji ciyc xwc 
gırıın. Pirejın, znrok, keçıki!n xama, 
xwandcvar yan yen don bı gışıi der
kctı n milydanan bı dengeki bılınd ü 
xun dıji şere bırakuji derketın. 

Ev ji tışıek tabi bil. Jı ber yen ku 
dı şeri! da dıhaıe kuşun. yan kure 
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wan bii yan bıraycn yan ji mc ren wıın 
bOn. Ez bawer dıkım, dı ve çnl akiyıın 
da me~i heri ınczın meşn jınan bO. Jı 
Suleyınaniy~ ncziki 200 J'" desı~ 
meşe kırın. hejmaıi! wana her dıçO 
zede dıbii ii lı ser Koy~ çün hcta 
Hewlere. Ewnna lı ber Pariernenil 
rünıştın. Dıgotın heta Parleman 
fonksiyonc xwe neyine ci. heta ku 
şen! bırakuji neye sekınandın. em her 
lı we deri rOdınen o naçıne mnlfn 
xwe. 

Bı rasıi ev jıncn berx wcdan O ev 
jınen ku hati bün ber parlemcna dı 
ber germiya Hewlcre, roj heta evare 
ber ıavc dımnn, slogan dav~tın O bı 
dılek gcş O bı iradeyek polnyi dıx
wasıın ku şer be sekınandın, dıxwas
tın ku edi kurcn gel neye ku~tın. dıx
wastın ku pariemen ~le vekırın, dıx
wastın ku nOneren Kurd wcrın 

parlcıneni!, lı nnvparlemeni! xebm hı 
kın, lı parlenıeni! bıryar bıdın ku ev 
şer be sekınandın. 

Eger ez xcleı nebını, ev çalokiyn 
jınan 15 roj ajoı. Dı wnn 15 ı·oja da 
hemii xelkc Hewlerc pışıgıriyn wanu 
kırın. Ne tene Hewlcre her usa Suley
man iye, Koyll. Dıhokc, Zaxoyc jın 
dıhaun, pıştgıriya xwe bı wnn jınnn 
nişan dıdan. 

ı..e dawiyc da herdu teref gotibOn, 
em hazırın o aşıliye çckın, hıngc jı
nan ji aksiyonc xwe kuıayi inan O be
law bOn çan mnl~n '"e. 

Ev şerekc lı Kurdısıanc hatiye kı
nn. şereki ne rewa bü. şercl neheq O 
~ mantıq bO. Çı sedemek bıheq il çı 
sedemô bırewa merıv nıkare nı~an 
bıde ku. Kurd bı de>tc Kurd ~ 
kuşıınc. Ev ji çı hal O mcrea da ku 
dora welaıc me haliye gının. Her çar
se dewlet da,wa.ze C\ dc,tkcvli)~n ku 
heye, ango Pariemen e, Hıkumcı e. ev 
federasyonek e ku hatiye ilan kırın. jı 
one rakın. Dı WC hal o mcrce da 
partiyen berpırşuna ku pırs O 
problemcn mıllcıc çareser bı lı n. we
rın lı ser berjevendiyn parteyatıya 
xwe O şerS hcvdu bıkın. Xwina hev
du bırejinın. ez bawcr nakıın ku Kur
dek dılsoz O nışıımnnpcrwcr be. cv 
ycki qebOI bıke O ~jc ku ewann ka
rck baş dıkın, bıln hcvdu bıkujın. Ev 
mescleyek ç inayeti, hıt.bek 
burjuvntiyc axatiyll ynn h ı zba 
komınisıiyc dıbcjın O nahCiın cwnnn 
~ne ser kar. EL bnwcr dı kım O dax
waı.a mm eve ku cwnna we bl!n(! bo 
hcv ii aşıt iyek çcbıkın O disn wek 
bere mıle xwc bıdın hcvdu O bo çare
serkırma pırs O problcmcn wclate 
xwe bıxcbıun. 
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Komela Peşketına Jınen Kurd fi Leyla Qasım 
Eger em nlpelbı kovar ii rojnameyen Kurdan yen kevn bı lıurgıli 
me~t>bıkm. emi! ge/ek agalıelariyen bıki'rlıati bo Kıtrdan bıbinm. 
Jı "·an komrin kewı yekji Koı·ara Jin e kıt dı sere sola 1900'an da lı 
lstenbole hatiye wefandme. 
Dı derlıeqa ve babete da K ek Melınıed Emin Bouırslan dıgot: 

Kck Boııırslnn : Dı hcqc Koıncla 
J ıncn Kurd da dı saln 1919'an da 
hatiye •aıkırın. dı kovnra Jın da 
haydariyen gclck h8ja hcnın. Bere ku 
kovnra Jin dcrkcve kcsi ned11ani bO 
ku dı sala 1919'an dajın koınde <aZ

kın ne. U dı saya kovara Jin cm 
haydar bOn ku Jıncn Kurd dı we 
deme da . wc devre da •ala 1919'an da 
xwe avCunc meydana kar ii xcbatC. 
mcydnnn ıekoşinc. Tc gıhişı ı nc ku 
xcbaıa hevgırıi. xebaw vekxısıi dıka
re gele Kurd pc!ş•e bıbc. 

