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• GİRİŞ 

Kürt Kadın Hareketi 40 yıldır Kürdistan’da erkek-devlet şiddetine karşı mücadele 

eden bir kadın örgütlenmesidir. İlk kurumsal yapılanması 1991’de Diyarbakır’da açılan 

Yurtsever Kadınlar Derneği ile başlamıştır. Dernek 1992 yılında hükümet tarafından 

kapatılmıştır. Akabinde Özgür Kadın Derneği, Dicle Kadın Kültür Merkezi, Selis ve 

Gökkuşağı Kadın dernekleri kurulmuştur. Bu arada kadınlar Kürt sorununun demokratik 

yollarla çözümü için mücadele eden siyasi partilerde Kadın Kolları olarak da örgütlenmeye 

başlamıştır. 2003 yılında Demokratik Özgür Kadın Hareketi’ni (DÖKH) ilan eden Kürt Kadın 

Hareketi özgün ve özerk olarak yoluna devam etti. 2015 yılında ile çatı örgütü olarak Özgür 

Kadın Kongresi (Kongreya Jinên Azad, KJA) kuruldu. 2016 yılında çıkartılan Kanun 

Hükmünde Kararname ile KJA devlet tarafından kapatıldı. Özgür Kadın Hareketi (Tevgera 

Jinên Azad, TJA) olarak yola devam edildi.  

Tevgera Jinên Azad, dünya kadın mücadelesi mirasını sahiplenen ve ülkede 40 yıllık 

mücadele deneyimi olan, 700’den fazla delege ile ilan edilmiş, Kürt kadınlarının yanı sıra 

farklı halklar ve inançların temsil edildiği özgün özerk bir kadın çatı örgütlenmesidir. TJA 

çatısı altında, mahalle, il, ilçe kadın meclisleri, dernek, kurum, siyasi parti temsilcileri ve 

bireyler yer alır. Çalışmalarını demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigma temelinde, 

siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik alanlar başta olmak üzere birçok farklı alanda yürütür.  

Türkiye’de liberal söylemler ve “Ilımlı İslam” projesiyle iktidara gelen AKP 

hükümeti, 18 yıllık iktidarı döneminde, gerici, ırkçı, cinsiyetçi merkezi faşist bir diktatörlüğe 

dönüştü. Bu dönüşüm sürecinde Kürt sorununa yaklaşımda da aynı hükümetin masada 

olduğu, 2013-2015 sürecinde yaşanan bir “barış süreci” olsa da 2015 sonrası bu sürecin 

bitirilmesi ve Kürt sorununda şiddetin dayatılması ile beraber yeniden çatışmalı bir sürece 

girilmiş ve bu süreç hala devam etmektedir. Son 5 yıllık süreç içerisinde Kürt halkının bütün 

kazanımlarına ve toplumda yarattığımız dönüşüme karşı çok şiddetli bir saldırı furyası 



başlamış, bu saldırı furyası sonucu kurumlar, aktivistler, belediyeler, milletvekilleri ve Kürt 

sorununun demokratik bir şekilde çözülmesi için tavır alan herkes hedef haline getirilmiş, 

gözaltı ve tutuklamalarla cezalandırılmaya çalışılmıştır.  

2014’te Demokratik Bölgeler Partisi’nin Yerel Yönetimler seçimindeki başarısı (DBP 

Kürdistan’da 102 belediye kazandı) ve 2015 Genel Seçimlerinde Halkların Demokratik 

Partisi’nin (HDP) başarısı bu partilerin ortaya koyduğu programların sadece Kürt halkında 

değil Türkiye halklarında da ciddi bir karşılık bulduğunu gösterdi. Genel seçimlere ilk kez 

parti olarak giren HDP 7 Haziran 2015’te yüzde 13.12 oy oranı ile Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ne 81 vekil taşıdı. Sonuçlara itiraz eden hükümet 1 Kasım’da yeniden seçime gitti ve 

7 Haziran sonrası “barış” diye bir sürecin varlığını inkâr etti.  

DAİŞ çetelerinin Rojava Kadın Devrimi’ne yenik düşmesinin ardından Suriye’de 

emellerine ulaşamayacağını anlayan Türkiye, Kürt siyasal hareketi öncülüğünde; farklı 

halklar ve inançların da temsiliyetlerini bulduğu HDP, DBP, DTK (Demokratik Toplum 

Kongresi), KJA çatısı etrafında gelişen demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü felsefeye 

dayalı yapıları, erkek egemen iktidarını sarsacak birer tehlike olarak görmeye başladı.  

Bu felsefenin mimarı olan ve aynı zamanda Türkiye’de demokratik çözüm ve barış 

projesindeki ısrarlarıyla bilinen Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile 2013’de İmralı’da 

başlayan görüşmelerin, Türkiye Devleti tarafından 2015 de müzakere masası devrilerek 

sonlandırıldığı süreçte KJA çatısında örgütlenen kadınlar da Sayın Öcalan’ın da ısrarlı 

çabaları ile bu görüşmelere dahil olmuş, barış sürecindeki kadın varlığını temsil etmişti.   

Masanın devrilmesinin ardından kamuoyu tarafından ‘Çökertme Planı’ olarak da 

bilinen ve Kürt soykırımına dayalı plan devreye sokuldu. Bu dönemde Kürtlerin yaşadığı 

birçok kent kolluk güçleri tarafından abluka altına alınarak yüzlerce sivil katledildi. 1,8 

milyondan fazla insan bu durumdan doğrudan etkilenirken, 10 binlerce insan yerinden edildi.  

2016 yılında OHAL Kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 

çatı örgütümüz Kongreya Jinên Azad (KJA) ve çatısı altındaki 49 kadın kurumu ve kadın 

haber ajansı (JINHA) kapatıldı. KHK’lar kapsamında tüm kamu çalışma alanlarında 

yüzbinlerce çalışan ihraç edildi. OHAL komisyonundaki dosyaları hala devam etmektedir. 

Sivil toplum kuruluşları, dernekler (neredeyse Kürdistan’daki tüm kitlesel kadın dernekleri), 

vakıflar, gazeteler, yayınlar kapatıldı. Türkiye’de binlerce akademisyen, yazar, gazeteci 

işinden edildi. Ayrıca kapatılan kadın kurumlarının mal varlıklarına, banka hesaplarına, 

binalarına ve çalışmalarda kullanılan materyallerine da hukuksuz bir şekilde el koyuldu.  



