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III.2.B. Türkiye’deki Kürt Kadın Hareketi ve Görünür Olma Serüveni

 

Bu yazı, esas olarak, Türkiye’deki Kürt Kadın Hareketi’yle diğer kadın hareketlerini farklı bölge 

ve şehirlerde karşılıklı olarak inceleyen araştırma çerçevesinde yapılan mülakatlarla ortaya 

çıkan başat söylemlerden yola çıkılarak yazıldı. Dolayısıyla bu çalışma, bir yandan Türkiye’deki 

Kürt Kadın Hareketi’nin ülkedeki başka kadın hareketleri tarafından algılanma biçimini – ve 

tersi durumunu - açığa çıkarmaya çalışırken diğer yandan ortaklaşılan ve/veya ayrışılan 

yönlere ışık tutmaya çalışacaktır.  

 

Araştırma raporunun “Araştırma Sahalarından Türkiye’deki Kadın Hareketlerine Örnekler” 

başlıklı bölümü alan yazınında adı geçen ve uzman mülakatlarıyla desteklenen Türkiye’deki 

kadın hareketlerinin çeşitliliğine dair bir resim sunarken1 “Kürt Kadın Hareketi” bu çerçevede 

tanımlanan bir hareket olarak karşımıza çıkıyor. Katılımcıların büyük bir kısmının Türkiye’deki 

kadın hareketleri içinde önemli bir aktör olarak tanımladığı Kürt Kadın Hareketi, mülakatlar 

çerçevesinde ‘toplumsal cinsiyet’, ‘Kürt sorunu’, ‘politik bakış açısı’, ‘ideolojik duruş’ vb. gibi 

konuları ele alışı itibariyle hareketin hem içinden hem de dışından bakış açılarıyla çok yönlü 

değerlendiriliyor. 

 

Bu yazıda öncelikle Türkiye’deki Kürt Kadın Hareketi’nin “Türkiye’deki Kadın Hareketleri” 

içerisinde görünür olma süreci kısaca ele alınacak; sonrasında araştırma çerçevesinde 

Türkiye’deki Kürt Kadın Hareketi’nin ele aldığı konuların içeriden ve dışarıdan yorumlarla nasıl 

ele alındığı irdelenecektir. Son olarak mülakat sonuçları çerçevesinde Kürt Kadın Hareketi’nin 

Türkiye’deki diğer kadın hareketleriyle buluştuğu ve ayrıştığı noktalara değinilerek bu ayrışma 

ve/veya buluşmanın ortak çalışma ve ortak eylemliklere etkileri incelenecektir.  

 

1.1 Tarihsel Gelişim 
 

Kürt kadınlarının Cumhuriyet döneminde örgütlü bir biçimde Türkiye ve Kürdistan’da2 

                                           
1 Daha detaylı bilgi için araştırma raporunun “III. 2.A. Araştırma Sahalarından Türkiye’deki Kadın Hareketlerine 
Örnekler” (Polatdemir, 2017) bölümüne bakınız. 
2 Kürdistan kavramı “Kürtlerin vatanı” anlamına gelir ve bu kavramla sınırları kesin olarak belirlenmiş egemen bir 
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örgütlenişleri 1970’lere dek uzanır. 1980 askeri darbesinden sonra özellikle Türkiye 

metropollerinde “siyasi partilerden, Türkiye feminizminden ve erkeklerden bağımsız” (Açık 

2003: 134) örgütlenen Kürt kadın grupları ve Kürt kadın dergileri, çevreleri söz konusudur. 

1990’lı yıllardan itibaren daha çok siyasi taleplerle de gün ışığına çıkan Kürt kadın 

oluşumlarında Türkiye’deki Kürt bölgesindeki ‘serhildan3’ların etkisi, Batı’ya göç, kadınların 

‘Kürt Hareketi’ne aktif katılımının etkisi oldukça büyüktür (Açık, 2003:134-136). 

 

1990 yılından itibaren Kürt kadınlarının dernek, grup, dergi çevresi biçiminde örgütlenişlerini 

iki ayrı temelde tanımlamak mümkündür: Birincisi, kendilerini siyasi parti ve kuruluşlardan 

bağımsız örgütleyen feminist Kürt kadın grupları, ikincisi “Kürt Hareketi” ile paralel gelişen 

Kürt kadın kurumları. “Bağımsız” feminist Kürt kadın grupları daha çok İstanbul’da 

çalışmalarını yürütmüş (örn. 1990 yılında Bağımsız Kürt Kadın Grubu), daha sonra çeşitli 

dergilerle varlıklarını 90’lı yılların sonuna kadar sürdürmüşlerdir (Roza, Jûjîn, Jin û Jiyan vb.). 

“Kürt Hareketi” ile paralel gelişen kadın örgütü çalışmaları da öncelikle İstanbul’da resmi 

kimliğe kavuşmuştur (örn; 1991 yılında kurulan Yurtsever Kadınlar Derneği). Fakat devlet 

baskısı sonucu bu kadın örgütleri her seferinde yasaklanmış, başka isimlerle İstanbul’da ve 

diğer kentlerde çalışmalarını sürdürmeye devam etmişlerdir (Açık 2003: 135 ff.; Aktaş 2015: 

2). 

 

Özellikle “serhildan” süreci (Strohmeier/Yalcin-Heckman, 2000; Açık, 2003; Çağlayan, 2007) 

diye bilinen ve Kürt kadınlarının öncülüğünde 90’lı yılların başından itibaren gelişen “şehir 

ayaklanmaları” Kürt kadınlarının örgütlenmesinde çok belirli bir rol oynamaktadır. Kürt kadını 

konulu araştırmaların tümü “serhildan” süreçlerinin belirleyiciliğine vurgu yapar. Türkiye’deki 

Kürt Kadın Hareketi aktivisti ve mülakatın yapıldığı zaman diliminde Özgür Kadınlar Kongresi 

(Kongreya Jinên Azad-KJA) dönem sözcüsü olan Sara Aktaş, mülakatında Kürt kadınlarının 

özneleşme sürecini detaylı bir biçimde açıklar: 

 

O açıdan hem 80'lerdeki cezaevi direnişleri, hem 90'lara gelirken başlayan ve 

90'larda ivme kazanarak devam eden serhildan süreçleri [...], yine özgürlük 

                                           
ülke kastedilmemektedir. Kürtler binlerce yıldan beri Ön Asya -Mezopotamya-bölgesinde yaşayan yerleşik bir 
halktır ve Kürdistan kavramı bin yıldan beri kullanılagelmektedir (Strohmeier/Yalçın-Heckmann 2000:20). 
3 Serhildan (Kürtçe): Halk ayaklanması. 
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mücadelesine Kürt kadınlarının katılım düzeyi beraberinde şunu getirdi: 

90'larla birlikte aslında Kürt kadınlarının özgürlük mücadelesinde çok önemli 

bir figür olarak, bir dinamik olarak, bir temel öncü güç olarak öne çıkmasını 

besleyen süreçler oldu [...] (Aktaş 2015: 2).  