Jiyan: G(•/(J lt wa11 demtın til nava 
ge/bı rojhı/ııta 11aı·itı efa ..-d jınbı 
Kurd lll komdtyin jmon htbiin an 
na? 

Kt k Boml"ila n: Em baş d11anın 
ku dı nava gele Rojhılnıa navin da 
j ı nen Kurd d ı pcşiyu j ı ncn hcmi 
gelen don da. lı pı)şi)a jıncn Tork. 
Erch. Fans da xcbııine. X wc aveııne 
meydana ıckoşi nc, koıııclc sukırınc 
O kcıınc nav kar O xcbaıc. Ev bo me 
serbılındiyc. Em bı •c yeke dıpesı
nın, bı ve yek<! serbılınd ın. 

Her wchıı cm dıbejın. cv konıclc 
bOye dapir jı bo komcle)en ııncn 
Kurden ku dı ve dcwra mc da hnıınc 
sa1kırın. Kar O xebaıa xwe dıkın, dı
dominın. 

Et hcvidarım ku, dı kar O xcbaıa 
xwc da serkcl i bın, tı m dı dole xwe da 
ciycki gıring bıdın bo wan kar O 
baran dapimn o tım (l tım we komela 
dapırCn xwe bi nın birn xwe. nnvC wan 
bı rctdari qalbıkın. 

Ji)'an: Pı,ui ku Krmalisran lwrme 
ser lıukmı. lwbUna gr/C me inktır ki· 
rm. tıştin h~yi 1ewıtamdm. kamelt, 
roıname ı1 Am·aren l;u derdıl:.trın 

qedrxc kırm. Jt ber ''t' scdeme Rtlek 
b~/gi11 Kurelem jı aliyt kmıalitıaıı jı 
orti halint rcıLınnt. Htr usa belgin 
dı ılrrheqa Komelrya Pişkttıııa 
Jmhı kurdda ji lwrmc wmıda ktrm€. 

Jı ngahdeıriya ko•·arn Jin tnı du· 
dırının ku dt wan salan da diso kurd 
lıatmt meji kı rm. jı en/~ baı• a kalall 
b >ri haııııt diirxııwıi. Ro;a •·ekı
n resmi ~a Kontt•la Pi1kt'tına 
ıınhı Kurd ıla Encı1m Yamlf/Ai Xa
nım u ha peyi~·i;.·e: 

"Pekaniıın pe,çkerııı a peftaçfillll 
;men kurd. lı gor :ihniyeta lre~·dem. 
serostkınna refonllill ch·aA.i yen bm· 
gelıi11, dı jiya11a malbari ıla. eıv sewi 
li jmebiyfıı Ku re/ ybı ku jı rfly2 mtfl 
kırm ii qttlıaman ktlme hnlekj .tl• 

rab, xılaıkırma ıı·aıı jı .rrfalete jı 
aliye keır fi dmn•i alikari ıvi bi 
klfmi . .. 

Jiya11: Ktk M. E. Bo~arsla11, dı 
dtrheqn t'V Xam ma rew~·cnbir li jir· 
lıati ya Kıtrd da bı ktrenıll :ıwe dtkıı· 
ri hın liStall bo :cwandeı·antn not 
l>fji? 

Kek Uoıarslan : Encüın Yamlükı 

Xanam U\3 te zanin ku serok n Kornci :ı 
J ı nen Kurd bü ye. Jı her ku dc:ına 
komelc h.ııiye satkınn, bı ıle\! kar O 
xcbaıa xwc kıriyc. Dı cıvına peşin da 
EncOm YamiO ki Xanım rnbuye bı 

nnve Jınen Kurd. bı nave Komclc 
Jınen Kurd pc) ıviye. Beşdare n 
ınerasima vckınnc ra spas kıriye O lı 
ser rew~a gele Kuru a we deme peyi
"ye. diııncn X"-C gotiyc. Daye u.nin 
ku geli! Kurd hcyc. welaıck hcye. 
ıınve wi welaı i Kurdısınn e. Gele 
Kurd ne dıji gelen di ye. Ic beli! dota 
hcqe xwe dıke ıl dıxwau: ku ev ıi lı 
~cr erd O ııxn xwe da bı be xwc:diyi! 
heqa xwe O bıryara xwe. 

