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KADIN ÖZGÜRLÜK KURULTAYINA KADIN 

HAREKETİ KOORDİNASYONUNUN RAPORUDUR 
 

Örgütsel olarak ideolojik çizgi mücadelesi ve yeniden 
yapılanma çalışmalarıyla yoğun geçirdiğimiz süreçte önemli bir 
sonuca ulaşılsa da kuşkusuz  yaşanan siyasal gelişmelerin 
hareketimizi doğrudan etkileyen yanlarını ve ne kadar amaçlarımıza 
göre pratikleştiğimizi güçlü değerlendirmek gerekmektedir.  

 
SİYASAL DURUM: 
Önderliğin savunmalarıyla beraber aydınlatılan sistem 

gerçeği ve hedeflediği strateji, yol ve yöntemleri 21.yüzyılın 
karakteri ve olası gelişmeler güçlü tahlillerle ortaya konulmuştur. 
Ve kadın hareketi olarak bu perspektif ışığında yaşanan siyasal 
gelişmelere göre pozisyon kazanmaya çalıştık. 21. yüzyıl gerçeği 
açısından halkların sistemi belirleme yaklaşımı kadar, mevcut 
sistemin de kendini yenileme çabası açığa çıkan çelişki ve 
çatışmalar üzerinden bir mücadele olarak pratikleşmekte ve mevcut 
durumda bir kaos gerçeğini ifadelendirmektedir. Uluslar arası 
güçlerin çıkarsal çatışmalarının yol açtığı karmaşa ve etkin olma 
mücadelesi kadar, bu durum halklar çizgisine karşıtlığı ve halkların 
mücadelesini derinleştirmekte ve temel çelişkiler üzerinden uzun 
süre devam edecek  bir sistemin içeriğini belirleme kavgasının 
olacağını ifadelendirmektedir. Bu çerçevede ABD, müdahale 
sonrası Irak’ta yapılandırma çalışmalarına hız verirken ortaya çıkan 
seçim sonuçları her güç açısından değerlendirilmektedir. Halklara 
demokrasi ihracı yapan ABD, halk ve kadın nezdinde desteği 
arkasına almaya çalışırken, rejim değişikliği isteyen iç dinamik 
güçler ise, demokrasi istemiyle tüm engellere rağmen sandık başına 
giderek tercihini ortaya koymuştur. Yerel güç olarak Kürtlere 
dayanan ABD, Kürtlere stratejik yaklaşımını sürdürerek   
devletleşmeye doğru evrilmesine destek sunmuştur. Birebir ABD 
gözetiminde yapılan seçimlerde kadın kotasının zorunlu uygulaması 
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ABD’nin ne kadar özgürlükçü ve demokratik olduğunu göstermez. 
ABD, Ortadoğu’daki vitrinini kadınla en güzel sunumunu yapmak 
istemiştir. Kadınlar iradi bir örgütlenme ve mücadeleleriyle bu 
sonucu yaratmamıştır. Biçimi tamamlayan bir öğe olarak 
yerleştirilmişlerdir. Feodal ilkel milliyetçi güçleri devletleştiren 
ABD, feodalizm ve ilkel milliyetçilik gibi çağ dışı yapılara karşı 
sosyal bir mücadele veremeyeceğinden siyasal amacına uygun 
olarak biçimsel yaklaşımını sergilemiştir. Bu anlamda demokrasi ve 
özgürlüğün kriterleri, var olan mevcut güçleri çıkarları 
doğrultusunda iktidar yapmaktan değil, toplumsal değişimi 
yaratacak olan kadın ve halklara özgürlük ve demokrasi için iradi 
örgütlenme ve eyleme geçme imkan ve koşullarını yaratmaktan 
geçmektedir. Kadının yaşadığı acı ve taşıdığı özlem ve umutlar Irak 
seçimlerinde erkek siyasetine kurban edilerek üzerinden rant 
yapılmıştır. Bu gelişmeler ışığında bu gerçeği görmek önemli 
olmaktadır. Otuz yıllık mücadele sürecinde özgürlük hareketinin 
tasfiyesi üzerine yıllardır Güney Kürdistan’da hareketimize karşıt 
olarak KDP ve YNK’ye her türlü destek ve güç verilerek bu güne 
kadar varlıklarını sürdürmeleri  sağlanmıştır. Özgürlük 
mücadelemizin tersinden bir kazanımı olan Güney Kürdistan’da 
Kürtlerin devletleşmesi ilkel milliyetçi çizginin işbirlikçi siyasetin 
kurumlaştırılmasıdır. Milliyetçi boğazlaşmanın en güçlü verilerine 
sahip olan Ortadoğu zemininde halkların, kadının, bireyin özgürlük 
sorununa demokratik-ekolojik özgürlükçü bir çözüm yerine 
miyadını doldurmuş ve artık yüzyıl açısından da aşılmayı dayatan 
ulus devlet sisteminin Kürtlere yeni bir nefes borusu olarak 
sunulması, Kürtleri kendi çıkarları uğruna kullanmanın ötesinde bir 
anlam taşımamaktadır.   

ABD çizgisi halkların demokratik çizgisine 
dayanmadığından dolayı çözüm gücü olması mümkün olmayıp 
şiddet ve çatışma üzerinden, etnik, kültürel farklılıklara dayalı 
ayrılıkların daha fazla devam edeceği bir süreci ifadelendirmektedir. 
Uluslar arası güçlerin kendi iç çelişkileri ve bunun yol açtığı 
sıkışma, Ortadoğu üzerinden dünya genelinde hakim olma 
mücadelesi sürecektir. Her ne kadar Filistin-İsrail sorunu çözülme 
aşamasına geldiyse de ve yine ırak seçimlerinden galip çıkan şii 
araplar ve Kürtler devlet yetkilerinin paylaşımında anlaşmış olsalar 
bile unutmamak gerekir ki BOP önünde engel olabilecek güç ve 
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hareketler varsa bunlara yönelim sürecektir. Bu nedenle 
ABD Ortadoğu’da istikrarı kendi stratejik esaslarına göre sağlamak 
istemektedir. Nitekim hemen Irak seçimleri sonrası Suriye dönük 
tehditleri sonuç vermiş ve Suriye devleti Lübnan’dan çekilmiş 
ancak bunlar yeterli görülmediğinden iç reform sürecini başlatma 
tartışmaları gündeme oturmuştur. Suriye ve İran’a yönelim bir 
Irak’a yapılan müdahale gibi gerçekleşmeyebilir ancak ister şiddet 
ister iç dinamiklere seslenerek ve dışardan da baskıyı artırarak kendi 
çıkarlarına göre bir değişime zorlamaya devam edecektir. Suriye ve 
İran’daki gelişmeler bir Irak’taki gibi gelişmeyebilir. İçerde Kürt 
halkının öncülük ettiği demokrasi mücadelesi ve potansiyel olarak 
halkın ezici çoğunluğunun değişim istemi dışarıda da ABD’nin 
dayatması bu iki devleti ciddi anlamda sıkıştırmıştır. Bu durum 
karşısında elini güçlendirmek isteyen Suriye ve İran Türkiye’yle 
ittifakını geliştirerek ve içerde de demokrasi güçlerini baskılayarak 
kontrolü elinde tutmaya çalışmaktadır. Bu nedenle Suriye ve İran’da 
Kürtlere ve kadına baskı, yönelim artmıştır. Hatta İran, tarihi 
geleneği olan Nevroz bayramının kutlanmasına bile izin vermemiş, 
beklettiği recm kararlarını özellikle bu süreçte uygulamıştır. Suriye 
ise durumu dengelemek açısından şimdiden siyasi tutukluları serbest 
bırakmıştır. Ancak bir iki uygulama sorunu olmayan rejim 
değişikliği ister dış güçlerin baskısıyla ister toplumsal güçlerin 
dayatması sonucu olsun değişimin ertelenemezliğidir. 

ABD’nin Suriye’ye ve İran’a yöneliminde arkasına almak 
isteyeceği en dinamik ve özgürlükcü güç olan Kürtler ve kadın 
olacaktır. Hesaplar daha kapsamlı olduğundan ABD, AKP 
hükümetinin özgürlük hareketine yönelik savaş dayatmalarını 
zamana bırakmaktadır. Bu konuda anlaşmazlık ve Türkiye’nin İran 
ve Suriye’yle geliştirdiği ittifak Türkiye ve ABD arasında ciddi 
gerilimler yaşatsa da her zaman bir uzlaşı noktası da bulunmuştur. 
İncirlik üssünün ABD’ye koşulsuz açılması karşılığında Kürt 
halkının pazarlandığı kuşku götürmez bir gerçektir. AKP hükümeti, 
Önderliğe yönelik tecrit ve izolasyon politikalarını sürdürüp 
milliyetçi dalgayı yeniden hortlatmaya çalışırken ve askeri 
operasyonlara hız verirken, dünya kadınlar günü olan 8 mart 
kutlamalarında kadına yönelik sergilediği şiddet ve genelde nevroz 
sonrası Kürt demokrasi güçlerine yönelik geliştirdiği saldırılar eski 
siyasetten vazgeçilmediğini göstermektedir. Klasik devlet 
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politikasını sürdürmek Türkiye devletini de ciddi anlamda bir 
çıkmazda tutmakta ve seçimlerden büyük bir güçle çıkan AKP 
hükümeti ciddi bir sarsıntıyı yaşamaktadır.  

ABD, güneydeki Kürtlere devletleşme yolunu açarken, 
diğer parçalardaki Kürt sorununa ve özellikle gündemde olan ve 
stratejik ittifak ilişkisi bulunan Türkiye’deki Kürt sorunun çözüm 
yaklaşımında belirsizliğini sürdürmekte ve sırası geldiğinde 
Türkiye’ye baskı, santaj kartı olarak kullanmaktadır. Uluslar arası 
komployu geliştiren  güç olarak ABD’nin Ortadoğu’da izlediği 
politikalar karşısında hassas ve duyarlı yaklaşmak son derece önem 
taşımaktadır. 

Müdahalenin yöntemine katılmayan AB, sistemin biçimini 
belirleme mücadelesinde aktif yer almak istemekte, bu çerçevede 
bölgesel statükocu güçlere hitap etmek kadar, Türkiye'nin adaylık 
sürecini başlatmasıyla Türkiye üzerinden Ortadoğu'ya müdahale 
etme ve etkinlik sağlamaya çalışmaktadır. Kendi hukuksal 
prosedürü ve demokratik söylemelerine rağmen bölgesel çelişkilere 
dönük bir çözümsel yaklaşımı söz konusu olmayıp aksine bunları 
kendi çıkarları çerçevesinde yönlendirme istemi görülmektedir. Bu 
çerçevede sistemin kilit ve kriz noktası olan Kürt sorununa 
yaklaşımı faydacı ve kullanımcı bir eksende gelişmektedir. ABD ve 
AB için birleşilen nokta milliyetçiliğe ve farklılıklara dayalı yeni bir 
şekillenme ve bunların yol açacağı halklar kavgası üzerinden 
kendini örgütleme durumudur. Bu açıdan tehlikeli, halklara karşıt 
bir durumu ifadelendirmektedir. AB'nin Kürt sorununa yaklaşımda 
her anlama gelebilecek bir açık kapı bırakması, Türkiye'ye tank ve 
silah satışları, hareketimize dönük tutuklama ve baskınlarla ortaya 
koyduğu sert yaklaşımlar, terör listesine alınması, 17 Aralık 
zirvesinde Kürt sorununun söz konusu bile edilmeyerek Kıbrıs 
sorununu karşısında pazarlık konusu haline getirilmesi, ilkel 
milliyetçi örgütlere destek ve öne çıkarma yaklaşımı kuşkusuz 
halklara dayalı demokratik çizgiye karşıtlık anlamını taşımaktadır. 
AB de politik çıkarlarına göre Kürt halkının özgürlükçü iradesini 
dışında tutarak işbirlikçi güçlerle kendi Kürt politikasını devreye 
koymak istemektedir. Dış güçler açısından Kürt sorununa 
yaklaşımda yöntem farklılığı olsa da özde ciddi bir farklılık söz 
konusu değildir.  
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Uluslar arası komplonun uzantısı ve halklar 
arasında çatışmaların derinleştirilmesi aracı olarak kullanılan ilkel 
milliyetçi kesimler Kürt özgürlük mücadelesinin açığa çıkardığı 
değerleri bir pazarlık konusu haline getirerek ve üzerinden hareket 
ettikleri bir zemine dönüştürerek, işbirlikçiliğe dayalı devletçi bir 
zihniyetle aktifleşmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede Kürt Halk 
Önderi Başkan Apo en çirkin yönelim içerisine girilmiş ve 
hareketimiz ihanet ve işbirlikçilikle yıpratılmak istenmiştir.  

Önderliğin perspektiflerini esas alan kadınlar ve halkımız 
tüm bu gelişmelerin bilincinde olarak örgütsel bir toparlanmayla 
sürece damgasını vuracak bir eylemsellik sürecini geliştirerek 
iradesini ortaya koymuştur. 15 şubatla başlayan ve 8 martla devam 
eden ve nevrozda zirveleşen demokratik serhıldan süreci demokratik 
halk hareketi çizgisinin giderek derinleştiğini göstermektedir.  

Genel durum böyle değerlendirildiğinde en temelde yaşanan 
çelişki halkların komünal demokratik duruşu ile egemen sistemin 
temel yapıları arasında yaşanmaktadır.  Ortadoğu’da sürdürülen 
ideolojik kimlik savaşımıdır. Bir taraftan sınıflı toplum sisteminin 
ortaya çıkardığı tüm kurumlaşmaların aşılmasını amaçlayan kadının 
ve  halkların demokratik iradi birlikteliğine dayalı özgür bir yaşamı 
öngören demokratik konfederal bir örgütlenme stratejisiyle, ABD 
stratejisi ciddi bir mücadele içindedir. Bunu güçlü tahlil eden 
Önderlik, ABD’nin izlediği stratejiye karşılık halklar için 
öngördüğü demokratik konfederalizm örgütlenmesini alternatif 
olarak gündeme koymuştur. Ve Önderlik demokratik konfederalizm 
Önderliği olarak bu nevrozda ilan edilmiştir. Bu nedenledir ki, başta 
kadın olmak üzere tüm toplumsal dinamiklerin örgütlenerek 
harekete geçeceği ve halka dayalı siyaset ve bunun gücüyle değişimi 
dayatmak izlenmesi gereken politikadır. Şimdiye kadar devletleşme 
imkanına sahip olmayan Kürt halkı açısından dezavantaj olan bu 
durum konfederal örgütlenmeye geçiş açısından avantaj bir duruma 
dönüşmüştür. Erkek egemen sınıflı sistemle asla bütünleşmeyen bu 
konudaki redlerini açık, gizli aktif pasif biçimlerde ortaya koyan 
kadın, demokratik konfederal örgütlenmeye geçişi sağlayacak olan 
en temel güçtür. Bu anlamda cins özgürlüğüne dayalı Demokratik 
Ekolojik Toplum Paradigması ekseninde örgütlenen kadın hareketi 
olarak, geçtiğimiz süreçte ağırlıklı olarak iç sorunlara kilitlenen ve 
yeniden yapılanmanın dış gelişmelerle güçlü bağını kuramama, 
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genel özgürlük hareketimizin izlediği siyasetin arkasından 
sürüklenme durumuna götürmüş ve bizi siyasette yön tayin edici 
güçlü bir pozisyonu yakalamaktan alıkoymuştur. ancak önümüzdeki 
süreçte ideolojik mücadele yürütmek kadar, sistemin çelişki ve ilişki 
noktalarını doğru tespit edip bunun üzerinden daha aktif bir şekilde 
mücadele yürütmek gereklidir ve bu kadın özgürlüğü, bununla 
bağlantılı olarak halkların özgürlüğü lehine bir sonucu açığa 
çıkaracaktır.  

 
ÖRGÜTSEL DURUM 
PJA 5. Kongresi’nde kadın açısından ideolojik, örgütsel, 

siyasal ve meşru savunma çizgi ve kadro sorunlarımız kapsamlı 
tartışılmış ve yeniden yapılanmaya ilişkin kararlaşmaya gidilmiştir. 
Buna göre PAJK ideolojik örgütlenme, özgür kadın birlikleri 
toplumsal örgütlenme ve YJA-Star da meşru savunma  kimliği 
olarak ayrı örgütlenmeler olarak ele alınmıştır. Kongrede esasta 
PAJK yapılanmasına ilişkin temel kararlar alınırken, ökb’lerin 
örgütlenmesi pratik süreçle birlikte yapılanması kararına gidilmiştir. 
Merkezi bir örgütlenmeyi aşarak ayrı alanlarda örgütlenmeyi 
derinleştirmek açısından böylesi bir ayrışma olumlu olurken, 
yaşanan süreç bir geçiş süreci olmasına rağmen geçiş sürecinin 
karakterine, taşıdığı zorlanma ve sorunlarına göre realiteye uygun 
bir örgütlenme yaratılamadığından örgütler arası koordinasyonda 
sistemsel bir boşluk açığa çıkmıştır. Yaşanan süreçte eşgüdüme 
dayalı karşılıklı sorumluluk, karşılıklı bağımlılık ve tamamlama 
ilkesi çalışma kültürü halini almadığından ve esasta savunmaların 
zihniyetine girme sorunlarından kaynaklı olarak böylesi sistemsel 
boşlukta her örgütümüz açısından kendini kadın hareketinin merkezi 
olarak ele alma ve yer alınan çalışmaya öncelik biçme ciddi 
anlamda bir parçalı duruşu açığa çıkardığı gibi karmaşıklık 
yaratmıştır. Bir yıllığına ökb’lerin örgütlenme sorumluluğu 
kongrede PAJK’a verildiğinden PAJK en genel kadın hareketinin de 
yönlendiren kurumu olarak ele alınmış ancak ideolojik çalışmalara 
göre bileşim oluşturulduğundan tüm kadın hareketinin 
kapsamındaki çalışmalara cevap olmada ciddi bir sorun yaşanmıştır. 
Kadın örgütleri arasında eşgüdümü oturtmak açısından PAJK 
tarafından diyalog vb yöntemlerle pratik çaba verilse de her 
örgütümüzün anlayış ve  pratik uygulamaları kendine görelikleri 
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içerdiğinden yaşanan sorunun yöntem sorunu olmadığı 
açığa çıkmıştır. Kadını örgütsüz, güçsüz, zayıf ve dağınık bırakan 
bu durumu aşmak aynı zamanda yapay gündemlerin ve çelişkilerin 
örgütlenme zeminini ortadan kaldırmak için kadın kurultayına kadar 
ara bir formülün bulunması ihtiyacı gittikçe kendisini dayatmıştır. 

Bundan hareketle, Kogra Gel genişletilmiş yönetim kurulu 
toplantısı ardından tüm kadın örgütlerinin katılımıyla geniş bir 
bileşimle yapılan toplantıda bu durum değerlendirilmiş ve görev 
süresi kurultaya kadar olan kadın hareketi koordinasyonunun 
oluşumuna gidilmiştir. Kadın hareketi koordinasyonu olarak 
isimlendirilen bu kurumun merkezi karar organı olarak değil, daha 
çok kadın hareketini oluşturan kadın örgütleri bileşenleri arasında 
diyalog, ortaklık ve eşgüdümü örgütsel bir sisteme oturmak 
açısından örgütlendirilmiştir. Kadının ideolojik, siyasal, örgütsel 
tutum, mücadele ve duruşunda iradi güçlü bir ortaklıkla hem kadın 
açısından toparlanmayı hızlandırmak hem de genel örgüte katılımda 
daha örgütlü ve belirleyici olabilecek kadar bir etkinlik kazanması 
hedeflenmiştir. Bunun üzerine PAJK’tan 2, Kongra Gel’den 3, PKK 
İnşaa’dan 2 ve YJA-Star’dan 2 temsili katılımla toplam 9 kişiden 
oluşan bir koordinasyon örgütlendirilmiştir. İlk toplantıda 
örgütlenme, çalışma sistemi ve planlama üzerinde durularak bir 
işleyiş belirlenmiştir. Buna göre 2 ayda bir dönemsel toplantılar, 
haftalık cihaz tekmilleri işleyiş açısından belirleyici olmuştur. 
Hareket koordinasyonunun oluşum ihtiyaçları doğru belirlense de 
her koordinasyon üyesinin kendi çalışma alanında konumlanması ve 
birincil derecede içinde yer aldığı çalışmalara ağırlık vermesi ve 
aynı zamanda kendi çalışmalarıyla sınırlı kalışı koordinasyonun 
rolünü oynamamasında etkili olmuştur. Kurumsal bir kimlik ve 
sistem olarak ele almaktan çok geçmişte yapılamayan diyalog, 
ortaklık, bilgilendirmenin daha düzenli hale gelmesini sağlamıştır. 
Örgütler için yer yer bağlayıcı kararlara da alınmıştır. Koordinasyon 
toplantıları düzenli olarak iki kez yapılmış ve tüm çalışma 
alanlarının yazılı raporlarının değerlendirme sonuçları alanlara 
hareket raporu olarak iletilmiştir.  

Kadın hareketi koordinasyonu oluşumuna gidilmesiyle 
birlikte çalışmalarımız arasında geçmişe oranla suni çelişkilerin 
aşılarak kolektivizmin açığa çıkarılması, manevi bütünlüğün 
sağlanması gibi noktalarda olumlu sonuçlar açığa çıkmış alanlara 
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olumlu olarak yansımışsa da, esas rol yerine getirilememiştir. 
İdeolojik mücadeleyi derinleştirme ve siyasete aktif katılımda 
yaşanan gelişmeler karşısında yetersiz bir duruş açığa çıkmıştır. 
Özellikle geçtiğimiz süreçte yoğunlaşan kadın katliamları ve 
Önderliğe karşı saldırılar kapsamında belli çalışmalar yürütülse de 
siyasal gündemin ortaklaştırılmasında ve genel örgütün gündemine 
taşırılmasında yaşanan yetersizlik nedeniyle istenen etkinlik düzeyi 
yakalanamamıştır. İlişkilerin ağırlıkta teknik üzeri yürütülmesi ve 
kolektif tarzın oturtulamamasından kaynaklı olarak kadına ait ortak 
gündem oluşturmada yetersizlik yaşanmıştır.  Bu durum kolektif 
mücadeleyi zayıflatan temel bir neden olmuştur.  

Tüm çalışmalarımız savunmaların zihniyetine göre yeniden 
ele alınırken, başta kişiliğin ve sahip olduğumuz zihniyetin 
yeterince sorgulanmaması değişim dönüşümü sınırlı bırakmıştır.  
Zorlu ve bir o kadar sancılı süreçten sonra açığa çıkan kadro 
gerçeğimize göre kadro politikası, eğitimi üzerinde ciddi anlamda 
durulmamış. Daha çok ihtiyaçlar çerçevesinde konumlandırma, 
ilgilenmeyle sınırlı kalmıştır. Eğitimler değişimi açığa çıkaracak, 
işlevsellik kazandıracak yetkinlikte yürütülememiştir. Aynı 
zamanda kadroya çifte standartlı yaklaşımlar yer yer devam etmiştir.  