 

Çocuklarını çatışmalarda yitiren, cezaevleri kapısı önünde bekleyen Kürt annelerinin4 sürece 

dâhil olması, önceki kadın gruplarından farklı olarak Türkiye’deki Kürt Kadın Hareketi’nin 

kapsayıcılığını kitlesel bir boyuta kavuşturur. Öte yandan doğrudan “Kürt hareketi” içerisinde 

“kadın savaşçı” sayısının artması - 1994’te 2000 kadın savaşçı sayısından bahsedilir (Açık, 

2003: 144) -, HADEP’ten (Halkın Demokrasi Partisi) itibaren“Kürt meselesi”ni odağına alan 

partilerde Kürt kadınlarının aktif olarak yer alması, parti program ve çalışmalarının erken bir 

süreçte kadın konusunu kapsamasını beraberinde getirir. Kadın aktivistlerin kuvvetli varlığına 

rağmen patriyarkal anlayışın tüm mekanizmalarda, özellikle siyasi parti ve örgütlenme 

çalışmalarında hâkim olması, toplumsal cinsiyet rollerinin verili bir biçimde devam etmesi, 

Türkiye’deki Kürt Kadın Hareketi içerisinde geniş kapsamlı bir analiz yapılmasına yol açar. 

1993 yılından itibaren -kadını politik ve askeri anlamda bilinçli ve özgüvenli kılma amacıyla- 

erkekten, aileden, sistemden kopuşu5 hedefleyen özerk bir yapılanma aşamasına geçilir.6 

 

1.2 Türkiye’deki Feminist ve Kadın Hareketlerinin Türkiye’deki Kürt Kadın 
Hareketi ile İmtihanı  
 

Örgütsel anlamda Türkiye’deki Kürt Kadın Hareketi’nin içerisinden çıkan kadın örgütlerinin 

Türkiye’deki diğer feminist örgütlerle ilk ilişkilenmesi 2000’li yılların başından itibaren 

Amargi’nin başlattığı ‘Kadınları Buluşturma Projeleri’ çerçevesinde mümkün olur.7 Bu 

buluşmalarda Türkiyeli diğer feministler, Kürt kadınları ve feministlerle ilişkilenme sorunlarını 

değerlendirerek sorunların kaynağının Türkiye’deki feminizmin gelişim dinamikleri içerisinde 

aranması gerektiğini belirtirler (Al-Rebholz 2012: 262). Feminist politikayı kadınların ortak 

                                           
4 Kürt kadın figürlerinin analizleri için: Bkz. Çağlayan (2007), Yalçın-Heckmann (1999). 
5 Kopuş Teorisi: Abdullah Öcalan’ın kadın ve Kürt toplumu konusundaki tezleri Kürt Kadın Hareketi’nin gelişim 
dinamiğinde temel aldığı çıkış noktalarıdır.  
6 Feminizm “etnik” hareketlerin süreç içerisinde toplumsal cinsiyet sorunuyla hesaplaşmak zorunda kalacakları 
analizine vurgu yapar (Yalçın-Heckman, 1999). 
7 Amargi Buluşmaları: Diyarbakır, Batman ve İstanbul Kadın Buluşmaları (2001), Kadınlar Birbirine Doğru Yürüyor 
(2002), Kurtuluşumuzu Örgütleyelim (2002), Kadın Hareketinde Mücadele Deneyimleri  (2002-2003). 
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problemleriyle sınırlayan Türkiye’deki feminizm anlayışı, Kürt kadınlarının kadın kimliklerinin 

dışında etnik kimliklerini vurgulayan talepleri söylemselleştirmelerinden rahatsız olur (Al-

Rebholz, 263). Etnik kimlik vurgusunun toplumsal cinsiyete dayalı farklı egemenlik ilişkilerini 

göz ardı ettiği eleştirisi halen güncelliğini koruyan bir konudur. Kürt feministler ise 

Türkiye’deki başat feminizmin elit ve milliyetçi karakterine vurgu yaparak bu özelliklerinin 

farklı olanı görmezden geldiği eleştirisini yaparlar. Bununla beraber Anıl Al-Rebholz (264) 

araştırmasında henüz 1990 yılında “Farklılıklarımıza rağmen ortak politika üretebilecek ve 

birlikte dayanışabilecek miyiz?” sorusunu soran feministlerden ve feminist arayışlarından söz 

eder. Öyle ki, 90’lı yıllardan itibaren farklı ideolojik, kültürel ve etnik – kimlikleriyle kendilerini 

tanımlayan - kadın kurumlarının hızla artması, feminist hareketi farklı ve kendinden olmayanı 

tanımayı öğrenmek zorunda bırakır (Al-Rebholz, 219). 

 

Türkiye’deki diğer kadın hareketleri ve/veya feminist hareket ile Türkiye’deki Kürt Kadın 

Hareketi arasındaki uzun süreli ilişki(sizlik) durumu araştırmamızdaki mülakatlarda da dile 

getirilen bir konu oldu. Handan Çağlayan, “Kürt Kadın Hareketi”nin politik katılım ve 

mücadelesinin 2000’li yıllardan itibaren görünürlüğüne dikkat çekerken (2014: 20) Kadın 

Koalisyonu’ndan İlknur Üstün bu süreci Kürt Kadın Hareketi’nin feminist hareketle arasına 

mesafe koyduğu bir dönem olarak açıklar:  

 

[...] Çünkü […] 2000’lerde ya da 2000 öncesinde feminist hareketler [ve] Kürt 

Kadın Hareketi birbirinden çok beslenir […]. Şimdi de bir tür dayanışma […] 

olmasına rağmen, […] yine de [Kürt Kadın Hareketinin] kendilerini 

feminizmden net bir biçimde farkını koyarak tanımlamaları aslında önemli 

bir şey (2014: 48). 

 

Yukarıda sözü geçen Al-Rebholz’un çalışmasında feminist hareketin, Kürt kadınlarını ve 

hareketini feminist bir hareket olarak görmeyip bu temelde ele almaması, öte yandan Kürt 

kadınlarının muhatap alınmayıp taleplerinin dikkate alınmaması durumu, feminist hareketin 

duruşu ile ilişkilendiriliyor. Araştırmamızda katılımcılar birlikte hareket etme çabasına rağmen 

Türkiye’deki Kürt Kadın Hareketi’nin feminist olarak tanımlanmamasını Kürt Kadın Hareketinin 

pozisyonu üzerinden ele alıyorlar (Üstün, 2014: 48). 
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Türkiye’deki Kürt Kadın Hareketi’nin 90’lı yıllardan itibaren görece artan örgütlü gücü ve 

politik alanda özneleşmeye başlamaları, görünürlüklerini arttırır ve muhatap alınan bir güç 

olmalarını sağlar. Al-Rebholz’a göre 2000’li yıllara kadar Türkiye’deki feminist hareket ne 

kavramsal düzlemde ne de hareket düzleminde Kürt Kadın Hareketi’ni görür ama 2000 

sonrasında ideolojik düzlemde bir buluşma çabasından bahsedilebilir (2012: 264). 

