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Cinsel şiddet ve cinsiyet ayrımcılığına
ilişkin beyanname

Kürt Kadın Özgürlük Hareketi olarak 5 bin yıllık erkek egemenlikli zihniyet ve onun her türlü
ifade biçimleriyle mücadeleyi, ikincil değil, temel bir mücadele olarak ele alıyoruz. Kadın
özgürlüğünün toplum özgürlüğü olduğu tespitinden hareketle gerçek bir özgürlük mücadelesinin
kadın özgürlüğünü merkezine alması gerektiğine inanıyoruz. Kürt özgürlük hareketi bu temelde
klasik anlamda bir ulusal kurtuluş hareketi olmayıp, demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü
paradigması temelinde 5 bin yıllık erkek egemenlikli sisteme karşı alternatif sistem inşasını da
geliştirmektedir.
Kürt Kadın Özgürlük Hareketi’nin konfederal sisteminin adı olan KJK, ideolojik derinliği
gereği şiddet olgusunu bütün boyutlarıyla ele alıp, etkili bir mücadele için köklere inmeyi temel bir
yaklaşım olarak benimsemiştir. Bugün uygulanan her türlü şiddet biçimi – sözlü, fiziki, yapısal,
devlet şiddeti vs. –doğrudan eril zihniyetin ve onun sisteminin bir sonucudur. Aynısı toplumsal
cinsiyetçiliğin bütün ifadeleri için de geçerlidir.
Eril zihniyetten kaynağını alıp beslenen şiddetin en çirkin hali ise kuşkusuz ki cinsel
şiddettir. 40 yıllık mücadele tarihimizde Kürdistan’ı sömüren devletlerin (özellikle Türkiye ve İran)
ile günümüzde savaştığımız IŞİD gibi çetelerin cinsel şiddeti hem bireyleri hem de bir bütünen Kürt
toplumunu düşürmek için bir silah olarak kullanmaktan geri durmadığı bilinmektedir. Cinsel şiddet
bu temelde kadının ve onun şahsında toplumun iradesini ve onurunu kırmayı, beden ve zihin
bütünlüğünü parçalamayı amaçlayan sömürgeci, işgalci, eril, iktidarcı zihniyetin sistematik savaş
aracıdır. Biz cinsel şiddeti sadece sözlü veya fiziki taciz ve tecavüz ile sınırlı ele almıyoruz. Kadın
bedenine değen bir tecavüzcü bakış bile cinsel şiddet bağlamında ele alınmalı. Tecavüz de sadece
cinsel şiddet olarak anlaşılmamalı. Kadın hareketi olarak kadının iradesine, bilincine, düşünce ve
duygu dünyasına yönelik sistematik bir biçimde uygulanan saldırıları da bir ‘tecavüz kültürü’nün
parçaları olarak değerlendirip, yürüttüğümüz toplumsal kampanyalarla teşhis ve teşhir ettik.
Şiddet ve toplumsal cinsiyetçiliğe karşı mücadelemizde pratik tedbirler ile toplumsal
bilinçlendirme çalışmalarını ne savaş alanı ne de sivil alanda birbirinden ayrı ele almıyoruz. Hem
kadın hem de erkeğe dönük ataerkil zihniyetten arınmaya dönük mücadele olmadan pratik
tedbirler kendi başına yetmediği gibi, her ideolojik mücadele somut mekanizmalara da sahip olmak
durumundadır. Geliştirilen mekanizma ve tedbirlerse aynı zamanda doğrudan kadın hareketinin
ulaşmış olduğu düzeyin hem sonucu hem de ifadesidir. Bu çerçevede bazı örnekler verecek olursak;
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Hareketimiz demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir paradigmaya sahiptir. Hem kadın
hem erkek bütün militanlar, kadın özgürlük çizgisi karşısında sorumlu olup, bu ölçülere
ulaşma mücadelesini verir.



Kadın hareketi, genel hareket içerisinde özgün ve özerk örgütlenir. Kendi karar verme
mekanizmalarına sahiptir. Hem özgün hem de genel çalışmalarda yer alan kadın militanların
düzenlenmesi kadın hareketi tarafından yapılır. Bütün kademelerdeki kadın yönetimleri,
kadın hareketi tarafından belirlenir.