Geçtiğimiz süreçte, ideolojik mücadelede yaşanan 
yetersizliğin örgütsel sorunların aşılamamasında belirleyici olduğu 
tespitinden hareketle ideolojik yapılanma çalışmalarına ağırlık 
verilmesi temel bir ihtiyaç olarak tespit edilmiştir. Kadın hareketi 
olarak, birçok çalışma alanımızda gündemde olan yapılanma 
çalışmalarına kadro katılımın teşvik edilmesi noktasında yeterli 
ilginin gösterilmemesi yine adayların belirlenmesinde koşulların 
sınırlayıcılığı, adayların raporlarının ulaştırılamaması gibi objektif 
koşulların zorlayıcılığı karşısında alt komitelerin yeterince 
aktifleştirilmemesi eleştiri konusu yapılmıştır.  

Planlama kapsamında kitap çalışması tüm arkadaşların 
görüşlerinin ortaklaştırıldığı bir çalışma olarak ele alınarak PAJK 
zemininde daha önce kitap çalışmasına dönük örgütlendirilen 
komisyonun genişletilmesi kararına gidildi. Mevcut örgütsel 
sistemimizin kadın özgürlük mücadelesini ortaklaştırma zeminleri 
açısından önemli eksiklikler taşıdığından, kadının ortak iradesini 
açığa çıkarmada kendimizi daha etkili bir mekanizmaya kavuşturma 
ihtiyacımızdan hareketle kurultay hazırlık çalışmalarını başlatmak 



I.. KADIN ÖZGÜRLÜK KURULTAY BELGELERİ  
 

15  
 

üzere bir komite örgütlendirildi. PKK yeniden yapılanma 
çalışmalarının yoğunluğu, HPG konferansının gündemde oluşu ve 
Kongra Gel komitelerindeki ihtiyaç nedeniyle komite PAJK 
zemininde PAJK, YJA-Star, ÖKB ve Gençlikten 1 katılımla 9 kişi 
olarak örgütlendirildi. Ancak gençlik katılmadığından 8 kişi olarak 
çalışmalara başlandı. Tüm arkadaş yapısının yapılanmaya katılımını 
sağlamak ve genel duruma ilişkin görüş, öneri, eleştiri ve 
değerlendirmelerinin önemli bir katkı sunacağı düşüncesinden 
hareketle bireysel raporlar istendi. 

Raporlarla ulaşan düşünceler değerlendirildi. Ayrıca ek bir 
rapor olarak sunulmak üzere yazılı hale getirildi. 

Koordinasyon çalışmalarımızı böyle değerlendirirken, genel 
örgütsel durumumuzu değerlendirecek olursak, ideolojik olarak 
yaşadığımız savrulmayı Önderlikle karşıtlaşma olarak 5. 
kongremizde tespit etmiş ve kongremizde tüm kadın gücü olarak 
bunun özeleştirisini yapmış ve pratikleştirme kararlılığına 
ulaşmıştık. Kongreden bu yana özeleştirimizi ne kadar hayata 
geçirebildik, hata ve eksiklerimiz nelerdi konusunu ele aldığımızda 
şunlar ifade edilebilir.  

Savunmalar temelinde Kongra Gel yapılanmasıyla birlikte 
yeniden yapılanmaya giderken, ideolojik çizgimizin nasıl 
saptırılmak istendiği bilinmektedir. Dönüşümün zihniyet gücünü 
oluşturmadan, bilgisine ulaşmadan geliştirilen tanımlama ve 
yorumlamalar birçok olgu ve kavramda tahrifat yarattı. Ya da 
çarpıtıldı ve yaşama çok değişik boyutlarıyla yansıdı. Geleneksel 
yaşam biçiminin içimizde vücut bulmasına, bir başka deyişle 
egemen sisteme ve üzerinde yükseldiği geleneksel topluma 
benzeşen bir şekillenmeye yol açtı. Bu durum giderek adına hareket 
ettiğimiz özgürlük sistemi ile aramızdaki mesafenin açılmasına, 
Önderliğin son savunmalarda tarih boyunca ‘kaos aralıklarında 
halkların mücadelelerinin saptırılmış olduğu’ tespitinde belirttiği 
tarihsel gerçekliğe benzer risklerin ortaya çıkmasına neden oldu. 
Cins bilincini ve mücadelesini yeterince güçlendirememek, erkek 
egemenlikli sistemin hem kadın hareketi üzerindeki etkilerinin 
yeterince aşılamamasına yol açtı, hem de demokratik dönüşüm 
stratejisinin en temel ayağı olan cinsiyet devriminin temel mücadele 
güçlerini objektif olarak pasifize edecek zemin oluştu. kadın için 
özgürlüğün ideolojik bir tercih olarak belirlenmesi, özgürlük 
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mücadelesinin ilke ve ölçülerini bir tarafa bırakan, özgürlük 
mücadelesine cins özgürlükçü kimlikle katılım yerine oldukça 
gerilerde seyreden durumlar yaşandı. Yaşanan süreçten kaynaklı 
olarak kadın örgütüne karşı var olan güvensizlik, inançsızlık, 
kendini kopartan yaklaşımlar tümden aşılamadı..  

Oysa cinsin özgürlüğüne dayalı ekolojik demokratik sistem 
sadece kadın için değil, komünal toplumsal yaşamın ana ekseni 
olarak toplum için ortaya konulmasına rağmen kadının ideolojik 
kimliğini, onun örgütsel kimliğini anlamsızlaştıran yaklaşımlar 
sergilendi. Kadın özgürlük hareketi olarak savunmalarla beraber 
hem ideolojik düzeyimizde hem yaşam ilkelerimizde ve mücadele 
çizgimizde daha ileriye doğru bir sıçrayışı yaşamak yerine geçmişi 
arayan duruma düştük. Bu tabloyu bir realite olarak kabul etmekte 
ve anlamakta düşünsel ve manevi olarak zorlandık. Özgürlük 
hareketi içinde doğup gelişim seyri gösteren kadın hareketi olarak 
geçmişimizin inkarına düşmeden geri, yanılgılı, yanlış yanlarımızı 
iyi tespit ederek dönüşümü mirasımız üzerinden gerçekleştirmeyi 
bir amaç olarak benimsesek de, iktidarcı, devletçi, hiyerarşik 
yapılanmanın iz düşümü olan örgütlenmemize toptancı ret yaklaşımı 
bizi manevi moral değerlerimizle karşı karşıya getirdi. Örgütsel 
parçalılık olarak tanımladığımız –özünde bir arada yaşamanın 
ilkelerinin yeterince netleştirilememesi ve yerine getirilememesi- 
mevcut sorunlar bu gerçeklikten beslenerek ideolojik netleşmeyi 
zayıflatan bir pozisyon açığa çıkardı. Cins mücadelesinde yaşanan 
kırılma nedeniyle son altı yıllık süreçte günlük yaşam 
ilişkilerimizden tutalım genel örgütsel sorunları ele alış tarzımıza 
kadar eleştiri-özeleştiri düzeyimizde ciddi bir gerileme yaşandı. 
Erkeği bir sistem olarak ele almak ve kadının kendi içinde de çizgi 
mücadelesini derinleştirmek yerine değişim-dönüşüm yenilenme 
arayışlarında giderek geleneksel toplumla uzlaşma yönü gelişti. 5. 
kongremizde bu durumu Önderlikten kopuş olarak değerlendirmiş, 
sosyal reform projesinin zemini olarak ele almıştık. Örgüt içinde 
kadın katliamı olarak değerlendirdiğimiz sonuçlar asıl olarak cins 
mücadelesinin zayıfladığı zeminden beslenerek, kendisini açıkça 
tercih olarak ilan eden bu gelişmeden sonra yoğunlaştı.  Cins bilinci 
ve mücadelesinde komple bir mücadele anlayışına ulaşamama ortak 
örgütlenmeyi, kollektivizmi zorlayan durumların başında 
gelmektedir. Bu durum temel mücadele örgütlerimizin birbirini 
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yeterince besleyememesine, hatta objektif olarak zayıflatan 
bir pozisyona girmelerine yol açtı, mücadele enerjimiz bu yolla 
parçalandı. Günümüz ve gelecek açısından mücadelemiz önündeki 
en temel risklerden birini de bu durum oluşturmaktadır. İdeolojik 
mücadelenin her zeminde yeterince yürütülememesi, yer yer siyasal 
çalışma alanının bir kaçış alanı olarak algılanmasına, dolayısıyla 
bağımsız siyaset yapma zeminimizin zayıflamasına, ideolojik 
örgütlenmelerimizin içeriğinin yeterince tanımlanamamasına, meşru 
savunma örgütlülüğümüzün rolünün yeterince anlaşılamamasına yol 
açtı. Kadın hareketi olarak bu noktalarda kolektif mücadele 
yürütmede yeterli aktivite düzeyini yakalayamamamız parça 
çalışmalarında da etkisini gösterdi, her alanın kendi bulunduğu 
zeminin etkisinde kalmasına neden oldu.  

Yine içte yaşanan bu gelişmelerle bağlantılı olarak son 
süreçte özellikle Kürdistan’da namus ve töre cinayetleri, taciz ve 
tecavüzler hiçbir dönemle kıyaslanmayacak kadar artış gösterdi. 
Önderliğe dönük saldırılar Önderlik ve kadın konusunda 
yoğunlaştı.Bu saldırıların örgüt içi ayağı yaratılmak istendi.  

Toplam olarak yaşadığımız bu yetmezlikler Kürt halkını 
giderek yoğunlaşan çelişki ve çatışmaların odağı haline getiren 
devletçi zihniyet ve egemen güçler karşısında yeterli etkinliği ve 
mücadele gücünü açığa çıkarmamıza neden oldu, demokratik çözüm 
stratejisinin temel koşulu olan bağımsız siyaset yapmamızın önünde 
engel oluşturdu. Örgüt içinde de bir eğilim olarak beliren ABD’ci ve 
AB’ci çizgi güçlü çözümlenemedi. Özünde mücadele 
kaynağımızdan uzaklaşma olarak da değerlendirebileceğimiz bu 
güncel gerçeklik ideolojik yanılgıların yol açtığı somut sonuçlar 
olmaktadır.  

Yanılgılı ve yanlış ela alınan  diğer bir konu da örgüt, örgüt-
birey ilişkisi, özgür birey olguları oldu. Kadın açısından Önderlik 
tarafından eleştiri ve çözümlenmesi yapılan örgüt sisteminin 
yarattığı birey gerçeği elbette güçlü derinlikli çözümlenmeyi 
gerektirmektedir. Ancak demokratik kültür, bilinçlenme 
sorunlarımız, entelektüel  birikim yetersizliğimiz bizde çarpık 
uygulamalar ortaya çıkardı. ‘Kendini bulma, tanımlama, kendin 
olma’ arayışları yeterince bilinçlenmeden gerçekleştiğinden ve 
genel bir kültür halini alan özgürlükçü geleneğimiz de bir çırpıda bir 
tarafa bırakıldığından kişilik potansiyelimizde var olan 
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olumsuzlukların rahatça dışa vurumu yaşandı. İç gerçekliğin hiçbir 
dönem olmadığı kadar bu dönemde açığa çıkmış olması dönüşümün 
gerekçelerini güçlü oluşturması bakımından olumlu olurken, 
ideolojiden, örgütten, sorumluluklardan kopararak kendini bulma 
arayışı, yılların emeğiyle damıta damıta kollektif yarattığımız 
değerlere bir saldırı olarak da gelişti. Dağ, örgütlü yaşam 
anlamsızlaştırılmaya çalışıldı. Bazılarınca ideoloji doğrultusunda 
örgütlenmek ‘insanın özgürlük sınırlarını daraltıyor’ şeklinde 
düşünüldüğünden neredeyse ideolojilerin çağı kapanmıştır mesajını 
veren ve bu nedenle daha fazla kendini geliştirme sahası olarak 
kente yönelim gelişti. Geleneksel toplumun kişilik özeliklerine 
benzeşme sosyalite olarak değerlendirilerek çokça eleştirilen, 
kopuşun gerekçesi olarak ileri sürülen iktidarcı sistemin bir devlet 
olarak kurumlaştığı toplumsal alan yaşam tercihi olarak belirdi. 
Hiyerarşiyi, iktidarı, merkeziyetçiliği aşma adına örgütsüzlüğü 
savunan eğilimler, yine merkezi otoriteleri aşma adına yerine bu kez 
yerel merkezileşmeler gelişti. Hatta kendin kadar başkasına saygı, 
dikkate alma, anlama yaklaşımı olumlu olmakla beraber kişinin 
gerçeğine dokunmadan çalışmaya katılımda en genel gereklilikleri 
yerine getirmesi yeterli bulunarak yaşam anlayışının kişinin 
kendisine bırakılması en demokratik ilerici bir tutum olarak 
benimsendi. Birbirine karşı sorumlulukta, sevgide zayıflama 
yaşandı. Bu nedenle eleştiri ve özeleştirinin yaşamsal gerekliliği 
işletilemedi. Hatta kişilik çözümlemesi yapmak abesle karşılanır 
oldu.  Geçmişte sol sekter yaklaşımların saptırdığı örgüt anlayışı 
nedeniyle birey olma arayışının bastırılması örgütsel sorunlarımızda 
belirleyici bir nedenken bu durum karşısında gelişen tepkiler örgüt 
karşıtlığı olarak örgütlendi. Birey olma adına ben merkezciliği 
kendisinde besleyen, geçmişimizi ele alırken egemen sistem 
gerçekliğinden fazlasıyla yalıtan ve tepkilerini içe yönelten , bu 
nedenle özgürlük ütopyalarının yerine bireyci yaşam arayışlarını 
yerleştiren, dolayısıyla örgüt olmayı anlamsızlaştıran,  esaslarını göz 
ardı eden bir mantık şekillendi. Egemen sistemin yaşam zihniyeti ve 
arayışları özgürlük adına körüklenerek bu gelişim hızlandırıldı. 
Giderek temel mücadele konularımızdan biri olan özel mülkiyet ve 
ona dayalı ilişki tarzları yaygınlık kazanarak sistemimizin komünal 
yanları geriletildi. Gerek ahbap-çavuş ilişki tarzının yaygınlaşması 
ve örgüt içi çizgi mücadelesinin zayıflaması gerek kadronun ele 
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alınışında çifte standartlı yaklaşımlar asıl olarak bu 
dönemde yoğunluk kazandı. Bir yandan örgütsel yapımızda 
geleneksel toplum ilişkileri yaygınlaşırken bir yandan da geçmişte 
ağırlık kazanan solun örgüt tanımı ve yol açtığı uygulamaların 
yarattığı tepkiler örgüte tepkiye dönüştürüldü. Birey-örgüt olguları 
arasındaki ilişki diyalektiğinin bu gelişmelerin gölgesinde 
yorumlanması örgütsel kaos olarak değerlendirdiğimiz sorunların 
açığa çıkmasında çok temel bir etken olarak rol oynadı. 

Bu durum karşısında örgüt ve özgürlük arasındaki ilişki 
diyalektiğinin bilinciyle geliştirilen örgütsel refleksler toparlanma 
sürecine girmemizin motor gücü olma rolünü oynadı. Ancak bireyle 
örgüt arasındaki ayrım ve bağ nedir sorusunu yeterince 
yanıtlayamamak,  birey olarak örgütsel yapının bir parçası 
olduğumuz gerçeğini yeterince görememek, hissedememek 
mücadelemizi geriye çeken sorunlar olarak  varlığını korudu. 

  Her birimiz açısından örgüt, özgürlük ütopyalarımız 
oranında anlam taşıdığından içeriğini bu arayışlarımız, bir başka 
deyişle ideolojik netlik düzeyimiz doldurmaktadır. Arayışlar bireyci 
yaşam arayışları temelinde gelişirse objektif olarak devletçi- 
iktidarcı mantığın etkileri örgüt tanımına yansıtılmakta, örgüt baskı 
–yapma yada maruz kalma- aracı olarak, dolayısıyla devlet gibi ele 
alınmakta,  bireylerle özdeşleştirilmekte, anlam sapmasına 
uğratılmaktadır. Bu durum devletin ezilen halklar ve kadın 
üzerindeki baskılarını aşmanın vazgeçilmez aracı olarak 
tanımladığımız örgüt olgusu bu yolla tersten ele alınarak 
mücadelenin en kritik süreçlerinden birini yaşıyorken örgütsüzlüğün 
bir alternatif gibi algılanması ve dayatılması sorununu ortaya 
çıkarmaktadır. Yaşanan istifa ve kaçışlar kaynağını temelde bu 
zihniyet sapmasından almakta, geçmişe göre azalarak da olsa 
örgütsel sorunlarımızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 

Arayışlar özgürlükten yana gelişim gösterdiğinde örgüt, 
egemenlikli sistem karşısında vazgeçilmez bir araç olarak anlam 
kazanmakta, örgüt içi yaşamı sisteme benzeştiren noktalar mücadele 
konusu olarak örgüt içi demokratikleşme mücadelesi gündeme 
girmektedir. Bu doğrultuda özgürlük tanımımızı netleştirme 
düzeyimiz örgüt tanımımızın içeriğinin zayıf ya da güçlü olmasında 
belirleyici olmakta, örgüt içi demokrasi mücadelesini geliştirerek 
örgütsel bütünlüğü geliştirmekte ya da örgüt içi eleştiri-özeleştiri 
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mekanizmasını zayıflatarak örgüt tanımının içeriğini erozyona 
uğratmaktadır. 

Toplam gerçeğimizin savrulma, iddiasızlık, mücadelesizlik 
ve çizgi dışı eğilimlerin örgütlenmesi olarak değerlendirmek 
kuşkusuz objektif olmayacaktır. Yaratılan değerleri koruma, yaşama 
geçirme ve belli düzeylerde mücadelesi gelişse de yaşanan tablo 
karşısında çizgiyi koruma adına savunma ve tutuculaşma gelişirken, 
diğer taraftan anlam vermeye çalışan yaklaşımlar mücadelesizlik ve 
liberalize eden tutumlar olarak gelişti. Biri soldan yorumlama, 
diğeri sağdan yorumlama ya da her iki durumda birbiri içinde 
soldan ve sağdan yaklaşımı içermektedir. Ancak açığa 
çıkaramadığımız özgürlükçü yaklaşım oldu. Her birey açısından 
ideolojik olarak yaşadığımız muğlaklık yaşamı da muğlaklaştırdı 
Bilinçli ya da bilinçsizce içine girilen daha birçok tutum, duruş ve 
yaklaşımımız var. Son savunma ele alındığında ne kişilik 
çözümlenmesi, ne örgütsüzlük ne de ideolojisizlik, eleştirisizlik 
savunulmaktadır. Tersine içerik ve yöntem açısından ciddi 
yenilikler getirmektedir. Peki biz neden böyle anladık ve neden 
böyle uyguluyoruza ilişkin dönemsel olarak cevaplarımız da gelişti. 
Her örgüt, her birey kendi gücü oranında sürece katılım, 
toparlanma, netleşme faaliyeti yürütse de bu kadın özgürlük 
hareketini, iradesini güçlendirecek kadar aynı yöne doğru kanalize 
edilemedi. Kadın içinde ciddi anlamda birbirini anlama sorunu, 
hassasiyetliklerin gelişmesi, çözümlenme ve eleştirilerin  sınırlı 
yapılması, politik dengeleyen, uzlaşıya çeken yaklaşımlar örgütsel 
ve siyasal bir bütünlük yakalanmasının önünde engel oldu. Her ne 
kadar tüm sahalar açısından başta kendinden başlamak kaydıyla 
tümden yapılanma çalışmaları esas alınsa da erkek zihniyetiyle 
yapıldığından öz kazandırılamadı, bazı yönleriyle biçimsel kaldı.  

Örgüt tarihimizin en büyük zorlanmalarıyla karşı karşıya 
kaldığımız bu süreçte mücadele ruhunu ve azmini geliştirerek 
kararlaşan bir gerçeklik de açığa çıktı. Şilan arkadaş ve bu süreçte 
şehit düşen yoldaşlarımız bu gerçekliğin somutlaşan ifadeleri oldu.  
Şüphesiz bu kararlaşma geleceğimizi belirlemede, yolumuzu 
aydınlatmada, özgürlüğü ve özgürlük mücadelemizi tanımlamada 
temel dayanağımız, düşünsel ruhsal esin kaynağımız, kılavuzumuz 
olmaktadır. Kadın hareketi açısından geçtiğimiz süreçte yaşanan 
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sorunlar karşısında derinleşen özgürlük arayışı, 
kararlaşması temel kazanım noktasını oluşturmaktadır.  

Tüm bu gerçeklikler değerlendirildiğinde içinden geçtiğimiz 
süreçte, kendini tekrar etmek geriye düşmekle aynı anlama 
gelmektedir. Bu durumun uzun vadeye yayılması halinde kadın 
olarak geleneksel toplum değer yargıları ve erkeğin tek yönlü 
egemenliği ile giderek daha fazla kuşatılacağımız, bugünün de 
gerisine düşebileceğimiz, tarihsel mirasımızın sunduğu özgür yaşam 
olanaklarımızın giderek sınırlanabileceği riskini gözetmemiz, 
ideolojik yaklaşımlarımızın gelişen bir sistemin ifadesi olduğunu 
daha fazla bilince çıkarmamız gerekmektedir. Bu temelde ‘günlük 
yaşamımızdaki ilişkilerden tutalım ideolojik derinleşme düzeyimize 
kadar yaşamımızın her alanında özgürlük ilkeleri karşısındaki 
duruşumuz hangi noktadadır, ne kadar cins bilinci, sevgisi ve 
mücadelesini içermektedir’ soruları bizim için her zamankinden 
daha önemli olmaktadır. Dolaylısıyla eleştiri özeleştiri düzeyimizi 
bu temel sorular etrafında geliştirmek ve kendimizi yeniden 
yapılandırmak hem birey olarak hem örgüt olarak ideolojik 
netleşme ve gelişimimizin temel koşulu olmaktadır.  

İnkarcılık ile tutuculuk sınırlarını özgürlük geleneğimizin 
tarihsel gelişmeler açığa çıkarmış gücünden de beslenerek aşmak, 
tarihsel kazanımlarımızı sahiplenmek, ütopyalarımızı büyütmek 
geleceğe yön verebilme gücümüzün açığa çıkarılmasında temel 
gelişim dinamiklerimizi oluşturmaktadır. Hem birey olarak hem 
örgüt olarak tarihsel sorumluluğumuzu yerine getirmemizin temel 
koşullarını ifade etmektedir.  