Türkiye’deki Kürt Kadın Hareketi’nin feminist hareketin gündemine girmesinde 1990’lı 

yıllardan itibaren artan örgütsel gücünün etkisi vardır. Al-Rebholz (264-265), Kürt Kadın 

Hareketi ile Türkiye’deki feminist hareket arasında olası bir iş birliği ve fikir alışverişini 

mümkün kılabilecek şartların Aksu Bora’nın tespitiyle feminist hareketin Türk milliyetçiliği ve 

Kemalist modernite algısı ile ciddi bir hesaplaşmaya girmesiyle oluşabileceğini vurgular. Aksu 

Bora, Kürt kadınları ile Türkiye feminizmi arasındaki ilişkinin sadece farklılığın tanınmasıyla 

sağlanamayacağını, bu ilişkinin feminizmin de kendi içinde hesaplaşmasını mümkün kılması 

gerektiğini belirtir. 

 

Özellikle Türkiye’deki feminist harekette hakim olan “köylü, doğulu, cahil, kurban” (Sancar, 

2014: 34; Alataş, 2015:38; Güngör, 2015:30) Kürt kadını imajı Kürt kadınlarının çok yönlü 

eleştirisine maruz kalır. Hegemonik, elit karakterli feminizmin Kürt kadınlarını görmemesi,  

Spivak’ın (1988, 2008) deyimiyle madun olanın sesinin duyulmamasının ötesinde bir karaktere 

sahiptir.  Zira burada madun8 olan Kürt kadını adına konuşma ya da onu temsil etme gibi bir 

durum dahi söz konusu değildir. Buna karşılık Kürt kadınlarının Türkiye’deki feminist 

hareketten bağımsız örgütlenişleri Crehan’ın (2002) deyimiyle reddetme yoluyla bir savunma 

bilinci oluşturma biçiminde değerlendirilebilir. Araştırmamızda katılımcı akademisyenler ve 

aktivistler bu hesaplaşmanın ve Kürt kadınlarının Türkiye’deki feminist harekete ilişkin yaptığı 

eleştirilerin önemine vurgu yapıyor. Araştırmamıza Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları 

Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı kimliği ile katılmanın dışında Cinsiyet Eşitliği İzleme 

Derneği (CEİD)'ne dair çalışmalarıyla da katkı sunan Serpil Sancar, Kürt kadınlarıyla feministler 

arasındaki buzların erimesinde katkısı olan eleştirilerin önemini vurgular. Sancar, Aksu 

Bora’nın belirttiği biçimde bu eleştirilerin Türkiye’de feministler açısından da bir 

hesaplaşmaya dönüştüğü tespitinde bulunur: 

                                           
8 Postkolonyal teoride Gramsci’den ödünç alınarak kullanılan subaltern (madun) kavramı ile kastedilen toplumsal 
anlamda marjinalleşmiş gruplardır. 
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Kürt Kadın Hareketi’nin bu konudaki eleştirileri - yani Türk modernleşmeci 

perspektifinin çok Türk odaklı olduğu, Türk olmayanların dışlandığı, hani 

köylü, Doğulu kadının, daha az eğitimli kadının dışlandığına yönelik eleştirisi -  

çok önemli bir eleştiri oldu. Bu, […] Kürtlerle feministlerin arasını açmaktan 

çok feministlerle Kemalistlerin arasını açtı aslında. Feministler […] 

1920'lerden 30'lardan gelen bu “modernleşmeci Kemalist kadın hakları’’ 

söyleminden daha hızla koparak Kürt Kadın Hareketi’ne daha yakın durmaya 

başladılar (2014: 34). 

 

Diyarbakır Kardelen Kadın Merkezi’nden Mukaddes Alataş da Sancar’ın belirttiği önyargıların 

kısmen aşıldığı görüşünde: 

 

 […] Şimdi biz Türkiyeli kadın hareketleri ile çok sık bir araya geliyoruz, daha 

önce bize çok şey bakıyorlardı: “PKK”lı, “terörist”. […] Yani bizi işte böyle […] 

çok kaba, hiçbir şey bilmeyen - medya, devlet, sistem, Kürtleri nasıl tanıttıysa 

- öyle algılıyorlardı. Bu algı kısmen yıkıldı. […] Bu örgütlü gücün çok şey 

yarattığını, pratikte gördüler (2015: 38). 

 

Araştırmamıza akademisyen kimliği dışında Muğla Karya Kadın Derneği aktivisti olarak destek 

sunan Özlem Şahin Güngör, Türkiye’deki feminist harekette hakim olan Kürt kadınına yönelik 

algının aşılmasında “Kürt Özgürlük Hareketi”nin güçlenip yükselmesinin etkisi olduğunu 

vurgularken Kürt kadınına yaklaşımın hala bir kırılma noktası oluşturduğunu savunuyor:  

 

[…] ikincisi “Kürt meselesi”. Bu söylediğim birinci eksenin [Laik kesim 

kastediliyor] etrafında sıralanmış, burada sosyalleşmiş olan, bu politik bilince 

sahip olanlar, […] Kürt kadınlarına önce “zavallı, kurtarılması gereken, 

geleneksel değerler içerisinde töre cinayetleri ile uğraşan kadınlar” gözüyle 

bakıyorlardı. […] Yani 1980'li yılların, 90'ların başındaki hareket[l]e ve 

bölgedeki ilişkileri, toplumsal cinsiyet ilişkileri ile şimdikini karşılaştırdığımda, 

[kadınlar] müthiş bir dönüşüm yarattı. Çok büyük hızlı bir kadın örgütlenmesi 

ve kadınları çok güçlendiren bir süreç yaşandı. Bunu görüp teslim etmelerine 

rağmen kendi kafalarındaki ideolojik politik sınırlar, onlarla daha kadınlık 

sorunları üzerinden ilişki kurmalarını engelliyor (Şahin Güngör 2015: 30). 
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Lale Yalçın-Heckman (1999) Kürt kadınlarının imajını değerlendirdiği etnografik makalesinde 

“Savaş9 süreçlerinin “biz” ve “öteki”, “Türk” ve ”Kürt” kimlikleri hakkında yeni söylemler ve 

kamusal tasvirler” ortaya çıkardığını belirtir. Bu sürecin Kürt kadınının imajını ve hakkındaki 

geleneksel tasavvurlarını, onun “toplumdaki ve ailedeki konumunu” sorgulayan bir süreç 

olduğunu vurgular. Kürt toplumu içerisinde daha çok etnik mücadele ekseninde değişen Kürt 

kadın imajına değinen Yalçın-Heckmann’ın tespiti, araştırmamız çerçevesinde Kürt kadın 

imajının dışarıdan (Fremdbeschreibung) algılanışıyla da örtüşen bir durum oluşturmaktadır. 

Burada vurgulanması gereken, mevcut algının değişmesinde Kürt kadınlarının kendi içlerinde 

gösterdikleri değişim dinamiğinin rolünün büyük olduğudur. 