IVek K tk Melııııed Enıiıı ji goı rn· 
komele jı bo jıııeıı Kım/ bfıı•e 

dtpirtk. 
Dı n·i xani)i da gel~~ jmbı 

jirhaıi, rewşenbir ti Çlılok meı.w 
bıi11e, xwi11e xw~ jı bo u:daıi Xk't 

fidcı kırıııe. Jı ı.-aııa ytk ji bi gımıaıı 
U)-la Qasını e. 
Dı /i Ltylaye ntızı k jı bo 

m~·wmane d~/al her llxl.'itiye. Bo "'i 
yeke ew dı lıtvde salim .twt da 
keli)'e nm, refin wefalporizan. 

Ew dı Zaııi11gelıa Be.rdaye ıla dı.<
..-ellıl Gel html ii hogırin cin·a11 ra 
be tırs li bı urbılıııdi kardıkır. 

teko~iııe dıda. ciwa11hı Kım/ dı we 
dtnıaıı da xofdi nı<'zm xısllbı111t dı/i 
dıjmm. 

Karbıdestfıı xwi11xwor ge/tk dek 
ti (/olawatı kırtn ku ewan bıur.rinm. 
jl r(Hl rasi \'egerinm. li 11ekari bıin. 
Leyla Qasım ıi lıem/bı a;ıadi.,waz tıı 
cartm uekewıe dafikCn neyaran. 

Dı dawiyi da eel/aden Baasi 
ewana glTtırr. pır ışk~nttm ":ana kı· 
mı li! ciwo11~11 Kıırd .rui lı pt',<iya 
wmuı tar llt.'~ırın. 

/.1 meha 1/ıtlaııi! ılı <ala lır~r 
ll<'lmd lıefte çara11 da l~ylay~ Bnırs 
ıl na:~,;, lt'\' lıe\'CJ/~n twe lıatm~ 
dar(/nS.ırm;_ Ewana çıjfl gllıilllllt

refe ,'ithidin A:urdısımıe. Ewtma bı 
can fl bede11 rün, le be/R bı kar ıi xe
baı, bı rolokı ıi bi tırobıilla ..... t \'0 dı 

dı/i ~~~li kurdda her ma11. 
Bı tayberi jmi'ıı Kurd leyla 

Qaume lıer um bı bir wmı U .wıd dı
km. Pl!y tthitl biina u.\-la Qa<ım ü 
lıt\·altn wi. lı Kurdauma Ba,u1r da 
Yekııiya Jmbı Kıırtlntmıii lıtıtiye 
avaJanni. E'· ji 1ıişan dıke ku I~Aoti· 
no K't' badı/Jrn,·a neçüye. 

Leyla Qtınm b1 .\urti ketivl' 11(1\' 

edebiyot u lıımtrmt'ndiıa kıırıla11. Jı 
bo we ge/tk helbest hatınt 

111\'ismıdme. jt bo 1n' pır llrngb€j 
awtız li sıtra11i11 de/cı/ (ı .nv~tık afı· 
randme. 

Rflpelen pırtılkall bı sıra11a11. In 
lrelbesıan va. w€ ji rimn ber çowan ti 
ewmıa dı dı/2 nıe da her bıjin. 
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Bir ev kadınının günlüğü 
H evi 

7.15 Radyodan gelen müzik sesiyle 
uyanıyorum. Yeni bir gün daha başlıyor. 
Oğlumu okula göndermek için uyandın· 
yorum. o giyinirken ben de hazarlanıyo
rum. 

7.25 Kahvaliıyı hazırlıyorum. 

7.35 Hala kahvalııya gelmeyen oğlu· 
mu yoklamak için od::ıs ına bakıyorum ki. 
iç çamaşırlrıtı yla oyuna dalmış. Ikaz 
ederek Uç dakika içinde kahva1uda olma
sını söylüyorum. Ben beslenmesini hazır~ 
larkcn geliyor. kahvaltıya oturuyor. 

7.50 Okula gitme zamanı geldi. Hava 
yağmutlu. Havaya uygun giydirip oğlumu 
okula uğutluyorum. Çayımı yuduınlarken 
günlük ga7eteye bil' göz. au yorum. 

8.10 Oç yaşındaki kızı m uyanıyor. 
Onu yıkayıp giydirirken, kıyafeı seçerkon 
beni bir hayli ugraşıınyor. Elbise beğen· 
diremiyorum. 

