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Merhaba
Savaşın insanların, kadınların, çocukların hayatını
cehenneme çevirdiği günleri yaşıyoruz. Tanık
olduğumuz vahşet, her birimize bir kez daha en
temel sorumluluğumu anımsatıyor: Clara Zetkin’in
dediği gibi yaşamı savunmak için mücadele etmeyi.
Düzenlediğimiz toplantılar, yaptığımız etkinliklerle
orada olup bitenleri daha geniş kadın kitlesine
anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Dayanışma
kampanyalarına katılıyor, eylemler düzenliyoruz.
Ama ne yapsak az, ne yapsak sanki eksik.
Bu sayımızda, Rojava’da, Şengal’de Kobane’de olup
bitenlere ve tanıklıklara yer vermeye çalıştık. Bunu
yaparken farkına vardık ki ne söylesek az, ne yazsak
orada olup bitenleri anlatmaya yetmiyor. 
...

Her talebin, her sorunun daha fazla kişiye
ulaşması, benimsenmesi için daha fazla çaba
harcanmasına yönelik zor bir dönemdem geçiyoruz.
Alternatif yayın kaynakları da olmasa bazı
gelişmelerden, ya da gelişmelerin nasıl
şekillendiğinden, arka planlarından neredeyse hiç
haberimiz olmayacak. Bizim gündemlerimize,
taleplerimize ise sermaye basınının gözü kulağı
kapalı. Bu yüzden attığımız her adım, sesimizi
duyarabildiğimiz her mecra çok önemli, çok değerli.
Bir süredir internet sayfalarımızı aktüelleştirmeye,
yeni bir görünüm ve içerikle sizlerle kadınların
cephesinde olup bitenleri paylaşmaya çalışıyoruz.
Tıpkı dergimizin olduğu gibi, internet sayfalarının
da çok yönlü desteklenmesine ihtiyacımız var.
Hepimizin bu konuda da atması gereken adımlar
var. „Neler yapabiliriz, nasıl daha fazla kadına
ulaşabiliriz“ sorularının yanı sıra daha düzenli
haber akışının sağlanmasından, daha fazla
muhabirin, yazarın, redaktörün görev almasına,
daha fazla sayıda derginin satılmasına, daha farklı
materyallerle yaptığımız işin büyütülmesine ve
farklı kaynaklar yaratılmasına kafa yormamız
gerekiyor.  Yakında 10. yılını kutlayacak GKB’nin
daha güçlü olabilmesinin koşullarından biri de bu.
Bu konuda önümüzdeki dönem hem bölge
derneklerimizin hem de dergimiz okurlarının daha
fazlasını yapacağına inanıyoruz. Düşünelim.
Planlayalım. Hep birlikte. Başka neler yapabiliriz? 

Keyifli okumalar...



Man kann nicht hoffen, die Welt zum Besseren zu wenden, wenn
sich der Einzelne nicht zum Besseren wendet. Dazu sollte jeder von
uns an seiner eigenen Vervollkommnung arbeiten und sich dessen

bewußt werden, daß er die persönliche Verantwortung für alles
trägt, was in dieser Welt geschieht, und daß es die direkte Pflicht

eines jeden ist, sich dort nützlich zu machen, wo er sich am
nützlichsten machen kann.

Marie Curie (1867 - 1934), 
polnisch-französische Physikerin und Chemikerin, 1903 Nobel-

preis für Physik, 1911 für Chemie
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AVUKAT DR HAYRiYE
YERLiKAYA

Cinsiyet
rolleri ka-
dını baskı altına alma
ve ikinci sınıf vatandaş
olarak algılama gelene-

ğinin en etkili sebepleridir. Yaşa-
dığımız toplumda geleneksel
cinsiyet rollerinin hala ne kadar
hakim olduklarını bu yıl açıklanan
bir araştırma sonuçları gözler
önüne serdi (Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge, Becher,
Inna/El-Menouar, Yasemin:
Geschlechterrollen bei Deutsc-
hen und Zuwanderern christlic-
her und muslimischer
Religionszugehörigkeit, Forsc-
hungsbericht 21, 2014). 

Göç ve Mülteciler Bakanlı-
ğı’nın insiyatifi üzere yapılan

araştırmada, Almanya´da ya-
şayıp göç hikayesi olmayan hris-

tiyanların, İtalya, Romanya ve
Polanya´dan göç etmiş hristiyanla-
rın ve İran, Türkiye, Güneydoğu
Avrupa, Güney Asya, Kuzey Afrika
ve Yakın Doğu´dan gelen müslü-
manların cinsiyet rollerini ne denli
kabul edip yaşadıkları araştırılmış.
Araştırmada 3.000 kişiyle anket
yapılmış.

Araştırmanın temel sorusu ise,
özellikle müslüman toplumun kadın
erkek eşitliği konusunda ne kadar
teşvike ihtiyacı olduğu olmuş. 

Araştırmanın sonuçlarına göz
atmadan önce cinsiyet rollerini ta-
nımlamak önemli.

Cinsiyet rolleri iki boyuta sahip-
tir. Birinci boyut makro boyutudur
ve yaşanılan toplumda hakim olan

ve cinsiyetle bağdaştırı-
lan davranış biçimleri, bakış

açıları ve kuralları içermektedir.
Toplumun ölçü oluşturan beklenti-
lerini içerir makro boyutu ve kişile-
rin cinsiyet rolleri ile ilgili
görüşlerini ve davranış biçimlerini
etkiler (Alfermann, Dorothee,
Geschlechterrollen und gesch-
lechtstypische Verhaltensweisen,
1996, S. 31).

Cinsiyet rollerinin ikinci boyutu
da mikro boyutudur. Mikro boyutu
kişilerin cinsiyet rollerine ilişkin gö-
rüşlerini ve güncel hayatta, bil-
hassa ilişki ve aile içerisindeki
görev dağılımında, ne denli uygula-
dıklarını tarif eder. 

Araştırma, göç etmiş insanları
mercek altına aldığı için, göçün var
olan cinsiyet rollerini etkilediğini ve
göç eden toplumun bu konuya yö-

Alman toplumunda yaşayan aileler ve
geleneksel cinsiyet rolleri 
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nelik farklılıklar göstermesinin de-
ğişik eğitim ve kentleşme seviye-
leriyle bağlantılı olduğuna (Tunç,
Michael, Männlichkeiten in der
Migrationsgesellschaft, 2010, S.
21) işaret etmiştir. Göçmenlerin
göç ettikleri toplumun kurallarına
adapte olduklarını ve bunun gös-
tergesinin gittikçe artan bo-
şanma sayılarının, yükselen evlilik
yaşının ve azalan çocuk sayısının
(Karakaşoğlu, Yasemin, Gesch-
lechtsidentitäten unter türkisc-
hen Migranten und Migrantinnen
in der Bundesrepublik, in: Özo-
ğuz, Aydan, Geschlecht und
Recht, Argumente zum deutsch-
türkischen Dialog, 2003, S. 46)
olduğu vurgulanmıştır.

Cinsiyet rolleri tanımlamasına
uygun, araştırmanın sonuçları iki
kategoriye ayrılarak sunulmuştur:
Cinsiyet rollerine yönelik görüşler
ve cinsiyet rollerinin uygulanma-
ları. 

Genel olarak söylenebilen, ge-
leneksel cinsiyet rollerinin Al-
manya toplumunda hala
sanılandan çok geçerli olduğu ve
müslümanlar ile hristiyanlar ara-
sında her ne kadar farklar olsa
da, bir çok konuda benzer vazi-
yetin geçerli olmasıdır. 

Örneğin ataerkil görüş, yani
kadının aile ve iş hayatında erke-
ğin arka planında kalmasına dair
bakış açısı, hristiyan toplumunda
da, müslüman toplumunda da
büyük bir azınlık tarafından mü-
dafaa edilmektedir (hristiyanlar
yüzde 11, müslümanlar yüzde
17).  Böylece evrensel bir insan
hakkı olan kadın erkek eşitliği her
iki toplumda da içselleştirilmiş bir
değerdir.

Araştırmanın cinsiyet rollerine
ilişkin görüşler konusundaki so-
nuçlarına bakarsak, önemli veriler
bunlardır:

- Kadının görevinin ev işleri
ve ailevi işlerden oluştuğu, erke-
ğin ise aileyi geçindirmekten so-
rumlu olduğu görüşünü
müslümanların yüzde 42,7'si,
hristiyanların ise yüzde 25,9’u
savunmuş. Ancak genç nesillere
sorulduğunda, müslümanların
yüzde 28,9%´ u ve hristiyanlarn
yüzde 15,5' i bu görüşe katılmış;

- kadının bakire olması şartı
müslümanlar arasında, liberal dü-
şüncelere sahip olanlar arasında
dahi hala çok önemli kılınmış. Al-
manya' da doğan veya büyüyen
müslümanların hemen hemen ya-
rısı bu görüşte olduğunu belirt-
miş. Hristiyanlar için bakirelik
neredeyse hiç önem taşımayan
bir etken olarak nitelendirilmiş;

- din farkı belirtmeksizin,
inançlarını güncel hayatında ya-
şayan kişilerin daha büyük
oranda  geleneksel cinsiyet rolle-
rini önemsediği öğrenilmiş.

Cinsiyet rollerinin aile hayatın-
daki uygulanmaları konusundaki
verilere baktığımızda, bunları gö-
rebiliyoruz:

- Ev işlerindeki görev dağı-
lımında, hem müslümanlarda hem
hristiyanlarda hala geleneksel an-
layış hakim: ev işlerini, yani ça-
maşır yıkamayı, temizliği ve
yemek yapmayı kadınlar yalnız
başına üstlenirken, erkekler tadi-
lat işlerini üstleniyor. Ancak an-
kete katılan hristiyanların yüzde
75' i ve müslümanların 91’i bu
durumdan hoşnut olduğunu be-
lirtmiş;

- eğitim ve veli görevleri ile
ilgili sorumluluğu genelde kadın
ve erkek aynı oranda üstleniyor.
Ancak hristiyanlarla kıyaslandı-
ğında eğitim konusunu tek ba-
şına göğüsleyen müslüman
kadınların sayısı daha fazla;

- müslüman ilişkilerin üçte
ikisinde geleneksel iş dağılımı ge-
çerli, bu ilişkilerde erkek fulltime
çalışırken kadın ya part time ya
da hiç çalışmıyor; hristiyanlarda
ise bu geleneksel çalışma dağılımı
'sadece' yüzde 38,2’si tarafın-
dan uygulanıyor. Ama hem müs-
lüman kadınlar hem de hristiyan
kadınlar, ilişkilerinde hem kadının
hem de erkeğin full time çalışma-
sını tercih ettiğini belirtiyor.

Müslüman kadınların daha az
oranda full time çalışmalarının
daha fazla sayıda 6 yaştan küçük
çocuk bakıyor olmalarından kay-
naklandığı düşünülüyor; 

- hristiyan ve müslüman
göçmen kadınların Almanca diline
'iyi derecede' sahip olduklarında
daha çok iş hayatına katıldıkları,
Almanca diline 'pek iyi' derecede
sahip olduklarında daha sık full
time çalıştıkları görülüyor;

- kadınların eğitim seviyele-
rinin yüksek olduğunda, daha az
oranda geleneksel görev dağılımı-
nın uygulandığı ve erkeklerin ail-
evi görevleri ve eğitimle ilgili
görevleri daha fazla üstlendikleri
görülüyor;

- müslüman kadınların
yüzde 10' u kişisel kararlarını, ör-
neğin çalışma hayatına katılıp ka-
tılmama kararlarını, özgürce
veremiyor, bu kararlar ilişki yaşa-
dıkları erkekler tarafından verili-
yor;

- Geleneksel rollerden uzak
yaşayan ilişkilerde de bir çocu-
ğun doğumundan sonra gelenek-
sel cinsiyet rollerinin daha fazla
uygulanmaya başlandığı görülü-
yor.

Araştırmanın sonuçları yaşadı-
ğımız çok renkli toplumun bir ko-
nuda tek renk olduğunu ve ne
yazık ki barındırdığı değişik kül-
türlü toplulukların ortak noktala-
rının geleneksel cinsiyet rollerinin
hala ciddi oranda hakim olduğunu
gösteriyor. Ataerkil düşüncelerin
gittikçe azaldığını görmek her ne
kadar umutlandırıyor olsa da,
müslüman toplumunun daha
ciddi oranda geleneksel cinsiyet
rollerini savunduğu ve yaşadığı
gerçeği bu konuda daha çok
emek sarf edilmesi gerektiğini
tüm açıklığı ile ortaya koyuyor.

Araştırma verilerinden çıkarta-
bildiğimiz sonuç, yaşadığımız
toplumda göç etmeyen insanların
kadın erkek eşitliği konusunda
teşvike ihtiyacı olduğudur. Öte
yandan göçmenler arasında kadın
erkek eşitliğine ulaşmanın Al-
manca dilinin geliştirilmesi ve
mümkün olduğunca iyi eğitim
alınmasının sağlanması gerektiği-
dir.
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Kobanê direniyor. IŞİD çetelerinin
azgın saldırılarına karşı direniyor.
Bugün Kobanê’yi savunmak sadece
IŞİD barbarlığına karşı değil; emper-
yalizm ve gericiliğin işgal planlarına

karşı halkların demokratik geleceğini savun-
maktır. Katledilen, tecavüze uğrayan kadınla-
rın, çocukların haklarını savunmaktır. Kadınlar,
savaşın en ağır bedellerini öderken IŞİD’in sal-
dırılarına karşı özgürlük için mücadele etmek-
tedir. Evlerini, topraklarını terketmek zorunda
kalan kadın ve çocuklar, sığındıkları yerlerde
de yokluk ve her türlü acı karşısında yaşam
mücadelesi vermektedir.

IŞİD’in saldırılarını protesto etmek ve Ko-
bane’de direnişi desteklemek için Türkiye gene-
linde yapılan gösterilerde çok sayıda kişi
yaralandı, ölü sayısı ise durmadan artıyor. Türki-
ye’nin bir çok şehrinde yapılan eylemlere polisin
yanı sıra IŞİD ve Hizbullah yanlıları saldırıyor, ya-

kıyor, yıkıyor, yaralıyor, öldürüyor. Kimi şehir-
lerde sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Irkçı ve
şoven söylemler yandaş gazetelerin manşetle-
rine taşınıyor. AKP hükümeti barış ve kardeşlik
isteyenlere saldırarak kimin yanında olduğunu bir
kez daha gösteriyor.

AKP’nin Suudi Arabistan ve Katar ile birlikte
kışkırttığı mezhepçi politikalar nedeniyle palazla-
nan IŞİD barbarlığından kurtuluşun yolu, yeni mü-
dahale planlarından değil halkların kendi
geleceklerini belirlemesinden geçmektedir.

Savaş bir insanlık suçudur. IŞİD ve onu besle-
yen iktidarlar kadınların bedenlerine doğrudan bir
tehdittir. Katliama sessiz kalmayalım. Göçmen
Kadınlar Birliği olarak, IŞİD barbarlığına, saldırıla-
rına, işgal planlarına karşı, herkesi Kobane ile da-
yanışma ve mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

Gün dayanışma günüdür, birlikte hareket
etme günüdür, IŞİD terörüne karşı direnen Kürt
halkının, kadınların yanında olma günüdür..

Kobanê ile dayanışmayı
büyütelim!
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FULYA ALiKOÇ

“….
NAMUSTUR”

Yaklaşık 4 saati bulmuştu Kobanê içindeki
yürüyüşümüz. Üç dört yaşında eliyle
zafer işareti yapan, çıplak ayaklı çocukla-
rın gözleri olmasa… Zaten kıtlıkla boğu-
şan Kobanêli kadınların ellerindeki sınırlı

miktardaki suyu kovalara doldurup sokakta bar-
daklarla bizimle paylaşan (kız)kardeşlikleri ol-
masa… Yanımızda, kılımıza zarar gelmesin diye
-belki de cepheyi bırakıp gelmiş- kadın erkek YPG-
YPJ’liler olmasa… Evet, belki tüm bunlar olmasa
Türk Silahlı Kuvvetleri ve içi dışı çirkinlik dolmuş,
halkın vekillerinin çağrılarına cevap dahi vermeyen
bakanlıklar amacına ulaşabilir ve pişman olabilirdik
sınırı delip geçtiğimize. Ama… O çocuklar vardı. O

kadınlar vardı. YPG-YPJ vardı. Ve biz sınırları tanı-
mamıştık; Kobanê’deydik. Birkaç adım sonra, Tür-
kiye tarafında tepeye yazılmış yazı daha net
görülüyordu artık: “HUDUT NAMUSTUR”. Devletin,
tüm o kadın ve halk düşmanlığı, tüm o eril aklı,
tüm o eril dili en militarist biçimiyle karşımızda du-
ruyordu. Biz hududun namusuna halel getirmiştik.
Sınırın bir yakasından öbür yakasına sürülerek, bir
nevi, “namus” diyeti ödetiliyordu bize…

İSTANBUL’DAN YOLCULUK
Halel getirişimiz İstanbul’dan başlamıştı bir gün

önce. İstanbul’dan kalkan tüm araçlar arandı, ta-
randı; kılın tüyünden bahaneler bulunarak bağ-
landı. Çevik kuvvetin kontrol ettiği araç
muayeneleri… A4 kağıda alelacele el ile yazılmış,
Urfa valiliği tarafından gönderildiği iddia edilen ve
İstanbul’dan çıkışın yasaklandığını bildiren tebligat-
lar… Gerçek bir saçmalığın karşısında aklın söyle-
yebileceği pek az şey vardır. Biz de pek bir şey

Kobanê namustur
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söyleyemedik zaten. Kendi yöntemlerimizle başımızın
çaresine bakacaktık. Beyoğlu’ndan yaklaşık 60 kişi
parça parça özel binek araçlarla Kurtköy’deki buluşma
noktasına ulaşmaya çalıştık. Biz, 18 kişilik bir ekip hay-
van taşıyan bir aracın kasasında, kımıldayacak bir san-
tim bile olmadan, oksijensiz kalarak 1,5 saatlik bir
yolculuğun ardından buluşma noktasına vardık. İnsan
yazarken bile yoruluyor. Kararlılık ve inanç olmasa çeki-
lecek eziyet değil anlayacağınız. Sonrası bildik tanıdık.
Güç bela çıkabildiğimiz yolculuk boyunca engellemeler,
aramalar… Terörle Mücadele’nin söyleyip Trafik Şu-
be’nin yazdığı cezalar…

SURUÇ’A VARIŞ
Urfa’ya girdiğimiz andan itibaren, özellikle Bire-

cik’ten Suruç’a kadar, yol üstündeki köylerde pencere-
lere, damlara koşup zafer işaretleriyle bizi selamlayan
kadınlar ve çocuklar… Çobanlar… Esnaf… Devletin her
direnç kırma hamlesi, her eziyeti bir adım sonrasında
halkın umut dolu bakışlarında şifa buluyor gibiydi. Kür-
distan halkı bizden, biz Kürdistan halkından umut ve
inanç tazeliyorduk. En çok da ilkokul bahçelerine yerleş-
tirilmiş Suriyeli sığınmacıların selamları… Biraz da şaşkın
bakışları… Uzuuun bir süre yalnız kalmışlığın dost eli
bulduğu zaman yaşadığı anlam verme çabası okunu-
yordu. Bir yandan batı kentlerinin sterilliğinde topladığı-
mız yardımların ne denli hayati olduğunu ama öbür
yandan ne kadar yetersiz olduğunu görebilirdiniz. Sınır
köyü Bethe’ye (Eğrice) varana kadar defalarca tekrar
eden iç sesim buydu: “Başka bir şey de yapmak lazım”.
Bir nevi “o” şeyi yapmak için buradaydık ama… Ama’lı
idi işte.