1.3   “Bizler” ve “Onlar” 

 

Aşağıda örnekleri verilen bağlamda katılımcıların anlatımlarında açığa çıkan “biz” ve “onlar” 

kavramlarını öncelikli olarak ele almak, bu kavramların ele alış biçimini anlama açısından 

gerekli olacaktır. Katılımcıların, genelde Kürt Kadın Hareketi ile sınırlı olmayan, kendi 

içerisinde bulunduğu örgütsel yapıdan ya da kişisel pozisyonundan farklı olarak ele aldığı 

kurum ve organizasyonlardan “onlar” diye söz etmesi mülakatlarda sıklıkla karşılaşılan bir 

durum oldu. Anlatımlarda sıklıkla bir karşılaştırma temelinde ortaya konan ayırımlar, ayırt 

edici özellikler, tüm katılımcılar açısından “kendisi dışında olanı tanımlama” biçiminde 

gelişiyor. 

 

Ege Bölgesi’nden araştırmamıza katılım gösteren bir akademisyen/aktivist mülakatında bu 

noktaya öz itibariyle en temelden değinen katılımcılardan biri oldu:  

 

[…] Bir başka yarılma da [var] […]: “Bizler ve onlar algısı”. […] kurbanlar, 

zavallı. Mesela bu Kürt, zorunlu göç mağduru. Kürt kadınları[na] yaklaşırken 

de dil de bilmeyen, eğitim olanaklarına da ulaşamamış zavallılar.  […] Bir sürü 

bu tarz [yaklaşımı olan] dernek var ve onlar mesela çalışmalar yürütürken 

işte “kadınlarımızı sinemaya götürdük, kadınlarımız […] şunu yaptılar” [diye 

anlatıyorlar] Yani bu […] kötü bir şey değil. Tabi ki yaptıkları işi severek 

                                           
9 1984’te PKK’nin silahlı mücadeleye başlamasıyla birlikte güvenlik güçleriyle arasında yaşanan savaş 
kastedilmektedir. 



 

III.2.B. Azizoğlu Bazan – Kürt Kadın Hareketi  
  
 

“Türkiye’deki Kadın Hareketlerinin Farklı Şehirlerde Karşılaştırılması” Araştırma Projesi Raporu 9 

yapıyorlar ama biraz böyle “biz, kurtarılmış kadınlar” ve “kurtarılamamış, 

kurban olmuş kadınlar” ayrımı bir miktar da var. […] En azından dilin kuruluş 

biçiminde (Anonim, 2015: 31). 

 

Benzer biçimde başka katılımcıların da mülakatlarında “biz ve onlar” kavramını çeşitli 

bağlamlarda kullandıklarını gördük. Ankara Üniversitesi’nden Alev Özkazanç, söylemsel 

bağlamda iki farklı hareketten söz edilmesini, “Kürt Kadın Hareketi”nin kendisini tanımlaması 

üzerinden değerlendiriyor: 

 

Biz kendimize ‘Türk Kadın Hareketi’ demiyoruz tabi ama işte onları, “Kürt 

Kadın Hareketi” [diye tanımlayınca] ve onlar kendilerine “Kürt Kadın 

Hareketi” deyince işte biz de başka bir şey olmuş oluyoruz. Onlarla da 

ilişkilerimiz yoğun olmuştur (2014: 29). 

 

Türkiye’deki Kürt Kadın Hareketi’nin yürüttüğü mücadele ve edindiği deneyim açısından örnek 

olması ve ideal bir resim oluşturmasına dair belirlemeler de dışarıdan tanımlamalarda “biz ve 

onlar” ikilemiyle açıklanıyor. Ankara Sosyalist Feminist Kolektif’ten araştırmamıza katılan 

kadın aktivist “[…] Kürt kadınlarıyla dayanışıyoruz, onların seslerine kulak vermek, onların 

mücadelelerini yine bizim mücadelemizle bağlantılandırmak gibi bir derdimiz var” (Anonim 

2014: 3) derken “onlarla” birlikte mücadele etme isteğinin “biz” diye tanımladığı kendileri için 

bir görev ve sorumluluk gerektirdiğine vurgu yapıyor. Ankara Uçan Süpürge’den Selen Doğan 

benzer biçimde “orada” yürütülen mücadele biçiminin öğretici pratiğini sözü edilen ikilikle 

açıklıyor: “[…] Yani orada erkekler de kadınların özgürleşmesi, güçlenmesi için mücadeleye her 

zaman destek verdi. Bu çok önemli bir pratik ve onlar bize aslında bunu öğrettiler […]” (2014: 

30). 

 

Araştırmamızda özellikle kadın hareket(ler)i arasındaki fikir ayrılıkları, farklı eylem pratikleri ve 

farklı gündemlere ilişkin sorularda “biz ve onlar” kavramlarının açığa çıktığı görüldü. 

Türkiye’deki Kürt Kadın Hareketi’nin ajandasının, kadın ve toplumsal cinsiyet konuları dışında 

başta “Kürt sorunu” olmak üzere, insan hakları, anadil meselesi, vatandaşlık talepleri ve 

kültürel haklara ilişkin temalarla dolu olması, kadın hareketleriyle bu başlıklar ekseninde 

buluşmalarına veya ayrışmalarına vesile oluyor (Kapusuz Kütküt, 2014: 23, Arif et al., 2015: 
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16). 

 

Araştırmamızın önemli çıktılarından biri, Kürt Kadın Hareketi’nin Türkiye’deki kadın hareketleri 

ile ortak çalışma ve mücadele isteği ve ihtiyacı vurgusunun yanı sıra kendisini Türkiye’deki 

diğer kadın hareketlerinden bariz bir biçimde ayırt etmesi oldu. Bu çerçevede Türkiye’deki 

Kürt Kadın Hareketi’nden aktivistlerin “biz ve onlar” kavramını daha çok hem bir karşılaştırma 

hem de kendi farklılığını vurgulama bağlamında kullandığını söyleyebiliriz.  

 

Bu farklılıklar, söz konusu ikilem bağlamında, mülakatlarda Kürt Kadın Hareketi’nin 

Türkiye’deki diğer kadın hareketlerine oranla “daha güçlü bir örgüt yapısına sahip olması, 

kararları uygulamada cesur ve ısrarlı hareket etmesi” gibi saptamalarla özellikle vurgulanıyor 

(Alataş, 2015: 34; Aras, 2015: 14; Zin & Emek, 2015: 39). Kürt Kadın Hareketi aktivistlerinin 

mülakatlarında “biz ve onlar” ikilemini daha çok eleştirel söylemde dile getirdikleri görülüyor. 

Örnek olarak Kardelen Kadın Merkezi’nden Mukaddes Alataş ŞÖNİM’lerle (Şiddet Önleme ve 

İzleme Merkezleri) mücadeleyi örnek olarak gösterirken “onlar” diye kastettiği “Türkiye’deki 

Kadın Hareketleri” ile aralarındaki farklılığı birçok boyut üzerinden dile getiriyor: 

 

Onlar bunu yapamadılar, niye yapamadılar, çünkü onların bir yerel 

yönetimleri yoktu, […] yerel yönetimleri var [olsa bile], fakat mücadele 

edemediler. Yani ŞÖNİM'lere karşı mücadele edemediler, eleştirdiler […]. Biz 

ise mücadele ettik, hala aldığımız kararların arkasındayız (2015: 34). 