Önderliğin önümüze koyduğu kitap çalışmasının temel 
ekseni olarak sorduğu ‘özgür kadın kimdir, nasıl yaşar’ soruları 
ideolojik duruşumuza bir müdahaledir. O dağlarda çürüseler bile 
inmemeliler derken, dağlarda yaratılan özgürlük alanının önemine, 
anlamına dikkat çekmiş ve biz de gelişen tehlikeye işaret etmiştir. 
Çok yetkin olmasada savunma temelinde yürütülen eğitim 
faaliyetleri, Önderliğin müdahaleleri ve örgüt yapısının netleşme 
çabaları bizde toparlanma yaratmıştır. Ancak bundan sonra bununla 
sınırlı kalmak hiçbir anlamda yeterli olmayacaktır ve devamı 
halinde yeniden geriye düşüşü yaşatacaktır.  

Gerek arkadaşların geliştirdiği düşünceler gerek kitap 
kapsamında gündemimize giren sorular ele alındığında Önderliğin 
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ideolojik müdahalesini pratikleştirmek sürecin gerektirdiği tarihsel 
sorumluluklarımızı yerine getirmenin mücadele araçlarını 
güçlendirmek, politik güce kavuşmak anlamına da gelmektedir.  

Demokratik ekolojik toplum paradigmasına göre kadın 
özgürlük sorunu üzerinden ve özgürlük zemininde örgütlenen kadın 
örgütleri olarak, konfederalizmin kendi kaderini belirleme hakkı 
ilkesinden hareketle biz kadınlar yaşamı, kendimizi ve toplumu 
özgürleştirmek için yeni örgütlenmelere gidebilmeliyiz. Devlete 
koşan, aşırı merkeziyetçi, hiyerarşik yapıların dönüşümü bir süreç 
sorunu olduğundan, onun örgütlerini yaratmak oldukça önem 
taşımaktadır. Demokratik konfederalizm örgütlenmesine geçiş bir 
zihniyet, demokratik bilinçlenme sorunu olurken, kadın buna en 
yatkın toplumsal kesimdir. Aynı ideoloji doğrultusunda örgütlenen 
ancak örgütlenme esasları farklı olan örgütlerin ortak bir çatı altında 
koma jıne bılınd kimliğiyle örgütlenmesi hem kadın özgünlüğünde 
derinleşmeyi sağlayacak hem de genele katılımımızı 
güçlendirecektir. Bu anlamda Koma Jıne Bılınd örgütlenmesini 
kadının konfederal sistemi olarak tanımlamak mümkündür. Biz 
özgün zeminlerimizi, özgürlük alanlarımızı daha güçlü oluşturdukça 
örgütlendikçe kadın eksenli yaşam bir sistem haline gelecektir.  

İçinden geçtiğimiz böylesi tarihsel aşamada en temel alanlar 
olan ideolojik, askeri ve kitle alanında daha yetkin örgütlenmelerle 
bunu derinleştirmek kaçınılmazdır. 

Gerek ideolojik mücadelede aktifleşmek gerek kadın olarak 
irademizi açığa çıkarmak ve genel özgürlük mücadelemizde 
rolümüzü etkin oynayabilmek açısından yukarıda 
değerlendirdiğimiz örgütsel sorunlarımızın çözümünde temel 
çalışmalardan biri olarak ele aldığımız Koma Jine Bılınd’ı 
Önderliğin perspektifi temelinde bu kurultayda doğru yapılandırmak 
oldukça önemlidir.  

Kadın özgürlük hareketi olarak özgür yaşam kararlılığımızı 
ve mücadelemizi güçlendirme savaşımından bir an bile geri 
durmayan Önderliğimizden, yaşadığımız örgütsel sorunların 
aşılmasına dönük ortaya çıkan kararlaşma düzeyi ve bunun 
somutlaşan sembolleri olan şehitlerimizden, özgürlük mücadelesi 
geleneğimizden aldığımız güçle, yükselteceğimiz mücadelemizin 
bizi yeni bir sürece taşıyacağına olan inancımızla tüm arkadaşları 
selamlıyor, yeniden yapılanma sürecinin temel felsefesini, yaşam 
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biçimini ve politik gücünü açığa çıkaracağına olan 
inancımızla kurultayı selamlıyoruz.  
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KADIN ÖZGÜRLÜK KURULTAYINA 

PAJK RAPORUDUR 
 
    Özgürlük mücadelemizin tüm alanlarında ihtiyaçlar 

doğrultusunda özgün örgütlenen kadın örgütlerimizin ortak bir 
zeminde buluşmasını sağlayan kurultayımız, mücadele 
mirasımızın yarattığı düzeyin göstergesi olmakla beraber, 
çağın yükselen değerlerine uygun olarak gelişen örgütsel 
modeli ile bir ilki ifade ediyor.  Bu anlamda bedel olan 
değerlerimizle sıkı bir bağ içerisinde gelişmeyi esas almak 
kadar, yenilenmeyi örgüt modeli ile sınırlı bırakmadan, 
hiyerarşik iktidar endeksli zihniyet yapılanmasını sorgulamak 
ve katılımcı, tamamlayıcı ortaklaşma ve kadın eksenli yaşam 
değerleri etrafında örgütlenmek, erkek egemen sistem 
karşısında alternatif bir alan oluşturmanın da zemini olacaktır. 
Bu aynı zamanda özgürlük uğruna yitirilenlere ve harcanan 
emeklere sahip çıkmanın ifadesi olurken, gelecek 
ideallerimizin gerçekleşmesi açısından da tarihi bir misyon. 
Kadın kurultayının üyeleri bunun sorumluluğu, mücadele 
azmi ve heyecanı ile katılım sağlamayı esas aldığı oranda, 
başarılı bir sürecin gelişmesi ivme kazanacaktır. Kendi 
açımızdan bunun iddia düzeyini ortaya koyarken, genel kadın 
yapımızın güçlü katılım sergileyeceğine olan inanç ve 
beklentiyle kurultayımızı selamlıyoruz. 

 Mücadele süreçlerinin güçlü kazanımlar 
sağlayabilmesi için; doğru hedefler belirleme, iddia, kararlılık 
ve  coşku çok önemli, ancak yeterli değildir. Aynı zamanda, 
karşısında mücadele edilen erkek egemen sistemin doğru tahlil 
edilmesi, gelişim seyrinin takip edilmesi ve ideolojik, siyasal, 
sosyal boyutlarıyla etkileme düzeyinin tespiti de önemli. Bu 
sebeple içerisinden geçtiğimiz süreci kadın bakış  
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açısıyla sorgulamak ve buna karşılık, sürecin 
karakterine uygun mücadele araç ve yöntemlerini belirlemek 
gerekir.   

Kadın eksenli yaşamın geriletilmesi ve bastırılması 
temel var olma dayanağı olan uygarlık, iktidar ve devlet odaklı 
gelişimini, günümüzde küreselleşme hedefiyle sağlamaya 
çalışıyor. Buna karşılık, toplumsal gelişim seyri uygarlığın bir 
parçası olarak ilerlese de, insanlığın doğal özünden gelen 
özgürlük potansiyelinin sistem içi çelişki ve çatışma noktaları 
olarak devamı da var. Bu potansiyelin varlığıyla bağlantılı 
olarak, devletçi iktidarcı ataerkil sistem, klasik yöntemlerini 
sürdürmekten ziyade, her kriz sürecinde insanlığın yükselen 
değerlerini kendi lehine kullanarak hareket etti. Ve tabii ki, 
her seferinde  çıkarları doğrultusunda biçim ve içerik 
kazandırdığı yapılanmalar, aynı zihniyetin farklı versiyonları 
olarak şekillendi. Tarihin bir çok gelişme evresinde egemen 
sistem, halkların özgürlük mücadelelerinde yarattıkları 
değerleri çarpıtıp kendine mal ettiği gibi, aynı yaklaşımını 
zaman, mekanlar  ve içindekiler değişse de hiç değiştirmeden 
sürdürdü. Fransız devriminden sonra, eşitlik, özgürlük ve  
kardeşlik idealleri nasıl ki,  burjuvazinin kendi sermaye 
gelişiminin hizmetine koşulan araçlar haline getirilmişse,  
benzer gelişmeleri günümüzde de takip etmek mümkün. 11 
eylül olaylarından sonra startı verilen küreselleşmenin 
sistemleşmesi hamlesiyle, demokrasi, insan hakları, kadın 
hakları gibi söylemler ön plana çıkarılıp, sermayenin serbest 
dolaşımı önünde engel teşkil eden yapıların ortadan 
kaldırılması hedefinden neredeyse söz edilmedi. Kendi lehine 
sistemin bir parçası haline getirip çarpıttığı bu argümanların, 
aynı zamanda tıkanan sistemin gelişme kanallarını aralaması 
da sağlanacak. Çünkü kapitalizmin doğayı tahrip eden, insanı 
yabancılaştıran, toplumsal bunalıma yol açan tüketici toplum 
yapılanması artık, sermayenin gelişimini de engelliyor. 
Demokrasi, barış, kadın hakları mücadelesini neredeyse 
kendisinden başlatma pervasızlığını gösteren ve sistem 
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tıkanmasını bu argümanlar eşliğinde ve yine 'amaca ulaşmak 
için her yol mubahtır' mantığını sürdürerek aşmak isteyen 
ABD öncülüğündeki egemen sistem, insanlığın özgürlük 
değerlerini kendi çıkarları doğrultusunda içeriksizleştirmenin 
politikalarını günlük olarak geliştiriyor. Bu anlamda erkek 
egemen karakterli uygarlık, yeni bir aşamaya girerken, 
çağımızın bilim teknik alanındaki gelişmeleriyle bağlantılı 
olarak, katılımı arttıran yöntemlerle sömürüyü derinleştirerek 
sürdürüyor. Aynı zamanda bir kaos süreci olan bu süreç, 
toplumsal gelişimi her olasılığa açık bırakıyor. Kaos sürecinde 
etkili olabilen gücün, yeni gelişmelere rengini vereceği 
gerçeğinden hareketle ABD, kendi etkinliğini 
küreselleştirmeye çalışırken, Büyük Ortadoğu projesi adıyla 
kendisini kaostan çıkışın tek çözüm gücü gibi göstermekte. Bu 
iddiaya rağmen Ortadoğu'da kaosu derinleştiren ABD,  kendi 
varlığını sürdürebilmek için alandan çıkmayı değil, etkinliğini 
kalıcılaştırabilmek için daha fazla kalmayı esas almakta. Bu 
sebepten zaman kazanmaya çalışarak, istikrarsızlığı, 
çözümsüzlüğü, bir dönemin politikası haline getirmiş 
durumda. Mevcut durumda, bölgedeki tüm güçler, varlığını 
sürdürme ve giderek etkin olma savaşını verse de, hiçbir güç 
tek başına etkili olamamakta, örgütlü varlığını sürdürmenin 
garantisini dahi oluşturamamakta. Ama kullanabileceği tüm 
şiddet araçlarını kullanarak, binlerce insanın ölümüne sebep 
olmaya devam eden savaş atmosferini Ortadoğu' ya hakim 
kılmakta. Üstelik şiddetin dozunu arttıran ve etkileme alanını 
genişleten bir tarzda. Kuşkusuz kaos ortamında hiçbir güç, 
çevresinden etkilenmeksizin ilerleyemez. Kaos sürecinden 
çıkarken bütün çeşitlilikler, kendi varlığını farklı bir biçimde 
de olsa sürdürür. Bu anlamda ortaklaşmalara oldukça zemin 
sunar. Ancak erkek egemen sistem, tüm ilişkileri rekabete 
çevirdiğinden, kaos sürecinden, tek bir gücün hakimiyetiyle 
çıkmayı esas alır. Nitekim, ABD tüm politikasını bunun 
üzerine kurarak, diğer dünya güçlerini buna uymaya 
zorlamakta. Bu zihniyet üzerinden ele alınca, ABD için 
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olduğu kadar diğer güçler için de, üçüncü dünya 
savaşı olarak da tanımlanan bu savaş, bir varlık yokluk 
savaşına çevrildi. 

                                                                                                   
ABD, savaşın dozunu düşürmeksizin sürdürürken, buna 
karşılık direnişçilerin aynı şiddette gelişen eylemleri, bölge 
güçleri ve çıkarı olan diğer güçlerin de alttan alta desteklemesi 
ve kışkırtmasıyla, her türlü etik değerden yoksun olarak 
gelişen ve dünyanın gözü önünde günlük olarak cereyan eden 
bir katliam tablosunu yaşatıyor. Şu açık ki, devletçi iktidarcı 
zihniyet temelinde şekillenen ABD, bölge statükocu güçleri 
veya bağnaz dini gruplar,  kendi aralarında karşıtlaşsa ve 
çatışsa da , birbirinden farklı olmuyor, yarattıkları tablodan da 
anlaşıldığı gibi aynı sonuçlara yol açarak, birbirine 
benzerlikleri daha da belirginlik kazanıyor. Dolayısıyla bu 
savaşta taraflardan birinin diğerlerini tasfiye etmesi halinde 
egemen sistemin farklı versiyonlarını temsil eden bu güçler, 
sadece bu versiyonlar arsındaki farkı pratikleştirecek ve  
egemen sistem devam edecektir. Yani Ortadoğu'nun 
göbeğinde sürdürülen savaş, yeni bir iktidar savaşından başka 
bir şey değil. Bu savaş salt askeri boyutlarla değil, her türlü 
yöntemin uygulanmasına açık tutularak yürütülüyor. 
Dünyanın süper gücü de olsa ABD, bütün rakiplerini, askeri 
yöntemlerle karşılama kapasitesine sahip olamaz. Olsa bile 
kendi oturduğu dalı kesmeyecektir. Asıl amaç diğer güçlerin 
kendi iktidarına daha az ortak olmasını yada hiç olmamasını 
sağlamak. Bu temelde, Irak halkına sınır tanımaz bir 
pervasızlıkla saldırırken, Suriye ve İran'ı siyasal diplomatik 
baskı, ekonomik ambargo ve savaş tehditleriyle kontrol 
etmeye çalışıyor. Irak' ta ki başarısızlığı, müdahale kapsamını 
genişleterek aşmaya çalışan, aynı zamanda geri adım 
atmayacağının mesajını vermeye çalışan ABD, her türlü 
komplo ve zorlama yöntemini kullanarak hedeflediği ülkeleri 
kendi sınırlarına çekmeye zorluyor. Stratejik hedeflerine 
uygun, aşamalı olarak geliştirdiği projede tüm Ortadoğu 
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devletleri yer alıyor. Arap devletleri, İran ve Suriye daha 
başından bunun farkında olurken, Türkiye AB'ye giriş ve 
ABD ile ilişkileri dolayısıyla daha az ihtimal verdi. Nitekim 
savaşın başladığı dönemde Türkiye'ye çok özel bir önemle 
yaklaşıp, her fırsatta rolünün belirleyiciliğinden dem 
vurulurken, giderek mesafeler geliştirildi. Mevcut durumda 
ABD Türkiye ilişkileri negatif yanları ön plana çıkarılarak 
gündemleşmekte. ABD'nin kendine karşı gelişen  bu yüzünü 
daha net gören Türkiye, bir tarafta klasik zihniyetinin bir 
ürünü olan şovenist, devletçi eğilim ile diğer taraftan, ABD' 
nin halkları uzun süreli düşmanlık ve çatışmalarla yüzyüze 
bıkıp sonrada güdümüne alan politikaları ile karşı karşıya. 
Türkiye açısından kendinde ısrar kadar, ABD' nin dayatmaları 
da Türkiye' halklarını yıpratacak sonuçlar doğurur. Buna 
rağmen mevcut hükümetin güneyde ilkel milliyetçi grupların 
devletleşmesini onaylaması, aslında bu politikanın bir parçası 
haline gelindiğini gösteriyor.  ABD' nin çağın yükselen 
değerlerine taban tabana zıt olan ilkel milliyetçiliği tercih 
etmesi ve devletleşmeye kapı aralamasının altında yatan temel 
sebep, Kürdistan' ı bölgedeki mevzisi haline getirme, 
gerektiğinde farklı halklara karşı kullanma hesaplarıdır.  
Devletler yeni dengelerin oluşumu ile birlikte bu devleti kabul 
etse de, İsrail örneğinde olduğu gibi, Ortadoğu halklarıyla 
sürekli bir gerilim halinde olacaktır. Devletleşme için  tarihi 
bir fırsat olarak değerlendirilen bu sürecin propagandası 
üzerinden ilkel milliyetçiliği yücelten bazı kesimler, halkın 
gerçek ihtiyaçlarını çarpıtıp, devletleşmeye ihtiyaç var gibi  
gösterip, diğer halklarla düşmanlık ilişkilerinin gelişme 
ihtimaline rağmen Kürt egemen tabakasını oluşturma peşinde. 
Tarihin başından bu yana bu topraklarda komşu halklarla 
birlikte karşılıklı etkileşim içerisinde yaşayan Kürtler, ne 
zamanki devletler, sınırlandırmaya, bastırmaya ve 
parçalamaya gittilerse o zaman isyanlar ve çatışmalar yaşadı. 
Yani özgür bağımsız gelişmesi önündeki engellere karşı 
harekete geçti. Kürt halkının bin yıllarca özlemini duyduğu 
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şey, iddia edildiği gibi devletleşme değil, kendi dilini, 
kültürünü yaşatabileceği, kendi topraklarında özgürce 
kalabileceği, baskısız, sömürüsüz bir yaşamdı, yani 
özgürlüktü. Bu özlemin devletleşme olduğunu iddia etmek, 
egemen zihniyetin aldatıcı yüzünün ifadesidir. Çünkü Kürtler 
devletleşirse egemenlik, sınıflaşma baskı sömürü ortadan 
kalkmayacak, tersine şimdiye kadar mekansal olarak da olsa 
bazı sınırların dışında kalabilmişlerse, artık onu da 
yitirecekler. Daha derin bir baskı ve sömürüye maruz 
kalmanın yanında bir de Ortadoğu halklarıyla düşmanlığın 
geliştirilmesi Kürt halkının asla benimseyebileceği bir yaşam 
tarzı olamaz. Bu anlamda devlet, Kürt halkı için adeta bir 
nifak tohumudur. Temel ihtiyaç Ortadoğu halkları ile barış ve 
karşılıklı dayanışma ilişkileri içerisinde olmak ve kendi 
arasında da hiyerarşisiz, yerel örgütlenme ağı ile kendi kendini 
yöneten bir örgütlenme modeline kavuşmaktır. Tarihte de 
Kürtler ilk ortak halk iradesini, bir aşiret konfederasyonu olan 
Med konfederasyonu ile sağladılar. Neolitik değerlerin etkisini 
yoğunca yaşayan halkımızın bu tarz örgütlülüğü, kendi 
gerçekliğine uygun, ihtiyaçlarını karşılayabildiği, özgünlük ve 
çeşitliliklerini ifade edebildiği bir biçimde şekillenmişti.  Daha 
sonraki bir tarihte yine bir konfederasyon olan Koma Gene'yi 
Ermeni ve Asuri halklarıyla oluşturarak konfederasyon 
tarzından vazgeçmemiş, derinleştirmişlerdi. Bin yıllarca 
devletleşmeden varlığını, geniş bir coğrafik alanda, büyük bir 
nüfusla sürdürebilen Kürtlerin ihtiyacı devlet değil, kendi 
tarihsel toplumsal gerçekliğine en uygun olan ve özgürlük 
alanı olarak gelişecek Demokratik konfederasyondur. Bunu 
Kürt halkıyla sınırlı bırakmadan, Ortadoğu'nun demokratik 
halk konfederasyonunu geliştirmek, halklarımızın gerçek 
ihtiyaçlarının karşılamanın ifadesi olabileceği gibi, özgür 
yarınları garanti altına almanın da yoludur.      