SINIRDA NÖBET
Bethe’ye vardığımızda HDK-HDP bileşenlerinden olu-

şan komite, bizi 40-50 kişilik gruplar halinde 20-30
metre aralıkla sınırın 500 metre uzağına yerleştirdi.
Savaş tam karşımızdaydı. Roket, top, silah sesleri… İlk
gittiğimizde yadırgadığımız çatışma seslerine biz bile
alışır olmuştuk bir süre sonra. Gece boyunca sabaha
kadar sınırda nöbet tutuldu. Sınırdan gelen ya da sınıra
giden her araç durduruldu, arandı; Türkiye’den IŞİD’e
katılan, IŞİD’den Türkiye’ye geçen olmasın diye. İdeal
koşullarda halkın güvenliğini sağlaması beklenen devle-
tin işini Kürdistan halkı yapıyor, biz de onlara omuz ve-
riyorduk. Ara ara, bir umut, sesimiz karşıdan duyulur
diye… Biz buradayız, demek için, “BijîBerxwedana YPG”
sloganları atıyorduk hep birlikte, binlerce kişi.

26 Eylül sabahı oldu. Her sabah gibi o sabah da IŞİD
vahşetinden kaçan aileleri taşımıştı. Bir kısmı köydeki
Eğrice İlkokulu’nun bahçesindeydi. Savaşın gölgesinde
hâlâ çocuk mudur bir çocuk? Tarama seslerine alışkındı-
lar sanki. Küçücük bedenlerini hala titreten roket sesle-
riydi. Suruçlu çocuklardan Türkçe öğretmelerini
istemişlerdi gelir gelmez. “Senin adın ne”, “Acıktın mı”,
“Acıktım”, “Ekmek”… İlk öğrenilen kelimeler. “Mer-
haba”dan bile önce geliyordu öğrenilecekler
listesinde.Kadınlar biraz daha ürkek, binlerce insanın bu-
rada ne aradığını merak ediyor gibiydi fotoğraflarını
çekmek istediğimde. “Rojnamerojname” deyince, içle-
rinden yaşlıca bir teyze bir şeyler söyledi. Kürtçe bilme-
diğim için hiç bu kadar canım yanmamış, kendime hiç
bu kadar kızmamıştım. Genç bir kadın çat pat Türkçe-

siyle çevirmeye çalıştı: “diyor ki yaz, yaz”
Köylülerden pek bir şey talep etmemeye çalışıyor-

duk. Hem, zaten Kobanêlilerle birlikte 3-4 katına çıkan
hane nüfusuna yük olmamak için hem de bize yardım
ettikleri gerekçesiyle baskı yapan devletin eline koz
vermemek için. Ama az buçuk Türkçe konuşan bir abla-
nın ısrarına dayanamayıp davetine icabet ettim. “Erkek-
ler başının çaresine bakar. Gel, tuvalet, su ihtiyacını
gör” dedi. Girdim. İstanbul’dan gelen başka arkadaşlar
da oradaydı. 8-9 yaşlarında bir erkek çocuğu çayımı
koydu. Kobanê’den geleli 10 gün olmuş. Babasını ve
abisini cepheye gönderip annesi ve kardeşleriyle gel-
mişti. Bir çocuğun hikâyesi hepsinin olunca hangi birini
anlatmalı? Savaş bir çocuğun gözlerinden, yere değen
çıplak ayaklarından okunabiliyorsa hangi kelimeleri kul-
lanmalı?

SINIRLARI SIFIRLAMAK
Öğleye doğru çatışmalar yoğunlaştı haberi geldi. İs-

tanbul’dan gelenlere otobüslere binme çağrısı yapıldı.
Sınıra gidiyorduk, sıfır noktasına. Yüzlerde en ufak bir
tereddüt bile okuyamazdınız. Sıfır noktasındaydık. Ciğe-
rin bir yarısı yanıyorsa öbür yarısı n’etsin? En önde kar-
deşleri cephede IŞİD denen çeteye hepimiz için, insanlık
adına savaşan Kürt gençleri, hemen arkasında biz…
Tüm o çatışma sesleri arasında TSK’nın koyduğu tel ör-
güler teferruattı. Her teferruat gibi bir anda yıkılıverdi-
ler zaten. Oradaki birkaç asker bile ne yapacağını
şaşırmıştı. Tel örgüleri aştık. Kobanê sınırını belirleyen
demiryoluna kadar yaklaşık 300 metrelik mayınlı arazi-
nin ortasındaki patikadan yolu bilenlerin rehberliğinde
bizi bekleyen Kobanêlilere kavuşmamız çok kısa sürdü.
Sınır, binlerce kişinin “BijîBerxwedana YPG”, “BijîBerxwe-
danaKobanê” sloganlarıyla inliyordu.

“Bu sınır kalkacak, Kürdistan birleşecek” demişti bir
genç köye ilk vardığımızda. O gelecek zaman kipinin bir
provasını yaşıyorduk. Akrabalarına ve yakınlarına kavu-
şanlar, kucaklaşanlar… Köylerinden kaçıp sınırın yakı-
nına çadır kuran, her an Türkiye’ye geçmeye hazır
aileler, kadınlar, çocuklar… Kobanê sokaklarında mer-
keze doğru sloganları bir an bile kesmeden ilerliyorduk.
Evinin kapısında, sağ elinde henüz bir yaşını bile doldur-
mamış bebeği, sol elinde silahıyla dimdik duran Kobanêli
kadındı, “özgür vatan savunması” dedikleri. Çıplak,
tozlu ayaklarıyla, gözlerindeki ışıkla, zafer işareti yapan
ve bize slogan attıran, tüm o yoksulluğuna rağmen
umudun vücut bulmuş hali olan 5 yaşlarındaki çocuktu.
YPG’li gençlerin dimdik duran, direngen ve kararlı be-
denleriydi. Bir ciğerin iki yarısının buluşmasıyla bayram
yerine dönmüştü Kobanê merkezinin sokakları.   

MAYIN TEHDİDİYLE TERBİYE ETMEK
Yandaş medyanın “1 saat içinde fikir değiştirip geri

döndüler” diye komik bir çaresizlikle itibarsızlaştırmaya
çalıştığı bu kavuşmadan geri dönme vakti geldi. Geldiği-
miz yoldan aynı coşkuyla geri dönüp demiryolunu aşa-
rak mayınlı araziye vardık. TSK, topunu tankını tüfeğini
toplamış, asker yığmış bizi bekliyordu sıfır noktasında.
Patikadan ilerledik. Bir ucumuz Türkiye sınırının sıfır
noktasında, bir ucumuz Kobanê sınırındaki demiryo-
lunda, binlerce kişi T.C.’nin bizi içeriye almasını bekle-
dik. Komik gerekçeler konusunda yaratıcılığı tecrübeyle
sabit olan devletimiz, bu kez bizi içeri alırsa sınır ihlali
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suçu işleneceğini söylüyordu.
Oturma eylemi başlatıldı, vekiller
araya girdi, pazarlıklar yapıldı.
Birkaç saat önce geçtiğimiz sınırı
ihlal ettirmeme inadı tutmuştu
TSK’nın. “Her ihtimale karşı” pa-
tikanın kenarlarında insan zinciri
oluşturuldu ki insanlar panik ha-
linde mayınlı araziye kaçışmasın-
lar. “Yok artık, bu kadar insanı
mayınların içine sürmezler” diyen
dünyanın en iyimser sağduyusu-
nun hiçbir karşılığı yoktu sınırın
Türkiye tarafında. Bize gösteri-
len geçiş kapısına doğru gitmeye
yelteniyorduk ki biber gazlı mü-
dahale başladı. T.C., “ya mayın-
lara atlarsınız ya da bu gazı
solursunuz” diyordu apaçık. O
nasıl bir soğukkanlılıktır! Binlerce
kişi, biber gazının ardından ger-
çek mermi gelecek mi endişesine
rağmen patikanın kenarlarında
oluşturulan zincirin dışına taşma-
dan Kobanê’ye doğru geri yürüdü. O gaz bulutunun
arasında belli olsun diye etrafı taşlarla çevrelenmiş bir
mayına silme geçildiğini gördüm. Bu birkaç santimdi
devletimizin bize tanıdığı yaşama şansı. Mayına basıp
parçalanmakla terbiye etmeye çalışıyordu bizi.

Kobanê sınırı boyunca batıya doğru yürüyüşümüz
başladı. Yeni binaların inşa edildiği mahallelerden, köy-
lerden, bostanlardan, çorak arazilerden geçiyor, devle-
timizin bizi içeri almaya razı geleceği bir sınır kapısı
bulmaya çalışıyorduk. Devlet o gün pek nazlı çıktı. Belli
ki bizi saatlerce aç susuz yürüterek terbiyesine devam
edecekti; sınır tanımamamızın diyetini böyle ödete-
cekti. Yorgun muyduk? Evet. Yılgın mıydık? Asla!Bize
eşlik eden YPG güçleri, her geçtiğimiz mahallede,
köyde bizi sloganlarla karşılayan çocuklar, bir tas su
uzatan kadınlar yılgınlığa izin vermiyordu. Oradan oraya
sürükledikten sonra Suriyeli sığınmacıların alındığı sınır
noktasına yaklaşırken geçtiğimiz çorak bir arazide ka-
famı kaldırdığımda gördüm o “heybetli” yazıyı: “HUDUT
NAMUSTUR”. Belli ki namusu sadece erkeğine hizmetle
mükellef kadının bedenine, daha doğrusu kadın bede-
nini namusa hapseden, her gün “namus” adına işlenen
kadın cinayetlerini görmezden gelen, meşru kılan dev-
letimiz namusuna leke sürülmüş hissediyordu; bu lekeyi
derhal temizlemeliydi. Durdum ve geri dönüp Koba-
nê’ye doğru baktım. Emperyalist güçlerin bölgeyi yeni-
den şekillendirme plan ve çabaları, bu uğurda
güçlendirdikleri çeteler, mengenenin öbür ucundan
sıkan bölge diktatörleri, Türkiye’nin bu pastadan pay
kapmak hevesiyle hortlattığı IŞİD vahşeti… Tüm bu
zulme karşı sadece var olmak için değil, insanlığı ayak-
lar altına alan bu şirazesi kaymış “güçler dengesi”nin
oyununu bozarak tek başına, kendi öz gücüyle direnen
Rojava, Kobanê…  Zikredildiğinde bile tüylerimi ürpert-
meye yeten bu kelimeyi istemsizce cümle içinde kul-
landım o an: “Kobanê namusumuzdur artık”.

HER ŞEYİ DİZE GETİREN GERÇEK
En sonunda TSK’nın bizi almaya razı geleceği sınır

noktasına vardık. Binlerce araba, kamyon, hayvan sürü-
leri Türkiye’ye alınmayı bekliyordu. İlk önce T.C. vatan-
daşları alınacaktı, yani biz. Akşamın karanlığı inerken
bekleyişin gerginlik dozu artıyordu. Ne de olsa yüzü-
müze tank namluları çevriliydi. Öte yandan top sesleri,
IŞİD’in yakınlarda bir yerlerde olduğunu söylüyordu.
Gece çökmüştü, devlet hâlâ nazlanıyordu. İnsanlar en
öndeki heyetin görüşmelerini duymak, bir an önce sınırı
geçebilmek için tel örgülere doğru yaklaştı. Bir kez
daha… Biber gazı. Art arda. Arabaların altına ardına
saklananlar, kaçışanlar... Birbirini kaybedenler… Gece
karanlığının yuttuğu çığlıklar… Yeryüzünde canlı canlı
mahşer günü. Zaman mevhumu yitip gitti ama sanırım
bir saati buldu yeniden sakinliğin sağlanması. Keyfe
göre bazen yirmişer bazen beşerli gruplar halinde içeri
alınıyorduk. Kadınlara öncelik tanındı. İlk adım kimlik
tespiti; adımız ve kimlik numaramız kaydediliyordu.
İkinci adıma yani üst aramaya geçerken sözlü tacize
uğramak gibi bir ara adım düşünülmüş. Kadınların çan-
taları aranırken tüm eşyaları yere dökülerek ifşa edili-
yordu. Türkçe bilgisinin emir kipinden ibaret
olduğundan şüphelendiğim çevik kuvvet mensubu kadı-
nın yüzüne baktım. Sadece Türkiye-Suriye değil, ezilen
cinsiyet paylaşımımızın sınırındaydık; o bir tarafında,
ben karşı tarafında. Üst aramasına geçince başında
erkek bir çevik belirdi; “Bu öğrenci galiba” dedi. Kadın
polisin elleri,vücudumun adamın gösterdiği bölgelerinde
geziniyordu. Dördüncü aşama bu esnada gerçekleş-
mişti zaten; herkesin tek tek fotoğrafı çekildi. Paylaş-
tıkları bu hastalıklı fantezinin bitmesini beklerken sınırı
aştığımız anı, Kobanêli çocukları getirdim gözümün
önüne. “Ne yaparsanız yapın bugün sınırları yıktığımız
gerçeğini değiştiremeyeceksiniz” dedim içimden, “sınır-
ları bir daha asla konmamak üzere kaldıracağımız ger-
çeği gibi”.

www.evrensel.net



Türkiye’den Rojava’ya, Şengal’e, Avrupa’dan Ko-
banê’ye binlerce kilometre ötede acı ve öfke
paylaşılırken, kadın dayanışması sınır tanımıyor.
Türkiye’de olduğu gibi dünya kamuoyu da, bir
yandan IŞİD’e katılan kadınları diğer yandan da

IŞİD’e karşı savunma yapan kadınları konuşuyor. Öyle ki
ana akım medyanın bile bir şekilde kadınların verdiği bu
mücadeleyi “hayranlıkla” takip ettiklerine, hatta “roman-
tik” tasvirlerle direnişçi kadınları ön plana çıkarmaya baş-
ladıklarına tanık oluyor, hatta gerilla kadınların
kıyafetlerinin kimi moda dergilerinin kapaklarında “trend”
olduğunu görüyoruz. Bu “estetikleştirme” çabalarının
yanı sıra kadınların IŞİD’e karşı verdikleri mücadelenin
dünya kadınları için neden önemli olduğunun tartışmaları
da yapılıyor. Tespit basit; IŞİD kazanırsa en çok kadınlar
kaybeder. Bu nedenle de; Türkiye’den Almanya’ya, Afga-
nistan’dan Arjantin’e gerçekleştirilen eylemlerde kadınla-
rın en önde  yer alması da önem kazanıyor. İşte Türkiye
ve dünyada; “Savaşa hayır demek ve geleceğimize sahip
çıkmak için dayanışmayı büyütelim” diyen kadınların, Ko-
banê ile dayanışma kampanyaları, eylem ve etkinliklerin-
den süzülerek gelen sözler...

ALMANYA: BAŞKA NE YAPAB İL İR İZ?
Pel in ŞENER- Rojava’dan Şengal’den Kobane’den

binlerce kilometre ötede dayanışma sınır tanımıyor. Sa-
dece dayanışma değil, acı ve öfke de. Günlerdir Al-
manya’nın dört bir köşesinde eylemler, nöbetler basın
açıklamaları, yürüyüşler yapılıyor. Göçmen Kadınlar Birliği
olarak da Almanya’nın bir çok şehrinde düzenlediğimiz
eylemlerde, katıldığımız her gösteride, dağıttığımız her
bildiride, çaldığımız her kapıda, açtığımız bağış kampan-
yasında anlatıyoruz orada olup bitenleri. „Başka ne yapa-
biliriz“ diye soruyor herkes birbirine.  Akrabaları
Rojava’da olan genç bir kadın endişeli. „Günlerdir haber
alamıyoruz“ diyor. Sonra, „ama kötü bir şey olsaydı şim-
diye dek duyardık. Demek ki yaşıyorlar“ diye ekliyor. Sa-
dece o genç kadın için değil, sokağa çıkan herkes için
oradakilerin hepsi kardeş, hepsi akraba. Köle pazarında
satılan, çocuklarıyla yollara düşen, ak tülbentinin oyasına
kan sıçrayan ya da savaşan kadınların hepsi kardeş. Bu
yüzden Türkiyeli, Alman, Iraklı, İranlı, Yunan ve başka
uluslardan kadınlar, bunca vahşete, bunca kan ve gözya-
şına yalnızca dayanışma duygusuyla değil aynı zamanda
aidiyet duygusuyla karşı çıkıyor. Ateş öyle büyük ki her
yere düşüyor, hepimizi yakıyor. Dahası olup bitenleri yal-
nızca orada olup bitenler olarak görmüyor. Direnişi, öz-
gürlük için atılan her adımı, kardeşçe yaşamın olabilirliğini
coşkuyla karşılıyor. Bu yüzden de soruyor: „Başka ne ya-
pabiliriz“

Selefistler, sakallarını sıvaya sıvaya daha bir havalı do-
laşıyor günlerdir Almanya sokaklarında. Tahammül sınırla-
rımız zorlanıyor. Gericiliğin bunca palazlanması,
tarikatların, komşularımızın çocuklarını IŞİD için savaş-
maya götürmesi nedeniyle de yapmamız gerekenler var.
Artık dayanışma yetmiyor. İşte tam bu nokta da „Başka
ne yapabiliriz“i soranlar daha da çoğalıyor.

‚Kalbimiz Kobane’de direnen kadınlarla‘ diye yazdığı-
mız dövizlerin harflerinin üzerinden tekrar tekrar geçer-
ken de, önyargıları, düşmanlığı körükleyenlere inat hiç
tanımadığımız kardeşlerimiz için endişelenirken de müca-

dele edenlerin bir gün kazanacağını biliyoruz.  „Başka ne
yapabiliriz“ sorusuna, savaşa ve sömürüye, kadınların be-
deninin savaş meydanı olarak görülmesine, çocukların
döktüğü gözyaşlarına karşı, özgürlük ve iyi bir yaşam için
mücadele ederek yanıt verebileceğimizi de. Tam da bu
nedenle bu soruyu soran bütün kadınları yalnızca daya-
nışmaya değil, yüzümüz gülsün, barış gelsin, çocukları-
mız sere serpile büyüsün diye örgütlenmeye çağırıyoruz.

FRANSA: EN BÜYÜK ADIM KADINLARDAN
Özge ALTUN - Fransa DİDF Gençlik Derneği: Koba-

nê’de çatışmalar yoğunlaştığından bu yana Fransa’da ka-
dınların ağızlarından düşmeyen tek soru: “Ne
yapabiliriz?”. Kobanê direnişini yüzlerce insan öfke ve
umutla takip ederken, seyirci olmak yerine harekete
geçme konusunda en büyük adımı belki de kadınlar atı-
yor. Savaşın kirli ve acımasız yüzünü sokaklarda, parla-
mento önlerinde, eylemlerde polisin şiddet kullanmasına
rağmen yılmadan teşhir edenler ülkelerinden farklı ne-
denlerle göç eden kadınlar. Örneğin bu gösteriler sıra-
sında bir kadın, polis şiddetine maruz kalmasına ve
kolunun kırılmasına rağmen yine her eylemde ön saflarda
yer aldı. Çocuklarıyla işgal eylemlerinde günlerce uyuma-
dan, yasal olsun olmasın tüm eylemlerde bulunarak Fran-
sız kamuoyunun dikkatini Kobanê’ye çekmek için
çabaladı Fransa’daki kadınlar... Bu eylemler Fransız med-
yasının ve Fransız siyasetçilerinin de dikkatini çekti ve
ardından Kobanê için destek mesajları alındı. Türkiyeli
göçmen derneklerinin yaptığı en kitlesel eylemlerden biri
de geçen hafta Kobanê için gerçekleşti. Bu eylemlere sa-
dece Kürt ve Türk kadınların dışında; Arap, Fransız ve
onlarca ırktan katılan kadının desteğiyle dayanışma duy-
gusu enternasyonal bir boyuta taşındı. Dünyanın hangi
ülkesinde olursak olalım; dinimiz, dilimiz, ırkımız ne olursa
olsun, kadınların dayanışmasıyla daha iyi bir dünya kaza-
nacağız. Bu umutla kadınlar direnmeyi sürdürecek, daya-
nışmayı büyütecek.