 

Diyarbakır Kadın Akademisi’nden Figen Aras, kadın hareketinin kitlesel olma boyutunu ortaya 

koyarken Türkiye’deki diğer kadın hareketleri ile aralarındaki tartışmaları yine “biz ve onlar” 

ikilemiyle tanımlıyor: 

 

O yüzden de biz onlarla tartışırken şunu söylüyoruz: Çok güzel şeyler 

düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz ama bunu bütün kadınlarla yapma iddiasına 

sahip olmak zorundayız, bizim böyle bir derdimiz var (2014: 14). 

 
Bu konuda altı çizilebilecek bir diğer tespit de Diyarbakır’daki Kürt Kadın Hareketi 

aktivistlerinin kendileri dışındaki kadın hareketlerini değerlendirirken total bir “onlar” 
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kavramını kullanmaları oldu. Mülakatlarımıza Diyarbakır’dan katılan Kürt Kadın Hareketi 

aktivistlerinin büyük bir kısmı tarafından Türkiye’deki kadın hareketlerinin ideolojik ve 

örgütsel çeşitliliğinin dile getirilmemesi ve genel bir “Türkiye Kadın Hareketi” 

değerlendirilmesinin yapılmasına farklı nedenler gösterilebilecek olsa da bu yazının konusu 

çerçevesinde, mülakatların özellikle Diyarbakır’da yapılması bir neden olarak gösterilebilir.  

 

1.4 Etnisite: Ayrıştırıcı Faktör mü? 
 

Daha önce de vurgulandığı gibi, katılımcılar tarafından Türkiye’deki Kürt Kadın Hareketi’nin 

yürüttüğü mücadelenin, Türkiye’deki diğer kadın hareketleri için önemli bir örnek ve deneyim 

teşkil ettiği vurgusuna rağmen, araştırmamızda özellikle Türkiye’deki kadın hareketlerini 

“ayrıştıran faktörler” ana başlığı altında derlediğimiz “etnisite” alt başlığı, katılımcıların en 

fazla dillendirdiği konu oldu.10 Etnisite kodlamasına dahil ettiğimiz ve ağırlıklı olarak Kürt Kadın 

Hareketi’nin gündemine aldığı konular eksenli değerlendirilen bu “ayrıştırıcı” noktaların, 

katılımcıların kendi görüşlerinden çok, çeşitli platform ve etkinliklerde edindikleri deneyim ve 

gözlemlerden oluştuğunu özellikle belirtmek gerekir. 

 

Kadına dair tüm temaların toplumsal gerçeklikten ve olaylardan kopuk ele alınamayacağı 

kabulüyle hareket eden Kürt Kadın Hareketi, devletçi anlayışın “kırmızı çizgiler”iyle karşı 

karşıya kalabiliyor. Bu ayrışmada belirleyici faktör, devletçi veya Kemalist denilebilecek kadın 

hareket ve organizasyonlarının Türkiye’deki kadın hareketlerinin politika ve gündem 

belirlemelerinde etkin ve belirleyici rolleri olmamakla birlikte “devletçi” reflekslerinin kadın 

hareketleri içinde ne kadar etkili olduğudur. 

 

“Kürt sorununun” Türkiye’deki toplumsal ve politik alandaki belirleyiciliğinin Türkiye’deki 

kadın hareketleri içerisinde de belirgin bir role sahip olduğu söylenebilir. Denizli Kadın 

Dayanışma Platformu aktivisti, mülakat yapılan diğer katılımcıların farklı başlıklar çerçevesinde 

ele aldığı bu sorunu genel bir şekilde tanımlıyor: 

                                           
10 Etnisiteye dair daha detaylı bilgi için bakınız: Araştırma raporunun III.3.A. numaralı metninde “Ayrıştırıcı 
Konular” başlığı (Polatdemir, 2017). 
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[…] “Kürt sorunu” bu ülkenin en büyük damarı. […] “Kürt sorununa” bakış 

açısı aslında kadın meselesinde de ayrışma noktasını oluşuyor (Anonim 2015: 

90).  

 

Ankara Kadın Adayları Destekleme Derneği’nden araştırmamıza katkıda bulunan Hatice 

Kapusuz Kütküt “kırmızı çizgiler” diye tanımladığı kadın hareketleri arasındaki sınırların, 

politika, demokrasi, anayasa gibi daha genel (2014: 23) konularda ortaya çıktığını belirterek 

yine pek çok katılımcının belirttiği Kürt Kadın Hareketi ile kutuplaşmaya vesile olan noktalara 

değiniyor: “[…] ‘Kürt hareketinin’ içinden çıkan özerklik, Kürtçe yani insan haklarının konusu 

olan şeyler söz konusu olduğunda, bir kutuplaşma söz konusu oluyor“ (2014: 23). 

 

Serpil Sancar (2014: 34) “şiddet, haklı şiddet- haksız şiddet meselesi ve devlete karşı eşit 

vatandaşlık talepleriyle ilgili, kültürel farklarının tanınması meselesiyle ilgili bir […] çatışma 

hattından” söz ediyor. Ankara Uçan Süpürge’den Selen Doğan ortak toplantılarda bu 

durumun nasıl gerilime yol açtığından bahsediyor:  

 

Kadın örgütlerinin bir araya geldiği geniş katılımlı bir toplantıda, bir kadın 

örgütü diğerini milliyetçilikle suçluyor, diğeri onu Kürt kadınların haklarını 

savunduğu için PKK' lı olmakla suçluyor […] (2014: 38). 

 

Bir diğer gerginlik konusu olarak eylem ve etkinliklerde Kürtçe bildiri okuma, pankart açma, 

Kürtçe slogan atma sıklıkla dile getirildi. Ankara Türk Kadınlar Birliği’nden Sema Kendirici 

Uğurman tüm kadın organizasyonlarının ortaklaştıkları kürtaj gibi bir konuda Kürtçe pankart 

ve/veya bildirinin nasıl sorunsallaştırıldığını mülakatında örnek olarak gösteriyor:  

 

[…] Üç yıl önce kürtajla ilgili çok tartışmalar çıktı, orada yine […] elimizde 

afiş[leyiz]. Orada [afişte] Kürtçe yazsa ya da Türkçe yazsa, kadına özgürlük 

diyorsak, bedenime dokunma diyorsak […], hangi dilde yazıldığı önemli mi? 

Ama orada o [Kürtçe dilinde slogan] yazılı olduğu için bırakıp gidenler oldu 

[…] (2014: 23). 