Ortadoğu'yu kendi lehine yeniden düzenlemeye çalışan 
ABD, karakteri gereği halkların çözümüne karşılık, 
devletleşmeyi dayatacaktır. Türkiye buna karşı gibi dursa da, 
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ABD ile kurduğu politik dengelerle bağlantılı olarak kabul 
etmeye hazır görünüyor. Hareketimize karşı Türkiye ile ilkel 
milliyetçi grupların yıllarca geliştirdiği ittifaklarda zaten 
bunun zemini de oluşturulmuştu. Çok karşıt gibi duran 
yapıların duruma göre dengeye girmesi erkek egemen sistemin 
zihniyet yapılanması ile bağlantılı bir durum. İktidara 
endeksli, kendi içinde rekabet halinde olan, tüm sistem içi 
yapılar, kendi içerisinde çelişkili çatışmalı olsa da, temel 
çelişki, kadınların ve halkların kuracağı özgür yaşam 
alanlarıyladır. Sistem içi yapılar iktidar savaşında kazanan ve 
kaybedenlerin belirlenmesinden sonra her yapının kendi 
payına düşeni kabullenmesiyle belli bir dengeye oturur, ama 
yerelden halkın ihtiyaçları doğrultusunda  gelişen 
örgütlülükler, bu iktidar mücadelesinin dışında şekillenir. 
Halkın doğrudan katılımıyla, kendi kendine yeten çeşitli 
örgütlenmeleri ve çevre alanlarla yatay ilişki ağıyla gelişen 
konfederasyon tarzı öz örgütlenmeler geliştikçe, devletlerin 
gereksizliği belirginlik kazanır. Önderliğimizin geliştirdiği  
Demokratik konfederasyon çözümü böyle bir karaktere sahip 
olduğundan ve sistem dengeleri içerisine yerleşmediğinden, 
diğer devletçi yapılar gibi Türkiye devleti de ilkel milliyetçi 
bir devleti tercih ediyor. Bu sebepten, Demokratik 
Konfederasyonun ilan edildiği Newroz günü açılan 
konfederasyon bayraklarına karşı, Türkiye'de ertesi günden 
başlayarak milliyetçi dalganın kabartılması ile karşılık verildi. 
Bu zihniyetin Türkiye halkalarına uzun süren düşmanlıklardan 
başka bir şey kazandırmayacağı açık. Halkların bu zihniyetin 
ürünü olan politikalar karşısında kendi haklarını kendisi 
savunarak, farklı kültür, din ve dillerden halklarla günlük 
olarak kurdukları dostluk ilişkilerini kalıcı bir düzene 
kavuşturması çok önemli. Halk adına konuşan tüm ideolojik 
siyasi yapılar halkın aydınlanması, bilinçlenmesi konusunda 
projeler geliştirerek bu sürece katkı sunabilir. Böylece, 
siyasette çokça kullanılan 'halka hizmet', 
kavramı,gerçekleşebilir.  
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Bu tabloda değişim dönüşüm sürecini yaşayan 
Kongra Gel örgütü olarak yer alırken,  ulaştığımız düzey, siyasi 
arenaya olumlu olumsuz boyutlarıyla yansıyor. Klasik sol 
yapılanmasıyla, Ortadoğu siyasetinde önemli bir güç olan ve bütün 
bölge güçleri tarafından hesaba katılan hareketimizin, değişim 
dönüşümü kolay sağlayamayacağı tahmin edilebilecek bir gerçekti. 
Nitekim komplodan sonra yaşanan zorlanma Kongra Gel'in oluşum 
sürecinde en kritik dönemini yaşıyorken, belli bir güç kaybı da 
yaşandı. Bu kadar sarsıntılı bir dönemden sonra yeniden toparlanan 
hareketimiz, siyasete girmeyen, iç sorunları ile boğuşan durumunu 
aşarak,  siyaset alanında  ağırlığını koyabilen bir düzeye ulaştı. 
Bunun yanında mevcut askeri gücü, eski gücünü de aşan bir 
performansı kazansa da, meşru savunma pozisyonundan 
çıkmayarak, daha çok caydırıcı bir güç olarak kalmayı başardı. 
Ayrıca demokratik halk eylemlilikleri, Demokrasi, insan hakları, 
barış, farklı dil ve kültürlerin yaşatılmasının meşrulaşması da, yine 
bu mücadele sürecinin kazanımları oldu. Ancak devletçi iktidarcı 
zihniyetin tam olarak aşılamaması  da oluşturulan politikalarda 
yansımasını buldu. Özellikle güneyde ki devletleşmeyi 
desteklemeye eğilim gösteren bir politikanın geliştirilmesi  ve 
'Kerkük Kürtlere aittir' biçimindeki açıklamalar,  gerek Ortadoğu 
halkları ile ortak değerler etrafında toplanma amacına, gerekse de, 
devletçi çözümlerin, özgürlük değerleriyle bağdaşmadığı gibi çok 
temel bir ideolojik yaklaşımımıza uygun düşmeyen politikalar. 
Siyasette tutarlı politikalar üretebilmek, ideolojik çizgide net  ve 
kararlı olmayla çok fazla bağlantılı. Özgürlük iddiası ile mücadele 
eden hareketler, devletçi, erkek egemen zihniyetten arınmadıkları 
sürece kendi amaçlarıyla karşı karşıya kalırlar. Bu gerçeklik, 
Kongra Gel'in mevcut durumu için de geçerli.  Değişim 
dönüşümde kararsızlık yada güncel politikaları öncelikli  kılarak 
dönemi kurtarma yaklaşımı ideolojik çizgiyle arada mesafeler 
oluşturur. Bu yaklaşım daha fazla derinleşir ve politikada tutarsız 
yaklaşımlar devam ederse, Önderliğin esaret koşullarının 
kaldırılması, barış ve demokrasiyi tehlikeye koyabileceği gibi, ilkel 
milliyetçilik ile Türk şovenizminin yaratacağı çözümsüzlüğün 
derinleşmesine yol açar. Erkek egemen zihniyetten arınmayan 
yapılar, bu tehlikeye daha fazla açıktır. Bu sebeple sistem 
karşısında çok daha köklü sebeplerle mücadele eden kadın 
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özgürlük hareketinin  çizgiye çekmede oynayacağı rol, belirleyici 
bir öneme sahip. Kadın özgürlük mücadelemiz bunun 
sorumluluğunu üstlenirken, aynı zihniyetin etkilerini aşması  da 
önemli. Bu sorumluluk sadece örgüt olarak bize ait değil elbette. 
Ortadoğu kadınlarının ortak mücadelesi, kadınların özgürlük 
çözümlerini geliştirmek ve özgün, özgür yaşam alanlarını açmak 
kadar, alternatif olmanın örgütlü gücünü de yaratmalı. İdeolojik, 
siyasal, sosyal alanda gelişmesi gereken mücadele karşısında 
Ortadoğu'da örgütlü, örgütsüz kadınların durumunu 
değerlendirerek ihtiyaçları belirlemek gerekir.  

Mevcut durumda kadınların içerisinde bulundukları devlet 
yapılanmaları, siyasi grup ve etnik kesimlerin rengiyle 
örgütlendiğini, özgün kadın alanlarının oluşturulamadığını, 
Ortadoğu kadınlarının yaşadığı sorunları ele alınca tespit etmek zor 
değil. Erkek egemen zihniyetin tüm versiyonları ile karşı karşıya 
olan kadınlar fiziki, ruhsal, sosyal olarak katliama maruz kalıyor. 
ABD, Irak müdahalesinde kadın ve çocukların yoğunlukta olduğu 
binlerce insanı bombalamalarla katlederken, ABD askerleri 
hakimiyeti ele geçirdikleri gün, soluğu Irak genelevlerinde alarak, 
önce kadınlarınıza sahip olduk mesajını veriyorlardı. Buna karşılık 
Ortadoğu'nun feodal bağnaz dini grupları da, kadının konuşma 
hakkını bile elinden alırken, batılılaşmaya karşıtlık adına, başını 
örtmeyen bir çok kadının kelle avcılığını yapıyor. Özgürlük 
mücadelesine karşı genelev piyasasını geliştirerek toplumsal 
yozlaşmayı, siyasal alanda hakim olmanın aracı haline getiren 
Türkiye gerici yapıları, etik değerlerden yoksun olmanın en bariz 
örneğini sergilerken,  AB'ye girme arifesinde olan Türkiye halkları, 
her gün bıçaklanan, namus cinayetine kurban giden kadınların 
görüntüleri ile yaşıyor.  Kadın çevresinde şekillenen insani 
değerlerin reddi üzerinden gelişen devletçi zihniyetin yasaları, 
kadın karşısında, özde bir değişim yaşamadan süregiderken,  
kadınların ihtiyaçlarına cevap olabilecek çözümler geliştiremez 
kuşkusuz. Bunun cevabı örgütlü kadınların geliştireceği zeminlerde 
aranacaktır. Ancak son yıllarda bazı kadın örgütlülüklerinin 
çalışmaları olsa ve  Ortadoğu'daki kadın örgütleri arasında az da 
olsa  bir ilişkilenme arayışı gelişse de, egemen zihniyet temelinde 
şekillenen siyasal ortamı etkileme boyutuyla oldukça zayıf bir 
durumda.  Öyle ki, Arap- Yahudi kördüğümünde, Kürt -Türk 
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çatışmasında, Sunni- Şii çelişkisinde, en fazla zarar gören 
kesimler kadın ve çocuklar olsa da, tarafların en aktif eylem güçleri 
yine kadın ve çocuklar.  Kadın ve çocukların en çok ihtiyaç 
duydukları  şey, kendilerini ifade edebilecekleri ve 
koruyabilecekleri demokratik barışçıl sistemler olmasına rağmen, 
bu konuda kendi rengini verebilecek ve tüm  Ortadoğu kadınlarını  
etkileyebilecek özgün bir mücadele alanı yaratılabilmiş değil. Salt 
kadınların kurtuluşu üzerinden hareket ederek mücadeleyi bununla 
sınırlandıran dar cins yaklaşımından söz  edilmiyor elbette. Ancak, 
alternatif çözüm potansiyeli olan kadınların, tıkanan erkek egemen  
zihniyetin kısır döngüsünde şekillenen yapılarının gölgesinden 
çıkarak, bağımsız alanlarda özgün örgütlenmesi ve  kadın bakış 
açısıyla ideolojik, siyasal alanda mücadele etmesinin zeminini 
yaratmak çok temel bir ihtiyaç. Aksi takdirde önderliğimizin 
belirttiği gibi 'erkeğin insafına bırakılan kadın, kaybetmeye 
mahkumdur'.   

21. yüzyılda Ortadoğu'da kadınların durumu böyle iken, 
kadın örgütlerinin kadın olmaktan kaynaklı sorunlar karşısındaki 
duruşu, giderek gelişme gösterse de, sorgulanmasına ihtiyaç olan 
veya yetmeyen yanlarıyla değerlendirmeyi gerektiriyor. Tarihte 
sisteme karşı özgürlük talebiyle hareket eden bir çok kadın hareketi 
gelişti. Ancak nasıl ki, erkek egemen sistem tarihin kritik 
dönemlerinde, halkların özgürlük taleplerini kendi lehine 
başkalaştırarak kullanmışsa, kadın özgürlük mücadelelerinin 
argümanları da sistemin gelişim kanallarını açmak amacıyla 
kullanılmış, ardından da bu taleplerin sahipleri dışlanmıştır. Daha 
çok feminizm olarak evrenselleşen bu mücadele, erkek düşmanlığı, 
yaşamın doğal akışına karşı olma gibi ithamlarla teşhir edilerek, 
marjinal hareketler olarak kalmaları sağlandı. Bu haliyle bir çok 
marjinal harekette olduğu gibi sistem içi karşıtlık rolü ile sistemin 
iç dinamizmini sağlayan ve dolayısıyla sistemi besler konuma 
gelen pozisyonu aşamadı. Nasıl ki reel sosyalizm, modernist 
paradigmanın bir parçası olarak sistemin ömrünü uzatan tarzdaki 
karşıtlığı yaşamışsa, aynı karşıtlık anlayışı üzerinden örgütlenen 
kadın hareketleri de maalesef, yeni bir yaşam alanı oluşturmaktan 
çok sistemi besledi.  Bu değerlendirme, sistemin kadın 
hareketlerini marjinalize eden, dıştalayan tutumunu olumlamak 
anlamına gelmiyor elbette. Tersine, kadın hareketlerinin erkek 
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egemen zihniyetin etkilerinden tümüyle çıkamamasının eleştirisi 
oluyor. Ancak diğer yandan feminizmin kendini çağın 
gereklilikleri temelinde yenilemesinin kanallarını açması ve gerekli 
olan ilişki ağını yakalayabilmesi için, kadınların ve özellikle de 
örgütlü kadınların, kendini feminist olarak tanımlayan kadınlara 
karşı önyargıları aşan bir yaklaşım belirlemesi ve karşılıklı 
etkileşim ve paylaşımla gerçek ihtiyaçlarını tespit etmesi 
gerekiyordu. Şu açık ki, kendini bu akımların dışında gören ve 
tanımlayan kadınlar da aynı zihniyetin yarattığı önyargıların 
sınırlarında seyrediyordu. Bunu örgüt olarak kendi 
yaklaşımlarımızda da gördük. Dünyanın öne çıkan kadınlarını ve 
özgürlük mücadelelerini manevi bir değer olarak değerlendirip 
onları bir ilham kaynağı olarak değerlendirsek de, feminizmi çok 
fazla araştırmaksızın, kadın özgürlük mücadelesini kendisinden 
başlatan ve tarihte bu uğurda verilen mücadeleleri yeterince 
değerlendirmeyen ben merkezci duruşumuzla, ulusal mücadele 
kimliğimizi aşan kadın özgürlük kimliğimizi yansıtmakta zayıf 
kaldık. Bu sebepten, kadın hareketlerinin mücadele mirasından 
beslenme ve bu temelde tüm kadınları kapsayan bir yaklaşıma 
sahip olmayı da geliştiremedik. Önderliğimizin son 
perspektifleriyle beraber kadın özgürlüğüne dair her tür 
örgütlenme, özgürlük çıkışı, pratik oluşumun ortaya çıkardığı 
sonuçları, olumluluk ve olumsuzluklarıyla beraber kadın özgürlük 
mücadelesinin mirası olarak ele almak ve kendimize mal etmek 
temel yaklaşımımız olmalıdır. Feminizmi sistemin teşhir eden 
propagandalarının dışında ele aldığımızda, kadın olmaktan 
kaynaklı özgürlük mücadelesi veriyor olmak, zaten en genel 
anlamda bizi feminist kılıyor. Bu durum daha iyi gösteriyor ki, tüm 
kadınların ortak değerler etrafında toplanabilmesinin önündeki 
engeller kadına değil, erkek egemen zihniyete ait. Yeni sistem 
arayışının geliştiği Ortadoğu da, bunun bilinciyle örgütlenmenin, 
mücadele etmenin ve yeni yaşam alanlarını oluşturmanın çok fazla 
sebebi ve zemini var.  Neolitik değerlerin yoğunlaştığı ve kendini 
tarihin en uzun evreleri olarak yaşattığı bu topraklarda, dil, din, 
kültür v.b. ayrımı yapmadan, ama farklılıkları da koruyarak, doğal 
yaşamın yaratıcılına denk bir yaşam anlayışı ile örgütlenmek temel 
ihtiyacımız.  
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ÖRGÜTSEL DURUM 
 Uluslararası komplodan sonra genel hareket olarak yaşanan 
örgütsel sarsıntı, kadın örgütünde de yansımasını bulurken, ayrıca 
erkek egemen zihniyetin  komplodan sonra örgütsel gerçeklik 
içerisinde daha çok açığa çıkan ve kendini dayatan haliyle de karşı 
karşıya kalındı.  Önderlikle yakın bir bağ içerisinde gelişen kadın 
hareketi, kendi ayakları üzerinde kendini sınama koşullarını 
yaşarken, bu zihniyetin hakim olduğu genel örgüt yönetimi de 
iktidar kapsamını genişletmenin politikalarını kadın üzerinden 
derinleştirmeyi esas alıyordu. Kadınların özgün zeminine yapılan 
müdahaleler, zaman zaman zoraki dayatmalar, zaman zaman genel 
örgüt ihtiyaçlarının duygusal atmosferini hakim kılma, zaman 
zaman kadınları tek tek iktidar dengelerine çekme biçiminde 
gelişirken, kadının özgün duruşu zayıfladıkça güçlenildiği 
düşünülüyordu. Bu aynı zamanda kadınlar içerisinde parçalı 
duruşun ağır ağır gelişmesinin ifadesiydi. Parçalanmaya sebep olan 
etkenler sadece erkek zemininden gelen saldırılar değildi elbette. 
Bunun yanında, erkek egemen sistemin düşünsel, ruhsal, dünyasını 
kendinde ciddi bir sorgulamaya kavuşturmamış, devletçi iktidarcı 
örgüt anlayışı ve cinsler arası geleneksel ilişki anlayışını aşmamış, 
bu anlamda özgürlük mücadelesinde kararlaşmamış olan kadın 
gerçeği de, bu dayatmanın güçlenmesini, kapsam ve derinlik 
kazanmasını destekleyen etkenlerdi. Bu durum, parçalanmayı ruhsal 
olarak derinleştirerek, ortak iradeyi yaratan anlayış birliğinin içten 
içe zayıflamasına yol açtı. Aynı zamanda Kadın hareketi dağ 
sınırlarını aşarak toplumsal zeminde gelişmenin kapılarını aralıyor 
ve örgütsel kapsam genişliyordu. Ancak  bu açılım zemini, bir 
iktidar alanı olarak ele alınınca, kadın özgürlük değerlerinde 
yaşanan tahribat derinleşti.  Bu sebeplerle 5. kongreye giderken, 
erkek zemininden olduğu kadar, kendimizden kaynaklı ciddi 
sorunlar yaşıyorduk. Kongre, bir anlamda yaşanan bu duruma 
müdahale etme, toparlanma sürecini başlatarak, yeni ideolojik 
yapılanmamız çerçevesinde çıkış yapmayı ifade ediyordu. Kongre 
bileşimi, kadın hareketinin yaşadığı durumu, önderlik çizgisinden 
uzaklaşma, erkeğe benzeşme, parçalı duruş ve bu duruşla erkek 
egemen zemine kaymayı güçlendirme gibi çok önemli tespitlerle 
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değerlendirdi. Buna karşılık kadınların çeşitlenen, kapsam ve 
derinlik kazanan ihtiyaçlarına uygun örgütlenme anlayışı ve örgüt 
modellerinde kararlaşmaya gidildi. İdeolojik üretim partisi olan 
PAJK, meşru savunma gücü olan YJA STAR ve Kürdistan'ın dört 
parçası ve ülke dışında siyasal, sosyal, kültürel, sanatsal, ekonomik 
v.b. alanlarda kitlesel çalışmanın ortak örgütlülüğü olan ÖKB' ler  
temelinde netleştiğimiz örgütsel modeller, açılım ve özgürlük 
çizgisinde ısrarın da ifadesiydi. Ancak tüm bu çalışmalarımızın 
ortak bir zeminde buluşabileceği örgüt mekanizması 
oluşturulmadığından ve PAJK ile ÖKB' ler oluşum sürecini 
yaşayacağından, bu örgüt oluşumlarından bizzat sorumlu olmak 
kadar, hareketin ortak mekanizma boşluğunu doldurma ve 
eşgüdümlü ilişki temelinde yönlendirme görevi, kurultayın 
gerçekleşeceği tarihe kadar, kongrede seçilen 15 kişilik PAJK 
koordinasyonuna verildi. 

Koordinasyon kongreden sonra yaptığı ilk toplantısında, 
kendisini bu sorumluluğun gerçekleştirilmesi üzerinden örgütledi. 
Henüz PAJK’ ın üyeleri olmadığından, kongreden sonra kalan ve 
düzenlemeleri zaman içerisinde yapılan arkadaşlarla çalışmaların 
yürütülmesi, bu anlamda katılabilecek arkadaşların tümünün 
katılması esasa alındı. Ancak oluşum sürecinin çalışmalarını daha 
sağlıklı geliştirebilmek için, yaşanan sürecin bireylerde yarattığı 
kırılmaların ve farklı sorunların giderilmesi, başlı başına bir çalışma 
planlamasını da gerektiriyordu. Bu gerek zeminimizde bulunan 
arkadaş yapısı açısından gerekse de, genel kadın yapısı açısından  
uzun vadeli ideolojik temelli çözümler kadar, pratik çözümlerle ele 
almayı dayatıyordu. Yeni başlangıçlar yaparken, amaçların 
bilincinde olmanın önemi kadar, özgüven, inanç ve kararlılık sahibi 
olmanın da önemi var. Bu anlayışa dayanarak yaklaşık ilk üç aylık 
süreçte, yapılanmanın komiteleşme çalışmalarını yapmaktan çok, 
arkadaş yapısını dinleme, örgütsel imkanlar dahilinde, tartışma, 
paylaşma anlayışta birleşerek çözümler geliştirmeye çalışma 
temelinde yeni sürece katılmanın anlam düzeyini geliştirme, yani bir 
anlamda ruhsal yapılanmayı hazırlama faaliyeti yürütüldü. Değişim 
dönüşüm sürecinin örgüt yapımızda yarattığı sarsıntı, eskide ısrarın 
ve bunun yaratmış olduğu sıkışmanın yansıması olarak gelişirken, 
eskiye ait  olan değerler, yeni arayışlar, filizlenen düşünceler ve 
yozlaşan duruşların bir arada olduğu tam bir örgüt içi kaostu 
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yaşanan. Kaos örgütsel yapıda olduğu kadar bireylerde de, 
aynı karmaşık yapılanması ile sürüyordu. Demokrasi, birey 
özgürlüğü, hiyerarşinin aşılması gibi literatürümüze yeni giren 
kavramları, kendi gerçekliğimizde yerli yerine oturtmanın 
arayışındayken, zaman zaman bazı bireyler mücadelesizliğin dili, 
örgütsel birliğin gereksizliği üzerinden veya özgürlük mekanı olan 
dağlarda yaşamanın anlamsızlaştırılmasına dayandırarak kullanıyor, 
ya da bu eğilimi daha çok tahrik eden erkek egemen zihniyetli tek 
merkezci anlayışlar genel örgüt zemininden dayatılıyordu. PAJK 
oluşumu bu duruma karşı ideolojik çözüm rolüne sahip olduğundan, 
bünyesindeki mevcut gerçeklikle çatışarak ilerlemek durumunda 
oldu. Bu anlamda ihtiyaçları soyutlamaksızın gelişme avantajına 
sahip olmakla beraber, yapılanmanın ağır ilerlemesi gibi 
dezavantajları da gelişti.  

Oluşum sürecinin ağır ilerlemesinin sebeplerinde biri de, 5. 
kongre de, kadın hareketinin ortaklaşma mekanizmalarını 
oluşturmamanın yarattığı boşluğu, PAJK koordinasyonu ile 
doldurma kararının, pratikte yarattığı sıkışmaydı. PAJK 
koordinasyonu ideolojik partileşmenin koordinasyonu olarak 
seçilmesine rağmen,  hareketin genel yönlendirilmesinden sorumlu 
kılınınca, 15 kişilik koordinasyon hareketin bu kadar ağır ve 
gecikmiş sorunlarını karşılamaya yetmedi.   Zaman zaman bireyler 
değişse de, bir kısmı sabit, bir kısmı dönem dönem olmak üzere 
koordinasyonun çoğunluğu, genel çalışmalar içerisinde yer aldı. Biri 
Avrupa'da, ikisi Irak çalışmalarında, üçü Kongra Gel çalışmalarında 
ve üçü PAJK bünyesindeki ÖKB komitesinde olmak üzere toplam 
dokuz arkadaş ÖKB çalışmalarında yer alırken, biri Xınere şubesi, 
biri basın ve  dördü yapılanma komiteleri olmak üzere de altı 
arkadaş PAJK yapılanma çalışmalarında yer aldı. Koordinasyona 
kongrede seçilen ve Avrupa da olan Meriç, kendisine bilgi verilince 
koordinasyona katılmak ve ülkeye gelmek istemediğini belirterek 
katılmadı. Kısa bir süre sonra da örgütle yaşadığı sorunları 
sonlandırarak istifa etti. Bu sebeple kongrede seçim sıralamasında 
Meriç'ten sonra gelen Ruken arkadaşla konuşularak, koordinasyon 
üyeliği açıklandı. Mevcut durumda Ruken arkadaş Avrupa'da 
PAJK'I temsilen çalışmakta. Kurultay hazırlıklarının başlatılması 
kararı ile birlikte, KJB hazırlık çalışmalarında 
koordinasyonumuzdan üç arkadaş aktif olarak yer aldı. Bu çalışma 
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ve düzenleme durumundan dolayı, temel görevi PAJK yapılanma 
çalışmaları olan koordinasyondan sadece iki arkadaş PAJK' ın 
ideolojik partileşme çalışmalarına katılabildi.  