İNG İLTERE:   KOBANÊ’YE B İN SELAM
Mehtap IŞ IK- Londra/Türk ve Kürt Toplumu Daya-

nışma Merkezi (DAY-MER): Bir süredir IŞİD’in Kürt halkını
hedef alarak yaptığı zulmü anlatıyor, İngiltere’de ka-
muoyu oluşturarak Türkiye’nin Kobanê’ye destek yolu
açması için “Daha neler yapabiliriz?” diye düşünüp duru-
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yoruz. Günlerdir Londra’nın kuzeyinde yürüyüşler yapa-
rak, stantlar açarak ve aynı zamanda parlamento ve baş-
bakanlık önünde oturma eylemleri, havaalanı işgalleri,
Londra’nın ünlü köprülerinden Kobanê için talepleri içe-
ren pankart eylemleri, SOAS Üniversitesindeki protesto
gösterileriyle beraber Başbakanlığa doğru yürüyüşler ya-
pıyoruz. Dağıttığımız bildirilerle, yaptığımız konuşmalarla
gittiğimiz her yerde insanların bu konuda ne kadar du-
yarlı olduğunu görüyoruz ve “Lütfen yapılacak her ey-
lemden bizi haberdar edin. Zaten elimizden bundan
başka destek gelmiyor” diyerek, maddi olarak da destek
vermek istediklerini söyleyen insanların sayısı da hiç
azımsanmayacak kadar çok. Bu savaşın aslında Kürtlerin
şahsında insanlığa yapıldığını, kadınların seks kölesi ola-
rak pazarlarda satıldığını, tecavüze uğradıklarını, çocukla-
rın nedenini bile bilmedikleri bu savaştan dolayı
yerlerinden yurtlarından göç ettirildiklerini ve çoğunun
yetim veya öksüz kaldığını anlattığımızda herkes tüm bu
yaşananlara karşı kayıtsız kalamayacağını söylüyor. Tüm
bunlar için Kürt olmaya gerek olmadığını da biliyor insan-
lar. Eylemlerde hep bir ağızdan “Kürdistan’a özgürlük!”,
“Biz Kobanê’yiz, Kobanê biz” diye öfkemizi haykırırken,
aynı zamanda milliyetçiliği körüklemek isteyenlere inat,
“Yaşasın Halkların Kardeşliği” diye haykırarak; yüreğimi-
zin orada olduğunu bir kez daha yineliyoruz.

AFGAN İSTAN: KOBANÊ’N İN CESUR
KADINLARINA…

Malala i JOYA - Afganistan Devrimci Kadın Birliği
Temsilcisi: Kobanê’nin kahraman kadınları;

Sizin IŞİD katliamcılarına karşı ilham veren direnişinizi
en derin duygularla destekliyor ve sizin vatanseverlik ve
gururunuzdan ders çıkarıyorum. Bu katliamcılara karşı
verdiğiniz boyun eğmez savaşınızla, insanlık ve özgürlük
savaşının sembolleri haline geldiniz. Ama bu muhteşem
mücadelede yalnız değilsiniz. Dünyanın bütün özgürlükçü
ve ilerici insanları sizinle. Baskılara karşı vermiş olduğu-
nuz bu mücadeleyle, kadınları erkeklerin yarısı ve onların
hayvani zevklerini tatmin eden nesneler olarak gören
IŞİD’e ve bütün Orta Çağ kafalı kökten dincilere vurdu-
nuz. Kadınların en sıkı ve ölümcül koşullarda erkek kar-
deşlerinin yanında özgürlük ve adaleti savunmak ve
tepeden tırnağa silahlı düşmanları vurmak için yeterli ola-
bileceğini gösterdiniz. Afganistan’ın baskı altındaki insan-
ları, IŞİD gibi karanlık kafalı ve kötü namlı kökten
dincilerin egemenliği altında onlarca yıldır acı çekiyor. İn-
sanlarımız, sizin korkusuz mücadelenizden ilham alıyorlar
ve size destek olmak için Taliban’ın ve Amerika’nın ya-
rattığı cihatçı teröristlerin köklerini kazıyacaklar. Cesa-
retli kadınlarının erkeklerle birlikte baskı ve sömürüye
karşı silah kuşandığı bir ulus asla yenilmez. Afganistan’ın
özgürlük arayan kadın ve erkekleri adına, sizlere en sa-
mimi selamlarımı yolluyorum. Yürekten dayanışmamı her
birinize sunuyor ve ellerinizi sıkıyorum. Şüphesiz barbar
kökten dinciler ve batılı efendilerine karşı biz kazanaca-
ğız! 

TÜRK İYE’N İN BATISINDAN SESLER
Hur iye TOZLUYURT- Antalya’dan Kobanê’ye Kadın

Dayanışması Platformu Üyesi: Antalya’da emek ve mes-
lek örgütleri, siyasi partiler ve kimi derneklerden kadın-
larla birlikte, “Kobanê’de yaşanan savaş  için acilen ne
yapabiliriz”i tartıştık ve Kobanêli kızkardeşlerimize des-
tek olmak için Antalya’dan Kobanê’ye Kadın Dayanışması
Platformunu oluşturduk. Kobanê halkının en temel ihti-
yaçlarına yanıt vermek için ilk iş olarak, kentin en mer-

kezi noktasına stant açtık. Kadınlar evden el emeği yiye-
cekleri getirerek yardım standına katkıda bulundu. Geliri
de Kobanê için açılan hesaplara yatırdık. Kobanê direni-
şiyle ile ilgili bir fotoğraf sergisi açtık. Sergimizi ziyaret
eden bir ailenin 6 yaşındaki kızı Büşra, annesine fotoğ-
raflardaki çocukların neden ağladığını sordu. Annesi ise,
savaşın kötü bir şey olduğunu ve çocukların o yüzden
ağladığını söyledi. Büşra, elindeki şekeri oradaki çocuk-
lara göndermek istedi. Ölümü beşik edinmiş bir coğraf-
yada, her yerinden kan, zulüm ve işkence kokan
topraklarda, kolay mı evladını yitirmek? Daha kaç ana ev-
latsız, kaç evlat babasız kalacak? Savaş çığırtkanlığının
içinde biz kadınlara düşen en önemli görev ise, daha yük-
sek sesle barış demek. İşte o zaman tarih tüm halkların
kazanımını yazacaktır. Kobanê’yi savunmak, kendi gele-
ceğimizi savunmaktır. İşte bu yüzden “Kadınların daya-
nışmasında sınır yok” diyerek, bütün kızkardeşlerimizi bu
dayanışmayı büyütmeye ve savaşı durdurmak için müca-
deleye çağırıyoruz.

Didem ÇEL İK - Kocaeli Kadın Platformu: Kocaelili
kadınlar olarak elimizin yettiğince, dilimizin döndüğünce
direnişe sesimizi çığlığımızı katıyoruz. Kapı kapı gezerek
kız kardeşlerimizin sınırlarda ne zorlukla yaşadıklarını,
yurtlarından sürülerek göçe zorlandıklarını anlatıyoruz.
Kocaeli’nin belki de en yoksul diyebileceğimiz mahallele-
rinden, gönüllerden ne koparsa diyebileceğimiz miktarla-
rın üstünde yardımlar toplayarak direnişe Türkiye’nin
batısından omuz veriyorlar. Kocaeli Kadın Platformu ola-
rak, hem Kobanê’deki direnişe ses olmak için hem de
Türkiye’de hükümetin ayrıştırıcı söylemleri ile sokaklarda
başlayan ırkçı saldırıları kınamak için alanlardaydık. So-
kağa çıkar çıkmaz polisin engellemeleriyle karşı karşıya
gelirken, diğer yandan etrafımız sivil faşist gruplar tara-
fından çevrildi. Bizlerle yürüyüş için tartışan polis, etrafı-
mızı saran faşist gruba ise hiçbir şekilde müdahale de
bulunmadı. Hem Türkiye sınırında yaşam mücadelesi
veren kızkardeşlerimiz için, hem de Kobanê’de direnen
kızkardeşlerimiz için bugün de yarın da alanlarda olmaya,
direnişin sesi olmaya devam edeceğiz.

Adi le DOĞAN- Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği:
Kobanê’ye saldırılar başladığı ilk günden bu yana hem
Esenyalı Mahallesi hem de Esenyalı Kadın Dayanışma Der-
neği oldukça hareketli. Yapılan yürüyüşlerden sürdürdü-
ğümüz kampanyaya kadar aslında, kadınların savaş
istemediği çok açık. Örneğin düzenlediğimiz yürüyüşlere,
“Ben Türk’üm” diyen ve Türklükten başka hiçbir şeyi sa-
vunmayan bir kadın arkadaşımızın eşi ve çocuklarıyla, be-
raber “Biji Berxwedan Kürdistan!” sloganı atması,
kadınların savaş istemediğnin en somut örneğiydi. Yine
bir kadın arkadaşımız evinde mutfağına ve ara koridora
serdiği halıları kaldırıp dayanışma için derneğe getirip,
“Benim çocuklarım zaten çok üşümezler deyip, Suruç’a
gelmek zorunda olan insanların, buna daha çok ihtiyacı
olacağını düşünmesi bizi çok etkilemişti. Kobanê halkına
sahip çıkma adına eylem yapmak isteyenlerin çoğu da
kadındı. Derneğimiz etrafında yürüyen çalışmamızda
Esenyalılı kadınlar olarak gördük ki, savaşı hiçbir kadın is-
temiyor. Verdiğim örnekler de bunun kanıtı. Biz Esenyalılı
kadınlar olarak Kobanê halkı ile dayanışma kampanyamızı
sürdürüyoruz. Sizlerin de yardımını bekliyoruz. Yaşasın
kadın dayanışması!
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ELiF DEMiRHAN

Kurşun atmayın diyor, bir
çocuk kendi dilinde. Tek is-
teği hayatta kalabilmek...
Savaş ortasındaki bir çocu-
ğun çığlığı... Ya da son is-

teği. Son istek ölümü bekleyen
insanlara hastır. Ama bu çocuklar
daha ne kadar yaşamışlar ki son di-
lekleri olsun!  İŞİD denen insanlık düş-
manı terör örgütü ölümün dilini
konuşuyor.
„Bizler topraklara çizilen sınırların vic-
danlarımıza  çizilmesine izin verme-
dik“ diyor bu işin öncülerinden Bahar.
„Kobane’yi yeni tanıdık. Neresidir de
bilmiyorduk. Zulüm bizi tanıştırdı, Biz-
lerin o cesareti tanımlayan insanlara
ihtiyacımız var.“ diye ekliyor. Ölümü
kutsayan medyanın kirli dili cumhur-
başkanından başbakanına kadar uza-
nıyor….

Rojova, Şengal, Kobane... Kadınlar
tarih yazıyorlar...

Dili için, hakları için yok edilen bir
halkın çok uzağındayız. „Ne yapabili-
riz“ diye düşünüyoruz. „Tarihe dire-
niş destanları yazan bu kadınların
yanında bizimkisi çok az kalır“ diyor
Aliye. „Hiç birşey yapmamaktan iyi-
dir“ diyoruz ve işe başlıyoruz. 

„Ne yapabiliriz“ kelimesindeki yük-
lem bazen çaresizliği çağrıştırır,
bazen de bir atılımı,  Kobane, kadınla-
rın gündemine girdiğinde herkes bir-
birinin gözüne bakıyor ve soruyor:
„Ne yapabiliriz?“ Kobane ile ilgili bil-
dikleri tek şey savaş. İnsanlık katledi-
liyor. Savaş kadınların bedeninde
kendisini hissettiriyor. Hem cinsleri
köle pazarlarında satılıyor, tecavüz
ediliyor ya da intihara zorlanıyor. „Biz
burada nasıl  uyuyalım“ diyor Gülizar:
„Nöbet tutalım, miting yapalım her-
kesi çağıralım bu zülmün karşısında
birleşelim, bu  katil sürüsü herkesin
başına bela olacak.“ diyor.

„İnsani değerlerin öldüğü, bir hal-
kın soykırıma uğradığı, dünyanın gö-
züönünde gerçekleşen bir katliamı
biz durdurabilir miyiz? Durduramayız
ama Kobaneli kadınların yanında oldu-
ğumuzu herkese anlatacağız“ diyor
kapı kapı dolaşan Şerife. „Kadın,
çocuk erkek demeden bir halkın soy-
kırımına seyirci kalamayız. Kobane’yi
hiç duymamıştık. Birden gündemi-
mize oturdu. Çünkü orada i soykırım
yaşanıyor“ diyorlar Meral ve Fatma.. 

„Maddi olarak onlara destek olma-
mız gerekir“ diyor Aynur. Sonra bir
kampanya yapma kararı alıyoruz.
Bilet ve çağrılar basılıyor. „Hayatımda
hiç bilet satmadım ama bu iş için
varım“ diyen Sevgi,  kapı kapı dolaşa-
rak Kobane‘deki katliamı anlatan Nur-
gül ve bir sürü kadınla imece usulü
işe koyuluyoruz. Bazen yalnız bazen
grup halinde. Kapısını çaldığımız kala-
balık bir aile, bizi sevgiyle karşılıyor.
Herkes ne vereceğinin hesabını yap-
madan cüzdanında ne varsa veriyor.
Adettendir ev sahibine teşekkür edi-
lir. Biz de teşekkür ediyoruz. Kadınlar
„bu işi hepimizin yapması gerekiyor.
Esas bizim sizlere teşekkür etmemiz
gerekir. İnsanlık için kapı kapı gezi-
yorsunuz. „ yanıtını veriyor bize. Ya-
nımızdaki  küçük arkadaşımız Rabia,
bu işin bir parçası oldu. Her eve bir-
likte gidiyoruz. Çocukların kumbara-
ları çok değerlidir kuruş kuruş
sayarlar ve kimseyle paylaşmazlar.
Rabia, kendi kumbarasını çocuklar için
açtı. Kendi kendine kızıyor, „neden
kumbaramdan az para çıktı“ diye. Te-
mizliğe giden kadınlar o günkü yev-
miyesini veriyor. 

İnsanlar yemek yerken televiz-
yona bakmamaya çalışıyorlar. Lokma-
lar boğazlarda düğümleniyor.
Herkesin bir parçası orada kalmış
gibi. Kapıları kadınlar açıyor. Bir
başka evin kapısında adının Hasibe ol-
duğunu söyleyen bir kadın  „ne
Türkçe ne de Almanca biliyorum“
diyor. „Kürt müsün“ diye sorduğu-
muzda „evet Şengalliyim“ diyerek
ağlamaya başlıyor. „Bütün ailemi öl-
dürdüler, çocuklarımla buraya sığın-
dık. Ailemden hiç kimse kalmadı“
diyen Ezidi kadının karşısında kelime-
ler artık bitiyor.

„Kobaneli kadınların direnişi tüm
dünyanın dilinde. Küçükten büyüğe
herkesin enerji aldığı bu direnişte
benim de katkım olsun“ diyor Polon-
yalı Maria, Alman Karla, Renate, Sa-
bina… 17 Ekim günü Dortmundlu
kadınlar Kobaneli çocuklar için yemek
pişirip getirdiler. Kobane hakkında ya-
pılan sohbetler, dökülen gözyaşları
arasında kapı kapı dolaşıp, temizlik
yapıp topladıkları 5500 Euro’yu bir
araya getirdiler.

Bu çalışmaya canı gönülden omuz
veren Dortmundlu kadınlar, biri diğe-
rinden daha az iş yaptığını düşünerek
mahçubiyetini dile getiriyor ve

„keşke elimizden daha fazlası gelse“
diyor. Bir başka arkadaş,“ Kobaneli
kadınlar direniş destanı yaratıyor. Ka-
dınların onuru oldular, bizler için bu
bedelleri ödüyorlar. Bizim yaptığımız
ne ki“ diyor. 

Bu çalışmaya farklı uluslardan bir
çok kadın destek verdi. Arap kökenli
Nesrin, Kürt Aysel,  Cezayirli Kissa
Karadenizli Serpil ve daha bir sürü.
Her dilden, her ulustan her inançtan
biraraya gelen kadınlar Kobaneli ka-
dınlarla dayanıştılar, yüreklerini pay-
laştılar.. 

Çünkü haritada bir mendil kadar
yeri olan Rojova‘da düne kadar adam
yerine konulmayan kadınlar, sadece
savaşçı değil, aynı zamanda yönetici
oldular. Gericiliği ürküten de kadınla-
rın bu sürece hem üreten hem de yö-
neten olarak katılmasıdır. Kobaneli
kadınların direnci boyun eğmezliği
bizlerin de refleksini yükseltti. Yönü-
müzü, bilmediğimiz haritanın bir par-
çasına dönmemize neden oldu.

Kobane ile dayanışma 
kampanyasına 
Dortmund’dan katılan 
Aliye Tepe, duygularını bir
şiirle paylaştı. 

Dayan Kobane Dayan

Allahu Ekber dillerinde
Silahlar ellerinde
Caniler insanları dökmüş önüne
Durmak bilmez cihad yolunda
Sizi besleyenler yanlış yolda! 

Devran döner hesap sorarlar
Dayan Kobane dayan
Teslim olma zalim IŞİD’a
Çoluk çocuk umutla bakar sınıra!

İnsanlar perişan yollarda
Dünyanin gözü sınırda
Dayan Kobane dayan
Geriden bakmayın haydi duyarlılığa!

Elinizi vicdanınıza koyun
Birlik olup başlarını bulun
Bu canilere hesap sorun
Dayan Kobane dayan!

Damlaya damlaya çok olur dedik
Az çok demeden kapı kapı gezdik
Kobanelilere yardım dedik
Yardım geliyor dayan Kobane
dayan!

Kurşun atmayın!      
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PROF.DR HATiCE KURTULUŞ

Önceki yazıda değindi-
ğim gibi, Türkiye’den
Almanya’ya göç dal-
gaları içinde gelen ka-
dınların emeklerini

satarak elde ettikleri ücretten
çok yaptıkları işin niteliği onların
güçlenmelerinde belirleyici rol

oynamaktaydı. Kadınlar emekle-
rini satarken, geleneksel cinsiyet
rollerinin dışına çıkabildikleri
oranda sınıfsal-mesleki-becerisel
kimliklerini inşa edebilmekte ve
bu onların aile içi ve toplumsal
güçlenmelerini sağlayıcı temel bir
dinamik olmaktaydı. 

Bu devam yazısında ise Alman-
ya’ya farklı nitelikteki göç dalgaları
ile gelen kadınların, güçlenme bi-
çimlerindeki farklılıkları ele alırken,

aynı zamanda ‘cinsiyetin’ acıları
nasıl ortaklaştırdığını tartışacağım. 

Almanya’ya göçleri homojen bir
işçi göçü olarak ele almak zordur.
Son kertede göçmenlerin çok
büyük bir kısmı Almanya’da işçi
olarak çalışmış olsa da, Türki-
ye’den Almanya’ya göçme neden-
leri, göçme biçimleri ve sahip
oldukları maddi-kültürel-sosyal ser-
mayeleri farklıdır. Bu nedenle Al-
manya’ya göçleri farklı nitelikte üç

Göçün Cinsiyeti: 
Politik göç ve kadınlar....(2)
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göç dalgası olarak ele almak müm-
kündür. Bu göç dalgaları bazen
sakin, bazen çok şiddetlidir. Buna
bağlı olarak göçmenlerin bu göç
sürecinde aldıkları yaralar, dalga-
lardan geri kalanlar, memlekette
bırakılanlar ve geldikleri ülkelerde
tutunma süreçleri de farklıdır.
Buna bir de cinsiyetten kaynaklı
farklılıklar eklendiğinde göçü ho-
mojen bir hareket olarak ele almak
iyice güçleşir. 