 

Muğla Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nden Adalet Aydın benzer örneği Muğla ili için 
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vermektedir: 

 

[…] Siyasetin getirdiği ayrıcalıklar, ayrılıklar var […]. Biz hareketimiz içinde 

“Kürt hareketinin” özgürlüğü için, “Kürt mücadelesi” için hareket eden 

insanlarız, anadile önem veririz […]. En temel politikamızdır ve biz kadın 

[eylemlerinde] “Jin Jiyan Azadî” diyoruz mesela “Kadın Yaşam Özgürlük” 

diyoruz. Mesela bu “Jin Jiyan Azadî” lafına karşı duran kadınlar çıkabildi. Bu 

neden? Yani aslında ne söyleniyor? Benim bilmediğim ama birisinin çok iyi 

bildiği bir dilden biz “Kadın Yaşam Özgürlük” diyoruz, ama onun geldiği siyasi 

yapı, “Kürt Özgürlük Mücadelesi”ne mesafeli olduğu için, kadın için 

söylenmiş bu [slogana] o dilden [Kürtçe dilinde] söylendiği için karşı 

durabiliyor mesela. Bu mesela bir temel sıkıntıdır. (2015: 24) 

 

Türkiye’deki Kürt Kadın Hareketi’nin eylem ve etkinliklerde Kürtçeyi politik bir kimliğin ifadesi 

olarak kullanması bazı kadın kurumları tarafından kabullenilmemekte, dilin kendisi ve dile 

biçilen politik anlam bu çerçevede reddedilmektedir. Adalet Aydın Kürtçenin temel bir anadil 

hakkı olarak eylemlerde kullanımını savunurken, Muğla Cumhuriyet Kadınları Derneği’nden 

Jale Eren Kürtçenin kullanılmasını temsiliyet bağlamında değerlendirerek reddediyor: 

 

[…] Ama burada Kürt yok içimizde ama biz Kürtçe yazmak zorundayız. […] 

Bunlar beni rahatsız ediyor açıkçası. Eğer eşitlikse, bence herkes eşit. Bir 

tarafa yapılmaması gereken bir şey varsa bu tarafa da yapılmaması 

gerekiyor. Ama bu hep tek taraflı olarak orada konuşuldu […] Sonuçta bir 

yere varıyoruz ama bu konularda anlaşamıyoruz (2015: 24). 

 

Araştırmanın yapıldığı Diyarbakır dışında kalan bölgeler/kentler dikkate alındığında “etnisite” 

başlığıyla değerlendirilen konuların Ankara’da daha çok kurumsal bazda (özellikle platform vb. 

toplantılarda açığa çıkan tartışmalarda, eylem ve etkinliklerde) öne çıktığı görüldü. Ege ve 

Karadeniz şehirlerinde ise şehrin ideolojik dokusu itibariyle (şehrin milliyetçi karakterine 

uygun biçiminde) değişkenlikler gösterdiği görüldü. Bu bağlamda “Kürt sorununa” dair bir 

söylemin ateşten gömlek halinin pek çok kadın kurumunu ve aktivisti zor durumda bıraktığı da 

aktarılan deneyimlerden oldu. Karya Kadın Derneği’nden Dilek Bulut’un mülakatında dile 

getirdiği deneyim “Kürt/Kürtçe” kavramlarının nasıl politik bir çerçevede ele alındığını çarpıcı 
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biçimde gösteriyor: 

 

[…] [Muğla şehri kastedilerek] “Kürt meselesine” bakışı çok serttir. Kürtlerle 

ilgili herhangi bir konu, bu kadın meselesi olsun, başka bir konu olsun, 

söylem biçiminiz, söyleyişiniz ne kadar yumuşak olursa olsun, ya da ne kadar 

anlatmaya çalışırsanız, Kürt ile başlayan her konuda tepki yaşarsınız. Ve sizin 

üzerinizden propagandalar bunun üstünden yapılmaya başlanır […] (2015: 

9). 

 
Benzer bir deneyimi Mor Balık’tan Fırat Varatyan Trabzon örneği için veriyor: 
 

[…] Burada etnik kökeni işin içine kattığınız an olay bitiyor ya da ülkenin 

bütünlüğünü tehlikeye soktuğunu düşündürtecek bir şey; Türklük, 

Müslümanlık ve Türkiyecilik mantığını bozduğunuz an o kırmızı çarpılar 

meşhurdur ya, onlardan koyuyorlar bir tane […]. Ya da gerçekten şehrin 

anatomisi bunu gerektiriyor (2015: 62). 

 

Artvin’den araştırmamıza katılan bir akademisyen/aktivist “Kürt sorunu”na karşı duyarlı 

olmanın kendilerini nasıl hedef haline getirdiğinden ve bunun saldırı konusu olmasından söz 

ediyor: 

 

[…] Çünkü bir araya gelemiyoruz, platform işlemiyor, bütün kadın dernekleri 

bireysel çalışıyor. Seni ötekileştirebiliyor mesela. Kürt sempatizanlığı 

yapıyorsun deyip, hedef haline getirdikleri de oldu beni, birkaç arkadaşımı. 

[…] Valilikte mesela […] işte “bunlar Kürt siyaseti yapıyor” dendi, hâlbuki öyle 

bir şey yok (Anonim 2015: 35). 

 

1.5  Kürt Kimliği Önceliğine Eleştiri 

 

Serpil Sancar “Türkiye’de Kadınların Hak Mücadelesini Belirleyen Bağlamlar” (2006) adlı 

makalesinde farklı kadın örgütlerinin farklı hedef ve önceliklerini sıralarken, Kürt Kadın 

Hareketi’nin önceliklerini “anadil, işkence ve insan hakları ihlalleri” olarak sıralar. Bu 

çerçevede Türkiye’deki Kürt Kadın Hareketi’nin kadına özgü konularla sınırlı kalmayan, daha 
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genel gündemlere sahip olması kimi aktivistler tarafından eleştirel biçimde ifade edilen bir 

vurgu oldu. Ankara’dan mülakat veren bir kadın kurumu yöneticisi bu sorunsala Barış ve 

Demokrasi Partisi içerisinde yer alan kadınlar açısından değiniyor.11 “BDP'deki kadınların da 

kadın hareketinden önce, kendi ideolojilerini ön planda koyduklarını” gözlemlediğini belirten 

aktivist bu durumun toplumsal cinsiyetle mücadeleyi ikinci plana atabileceği endişesinden söz 

ediyor (Anonim, 2014: 37). Trabzon Yaşam Kadın Derneği Merkezi’nden Nurper Gürdal çeşitli 

platform ve toplantılarda konunun bir biçimde ayrımcılık olarak nitelendirdiği “Türk-Kürt 

kadını” karşıtlığına dönüşmesinden rahatsızlığını dile getirirken (2015: 32) yine Trabzon 

FeminArt yöneticisi Şükran Üst benzer biçimde Kürt kadınlarının etnik kimliklerini her 

platformda vurgulamalarını kendileriyle ayrıştıkları tek nokta olarak vurguluyor. Etnik kimlik 

vurgusu ile Kürt kadınının kendisine ayrı bir pozisyon yarattığını savunan Şükran Üst tersinden 

bir “ötekileştirme” deneyiminden söz ediyor (2015: 14). 

 

Diyarbakır’daki mülakatlarda ise Kürt Kadın Hareketi’nin “Kürt” kimliği vurgusundan ziyade 

politik ve ideolojik kimliğine dair vurgusu kimi zaman eleştiri konusu oldu. KAMER’den 

Nebahat Akkoç, Abdullah Öcalan’ı tüm çalışmalarının eksenine almasının Türkiye’deki Kürt 

Kadın Hareketi’nin bağımsız kadın kurumlarını da kapsamasını zorlaştırdığını savunurken 

(2015: 57), Diyarbakır KESKESOR’dan Dilan Çiçek, kadın hareketinin güçlü ve öncelik sahibi 

olmasına rağmen bazen “Kürt hareketi” içerisinde kaybolabildiğinden söz ediyor (2015: 23). 