Bu süreçle beraber ortaya konulan cezalandırma ve sindirerek yok etme politikasının 

ise en temel hedefi Kürdistan’da uzun soluklu mücadeleler vererek demokratik bir toplum 

inşa çabası içerisinde olan Kürt kadınlar olmuştur. 40 yıllık süreç içerisinde inşa edilen bütün 

kadın kurumları kapatılmış, bütün kurumlarda uygulanan eşbaşkanlık sistemi tutuklanma 

gerekçesi olmuş, Kürt bölgesinde Kürt kadınlara yönelik şiddet artmış, kolluk kuvvetleri taciz 

veya tecavüz suçu işlese dahi serbest bırakılmış, Kürt kadın aktivistler gözaltına alınarak 

tutuklanmıştır.  

HDP Mart 2019 yerel seçimlerine eşbaşkanlık ve fermuar sistemiyle katıldı. HDP’nin 

kazandığı 65 belediyeden 54’üne kayyum atandı. HDP üyesi ve TJA aktivisti olan eşbaşkanlar 

ve belediye meclis üyeleri gözaltına alındı, birçoğu tutuklandı.  

Bu noktada hayatın bütün alanlarına yaymak istediğimiz eşit temsil ve kadın bakış 

açısının sadece siyasi yaşamı değil, evler ve sokaklar da dahil toplumsal yaşamı da değiştiren 

ve toplumun sosyo-kültürel yapısını kadınlar lehine dönüştüren en önemli dinamik olduğunun 

altını çizmek önemlidir. Kadınların kazanımı olan ve Türkiye’de ilk kez uygulanan 

eşbaşkanlık sistemimize saldırılmasının nedeni budur. Kayyum atanan bütün belediyelerde 

kadın müdürlüklerinin kapatılmış olması da bunun parçasıdır.  

Kürdistan’da uzun erimli mücadeleleriyle demokratik bir toplumun inşası için uğraşan 

Kürt kadınları zamanımızın kriminalize etme ve sindirme yoluyla yok etme politikalarıyka 

hedef alınmaktadır. 

Bütün kadın dernekleri ve kurumları kapatıldıktan sonra Diyarbakır’da kadına yönelik 

şiddetle mücadele etmek ve kadınlara hizmet etmek için kurulan Rosa Kadın Derneği 

örneğinde görüldüğü gibi, kadın mücadelesi yürüten aktivistlere ve kurumlar özellikle hedef 

alınmaktadır. Neredeyse her hafta yapılan ev baskınlarıyla kadınlar gözaltına alınıp 

tutuklanmaya devam etmektedir. TJA aktivistleri erkek egemen sistemin mahkemelerinde 

kadın mücadelesinin dünyaca kabul edilmiş uluslararası günleri olan 25 Kasım ve 8 Martlarda 

protesto gösterileri düzenleme ve yapmaya ilişkin suçlamalarla yargılanmaktadır.  

Kürdistan coğrafyasında sistematik bir şekilde uygulamaya konulan kadınlara yönelik 

cinsel şiddet olayları ise hem uluslararası sözleşmelere hem devletin kendi yasalarına hem 

insan haklarına aykırı bir şekilde özel bir politika olarak uygulanmaya devam etmektedir. 

Türkiye’de milliyetçilik ve cinsiyetçilik bağlamında kadına yönelik cinsel şiddet, 

Kürdistan’da bir sömürgeleştirme aracı olarak devreye sokulmuş durumdadır. Kadın 

kurumlarının varlığına izin verilmemesi, kadın hakları aktivistlerinin tutuklanması 

Kürdistan’da erkek-devlet iş birliği şeklinde bir şiddet politikasını doğurmuş durumdadır. 



Kadınlar evlere hapsedilerek toplumsal yaşamın her alanından dışlanmakta aile içi şiddete 

maruz bırakılmaktadır. Bütün bu politikaların temelinde yatan esas argüman erkek egemen 

zihniyet ile birleşen çatışma ve savaş ortamının ortaya çıkardığı bir sonuç olmasıdır. Kürt 

kadınlar yalnızlaştırılarak, politikleşmeleri engellenmekte ve şiddete boyun eğmeleri 

istenmektedir.  

 

• ŞİDDET VERİLERİ ve VERİ ANALİZİ  

 

Kadın dernek ve kurumlarının kapatılması, kayyumlar eliyle yerel yönetimlerdeki 

kadın müdürlükleri ve merkezlerini kadın kazanımlarının ve çalışmalarının yok sayılması ve 

kadın mücadelesinin engellenmeye çalışılması sonucu maalesef ki birçok veri ve bilgi sadece 

devlet mekanizmalarında toplanmaktadır ve bunlar da şeffaf bir şekilde kamuoyu ile 

paylaşılmamaktadır. Meclisteki TJA üyesi, HDP’li kadın vekiller 81 ildeki erkek şiddeti 

verilerini Aile, Çalışma ve Sosyal Bakanlığından soru önergesi olarak talep etmesine rağmen 

hiçbir cevap verilmemektedir. Kürdistan’da varlık gösteren kadın örgütü olarak TJA kendi 

imkanları dahilinde Kürt illerinde var olan kurumlar ve basın aracılığı ile erkek/devlet 

şiddetine dair bir çalışma yürüttü. Aşağıda sunulan veriler ulaşılabilen şiddet verileridir. 

Gerçek şiddet verileri bu sayıların çok çok üstünde olmasına rağmen ulaşabilmek neredeyse 

imkansızdır. Devlet kurumları tarafından bu veriler kadın kurumları ile paylaşılmamaktadır. 

TJA olarak Kürdistan’da ulaşılabilen kimi veriler;  

Sendika, meslek odaları ve STK’lara 2020 yılı içerisinde 2520 kadın gördüğü şiddet 

sonucu başvurmuştur. Her kadın birden çok şiddet türüne maruz kalmaktadır. Her şiddet türü 

diğerini de içine alarak erkekler tarafından kadınlara uygulanmaktadır.  Başvuru sebebi ne 

olursa olsun kadınlar yoğun olarak psikolojik şiddete maruz kalmaktadır. Bu verilere 

baktığımızda ise; 775 kadın sığınak talebinde bulunmuş, 250 kadın ise ekonomik şiddete 

maruz kalmış ve yardım talebinde bulunmuş, 712 kadın gördüğü şiddet sonucu boşanma 

davası açmış ve 113 kadın maruz kaldığı cinsel saldırı sonrası başvuru yapmıştır. 670 kadında 

maruz kaldığı herhangi bir şiddet sonucu kurumlara başvuru yapmıştır. 18 yıllık faşist AKP 

iktidarıyla kadın kırımı binde 1400 artış gösterdi. 