Üç farklı dalga kabaca şöyle be-
timlenebilir: Birinci dalga 1961-
1977 arasında yoğun olarak süren
klasik işçi göçüdür. Her iki devletin
sınırlarını çizdiği, devinimini kontrol
altında tuttuğu, vurduğu emek pa-
zarındaki boşlukları dolduran ve
orada durularak, sakin artçı dalga-
larla (aile birleşmesi ve  göçmen
ağları gibi) beslenen bir dalga. 

İkinci dalga ve üçüncü dalgalar
ise, 1977’den itibaren başlayan ve
birinci göç dalgasındaki durgunlaş-
maya yeniden ivme kazandıran
ağırlığını politik göçmenlerin oluş-
turduğu dalgalardır. İkinci dalga,
1970’lerin sonlarından itibaren
yükselmekte ve ağırlıkla Alevi ve
solcuların zorunlu göçleri ile belir-
ginleşmektedir. Üçüncü dalga ise
1990’lı yıllarda Kürtleri de içine
alarak şiddetlenen etnik-politik bir
göç dalgasıdır. Bu yazı, ikinci dalga
ile gelen politik göçmenlerin tu-
tunma stratejilerinin  cinsiyete
göre nasıl farklılaştığı ve kadınların
güçlenme biçimlerini anlamaya yö-
nelik olacaktır (Üçüncü dalga ile
gelen kadınlar bir sonraki yazıda...)

Almanya’da 1977’de 508.000
olan Türkiyeli göçmen sayısı
1980’lerin başında 1.700.000’e
kadar yükselmektedir. Bu radikal
artış, aile birleşimi dışında ve nite-
liksel olarak birinci dalgadan farklı
olan ikinci göç dalgasından kay-
naklanmaktadır. Bu dalga 1975 ve
1977 seçimleri ile kurulan I. ve 2.
Milli Cephe hükümetlerinin, Türki-
ye’de 1960’lardan beri yükselen
sınıf mücadelesi ve sol politik ha-
reketlere yönettiği faşist saldırı-
larla doğrudan ilişkilidir. 1977’de 1
Mayıs için toplanan yüzbinlerce iş-
çiye bir otelin çatı katından ateş
açılması,  1978’de Maraş’ta Alevi-
lerin vahşice katledilmesi ve
1980’de Çorum’da Alevi mahallel-

rine yönelik saldırılar, Türkiye’yi Al-
eviler ve solcular için hayat güven-
cesi olmayan bir ülke haline
getirmişti. 

Bu süreçte özellikle Aleviler can
güvenlikleri kalmaması nedeniyle,
ya ailecek ülkeyi terketmekte ya
da genç yaştaki çocuklarını bu sal-
dırılardan korumak için yurt dışın-
daki akrabalarının yanına
göndermektedirler. Aynı durum
solcu olduğu için sürekli göz altına
alınan, tehdit edilen, işkence
gören, haklarında terör örgütü
üyesi olmaktan davalar açılmış
olan yüzlerce genç için de geçerli-
dir. 1977’den itibaren başlayan bu
göçler 1980 askeri darbesiyle bir-
likte masif bir politik göç hareke-
tine dönüşmüştür. Bir kısmı
Almanya’da akrabalık ve hemşehri-
lik üzerinden kurulmuş göçmen ağ-
larını kullanarak, bir kısmı da kaçak
yollardan politik sığınma basvurusu
ile gelmektedirler. 

Bu dalga, genel itibariyle birinci
dalgaya göre daha eğitimli ve be-
cerili bir işgücünü barındırıyordu. O
nedenle bu dalga ile gelenlerin
sahip oldukları sosyal, kültürel ve
politik sermayeleri de birinci dal-
gaya göre farklıydı. Birinci dalganın
sahip olduğu geleneksel daya-
nışma kültürüne karşın politik göç-
menler örgütsel ve sınıfsal
dayanışma deneyimine sahiptiler.
Birinci dalga göçmenlerin işverene
ve devlete karşı itaat  ve minnet
duygusuna karşın bu yeni dalgada
hak arayışı ve sınıf bilinci öne çık-
maktadır. Ancak politik göçmenler,
sahip oldukları, eğitim, mesleki be-
ceri ve politik sermayelerine kar-
şın, birinci dalganın sahip olduğu

yasal statüler ve sosyal haklara
ulaşmaları kolay değildi. Çünkü bu
dönemde Almanya’da sanayi üreti-
minin yeniden yapılanma programı
çerçevesinde fordist emek pazarı
giderek daralmaktadır. Diğer yan-
dan eğitim ve mesleki becerilerine
uygun işler bulabilecekleri kamu ve
özel hizmet sektöründe ise Al-
manca bilememeleri büyük bir
engel oluşturmaktadır Bu durum,
çalışma izni sorununun ötesinde,
politik göçmenlerin sanayi ve hiz-
met alanlarında istihdamlarını sınır-
lamaktadır. Hem sığınmacı
statüsünden kaynaklanan engeller
hem de emek pazarının daralması
ve dil sorunu, kolayca iş bulama-
yan politik göçmenlerin yeni ya-
şamsal stratejiler aramalarına
neden olacaktır.  

Bu stratejilerin politik göçmen-
ler arasında cinsiyete göre farklı-
laştığı görülecektir. İkinci dalga
içindeki erkek politik göçmenler,
kendilerinden önceki dalgayla gel-
miş olan göçmenlerin sahip olduk-
ları yasal ve sosyal haklarla, kendi
eğitim, politik, mesleki ve ticari
kapasitelerini birleştirecek strateji-
ler geliştireceklerdir. Bu da birinci
dalga göçmenler ve özellikle de
onların 1980’li yıllarda artık ça-
lışma yaşına gelmiş olan çocukları
ile bazı fiili ortaklıklar yoluyla ola-
caktır. Birinci dalga göçmenlerin
alabilecekleri krediler ve devletten
alabilecekleri sosyal destekleri
farklı iş kollarında kullanacaklardır.
Bunu çoğu kez evlilik yoluyla, ya
da alt sözleşmeli ortaklıklar yoluyla
yapacaklardır. Almanya’da ‘im-
biss’lerin ve dönercilerin hızla ço-
ğalmaya başlaması bu sürece denk
gelmektedir. Birinci dalga göçmen-
lerin küçük yaşta Almanya’ya gel-
miş ya da Almanya’da doğmuş
çocukları Almancayı ve bürokrasiyi
belli ölçüde öğrenmişlerdir.  Böy-
lece bu iki farklı göç dalgası sahip
oldukları farklı sermayeleri birleşti-
receklerdir. Diğer yandan, yine
daha çok erkek politik göçmenler,
önceki göçmenlerle anlaşmalı evli-
likler yaparak, çalışma imkanına
sahip olmakta  ve bunun karşılı-
ğında da kazandığı paranın bir mik-
tarını evlendiği kişiye vermektedir.
Ancak politik göçmenlerle, birinci
dalga göçmenler arasındaki para

1977’den itibaren başlayan
göçler 1980 askeri
darbesiyle birlikte masif bir
politik göç hareketine
dönüşmüştür. Bir kısmı
Almanya’da akrabalık ve
hemşehrilik üzerinden
kurulmuş göçmen ağlarını
kullanarak, bir kısmı da
kaçak yollardan politik
sığınma basvurusu ile
gelmektedirler. 



karşılığı yapılmayan duygusal ya da
mantık evlilikler de yaşanmıştır.  

Erkek politik göçmenler Alman-
ya’da yaşayabilmek için hızlı, pratik
ama kalıcı olmayan stratejiler geliş-
tirmekteydiler. Bunun en önemli
nedeni tıpkı birinci dalga göçmen-
lerde olduğu gibi ‘mutlaka’ geri dö-
neceklerine olan inançtı. Nasıl ki
birinci dalga göçmenler çok uzun
yıllar (bugün bile) kendi ülkelerinde
yeni bir hayat kurabilmek için ye-
terli olan parayı biriktirince geri
dönmeyi düşündülerse, ikinci dalga
ile gelen politik göçmenler de Tür-
kiye’de politik koşullar düzeldi-
ğinde ülkelerine dönüp yarım kalan
devrimci mücadelelerine devam
edeceklerini düşünüyorlardı. O ne-
denle Almanya’da kök salacak bir
tutum yerine geçici ve pratik tu-
tunma stratejileri izliyorlardı.
Ancak ikinci göç dalgası içindeki
kadın politik göçmenler için ise
durum bambaşkadır. 

1977’lerin sonlarından itibaren
politik nedenlerle göçmen olmak
zorunda kalan kadınların bir kısmı
çocuk denecek yaşta, aileleri tara-
fından Almanya’ya gönderildiler.
Maraş katliamından sonra 15 ya-
şındayken Almanya’ya gönderilen
GG’nin bu süreci şöyle anlatmakta-
dır.

‘Geldiğimzde bir akrabanın ya-
nına getirdiler, gece yatağa uzanıp
yatamazdım, oturarak uyurdum,
korkardım, ne bileyim, o kadar kor-
kardım ki hep dizlerim karnımda
uyurdum. Aç uyurdum ama açlık
değil, o önemli değil, korkardım
çok… Memlekette de korkardım.
Kızılbaşsın ya… Ama orada anam
var, babam var, ağabeyim var ya,
o kadar değil, burada çok kork-
tum… Sonra bir Alman yaşlı karı-
koca’nın evinde kaldım, köydeydi
onlar, bahçeleri vardı. Bahçe işle-
rinde ev işlerinde onlara yardım
ederdim. Köyde beni tanıdı herkes,
severlerdi beni, o kadar küçüktüm
ki, bir de bakımsız kalmışım ya…
Bisiklet verdiler bana, köpekle be-
rabere köyün bir başından bir ba-
şına bisikletle giderdim.  Orada
biraz geçti korkum…’

Türkiye’de can güvenliği nede-
niyle Almanya’ya gönderilen Alevi
kız çocukları, ve genç kadınlar
çoğu kez bir akraba ya da tanıdık
ile erken yaşta evlendirildiler ya da

Alman ailelerin
yanına hizmetçi
olarak verildiler.
Geride bıraktık-
ları sadece aile-
leri, mahalleleri,
okulları değildi,
çocukluklarını
ve özgürlükle-
rini de orada bı-
rakmışlardı.

1980 darbe-
sinden sonra,
bir yıl kaçak ya-
şadıktan sonra
yine kaçak yol-
lardan Alman-
ya’ya gelen AB
ise yaşadığı
göç deneyi-
minde kadın ol-
manın farkını
şöyle ifade etmektedir.

‘M (kocası) benden bir yıl önce
geldi, sonra da ben geldim. Kızım 2
yaşındaydı, zaten son bir yıl onu
hiç görememiştim desem yalan
olmaz. Kaçağız işte. Annemleri
anne baba bildi çocuk. Buraya gel-
dim, ağlamaktan gözlerim kurudu.
M bana dedi ki ‘Ne ağlıyorsun bu
kadar, çocuğunu Türkiye’de de gö-
remiyordun ki…Devrimci mücadele
böyle zayıflıkları kaldırmaz…’ Bakar
mısın ya, bana çocuğunu özlemiş
sümüklü anne muamemelesi yapı-
yor. Kendi büyük devrimci, çocu-
ğunu bile özlemez yani o kadar
büyük devrimci… Bir de aynı şey
mi Türkiye’de çocuğu görememle
burada ilticacı olup, memlekete bir
daha dönemeyeceğini, çocuğunu
belki de hiç göremeyeceğini düşün-
mek, aynı şey mi? Kızım buraya 5
yıl sonra geldi ve bizi kabul etmesi
o kadar zor oldu ki? Bir de çocuğa
ana baba ayrılığı yaşatmış olduk.
Bizi ana baba olarak bilmiyordu
ki… M ‘merak etme alışır alışır,
bizim şimdi daha önemli işlerimiz
var’ diyordu. Meğerse o daha
önemli işleri arasında bir de sevgilii
varmış… Allahtan ben gelir gelmez
okula gitmiştim de elime bir mes-
lek almıştım…’

İkinci dalga göçmenler arasında
politik söylemlerle pratik yaşam
arasında büyük bir uçurum vardır.
Kendini devrime adamış pek çok
erkek bu devrimin aynı zamanda
kadınları da özgürleştireceğini söy-

lem olarak kabul ederken, politik
göçmenlerin gündelik yaşamları
son derecede erkek egemen ve
cinsiyet ayrımcı pratiklerle sürmek-
teydi. Kadınlar bu süreçte Alman-
ya’da tutunma mücadelesinin
yanında aynı zamanda bu erkek
egemenliğine karşı da mücadele
ediyorlardı. Bu iki yanlı mücadele
kadınların erkeklere göre daha ka-
lıcı tutunma stratejileri izlemelerine
neden olmuştur. Politik göçmen
olarak Almanya’ya gelen kadınların
büyük bir bölümü hızla dil öğrenip
bir meslek sahibi olmaya çalışmış-
lardır. Erkeklerin geçici, pratik tu-
tunma stratejilerine karşın, kadınlar
sabırlı ve uzun bir yol izlemişlerdir.
Bunu EE’nin deneyiminde açıkça
görürürüz.

‘Ben geldiğimde, bir baktım ki
bizimkiler her gece toplanıp Tür-
kiye konuşuyor, sanki Almanya’da
yaşamıyorlar. Hepimiz açız, yata-
cak yerimiz yok, dernekte masala-
rın üstünde yatıyoruz, bir tencere
makarnayı 10 kişi yiyoruz. Kimse-
nin bu dili öğrenip de doğru dürüst
bir işe girmeye niyeti yok. Sürünü-
yoruz ama sanki yarın Türkiye’ye
gidip devrim yapacakmışız gibi bir
ruh hali içinde elimizi bir işe sürmü-
yoruz… Bir yıl böyle geçti nere-
deyse. Baktım bu böyle olmayacak
hemen başladım dil öğrenmeye
sonra diploma yapmaya… Kolay mı
oldu? Yok kolay değildi ama mec-
burdum…’

(Devamı gelecek sayıda)
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DUYGU ALOğLU

19 Eylül’de Berlin’de her yıl olduğu gibi bu
yılda yapılan „March für das Leben“ eylemine
karşı düzenlenen karşı eylemlerden birine ka-
tıldım. Almanya’nın bir çok bölgesinden
gelen, kilise-din ve muhafazakar örgütlerin

ve partilerin desteklediği bu eylem „doğsun ya da doğ-
masın, her insanın yaşamaya hakkı vardır“ düsturu ile
açıkça kadınların kürtaj hakkına karşı bir eylemdi, ha-
liyle katılmamak olmazdı. Bu büyük ve kalabalık eyleme
karşı, Berlin’de iki adet anti-demo yapıldı, biri Kot-
ti’deydi. Benim katıldığım eylem ise, kortejin geçeceği
bir noktada düzenlenmişti. Katılımın azlığı, kadının kür-
taj hakkını savunan tarafın –özellikle örgütler ve parti-
ler göz önüne alındığında- bir örgütlenme sorunu
yaşadığı ortaydı. 

Kadını annelikten öte görmeyen, geleneksel rollerin-
den çıkmasını istemeyen bu kürtaj hakkı karşıtı eylem,
çoğu yerde ve seviyedeki kürtaj konusundaki tartışma-
ların aslında en bilinen „savunması“nı ortaya koyması
açısından da önemliydi bence. Yani embriyoyu bebek
yani insan olarak gören bu anlayış, olayı „insan hakkı“
çerçevesinde toplumsal bir ahlaki eksene oturtuyor. 

Burada kadını anne dışında bir birey olarak tanı-
mama varken, her kadının anne olacağını düşünen yan-
lış bir genelleme de yatıyor. Çünkü her kadının anne
olmaması, en basitiyle kadınların doğurganlığı ile o çok
korkulan/tabulaştırılan kadının cinselliğinin ayrılması
demek. Kürtaj, kadının bedenin ve cinselliğinin, doğur-
ganlığından ayrıldığı noktada önem kazanır, bu anlamda
da kürtaj yani kadın bedenine müdahale„politika ko-
nusu“ olur. 

Şöyle ki, kürtaj ve diğer doğum kontrolleri aslında
siyasetin merkezinde duran ve toplumsal cinsiyetin en
belirgin görünümünü teşkil eden “beden”le, özellikle
kadın bedeni ile çok ilişkilidir. Ahlak, beden etrafında
tanımlanmıştır. Merkezine ahlağı oturtan bir iktidar, be-
denleri disiplin etmeye yönelir ve bireylerin bedeninin
ve davranışlarının „ahlaki ve toplumsal“ normlara
uygun olmasını sağlar. Haliyle, beden üzerinden işleyen
bir ahlak (bu dinden de bağımsız değildir) ayıp-fitne-
günah kavramlarını devreye sokar. Bunlar biyo-politika-
nın açılımlarıdır. 

Biyo-politika, bedenleri „nüfus“ ve istatistik yani
sayı olarak ele alan yönetim teknikleridir. Bu kavram,
Fransız düşünür Foucoult tarafından geliştirilmiştir. Ona
göre, biyoiktidar (kabaca), kişinin yaşamı ve bedeni ile
ilgilenerek, insanların yaşamlarını ve bedenlerini nasıl
disiplin ve kontrol altına alinarak „nüfus“a dönüştürül-
mesine yönelik hukuki iktidar ve disiplin teknikleridir.
Doğum oranları, nüfus planlamaları ve doğum kontrol
yöntemleri, sağlık ve sosyal poltikalar biyopolitikaya

örnek gösterilebilir.
Kendi hayatımız ve bedenimiz, iktidarın nesnesi ha-

line gelir. Kadın bedeninin siyasetin merkezine girmesi,
kadının „kendi özneliğini“ de dışlar, kadın olmak iktida-
rın biyosiyaset teknikleri içinde tanımlanır. Bu eksenle
birleşen bahsettiğim ahlak da kadın bedenini annelik
(aile ve evlilik) ile kutsar, kadını annelik dışında bir kim-
liğe ve öznelliğe oturtmayan, kadını değersizleştiren bir
siyaset üretir. Kadın üreme üzerinden tanımlanır ve ka-
dını pasifliğe ve eve (mahreme/özel alana) hapseden
bir kadın tanımı yapılır. Kadın evde olmalı ki, ücretsiz
emek olarak ekonomiyi döndürsün. Kadın evde kalsın
ki, daha çok işgücü üretsin ve yetiştirsin. Kadın, sonra
beden-emek olarak piyasaya gene girsin ki, ucuz ve
esnek işgücü olarak ekonomik sistemi kalkındırsın. Ha-
liyle kapitalist sistemin gereksinimleri nedeniyle de  bi-
yoiktidar gereklidir.

Kürtaj meselesine geri dönersek, kadının cinselliği,
bedeni ve rahmi biyopolitikanın merkezinde yer alıyor.
Sistemin devamlılığı, kapitalist sistemin krizlerden kur-
tuluşu bir anlamda kadının doğurganlığı (ahlaki bağ-
lamda anneliğin kutsanması) ile doğrudan alakalıdır. 

2012’de Türkiye’deki kürtaj tartışmaları, şu an İs-
panya’da ve Amerika’da yaşanan tartışmaları ve kadın
örgütlerinin/kadınların eylemleri  ve bu konuda ısrarcı
ve başarılı olmaları bize mücadelenin önemini ve de-
vamlılığını hatırlatmalıdır.

Kürtaj, beden
ve politika
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Almanya’nın farklı şehirlerinden farklı göç-
men kadın örgütlerini temsilen 130
kadın, çatı örgütü DaMigra’yı kurmak
üzere bir araya geldi. Geçtiğimiz yıllarda
göçmen kadın örgütlerinin katılımıyla

gerçekleştirilen iki konferansın sonucu olarak kurul-
ması kararlaştırılan çatı örgütü, göçmen kadınların
ortak sorunları ve talepleri için çalışmalar sürdüre-
cek.