Diyarbakır’da gerçekleştirilen mülakatlarda bu sorunsala, bölgenin ve yerel politik süreçlerin 

kadın hareketlerinin eylemliliklerine etkisi ve koalisyon olasılıkları üzerine veriler sunan bir 

yaklaşımın da söz konusu olduğu görüldü. Mukaddes Alataş, Kürt Kadın Hareketi’nin kadın 

olmak dışında “Kürt” olmaktan kaynaklanan sorunları konu etmesine ve zorluklarına rağmen 

bunların kadın mücadelesi ile başa baş yürütülmesi gerektiğine vurgu yapıyor:  

 

[…] Mesela İstanbul'da bir kadın mücadelesi yürüten bir kurumla biz aynı 

değiliz; çünkü biz her gün bir cenazeye katılıyoruz aynı zamanda. İşte burada 

birlikte çalıştığımız hemen hemen her arkadaş bu savaşta bir yakınını 

                                           
11 Kürt Kadın Hareketi, içerisinde pek çok kadın kurum ve organizasyonunu barındırmaktadır. Özellikle Kürt 
illerinde şehir, ilçe ve mahalle meclisleri biçiminde örgütlenirken, aynı zamanda (o zamanki) BDP ve HDP 
içerisinde de kadın meclisleri vardır. Öte yandan Türkiye ve Kürdistan’ın pek çok şehrinde çeşitli sivil toplum 
organizasyonları (Gökkuşağı, Selis, Kardelen vs.) biçiminde de örgütlüdür. 
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kaybetmiş, bu da çok önemli tabii ki. Yani buralarda sadece kadın çalışması 

yürütmüyorsunuz aynı zamanda işte sisteme karşı bir mücadele 

yürütüyorsunuz aynı zamanda işte “Kürt Özgürlük Mücadelesi'ni” 

yürütüyorsunuz, hepsi çok birbirine bağlı. Dolayısıyla çok ciddi yıpranmışlık 

da oluyor […] alan ayrışması yoktur bizde (2015: 13). 

 

Hebûn’dan Arif ve diğer aktivistler benzer biçimde “burasıyla orası” arasındaki ihtiyaçların 

farklılığına dikkat çekiyor:  

 

[…] Ama Batıda siyasi bir kadın, […] militan kadın anlayışı yok. Burada bu var, 

militan kadın anlayışı var. Yani dağdaki gerilla kadınlardan bahsediyorum, ya 

da işte şehir militanlarından bahsediyorum. Çünkü bir militan olmak sadece 

elinde silah [olması değildir]. Şehir militanları da var. Ayrıldıkları nokta bence 

bu; çünkü buranın ihtiyaçları ve sorunlarıyla oranın ihtiyaçları, sorunları bir 

değil maalesef. Hani bunu [araştırmacıları kastediyor] sen de az buçuk 

gözlemlemişsindir belki İstanbul'la Diyarbakır arasındaki farkları (2015: 46). 

 

Türkiye’deki Kürt Kadın Hareketi’nin gündemi dışarıdan bir bakışla daha çok “Kürt sorunu”na 

yaklaşımı üzerinden değerlendirilirken Kürt Kadın Hareketi aktivistleri esas mücadele 

alanlarını “erkeklikle ve eril sistemle mücadele” (Alataş, 2015: 19) olarak tanımlıyorlar. 

“Türkiye Kadın Hareketleri” ile ilişkilenişlerini de çeşitli platformlarda daha çok “devlet ve 

erkek şiddetini ele alışları” üzerinden değerlendiriyorlar. Mukaddes Alataş söz konusu durumu 

bir örnekle somutlaştırıyor: 

 

Örneğin, Şiddetle Mücadele Platformu'nda: “Arkadaşlar, bölgede koruculuk 

sistemi vardır ve bu koruculuk sistemi kadına şiddet üretiyor. Çünkü 

korucular, […] bir silahlı güçtür, elinde silahları vardır, denetimsizlerdir. […] 

Eşlerine şiddet uygularlar, kadınlar üzerinde çok ciddi hakimiyet 

kurmuşlardır. Dolayısıyla daha çok kendi yakınındaki kadınlar, aile 

içerisindeki kadınlar, başka kadınlar değil. Bunun için koruculuk sisteminin 

kaldırılması gerekiyor” dediğimizde, aynı platformda olduğumuz Türkiyeli 

kadınların birçoğu dedi ki: "Bu bizim sorunumuz değil". Koruculuk sisteminin 

kaldırılmasını istemediler. […] Şimdi burada bir kadın bakış açısı yok. 
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Koruculuk sistemini destekleyen bir kadın varsa, bu kadın bakış açısına sahip 

değildir. Burada mesela uyuşmadığımız noktalar vardır, mesela bunlar örnek 

verilebilir, çok önemli örneklerdir (2015: 23). 

 

Mukaddes Alataş’ın “koruculuk sistemi”ne dair verdiği çarpıcı örnek kadın hakları 

mücadelesinde toplumsal koşulların bölgesel olarak nasıl farklılaştığını gösterse de Kürt Kadın 

Hareketi erkek egemen zihniyetle mücadeleyi bir bölgeye, bir kesime özgü bir sorun olarak 

değerlendirmiyor. Cins bilincini açığa çıkarmayı, erkek egemen zihniyetle mücadele ederek bir 

zihniyet devrimi amaçladıklarını belirten Diyarbakır Kadın Akademisi’nden Figen Aras (2015: 

2) gibi Sara Aktaş da Kürt Kadın Hareketi’nin radikal bir kopuşu esas aldığını belirterek “çok 

daha ideolojik bir mücadele” yürüttüklerini vurguluyor:  

 

Ama aynı biçimde yine kadın özgürlüğü için mücadele eden birçok kadın 

örgütü vardır Türkiye'de. Belki onlar [meseleyi] bizim kadar radikal 

temellerde ele almıyorlar, ya da […] kopuş teorisini, kadın kurtuluş 

ideolojisinin gerçekten uygarlıktan, sistemden ve erkek aklından tamamen 

bir kopuş olarak ele almıyorlar. Belki onların çözüm perspektifleri biraz daha 

sistem içinde bir çözüm perspektifi ya da […] biraz daha erkekle kadının […] 

eşitlenmesi üzerine çözüm perspektifleri olabiliyor (2015: 13). 

 

1.6 Örnek Bir Mücadele Deneyimi 

 

Yukarıda çeşitli başlıklarla değerlendirilen Türkiye’deki Kürt Kadın Hareketi’nin ideolojik 

çerçevesi dışında ihtiyaçlar ve toplumsal gerçeklikleri de gündemine alması, ayrıştırıcı -

“etnisite, ideolojik farklılık, Kürt sorunu” gibi - alt başlıklarda konu edilirken bu durumun 

Türkiye’deki kadın hareketleri arasındaki yansıması çeşitli biçimlerde oldu. Bu konuyla ilgili 

olarak katılımcıların büyük bir kısmı, Kürt kadınlarının mücadele deneyiminin öneminden söz 

ederken toplumsal dinamiği güçlü tutması ve dönüştürücü gücünün arkasında yatan etkenin 

Kürt Kadın Hareketi’nin kadın ve toplumsal cinsiyet eksenli mücadeleyle sınırlı kalmaması 

olduğunu ileri sürdüler. 