 

Basına yansıyan veriler; 

Kürdistan’ın kimi illerinde 2020 yılında en az 41 kadın eski eşi, erkek kardeşi, erkek 

arkadaşı tarafından katledilmiştir, 60 kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirmiştir. Şüpheli kadın 



ölüm sayısının belli ölüm sayısının neredeyse bir buçuk katı olması bize kadınların ölüm 

nedenlerinin bile erkekleri koruyan toplum yapısı içinde yeterince araştırılmadığını, 

önemsenmediği ortaya koyuyor. Kolluk kuvvetlerinin şiddeti karşısında Kürt insanının 

yaşamının değersizleştirilmesi gibi erkekler karşısında da kadınların yaşamı değersiz kabul 

ediliyor ve şüpheli ölüm olarak kayıtlardan kendine yer bulan bir kadın katliamı yaşanıyor. 

Her bir kadın katliamının sadece bir erkek faili yoktur birden çok faili vardır.        

 

 

şehirler TECAVÜZ TACİZ 

ŞÜPHELİ 

ÖLÜM 

KADIN 

CİNAYETİ 

DİYARBAKIR 2  15 11 

MARDİN  1  9 3 

BATMAN   4 1 

VAN  1 5 1 

ADIYAMAN   4  

ANTEP   3 5 

AĞRI  1 6 2 

DERSİM 1 1 2  

SİİRT     

URFA   4 1 

KARS    3 

MARAŞ   4 3 

BİNGÖL   2 2 
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Tecavüze maruz kalan kadın Tacize maruz kalan kadınlar

şüpheli kadın ölümleri erkekler tarafından katledilen kadınlar



MALATYA  1 1  

IĞDIR    1 

ŞIRNAK  1 1  

ERZİNCAN     

ERZURUM  1  1 

SİVAS    3 

ELAZIĞ    3 

MUŞ    1 

TOPLAM 4 6 60 41 

 

 

Devletin kadın düşmanı söylemleri, ürettiği “erkek yanlı” politikaları kadınların 

yaşamına mal olmaktadır. Erkek egemen iktidar yaratmak istediği itaatkâr toplum modeli için 

evde, sokakta, işyerinde kadının yaşadığı ve var olduğu tüm alanlara saldırmaktır. Bu erkek 

saldırısının ideolojik/kültürel temelini de din sömürüsü ile İslami yaşam biçimini norm haline 

getirerek, erkek egemen sistemin kendisi her gün içinde yeniden ürettiği aile kurumunu İslami 

referanslarla aklayarak gerçekleştiriyor.  

 

• KADIN MÜCADELESİNE YÖNELİK SALDIRILAR 

 

1. GÖZALTI ve TUTUKLAMALAR  

 

Gözaltı ve tutuklama son yıllarda AKP hükümetinin temel sindirme politikası olarak 

uygulanmaktadır. Kürdistan’da neredeyse her gün bir gözaltı ve şafak operasyonu yapılmakta 

her defasında kötü muamele ile insanlar polis şiddetine maruz kalarak kriminalize edilmeye 

çalışılmaktadır. Bu noktada çok fazla Kürt kadının da gözaltına alındığını ve tutuklandığını 

bilmekteyiz.  2020’de en az 244 TJA aktivisti gözaltına alındı ve 81’i tutuklandı.   

 

 GÖZALTI TUTUKLAMA 

AMED 76 44 

AĞRI 3 1 

BATMAN 50 5 

MARDİN 43 9 



VAN 9 5 

HAKKARİ 4 2 

ŞIRNAK 15 1 

URFA 13 2 

IĞDIR 5 1 

KARS 4 3 

ERZURUM 4  

MUŞ 6 5 

ADANA 5 1 

MERSİN 7 1 

OSMANİYE  1 

244 81 

 

 

244 TJA’lı kadın hakları savunucusu ve siyasetçi bu operasyonlarda gözaltı ve 

tutuklamalar ile yargı tacizine maruz kalmıştır. Kadınlar; kadın barış atölyesine neden 

katıldınız, kadınlar barış istiyor  basın açıklamasını neden  yaptınız, mor konvoy etkinliğini 

neden yaptınız, 8 Mart’ı tertip etmemizdeki amaç neydi, Gülistan Doku pankartını neden 

taşıdınız, derneğe neden gidiyordunuz, erkeklerin bu derneğe gizli üye olduğu, adayı olduğu 

siyasi partinin aday tanıtım toplantısına katıldıkları gibi akıl dışı sorular sorulmuş ve örgüt 

üyeliğinden dava açılmış bir çok kadın  tutuklanıp aylarca özgürlüklerinden mahrum 

bırakılmıştır. Kadınların örgütlenme, düşüncelerini yayma ve ifade özgürlüklerini 

kullanmaları kriminalize edilerek, şiddetle mücadele eden kadınlar şiddete maruz 

bırakılmıştır. 

 

Covid-19 virüsünün yoğunluk gösterdiği ve insanların evlerinden dahi çıkmaya 

çekindiği zamanlarda, gece yarısı, hijyen kuralları dikkate alınmadan, kolluk görevlileri 

tarafından ve köpekler eşliğinde kadınların evleri basılmış (Rojbîn Çetin evi köpekle basılan 

bir kadın olarak gözaltına alınıp, tutuklanmasına rağmen bu konuda herhangi bir kolluk 

kuvveti görevlisine bir soruşturma açılmamıştır), işkence ile gözaltı ve tutuklamalar 

yapılmıştır. Diyarbakır’da haksızca açılan soruşturmalarda 70’li yaşlarda ve ağır kronik 

rahatsızlıkları bulunan Barış Anneleri Rebia Kıran ve Makbule Özbek gibi çok sayıda yaşlı ve 

hasta kadın günlerce göz altında kalmış, bir kısmı tutuklanmıştır. Kadınlar ve beraberindeki 



küçük çocukları olmasına rağmen hatta çocukları hasta olsa dahi tutuklu yargılanmışlardır. 

Böbrek hastası olan Dilgeş annesi ile birlikte cezaevine girmiş, Eylem Oyunlu 10 günlük 

bebeği ve 2 yaşındaki kızıyla birlikte tutuklu yargılanmıştır. 