Köln kentinde gerçekleştirilen konferansın ilk gü-
nünde açılış konuşmalarının ardından şiddet, eşitlik,
çalışma yaşamı, politik katılım, kültür ve eğitim, sağ-
lık, homofobi  gibi ana başlıkları kapsayan konularda
atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Talepler belirlendi.
Konferansın açılışında, Ortadoğu’da yaşanan gelişme-
lere de dikkat çekilerek savaş, şiddet ve tecavüzle ya-
şamını yitiren tüm kadınların anısına bir dakikalık saygı
duruşu yapıldı.

Konferansın ikinci günü ise tüzük değişik yönleriyle
tartışılarak onaylandı. Ardından 7 kişilik yönetim ku-
rulu seçildi. Yönetim Kuruluna seçilen isimler ve bağlı
oldukları dernekler ise şöyle: Behshid Najafi (agisra
e.V.), Virginia Wangare Greiner (Maisha e.V.), Figen
Brandt (Interkulturelles Frauennetzwerk Hessen e.V.),
Sidar Carman (Bundesverband der Migrantinnen in
Deutschland e.V.), Dr. Pierrette Herzberger-Fofana
(Forward-Germany e.V.), Dr. Delal Atmaca (Initiative
Selbstständiger Immigrantinnen e.V.) ve Nguyen Thi
My Hanh (ViFi e.V.).

Hazırlık sürecinde proje koordinatörü olarak çalışan
ve şimdi yönetim kuruluna seçilen Behshid Najafi „Ye-
tenekli, başarılı kadınların katıldığı konferansımızda,
yolumuzda bir mihenk taşı olan tüzüğümüzün karar-
laştırılmasından mutluyum. Yönetim Kurulu’nda bu işe
yoğunlaşmış kadınlarla birlikte DaMigra’nın hedeflerini
gerçekleştireceğimize inanıyorum“ diye konuştu.

DaMigra Almanya çapında göçmen kadınların poli-
tik, yasal ve sosyal eşitliği, için çaba harcayacak.
Bunun yanısıra çatı örgütü olarak göç ve kadınlara
özgü sorunlarda göçmen kadınları, siyaset, medya ve
kamuoyu karşısında temsil edecek.

DaMigra kuruldu
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ZAHiDE YENTÜR

Üzerinde “ağır depresyon”, “acil” yazan sevk
kağıdına baktı bir kez daha. Anlamını çözmek
istercesine. Bu sabah gittiği doktor yazmıştı.
İhtiyaç duyduğu eşyaları toplayıp, kliniğe yat-
ması gerektiğini söylemişti. İşte yazıyor reçe-

tede: “ağır depresyon”. Dün akşam, sakinleştirici içtikçe,
içinde kopan fırtınalar hızlanmış, artmış, sonunda anlam-
sız, dümdüz bir çizgi olmuştu. Vardığı anlamsızlık nokta-
sında, benliğini, iradesini parça parça eden acılara bir
son vermek fikri doğmuş ama irkilmişti düşündüklerin-
den. Halbuki bir hafta öncesinde, öldürülmekten korku-
yordu. Şimdi ise ölüm yanı başında duruyor ve “haydi
haydi, bunlara bir son ver” diyerek kışkırtıyordu. İçinde
bir pırıltı, bir canlılık görmek için aynadaki gözlerine
baktı. Biçimli yay gibi alnına uzanan kaşların altındaki ko-
caman kara gözlerde, hiç bir anlam, ışık bulamadı. Boş,
boş ve anlamsız duran bakışları isyan ettirdi sonunda.
Anılarına yüklendi. Anılar, peşin peşin akmaya başladı.

On dört yaşındaydı, üzerinde ince oklavalar kırıldı-
ğında. „Evleneceksin, bir yuva sahibi olacaksın, yüzü-
müze kara çalmayacaksın“ diyordu annesi. Babası, sert
bakışlarla tartışmaya müdahale etmiyor, kınından çıka-
cak bıçak gibi hakkını sona saklıyordu. Almanya’dan
uzak bir akrabasının oğluna istediklerinde on dört yaşın-
daydı. Tanımadığı birisiyle nasıl olacaktı. Evlilik nasıl bir-
şeydi. İstediği bu değildi. Beş kız kardeşten
ortancasıydı. Diğer iki büyük kız kardeşi, görücülerin, ak-
rabaların tavsiyesiyle evlenip çıkmıştı evden. Sıra on-
daydı. Çok korkunçtu bu. Dayak yiye yiye kabul etti. On
beşinde düğün yapıldı ve yarım sene sonra kocasının ya-
nında, Almanya’daydı. 

Yuva dedikleri bu muydu. Koca işsizdi. Uykusundan
öğleye doğru kalkıyor ve kalktığında çayını sıcak, ekme-
ğini taze kesilmiş, yumurtasını rafadan istiyordu. Çırpındı
durdu, yuva denilip konulduğu evin içerisinde. Yufkalar
açardı ince ince. Evini köşe bucak temizlerdi. Yüzüne en
tatlı gülüşlerini kondurup, karşılardı kocasını kapıdan. İlk
çocuğuna hamileydi, gecenin geç saatlerinde gelen ko-
canın vücudundan ağır alkol kokularını almaya  başladı-
ğında. „Herhalde iyi bir kadın değilim ki, adam çareyi
dışarıda içmekte buluyor“ dedi kendi kendisine. Suçu
kendisinde aradı. Öyle denmişti. Yuvayı dişi kuş yapar.
Erkek içiyorsa, öfkeliyse, bunun nedeni evde şefkat bu-
lamamasıdır. Bazı günler kocası, burnundan soluyarak
eve gelirdi. Ne yapsa yaranamazdı. Bu durumlarda ne
kuş olmak sökerdi, ne de dişi olmak. Bir müddet sonra
içkinin yanısıra, oyun salonlarından borçlu kalkdığını öğ-
rendi.

20 yaşına gelmeden üç çocuk annesi olmuştu. Da-
yaklar, içki, kumar borçları, üç çocuğun yükü hepsini gö-
ğüslüyordu. Ta ki, bir gün kocanın başka kadınları
kendisine tercih ettiğini öğreninceye kadar. Bu hayat da
herşey olurdu da, bu kadarı da fazlaydı doğrusu. Buğday
teninde içinden parlayan pembelik söneli seneler ol-
muştu. Gene suçu kendisinde arayacaktı, ama yüreği bir
türlü kocasını  paylaşmayı kabullenemiyordu. İşte bu

noktada, bir karar verdi. Üstelik, kim ne der diye düşün-
meden. Ya da ilk kez kim ne der düşüncesi önemsizleş-
mişti. Ayrıldı. Üç çocuğuyla birlikte bir başına kaldığında,
yüreğini saran öfke çaresizliğinin önüne geçiyor ve güç
gibi birşeyin benliğini sardığını hissediyordu. 

Senelerdir Almanya’da yaşıyordu ama Almanca öğre-
nememişti. Çocuklar Almanca konuşurlardı kendi arala-
rında. Onların ağzından duyduğu kelimelerden cümleler
yakalamaya başladı. Çat, pat derken, bayağı bir Al-
manca derdini anlatır olduğunu anladığında sevinçten pır
etti yüreği. „Bir iş bulsam“ dedi. Ne iş bulabilirdi. Yakın
arkadaşlarının yardımıyla bir hastanede temizlik işine
başladı. Keyfine diyecek yoktu. Almanca derdini anlatı-
yor, kimseye muhtaç olmuyor, dört elle sarıldığı temizlik
işinden geçimini sağlıyordu. En keyiflisi çocukların geliş-
tiğini görmesiydi. İşte onun yuvası, içinde kocanın olma-
dığı ve üç çocuğuyla sürdürdüğü yaşamdı. Kendisi gibi
dul arkadaşları vardı. Evlilerle dostluk kuramazdı. „Aman
ne gam“...derdi . Çocuklar yetiştikçe, büyüdükçe hep
eksik hissettiği kadınlığı sağlama yapıyor ve doğrulanı-
yordu. Bir kızı üniversiteye, bir oğlu meslek öğrenimine
başladığında en küçükleri on iki yaşına gelmişti. 

Kocasından ayrılalı üç, resmen boşanalı iki sene ol-
muştu. Bu sene izine gittiğinde gururla taşıdığı hayatı
tepe-taklak oldu. Bir erkeğin sevgisine evet demiş ve bir
alyans sol elinin yüzük parmağına takılmıştı. Yüreğini
hızlı hızlı attıran alyans şimdi bir utanç abidesi gibi parıl-
dıyordu. Senelerdir yüzüne bakmayan koca birden or-
taya çıkmış, “o..., çocuklarım üvey baba yanında
büyümeyecek” diye haykırmaya başlamıştı. Onun haykı-
rışlarına, akrabalar, aile büyükleri de katılmıştı. Önce on
iki yaşındaki çocuğu elinden alındı ve sonra kendisiyle
konuşan, yardım eden herkese gerekli cezanın kesileceği
ilan edildi. Bavulunu topladığı gibi bir solukta Alman-
ya’ya dönmesi de bir işe yaramadı. Eşyalarını kapının
önünde buldu. Senelerdir çocuklarıyla oturduğu ev ona
ait değildi. Kapıyı açamıyordu. Çünkü adım attığında
„öleceksin“ denilmişti. Kadın erkeğin elinin kiridir dedik-
leri bu olsa gerekti. Kir miydi o? Yüzüne doğru kanın
pompalandığını ve kıpkırmızı olduğunu biliyordu. Hırka-
sını, geceliğini, bir kaç parça eşyasını küçük bavula sıkış-
tırdı. Akide şekeri başörtüsünün yanlarını şakaklarında
bir kez daha sıkılaştırdı. Aynaya kara gözleriyle boş boş
bakan kadın gitmiş yerine baştan aşağı ala mora kesen,
öfkeli biri gelmişti. Doktorun verdiği sevk kağıdını aldı,
çantasının en ön gözüne koydu. Pes mi diyecekti yani...

Pes mi yani?



FRAU Bundesverband der Migrantinnen in
Deutschland e.V. 
ZEITSCHRIFT DES BUN DES VER BAN DES
DER MI GRAN TIN NEN IN
DEUTSCHLAND 
www.migrantinnen.net
/info@migrantinnen.net

19

Solidarität mit dem Widerstand in Kobanê 
Frauen sind Symbol für die Verteidigung der

demokratischen Autonomie in Rojava geworden
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Ende Juli /
Anfang Au-
gust be-
gann die
IS-Miliz

ihren blutigen Vor-
marsch auf kur-
dische Eziden in der
nord-irakischen Re-
gion Sindschar (Sen-
gal). Über 200.000
Eziden flüchteten in
benachbarte Regio-
nen und Länder. Nun
droht den Kurden in
Kobanê vor den Augen der Weltöffentlichkeit ein
grausames Massaker und Genoizid. Kobanê, ein Teil
des kurdischen Autonomie-Gebietes in Syrien (Ro-
java), wird massiv von der Organisation „Islamisc-
her Staat“ (IS) angegriffen. Rund 160.000
Menschen sind aus dem Gebiet bereits in die Türkei
geflohen, und es sind zahllose Todesopfer zu bek-
lagen. Es droht in der Stadt ein großes Blutvergie-
ßen an der Zivilbevölkerung, die sich z.T. noch
immer in der Stadt aufhält. 

Der IS ist keine plötzliche Erscheinung, er wurde
und wird systematisch unterstützt von Saudi Ara-
bien, Qatar und vor allem der Türkei. Waffenliefe-
rungen durch die Türkei an den IS statt und die
systematisch Einschleusung von Dschihadisten
unter den Augen des türkischen Militärs über die
Grenze sind nicht mehr abzustreiten. Internationale
Beobachter und Delegationen haben die offensicht-
liche Parteinahme der türkischen Regierung für den
IS immer wieder dokumentiert und bestätigt. Oder
wie ist es sonst zu begründen, dass Flüchtlinge aus
Kobanê vor der türkischen Grenze gestoppt wur-
den oder internationale Spenden von den türki-
schen Sicherheitskräften nicht ausgeteilt werden.
Gleichzeitig werden Kurdinnen und Kurden an der
Grenze zu Kobanê mit Gasgranaten und scharfer
Munition von türkischen „Sicherheitskräften“ be-
schossen, weil sie der Bevölkerung von Kobanê zu
Hilfe eilen wollen. Die Öffnung eines Korridors und
die Ausweitung einer dringenden humanitären Hilfe
gehören daher zurecht zu den wichtigsten Forde-
rungen, die der BV der Migrantinnen entscheidend
unterstützt. 

Rojava steht für ein Projekt, das versucht alle
Ethnien und Religionen zu vereinen und die Gleich-
stellung von Frauen und Männern im Alltag und in
der politischen Praxis umzusetzen, um eine neue
demokratische Gesellschaft aufzubauen. Rojava ist
mit der Errichtung seiner demokratischen Autono-
mie im Schatten des Syrienkriegs vor 3 Jahren zu
einem Zentrum der kurdischen Freiheitsbewegung
geworden. Mithilfe der IS soll nun dieses basisde-
mokratische Projekt vernichtet werden. Ein doppel-

tes Spiel – u.a. von
der türkischen Regie-
rung, weil sie einer-
seits den IS gestärkt
hat, andrerseits die
IS dafür begründet
wird, eine Pufferzone
in Rojava zu errich-
ten. Dies würde
schließlich eine Auf-
teilung von Rojava
zwischen dem IS und
der Türkei gleich-
kommen. Seit Mona-
ten verteidigen

kurdische Kämpferinnen und Kämpfer ihre Stadt
und das Leben der Kurden von Kobanê. Vor allem
kurdische Frauen beteiligen sich entschlossen und
mutig am Widerstand. Sie sind zum Symbol der
Verteidigung von Kobanê /Rojava geworden.

Angesichts der dramatischen Lage in der bela-
gerten syrisch-kurdischen Grenzstadt Kobanê, fan-
den in vielen europäischen Städten in den letzten
Wochen zahlreiche Demonstrationen und Kundge-
bungen statt, um auf die Situation in Kobanê, auf-
merksam zu machen.

In der Türkei wie auch in Deutschland, Frank-
reich, England, Schweiz, Österreich und in vielen
anderen Ländern gehen Menschen auf die Straßen,
um sich mit dem Volk und dem Widerstand in Ko-
bane zu solidarisieren. Auch der Bundesverband
der Migrantinnen beteiligte sich mit seinen Mitglie-
dergruppen an den Soli-Protesten in zahlreichen
Städten und organisierte vielerorts eigene Veran-
staltungen zur Solidarität mit den Flüchtlingen,
Frauen und Kindern aus Kobane. 

Landesweite Protestaktionen in der Türkei wur-
den auf Anordnung der AKP mit Militär und Polizei
gewaltsam angegriffen. In den Städten Mus, Bat-
man, Diyarbakir, Mardin und Siirt wurden in wenigen
Tagen über 40 Demonstranten durch Militär-/Poli-
zeieinheiten getötet. Hunderte wurden verletzt
und/oder festgenommen. In den kurdischen Gebie-
ten der Türkei wurde zwischenzeitlich der Ausnah-
mezustand erklärt. Vielerorts wurden Panzer in
Stadtzentren und Wohngebieten positioniert. 

Die demokratischen Selbstverwaltungsstruktu-
ren im Kanton Kobanê und Rojava müssen aner-
kannt und auf allen Ebenen unterstützt werden, um
ein Blutbad ungeheuren Ausmaßes noch verhindern
zu können. Das dortige entwickelte Modell könnte
beispielhaft für die Demokratisierung und die Frau-
engleichberechtigung im Mittleren Osten sein. Der
menschenfeindliche IS dagegen ist eine Bedrohung
für den Mittleren Osten und die gesamte Welt. Mit
dem Widerstand gegen den IS aber – wie zurzeit in
Kobanê – wird die Menschlichkeit verteidigt!
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Am 27. und 28. 9. 2014
hat in Köln die Gründe-
rinnenkonferenz des
Dachverbandes der Mig-
rantinnenorganisationen

stattgefunden. An der Konferenz
nahmen über 100 Frauen aus un-
terschiedlichen Migrantinnenorgani-
sationen teil, die Ihr Wissen und
Erfahrungen für die zukünftige Ar-
beit des Dachverbandes eingeb-
racht haben. Mit DaMigra wurde
eine neue Vertretung gewählt, mit
der Migrantinnen in Deutschland
ihre gemeinsamen Interessen vo-
rantreiben, ihre Sichtbarkeit und
ihre politische Teilhabe stärken
wollen. 

Der Grundstein für die bundes-
weite Vernetzung von Migrantin-
nenorganisationen wurde im März
2013 auf dem Zweiten Migrantin-
nenkongress gelegt. Vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend und dem Bun-
desamt für Migration und Flücht-
linge erhielt das Projekt eine
Förderung für zunächst drei Jahre. 

Erster Vorstand gewählt
Am Sonntag, den 28. Septem-

ber konnte die Satzung des Dach-
verbandes der
Migrantinnenorganisationen verab-
schiedet werden. Im Anschluss
daran fanden Vorstandswahlen
statt. Sieben Frauen aus unter-

schiedlichen Migrantinnenorganisa-
tionen wurden in den Vorstand ge-
wählt: Behshid Najafi (agisra e.V.),
Virginia Wangare Greiner (Maisha
e.V.), Figen Brandt (Interkulturelles
Frauennetzwerk Hessen e.V.), Sidar
Carman (Bundesverband der Mi-
grantinnen in Deutschland e.V.),
Dr. Pierrette Herzberger-Fofana
(Forward-Germany e.V.), Dr. Delal
Atmaca (Initiative Selbstständiger
Immigrantinnen e.V.) sowie Nguyen
Thi My Hanh (ViFi e. V.). 

Aktive Akteurin für Gleich-
berechtigung mit            Ans-
pruch auf Mitsprache und
Mitgestaltung 

Der Dachverband der Migrantin-
nenorganisationen setzt sich her-
kunftsunabhängig und bundesweit
für die politische, rechtliche und
soziale Gleichberechtigung von Mi-
grantinnen in Deutschland ein. Da-
rüber hinaus vertritt der
Dachverband migrations- und frau-
enspezifische Belange und dient als
Ansprechpartnerin in Politik, Me-
dien und Öffentlichkeit.

Von den Anfängen bis zur
Gründung: 2011-2014

Der Grundstein für die Vernet-
zung wurde zuvor auf zwei bundes-

weiten Kongressen gelegt. 
Am 19. und 20. November

2011 hat das Bundesfamilienminis-
terium mit 300 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern die Tagung "Zu-
sammen erreichen wir mehr! Viel-
falt leben - Chancengleichheit
fördern - Vereine gründen" veran-
staltet, um Migrantinnen bei der
Selbstorganisation und Vernetzung
untereinander zu unterstützen.

Am 9. und 10. März 2013 hat
das Bundesfamilienministerium mit
200 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern den 2. Kongress für Migran-
tinnen und ihre Organisationen mit
dem Titel "Zusammen erreichen wir
mehr! Vielfalt leben - Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt - Ver-
netzung mit Frauenorganisationen"
veranstaltet. Partner der Tagung
waren u.a. der Deutsche Frauenrat,
das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge und die Bundesagentur
für Arbeit, die intensiv und auf Au-
genhöhe mit den Vertreterinnen
der Migrantinnenorganisationen
und anderer Frauenorganisationen
die Themen der Chancengleichheit
am Arbeitsmarkt und der Vernet-
zung diskutiert haben. Am Ende
des Kongresses sprachen sich die
anwesenden Frauen einhellig für die
Gründung einer Arbeitsgemein-
schaft der Migrantinnenorganisatio-
nen auf Bundesebene aus.