Çalışma önceliklerini belirleme de yaşanan yetersizlik, tarza 
da yansıdı. PAJK komitelerinin çıkardığı bir çok belgede PAJK' ın 
örgütlenme anlayışı, misyonu, amaçları ifade edilse ve bu yönlü 
toplantılar geliştirilse de, derinleştirilerek sürdürülmesi 
sağlanamadı. Hala PAJK ile PJA' arasındaki farkı ayrıştıramayan 
ifade, tutum ve yaklaşımların gelişmesi, PAJK' ın kendini 
tanımlaması ve tanıtmasında yaşadığı yetersizliğin ifadesidir. 
Yaşanan sıkışma durumu ile birlikte, tanımlama sürecinin uzun bir 
zaman zarfına bırakılması ve diğer çalışmaların öncelikli kılınması 
bu gerçekliği, açığa çıkardı. Yaşanan sorunların temel çözüm 
kaynağının ideolojik çalışmaların kurumlaştırılması olduğu daha 
başından tespit edilse de, pratik olarak bu sonuçlarla karşı karşıya 
kalınması, günü kurtarma anlayışına dayanmakta. Koordinasyon, 
çalışma tarzını yönetme yönlendirme çalışması ile sınırlamadan 
yaşam kültüründe ilişkilerde egemenlikli bakışın etkilerini aşma, 
kollektivizmi geliştirme ve yaşama katılım anlayışında ayrıcalıkları 
ortadan kaldırma tarzı da geliştirilmeye çalışılıyordu. Bu konuda 
belli bir düzey de kazanıldı. Ancak mekanların değişmesi 
durumunda kollektif tarzı içselleştirerek her yerde geliştirme, bu 
anlamda özgün bir tarz olarak süreklileştirme sağlanamadı. Bireyci, 
ben merkezci yaklaşımların gelişmesi, yaşamda ayrıcalık yaratan 
tutum ve davranışların zemin bulmasına da sebep oldu. Erkek 
egemen, hiyerarşik ilişki anlayışı en temel sorgulama konusu 
olurken, bazı arkadaşların yaşam duruşunda zemin bulunca 
yansıması, kendiyle karşı karşıya gelmenin ifadesi oldu. Örgütlü 
olmayan kadının, hangi mekanda olursa olsun, erkek egemen 
zihniyetin sistem içileştirme dayatması karşısında zayıf kalacağı, 
her seferinde kendisini yeniden açığa çıkarıyor.  Koordinasyon 
toplantımızda bu noktaların eleştirileri geliştirilirken, bireyciliğe, 
iktidarcı mantığa ve yaşam kültürüne dayanan üslup, davranış, 
ilişki, örgüt ve mücadele anlayışının aşılması temel bir tartışma 
konusu olarak ele alındı. Bunun yanında, toplantılarımızda 
birbirinin yoğunlaşmasını takip etmeme, hangi çalışmada olunursa 
olunsun PAJK yapılanma çalışmalarına karşı katma, katılma 
sorumluluğunu göstermeme, kendi çalışmaları ile sınırlı kalma gibi 
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bireylere dönük eleştiriler de yapıldı. Ayrıca, 
Koordinasyon üyelerinden olan Bahar'ın Mahmur sahasında 
yönetim görevinde bulunurken kaçması, alan çalışmalarını ciddi bir 
zorlanmayla karşı karşıya bırakırken, bu kaçışın zeminleri de 
sorgulanmayı gerektirdi. Bireylerin bu sürecin sorumlulukları 
karşısında ki zayıf duruşları, bireysel yaşam arayışları, inançsız, 
iddiasız duruşlar bu sonuçlara yol açıyor kuşkusuz. Bununla birlikte 
erkekle geliştirilen, özgürlük iddiasını geriye çeken ve giderek 
teslimiyete götüren ilişkiler de, yaratılan tüm değerlere sırt 
çevirmeye götürüyor. Bahar'da da bu duruşun getirdiği nokta kaçış 
oldu. Ancak bir koordinasyon üyesi olarak, içinde bulunduğu 
ortamın kendisinde var olan bu kopuş potansiyelini görerek, 
aşmasını sağlama ve tedbiri çözümler geliştirme rolü de olmalıydı. 
Bahar'ın uzun bir süredir yaşadığı duygusal ilişkinin kendisini bazı 
ciddi kararlarla karşı karşıya getireceğinin uyarsı ve tartışmaları 
koordinasyonumuz tarafından yapılsa da, sorgulanmasının 
derinleştirilmesin de yetersiz kalındı.  Bu anlamda koordinasyon 
bünyesinde birbirinin yetersizliklerini son aşamaya gelmeden 
gündemleştirme, sürekli ve derinlikli paylaşım sağlayarak 
bireylerdeki teslimiyet ruhunun zeminini ortadan kaldırma ve her 
bireyin kendini içinde bulabileceği işlevli zeminler oluşturmadaki 
zayıflık da, yaşanan duruma zemin sunmuştur. Koordinasyon 
toplantımızda, bu durum  bir yetersizlik olarak değerlendirilerek, 
özeleştirel yaklaşım geliştirildi.   

PAJK olarak, Kadın hareketinin diğer örgütleriyle ilişkiler 
de parçalı duruşun ortaya çıkardığı sonuçlarla birlikte, tespiti 
tarafımızdan yapılıp, bunun aşılması için arayış ve girişimlerimiz 
gelişti. Fakat sonuç itibariyle hala parçalı duruş, aşılamayan bir 
sorun olarak gündemimizi meşgul ederken kadın hareketinin 
ideolojik kimliğini temsilen örgütlenen bir parti olarak, bu sorunu 
aşmanın doğru ve sonuç alıcı yöntemlerini bulamamış olmak bizim 
açımızdan bir özeleştiri konusudur. Bu bir zihniyet sorunudur ve 
aşılması, kadının bağımsız eleştiri özeleştiri mekanizmasının güçlü 
bir irade ile işlenmesine bağlıdır. Bu noktada hala erkek egemen 
sistemin zihniyet ölçülerine dayalı literatürün bizi bağladığını ortaya 
çıkan bu sonuçtan hareketle bir özeleştiri konusu olarak 
belirtebiliriz. Hassasiyetler, dönemsel kaygılar, örgütsel politik 
dengeler kadın olarak tartışmamız gereken sorunları açıklıkla 
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tartışmamızın önünde engel teşkil edebilmekte. Egemen erkek 
zihniyetinin genel yaklaşımlarına ilişkin eleştiri de daha radikal bir 
tutumu tutturmakla beraber, kadın hareketi olarak kendi içimizde, 
kendi geriliklerimizi eleştirmek konusunda, denge sınırını çok 
aşamadık. 

Diğer taraftan Kongra gel ile ilişkilerde başından itibaren 
katılarak, sorumluluklarımızı yerine getirme tutumu tarafımızdan 
benimsendi. Bu temelde hem düşünsel hem pratik katılım 
sergilenmeye çalışıldı. Fakat  katılım tarzında hala daha zengin, 
dönüştürücü ve karşı yaklaşımın daraltıcı sınırlarına takılmayacak 
yaratıcılık da bir üslubu özellikle eleştiri tarzı söz konusu olduğunda 
geliştirme sorunlarımız var. Yer yer alternatifini oluşturmadan ve 
alternatifini sunmadan salt gerçekleşeni eleştiren yaklaşımlarımızı 
kendi zeminimizde de eleştiri konusu yaptık.   

Yürütülen bazı çalışmaları ve gelişen yanlış yetersiz 
yaklaşımları böyle ifade ederken, bazı temel çalışmalarımızın 
gelişim seyrini de değerlendirmeye ihtiyaç var. ÖKB çalışmaları, 
sosyal ve siyasal komitenin de ilgilenmesi ile birlikte, büyük oranda 
PAJK tarafından yürütüldü. Nitekim bu komitelerde sorumlu olan 
arkadaşlar, PAJK koordinasyon üyesi olan arkadaşlardı. Kurultaya 
kadar oluşumu tamamlanması kararlaştırılan ÖKB' lerin özgün ele 
alınması ve ayrı rapor ve yapılanma taslağının geliştirilmesi anlayışı 
ile bu çalışmaları PAJK raporunda ele almayı gerekli görmedik. Bu 
temelde, ÖKB oluşumu için önemli düzeyde emek verilse de, PAJK 
yeniden yapılanma çalışmalarını değerlendirmeyi esas aldık.  

Genel çalışmalara katılım yoğunluğu, sürecin yarattığı 
sorunların meşguliyeti, temponun ağırlığı ve aday alma sürecinde 
alanların ilgisiz yaklaşımları nedeniyle  PAJK yeniden yapılanma 
devresine geç başlandı. İdeolojik çalışmalara katılıma en yoğun ilgi 
YJA Star'dan gelişirken, siyasal kitlesel çalışma alanlarımızdan çok 
cüzzi sayıda bir talep geldi. Özellikle Türkiye'den hiç öneri 
gelmemesi, yaşanan örgütsel sorunlar, bireylerden kaynaklı 
problemler gibi gerekçelere  dayanmakla birlikte, alandaki kadın 
örgütünün bu yönlü çalışma yürütmesinde ki, yetersizliklerden de 
kaynaklanıyor. Avrupa sahasından çok kısmi öneriler geldi. Ancak 
alan örgütünün yaşadığı zorlanmalardan dolayı gelen önerileri 
değerlendirmeye almadık. Aday alma yöntemini, adayların kendi 
raporlarına ve alandan kendileri hakkındaki görüşlere dayandırmayı 
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esas alırken, raporların çoğunluğunun  zamanında 
gelmemesi sebebiyle, arkadaşlar hakkında verilen bilgilere  
dayanarak  aday seçimine gidebildik. İlk devre için niteliğin esas 
alındığı seçimlerde, yaşam duruşu, iddia düzeyi, üretebilme düzeyi, 
kadın kültürünü kendinde geliştirmeye yatkınlık gibi ölçülere dikkat 
edildi. Bu durumda dağ kadrolarından oluşan 36 kişilik devremizi, 
uluslar arası komploya karşı bir ideolojik duruş ve önderlik 
çizgisinde kararlılığın ifadesi olarak 16 Şubatta başlattık. Devre 
öncesi çalışma alanımızda bulunan arkadaşların katıldığı komiteler, 
birbirinden bağımsız çalışmalar yürütüyorken, devrenin başlatılması 
ile birlikte, ÖKB komitesi dışındaki tüm komisyon ve komiteler, 
yeniden yapılanma devresinin çalışmaları haline getirildi. Buna göre 
devreye katılan arkadaşlar sadece eğitim görmeyecek, aynı zamanda 
ihtiyaçlar temelinde üretim çalışması da yürütecek biçimde 
örgütlendi. Eğitim de, savunmalar esas alınırken, bireylerin 
ihtiyaçlarını gözeten, katılımı arttırma temelinde anlama kavrama 
koşullarını sağlayan, kendi içinde mutlak yöntemlere takılmadan 
değişkenliğe açık bırakan bir tartışma ortamı anlayışı temelinde 
geliştirilmeye çalışılıyor. Buna göre yürütülen tüm çalışmaların 
kapsamı, amacı yol yöntemleri tartışma ortamlarında belirleniyor. 
Gerek ilk devre olması itibariyle gerekse de, kadın eksenli katılımcı 
demokratik anlayışın gereği olarak eğitimin bu tarzda yürütülmesi 
esas alınmakta.  PKK inşa ile ilişkiler, eğitim, önderliğin belirttiği 
kitap çalışması, cezaevi ile ilişkiler, Koma Jına Bılınd,  önderlik, 
kültür- sanat, meşru savunma, erkeği dönüştürme ve basın 
biçiminde oluşturulan komitelere tüm aday arkadaşlar katılırken, 
ayrıca ihtiyaç duyulan konularda araştırma inceleme gruplarının 
oluşumuna gidiliyor. Buna göre komite çalışmalarımızı kısaca şöyle 
tanımlayabiliriz.  

Eğitim komitesi; eğitim anlayışı, yol yöntem konularında 
araştırmalar yaparken, sağlıklı ilerleyebilmesi için zenginleştirici 
yöntemleri örgütler. Ayrıca Mahmur ve Xınere' deki eğitim 
şubelerinin sorunları ile ilgilenir, raporlarını inceler temel 
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Kültür sanat komitesi; kültür sanat 
alanı, ideolojik yapılanmanın kendini en iyi ifade edilebileceği, 
özgün alanlardan biri. Bu eksende 5. kongrede önemli kararlara 
gidilip, bir proje dahilinde çalışmaların başlatılması esas alınmıştı. 
Bu temelde zemini olan alanlara kadro düzenleme kararına gitsek 
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de, bu kararımızı hayata geçiremediğimiz için çalışmaların proje 
dahilinde yürütülmesi gerçekleşmedi. Komite çalışmaları bu alanda 
araştırma inceleme yapma çerçevesinde ilerliyor. PKK inşa ile 
ilişkiler komitesi; PKK' nin ideolojik bir çalışma olarak PAJK ile 
sürekli görüş alışverişinde olması, ortak tartışma gündemlerinin 
oluşturulması karşılıklı yoğunlaşma aktarımının sağlanması 
amacıyla oluşturulan komite, PKK ile bu yönlü yoğun bir ilişki tarzı 
yakalanamasa da çalışmalarını, bu anlayış temelinde yürütüyor. 
Koma Jına Bılınd komitesi; komite Önderliğin bu tanımı 
kullanmasından sonra, araştırma yapma ve hazırlık komitesinin alt 
yapısını sağlama amacıyla oluşturuldu.  kongreye hazırlık niteliğini 
taşıyan tartışma ve yoğunlaşmaları belli bir düzeye geldikten sonra 
çalışmalar, kongre hazırlık komitesine devredildi. Önderlik 
komitesi; komite kendini kongre kararları doğrultusunda 
örgütlemekle birlikte ortaya çıkan sonuçları Irak, Türkiye ve diğer 
alanlarda avukatlardan oluşan bürolarla paylaşmayı esas almakta. 
Cezaevleri ile ilişkiler komisyonu; bu alanın ideolojik yoğunlaşma 
alanları olmaları gerçeğinden yola çıkarak, karşılıklı yoğunlaşma 
akışını sağlama, bunun kanallarını oluşturma  ve çalışmalarını 
yürütmeyi esas aldı. Ancak alanla iletişim kurma sorunları ile alanın 
kendi örgütlülüğünde yaşanan sorunlar bu komisyonun işlevli 
olamamasına sebep oldu. Meşru savunma komitesi; meşru savunma 
anlayışının temel bir konu olarak ele alınarak araştırılması ve meşru 
savunma güçleriyle ilişki akışını sağlama, ortak gündemler etrafında 
tartışmalar geliştirme ve bunları belgeleme çalışmalarını yürütme 
rolüne sahip.  

Basın komitesi; bu komite PAJK'ın ideolojik dergisinin 
alanların özgünlüğüne göre oluşum zeminlerini geliştirme ve 
derginin ana gövdesini hazırlayarak alanlara ulaştırma rolüne sahip 
iken, gerek komitenin yeterli sayıda ve nitelikli kadroyu 
bulamamasından dolayı, gerekse de alanlarda dergi koşullarının 
yaratılamamasından dolayı, çalışmalarını belirlenen kapsamda 
geliştiremedi. Ancak tüm alanlarımızdaki basın yayın 
çalışmalarında örgütlü kadın çalışmalarının örgütsel, bireysel 
sorunlarının giderilmesi için yazılı sözlü tartışmalar yürütme, bu 
alanların yazımsal ve görüntüsel belgelerle beslenmesini örgütleme 
ve PAJK bünyesindeki pratik basın çalışmalarını yapma gibi çok 
yoğun bir faaliyet içerisinde oldu. Komitenin ilgili olduğu çalışma 
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alanlarında ayrıca kurumların, yayın politikalarına ilişkin 
görüşler iletilirken, kadın eksenli, haberlerin tali planda kalması, 
programların çok yetersiz olması, bu anlamda, ideolojik, siyasal, 
eylemsel, kültürel v.b. alanda çok aktif bir süreç içerisinde olan 
kadınların, basın yayına yeterince yansımamasının altında yatan  
anlayışlarla mücadele edilmeye çalışıldı. Bu pratik çalışmaların, 
basın alanında kadınların kendi sorunlarını, kadın zemininde 
çözmeyi esas alma anlayışının geliştirilmesi açısından anlamı ve 
önemi var. Ancak kadının ideolojik açıdan basın yayın alanına 
bakışını ortaya çıkaracak, bunu ürüne kavuşturacak ve ideolojik bir 
yayın organına çevirebilecek, bu anlamda daha uzun vadeli 
çalışmalar yürütebilecek çalışmalara da ihtiyaç var. Bu ihtiyaç 
tartışmalarımızda ortaya çıksa da, karşılayabilecek kadronun mevcut 
durumda olmamasından dolayı, hazırlık çalışmalarını yürütmek 
üzere bir birimleşmeye gidildi. Bu temelde ideolojinin yayılmasını 
sağlamak kadar, araçların da ideolojik esaslara uygun hale 
getirilmesini hedefleyen bir komiteleşmenin çalışmaları da 
başlatılmış oluyor.  

PAJK bünyesinde yürütülen temel çalışmalardan biri de, 
erkeği dönüştürme projesi oldu. Bu süreçte projenin üçüncü eğitim 
devresi yürütülüp tamamlanırken, arkadaşların düzenlemeleri 
yapıldı. Devrenin kadın hareketinin en zorlandığı süreçlerde 
başlamış olması ve Kongra Gel ile 5. kadın kongresine denk 
gelmesi, yeterince ilgilenememe ve birazda kendi haline bırakma 
durumuna götürmüştü. Aynı zamanda örgütsel kaos durumunu 
yaşadığımız süreçte, projeye katılan bireyler de farklı boyutlarda 
sürecin etkilerini yaşadı. Kongre sonrası devam eden devrede bu 
durumun  anlayış ve yaklaşım düzeyinde yansıyan sorunları oldu. 
Bu anlamda eğitim, projenin genel programını sürdürmek kadar 
bireyler düzeyinde yaşanan sorunların giderilmesini esas alarak da 
yürütüldü. Devre tamamlandıktan sonra arkadaşların düzenlemeleri 
yapılırken, genel örgüt yapısının  düzenlemelere karşı ilgisiz 
yaklaşımı, arkadaşların uzun bir süre düzenlenememesine yol açtı. 
Üç devre bu sorunlara rağmen tamamlanıp, düzenlendikten sonra 
her üç devreden ayrılan arkadaşların katıldığı ve projenin pratikte 
yarattığı sonuçları değerlendiren ve anlayış kapsamını geliştirmeyi 
amaçlayan bir toplantı düzenlendi. Projenin kadın eksenli zeminde 
gelişmesinin erkek egemen sistemin dışında gelişme arayışına 
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dayandığı, etken edilgen ilişkisi dışında erkek ve kadın arkadaşların 
ortak emeğine dayandığı, özgür toplum mücadelesinin temel bir 
çalışması olduğu gibi önemli tespitlere ulaşmak kadar, projenin 
tanımlanması, tanıtılması, toplumsallaşması konusunda yetersiz 
kalındığı da belirlendi. Bu temelde çalışmaları, araştırma, belge 
toparlama, teorik çalışmalar yürütme üzerinden derinleştirmek üzere 
bir komiteleşmeye gidilmesi kararlaştırıldı. Aynı zamanda dördüncü 
devreye hazırlık çalışmaları yürütecek olan komite, erkek ve kadın 
arkadaşlardan oluşturuldu. Komite toplantı kararları temelinde 
örgütlenirken, devrelerden ayrılan arkadaşların yoğunlaşmalarını 
sürdürebilmeleri ve bulundukları alan çalışmalarına bir de bu 
yönüyle katılım sağlayabilmeleri için,  ortak zeminlerde periyodik 
olarak toplanıp tartışabilecekleri komisyonların oluşturulması 
anlayışı temelinde çalışmalar yürütüyor.   

PAJK'ın önemli bir çalışması olan disiplin kurulu, hukuk 
alanında ki çalışmaların ifadesini bulduğu zemindi aynı zamanda. 
Kurumun çalışmalarını bir yönetmeliğe kavuşturan kurul, bu 
konuda uzun süre araştırma çalışmaları yürüttü. Bu arada bazı 
davaları değerlendirdi. Kurulun temel bazı çalışmaları 
tamamlandıktan sonra, bireysel bazı projeler geliştirmiş olan iki 
arkadaş kuruldan istifa etti. Mevcut durumda çalışmalar 8 arkadaş 
tarafından yürütülüyor.  

PAJK çalışma merkezinde bu çalışmalar yürütülürken, ikisi 
Mahmur biri Xınere olmak üzere üç eğitim devresi de yapıldı.  
Xınere  şubesinde 56 arkadaş eğitime katılırken, devre tamamlanıp, 
düzenlemeler gerçekleştirildi. Devrede önemli bir yoğunlaşma 
düzeyi sağlanırken, yoğunlaşma ve okuma yazma gruplarının kısa 
bir süre daha kalmasının eğitimi pekiştireceği anlayışı esas alındı. 
Ancak HPG den bazı arkadaşların devre boyunca HPG ye geri 
dönmemeyi dayatması, fırsat buldukça tartıştırması, yoğunlaşmayı 
zorlayan bir pozisyon doğuruyordu. Yürütülen eğitime ve tüm 
tartışmalara rağmen hala bazı bireylerin tutumlarını sürdürüyor 
olması sorunun daha derinlikli ele alınmasını gerektiriyor. Soruna 
kaynaklık eden bireylerin geri anlayışları kadar, örgütsel sebepleri 
de tespit etmek önemli. Bu sorunun anlayış kazandırmayla 
giderilmesi esas alınmakla birlikte, bireylerin ihtiyaçlarını  
karşılayabilecek,  gönüllü katılımın zeminini güçlendirecek örgütsel 
zeminlere kavuşmanın, bu anlamda  değişim dönüşüm sürecini 
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derinleştirmenin ihtiyacı da  var. Kadın hareketi olarak, 
ortak bir yaklaşımla meşru savunma alanlarımıza karşı gelişen bu 
anlayışla ve bunun zeminleriyle mücadele etmenin tutumunu 
geliştirmek önemli. Böylece kadın eğitim ortamları daha sağlıklı 
değerlendirilebileceği gibi, meşru savunma gücümüzün gerekliliği 
ve önemi daha iyi görülebilir. Mahmur' şubesinin ilk devresi 21 
arkadaştan oluşup eğitimleri tamamlanırken, düzenlemeler 
gerçekleştirildi. Mevcut durumda devam eden 2. devre 24 
arkadaştan oluşuyor. Bu arkadaşlar ihtiyaca göre gruplar biçiminde 
örgütlendi. Mahmur eğitim devrelerinin bileşimi alanda uzun süre 
eğitimsiz kalan arkadaşlardan oluşturularak, dağdan kadro 
gönderilmemesi anlayışı esas alındı.  PAJK bünyesinde 
çalışmalar bu temelde sürdürülürken, önderliğin genel örgütte 
yaşanan sorunlara karşı PAJK'ın sorumluluğuna dikkat çeken, 
genel örgüt mekanizması içerisinde daha fazla yer alınmasını 
ifade eden belirlemeleri, somut düzenlemelerle katılımımızı 
gerekli kıldı. Aynı zamanda Önderliğin, Kongra Gel'in örgüt 
modelin de düzeltmelere gidilmesini belirtmesi üzerine, 
Yürütme konseyi toplantısının bileşimi geniş tutuldu.  PAJK 
yapısı olarak bu toplantıdan önce, genel çalışmalara katılımızı 
netleştirmek kadar, örgüt yönetme yönlendirme anlayışında 
demokratik dönüşüm çizgisine girmeyen, kendinde ısrar eden 
yönetim anlayışına ve kadın hareketini bu anlayışa bağlamaya 
çalışma dayatmalarına karşı ortak kadın tutumunu geliştirmek 
amacıyla, kadın örgütlerimizin geniş bir temsille 
katılabilecekleri bir toplantı düzenlemeyi esas aldık. Ancak  
yaşanan parçalı duruşun aşılamamış olması, kadınların 
yürüteceği ortak çalışmaların önemini arka plana alan, genel 
ihtiyaçlar üzerinden hareket etmeyi esas alan yaklaşımların 
gelişmesi sebebiyle, toplantıyı gerçekleştiremeyerek, Yürütme 
Konseyi toplantısına parçalı duruşumuzla girdik.  Bu sebeple, 
Genel örgüt yönetiminin merkeziyetçi bir anlayış temelinde, 
kadın hareketini, özellikle de PAJK ve kitlesel kadın 
çalışmalarını Kogra Gel komitelerinin bünyesine almayı 
dayatması karşısında, kadınlar olarak ortak bir yaklaşım sahibi 
olamadık. Bu durumun mücadelemizdeki sonuç alıcılığı 
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etkilediği açıktır. Yürütme konseyi toplantısında, mevcut 
örgüt yönetiminin eskiyi aşmayan, değişim dönüşüm sürecine 
girme kararlılığını sergilemeyen, örgüt modeli değişse de, 
klasik hiyerarşik zihniyetle örgütü yönlendirmeyi sürdüren 
duruşu, eleştiri konusu yapılıp örgütler arası ilişkilerin 
eşgüdüm anlayışı ile geliştirilmesinin önemi üzerinde duruldu. 
Aynı ilişki ağının kadın hareketi içinde geçerli olduğu, bunun 
yanında, PAJK' ın başkanlık kurumunu muhatap alarak diğer 
örgütlerle eşgüdümlü çalışması ve ÖKB lerin 5. kongre 
kararları doğrultusunda PAJK bünyesinde oluşum sürecini 
tamamladıktan sonra, örgütsel ilişki mekanizmasına 
kendilerinin karar vermesi yaklaşımı esas alındı. PAJK 
konusunda bizim geliştirdiğimiz görüş toplantı bileşimi 
tarafından esas alınırken,  ÖKB' ler konusunda kadın hareketi 
temsilcilerinde de görüş farklılığı yaşandığından, 5. kongre 
kararları temelinde sürdürmek mümkün olmadı. Buna göre, 
ÖKB' ler Kongra Gel ile ilişkilerini sosyal komite üzeri 
sağlarken, oluşum sürecinin PAJK, sosyal ve siyasal 
komitenin eşgüdümlü ilişkisi temelinde geliştirileceği kararına 
ulaşıldı. Ayrıca, Önderliğin belirlediği biçimde, Kongra Gel 
başkanlık kurumuna bir ve siyasi komiteye bir olmak üzere 
koordinasyondan iki arkadaş geçti.  