 

Kadınlara yönelik saldırılar her geçen gün artarak devam etmekte, özellikle de 

alanlarda olan kadınlara yönelik saldırılar, baskılar, gözaltılar, tutuklamalar, işkenceler her 

geçen gün artmaktadır. Ülkede sistematik hale gelen kadına yönelik şiddet devletin politikası 

haline gelmiş ve en çok direnen mücadele eden alanlardan çekilmeyen kadınlar hedef haline 

getirilmiştir. Cizre’de yapılan ev baskınlarında aralarında HDP ilçe eşbaşkanı Güler Tunç ve 

yerine kayyım atanan belediye eş başkanı Berivan Kutlu’nun gözaltında tehdit edilmeleri 

Güler Tunç’un eşinin ve kayınbiraderi Mehmet Tunç’un mezarını ziyaret ettiği için dava 

açılması, Berivan Kutlu’ya “Derhal ülkeyi terk et” diye tehdit etmeleri erkek devlet şiddetinin 

ne boyutlara geldiğini de göstermektedir. Kadınlara yönelik düzenlenen gözaltılarda özellikle 

tüm mahalle sakinlerinin ya da apartmanda yaşayan kişilerin kapılarının kırarcasına çalınması 

ayrıca yaymak istedikleri korku ve baskı ikliminin bir sonucuydu. Kadınları alandan çekmeye 

çalışan erkek devletin tüm yasaklamalarına, baskılarına rağmen kadınlar, alanlardan 

çekilmemiş ve yapılan tüm haksızlıkları, baskıları, işkenceleri en gür sesiyle haykırmış ve 

demokratik eşit ve özgür bir yaşam için mücadele etmekten asla vazgeçmemiştir. 

Sabah saatlerinde, insanlar evlerinde aileleriyle uyurken, köpeklerle ve uzun namlulu 

silahlarla yapılan operasyonların göz korkutmaktan başka bir amacı bulunmamaktadır. Bu 

insanların her biri haklarında başka birçok soruşturma ve kovuşturma olan kişilerdir ve bütün 

yargısal süreçlerini takip etmektedirler. Kaçma şüphelerinin olmadığı ve çağrıldıklarında 

ifadeye gidecekleri açıkken bu şekilde bir operasyon ile evlerinin basılmış olmasının tek 

gerekçesi toplumsal muhalefeti bastırmaktır. Bu taktik birçok otoriter rejim tarafından 

süreklileşmiş hale geldiğinden bu durumun yabancısı değiliz. Gerek dünyadaki diğer örnekler 

gerekse Türkiye örneği bahse konu yargı tacizlerinin amacını ve hedefini açıkça ortaya 

koymaktadır; kadın mücadelesinin geriye düşürülmek istenmesi ve kadınların evlere, erkek 

egemen sistemin yeniden gönderilmek istenmesidir.  

 

2. KAYYUM POLİTİKALARI  

 

Özel bir politika olarak uygulanan kayyım sisteminin kadınların başvuracakları 

alanları yok sayması- daraltması, kadına yönelik şiddet politikasının olmaması, yerel güçler 



olarak kadınlara, çocuklara, engellilere yönelik özerk politikalar geliştirmemesi kadınların 

şiddete maruz kaldıklarında güçsüz kalmalarına ve hatta hayattan kopmalarına neden 

olmaktadır. Kadınların erkek şiddeti nedeniyle kapatılan kurumların dışında devlet 

kurumlarına başvurmamasının nedenleri çok açıktır. Kendi seçme iradesini yok sayan bir 

devletin kurumlarının kendisini ne kadar koruyacağı konusunda güvensizliği, devlet başvuru 

mekanizmalarının çoğunun kadını erkek şiddeti gördüğü yere geri dönmesine salık vermesi 

gibi kadın düşmanı bir yaklaşımın olduğu ortadadır. Kayyım yönetimlerinden önce belediye 

binaları ve çevresinde herhangi bir ekstra güvenlik önlemi alınmazken şu an beton duvarlar ile 

bölünmüş belediyelerin bahçesinde militarist tüm araçlar ve onlarca kolluk kuvveti yerini 

almıştır. Dışarıdan bakıldığında daha çok karakolu andıran belediyelere giriş-çıkışlarda dahi 

psikolojik bir baskı ortamı yaratılmakta ve halkın hizmet almak için belediyeye gitmesi dahi 

bu şekilde engellenmektedir. Bu militarist ortam içerisinde kadınların belediyeye gitmesi ve 

şiddet durumu için yardım talep etmesi imkânsız hala gelmektedir. Belediyelerin hizmet 

mekânı değil, devletin gücünü göstermeye çalıştığı binalara dönüşmüş durumdadır. Kadının 

varlığının, iradesinin, emeğinin tanınmadığı bu anlayış erkek egemenliğinin ve erkek 

şiddetinin her geçen gün kışkırtılmasına kadınların görünmez kılınmasına neden olmaktadır. 

2014 seçimlerinde Kürdistan’da 102 Belediye kazanan Demokratik Bölgeler 

Partisi’nin 100 belediyesine, 2016 yılı itibari ile kayyum atanmış ve belediyeler bünyesinde 

var olan bütün kadın politika müdürlükleri kapatılmıştır. 2014 yılınsa fermuar sistemi ile 

eşbaşkanlığı uygulayan belediyelerin her birinde kadın eşbaşkanlar da mevcutken atanan 

kayyumların hepsinin cinsiyetinin erkek olması yerel yönetimlerde kadın temsiliyetinin yok 

sayılmasının bir adımı olarak hayata geçirildi.  

31 Mart 2019 seçimlerinde ise HDP Kürdistan’da bütün engellemelere rağmen 65 

belediye kazandı ve 65 kadın eşbaşkan olarak göreve başladı. Fakat 31 Mart 2019'da yapılan 

yerel seçimlerden bu yana, hükümet 65 HDP’li belediyeden 49’una hukuksuz bir şekilde el 

koydu ve kayyum atadı. 2019’dan günümüze kadar; 

 

2016 yılından itibaren belediyelere atanan kayyımlar yaklaşık 20 yıldır 

kadınların mücadeleler sonucundaki tüm kazanımları yok saymıştır. 

2016 yılından beri uygulanan kayyımların uyguladığı kadınlara yönelik politikalar;  



1. Kadın birimlerini, kadın merkezlerini, daire başkanlıklarını ve sığınakları Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı il müdürlüklerine bağlayarak ŞÖNİM’lere 

(Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) teslim etmek ya da KADEM’lere tahsis etmek; 

bazı belediyelerde ise Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlamak 

2. Bu birimlerde çalışan kadınları işten çıkarmak, ihraç etmek veya çalışma yerini değiş- 

tirmek 

3. Kadın merkezlerinin kapısına kilit vurmak 

4. Kadın Merkezi’ne başvuruda bulunan kadınların dosyalarına el koymak, gizlilik 

hakkını ihlal etmek ve kadınların hayatlarının riske atılmasına neden olmak 

5. Kadın birimlerinin yönetimine erkek memur atamak 

6. Kadın merkezi binalarının AKP Kadın ve Gençlik Kolları’nın kullanımına tahsis 

etmek 

7. Kadın Merkezleri’nin içeriğini değiştirmek, evlendirme dairesi ya da Kuran kurslarına 

çevirmek 

8. Belediyelerin web sitelerindeki kadın çalışmaları, kültürel faaliyetler ve çok dilliliği 

yok ederek yalnızca din, çevre ve fen işleri hizmetlerini sunmak 

9. Kadınların isimlerini taşıyan parkların adını değiştirmek 

10. Kreşleri kapatmak ya da anadilde hizmeti engelleyerek hizmet dilini Türkçeleştirmek 

11. Kreşleri il ve ilçe müftülüklerine tahsis etmek ve Kuran kurslarını kreş binalarına 

taşımak 

12. Sığınma evlerini barınma evlerine dönüştürerek şiddet gören kadınlar için tahsis edi- 

len mekanları barınma amaçlı kullandırmak 

  

Kayyımların Ocak-Ağustos 2020 ayları arasındaki bazı icraatları; 

“Doğum izninde olmasına rağmen DBB kayyımı tarafından işine son verilen Sarya Yiğit 

Cengiz, doğum izninde olan bir kadının iş hakkının feshedilmeyeceğine dair emsal kararların 

olduğunu belirterek, mahkemeye başvuracaklarını söyledi.” 

“Sur Belediyesi’ne kayyım atanmasıyla birlikte Amîda Jîn Kadın Danışmanlık Merkezi’ne 

erkek müdür atandı. Tabelası indirilen merkez, işlevsizleştirilerek, kahvehaneye çevrildi.”  

“Atanan kayyımların ilk icraatları da kadın ve kültür kurumlarını kapatmak oldu. Bu 

kapsamda, Van’ın Muradiye Belediyesine kayyım olarak atanan Erkan Savar’ın Ayşe Şan 

Kadın Kitap ve Konuk Evi'nin tabelasını indirerek, kapısına kilit vurdu.” 



“Kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı cami ve cemaatlere ait 

Kuran kurslarında dezenfekte çalışmaları başlatırken, Meryem Ana Kilisesi ile kentin tek 

cemevini es geçti.” 

“Batman Belediyesi’ne atanan kayyım, ilk iş olarak belediyenin web adresinden Kürtçe dil 

seçeneğini kaldırmak oldu.”  

“Koronovirüs tehlikesinin olduğu kentte kimi mahallerde sular kesilirken, kayyım 

yönetimindeki belediyeyi şikayet için arayanların ise yetkililere ulaşamadığı belirtildi.”  

“Kayyım yönetimindeki Batman Belediyesi tarafından Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne 

erkek atanması kararı gelen tepkiler üzerine değiştirildi.” 

“Diyarbakır’ın ilk ve tek kadın parkı olan Ekin Ceren, kayyım tarafından TÜGVA’ya 

kiralandıktan sonra önce ismi kaldırıldı, sonra da ırkçı ve cinsiyetçi yazılamalarla çehresi 

değiştirildi. Merkez Kayapınar ilçe Belediyesi tarafından 2007 yılında yapılan ve 

Diyarbakır’ın ilk kadın parkı olma özelliği taşıyan Ekin Ceren Parkına ırkçı ve cinsiyetçi 

yazılamalar ile ‘ya sev ya terk et’ yazıldı.” 

“Diyadin Belediyesi’ne atanan kayyım, Aile ve Kadın Politikaları Müdürlüğü’ne bir erkek 

atadı.” 

Kaynak: 

https://www.hdp.org.tr/Images/UserFiles/Documents/Editor/2020/kayyimkrono2020.pdf 

3. EŞBAŞKANLIK SİSTEMİ 

 

Eşbaşkanlık sistemi kadın özgürlük mücadelesinin geldiği aşamanın toplumsal adıdır. 

Buna dayanarak Eşbaşkanlık sistemi; eril, tekçi sisteme karşı geliştirilen alternatif bir 

modeldir. Demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü politikayı esas almaktadır. Partilerde, yerel 

yönetimlerde ve karma kurumlarda temel hedef kadınların eşit katılımını sağlayarak; 

toplumun dönüşümde önemli rol olan adil, eşitlikçi, şeffaf bir şekilde toplumsal dönüşüme 

katkı sunmak, toplumu ve siyaseti demokratikleştirmektir. Eşbaşkanlık sistemi demokratik, 

ahlaki ve politik toplumun siyaset dilidir. Toplumu özgür, eşit, demokratik ve cinsiyet 

eşitlikçi bir perspektifle yönetmenin kurumudur. 

Her iki cinsin eşit temsiliyetinin yaşama geçirilmesi amacıyla ortaya çıkmış bir sistemdir. 5 

bin yıllık ataerkil zihniyetin hiçleştirdiği kadın emeğinin yeniden var edilmesi, her alanda eşit 

temsiliyetin sağlanmasını amaçlamaktadır.  

Kürt Kadın Hareketinin 1990’lardan bu yana köklü bir siyaset geleneği vardır. Bu siyasi 

gelenek 2006’dan beri genel başkanlıkta, il ve ilçe yönetimlerinde fiili olarak eşbaşkanlık 

https://www.hdp.org.tr/Images/UserFiles/Documents/Editor/2020/kayyimkrono2020.pdf
https://www.hdp.org.tr/Images/UserFiles/Documents/Editor/2020/kayyimkrono2020.pdf


sistemini uygulamaktadır. Bu sistem siyasi gelenekte %35(pozitif ayrımcılık), %40(kota 

sistemi) ve %50 olarak uygulanan kadın temsiliyetinin ve eşit temsiliyet ilkesinin bir parçası 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde tek kadın 

parlamento gurubu HDP’ye aittir.  

2006 yılından beri söz konusu siyasi gelenekte pratikte uygulanan eşbaşkanlık sistemi 2013 

yılında “Demokratikleşme Paketi” kapsamında yasallaşmıştır. Bu paket açıklanırken bizzat 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uluslararası örneklerin incelendiği, 

demokrasilerdeki işleyişe bakıldığı ifade edilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise 

şimde eşbaşkanlık sitemi illegallize edilmek istenmekte, bu sistem gerekçe gösterilerek 

gözaltı ve tutuklamalar yapılmaktadır.  

Siyasete Kürt kadınların mücadelesiyle kadının siyasete görünür kılmak için büyük emek ve 

çabalar sonucu aynı zamanda aktivistimiz olan Kürt kadınlar parlamentoda milletvekili olarak 

seçilmektedirler. Fakat 4 Kasım 2016 yılında HDP Eşgenel başkanları Figen Yüksekdağ ve 

Selahattin Demirtaş ile beraber milletvekilleri de gözaltına alınıp tutuklanmıştır. 