 

Muğla Karya Kadın Derneği’nden bir aktivist, Türkiye’deki Kürt Kadın Hareketi’nin ülkedeki 
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diğer kadın hareketleri için güç ve esin kaynağı olduğuna dikkati çekiyor: 

 

Şu anda Türkiye'de her şey “Kürt Kadın Hareketi” üzerinden yürüyor. 

Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi, bütün Türkiye'de özellikle Ankara, İstanbul, 

Diyarbakır, […] İzmir dahil birçok kadın hareketi “Kürt [Kadın] Hareketi” 

üzerinden yürüyor […] (Anonim, 2015: 33). 

 

“Sizce kadın hareketleri ya da kadın hareketi nedir?” sorusuna “kadın hareketi deyince […] 

“Kürt Kadın Hareketi” aklıma geliyor niyeyse” diye yanıt veren Ankara Kaos GL’den Seçin 

Tuncel (2014: 20), neredeyse tüm katılımcıların özgün bir hareket olarak tanımladığı Kürt 

Kadın Hareketi’nin bir yandan örgütlü gücüne vurgu yaparken öte yandan kadın hareketi 

olarak görünürlüğüne dikkati çekmektedir. Kadın hakları mücadelesindeki rolü ve insan hak ve 

özgürlükleri mücadelesine kattığı deneyimle Türkiye’deki Kürt Kadın Hareketi’nin önemli bir 

aktör olduğunu vurgulayan Selen Doğan (2014: 30), Kürt kadınlarının “mücadeleyi başka 

yerden kurmayı” öğrettiklerine vurgu yapıyor. Handan Çağlayan “ortaya çıkardıkları 

deneyimin, modellerin genel olarak Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki kadınlar açısından da 

dikkate değer örnekler” olduğundan söz ediyor (2014: 30).  Denizli Girişimci Kadınların 

Desteklenmesi Derneği GİKAD’dan Ayşe Balkanay, Türkiye’deki Kürt Kadın Hareketi’nin “inatçı 

ve dirençli” karakterine, dolayısıyla bulundukları her ortamda politikalarını savunmalarındaki 

azme vurgu yapıyor: 

 

Belki Doğu’daki kadın hareketinin [özgünlüğü] çok daha dirençli olması, 

onların inadının daha önceden geliyor olması veya çok daha görünür 

birtakım şeylere karşı inatlarının olabilmesindendir. İşte hem feodaliteye 

hem oradaki birtakım baskılara filan […] çok dirençliler ve inatla her yerde 

varlar ve her yerde aynı şeyi söylemeye çalışıyorlar (2015: 36). 

 

Denizli Soroptimist Kulübü Derneği’nden Jülide Keleş-Yarışan Kürt Kadın Hareketi’nin gücünü 

toplumsallığıyla ilişkilendiriyor: 

 

[…] Kadın hareketinin […] - Kürtlerin bir kadın hareketi var neticede - onların 

verdiği savaşım daha farklı orada. Daha sisteme dönük. Belki çok daha net 
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hissediyorlar aile içinde ve […] toplumsal yaşantının içinde [kadın 

meselesini], daha güçlü o yüzden de oradaki hareket (2015: 16). 

 
 

1.7  Sonuç Yerine 

 
Genelde politik ve toplumsal olaylara tepki verme, kendini muhatap olarak görme ve müdahil 

olma durumu Türkiye’deki kadın hareketlerinin çoğunda karşılaşılan olağan bir refleks halini 

aldı. Mülakatlar ışığında Türkiye’deki Kürt Kadın Hareketi, bu çok başlı kadın hakları 

mücadelesi içerisinde başta üzerinde yoğunlaştığı konular olmak üzere, politik ve ideolojik 

duruşu ve öne çıkardığı kimlik talepleriyle bu refleksi en güçlü gösteren ve örgütleyen bir 

kadın hareketi olarak karşımıza çıkıyor. 

 

Araştırmamızda, Türkiye’deki Kürt Kadın Hareketi’nin kendisini ülkedeki diğer kadın 

hareketlerinden ayıran pozisyonun “ideolojik duruşu ve yürüttüğü politikalar” olduğu Kürt 

Kadın Hareketi’ni dışarıdan değerlendiren aktivistler ile içeriden bakan “Kürt Kadın Hareketi” 

aktivistlerinin ortaklaştıkları nokta oldu. Tarihsel gelişim içerisinde değinilen “Türk” 

feministlere yönelik eleştiriler bu “farklı pozisyon alma”nın temel dinamiğini oluşturuyor. 

Ayrıca Kürt Kadın Hareketi’nin gelişim sürecinde Türkiye’deki diğer kadın hareketleri ile 

ilişkilenmelerinin - ve bu araştırma çerçevesinde de açığa çıktığı biçimde - “etnisite” ana 

başlığı ve alt başlıklarının temel ayrışma konuları olarak her zaman bir gerilim kaynağı olduğu 

görülüyor. 

 

Türkiye’deki kadın hareketlerinin farklı şehirlerde karşılaştırmasını yapan bu araştırma projesi 

çerçevesinde, Türkiye’deki Kürt Kadın Hareketi’nin araştırmanın yapıldığı bölge ve şehirlerde 

kimi ortaklaşılan, kimi ayrışılan güçlü bir aktör olarak karşımıza çıktığından söz edilebilir. 

Özellikle “etnik kimlik” ve “anadil” konuları araştırmanın yapıldığı tüm bölgelerde temel 

ayrıştırıcı konular olarak ortaya çıkmakla beraber toplumsal cinsiyet temalı konularda ve kadın 

hakları mücadelesinde bir buluşmadan söz etmek mümkündür. Kürt kadınlarının toplumsal 

cinsiyet mücadelesi ile birlikte yürüttüğü etnik kimliğe dayalı siyaset, her ne kadar kadın 

hareketleri içerisinde bir eleştiri konusu olarak ele alınsa da bu politik duruşun ortaya çıkardığı 

güçlü dinamik, pek çok akademisyen ve aktivist tarafından dile getirildi. Türkiye’deki Kürt 
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Kadın Hareketi’nin etki alanının sadece Kürt bölgesi ile sınırlı kalmayıp toplumsal cinsiyete ve 

politik mücadeleye ilişkin taleplerini örgütlü bulundukları her yerde ısrarla dile getirmeleri 

onların farkındalık yaratma sürecini en çok belirleyen etken oldu. 

 

Şimdiye kadar aktarılan belirlemeler ve saptamalar, ama aynı zamanda genel olarak bu 

araştırma çerçevesinde özellikle Kürt Kadın Hareketi’ne dair söylemlerde açığa çıkan önemli 

sonuç şudur: Karşılıklı bir kabul ve anlama süreci biçiminde tanımlanabilecek bu süreç, 

karşılıklı “biz ve onlar” arasındaki mesafeyi ve nedenlerini konuşur hale getirdi.   
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