8.35 Nihayet kohvalııya oturuyor. 
Misafiriıniz uyudu~u için sessiz olmasını 
sık sık tekrarlasam da. az çok gürültü yap· 
masını önleycmiyorum. 

8.55 Telefon çahyor. Kadınlar Deme
ğimizden bir nrkadaşımıı Cumartesi gUnü 
toplanacaA.ımızı bildiriyor. 

9.05 Çamaşırları seçiyor. bir kısmını 
yıknmak için makinaya nuyoıum. 

9.15 Odaları ıopluyorum. eşyaların 
tozunu allyorum ve ardından yaı::ıklan dO· 
7..elliyorum. 

9.50 Misafırimiz için kahvalıı hazır
larken kızım da kahvalııyn geliyor. 
Sohbet ederek kahvaltı yapıyoruz. 

10.35 Kızımla birlikte alış-veriş yap
maya gidiyoruz. 

11.45 Alış-veriş dönüşü oğlumu da 
okuldan alıp eve dönüyoruz. Aldıklanmı
ll ycrlcşıirdikıcn sonnı öğlen yemegini 
hazırlamaya koyuluyoruın. 

Çocuklar odalannda oynuyorlar. 

12.05 Çocuk odasından gürültüler 
geliyor. Gürültü nedenini görmek için 
yanlarına gidiyorum. Bir oyuncak için 
kavga ediyorlar. Onlan ayınp yatı$tmyo· 
rum ve bu arada yemekiere bakmak için 
mutfağa koşuyorum. Sonr::ı oturnın odası· 
na geçiyor. misafirimizin hal ve haıınnı 
soruyorum. 

12.40 Öğlen yemeği ne oıuruyoruz. 

13.!5 Sofrayıtopluyor. bulaşıkinn yı
kı)'Or. çayı demliyoruın. Arada bir dcrsini 
yııpan oğlumun son.ılnnnı cevaphyor. 
derslerinde yardımcı olmaya çalışıyorum. 

13.40 Çam~ırlan senyorum. 

13.55 Kmmı ö~len uykusuna )atın· 

""'"' 

14.15 Misafirimiıle birlikte çay içerek 
sohbet ediyoruz. 

14.30 Telefon çalıyor. KOrı cemiyet 
deme~inden bir arkadaşımız pazar gUnU 
üye toplantı sı yapılacağını bildiriyor. 
Takvime toplanu tarihi ve saatini 
yazarken. diğer sayfalara bir göz auyo· 
rum. 

Yarın sabah Çocuk Doktorunda 
randevumuz var, öğleden sonra oğlumu 
git:ır dcrsine gölUnnellyim. Akşam 
Veliler Toplanusma yetişmcliyim. Iki 
gün sonra uzak bir şehirde. ülkede son 
zamanlarda gelişen olumsuz olaylanı kar· 
şı dOıenlenen bir eyleme katılmahyıı. 
ı:ıoıon gUnUmOıUn yollarda ve eylemi ger
çekleştirmekle geçeceğini düşünerek 
hareket etmeliyim. Ertesi gün de diş dok
torunda randevu. sonra temizlik. üıü .. v.s.; 
v.s .... 

Aynı gOnUn akşamı bir Alman 
Panisinin dOzenlediıi toplantiya Koınjın 
temsilcisi olarak kanlmalıyım. Eşimle 
çocuk bakımını ayarlamalıyız. Iki hafta 
sonra Komjın'ın haıırladığı merkezi bir 
ıoplanu. oç hafta sonra KOn-Türk dostluk 
toplantısına katılmalıyız. Çevremdeki ar-· 
kad:ışlanmı da zamanı nda haberdar 
etmeliyim. Bir hafta sonra kendi 
birimimizde düzenleyecetimiz Fotoğrnf 
Sergisi haıırlık toplantısı var. l ler Çar
şamba yapılan KUnçe Kurı;unu da ihmal 
etmemeli yi m. Çocuklanmin an:ı dillerinde 
konuşurken mümkün olduğu kadar 
kusursuz konu~mnh ve varolan hatalan mı 
düzclımck için de kurı;a dOzenli gitmem 
gerekli. 15 gOn sonra ne yapmam gerekti· 
ğini de düşünürken ... 

15.05 Kızım uyanıyor. Sanı 15.30'da 
oyun gurubuna gitmeliyiz. Aynı saanc oğ
lumu Handball için Spor salonuna götOr
meliyim. 

Misafirimi ihmal ettiğimi düşünerek 
15 Dakika yanında oturup sohbet 
ediyorum. 