Tutuklananlar arasında 15 Kürt kadın milletvekili/eski milletvekili de vardır. İsimleri: Aysel 

Tuğluk (ilk kadın eşbaşkan), Gülser Yıldırım, Nursel Aydoğan, Leyla Birlik, Selma Irmak, 

Besime Konca, Çağlar Demirel, Burcu Çelik, Leyla Güven, Edibe Şahin, Ayla Akat Ata, 

Emine Ayna, Meral Danış Beştaş, Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel’dir. Bu kadınlardan 6’sı 

daha önce Eş Genel Başkanlık pozisyonunda siyasette de bulunmuş kadınlardır: Aysel 

Tuğluk, Gülser Yıldırım, Çağlar Demirel, Edibe Şahin, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Gültan 

Kışanak ve Sebahat Tuncel.  Çağlar Demirel ve Sebahat Tuncel Aralık ayında cezaevinde 

uygulanan tecrit politikalarına karşı açlık grevine girmişlerdir.  

Yerel yönetimlerde şu anda eşbaşkanlık sistemi yasal suç olarak gösterilmektedir. 31 Mart 

2019 seçimlerinden sonra 19 Ağustos 2019’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine atanan 

kayyum sürecinde açılan davada kayyum atama gerekçesi olarak eşbaşkanlık gösterilmiştir. 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden sonra Kürt illerindeki belediyelere atanan her bir 

kayyum politikasında atanma gerekçelerinden biri eşbaşkanlık sistemi olmuştur. 2019’dan 

günümüze kadar; 

• 44 belediye eşbaşkanı kayyım atandıktan sonra gözaltına alındı. 19 eşbaşkan 

tutuklandı.  

• 7 kadın eşbaşkan halen tutuklu. 

• 13 kadın belediye meclis üyesi gözaltına alındı. 9 kişi tahliye edildi. 2 kişi 

halen tutukludur. 



• 2 eşbaşkan ev hapsindedir.  

 

 

5. ÖZEL SAVAŞ POLİTİKALARI  

 

 Erkek egemenliğinin var olduğu her toplumda kadınlar edilgen, pasif ve ikinci sınıf 

yurttaş olarak görülmekte ve erkek şiddetine maruz kalmaktadırlar. Fakat kimlik çatışmasının 

olduğu coğrafyalarda bu şiddetin üzerine bir de devletlerin savaşları kazanabilmek için 

uyguladığı kimi özel yöntemler vardır. Saray Bosna’da, Nepal’de, Hindistan’da, Suriye’de, 

Japonya’da yaşanan savaş süreçlerinde de görüldü ki militarizm ile birleşen erkeklik kadınlara 

şiddet, taciz, tecavüz ve daha birçok saldırı halinde geri dönmektedir. Aynı saldırı politikası 

Kürdistan’da da devam etmektedir.  

 Üniformalı Cinsel Şiddet 

Erkek devletin üniformasına ve kadınlara yönelik suçlarla ilgili cezasızlığına güvenen 

erkekler Kürt kadınlarına yönelik kırımı gün ve gün bir görev gibi gerçekleştirmektedir. 

Merdin’in (Mardin) Midyat ilçesine bağlı Hanlar (Xanika) köyünde korucu 

Abdulkerim İşler tarafından tecavüze edilen bir kadın evde bulunan av tüfeğiyle 2 Temmuz 

2013 tarihinde yaşamına son verdi. Ailesi iki kez suç duyurusunda bulunmalarına rağmen 

korucu bir kez bile gözaltına alınmadı ve olayın üstünün kapatıldı. 

Yine 2013 yılında, 16 yaşında olan bir kız çocuğunun 2 yıl boyunca 8 uzman çavuşun 

tecavüzüne uğramasına dair yapılan şikâyetin ardından, “bizi vatanımızı seven insanlarız” 

diye savunma yapılan ve tutuksuz yargılama yapılan davada 6 askere ‘iyi hal’ indirimi 

yapılırken, ikisi de beraat ettirildi. 

Mardin-Dirik'te (Derik) 2018 yılı Mart ayında bir bekçi bir kadını kaçırmaya çalıştı. 

Mardin’e kayyum olarak atanan Mustafa Yaman tarafından müdür olarak görevlendirilen 

polis Ercan Uysaler, bir kadın çalışanı cinsel saldırıya maruz bırakarak fuhuşa sürükledi. 

Her yıl gözaltına alınan kadınların cinsel saldırı ve taciz olaylarına ilişkin İstatistik 

Raporu açıklayan Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu’nun 

kurulduğu 1997 yılından 31 Aralık 2019 tarihine kadar elde ettiği verilere göre 105 kadın 

cinsel tacize, 544 kadın ise cinsel saldırıya maruz kaldı. Verilere göre 4 kadın tecavüze 

uğradıktan sonra intihar etti, bir kadın işkence sonucu öldürüldü, 14 yaşındaki bir kız çocuğu 



tecavüze uğradıktan sonra akrabaları tarafından ‘namus temizleme’ gerekçesiyle öldürüldü, 

bir kadın işkencenin uzun vadeli etkisi sonucu Aralık 1999 tarihinde öldü, kayıtsız gözaltında 

taciz ve tecavüz sayısı 24, basın yoluyla cinsel taciz sayısı 1, 11 kadın işkence sonucu 

bebeğini düşürdü. 17 kadın 3,5-10 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte işkenceye maruz kaldı, 7 

kadın tecavüze uğradıktan sonra hamile kaldı, 5 kadın zorla bekâret kontrolüne maruz 

bırakıldı. Bu verilere göre suç işleyen faillerin 389’u polis, 125’i jandarma ve asker, 33’ü özel 

tim, 22’si korucu ve 66’sı da infaz koruma memuruydu.  

5 Ocak 2020 tarihinden beri Dersim’de Munzur Üniversitesi öğrencisi olan Gülistan 

Doku’dan haber alınamamakta. Gülistan’ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma süresince baş 

şüpheli, babası polis olan Zaynal Abakarov’un savcılık kararına rağmen ifadesi dahi alınmadı. 

Gülistan’ı arama çalışmaları 18 Ağustos itibarıyla sonlandırıldı. Buna tepki olarak oturma 

eylemine başlayan annesi ve kız kardeşi de darp edilerek göz altına alındı. Gülistan Doku İçin 

Adalet Komisyonu ve kadın örgütleri ‘Gülistan doku nerede’ eylemlerine 9 aydır devam 

ediyor.  