Unter einem Dach - 
DaMigra hat sich gegründet!
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SiDAR CARMAN

„Ich werde immer mit Neugier empfangen. Weil viel
über mich berichtet wurde, aber keine Bilder von mir in
den Zeitungen abgedruckt sind.“ Ayse lacht, als sie
diese Worte spricht. Tatsächlich ging es mir nicht an-
ders auf dem Weg zum Interview mit ihr. „Wer ist
Ayse, die kämpferische Betriebsratsvorsitzende bei
H&M Heilbronn, die an ihrem Mut festhing und gegen
den Druck des Arbeitgebers bis heute standhält?“ Mich
empfängt eine herzlich lachende junge Frau, die mit
festem Handgriff mich warm begrüßt. Auch Thomas
Müssig, Gewerkschaftssekretär des ver.di Bezirks Heil-
bronn ist da, der von Beginn an den Betriebsrat eng
betreut. Ayse ist die jüngste Tochter von 4 Geschwis-
tern einer türkischen Arbeiterfamilie. Ihre Eltern kamen
in den 70´er Jahren nach Mannheim, wo Ayse auch ge-
boren wurde. Wie viele Kinder aus Arbeiterfamilien hat
auch Ayse neben Schule und Studium regelmäßig gear-
beitet, um etwas hinzuzuverdienen und finanziell unab-
hängig zu sein. Gewerkschaft? Betriebsrat? Beides war
für sie zunächst weit entfernt. Doch das änderte sich
schneller, als sie es selbst vermutet hätte. Hier beginnt
auch unser Gespräch. 

Hattest Du bere its in der Famil ie irgendei-
nen Kontakt oder Bezug zur Gewerkschaft? 

Ayse: Überhaupt nicht. Meine Eltern waren gegen-
über Betriebsräten (BR) oder Gewerkschaften sehr zu-
rückhaltend. Sich für etwas einzusetzen – das war in
meiner Familie kaum der Fall. Das war eher meine Rolle.
Ich war immer Anwältin für meine älteren Geschwister.
Für mich ist es normal, zu kämpfen. Aber einen ge-
werkschaftlichen Bezug, den hatten wir in der Familie
nicht. 

Im August 2013 war es soweit.  Bei H&M
Hei lbronn in der Stadtgaler ie stand erstmals
die Wahl eines Betr iebsrates an.. .

Ayse: Genau. Meine Kolleginnen wollten, dass ich
mich zur Wahl aufstelle. Ich habe mir gedacht: „In eini-
gen Jahren kannst Du diese Zeit Deinen Schülern als
eine besondere Erfahrung erzählen.“ Klar, in der Schule
hatte man darüber gehört und gelernt. Aber die Theo-
rie ist oft anders als die Praxis, wenn man es nicht
selbst durchlebt.

Die Wahl des Betriebsrates ver l ief aber
nicht konfl iktfre i . Was ist genau passiert?

T. Müssig: Unser gewerkschaftlicher Beobachter der
BR-Wahl wurde vom Storemanager nicht zum Wahllokal
eingelassen. Sogar die Polizei hatte er gerufen. Man
muss wissen; H&M verfolgt bei den BR-Wahlen eine ei-
gene Strategie. Es gibt Leitfäden und Papiere für den
Umgang der Manager mit Betriebsräten. Wie erwartet
stellte sich das komplette Führungsteam zur Wahl auf
– gegen die von der Gewerkschaft unterstützten Kan-
didaten. Daraufhin reichten einige KollegInnen von

Ayse eine eigene Liste ein, da sie sich von den Füh-
rungskräften politisch abgrenzen wollten, wodurch eine
Listenwahl zustande kam. Das Ergebnis: Alle 5 BR-
Plätze wurden mit gewerkschaftlich organisierten Kolle-
ginnen besetzt. Ein Riesenerfolg! 

Und dann kam das Wahlergebnis…
Ayse: Ja, und ich wusste immer noch nicht, was auf

mich zukommt. Wir waren 3 unerfahrene Kolleginnen
im 5-köpfigen Betriebsrat; zu Beginn war es schwer,
weil der Arbeitgeber (AG) die Wahl anfechten ließ. Es
gab ein Fehler im Wahlausschreiben. Gerade bei den
BR-Wahlen gibt es viele Regeln, weil in keiner anderen
Wahl die Interessenskonflikte von Beschäftigten und
AG so hart aufeinandertreffen. Die Wahlanfechtung
versuchte der Arbeitgeber gnadenlos auszunutzen. Wir
mussten von Beginn an kämpfen, was im Nachhinein
betrachtet auch gut war, so eine harte Schule durchzu-
machen. Denn das hat uns zusammengeschweißt. Je
mehr Gegenwind Du erreichst, desto mehr weißt du,
dass du was erreicht hast.

Wie sah es in dieser Zeit innerhalb der Be-
legschaft aus?

Ayse: Wir hatten zum einen großen Zuspruch; zum
anderen war die Strategie des AG´s nicht ganz erfolg-
los bei den Beschäftigten. Uns wurde vorgeworfen,
dass wir gegen die Belegschaft arbeiten, dem Unter-
nehmen H&M schaden und dem AG unnötig viel Geld
kosten. 

Was waren die Erfolge?
Ayse: Wir haben 10-11 Kollegen entfristen können

aufgrund eines Fehlers des Storemanagers. Er hat ein-
fach vergessen, einen befristeten Vertrag wirksam,
also schriftlich, vor Aufnahme der Tätigkeit, zu verlän-
gern. Seine Lösung war, die Arbeitsverträge rückwir-
kend zu verlängern – und seiner Meinung nach zur Not
auch mit Tippex. Wir haben geschafft, dass Kollegen
auf Stundenbasis eine tarifliche Aufstockung bekom-
men. Bei Neueinstellungen haben wir uns dafür einge-
setzt, dass sie entfristet werden und mehr als die
geregelten 10 Mindeststunden bekommen. Auch eine
faire Einteilung der Früh- und Spätschichten unter den
Kollegen haben wir erreichen können. 

Zu den Erfolgen gehört auch euer Einsatz
für al le inerziehende Frauen

Ayse: Nach MTV dürfen Mütter nur auf eigenem
Wunsch bis 18.30 Uhr beschäftigt werden. Eine allein-
erziehende Kollegin hatte eine Arbeitszeit bis 16.00
Uhr beantragt, der jedoch abgelehnt wurde. Sie ge-
hörte zu den sog. Wahlanfechtern. Sie kam auf mich zu
und wir haben es geschafft, ihre Schichten so einzu-
richten, dass sie ihr Kind rechtzeitig vom Kindergarten
holen konnte. Sie hat gemerkt: Sie tun was für mich,
obwohl ich gegen sie war. Denn für uns galt immer Brü-
cken des Vertrauens zu bauen. 

Interview mit der 
H&M Betriebsratsvorsitzenden Ayse
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Im vergangenen Jahr streikte  auch der Handel.
Wie war Eure Betei l igung? 

Ayse: Wir haben gestreikt. Es war schwierig die Kollegen
zum Streiken zu bewegen. Viele waren verängstigt, dass sie
„abgestraft“ werden. Sie fühlten sich nicht stark genug, dem
Druck standzuhalten. Anderen wiederum war es egal, weil sie
nicht wissen, wie wichtig der Tarifvertrag ist. Dass das Ur-
laubsgeld bspw. durch den MTV geregelt wird. Sie denken, das
ist ein Geschenk vom AG. 

T. Müssig: H&M ist ein Betrieb mit einer „familiären Kultur“.
H&M versucht jegliche Rollen abzudecken, die es in einem
Leben eines Menschen gibt: Vater, Mutter, Geschwister,
Freunde, Arbeitgeber, Betriebsrat usw. Viele Kollegen empfin-
den daher das Verhältnis zum AG als ein sehr Persönliches.
Beim Streik war es die Angst, dass man persönlich den AG an-
greift und aus dem Team H&M ausgestoßen wird. Die zentrale
Frage der Entscheidung, ob jemand sich zum Streiken ent-
schließt oder nicht ist in Wirklichkeit eine andere: Angst vor
dem Arbeitgeber oder das Vertrauen zum Betriebsrat. 

Ayse: Im Fall Ayse habe ich bei H&M etwas erlebt, was ich
zuvor nie erlebt hatte: Die Belegschaft hat sich solidarisiert, es
gab kein Gegeneinander mehr. Der AG will ja immer einen ge-
wissen Grad der Unruhe innerhalb der Belegschaft drin – nach
dem Prinzip Teile und Herrsche. Solange die Belegschaft mit
sich selbst beschäftigt ist, braucht der AG nichts zu befürch-
ten. Der Konflikt um Ayse führte zu dem Phänomen: nicht ge-
geneinander – sondern unten gegen oben. So wie es sich
gehört. 

Ayse gewinnt Rechtsstreit gegen H&M!
Mit einer Pressemitteilung (PM) des

ver.di Bezirks Heilbronn am 21.10.214,
wurde bekannt, dass Ayse ihren rechtlic-
hen Streit um ihre Weiterbeschäftigung
gewonnen hat. Wir Frauen im Bundesver-
band freuen uns sehr über diesen wichti-
gen Erfolg, der gleichzeitig beweist, wie
wichtig es ist, dass KollegInnen, Freunde
und viele andere Menschen sich für ihre In-
teressen und Forderungen zusammensch-
ließen. 

Auszug aus der PM: 
„(…) Ayse bleibt! Nach monatelangem

Kampf hat der schwedische Modekonzern
dem zunehmenden öffentlichen Druck
nachgegeben. (…) Somit konnte die Unter-
nehmensleitung nicht länger bestreiten,
dass es die Zusage zur Weiterbeschäfti-
gung von Ayse jemals gab. (…)  Der plötz-
liche Kurswechsel von H&M wurde jedoch
nur dank einer Vielzahl von Menschen mög-
lich, die sich entschlossen und solidarisch
für Ayse eingesetzt haben. In ihrem Namen
danken wir Euch sehr für dieses glückliche
und erfolgreiche Ende eines Kampfes
gegen Ungerechtigkeit und Willkür!“

23
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Am Samstag, 11. Oktober 2014 protestier-
ten europaweit hunderttausende Menschen
an mehr als 1.000 Orten (150 davon in
Deutschland) mit verschiedensten Aktio-
nen, Kundgebungen und Demonstrationen

gegen die geplanten Freihandelsabkommen der EU.
Rund 260 Organisationen aus 23 EU-Mitgliedstaaten
sammeln seit Dienstag (7. Oktober) im Rahmen einer
selbstorganisierten europäischen Bürgerinitiative online
und auf der Straße Unterschriften gegen CETA, TISA
und TTIP. 

Mit TTIP (Transatlantisches Handels- und Investiti-
onsabkommen) soll eine Freihandelszone zwischen EU
und USA entstehen, die fast die Hälfte der Wirtschafts-
kraft der Welt vereinigt. Doch was uns als Chance für
mehr Arbeitsplätze verkauft wird, ist in Wirklichkeit ein
Generalangriff auf demokratische Rechte, Sozial- und
Umweltstandards. 

TTIP & CETA: Größte Freihandelszone der Welt 
TTIP steht nicht allein: CETA steht für das Freihan-

delsabkommen zwischen der EU und Kanada, das jetzt
unterzeichnet werden soll. Mit TISA soll unsere Da-
seinsvorsorge (z. Bsp. Wasserversorgung, Bildung, Ge-
sundheitswesen) im großen Stil privatisiert werden. 

Mit TTIP und CETA wollen die EU und die USA die
größte Freihandelszone der Welt. Beide

Kontinente würden einen gemeinsamen Wirtschafts-
raum bilden, der rund 800 Millionen Menschen umfasst.
Profitieren von diesen Abkommen profitieren aber die
Konzerne! Die USA sind ein wichtiger Exportmarkt für
deutsche Konzerne. 27 Prozent der Ausfuhren nach
Amerika sind Autos oder Ersatzteile dafür. VW, Daimler
oder Porsche würden also von einer Freihandelszone
deutlich profitieren, weil sie ihre Produkte leichter in
den USA verkaufen können. Auch die chemische Indus-
trie hofft auf das Abkommen. 17 Prozent aller Waren,
die in die USA geliefert werden, sind Chemie-Produkte.

Chlorhühner, Gen-manipulierte Lebensmittel…
Denn was in den USA vollkommen problemlos in den

Regalen der Supermärkte und Apotheken und auf den
Tellern der Amerikaner landet, würde an den hohen
Verbraucherschutzhürden in Europa scheitern. Ab-
schreckendes Beispiel sind die Hühnchen, die zur Desin-
fektion in Chlor gebadet werden. Auch der Einsatz von
Hormonen bei der Fleischproduktion ist in den USA un-
problematischer. Beim Thema Gen-Technik bei Lebens-
mitteln bleiben die Standards der USA deutlich hinter
denen in Europa zurück.

Lohndruck und Abbau von ArbeiterInnrechten –
auch von Frauen

Kommen CETA und TTIP, bekommen internationale
Konzerne das Recht, vor außerstaatlichen Schiedsge-
richten gegen z. Bsp. Sozial- und Umweltstandards zu
klagen und aufgrund von Gewinnverlusten Schadener-
satz zu fordern. Die Urteile wären bindend und unwi-
derruflich - bezahlen müssen wir! Handels- und
Investitionshemmnisse sollen mit TTIP abgebaut wer-

den. In der Praxis heißt das: hart erkämpfte Standards
wie Tarifverträge, Mindestlöhne und gewerkschaftliche
Rechte sind einer sprunghaften Profitsteigerung im
Weg und sollen weg. TTIP und CETA verschärfen den
Lohndruck und die Ausweitung von prekären Arbeits-
bedingungen – eben auch in den Bereichen, wo bereits
jetzt schon Frauen zum Großteil unter schwierigsten
Bedingungen arbeiten müssen. (Minijob, Teilzeit, keine
Sozialversicherung, niedrige Löhne, befristete Arbeits-
verträge…)  

Stoppt TTIP,  CETA und TISA – Demokratie
statt Konzernmacht

Über all diese Themen verhandelt eine Handvoll Bü-
rokraten und Wirtschaftslobbyisten (über 90% sind In-
dustrielobbyisten) hinter verschlossenen Türen und am
Ende steht ein simples ja oder nein unserer Parla-
mente. Dagegen hat sich in den vergangenen Monaten
ein breites Bündnis in Deutschland und Europa gebil-
det. Seit September läuft eine europaweite online-Un-
terschriftensammlung gegen das Abkommen der US-
und EU-Konzerne, das bereits über 600.000 Menschen
unterzeichnet haben. Denn TTIP, CETA und TISA sind
Instrumente der US- und EU-Konzerne, um „in Koopera-
tion“ und „in Konkurrenz“ zueinander, Handels- und
Absatzhemmnisse abzubauen. 

Quellen: 
www.stuttgart.verdi.de
www.attac.de
www.jungewelt.de
www.netzfrauen.org
www.wecf.eu (Women in Europe for Common Fu-

ture)

EU und USA: Konkurrenz und Kooperation 
Hunderttausende gegen TTIP und CETA

Mehr als 250 Organisationen aus ganz Europa haben
sich zusammengeschlossen, um selbstorganisiert mehr
als eine Million Unterschriften von Europas Bürger/innen
gegen TTIP und CETA zu sammeln.
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Wohnen ist
teuer. Ein
Dach über
den Kopf,
eine warme

Stube – scheinbar Ansprüche,
die in die Kategorie „Luxus“ fal-
len. Oder ist ein Mietpreis von

800 €/warm für eine 3 Zim-
mer Wohnung bei ca. 55

qm noch normal? Es ist wie
es ist. Wohnen, das existenzielle
Grundbedürfnis der Menschen,
ist ein Immobilienmarkt mit
wahnsinnigen Preisen geworden.
Private Wohnungsanzeigen sind
bereits so kostbar wie ein wert-
voller Gegenstand, den man auf
dem Flohmarkt zufällig ergat-
tert. Neben den steigenden Mi-
etpreisen werden Mieter durch
Umgestaltung ganzer Straßen
und Stadtteile aus ihren Woh-
nungen herausgedrängt. Alte
und zum Teil günstige Mieten
sollen nach Wunsch von Inves-
toren und Immobilienfirmen
(luxus-) saniert und zu höheren
Preisen vermietet werden. Am
besten an Personen, die aus hö-
heren Schichten kommen. So
wie es derzeit bspw. in Frank-
furt im Ostend durch den Einzug
der Europäischen Zentralbank in
den ehemaligen Arbeiterstadt-
teil passieren soll. Gleichzeitig
fehlt es an notwendigen Sozial-
wohnungen, an bezahlbaren
Wohnraum. Wohnraum – auch
als Schutz und Neubeginn für
Frauen, die aus Gründen wie
Trennung, Gewalt, oder anderer
Belastungen dringend eine neue
Unterkunft für sich und ihre Kin-
der brauchen. Eine landesweite
Aktionswoche zum Thema Woh-
nen machte in Baden-Württem-
berg machte im Oktober u.a. die
schwierige Situation von woh-
nungslosen Frauen sichtbar. 

1478 wohnungslose Frauen
gab es im Jahr 2013 in Stutt-
gart. Dies sei aber nur die
Spitze des Eisberges, vermutet
Hassemer-Kraus. Die Statistik
erfasst nur die Frauen, die sich

an Einrichtungen wie die Zen-
trale Frauenberatung wenden.
„Bei allen Einrichtungen gibt es
eine Warteliste. Das ist eine Ka-
tastrophe für uns“, sagt Maria
Hassemer-Kraus von der Zentra-
len Frauenberatung Stuttgart.

Der niederschwellige Zugang
der Angebote für wohnungslose
Frauen ist dabei besonders
wichtig. Das bedeutet, dass für
die Beratung keine Bedingungen
gestellt werden. Dies gilt auch
für die Unterbringungen. Von
der Notübernachtung bis zur
stationären Langzeithilfe gibt es
in ganz Stuttgart verschiedene
Anlaufstellen. Sie alle sollen den
Frauen Schutz und Sicherheit
garantieren und ein kleines
Stück Privatsphäre zurückge-
ben.

Ihr höchstes Ziel ist, dass die
Frauen auf lange Sicht wieder
allein wohnen können und auch
ins Arbeitsleben wieder einge-
gliedert werden. Da es aber in
Stuttgart nicht genug Sozial-
wohnungen gibt, ist das kaum
möglich. „Die ganzen Projekte
machen nur Sinn, wenn die
Frauen auch vermittelt werden
können“, sagt Hassemer-Kraus
und sieht die Stadt in der
Pflicht, den sozialen Wohnbau
zu stärken.

Besorgniserregend ist die
hohe Zahl von obdachlosen jun-
gen Frauen. 60 Prozent aller
Wohnungslosen im Alter von 18
Jahren sind weiblich. Woher
diese Entwicklung kommt, kön-
nen sich auch die zuständigen
Stellen nicht erklären. An die
Tagesstätte Femme-tastisch
wenden sich Frauen zwischen
30 und 80 Jahren. Für 1,50
Euro bekommen sie hier ein Mit-
tagessen, können duschen und
sich ausruhen. Das Angebot soll
den Frauen ein Stück Normalität
in ihrem Leben geben. Wohnen
ist existenziell. Sozialer und be-
zahlbarer Wohnraum – das
müsste die Normalität sein.
Oder?
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Die 30 teuersten Städte

1 München
2 Germering
3 Stuttgart
4 Leinfelden-Echterdingen
5 Dachau
6 Tübingen
7 Köln
8 Frankfurt am Main
9 Ditzingen
10 Wiesbaden
11 Leonberg
12 Fellbach
13 Freiburg im Breisgau
14 Ludwigsburg
15 Hamburg
16 Norderstedt
17 Erding
18 Esslingen am Neckar
19 Bietigheim-Bissingen
20 Düsseldorf
21 Konstanz
22 Bonn
23 Heidelberg
24 Waiblingen
25 Weinstadt
26 Brühl
27 Winnenden
28 Darmstadt
29 Ravensburg
30 Reutlingen

Landesweite Aktionswoche „Wohnst Du noch?“
Über 1500 Frauen ohne Wohnung in Stuttgart

25
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ZAHiDE YENTÜR

Frankfurt Tarih Müzesi’nin Şehir Laboratu-
varı projesinin bu seneki girişimi, “park ge-
lişiyor, şehir laboratuvarı aranıza karışıyor”
sloganıyla Wallanlage denilen semtin tari-
hini orada yaşayanlarla birlikte yazmak

oldu. Yazmak derken, bu eline kağıt-kalem alıp bir
tarih yazma değildi. Semtin sokaklarını, binalarını,
köşelerini yaşamları, mücadeleleri, soluklarıyla dol-
duranlar geçmişten bugüne, bazıları ise sadece bu-
güne ilişkin kesitler sundular Wallanlage’den.