16.45 Çocuk oyun grubundan çıkıyor. 
oğlumu Spor salonundan aldıktan sonrn. 
eve dönOyoruz. 

Bu nrad.'\ misafirimiz biraz hava almak 
için şehir parkında dolaşmış. 

Oğlum. arkadaşıyla birlikte parkıa 
bisiklet sürmek için izin istiyor. bir saat li· 
ğine kabul ediyorum. gidiyor. 

17.00 Televizyon haberlerini izleyerek 
sohbet ediyoruz. Zil çnlıyor. oğlum kapı
da. OsıO başı çamur içinde ağlı yor. 
Bisiklet kayınca düşnınş. dizleri sıyrıl
mış, Osıü ba~ı kirlenmiş. Kıyafetini de· 
ğiştiriıten. dizlerini ilaçlayıp san yorum. 

17.25 Akşam yemeliini hawlnınam 
gerek. hergün oldugu gibi ne pışireyim ıe
laşına dOşuyorum. 

17..S5 ~ım telefon tdi)or. o\Ji:~mı 
Oı el'!' bir •ft aıwsı olcıupum. tt dl\n!J:ıO 
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eve u linımadan ıoplanıı yerine gitmesi ge
rekıiAini \'C gecikeceA:i için mis.afırimiz. 
den özür d iternemi bildiriyor. 

18.05 Oğlum telaş lı bir halde beni ça· 
l\ınyor. Çocuk odasına koşuyorum. Gör
dOklerime inanamıyonıın. Kııım sanki 
krem kutusuna dUşmOş de çıkmış bir 
halde. Eline geçirdiği el krenıini tepeden 
tırnağa her tarafına sürmüş. elbiselerine 
haua halılara bile bulaşurmış. Gel bir de 
bu işte uğraş ... 

18.25 Akşam yemeğini yine tam 
biraraya gelmeden yiyoruı.. 

19.10 Sofrayı topluyor. bulaşıklan yı· 
kıyorum ... 

19.20 Zil çalıyor. Kapıya yöneliyo
rum. Dernek arkadaşlarmuzdan ikisi 
ziyarete geliyorlar. Misafirimiıle onlara 
başbaşa bınıkıp çocuklan yatım1a hazır· 
lıklanna koyuluyorum. 

19.35 Çocukları banyoda yıkıyor. diş
lerini dOzenli fırçalamalan için, pijamala
nnı oyalanınndan giyinıncieri için çaba 
sarrediyorum. Tabii her akşam olduğu 
gibi uzunca bir hikaye okumadan 
uyumuyorlar. 

20.55 Nihayet çocukları uyuıabildim. 
Oturma odasında başbaşa bırakuğım 
misafirlerimin yanına gelip. birlikte çay 
içiyor ve sohbet esnasında yorgunluğumu 
da hissettigim halde, derin bir nefes 
alabiliyorum. 

Çocuklar uyuduktan sonra kendimi 
nedense dahn scrbcS1 ve rahat 
hissediyorum. Sanki oıcrimdeki 
sorumluluk yOkOnO geceye devreimişim 
ve tekrar rahatsız edilme korkusu. içimde 
biraz eksiimiş gibi. 

22.30 Eşim geliyor. Hep birlikte bir 
si.ire otunıyor, tartışıyor ve sohbete 
onunla devam ediyoruz. 

23.55 Misafirleri uğurladıktan sonnı 
nihayet güne vedn etmek için yatağıma 
giriyorum. Biraz kitap okuyorum. 
Yorgunluklan uykum gelmiyor. Kendi 
kendimle hesaplaşıyorum. Ben bugün 
Kürt kimliğim için. halkım için. Kürt ka
dınhğun için. çocuklarım ve ailem için ne 
yapabildim? Halk1mın kunuluş mOcade
lesine bir kalkım oldu mu? Misalirimizi 
memnun edebildi m mi? 

BUtUn yorgunluğuma rağmen yapllk· 
lanının yeterli olmadığına inanıyorum. 

Çocuklarımızla ana dillerinde konuş
mamız. kültürümüıo gelişı i mıenıiı. Kon 
kitle ve kadın örgüılerini daha çok 
desteklememiz. çevremizdeki insanlan da 
bu yönde teşvik etmemiz gerektiğine ina~ 
nıyorum. Kendi kendime Komjın'ı "'e di
ğer demokratik yöntemlerle çalışan ôrgOı
leıi ıom yoğunluğuma rağmen olağan gli· 
cümle desteklemeye de•·am edeceğıme 
dair söz \'Criyorum. 

7.15 Radıodan gelen mOzık "'"Ye 
uyıruyarum. Yeru bır~ 
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