14 Temmuz 2020 tarihinde Şırnak’ta13 yaşındaki bir kız çocuğunu, uzman çavuş 

Alpaslan Akbudak tarafından taciz edildi. Kent genelindeki protestolar ve sosyal medya 

tepkileri üzerine yazılı açıklama yapan Şırnak Valiliği tacizde bulunan şahsın resmi görevine 

değinmezken, alkollü olduğunu ileri sürerek şiddeti gerekçelendirmeye çalıştı.  

16 Temmuz 2020 tarihinde Batman’ın Beşîrî ilçesinde 17 yaşındaki İpek Er, Musa 

Orhan isimli uzman çavuş tarafından tecavüz edilmesi ve suç duyurusunda bulunması ve 

karakol sorgusu ardından failin salıverilmesi sonrası intihar ederek hayatını kaybetti. İntahar 

mektubunda üniformalı oluşunun cezasızlık getirisine dayanan failin, onu ifşa edeceğini 

söyleyen genç kadına “sahipsizsin, kimse sana inanmaz” dediğini yazdı. Yaşananların 

kamuoyunda tepkilere yol açması akabinde tutuklanan fail, bir hafta sonra serbest bırakıldı. 

Musa Orhan, yaptığı açıklamalarda da ‘ben yaparım, başkalarına da yaptım, arkamda olanlar 

var’ dedi. Böylelikle de tüm gücünü iktidar ve devletten aldığını söylemiş oldu. Musa Orhan 

şu an tutuksuz yargılanıyor.  

 

Sadece 2020 yılı Tmmuz ayının tek bir haftasında Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı 4 ayrı 

kentte 5 çocuğa cinsel saldırı gerçekleşti. Gerçekleştirilen saldırılarda faillerden 2’si devletin 

uzman çavuşları, bir diğeri ise iktidara yakınlığı ile bilinen bir kişiydi. 

 

Kürtçe Yasağı  



Devletin anadili yasaklayarak, Kürt çocuklarına Türkçeyi dayatması, yatılı okullara 

göndererek kendi dillerine kendi kimliklerine yabancılaşması ve asimile etme çalışması bu 

özel savaş yöntemlerin parçasıdır. Kendi dilini konuşan birçok kadın her türlü baskıya maruz 

kalmış ama dillerinden de vazgeçmemişlerdir. Muş Malazgirt ilçesinde tecavüze uğrayan ve 

şikâyet için gitti karakolda kendi anadilinde şikayetçi olamadığı ve Türkçe bilmediği için 

şikayeti kabul edilmeyen ve katledilen Fatma Altınmakas ve birçok kadın sistemin 

dayatmalarına baskısına hiçleştirmesine maruz kalmıştır. Göçe zorlanan Kürtlerin Batı 

illerinde Kürtçe konuştuklarından dolayı öldürülmesi linç edilmesi bu politikaların sonucudur. 

Cinsel şiddete ek olarak, kadınları hedefe alan ırkçı fiziksel saldırılar da bu dönemde 

artmaktadır. Bunun en açık örneklerinden biri Sakarya’da tarım işçiliği yapan 19 yaşındaki 

Şirin Tosun’un, 23 Ağustos 2019 tarihinde ırkçı 6 kişi tarafından saldırıya uğraması akabinde 

hayatını kaybetmesidir. Buna ek olarak, Kasım 2019’da 71 yaşındaki Ekrem Yaşlı, hastanede 

eşiyle Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğramıştı. 2020 yılında ise Demir Ailesi, mevsimlik 

fındık işçiliği için gittikleri Sakarya’nın Ortaköy ilçesinde ırkçı saldırıya uğramış ve bundan 

ötürü de 4 Eylül günü memleketlerine dönmek zorunda kalmışlardı.  

 Mardin ve Diyarbakır Barolarının, Sakarya’da Kürt mevsimlik tarım işçilerine 

yönelik saldırıya ilişkin ortak hazırladığı ve 8 Eylül 2020 tarihinde, kamuoyu ile paylaştığı 

raporda saldırıya maruz kalanların çoğunun kadın ve çocuk olduğuna dikkat çekildi. Raporda 

“Ülkede her gün artarak devam eden kadına ve çocuğa yönelik şiddet, salt beden gücü 

üstünlüğünü kullanarak ve ilk alt edeceğini düşündüğü topluluğu kadın olarak gören zayıf bir 

zihniyet problemidir. Bu da gücünü; yine kadınlara ve çocuklara yapılan daha önceki 

saldırılarda faili durduracak yasal düzenlemelerinin olmaması, caydırıcı cezaların verilmemesi 

veya cezasızlıktan almaktadır” diyerek, saldırıların ırkçılık ve cinsiyetçilik bağlamının altı 

çizildi. 

Kürdistan’da Ekolojik ve Tarihsel Saldırılar 

Savaşlar sebebiyle yakılan ormanlar, barajlar bahanesiyle yok edilen tarihi kentler özel 

savaşın sonuçları olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle son süreçte yaşanan salgın durumu ile 

beraber halkı evlerde kalmasını fırsat bilen AKP-MHP iktidarı genel olarak Türkiye’de ve 

özelde Kürdistan’da doğa ekolojik katliamla karşı karşıyadır. Dersim’ de özel olarak inanç 

merkezlerinin, köylerin taş ocaklarına, ya da Munzur Gözeleri gibi peyzaja açılması, yine 

Zilan Deresine yapılmak istenen HES’ler, Hasankeyf’in yıkılarak baraja çevrilmesi ve 

tarihinin yok edilmesi, bunun yanında son günlerde adından çokça bahsettiren Cudi’de asker 



eliyle çıkartılan yangınlar ve özellikle yanan her ormandan sonra alanın karekol ve kalekol 

yapılıp askerileştirilip, insansızlaştırılması, hafızasızlaştırma, Kürdistan’ı boşaltma özel 

savaşın bir sonucudur.. Toprağından uzaklaştırılıp mülteci haline getirilen Kürt’lerin tarihsel 

bilincinden de uzaklaşması amaçlanmıştır. Bunun yansıması olarak faşizmi, ırkçılığı 

körükleyerek kendi topraklarında tarım yapamayan ve batı illerine giden Kürt işçilerini en 

düşük ücretle çalıştırarak emeklerini sömürerek ve Sakarya’daki olayda da gördüğümüz gibi 

işçilere saldırarak linç etme girişimleri yaşanmaktadır.  