 Daha sonra gerçekleşen  genişletilmiş kadın hareketi 
toplantısında,  kadın örgütleri arasındaki parçalı duruşun, 
erkek egemenlikli zihniyet karşısında savunmayı zayıflatan, 
kadınların ortak karar mekanizmalarını işlevsizleştiren, 
kadının manevi birliğini  zedeleyen ve bunların giderilmesi 
için gerekli olan eleştiri zeminini hassasiyetlerin duvarları 
arasına sıkıştıran yaklaşımlar değerlendirilirken, aynı zamanda 
kadın hareketinin geleceğini tehdit eden temel noktanın kadın 
birliğini anlamsızlığa sürükleyen yaklaşımlar olduğuna dikkat 
çekildi. Bu sebeple kadınlar arasında oluşturulacak ortak 
çalışmaların, başta anlayış birliği, ruhsal birlik temelinde 
gelişmesinin önemi vurgulanırken, kadın eksenli yaşamın özlü 
gelişimi açısından bunun çok temel bir nokta olduğu 
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belirlendi. Kadın hareketinin ortak karar 
mekanizmalarının 5. kongrede oluşmamasının yarattığı 
boşluk, PAJK koordinasyonunun kaldıramayacağı düzeyde 
sorumluluk almasına sebep olmuştu. Yaşanan parçalı duruştan 
dolayı daha zorlayıcı bir durumla karşı karşıya kalındığından, 
bu boşluğun ortak bir mekanizma ile doldurulması ihtiyacı 
ortaya konuldu. Bu temelde toplantıda, tüm örgüt 
temsillerinden oluşacak ve eşgüdümlü ilişkiyi esas alacak bir 
kadın hareket koordinasyonunun oluşumu kararına gidildi. 
Toplantıdan sonra yaşanan pratik süreç de bu kararların, 
yaşanan örgütler arası uzaklaşmayı gidermede kısmen olumlu 
bir rolü oldu.  Kadın örgütlerinin ortaklaştığı kararlar alanlara 
daha kolay akarken, uygulama sorumluluğu da arttı. Ancak 
örgütsel bir ihtiyaç olarak gelişen hareket koordinasyonunun,  
kısmen ortaya çıkardığı bu olumlu duruş olsa da, belirlenen 
rolünü oynamaktan uzak kaldı. Ruhsal birliğin sağlanması, 
eski kırılma ve erkeğe benzeşen yanların aşılması söz konusu 
olmadığından, koordinasyonun kendi özgün tarzını 
oluşturmasından bahsetmek mümkün değil. Kendi gündemini 
oluşturamayan, zaman zaman işlevsiz, zaman zaman 
örgütlerin insiyatif sahasına giren, kendi arasında bütünsel bir 
duruşu yakalayamayan koordinasyon, cins mücadelesinde de, 
çok yetersiz kaldı. Özellikle Yürütme konseyi toplantısından 
sonra, genel örgüt yönetiminin kadın çalışmalarını zorlayan ve 
pasifize etmeye çalışan tutumları, kadın örgütlerinin 
düzenlemelerine dahi müdahale eden girişimleri karşısında 
mücadelesiz kaldı. Hareket koordinasyonunun temel rolü, 
erkek zemininden gelen yönelimlere karşı, ortak kadın 
iradesini sağlama olmalıyken, yaşanan bu gerçeklik, tüm 
hareketin pasif ve mücadelesiz kalmasının en temel etkeni 
oldu. Koordinasyon bu durumda kendi özgün tarzını 
oluşturamadığı gibi,  kadın hareketinin ortak iradesini temsil 
etmekten de uzak kaldı. Uzun bir zaman zarfında oluşmamış 
olması bir dezavantaj olarak değerlendirilebileceği gibi, gerek 
büyük bir deneyim olan örgütsel mirasımız açısından gerekse 
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de yaşanan sorunların giderilmesinin aciliyeti açısından ele 
alındığında, bu yetersizliğin eleştirilmesinin gereği var. 
Yaşanan bu temsiliyet sorunu elbette ki, toparlanmaya 
başlayan genel örgüt içerisinde yeniden kurumlaşmaya çalışan  
erkek egemen zihniyetle mücadeleye de yansıdı. Kadın 
hareketini iktidar dengelerinin içerisine almaya çalışma, kadro 
düzenlemelerini kendinde merkezileştirme, PAJK'ın bu yönlü 
kararlarını zaman aşımına uğratarak boşa çıkarma, kadın 
çalışmalarını, geneli öncelikli kılarak arka plana alma, gibi 
tutumlar kadın hareketinin bu zayıflığından faydalanarak 
kendisini dayattı. Kadın hareketi koordinasyonu tarafından 
geniş bir zamanda ve genel hareketin kongresine kendisini 
daha güçlü kararlaştırarak bir çok konuda daha netleşerek ve 
kadının genel iradesin yansıtan bir perspektifle gitmek 
amacıyla Kongra Gel kongresinden önce yapılması 
kararlaştırıdı. Bu karar Kongra gel yönetimine bildirilerek 
diğer kongre tarihleri netleştirilirken dikkate alınması 
talebinde bulunuldu. Fakat bu talebimiz dikkate alınmadan 'biz  
kongre tarihlerini belirledik değiştirmeyeceğiz' diyerek 
seçeneksiz bırakan bir yaklaşım dayatıldı. PKK kongresinin 
belirlenen tarihten daha geç başlayıp bitmesi öte yandan 
Kongra Gel tarihinin ertelenmemesi zaman problemini ciddi 
bir hale getirdi. Bu durumun çalışmalarımız hazırlık 
çalışmalarımız ve kongre üzerinden yarattığı baskı yine erkek 
egemenlikli zihniyetin bir sonucudur. Bu durumun kongre 
bileşimi ğzerinde yaratacağı baskınının tartışma ve 
kararlaşmalarda aceleciliğe götürme riski vardı ki, kadın 
hareketi açısından ççnden geçtiğimiz sürecin aciliyetleri göz 
önünde bulundurulduğunda önümüze konulan hiçbir gerekçe 
bu ihtiyaçların önüne geçemez. Bu yaklaşımlar pratik sorunlar 
değil elbette. Değişim dönüşüme girmeyen zihniyetin ortaya 
çıkardığı sonuçlar olarak, öncelikle kadınlar olmak üzere tüm 
örgüt yapısını yeni iktidar alanının içerisine almaya çalışan 
tutumlar. Bu temelde yaşanan bu temsiliyet sorunun hızla 
giderilmesi, kadın eksenli yaşam amaçlı mücadele tarz 
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temposunun  yakalanması, hareketin geleceğinin 
garanti altına alınması açısından son derece önemli. 
 Diğer taraftan bir Önderlik çalışması olan ve özgür 
insanın gelişim zemini olarak, kadın özgürlük mücadelesi ile 
karşılıklı tamamlayıcı role sahip olan PKK' nin gelişiminden 
de, kadınlar olarak sorumluluk duymanın önemi büyüktür. 
Nasıl ki kadın özgürlük mücadelesinin ideolojik kurumlaşması 
PAJK' la gerçekleşiyorsa, özgür insan mücadelesi için de 
ideolojik kurumlaşmanın adı PKK' dir. Bu sebeplerden gerek 
tamamlayıcı rolü olması itibariyle ve gerekse de yaratılan tüm 
özgürlük değerlerine sahip çıkma adına PKK' nin Önderlik 
çizgisinde derinleşmesini sağlamak gerekir. Bu arada 
kurultayımızla aynı süreçler de gerekleştirilen PKK 
kongresinin bu anlayışla yürütülmesinin beklentisini taşırken, 
kongreyi selamlıyoruz. Bu temennileri taşımakla birlikte, 
Kongre öncesi hazırlık komitesinin bazı çalışma ve 
yaklaşımlarına ilişkin eleştirilerimiz de gelişti. Bu eleştirileri 
imkanlar elverdiğince, ulaştırmakla beraber, yaşanan anlayış 
ve yaklaşım sorunlarının kadın hareketinin geneline mal 
edilerek, mücadele edilmesi gerektiği anlayışındayız. Hazırlık 
komitesinin, tüm kadın yapısının ve hazırlık komitesindeki 
kadın temsilinin karşı çıkmasına rağmen, PAJK' ı  PKK' nin 
bir kolu yapma dayatmasının ısrarla sürdürülmesi, bir model 
tartışması ile sınırlı değildi elbette. Kadını yedeğine alarak güç 
olmayı esas alan, iktidarcı zihniyetin örgüt içi versiyonu 
olarak kurumlaşmaya çalışan bir tutumdu. Aynı zihniyetin bir 
versiyonu olarak gerçekleşen PKK kongresine tüm 
örgütlerimizin katılımı sağlanırken PAJK' ın kongre dışı 
bırakılması ve eleştirilerimiz üzerine katılımımızın son anda 
iki dinleyici ile sınırlandırılması, 'ya bizim dediğimize 
gelirsiniz, ya da dışında kalırsınız' demekti. Tüm örgütlerimizi 
ilgilendiren bir ideolojik partileşmenin kongresine, yine bir 
ideolojik parti olan PAJK' ın katılımının engellenmesi, 
katılmak isteyen arkadaşlar için de PAJK' tan istifa ederek 
gelebilirsiniz yaklaşımının sergilenmesi, kadın hareketinin 
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ideolojik kimliğini temsil eden örgütlenmesine bir 
yaklaşımdır. Bu yaklaşım eleştiri konusu yapılmış ve 
komiteye iletilmiştir. Bu zihniyetin sürdürülmesi durumunda 
kadın hareketi olarak mücadelenin de sürdürülmesinin 
gerektiği açıktır. Kadın hareketinin gerek PKK içerisinde, 
gerekse de, diğer örgüt zeminlerinde, çizgi mücadelesini ortak 
bir irade ile geliştirmesinin çok güçlü sonuçları olacaktır. 
Kadınların ortak iradesi, tüm zeminlerde bir dönüştürücü güç 
rolü oynayacağı gibi, kadın eksenli yaşamı yaratmanın   
koşullarını da oluşturacaktır. PAJK olarak bunun iddia ve 
kararlılığına sahibiz.   

 
YAPILANMA ÇALIŞMALARI   
Ortadoğu'da kadın gerçeğinin en temel ihtiyacı kadın 

eksenli yeni bir dünya bakışını  yaratma ve bu temelde yaşama 
iken, erkek egemen sistemin de, çağın değişim karakterini 
kendi lehine kullanarak, halkları ve kadınları, ideolojisiz 
bırakma hedefi, Ortadoğu'nun ideolojik çıkış yapma ihtiyacına 
aciliyet kazandırıyor. Bunun yanında büyük bir özgürlük 
mirasına sahip olan ve büyük bedeller ödeyerek büyük değeler 
yaratan mücadelemizin, halkımızın ve diğer halkların 
ihtiyaçları doğrultusunda kendini dönüşüme tabi tutup yeniden 
örgütlenebilmesi açısından da, ideolojik kurumlaşmanın 
gerekliliği kendini dayatıyor. Ve elbette, bu mücadele 
mirasından beslenerek, bağımsızlığımızı koruma, bu temelde 
kadınların yeni yaşam alanlarına kavuşabilmemiz açısından da 
bu ihtiyaç vazgeçilmez.  Bu bağlamda, kadın hareketimizin 
ideolojik partileşmesi olan PAJK' ın oluşum çalışmalarını 
derinleştirerek sürdürme ve bu ihtiyaçları karşılama düzeyine 
ulaşmak açısından mevcut engellerin tespit edilerek aşılması 
gerekmekte. PAJK çalışması ideolojik çalışma olarak 
dönemsel bir çalışma ile sınırlı değil. Her dönemin temel 
ideolojik ihtiyaçları var kuşkusuz. Ancak, kendi içinde bir 
değişkenliği içermekle birlikte, kadının erkek egemen sistem 
karşısında alternatif bakışını, yaşam kültürünü, üslup, ilişki, 
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mücadele, örgütlenme anlayışını geliştirecek olan 
uzun vadeli bir çalışma. Bu anlamda çalışmanın dönemsel ele 
alınması ve farklı çalışmaların öncelikli kılınarak, geri de 
tutulması söz konusu olamaz. Nitekim dönemsel çalışmalara 
yoğun bir enerji aktarımının olduğu zamanlar hep kısa süreli 
idareci çözümler getirebilmiş, ideolojik yoğunlaşma 
çalışmalarının aktifleştiği zamanlar da ise daha köklü ve kalıcı 
çözümlere ulaşabilmişizdir. Dönemsel çalışmalar da önemli 
kuşkusuz ve bu çalışmalar da devam edecektir. Ancak hızla 
tamamlanması gereken bir çok çalışma iyi ve dengeli 
örgütlendirilmediğinden, uzun vadeli çalışmalar gecikmeli 
değerlendirilebiliyor ve dolayısıyla günübirlik çözümlerle, 
yarımlılıkları çoğaltarak ilerleyebiliyoruz çoğu zaman. 
Yeninin arayışı ile birlikte, sorunların köklü çözümü de bu 
temelde sağlanabilir. Bu sebeple PAJK kurumlaşmasının, artık 
temel bir çalışma olarak ele alınıp, ağırlık verilmesi 
gerekmekte. Bu anlayıştan hareket ederek, koordinasyon 
toplantımızda, PAJK koordinasyon üyelerinin ağırlıklı 
kısmının temel çalışmaları olan yapılanma çalışmalarına 
geçmesinin kararlılığına ulaşıldı. PAJK'ın misyonunu 
oynayabilmesi açısından bu temel bir ihtiyaç olurken, tüm 
kadın örgütlerimizin de, ideolojik çalışmaları kendi 
çalışmalarının  zemini olarak görüp, sahiplenmesi de, 
kurumlaşma ve kapsam kazanma düzeyini pekiştirecektir. 
Ancak pratikte yaşanan durum diğer kadın örgütlerimizin, 
PAJK' ı yeterince sahiplenmemesi oldu. PAJK' ın ilk 
devresinin sadece 36 kişi olması bazı alanlarımızdan hiç öneri 
gelmemesi, salt bireylerin tercihleri ile ifade edilebilecek bir 
durum olamaz. Konunun işlenme, PAJK' ın tanıtılma düzeyi 
ile de bağlantılıdır. Kuşkusuz PAJK bileşiminin de tanıtım 
konusunda yetersizliği var. Ancak mevcut bileşimin bazı 
ulaşılabilecek alanlara dönük çalışmalar yürütmesiyle beraber, 
tüm alanlarımıza ulaşması mümkün olmadığı gibi, alan 
örgütünün sorumluluğundan dolayı gerekli de değildi. Bu 
temelde ideolojik çalışmalar karşısında yaşanan duyarsızlığın 
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aşılması gerekirken, devre oluşumuna yansıyan nicel 
yetersizlik durumunun da yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç 
var. PAJK bileşiminin ele aldığı bu konuda, bazı alanlarda 
aday almaya dönük çalışmalar yürütmenin kararlaşmasına 
gidildi. Türkiye'nin tüm kurum kuruluşları için bu yaklaşım 
esas alınırken, özellikle cezaevi çıkışlı arkadaşlar arasında 
yoğun bir tanıtım çalışmasının yürütülmesinin gerekliliği 
değerlendirildi. Yine Avrupa sahasından kadro almayı alan 
sorunları itibariyle o süreçte gerçekleştirmesek de, gerek 
alanda ki arkadaşların öneri hakkını değerlendirmek açısından 
gerekse de, PAJK'ın farklı alanlardan kadrolarla beslenmesi 
ihtiyacından kaynaklı olarak, yeniden ele almak ve kadro 
alımını gerçekleştirmek gerekiyor. Bunun yanında ideolojik 
çalışmalarımızın önemli bir parçası olan erkeği dönüştürme 
projesini de ideolojik yaklaşımlarımızla bağlantılı olarak 
yeniden değerlendirme, ihtiyacını duyduk. Projenin, erkek 
gerçekliğini kadın ortamında eğitime tabi tutma ile sınırlı 
kalmadan, daha derin ve kapsamlı değerlendirilmesi 
gerekmekte. Erkek gerçekliğini psikolojik, sosyolojik v.b. 
daha bilimsel yöntemlerle ele almak ve eğitimin yol 
yöntemlerini daha iyi sorgulayarak en sağlıklı sonuçlara 
ulaşmak, giderek açığa çıkan bir ihtiyaç. Bu sebeple eğitim 
devrelerinin başlatılmasında aceleci yaklaşmamayı, alt 
yapısını yeni ideolojik yapılanmamız temelinde daha iyi 
hazırlayarak başlatmayı esas aldık. Bunun yanında projenin 
artık eğitimle sınırlı bırakılmadan toplumsal çalışmalara daha 
yoğun yansıtılması da gerekli. Bu anlayış temelinde kadın 
örgütlerinin kendi bünyelerinde eğitim koşullarını yaratmaları 
ve projenin teorik pratik boyutlarıyla kapsamlı kılınması 
gerekmekte. İdeolojik çalışma alanlarımızdan diğer bir 
çalışma alanı da, mücadele tarihimizde büyük direnişlerle 
kazanılan ve ideolojik derinleşme mevzisi haline gelen 
cezaevleri. Son yıllarda mücadelemizin ortaya çıkardığı bir 
düzey olarak, yasa değişiklikleri ile beraber, cezaevlerinden 
önemli sayıda arkadaş çıktı. Bu durumun özgürlüğe kavuşmak 
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gibi çok önemli bir değeri olurken, dışarı çıkan 
arkadaşların istihdam edilmesi de, ciddi bir sorun olarak açığa 
çıktı. Bu ihtiyacın kendini dayatması ile beraber çıkışlı 
arkadaşların gerçekleştirdiği toplantıdan sonra birlik 
örgütlenmesi geliştirildi. Bu çalışmalarımızla teknik 
konulardan kaynaklı, ilişkilenme düzeyi yetersiz kalsa da, 
dışardaki ve özellikle içerdeki arkadaşlarla bir ideolojik 
paylaşım duruşuna kavuşmak önemli. PAJK çalışmalarına 
önemli bir katkı sunulacağı ayışından yola çıkılarak, cezaevi 
çıkışlı arkadaşların içerisinde PAJK adaylığına ilişkin 
çalışmaların da derinleştirilmesini gerekli görüyoruz. Bu 
çalışmaları PAJK bünyesinde geliştirmeyi esas alırken, kadın 
hareketi olarak erkek egemen zihniyete karşı kendi 
zeminimizde ve genel zeminde ortaklaşarak mücadele etmenin 
gerekliliği, her zamankinden fazla kendini dayatıyor. Mevcut 
durumda ayrı örgütlerin kendi misyonu ekseninde derinleştiği, 
farklı örgüt modelleri üzerinden hareket ediyoruz. Bu yeni 
örgüt modellerimiz, derinleşme yaratan avantajlar sağlarken, 
birbirini tamamlama düzeyi zayıf kalırsa, her örgütün kendi ile 
sınırlı kaldığı ve diğer ihtiyaçların da derinleşemediği yetersiz 
duruşlara götürür ki, bu durum erkek egemen sistem 
karşısında zayıf bir duruştur. Nitekim yaşanan parçalılık, 
örgütten gelen zorlayıcı dayatmalara karşı, güçsüz, giderek 
silikleşen, etkinliği ve rengi zayıflayan bir kadın tablosu 
yarattı. Bu sebeple hareket olarak ortak irade 
mekanizmalarımızı oluştururken, hareket ruhunu kazanma ve 
örgütler arası ilişkileri, karşılıklı beslenme, paylaşma ve 
tamamlama anlayışına dayandırma, kadın hareketinin özgür 
geleceği açısından çok temel bir ihtiyaç. Kadın hareketi olarak 
yaşadığımız sorunların giderilmesi için, gerek örgütsel 
çeşitlilik, gerek mücadele mirasımızın yarattığı deneyimler ve 
gerekse de ideolojik kararlılık düzeyimizle önemli bir birikim 
sahibi olduğumuz açıktır. Bu anlamda sorunları aşmak için 
önemli düzeyde avantajlara sahip durumdayız. Var olan bu 
güçlü alt yapıyı, örgütlemek ve azim kararlılık ve ısrarla özgür 
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yarınlara ulaşmanın mücadelesini vermek gerekir. 
Kurultayımızın bunun zeminini geliştirdiğine ve hamle 
yapmanın startını vereceğine inanıyor, kendi açımızdan bunun 
iddiasını taşıyor ve tüm arkadaşlarla ortak duygu ve 
düşünceler etrafında bütünleşmeyi temenni ediyoruz. 