Frankfurt Göçmen Kadınlar Derneği üyesi kadınlar,
işten eve, evden işe sokaklarını, parklarını nefes al-
madan geçtikleri şehiri daha yakından tanımak ve
şehrin ortak bilincinden öğrenmek amacıyla yapılan
etkinliklere katıldılar. 

“Tarihi yapanlar, onu en iyi şekilde anlatırlar” fik-
riyle yapılan gezide ilk durak, kocaman bir Euro ma-
ketinin eteklerinde bir seneye yakın eylemlerini
sürdüren anti-kapitalist Occupy Hareketinden eylem-
cilerin etkinlikleri oldu. Eylemcilerden birisi anlatıyor
“18. Yüzyıla kadar Frankfurt şehrini çevreleyen surlar
yıkılınca onların yerine yeşil alanlıklar açıldı. Buralara
bina yapmak yasak. Buralara şehrin kalbi ya da kamu-
sal alan da diyebilirsiniz. Kamusal alanlarda politika
tartışılmalı ve kimse buna müdahale etmemeli. Mey-
danlarda tartışmalıyız. Bunu yaptığımızda, gaz sıkıldı
üzerimize, gözlüklerimize, şemsiyelerimize pasif dire-
niş araçları denilerek el konuldu.” Occupy’nin hazırla-
dığı “Yazı Atölyesi”ndeki kartlara özlemlerimizi,
taleplerimizi yazıyoruz. “Bu kartlar bir yüzyıl daha ko-
ruma altında, aman aman” deyip kocaman kocaman
yazıyoruz, “kardeşlik, özgürlük, eşitlik” diye. 

Biraz ilerliyoruz ve  dev gibi  bir “STOP! YOKSA
VURULURSUNUZ!” tabelasıyla burun buruna geliyoruz.
Sanatçı ve Polonya kökenli Helga Frank anlatıyor, ta-
belanın hikayesini...”Bu tabela Ürdün-Irak sınırından
ve bundan yüzlercesi var orada. Türkiye sınırına
kadar gittim. Birbirine kardeş halklar, nasıl da bölün-
müş ve nasıl da kan kokuyordu toprak. Polonya’dan
geliyorum ancak aslında Almanım. Almanım diyerek
buralara geldim ve hep bir göçmen oldum, yabancı

hissetdim kendimi buraya...“ Helga Frank, çok tatlı bir
kadın ve ağzından bal akıyor konuşurken. Gideceği-
miz durakları düşünerek, ayrılıyoruz yanından.

Masal Çeşmesi’nin başında bir kartpostal kolleksi-
yoncusu bekliyor ve anlatıyor hikayesini. Masal Çeş-
mesi’nin tepesindeki güzel genç kız heykeline
modellik yapanın 19 Yüzyılda bir çamaşırcının kızı ol-
duğunu öğreniyoruz. “O devirde, çıplak modellik var-
mıydı?” diye soracak oluyoruz. Cevap çok net:
“sanat, her yolu meşru kılar”. Kolleksiyoncunun anlat-
tığı en komik hikaye ise şu oluyor: “Eski Opera binası
yapıldığında, kapıya kadar giden sütunlar arası boş-
lukları zamanın mimarları yanlış hesapladı. Özel fay-
tonlarıyla operaya giden burjuvaların arabaları
sütunların arasından geçerken, tepe-taklak oluyordu.”
Eski bir kartpostalda faytonun devrilmesiyle kıçlarının
üzerine düşen burjuvaların resimlerine bakıyoruz... Eh
bayağı eğlenceli bir hikaye.

“Du Faysche Garten”, görülmeye değer. Bundan
tam 400 sene önce burada şehir surları yükseliyordu.
Sonra bu surlar yıkıldı ve yerine yeşillik alan açıldı. Bu-
rası, yemyeşil. Cennetten bir köşe. Tarihi ise barbar.
30 yıl süren mezhep savaşlarına tanıklık etmiş çünkü.
Wallanlage’nin en uç noktasındaki parkta yapılan pik-
nik herkese açık. Ya da şöyle denebilir, ekmeğini, kah-
vesini, pastasını kapan gelmiş ve bunları ortak bir
masaya yerleştirmiş. Öbek öbek toplananlar sohbet
ediyor, öbür tarafta oynayan çocuklara göz-kulak
olanlar var, bu tarafta bir oyunu ya da dansı öğren-
meye çalışanlar. Şehirliler, fırsatı yakalamış ortak ma-
zilerini, gelip, geçtikleri sokakların hikayesini,
kendilerini anlatıyorlar birbirine. Türkiye kökenli kadın-
lar, „biz de bu şehrin parçasıyız“ diyoruz ve keyifli bir
gün geçiyoruz birlikte. 

Biz de bu şehrin bir parçasıyız
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Elbette… Hem de nasıl!
Konuşmadan anlaşabilir miyiz?

SONGÜL KAYA KARADAğ /ERiVAN

Eski bakımsız bir binada-
yım. Kadın-erkek, çoluk-
çocuk yaklaşık yetmiş
kişi var etrafımda. Güp-
güzel genç kadınlar, ne-

şeli erkekler, hiç ağlamayacak gibi
duran, kalabalıkla haşır-neşir ço-
cuklar var burada. Kim bu insan-
lar? -Bilmiyorum. Hepsi yabancı…
Yok, yakından bakınca yabancı
değiller aslında, hepsi benden bir
parça gibi… Babasının kucağın-
daki şu çocuk benim gibi bakıyor
mesela. Az önce arkadaşının omu-
zuna dokunup birşeyler anlatan
genç kadın benim gülmemi çalmış.
Hiç konuşmadan etrafına bakan
sakallı genç adam benim gibi
merak içinde, etrafında kaç kişi ol-
duğunu sayıyor. Belli ki o da bir
rüya aleminde, ama kontrolü kay-
betmemeye çalışıyor. Bu insanlar
birbirleriyle konuşuyorlar, benimle
konuşuyorlar. Hayır aslında herbiri
kendi kendine konuşur gibi. Bir
sürü dil, Rusça, Ermenice, Türkçe,
İngilizce, Almanca… Babil kule-
sinde miyiz ne? Tuhaf… İngilizce
konuşana Türkçe cevap veriliyor,
Ermenice konuşurken birden Al-
manca kelimeler araya giriyor.
Farklı dillere rağmen insanlar anla-
şabiliyor. Mümkün mü böyle bir
şey? Yok, değil… Rüya sadece…

Derken bir kadın bir el hareketi
yapıyor. Hepimiz anlaşmış gibi hiç
şaşırmadan onu takip ediyoruz.
Bir koridora çıkıyoruz. Koridorda
birbirimize çarpmadan yürürken
sessizlik… hiiişşşşşt diye her dilde
aynı anlama gelen bir ses duyuy-
luyor. hiiişşşşt… Diller susuyor
sözde, ama beden dilimiz ve mi-
miklerimiz konuşuyor. Önümde
yürüyen kadın bana dönüp gülüm-
süyor. Ayakları çıplak… „Ben de
ayakkabılarımı çıkarsam nasıl
rahat ederim…!” diyorum ona göz
diliyle. Ne kastettiğimi anlıyor. Dı-
şarıya çıkıp, bir merdivenin başına
gelip bekliyoruz. Yine bir hi-
iişşşşşttt sesi. Konuşmadan mer-
divenden inenler oluyor,
konuşmadan merdivenin başında

bekleyenler, konuşmadan merdi-
venin orta yerinde duranlar… Der-
ken bir kadının duvara tutunarak
tırmanmaya çalıştığını fakediyo-
ruz. Neden?.. Yani neden basa-
maklar varken duvara tırmanarak
yukarı çıkmaya çalışıyor bu
kadın?! Duvarın onu hapsettiğini
sanıyor! Basamakları görmüyor
belli…! Düşecek… Çıplak ayakla-
rını duvara yapıştırıp çıkmaya çalı-
şıyor, düşüyor. Ama yine kalkıp
aynı şeyi yapıyor. Duvar onu hap-
setmiş. Duvara karşı, duvara rağ-
men bir şey yapmak istiyor.
Elleriyle vuruyor duvara. Duvar yı-
kılmıyor. Başka bir kadın, merdive-
nin başına sırt üstü uzanmış,
bacaklarını oradaki duvara daya-
mış, tuhaf bir ses çıkarıyor. Sesi
duyan öteki kadın ürperiyor bu
sese. Ona doğru gitmek istiyor.
Hem korkuyor, hem ona ulaşmak
istiyor. Merdivenin başındaki ka-
dına özeniyor mu ne?… Merdive-
nin başındaki kendisine doğru
gelen kadından çekiniyor, kendini
korumaya çalışıyor. Ama nafile…
Arada bir çekişme başlıyor, sonra
ikisi bir ve aynı olduklarını anlaya-
rak, çığlıklar içinde az önce hep
birlikte çıktığımız binaya giriyor-
lar. Önümde duran kadın ilkel-hay-
vani hareketlerle bizi tekrar
binanın içine davet ediyor. Orada,
daha koridorun başında bir kadın
bir şey arıyor. Ağaca benzer bir
şeyin etrafında dönüp duruyor.
Aradığını buluyor sonra. Buldu-
ğunu biz de görüyoruz. Ona ben-
zeyen başka bir kadın bu. Şarkı
söylüyorlar birlikte. Şarkının söz-
leri her dilde aynı. Naaa, naa, na…
Gülüyorlar birbirlerine. İkisi de
sevgi olmuş, aradığını bulmuş
diye, bedenleri de sanki birbirine
karışıyor. Sırtları birbirine değiyor,
kolları birbirine dolanıyor. Yerde
ne var? -Yer boncuğu. Gökte ne
var? -Gök boncuğu oynar gibi.
Böyle devam ediyor bütün hikaye. 

Bir değil bir sürü hikaye var bu
işin içinde. Bir kadın mesela çılgın-
lar gibi bağırıyor bir yerde, bir
başka kadın don-ateş oyununda
donmuş kalmış gibi, hiç kıpırda-

madan onu dinlemiyor. Sonra bir-
birinden korkan, ama birbirinin
tıpkısı olan iki kadın, zorlukları
aşıp bir araya geliyor. Biri ezik ve
öfkeli, öteki balkonda
Romeo`sunu bekler gibi, güpgü-
zel elbiseler, takılar içinde… Oysa
yakından bakınca ikisi de aynı.
Karşılaştıklarında aradaki görün-
mez duvarlara dokunuyorlar. Gö-
rünmez duvarlara dokunup
anlamaya çalıştıkça yakınlaşıyor-
lar. Görünmez duvarlar gerçekten
yok oluyor. Onlar da bir oluyorlar.
Hııı!?… diye soruyorlar birbirle-
rine. Her dilde aynı olan bir ünlem,
bir soru işaretiyle birleşiyor. Hııı!?
-Ne diyorsun!? anlamında. Öyle
sora sora kalabalığın içine karışı-
yorlar. Kalabalık hep birden hııı?
demeye başlıyor. Biri ötekine,
öteki berikine, herkes birbirine
hııı!? diyor. Bu bir “anlaşma“
oyunu gibi. Cevabı yine hareket-
lerde; el çırpmalar, dans etmeler,
ayak hareketleri, el kol hareket-
leri… Bu anlaşma oyununda her-
kes birbirini -biraz daha- kabul
ediyor sanki. Önyargılar yıkılyor,
sınırlar kalkıyor. Hele duvar diye
bir şey hiç kalmıyor. Ermeni kim?
Alman kim? Orada Amerikalı ya da
Ruslar`ın işi ne? Peki Türkler ne-
rede şimdi? Onlar da yok… Hani
bu proje bir Türk-Ermeni işbirli-
ğiydi ve finansı bir Alman vakfı ta-
rafından karşılanmıştı? Ya projede
atölye çalışmalarına katılan Arap,
Gürcü ve daha bir sürü milletten
olan kadınlar nerede? Hiçbiri yok
orada. Hem hiçbiri yok, hem hepsi
var aslında. Zaman diye bir şey de
yok. Ne günümüz, ne yakın çağ,
ne antik dönem, ne de ortaçağ…
O eski bakımsız binada biraraya
gelen herkesin zamanı bir şimdi; -
AN. Zamansızlık yani… 

Bu proje kadınları sınırlar öte-
sinde buluşturan bir proje. O yüz-
den kimin Rus kimin Türk, kimin
bilmem ne olduğu anlaşılmıyor.
Anlaşılan tek şey, etiketlere, sınır-
lara, sistemlere rağmen insanların
hayata karşı aynı reaksiyon ve
refleksi gösterdiği, yani bütün ka-
dınların önce İNSAN olduğu. 
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Proje 
hakkında

Senem Donatan iki sene
önce başlayan bu projenin
kordinatörü. 35 yaşında
yaptığı işe yürekten ina-
nan, son derece yetkin

genç bir kadın. Sahnelenen perfor-
mansta da görev alıyor. Sorularımızı
yanıtlarken gülümseyerek farklı dil-
lerin insanların anlaşmalarını zorlaş-
tırdığını, bu yüzden de iletişim aracı
olarak beden dili ve mimikleri kulla-
narak mesaj vermek istediklerini
söylüyor. 

Songül Kaya Karadağ: Bu
projenin oluşum aşamasından ve
hedeflerinden biraz bahseder misi-
niz?

Senem Donatan: Proje 2012
yılında ''Women Resource Center in
Armenia'' kurumundan Milena Abra-
hamyan'ın Amargi Kadın Akademisi
Derneği'yle iletişime geçmesiyle
başladı. Milena ve Ermenistan'daki
arkadaşları Türkiyeli kadınlarla ortak
bir proje gerçekleştirmek istiyor-
lardı. Milena, kadın hikayelerinin an-
latıldığı bir performans hazırlamayı
önerdi. O zamanlar Amargi Kadın
Akademisi henüz kapanmamıştı.
Hem Amargi gönüllüsü olan hem de
gösteri sanatlarıyla uğraşan birkaç
arkadaşım ve ben Milena'nın bu tek-
lifini coşkuyla karşıladık. İstanbul ve

Erivan'da yapılan iki ön buluşmanın
ardından Temmuz 2013'de Erme-
nistan'dan 6, Türkiye'den de 4 katı-
lımcı İzmir'in Şirince köyündeki
Tiyatro Medresesi'nde biraraya gel-
dik. 10 gün boyunca hem birbirimizi
daha yakından tanıma fırsatı bul-
duk, hem de ortak bir sanatsal üre-
tim sürecini birlikte deneyimlemenin
tadına vardık. Sözlü tarih yönte-
miyle oluşturulan cinsellik hikayele-
rinin anlatıldığı ''Çıplak Hikayeler''
adlı iki dilli ilk performansımız med-
rese avlusunda yaklaşık 60 seyir-
ciyle buluştu. Performans sonrası
özellikle genç kadın seyircilerin et-
rafımızı sarıp bizimle uzun süre cin-
sellik üzerine sohbet etmeye devam
etmesi, projeyi sürdürme noktasın-
daki kararlılığımızı pekiştirdi. Fark
ettik ki; beden algısı ve cinsellik
üzerine konuşulacak, paylaşılacak
pek çok şey var ve kadınların hika-
yeleri etnik, sınıfsal, kültürel ve de-
neyim farklılıklarına rağmen hep bir
yerlerde kesişiyor ve paylaşıldıkça
birbirine güç veriyor. 

Şirince'deki buluşma, iki ülkenin
kadınları olarak birbirimizi anlama-
mıza, birbirimize dair ön yargılarımı-
zın kırılmasına ve kökleri sağlam bir
dostluğun kurulmasına imkan sağ-
ladı. Bu sağlam birlikteliğin oluştur-
duğu özgüvenle 2014 yılında daha
kalabalık bir buluşma organize et-
meye karar verdik. Şirince'deki bu-
luşmada yaşadığımız en önemli
engel; birbirimizin dilini anlayama-
mak oldu. O nedenle bu seneki bu-

luşmanın temel eksenini ''sözsüz
iletişim yöntemleri'' olarak belirle-
dik. Amacımız; beden ve ses farkın-
dalığını geliştiren yöntemleri
kullanarak öncelikle kendi bedenimi-
zin sınırlarının farkına varmak, daha
sonra da projeye katılan diğer ka-
dınların fiziksel, düşünsel ve duygu-
sal sınırlarını kavramaya çalışmak ve
sınırların buluştuğu noktada sözsüz
bir iletişimin imkanlarını aramaktı.
2014 yılındaki buluşmayı Ermenis-
tan'ın Türkiye sınırına çok yakın bir
köyü olan Aqhsdk'da gerçekleştire-
rek, arzu ettiğimiz araştırma çalış-
masını coğrafi sınırların buluştuğu
bir mekanda deneyimle fırsatı bul-
duk. 11 Türkiyeli, 9 Ermenistanlı ka-
tılımcı Temmuz 2014'de Aqhsdk'da
biraraya geldik. İlk 7 gün birbirimizi
tanımak ve bahsettiğim ''sözsüz
iletişim yöntemleri''ni uygulamakla
geçti. Daha sonraki 5 gün de ilk
haftaki deneyimlerimizden ortaya
çıkan sözsüz hikayeleri esas alan bir
performans hazırladık. 16 Tem-
muz'da Women Resource Center'in
organizasyonuyla Ermenistan'ın her
bölgesinden toplam 20 kadın ' '…
.........'' adlı gösterimizi izlemeye
geldiler. Gösteri, seyircilerle birlikte
dans edip, şarkı söylediğimiz bir
barış kutlamasına dönüştü. Perfor-
mansı izlemeye gelen bazı kadınlar
Türklere karşı önyargıları olduğunu
ama bu coşkulu karşılaşmanın var
olan önyargıları dönüştürdüğünü
ifade ettiler. Aralarından bazıları,
devam edildiği takdirde önümüzdeki



2014• NO 25 KA DIN

29

sene projeye katılmak istediklerini söylediler. Tüm bu geri bil-
dirimler projeye devam etme noktasında bizi cesaretlendiri-
yor. Maddi kaynak bulabilirsek seneye buluşmalara mutlaka
devam etmek istiyoruz. Buluşmaların yanı sıra bu sene ve
önümüzdeki sene performansın turneye çıkması gibi bir gün-
dem de söz konusu. Sizin de katıldığınız 17 Temmuz'daki per-
formans gösterimini Erivan seyircisi ilgi ve beğeniyle karşıladı.
Performansın farklı ülkelerde gösterilmesine dair birkaç teklif
aldık. Umarım daha fazla seyirciyle buluşabiliriz. 

-Performans gösterisi olarak sunduğunuz bu çalışma, her-
hangi bir gösteri değil. İzleyicilerin de katılımını sağladınız ve
hazırlıklarda atölye çalışmaları gerçekleştirdiniz. Bu teknik
hakkında biraz bilgi vermeniz mümkün mü?