6. YÜRÜTÜLEN KAMPANYALAR (2020) 

Erkek egemen devlet yapılanması zihniyetiyle oluşmuş ırkçı, kadın düşmanı siyasal, 

sosyal, kültürel tüm kurumları özgürlükçü, eşitlikçi kadın çizgisiyle dönüştürme 

çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.    Kadına ve perspektiflerine siyasette eşit bir zemin 

sunan ayrıca toplumsal alanda ev içini ve sokağı da değiştiren eşbaşkanlık sistemindeki 

ısrarımız, kadının özsavunması olarak yaşama geçmeye devam ediyor. Eşbaşkanlık 

sistemimizden taviz vermiyoruz. Sadece Bu yıl içerisinde düzenlediğimiz   Kayyumlara 

karşı ‘Eşbaşkanlık Mor Çizgimizdir!’ kampanyası ile binlerce kadına ulaşarak, devletin 

kadının açığa çıkarmış olduğu sisteme ve temsiliyetine yönelik gaspına  karşı örgütlenmeyi 

esas aldık.  

‘Değişim ve Dönüşüm İçin Sen de Ayağa Kalk’ kampanyasıyla erkek egemen aile, 

erkek egemen toplum ve erkek egemen devlete karşı mücadeleyi çok yönlü sürdürdük.   

‘Kadın Mücadelesi Her Yerde’ kampanyası ile devletin cinsiyetçi, ırkçı, militarist dini 

istismar eden politikalarına karşı kadının siyasal, sosyal, kültürel, ekolojik, sağlık, eğitim, 

hukuk, yerel yönetim alanlarında örgütlü mücadeleyi sürdürmeyi hedefledik.   

5 Ocak 2020 den buyana Dersim’de kayıp üniversite öğrencisi ‘Gülistan Doku 

nerede?’ kampanyası da tüm ülke geneline yayılan bir kampanya çalışmasına dönüştü.  

‘Çocuk İstismarının Affı Olmaz’ kampanyası da çocuk haklarına ilişkin 

mücadelemizin bir parçası olarak yürüttük. 

  Başta politik kadın tutsaklar olmak üzere tüm siyasi tutsakların özgürlüğünü 

hedefleyen ‘Dayanışma Bizi Yaşatır’ Kampanyasıyla   MENA ülkeleri   ve tüm dünya 

kadınlarıyla ortaklaşarak yürütülen bir kampanyanın içerisindeyiz. 

 Eylül 2020’de başlattığımız ve saldırılara karşı “Em Xwe Diparêzin” (Kendimizi 

Savunuyoruz) dediğimiz, Kürdistan Türkiye’nin birçok yerinde yürüttüğümüz kampanyamız 

hala devam etmektedir.  



  Birçok çalışmamızı Kürt ve Türkiyeli kadınlarla birlikte ortaklaşarak yürütülmektedir. 

Şimdiye kadar kampanyalarla Türkiye ve Kürdistan’ın kuzeyinde 68 il ve 45 ilçede 

açıklamalar ve yürüyüşler yapıldı. Kadınlar sokakları asla terk etmedi. Ayrıca sosyal medya 

üzerinden düzenlenen paneller, çalıştaylar, hastag çalışmaları yapılmaktadır. İstismara ve hak 

ihlallerine karşı eylem ve etkinliklerimizi erkek iktidarın şiddeti altında inatla sürdürmeye 

devam ediyoruz.  

 

• ÖNERİLER  

Kadın mücadelesi geri adım atmamızın söz konusu dahi olmadığı bir mücadeledir. Her 

türlü saldırı politikalarına karşı her alanda kendimizi savunmaya devam edeceğiz. Bu noktada 

bu şiddet politikalarına karşı en büyük çözümün şiddetin son bulduğu bir ortamda olduğunu 

bilmekeyiz. Şiddetin çözümsüzlük getirdiği bilinci ile bu soruna dair TJA olarak önerilerimiz 

ise; 

1- Kürt sorununun güvenlik politikaları kapsamında ele alınması bir an önce 

durdurulmalı ve demokratik çözüm ve barış için yeniden girişimler başlatılmalıdır.  

2- Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan şahsında tüm Kürt halkına uygulanan ve en 

fazla kadınları etkileyen tecrit derhal sonlanmalıdır.  

3- Kadınlar başta olmak üzere Kürtlere, muhaliflere yönelik gözaltı ve baskı 

politikalarına bir an önce son verilmelidir.  

4- Başta güvenlik görevlileri olmak üzere, kadınlara yönelik uygulanan her türlü 

şiddette failin cezasızlık ile ödüllendirilmesi politikası bitirilmelidir.  

5- Kapatılan kadın derneklerinin ve kayyumların ve kadın kurumlarının kadına 

yönelik şiddeti arttırdığı ve kadınların başvurabileceği, toplumsal yaşama 

katılabileceği mekanların kalmadığı gö zönüne alınarak bu politikalara derhal son 

verilmelidir. 

6- Eşbaşkanlık sisteminin kadınların yaşamın içerisinde eşit temsiliyetinin inşa 

edilmesi ve varlıklarının-emeklerinin-iradelerinin görünür kılınmasının temel 

politikalarından biri olduğu kabul edilmeli ve yasal olarak tanınmalıdır.  

7- Kürtçe anadil kabul edilmelidir. Eğitim, sağlık, kültür gibi her alanda uygulanması 

için politikalar geliştirilmelidir.  

8- Türkiye ve Kürdistan’da uluslararası yasaların uygulanmama suçu işlenmektedir. 

Uluslararası bir yaptırımla bu durumun kabul edilmeyeceğini beyan etmek BM ve 



benzer kurumların sorumluluğudur ve derhal sorumluluklarını yerine getirmeleri 

gerekmektedir.   

9- Uluslararası devletler Rojava, Şengal, Türkiye, Irak, İran, Suriye ile yaşayan 

Kürtlerin ve farklı halkların haklarını güvenceye alan bir mütabakat oluşturmalı ve 

Kürdistan’ın demografisinin değiştirilmesi suç kapsamına alınmalıdır. 

10- AİHM’nin reddettiği dosyalar devlete cesaret vermekte kötü muamele, hak ihlali 

ve can mal güvenliği tehlikeye girmektedir. AİHM’in verdiği kararların 

uygulanmamasına yönelik bir yaptırımı olmalıdır.  

11- AKP-MHP iktidarı, yerli halkların hakları BM nezlinde kabul edilmesine rağmen 

TJA ve DTK gibi yerel halklar ve kadınların örgütlenme hakkını terörize ve 

kriminalize etmektedir. Bildirgeye uymayan, insan hakları suçları uygulayan 

devlet yasama, yargı, yürütme sorumluları hakkında derhal uluslararası yargılanma 

yolu açılmalıdır 

12- Tartışmaya açılan İstanbul Sözleşmesi, TCK 103 ve 6284 No’lu Yasa amasız-

fakatsız uygulanmalı, yaşamın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliği için etkin 

politikalar uygulanmalıdır.   

 