 
         DEVRİMCİ SELAM VE SAYGILAR 

                               
2.NİSAN.2005 

            PAJK KOORDİNASYONU 
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KADIN ÖZGÜRLÜK KURULTAYINA; 
YJA STAR BİR YILLIK FAALİYET RAPORUDUR 

 
   SİYASAL DURUM; 

      İçinden geçtiğimiz çağ ve bulunduğumuz coğrafya, 
insanlığın kaotik sorunlarına ve bunun derin çözüm arayışına 
tanıklık ediyor. Kaos gerçekliğinin yoğun çelişkilerinin damgasını 
vurduğu bu süreçte ikili bir zemin söz konusudur. Bu uygarlıksal 
gerçekliği her ne kadar güncel siyasal gelişmelerle ifade etmeye 
çalışsak da, özünde derin bir ideolojik-felsefik çatışmanın olduğu da 
temel kabul gören gerçekliktir. Ortadoğu’da güncel olarak 
yaşananlar aynı topraklar üzerinde yükselen neolitik toplum ile 
ataerkil-devletçi sistem arasında derinleşen çelişkilerin daha açık 
yansımasını ifade etmektedir. Bu nedenle güncel olarak yansıyan 
irili ufaklı tüm çelişki ve çatışmalar yalnızca görünen yönlerin 
tespiti ile çözümlenememekte, tarihsel bakış açısını, ideolojik-
felsefik yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Sorunların tarihsel ve güncel 
çözümleri tarihin hiçbir dönemiyle kıyaslanamayacak kadar iç içe 
geçmiş ve  birbirine yakınlaşmış bulunmaktadır. Bir başka deyişle 
tarihin kazanılması ile anın kazanılması birbirini son derece 
yakından etkileyen iki temel nokta haline gelmiştir. Kadın özgürlük 
çizgisi ve halkların özgürlük mücadelesi de aynı nedenle her 
zamankinden daha fazla ortak potada buluşmaktadır. Güncel olarak 
açığa çıkan çelişkiler nedeniyle ataerkil-devletçi sistem ürünü olan 
devlet-iktidar ve şiddete dayalı çözümlerin halklar açısından yeni 
sömürü sistemleri yaratmaktan başka bir sonuca yol açmayacağı 
açığa çıktıkça kadın eksenli sisteme dayanan toplumun komünal-
demokratik sistemi ve öz meşru savunması giderek daha büyük bir 
ihtiyaca dönüşmektedir. Kadının özgür iradesini ve kendi öz 
sistemini doğal topluma ait bu temel değerler etrafında örmek 
yalnızca kadın açısından değil, tüm insanlık açısından büyük önem 
taşımaktadır. Önderliğimiz, geçen altı yıllık süreçte geliştirdiği 
savunmalarla bu gerçekliği tüm yanlarıyla aydınlatmış 
bulunmaktadır. Demokratik-ekolojik toplum paradigması üzerinde 
yükselen halkların demokratik konfederalizmi tüm bu gerçeklikler 
içerisinde 21. yy.ı halkların kendi özgür seçeneklerini 
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güncelleştirme olanağına kavuşturmakta, beş bin yıl boyunca 
özgürlük mücadelelerinin yaşadığı sapma ve ihanetler karşısında 
kalıcı, ataerkil-devletçi sisteme kapalı yapılanmaları geliştirmenin 
yol ve yöntemlerini aydınlatmaktadır. Bu nedenle mücadelemizin 
her zamankinden daha fazla reddetmeyi de aşan, kendini yaratma 
yönü ön plana çıkmaktadır, çıkmalıdır. 

Bilindiği üzere özgürlük ve demokrasi mücadelesi 
çelişkinin tarihi-toplumsal diyalektiği gereği Ortadoğu 
coğrafyasında yoğunlaşmış bulunmaktadır. ABD öncülüğündeki 
global sermayenin Irak müdahalesi yalnızca ABD çıkarları 
açısından değil kapitalist-emperyalist sistemin tümü açısından 
hayati önem taşımaktadır. Ortadoğu’nun verili sisteme 
eklemlenememesi, sistemin kırılmasına açık gelişme 
potansiyellerinin varlığı emperyalizmin 21. yy. stratejisi açısından 
Ortadoğu’nun önemini daha da artırmakta, sistemin varlığını 
sürdürme sorununa dönüşmektedir. Bu nedenle Ortadoğu’ya yönelik 
gerçekleştirilen müdahalede zordan daha fazla toplumsal 
gerçekliğin sisteme eklemlenmesi politikaları yoğunluk 
kazanmaktadır. Bu temelde kadın özgürlüğü, insan hakları ve 
demokrasi gibi çağın yükselen değerleri Irak seçimlerinde 
görüldüğü gibi yürütülen politikalarda merkezi yer teşkil 
etmektedir.  

Bölgede etnik, dini forma dayanan çelişkilerin hangi 
esaslara dayalı olarak çözümleneceği de  mevcut durumda önemini 
koruyan temel konulardan biri olmaktadır. Bu yolla bölgede var 
olan değişim dinamikleri sekteye uğratılmakta, bölge statükocu 
güçlerinin ayakta kalma araçları olarak çelişki ve çatışmaların 
derinleştirilmesinde rol oynamaktadır. ABD yönlendirmesine dayalı 
strateji karşısında halkların komünal-demokratik seçeneklerinin 
yeterince güçlü açığa çıkarılamaması, buna dayalı olarak ABD’ye 
dayalı stratejilerin tek çözüm seçeneği gibi yansıtılmasına zemin 
sunan objektif gerçekliğin yaşam alanının daraltılamaması bu 
gelişmenin bizler açısından değerlendirilmesi gereken temel yönü 
olmaktadır. Aynı nedenle güncel olarak ortaya çıkan gerçekler 
ışığında ABD’ye dayalı stratejilerin halklar açısından yaratacağı 
tarihsel sonuçların bilincine varmak kadar bölgede yarattığı etkiyi 
ve kendisini kurumlaştırma ihtimalini göz ardı etmemek güncel 
politik hattımızı tarihsel perspektifimiz doğrultusunda yürütebilmek 
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açısından oldukça önem taşımaktadır. Diğer yaklaşım ve 
yöntemler ya bu iradeyi olduğu gibi kabullenmeyi ya da gericiliğin 
yedeğine girmeyi doğurur. Bu ikisinin arasında ezilmek de ayrı bir 
ihtimal olarak önümüzde durmaktadır. Tüm bu gelişmeler 
karşısında değişim dönüşümü açığa çıkarabilme gücü tamamen 
doğal toplumun komünal-demokratik değerlerinin 
güncelleştirilmesiyle özdeş anlam taşır duruma gelmiştir. Bir başka 
açıdan örgütsel duruş ve yapılanma sorunlarımızın aşılması güncel 
politikada kazanım açığa çıkarma gücümüz üzerinde her 
zamankinden daha fazla belirleyici olmaktadır. Ortadoğu’da Kürt 
sorununun ifade ettiği anlam düşünüldüğünde bu durum Ortadoğu 
ve dünya gelişmeleri açısından oldukça önem taşımaktadır.  

 Irak müdahalesi öncesi Ortadoğu’da değişim 
dinamiklerinin pasifize edilmesine dönük uluslar arası müdahaleler 
bu nedenle en fazla mücadelemiz üzerinde yoğunlaştırılmıştır, 
yoğunlaştırılmaktadır. Reel sosyalizmin çözülüşü ile birlikte 
hareketimize yönelik uluslar arası konseptlerin giderek 
yoğunlaştırılması, 15 Şubat komplosu ile birlikte zirveleşmesi bu 
gerçekliğe dayalı olarak geliştirilmiş, bu yolla başta Kürt halkı 
olmak üzere Ortadoğu halklarının çözüm seçenekleri bertaraf 
edilmek istenmiştir. Bu süreçte yaşanan siyasal gelişmeler açısından 
değerlendirmemiz gereken temel konulardan biri de egemen sistem 
politikalarının kapsam ve derinliğidir. ABD önderlikli kapitalist-
emperyalist sistem politikaları açısından günümüzde en yaygın 
yürütülen politikaların başında özgürlük mücadelelerinin sisteme 
eklemlenmesi gelmektedir. Çelişkilerin yoğunluğu ve kapsamı tek 
başına hiçbir gücün iktidar olmasına izin vermediği ve halkların 
iradelerinin açığa çıkarılmasının objektif koşulları her zamankinden 
daha fazla olgunlaştığından kendi sistemin yaygınlaştırma öncelikli 
politik yaklaşım olarak öne çıkmaktadır. Devletçi-iktidarcı zihniyete 
dayalı çözüm yöntemleri halkların çözüm yöntemleri karşısında 
yaygınlaştırılmaktadır. Genelde mücadele tarihimiz boyunca özelde 
son altı yıldır hareketimiz karşısında bu yönlü politikaların 
yaygınlaştırılması karşısında yeterli bağımsız duruşun 
sergilenememesi hem örgüt olarak yaşadığımız kaosun hem de 
Ortadoğu’da Önderlik perspektiflerine rağmen yeterli etki gücüne 
ulaşamamamızın en temel nedeni olmaktadır. Başlangıçtan bu güne 
Önderliğimiz kendi iç sistemimizi geliştirmemiz ile bağımsız siyaset 
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yapma gücümüzü birbiriyle sıkı sıkıya bağlı iki temel konu olarak 
ele almış, içte çizgi mücadelesini yürüterek bağımsız siyaset 
yürütme koşullarımızın geliştirilmesini esas almıştır. Son altı yıldır 
gerek siyasal gelişmeler gerekse örgütsel durumumuz açısından bu 
noktada bir zayıflamayı yaşamamız bugün de en temel sorunumuz 
olarak öne çıkmaktadır. İçte örgütsel yaşam çizgimizin cins 
mücadelesi başta olmak üzere genel çizgi esasları doğrultusunda 
yürütülememesi iktidarcı-devletçi mantığın aşılması yerine ben 
merkezciliğin siyasetimize değişik biçimlerde yansımasına yol 
açmakta, dört parça ve yurt dışında egemen sistem politikalarına 
eklemlenme arayışlarını güçlendirerek hareketimiz açısından riskli 
durumlara zemin sunmaktadır. AB süreci ile birlikte gelişen AB’ci 
siyaset çizgisi, ilkel milliyetçiliğe dayalı politikalar karşısında ilkel 
milliyetçilik sınırlarını aşamama, zaman zaman ortaklaşma ortaya 
çıkan güncel politik tablo açısından son derece önemli konular 
olmaktadır. Şüphesiz bu gelişmeler kendi tarihsel mirasımızın 
farkında olamama, güncel riskler karşısında yeterli bilinç düzeyini 
geliştirememe ile yakından bağlantılıdır. Egemen sistem içten 
yozlaştırma politikaları ile kendi politik sistemini bizzat özgürlük 
mücadeleleri eliyle geliştirmekte, yaygınlaştırmaktadır. Önderliğin 
Kongra-Gel ile birlikte geliştirdiği, demokratik halklar 
konfederalizmi ile derinleştirdiği politik sistem ve araçlar tüm bu 
gerçeklik karşısında halkların kendi öz demokratik çözüm 
arayışlarını gerçekleştirebilmenin araçları iken aşılamayan devletçi-
iktidarcı mantık bu durumu zayıflatmakta, objektif olarak tersi 
sonuçlara katkı sunmaktadır.  

Meşru savunma çizgisi ve çalışmalarına yaklaşım tüm bu 
siyasal gelişmeler açısından yaklaşımlarımızın en somut yansıdığı, 
örgütsel düzeyimiz  açısından göz ardı edilemeyecek önem taşıyan 
bir konu olmaktadır. 15 Şubat komplosu sonrasında gelişen 
Önderlik karşıtı eğilimler kendilerini en fazla bu konuda açığa 
çıkarmıştır. Geri çekilmenin, demokratik mücadelenin sağ yorumu 
meşru savunma çizgisine yaklaşımda önemli bir gerileme açığa 
çıkarmıştır. Uzun dönem aktif meşru savunma kararının alınmaması 
hem halk nezdinde siyasetimizin etkisizleşmesine, hem de örgüt 
içinde Önderlik dışı ve karşıtı yaklaşımların kendisini daha fazla 
kurumlaştırmalarına yol açmıştır. Demokratik çözüm yollarının 
uzun dönemdir tıkanmış olmasına rağmen izlenen pasifizm siyasal 
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çalışmaların giderek daralmasına, Önderliğin halka dayalı 
çözüm perspektiflerine rağmen elit bir kesimin sınırları dışına 
yeterince çıkılamamasına yol açmış, siyasal alanın ranta açık 
tutulmasına zemin sunmuştur. Siyasal çalışma alanlarımızda meşru 
savunma çizgisine yaklaşım da bu süreç siyasetimiz üzerinde etkide 
bulunan bir başka önemli konudur. Siyasal çalışma alanlarımızda 
meşru savunma çizgisine yaklaşım meşru savunmanın kamuoyu 
nezdinde meşruiyet kazanmasına dönük olmalıyken meşru savunma 
eylemlerinin açtığı zeminden sadece beslenme yaklaşımı 
siyasetimizde pragmatizmi derinleştiren bir konu olarak öne 
çıkmıştır. Genel olarak da siyasal çalışmalarımız açısından kendi 
sistemimizin ve yaratılan değerlerin meşrulaştırılmasına dönük 
siyaset yürütme yaklaşımı zayıf kalmıştır. Bu durumun 
marjinalleşmeye neden olduğu kapsamlı tahlili gerektirmeyecek 
kadar açık bir konu olmaktadır. 1 Haziran kararı, pratikleşmede 
yetersizlikleri de olsa kendisiyle birlikte siyasete giriş biçimimizde 
yol açtığı aktiviteyle hem genel mücadelenin akışkanlığını 
beraberinde getirmiş, hem de örgüt içi toparlanmada önemli bir güç 
ve dayanak noktası olmuştur. Bunun halkta yol açtığı gelişmeler 
kadar, içte kendisiyle birlikte getirdiği devinim daha güçlenmiş bir 
duruma yol açmıştır. Daha etkili ve bağımsız bir siyasetin 
yürütülmesi kuşkusuz meşru savunma çizgimizin siyasal yönüyle 
birlikte komple bir mücadele anlayışına dönüşmesiyle bağlantılıdır. 
Bu yaklaşım kadın özgürlük mücadelesi açısından da son derece 
gerekli bir yaklaşımdır. Erkek egemenlikli sistemle mücadele 
anlayışı kendisini bu çizgi üzerinden örgütlemek durumundadır. 
Meşru savunmanın gerekliliğinin hareketimizce de yeterince 
anlaşılamaması, siyaset biçimimizi pasifleştirmek kadar, açığa çıkan 
gelişmeleri de kadın adına yeterince örgütlememeyi beraberinde 
getirmektedir. Bu nedenle süreci belirleme mücadelesinde kadın 
hareketimizin meşru savunma anlayışını daha fazla sahiplenen, 
siyasal ve askeri boyutunu daha güçlü örgütleyen bir yaklaşım 
içerisinde olması gerekmektedir.   

 
       ÖRGÜTSEL DURUM; 
Kadın Özgürlük Hareketi olarak yaşadığımız ideolojik ve 

örgütsel sorunların tartışılması kadar kendimizi yapılandırma 
çerçevemizi kararlaştırdığımız 5. Kongreden sonra yaşanan bir 
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yıllık süre kapsamında hareket düzleminde ideolojik, örgütsel 
duruşumuz kadar politik yansımalarımız, mücadele çizgimiz  bizler 
açısından belli sonuçları açığa çıkarmıştır. Bu gerçeklikten hareketle  
YJA STAR olarak Kongre den bu yana örgütsel düzlemde 
gündemimizi belirleyen esas konular; kadın hareketinin bir parçası 
olarak misyonuna denk bir şekilde kendisini Demokratik Ekolojik 
Toplum paradigmasına dayalı Kadın Özgürlük İdeolojisi ekseninde 
yeniden yapılandırma, bu çerçevede zihniyet değişimine dayalı 
komuta ve kadro yapılanmasını ele alma, buna göre eğitim 
çalışmalarını örgütleme, l Haziran çerçevesinde meşru savunma 
mücadelesinde aktifleşme, bunun için hem meşru savunmanın 
siyasal örgütlenmesini yaratmak açısından öz savunma 
örgütlülüğünü geliştirmeye çalışma, hem de askeri alanlarda 
mevzilenmede genişleme ve derinleşme üzerinden belirlenmiştir. 

Yeniden yapılanma çerçevesinde YJA STAR örgütlenmesi 
2. konferansında ele alınarak yapısal açıdan yeniden düzenlenmiş, 
bu çerçevede Konferans planlaması 5. Kongre planlamasıyla 
bütünleştirilerek sistemin hem daha kolektif,  hem de 
özgünleştirilmesi açısından bütün çalışma alanlarımız üçlü yürütme 
temsiline kavuşturulmuş, örgüt kimliği ve işleyişi yönetmelik 
çerçevesine kavuşturularak, pratikleşmede de bu esas alınmıştır. 
Değişim esasta İdeolojik çizgi esaslarını özümsemiş, bu çerçevede 
geleneksel, sınıfsal yaklaşımlar ya da karşıt ideolojik sızıntılardan 
arınmış, kendine aidiyeti bilince dönüştürmüş bir gerçekliği 
ifadelendirdiğinden bunu yapma gücümüz pratikleşme biçimimizi, 
yetersizliklerimiz çizgi karşısında sorgulanması gerekenleri ortaya 
koyduğundan yapılanmanın yenilenmesi temelde bu gerçekliğe 
dayalı gelişir. Bu gerçeklik ışığında komuta ve kadro durumumuzu, 
çalışmalarımızı ele almak daha gerçekçi olur. Buna göre; 

          A-YJA STAR Yönetim ve Komuta Yapısına  
İlişkin; 

 YJA STAR ikinci konferansın ardından genel YJA STAR 
yönetim çalışmaları yeniden örgütlendirilerek, seçimle 
görevlendirmeye gidilmiş, ardından gelişen 5. Kongreyle ulaşılan 
kararlaşma düzeyiyle tüm alan karargahlarında aktif bir katılım 
içerisinde olunmuştur. Her ne kadar çalışmanın kapsamına göre 
kadro ve çalışmanın ihtiyaçlarına denk güçlü bir örgütlenmeyi 
süreklileştirip, derinleştirmede yer yer yetersiz kalınsa da 
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savunmalar ekseninde içine girilen yoğunlaşma düzeyi 
esas alınarak katılım perspektifi oluşturulmaya çalışılmıştır. Geçmiş 
dönemin sorunları üzerinden açığa çıkan ve suni bir yaklaşımla 
hareket içinde yıpranmaya neden olarak bir tasarruf aracına dönüşen 
hareket içi ilişkilenme sorununa daha duyarlı bir yaklaşım 
gösterilerek bir döneme kadar PAJK ile doğrudan ilişkilenme esas 
alınmış, bir dönemden sonra da bu ilişkinin varlığının yanı sıra 
Kadın Hareketi Koordinasyonu üzerinden ortaklaşma ve genel 
çalışmalara bunun üzerinden yansıma esas alınmıştır. Yönetim 
çalışmalarımızın esasını, savunma çerçevesinde yoğunlaşma ve 
yoğunlaştırma, meşru savunma ekseninde aktifleşme, bunun için 
gerekli yoğunlaşma ve adaptasyonu sağlamak kadar pratik 
gereklilikleri karşılama çabası içinde olma, örgütlendirilen eğitim 
çalışmalarını yürütme olmuştur. Özellikle örgüt içi yaşanan sorunlar 
karşısında mücadeleci bir yaklaşımın sergilenmesi kadar, l Haziran 
kararlaşmasında yönetimimizin aktif katılımı HPG açısından önemli 
bir rol oynamış, bu çerçevede sürüklenen değil, sürükleyen bir 
pozisyon içinde olunmuştur. Yönetim düzeyinde hem nitelik, hem 
nicelik olarak yaşadığımız sıkıntılar olmakla birlikte mevcut 
bileşimle ihtiyaçları karşılayacak örgütlülük içinde olmaya çalışmak 
kadar, yeni atamalarla yedek oluşturulmaya çalışılmış, bu biçimde 
ihtiyaçlar tümden giderilemese de yönetim yenilenmesi açısından 
olumlu sonuçlar açığa çıkarmıştır. Yönetim çalışmaları kapsamında 
dönemsel toplantılar geliştirilerek durum değerlendirmesi yapılmış, 
sonuçları arkadaş yapımıza raporlar biçiminde sunulmuştur. Yine 
hem genel, hem de kadın hareketi kapsamında geliştirilen 
toplantılara yönetim düzeyinde katılım gösterilmiş, bu şekilde pratik 
olarak zorlanma yaşanmakla birlikte bu çalışmanın sonuçları 
çalışma zeminimize taşırılmıştır.                                                                     

Yönetimimiz açısından oldukça yoğun geçen bu süre içinde 
genel örgüt ve kadın hareketi olarak yaşadığımız örgütsel sorunlar 
belli düzeylerde etkili olmuş, bundan kaynaklı çeşitli zorlanmalar 
yaşanmıştır. Özellikle yönetim olgusuna yaklaşımda bir kesim 
komutamızda soğuma ve güvensizlik yaşanırken, öz olarak 
savunmanın yeterince kavranmaması kadar, çelişkilerin yoğunlaştığı 
bu dönemde sorumluluk almanın yol açtığı zorlanmalar geriye 
çekici nedenler olmuştur. Bu türden durumlar örgütü ve görevleri 
sahiplenme, doğrultu vermede bir takım yetersizliklere yol açarken, 
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tarzda geçiştirmeci bir durumu beraberinde getirmiştir. Yine 
yönetim boyutunda kolektivizm ve paylaşım koşulları güçlü 
yaratılamamış, bu durum yönetim çalışmalarını daraltan bir faktör 
olmuştur. Bir kesim arkadaşta ideolojik yoğunlaşmanın 
yetersizliğinden kaynaklı tarzda koşturmacı bir yaklaşımın açığa 
çıkması giderek daralmalara yol açarak görev karşısında ezilmeyi 
beraberinde getirmiştir.  