Genel çalışmalarda eşit ve ortak katılım ilkesi uygulanır. Bütün yönetimlerde ve askeri
komutanlıklarda kadınla erkek eşit bir biçimde (50:50) yer alır. Üst organlarda eşbaşbanlık
sistemi uygulanır. Kadın eşbaşkanlar, kadın hareketinin kolektif iradesini ifade ve temsil
eder.



Kadın hareketi, mücadelenin bütün zeminlerinde kadın öncülüğünü savunur ve geliştirir.
Kadın militanlarının genel mücadele içerisinde öncülük misyonunu etkili bir biçimde yerine
getirebilmesi için iradeyi ve bilinci geliştirme amaçlı yoğun özgün eğitim faaliyetleri yürütür.
Aynı şekilde bütün kademelerde hem askeri hem de siyasal karar alma mekanizmalarında
kadının eşit nicel katılımı yanı sıra güçlü bir nitel katılımı sağlayabilmesi için çeşitli tedbirler
geliştirir.



KJK, kadına yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddeti reddedip, etkili bir mücadele yürütür.
Kadına karşı şiddeti suç olarak ele alıp, özgün ve genel zeminlerde geliştirmiş olduğu farklı
mekanizmalarda net ve şeffaf bir biçimde yargılar.



Geliştirilen bütün tedbir ve bilinçlendirme çalışmalarına rağmen kadına yönelik ayrımcılık
ve cinsiyetçilik durumlarının yaşanması durumunda, söz konusu husus farklı yol ve
yöntemlerle bildirilip (resmi toplantılarda eleştiri-özeleştiri, rapor etme, yönetime sözlü
başvuru) işlenen suçun ağırlığına göre incelenip yargılanır (özeleştiri platformu, özeleştiri
raporu, mahkeme). Ayrıca Adalet Divanı da bütün hareket üyelerinin başvurabileceği bir
kurumsal zemin olmaktadır. Özerk bir yapı olarak Adalet Divanı, toplumsal cinsiyetçilikten
arındırılmış bir hukuk ve adalet anlayışı ile uluslararası standartlar ve bölgesel kültürel
değerler doğrultusunda çalışmalarını yürütür.



Harekette yer alan bütün kadın militanları, belirli periyotlarda kadın hareketine yazılı
bireysel rapor sunar. Söz konusu raporlarda militanların bulundukları mekanlarda
karşılaştığı zorlanmalar da ifade edilir. Raporları değerlendiren kadın hareketi, hem bireysel
hem de kolektif düzeyde yaşanan sorunları çözmek için tedbirler geliştirir.



Kadın hareketi, etkili olduğu sivil zeminlerde toplumsal cinsiyetçiliğin aşılması ve şiddetin
önlenmesi için rolünü oynar. Bu temelde Kürdistan’ın dört parçasında ve yurtdışındaki
örgütlü yapılarda demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigmanın hayat bulması,
kadının bütün zeminlerde eşit katılım sağlaması, eşbaşkanlık sisteminin uygulanması için
misyonunu yerine getirir. Bu çerçevede Kuzey Kürdistan’da DBP’nin yönetimi altındaki
bütün belediyelerde eşbaşkanlık sistemi uygulanıyor, HDP eşit sayıda kadın adaylarla 2015
genel seçimlerine katılıp parlamentoda yüzde 40’lık bir temsil sağlamıştır. Rojava’da aynı
şekilde kanton başbakanlıkta eşbaşkanlık sistemi uygulanmaktadır. Kadına yönelik şiddete
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karşı çok sayıda kurum oluşturulmuş. Şiddete veya cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmış
kadınların davalarına sadece kadın yargıçlar bakıyor.


Kadının öz savunma gücü olan YJA-Star (kadın gerilla ordusu), Kürdistan’da genel anlamda
cinsel şiddet, özelde ise fuhuş ve tecavüzlere karşı eylemler geliştirir.



Kadın hareketi, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyetçiliğe karşı tedbirlerle birlikte
kadının öz savunmasını geliştirmeyi temel bir ilke olarak ele alıyor. Bu amaçla kadınlara,
kendilerine erkek, devlet ve DAİŞ gibi örgütlerin saldırılarına karşı koruyabilmeleri için
eğitim de veriliyor.



KJK, şiddete maruz kaldığı için evden kaçıp dağa sığınan sivil kadınlara özgür yaşam alanını
açar. Psikolojik yardım geliştirip öz iradesiyle yaşamını sürdürebilmesi için gerekli desteği
sunar.
KJK Koordinasyonu
Medya Savunma Alanları
1 Mart 2016

www.theirwords.org