Aqhsdk'daki buluşmada ''iç barış'' ve ''dış barış'' olarak ni-
telendirebileceğimiz iki ayrı başlık üzerine çalıştık. ''İç barış'',
daha önceden de bahsettiğim gibi katılımcıların kendi fiziksel,
düşünsel ve duygusal sınırlarını keşfetmeyi ve bu sınırlarla ba-
rışmayı hedefleyen çalışmaları içeriyordu. Meditatif hareket ve
ses çalışmalarıyla, bedendeki fiziksel gerginliklerin rahatlatıl-
masını sağladık. Somatik deneyimleme yöntemiyle hem fizik-
sel hem de duygusal tıkanıklarının açılmasına yönelik
egzersizler yaptık. Çizim, boyama, yazı yazma, dikiş, örgü gibi
tekniklerle düşünsel alışkanlıklarımızda bizi kısıtlayan unsurla-
rın farkına vardık. ''Dış barış'' bölümünde ise grup dinamiğini
geliştiren oyunlar oynadık, ortak algı alanının genişletilmesini
sağlayan çalışmalar yaptık. Hep birlikte bazen sessizce devin-
dik, bazen müzik eşliğinde dans ettik, bazen de çember şek-
linde oturup birbirimize farklı dillerdeki şarkıları öğrettik. Tüm
bu çalışmalar hem kendimize dair algı alanımızın hem de ortak
duyumuzun gelişmesini sağladı.   

-Performansın sergilenmesi aşamasında maddi destek ve
teknik işlerde hangi kurum ve kuruluşlarla, nasıl çalıştınız?

2012 ve 2013'deki ön buluşmalar Women Resource Cen-
ter ve Amargi Kadın Akademisi'nin desteğiyle gerçekleşti.
2013 Temmuz ayında Tiyatro Medresesi'nde gerçekleşen bu-
luşmayı internetteki kickstarter sitesine yapılan bireysel ba-
ğışlar ve İsveçli bir STK olan Kvinna till Kvinna destekledi.
2014 Temmuz ayında Aqhsdk köyünde gerçekleşen buluş-
mayı ise Heinrich Böll Derneği İstanbul ve Tiflis şubelerinin fi-
nansal katkılarıyla gerçekleşti. 

-Projenizdeki içeriksel hedefleriniz farklı kültür ve coğraf-
yalardan kadınları biraraya getiriyor. Çok zor olabilecek bu ça-
lışmayı nasıl devam ettirmeyi düşünüyorsunuz? Planlarınız var
mı?

Bu sene ortaya çıkan performansı önümüzdeki süreçte
başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelerde de sergilemek isti-
yoruz. Seneye daha kalabalık bir kadın grubuyla buluşmanın
hayalini kuruyoruz şimdiden. Eğer finansal destek bulabilirsek
Ermeni ve Türk kadınların yanı sıra Kürt ve Azeri kadınların da
dahil olduğu bir buluşmayı önümüzdeki sene Türkiye-Ermenis-
tan sınırının bu sefer Türkiye tarafında gerçekleştirmek istiyo-
ruz. Uzun vadede ise ''sözsüz iletişim'' üzerine geliştirmeye
çalıştığımız metodolojiyi farklı dillerden ve kültürlerden daha
fazla kadınla paylaşmak niyetindeyiz.

-Sorularımızı yanıtladığınız için teşekkürler. Aynı zamanda
çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. 

Performansa dair içten ve yüreklendirici değerlendirmeleri-
niz için asıl ben teşekkür ederim.   

Nobel Barış Ödülü’nün 2014 yılı sahibi
Pakistanlı genç aktivist Malala Yusufzay
ve Hint çocuk hakları savunucusu Kailaş
Satyarthi oldu. 2012’de Pakistanlı çocuk-
ların eğitim hakkını savunduğu için Taliban
tarafından başından vurulan 17 yaşındaki
Yusufzay, bu ödülü kazanan en genç kişi
oldu.

Şubat ayından beri değerlendirme
yapan dokuz kişilik Nobel Komitesi adına
açıklama yapan Komite Başkanı Thorbjörn
Jagland, bu yılki barış ödülüne çocuk hak-
ları ve eğitimi alanında verdikleri mücade-
leden dolayı Satyarthi ve Yusufzay’ın layık
görüldüğünü belirtti.

Jagland, “Genç yaşına rağmen Yusuf-
zay da yıllarca kız çocuklarının eğitim hak-
kını savunmuş, çocuklarla gençlerin kendi
durumlarının iyileştirilmesine katkıda bulu-
nacağını göstermiştir. Yusufzay, bunu son
derece tehlikeli koşullar altında yapmıştır.
Kahramanca sürdürdüğü bu mücadeleyle
kızların eğitim hakkının sözcüsü haline
gelmiştir. Nobel Komitesi, bir Hindu ve bir
Müslümanın, bir Hindistanlı ile bir Pakis-
tanlının eğitim için ve aşırılığa karşı ortak
mücadelede bir araya gelmesini çok
önemli bir olgu olarak görmektedir” dedi.
Alman Kadın Konseyi bir mesaj yayınlaya-
rak Malala Yusufzay’ı kutladı.  Mesajda,
“özellikle politik kurumların sorumlu olduk-
ları kesimi korumakta sergiledikleri güç-
süzlük dikkate alındığında, cesaretiniz ve
ikna etme gücünüzle, insan hakları için ve-
rilen mücadele de her bireyin angajmanına
ihtiyaç olduğunu ortaya koydunuz“ sözle-
rine yer verildi.

Malala Yusufzay yaptığı konuşmada,
“Kendime şöyle dedim: Malala, korkma,
cesur ol. Sadece eğitim almaya çalışıyor-
sun, suç işlemiyorsun... Okulda yerde
otursam da umurumda değil. Tek istedi-
ğim eğitim. Ve kimseden korkmuyorum...
Benim amacım Nobel Barış Ödülü almak
değil. Amacım, her çocuğun eğitim aldığını
görmek.” diye konuştu. 

Barış ödülü çocuk
hakları ve eğitim için

mücadeleye
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“Oooooooof, oooooof! Canım sıkılıyor, ne yapsam
da keyfim yerine gelse? Hatçeler tatilde, Remzi
Bey nasıl olduysa oğlunun yanına gitti yarına
kadar, o cadaloz gelini nasıl olup çağırdıysa... E
kim kaldı? Bi tek sosyetik Gülbahar onun da yü-

zünü şeytanlar görsün zaten. Ölsem de çıkmam onunla
bir yere! Hem zaten son zamanlarda takıldığı insanları
da hiç gözüm tutmadı... İnsan ayırmayı sevmem ama
insan gidip aşağı mahalledeki kadınlarla mı gezer be
yahu! 

O kadınlar bizim gibi değil bir kere, onlar çantalarını
hep sol omuzlarında taşıyorlar bir kere! Tövbe tövbe,
düşünmesi bile insanı dinden imandan çıkarıyor! Çan-
talarını sol omuzlarına asanlardan hayır mı gelir in-
sana! Nasıl oldu da onlarla gezmeye başladı bizim
Gülbahar hatun, hiç anlamadım! Tamam, zaten bu ka-
dına ilelebet yakınlaşamamıştım, bir türlü sevememiş-
tim ama bu kadarı da artık pes valla! Kaç haftadır
bizim mahallenin çoğu izinde olduğu için tutmuş aşağı
mahallede geziyor. İnsan ahlak bilip tarafını, yerini bil-
meli. Bir bizim mahallede bir o mahallede gezinme-
meli! Asabımı bozdu bu dengesiz kadın yine, bir
bardak su içeyim. Yok, yok, şu uğursuz ne idüğü belir-
siz kadınları düşündükçe fena oluyorum, sudan ne
fayda?! Asarlar çantalarını sol omuzlarına sonra da
bas bas bağırırlar 'özgürüz biz özgürüz, sol omuzu
seçerüüüz' diye! Ya havle ve la kuvvet, olucak şey mi
bu böyle? Edep, görgü, gelenek denen şeyler var bu
dünyada! İffetli bir kadın hiç sol omuzuna asar mı çan-
tasını?

Şahsen ben utanıyorum onların adına! Sokakta ge-
zerler, car car sakız çiğnerler, kah kah gülerler! Başı-
mıza taş yağacak valla! Kadın dediğin ulu orta gülmez
bir kere, bunu hiç mi bilmezler? Kadın dediğin iffetli
olur, sokak ortasında olup bitenlerle ilgilenmez. Ha,
geçerken komik bir şey mi duydu veyahut gördü, gö-
remez ve işitemez yahu! Neden? Dikkatini sadece
kendi içindeki düşüncelere vermesi gerekir de ondan!
Ne bileyim, evdeki alışveriş ihtiyacını düşünür, erinin
çoraplarını düşünür ya da bilemedin ocaktaki yemeğini
düşünür, konsantresini ev dışı olaylara vermez. Hadi
diyelim eve konsantre olmaktan yoruldu dışarda yü-
rürken bir anlık bir dalgınlıkla karşılaştığı komik bir du-
rumu yanlışlıkla algıladı! Ha bu durumda işte çook
dikkatli olup içindeki gülme hissini bastırır, sağ omu-
zunda asılı olan el çantasından hızlıca bir mendil çıkar-
tıp hapşırırmış gibi yaparken mendilin içine bir
gülümseme yapıştırır! Al sana basitçe bir çözüm!
Gülme, kahkaha neme lazım?! Neden böyle temel
görgü kurallarını bilemezler hayret ederim! Hele bizim
Gülbahar? Bundan sonra onunla nasıl bir araya gelirim
ben ha? İnsanlar benden de şüphe duyar sonra aşağı
mahalledekilerle gezdiğimi düşünürler. Allah korusun!
Bırak o kadınlarla gezmeyi, ben onların alışveriş yap-
tıkları bakkala ayak basmam, içtikleri çorbayı ağzıma
sokmam. Kaldı ki onlarla adımın anılmasına hayatta

izin vermem!,,,,
Zaten o aşa-

ğıdaki mahalleli-
ler üst
mahalledeki ka-
dınlarla da gezi-
yorlarmış öyle
duydum! Al bi-
rini vur ötekini! Öteki! İşte ne güzel bir kelime! Geçen
Britanica sözlük kitap serimde açıp okumuştum: 'Bizden
olmayan' anlamına geliyor. İşte, ne o aşağı mahalle ne
de üst mahalle bizden. Bu kadar basit! Atalarımız da
hep bu kurala uymamış mı, bütün dünya böyle işlemiyor
mu sanki? Herkes bilir, bir Gülbahar şuursuzu bilmez!
Zaten bu mahalleye geldi geleli başımıza ne uğursuzluk
geldiyse onun yüzünden geldi! Yok efendim, mahallece
yılbaşı kutlayacakmışız, yazın birlikte mangal partisi ya-
pacakmışız. Bu sene yıl başına diğer mahallelileri de ça-
ğırırsa hiç şaşırmam valla! Gör bak o zaman benim gibi
namuslu, görgü bilen insanlar gelir mi partine ama! Nah
gelirim! Dur Pakize dur, o asalak kadına sinirlenip şeke-
rini yükseltme, yat uyu dinlen biraz ha kuzum?

45 dakika sonra.....
Driiiiiiiing, driiiiing!
'Pakize Hanım'cım, nasılsınız afiyettesinizdir umarım?

Oğlumun yanından döndüm sizi bir yoklayayım dedim.
Evet, evet, erken döndüm. Keyfim kaçtı biraz. Biliyorsu-
nuz ki gelinim Hanımefendi Alman, onunla kapıştım
biraz. Yok yok, merak edilecek birşey yok aslında, sa-
dece Türkiye'den göç eden insanlara karşı çok önyargılı,
bu da benim zoruma gitti haliyle.'

'Vay anasınıııı! Bak sen şu utanmaza! Hem de kendi
de bir Türk' le evli! Ne utanmazlık bu böyleee!'

'Evet, öyle ama onu bir istisna sanıyor. Diğer Türki-
yelileri bağnaz, geri kafalı, eğitimsiz bir halk sanıyor.
Ben de tutamadım kendimi, açtım ağzımı, yumdum göz-
lerimi konuştum. Önyargının insanları bu güne kadar hiç-
bir yere götürmediğini söyledim.'

'Valla bravo!
'İnsanları nasıl böyle saçma sapan dış etkenlere ba-

karak yargılayabilirsin dedim.'
'İşte bu! Ağzına sağlık!'
'Nasıl genelleştirirsin dedim. Hiç gelemem ö yargı-

lara, ötekileştirmelere, Pakize Hanım' cığım, hiç!'
'Hele ben, Remzi Bey Efendiciğim, ben?!'
'Günümüzde ötekileştirmenin Almanya' da, Türkiye'

de, İrak' ta, Pakistan' da, Amerika' da ve birçok yerde
ne tür savaşlara ve iç savaşlara sebep olduğunu görmü-
yor mu bu insanlar? Nasıl hala bu eski odun kafalarla ha-
reket edebiliyorlar!?! İnsanlık adına utanç duyuyorum
desem yalan olmaz. Çok yoruyor bu zalimlik beni. İster-
seniz birlikte bir yürüyüş yapalım diyecektim. Ne dersi-
niz?'

'Yürüyelim Remzi Bey'ciğim yürüyelim, ben de can
sıkıntısından ne yapacağımı bilmiyordum zaten.  On beş
dakikaya hazırım. Gelin beni alın. Ama...... yürürken
aşağı mahalleden geçmeyelim kurbanın oliiim!!'

Pakize Teyze
Çanta dediğin sağ omuza asılır bir kere......
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Berlin 
Berlin Göç-

men Kadınlar
Derneği Ahl-
beck’deydi.
30 kadının
katıldığı Ahl-
beck gezisi
bu yıl ikinci
kez tekrar-
landı. “Önyar-
gılar,

önyargılarımızın nedenleri, önyargısız yaşam mümkün mü?”
sorularına yanıt arandığı çalışma gruplarında kadınlar, önyar-
gıların ailede, eğitim süreçlerinde, çalışma yaşamında nasıl
oluşabildiğine dair kendi deneyimlerinden yola çıkarak, tar-
tıştı. Bilmeden, araştırmadan, tecrübe edinmeden oluşan
yargıların, önyargıları oluşturduğunun altı çizilirken, aslında
herkesin kişilere ya da olaylara karşı dönem dönem önyargı
taşıdığı dile getirildi. Göçmen Kadınlar Birliği’nin ve Kadın
dergisinin tanıtıldığı buluşmada, üye olmanın önemine de
vurgu yapıldı. Üç gün boyunca tanışma, tartışma, gezme ve
eğlenme olanağı bulan katılımcılar, bu buluşmaların daha sık
tekrarlanması dileğindeydi.

Frankfurt
Yaz tatilinden sonra üyeleriyle biraraya gelen Frankfurt

Göçmen Kadınlar Derneği yaptığı ilk üye toplantısında ça-
lışma programı oluşturdu ve güncel politik konuları tartıştı.
Kobani’deki saldırılar, Ezidi kadınların köle pazarlarında sa-
tılması, kadınlar üzerindeki cinsel baskıları eleştiren kadın-
lar artık kapımızın önüne kadar dayanan radikal-islamcı
grupların gençler içerisindeki etki kurma çabalarına karşı ne
yapabileceklerini ele alan bir toplantı yapma kararı aldılar.
Kadına karşı şiddete karşı birlikte mücadele örgütlemek de
üzerinde yoğunlaşılan bir konu oldu. Türkiye kökenli ailele-
rin Almanya’da sosyal ve yasal haklarını bilmemesi, çeşitli
konulardaki farklı kültürel bakışların sorunları çözmede
nasıl bariyerler oluşturduğu eleştirildi ve bu konuda da bir
bilgilendirme toplantısının yanısıra pratik yardımların nasıl
örgütlenebileceği tartışıldı.Henüz sürmekte olan çalışma-
lara bir kez daha çağrı yapıldı. Frankfurt Göçmen Kadınlar
Derneği, her hafta koro, biçki-dikiş kursu, resim kursu ya-
pıyor. Yakında başlayacak folklor çalışmasının yanısıra, ka-
dınlar ayda bir çocukları ve aileleriyle kahvaltı yapmak
istiyor.

Rüsselsheim
Rüsselsheim GKB grubu sezon açılışını

Ekim ayında bir kahvaltı ile başlattı.  Yeni dö-
nemde yapilacak  etkinliklerin ve kursların ta-
nıtıldığı kahvaltığı ilgi yoğundu.

Bir yıldır çalışmalarını sürdüren GKB Rüs-
selsheim grubu kahvaltıya katılan bütün ka-
dınlara etkinliklere katılma ve gruplarını
güçlendirme çağrısı yaptı. 

Köln
Köln Göçmen Kadınlar Derneği , 28 Eylül

Pazar günü  „Çocuklarımızda Özgüveni Nasıl
Geliştirebilir ve Destekleyebiliriz “ konulu bir
söyleşi düzenledi. Psikolojik Danışman Zafer
Manisa Simet’in sunumuyla gerçekleşen söyleşi
kadınlar tarafından ilgi ve dikkat ile dinlendi.
„Çocuklarımızda özgüveni nasıl sağlayacağız?
Özgüveni geliştirmede en önemli etken nedir“
sorularından yola çıkarak , çocuklarla sağlıklı
ilişkiler kurabilmenin nasıl başarılacağını anlatan
Zafer Manisa Simet, sevginin önemine dikkat
çekti. Özgüvenin iki önemli  unsuru olan Temel
Değer ve Yeterlilik konularını örnekler vererek
anlattı . Õzellikle , temel değer duygususunu
geliştiren Dokunmak , Ödüllendirmek , Geribil-
dirim Sağlamak , Saygı Duymak ve Yeterince
Zaman Ayırmak konularını açıkladı... Çocuklarla
kurulan ilişkilerde sık sık yapılan hatalara da
değinen Zafer Manisa Simet, çocuklara dene-
mek için, yetenek ve becerilerini geliştirmek
için fırsat verilmesinin önemine vurgu yaptı .
Çocuklarla doğru iletişimin de önemli olduğu-
nun örneklerle açıklandığı söyleşide, yeterince
gelişmiş özgüven duygusunun çocuklarda hem
öğrenmeyi, hem de sosyal ilişkilerde başarıyı
etkileyeceğine de değinildi. Özellikle 0-4 yaş
arası çocukları olan annelerin katıldığı söyleşi
sonrası, kadınlar özel sorularını sorma fırsatı da
buldular. Göçmen Kadınlar Derneği üyeleri,
hem etkinliklerine gönüllü katılan hem de söy-
leşi sonrası kadınların tek tek bütün soruları
yanıtlayan Zafer Manisa Simet’e teşekkür etti-
ler.

Düsseldorf
Düsseldorf GKD’nin faaliyetleri devam ediyor.  Bilgilen-

dirme toplantılarının yanı sıra şehirde farklı kurum ve ör-
gütlerle de ortak organizasyonlara katılan kadınlar, 26
Ekim Pazar günü değişik kurumların ortaklaşa düzenlediği
müzik, dans, tiyatro gibi kültürel etkinliklerin sergilendiği
bu yıl „Saygı ve Cesaret“ başlığıyla düzenlenen „Tag der
Vielfalt“‘da yer aldılar. 

Etkinliklerimizle ilgili daha geniş bilgiyi ve
duyurularımızı www.migrantinnen.net
adresinde etkinlikler sayfalarından
edinebilirsiniz.
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In der Türkei wie auch in
Deutschland, Frankreich, England,
Schweiz, Österreich und in vielen

anderen Ländern gehen Menschen
auf die Straßen, um sich mit dem

Volk und dem Widerstand in Kobane
zu solidarisieren. Auch der

Bundesverband der Migrantinnen
beteiligte sich mit seinen

Mitgliedergruppen an den Soli-
Protesten in zahlreichen Städten und

organisierte vielerorts eigene
Veranstaltungen zur Solidarität mit

den Flüchtlingen, Frauen und Kindern
aus Kobane. 