Yönetim çalışmalarımız açısından önemli olan bir 
yaklaşımda her koşul ve ortamda güçlü bir cins ve sınıf 
mücadelesini geliştirme yaklaşımıdır. Geçen süreçte YJA STAR 
yönetimi olarak güçlü bir mücadele anlayışını yeterince 
geliştirmeme, yüzeysel ve liberal yaklaşımlar beraberinde bir takım 
bireysel eğilim ve yaklaşımlara zemin sunmuş, bu anlamda 
mücadele anlayışında yer yer pasifizme düşülmüştür. Yönetim 
olarak belli bir eleştirisel yaklaşım söz konusu olmakla birlikte, 
eleştiriye konu teşkil eden durumun yeterince çözümlenememesi, 
bazı şeylerin zamanında ele alınmamasını beraberinde getirdiği gibi 
istismara açık bir duruma da yol açmıştır. Bu konuda Hatice 
unsurunun ihaneti ders çıkarıcı olurken, yönetim olgusu içinde daha 
güçlü bir mücadele anlayışının gelişmesi gerektiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Mücadele anlayışındaki yetmez, yanılgılı ve kendine 
göreliliğin ağırlık kazandığı duruşlar erkek gerçeği karşısında da 
bizi yetersiz kılmış beraberinde parçalı, yüzeysel yaklaşımlara yol 
açmak kadar tarz kapsamında sorgulatıcı bir faktör olmuştur. Bu 
süre zarfında YJA STAR yönetimimizden Tekoşin arkadaş şehit 
düşmüş, dört arkadaş diğer çalışmalara geçmiş, Hatice unsuru da 
kaçmıştır. 

Genel olarak yönetim ve komutada bütün bu yetersizliklere 
rağmen bunları aşmada önemli bir çaba sergilenmiş daha duyarlı 
sorumlu bir yaklaşım gelişmiştir. Yönetim çalışmalarımızın güçlü 
bir sistemleşmeyi yaratması, örgütsel sistemin daha güçlü oturtulup 
işletmesinde önemli bir gelişim düzeyini kat edecektir.       

            
            B-Kadro Yapısına İlişkin; 
 Genel süreci sahiplenme, özellikle yaşanan örgütsel 

sorunlar karşısında açığa çıkan zorlanmaları aşma istemi kadro 
yapımızda önemli bir aktifleşmeyi beraberinde getirmiş, başta kuzey 
sahalarımız olmak üzere meşru savunma mücadelesine katılımda 
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güçlü bir istem üzerinden pratikleşen bir duruş söz konusu 
olmuştur. Özellikle kuzey sahasına geçme temelinde yoğunlaşan 
öneriler katılım istemini belirtirken bu istemin daha fazla bilinç ve 
iradeye dönüşmesi gerektiği açıktır. Kadro yapımızın ağırlıkta yeni 
oluşu, genç ve dinamik olmak kadar gelişme ve yetkinleşme 
potansiyelini açığa çıkarmaktadır. Potansiyel olarak bu pozitif 
zemine sahip olmanın yanı sıra hem bilinçte, hem de kişilikte 
iradeleşme sorunu da mevcuttur. Bu anlamda eğitim sisteminin 
güçlü bir ideolojik bilinç kazandırma, kişilik ve kimlik sorunlarına 
çözüm bulma noktasında güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu 
durumların yanı sıra örgüt olarak yaşadığımız sorunlar, Kadın 
Hareketi olarak karşı karşıya bulunduğumuz zorlanmalar YJA 
STAR güçleri açısından da belli zorlanmalara yol açmıştır. İdeolojik 
kavrayış düzeyinde yaşanan zayıflıklar, bu anlamda arayışlarını 
somutlaştıramama, örgüt olma ve cins  bilincinde yaşanan erozyonla 
bireyciliğe düşerken ağır sorunlar karşısında savrulma, değişim 
noktasında talep sahibi olmasına rağmen bunu en başta kendinde 
gerçekleştirememe, güvensizliğin yol açtığı mücadelesizlik belli 
düzeylerde yaşanmış ve mücadele konusu olmuştur. Ordu 
çalışmaları temelde ideolojik esasa ve onun pratikleşme 
gerekliliğine dayalı örgütlendirilmiş olmasından kaynaklı, çizgiye 
adanmışlığı en üst düzeyde ifadelendirdiğinden, ideolojik bilincin 
hem çok güçlü bir şekilde geliştirilmesi, hem de ilkesel ve yaşamsal 
düzeyde ifadesi gerekmektedir. Bu anlamda yönetim ve kadro 
anlayışımızın bu gerçeklik temelinde daha fazla derinleştirilerek 
iddialı bir şekilde ilerletilmesi gerekmektedir.  Fakat bu durumun 
yeterince geliştirilememesi, özellikle demokrasi, hiyerarşi vb. 
konularda içine düşülen temelsizlik ve kavramın içeriğini ideolojik 
olarak boşlatma genel bir sorun olmak kadar kadın ordu 
çalışmalarımız açısından da belli zorlanmalara yol açmaktadır. Yine 
diğer çalışma örgütlerimizin yoğunlaşma ve mücadele anlayışının 
yanı sıra kısmen bireyicilik örgütsüzlük , erkekle ilişkilenmede 
geleneksellik, kadro olma bilinci, sorumluluğu ve duruşundan 
ziyade daha gevşek ölçülerde eleştirilmesi gereken noktalar 
üzerinden yansıması bir kesim arkadaşı etkilemekle birlikte 
ideolojik tanımları bunlar üzerinden yapmaya çalışması belli 
zorlanmalara yol açmak kadar, eğitim ve bilinç kazanmakla 
aşılmayı gerektirmektedir. Bu konuda Kadın Hareketi olarak 
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ideoloji yaşam diyalektiğini daha güçlü ölçüler düzeyinde koymak 
kadar bunu bir mücadele konusu haline getirmek gerekmektedir. 
Eğitim çalışmalarının daha fazla cins bilinci ve örgütlülüğü 
üzerinden geliştirilmesi önemli olmakla birlikte özellikle kadın ordu 
çalışmamızın ideolojik olarak kadro boyutunda PAJK tan 
beslenmesi gerekmektedir. İdeolojik esasta fedaileşme en fazla 
kendisini askeri çalışmalarda ifadelendirdiğinden özgürlük 
tercihinin belirginleştirilerek, esnetilip liberalize edilmeden, 
sistemle uzlaştırılmadan kadın özgürlük ideolojisi ekseninde 
kadroda somutlaşmasının gerekliliği ve bunun donanımının 
sağlanması kadar mücadele alanlarına taşırılması gerekmektedir. Bu 
anlamda PAJK çalışmasının kadrosal akışı sağlaması 
gerekmektedir. Önderliğimizin “kadın o dağlardan inmemeli” 
belirlemesi öz itibariyle bizlere ideolojik bir müdahaleyi 
ifadelendirirken buna denk bir yaklaşımın kadrosal düzlemde ısrarcı 
bir yaklaşımla cevaplandırılması gerekmektedir. Bunun dışına çıkan 
her yaklaşım sisteme eklemlenmek anlamına gelir ki yoğun bir 
ideolojik mücadeleyi gerektirmektedir. 

Geçen dönem itibariyle YJA STAR yönetim ve kadro yapısı 
açısından değerlendirilmesi gereken önemli konulardan biride 
yaşanan kaçışlar olmuştur. Kuzey alanların dışında alanlarımızda 
belli sayıda kaçışlar yaşanmıştır.YJA STAR boyutunda yaşanan 
kaçışların nedenleri anlaşılmaya, yapılan tespitler doğrultusunda, 
önüne geçilmeye çalışılmıştır. Ancak sorunların kaynağı ideolojik 
özümseme ve bu konuda yaşanan yetersizliklerin güçlü bilince 
çıkarılamaması kaçışlarda temel etken olmuştur. Gerek genel örgüt 
kapsamında, gerekse de kadın hareketi olarak yaşadığımız sorunlar 
bir mücadele perspektifine dayalı aşılmayı gerektirirken, bu konuda 
çözüm geliştiremeyen, inançsızlaşmış, ya da sıkışma yaşayan birey 
kopma eğilimi içine girerken toplumun gerisinden bir tercih 
geliştirebilmiştir. Bu durumun hareketimizce değerlendirilmesi ve 
eğitim yöntemlerimiz kadar genel doğrultumuz, örgütsel 
netleşmenin hangi noktalar üzerinden sağlanarak bireye mal 
edilmesi gerektiği, özgürlük olgusunun içselleştirilmesinin bilince 
dayalı geliştirilmesi gerektiği önemle üzerinde durulması gereken 
konulardır.Özellikle kadının özgürlük mekanlarından kaçışı ağır ve 
mücadele edilmesi gereken bir durumdur. Yönetim tarzında bu 
gerçekliği görmeden yüzeyselliklerle bireyi ele alma, özgünlükleri 
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gözetmeden düz yaklaşım kadar bireyin sorunları 
karşısında mücadele etmeden uzlaşma ve liberalleştirme kopuşları, 
çözümsüzlüğü yoğunlaştıran ve bu nedenle çözümlenmesi gereken 
bir konudur. Bununla bağlantılı olarak geçen dönemde üç arkadaşın 
intiharı aynı noktalar üzerinden ele alınarak sorgulanmalı ve 
gelenekselliğin beslediği çözümsüzlüğü ve ölüm tercihini neden 
aştıramadığımız,  yaşam sevincini ve çözüm inancını neden 
geliştiremediğimiz,  bunun tarz ve yaklaşımlarımızla bağlantısı 
ciddi bir öz eleştiri ve sorgulamayı gerektirmektedir. Kadın militan 
kişiliği sisteme alternatif kendisini yapılandırmış mücadele 
kişiliğidir. Bunu tıkatan, geriye çeken, anlamsızlaştıran her türlü 
yaklaşımın iyi çözümlenmesi ve alternatiflerin pratikleştirilmesi 
gerekmektedir ki bu konuda genel güçlerimiz kapsamında belli bir 
tartışma ve sorgulama çalışması yürütülmüştür. 

Genel yönetimlerle ilişkilenmede YJA STAR kendi özgün 
sistemi üzerinden ilişkilenme ve çalışmaları ortaklaştırmayı esas 
alırken, bu konuda belli bir mücadele anlayışının geliştiği 
belirtilebilinir. Ama hem Kadın Hareketi olarak yaşadığımız 
sorunlar, bunun içinde YJA STAR olarak kısmen dışa vuran 
yaklaşım farklılıkları erkeğin geleneksel politikalarına zemin 
sunmuş ve parçalayıcı, tasarrufçu yaklaşımların gelişmesine neden 
olmuştur. Erkek bir taraftan parçayı sahiplenip, öne çıkarmaya 
çalışırken esasta kadını küçük gören, iradesini baskı altına almak 
isteyen ve kendine göre yaklaşımla yön vermeye çalışan bir siyaset 
izlemiş ve bu durum mücadele konusu yapılmıştır. Kadın Hareketi 
olarak kendimizi toplam bir ifadeye kavuşturamayışımızın bütün 
sahalarda erkeğe zemin sunan boyutları bu şekilde iken, özellikle 
genel çalışma alanlarımızın cins mücadelesini yoğunlaştırma yeri 
olduğunun bilinciyle yaklaşmak, özgün çalışma zeminlerimizin 
genel çalışmalarda açığa çıkan sorunların da içinde olduğu kadının 
toplam sorunlarına güçlü perspektif oluşturma zemini olduğu 
gerçeğinden hareketle tüm çalışmalarımızın misyonunu doğru 
belirlemek ve karşılıklı güçlendirmeyi ilkesel bir tutum olarak 
yükseltmek önem taşımaktadır. Erkeğin yaklaşımını tespit edip 
tutum sahibi olmada ciddi bir zayıflık yaşanmamakla birlikte 
örgütlü güç olmanın güçlü mücadele yürütmekle bağlantısını doğru 
kurmak, bu anlamda özgün zeminlerle sınırlandırılmış bir 
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yaklaşımla değil, genel mücadele sahalarına cins kimliği ve 
mücadelesi üzerinden katılmak önemlidir.   

        C-Eğitim Faaliyetlerine ilişkin; 
5. Kongre den bu yana YJA STAR örgütlendirmesinde 

eğitim çalışmaları APOLLO SAVUNMA AKADEMİLERİ 
bünyesinde Ş. Beritan Özgür kadın savunma akademisi, Haki Karer 
ideolojik eğitim okulu, Mahsum Korkmaz askeri akademisi 
bünyelerinde merkezi kadro okullarıyla örgütlendirilmeye 
çalışılmış, bunun yanı sıra genel güçlerle görülen eğitimlerle 
birlikte, kadın ve erkek yapımıza dönük özgün eğitimler de yeni 
paradigma temelinde geliştirilerek ihtiyaçlar giderilmeye, askeri 
eğitimlerle yetkinleşme ve taktik, teknik hakimiyet geliştirilmeye 
çalışılmıştır. Ayrıca PAJK bünyesinde geliştirilen eğitim çalışması, 
Bilim sanat komitesince oluşturulan ideolojik kadro okulu ve PKK 
inşa okullarına belli sayılarda arkadaş bileşimi örgütlendirilerek 
gönderilmiştir.  

Ş. Beritan savunma akademisi bünyesinde bir devre 
tamamlanarak ikinci devresi örgütlendirilmiş,kadın komuta ve kadro 
yapısının ideolojik cins bilinciyle donatılıp güçlendirilmesi 
hedeflenmiştir. Bu akademimiz kapsamında yoğunlaşma devresi 
oluşturularak bireysel yoğunlaşma ihtiyacı giderilmeye çalışılmış, 
PAJK yeniden yapılanma ve KJB alt komisyonu oluşturularak kadın 
hareketinin yapılanma çalışmasına paralel bir yoğunluk 
yakalanmaya çalışılmıştır. Yine basın çalışmaları özgün 
örgütlendirilerek “STAR” dergisi çalışmaları yürütülmüş, bu 
çerçevede hem idelojik çalışmayı güçlendirmeyi hedeflemek kadar, 
arkadaş yapısının yoğunlaşmalarını aktarmak ve arkadaş yapımızı 
yazımsal çalışmalara teşvik etmek istenmiştir. Bu akademi 
bünyesinde başlatılan erkek arkadaşların eğitim devresi ilk olması 
itibariyle bazı yetersizlikleri içermekle birlikte başlatılmış, mevcut 
durumda belli bir aşamaya kavuşturulmuştur.Haki Karer ve Masum 
Korkmaz akademilerinde özgün bir sistem örgütlendirilerek genel 
eğitim çalışmasında yer alınmış, özellikle komutanlaşma ve askeri 
sanatta yetkinleşme hedefi bu eğitim okullarımız açısından temel 
alınmakla birlikte, bunun kadın bakış açısı ve yorumuyla ele 
alınmasının gerekliliğinden hareketle belli bir yoğunlaşma ve 
yetkinleşme düzeyi yakalanmıştır.Akademilerimiz dahil olmak 
üzere eğitim çalışmalarımız kapsamında Savunmaların  güçlü 
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bilince çıkarılması kadar meşru savunma çizgisinde 
derinleşme,  askeri donanımla güçlenmeyle birlikte kadın özgürlük 
ideolojisinde bilinçlenme ve derinleşme temel perspektif olarak ele 
alınmıştır.  

Savunmaların kavratılması ve özümsetilmesi temelinde 
geliştirilen eğitimlerle bir bilinçlenme geliştirilmiş bu genelde 
olduğu kadar kadın gücümüz açısından da süreç ve yaşadıklarımıza 
anlam verme, ruhsal, psikolojik rahatlık sağlama yine güçlü bir 
mücadele perspektifine kavuşmada olumlu bir zemini yaratmıştır. 
Ancak bir bütün savunmaların özümsetilmesinde, düşünce ve 
duygulara yedirilmesinde ciddi yetersizlikler söz konusudur. 
Özellikle savunmalara yaklaşımda alt yapı sorunlardan kaynaklı 
güvensiz yaklaşımlar tümden aşılamamış bu nedenle komple bir 
kavrayış yeterince geliştirilememiştir. Yine ezberci yada dıştan alma 
mantığı savunmaların diyalektik gücü karşısında gelişimi önünde 
engelleyici olmuştur. Bu tür yetersizliklere rağmen komuta ve kadro 
yapımızda eğitimlere ilgili ve çabacı yaklaşımlar önemli bir 
bilinçlenmeyi beraberinde getirmektedir. Güçlerimiz kapsamında 
özellikle sistemsel gerçeklik, onunla oluşmuş geleneksel bağlar, bu 
anlamda bireycilik ve geleneksellik denklemi, ailenin tutsaklaştırıcı 
özellikleri, cins bilinci ve kimlik sorunu üzerinden daha fazla özgün 
eğitimlerin işlenerek kişiliğe mal edilmesi gerekmektedir. Yıllardır 
gördüğümüz özgün eğitimlere rağmen en geri bir biçimde 
savrularak toplumun gerisine düşme, geleneksel ilişkileri 
özgürleşmiş ilişki olarak tanımlama, bireycilikte derinleşerek 
kadının metalaşmış gerçeği dışına çıkamama, irade anlamında en 
fazla sergilenen iradesizlik, değişim talebi ve dogmatizmden 
kurtulma adına topluma özentililiği sivilleşme düzeyinde yaşama 
sorunları kuşkusuz eğitimin kişiliğe mal edilememesinin sonuçları 
olarak geçmiş süreçte karşı karşıya geldiğimiz ve mevcut durumda 
da yaşanan gerçeklikler oldu. Bu nedenle özgün eğitimlerin bu 
sorunların kaynağı üzerinden yoğunlaştırılması ve gerçekten 
özgürlük ölçülerinin ayırdına varmış ve kişiliğinde tercihe 
dönüştürmüş birey olabilmenin mücadelesinin daha fazla verilmesi 
gerekir.   

Askeri eğitimlerimiz genel güçlerimiz kapsamında 
sürdürülmekle birlikte kadın olarak irade ve insiyatif kazanmak 
açısından askerliği mesleki olarak ele alıp yetkinleşme esas alınarak, 
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bu konuda belli bir aktivite içinde olunmuştur. Fakat askerliği 
kendine göre yorumlama ve mesleki öğrenmenin hayati düzeydeki 
önemini yeterince kavramamadan kaynaklı yer yer yüzeysellikler 
yaşanmış, bu durum kadının genel yapılanması ve kişilik 
çözümlemesi, yine gerilla güçleri olarak varlığımızın ideolojik ve 
siyasal dayanakları üzerinden çözümlenerek aştırılmaya 
çalışılmıştır. Kendine karşı güvensizlikler bu çerçevede ele alınırken 
bu konuda YJA STAR olarak daha fazla derinleşilmesi 
gerekmektedir. 

          D- Askeri faaliyetler, Mevzilenme ve Taktik 
Hususlara İlişkin; 

 Meşru Savunma Çizgisi siyasal ve askeri ayaklara dayalı 
özce kendini savunma refleksini ifadelendirmek kadar  
mücadelemiz kapsamında stratejik yaklaşımımızı 
ifadelendirmektedir. Özellikle stratejik değişimden sonra siyasal 
mücadelenin daha fazla öne çıkmasının gerekliliği ve bunun 
sonuçlarının yeterince çözümleyici olmadığı noktalarda askeri 
çzgide savunma anlayışının daha güçlü işletilmesi gerçeğinden 
hareketle meşru savunma siyasal ve askeri mücadele anlayışıyla 
komple bir ifadeleniştir. Bunu salt siyasal ya da askeri boyutla 
sınırlandıran yaklaşım strateji dışıdır, Önderlik yaklaşımının dışına 
çıkmaktır. Buradan hareketle meşru savunma anlayışımızın siyasal 
düzlemde yeterince işletilememesi, hatta reforme edilmesi, 
ihanetçiliğin örgütü ve mücadeleyi teslimiyete götürmek isteyen 
mücadelesinin  yanı sıra düşmanın sorunun çözümünde gösterdiği 
tıkatıcı yaklaşım askeri boyutta daha aktif bir pozisyonu zorunlu 
kılmıştır.Bu gerçeklikten hareketle Önerliğimizin defalarca 
gündemimize koyduğu ama örgüt olarak gösteremediğimiz 
kararlaşma gecikmeli bir şekilde l Haziran olarak kararlaştırılmış, 
bu temelde tek taraflı ateşkes ortadan kaldırılmıştı. Sürecin bu 
gidişata evrileceği gerçeğinden hareketle kadın gücünün daha önce 
çekildiği alanlara 2OO3 den bu yana güç sevkiyatı yapılmış, bu 
çerçevede yeni bir mevzilenmeye gidilmişti.Son bir yıllık süreç 
açısından alanlara adaptasyon , coğrafyaya hakimiyet noktalarında 
belli bir gelişim yakalanmak kadar Dersim, Botan  ve Zağros 
sahaları yeniden takviye edilmiştir. Belli bir komuta yoğunluğunun 
da kaydırıldığı bu alanlarda hamle süreciyle birlikte önemli bir 
katılım düzeyi sergilenmiş, hem genel kapsam da, hem de YJA 
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STAR adına belli eylemsel faaliyetler yürütülmüştür. 
Güney sahalarımız kapsamında genel çerçevede mevzilenme ve 
olası durumlar karşısında savunma yapabilecek bir pozisyon içinde 
olma esas alınmıştır. 1 Haziran hamlesi hem hareketimizi genel 
siyasal düzlemde aktifleştirerek kitlesel gelişimi beraberinde 
getirmiş, hem de ihanetçiliğin aşılarak teslimiyet yaklaşımlarının 
önünün alınması ve sarsılan güvenin yeniden oluşturulması 
konusunda pratik yetersizliklerin yanı sıra önemli sonuçları 
olmuştur.  Önderliğimizin “Beritanlaşma çizgisine direnişi 
geliştirme” perspektifi katılım esasını belirlemiş, hareketin yaşadığı 
tüm sorunlara rağmen, fedaice savaşarak şehit düşen yoldaşlarımız 
sürecin gerçek anlamda değerleri olduklarını kahramanca 
şehadetleriyle göstermişlerdir. Şehadet çizgisi her türden bireyci 
yaklaşıma, teslimiyete, özgürlük adına sisteme eklemlenmeye, çizgi 
dışılığa ve düşmana verilmiş Önderliğe bağlılığın ve gerçek 
yoldaşlığın zor anlarda süreci sahiplenme olduğunun ifadesi ve 
cevabıdır. Bu nedenle her biri bunlarıda aşan anlamlara sahip olan 
Ş.Sılav, Tekoşin, Ruken ve Agıri yoldaşlar kadının öncü militan 
kişilikleri olmuşlardır.Bu yoldaşların anılarına bağlılık kadının 
özgürlüğe bağlılığı, sıradanlaştıran yaklaşım ise karşıtlığın ifadesini 
ortaya koymaktadır. 

I. Haziran hamlesi taktik açıdan yeni yir yaklaşımı 
içermekle birlikte bunun daha fazla genişletilememesi, yaratıcı 
yaklaşamama, komuta yaklaşımında açığa çıkan darlıklar nedeniyle 
eksik ve yetersizlikleri içermiş, bunun önemli  bir nedeni de bu 
hamlenin siyasal örgütlerimizce desteklenememesi olmuştur. 1 
Haziran kararı sadece misilleme anlayışını genişletmek değil, genel 
örgüt adına benimsenmiş bir mücadele biçimiydi, sürece giriş, 
müdahale, her türden saldırı karşısında ideolojik bir cevaptı. Ama 
anlamının yeterince kavranamaması, mücadele karşısında sağ, 
liberal yaklaşımlar meşru savunmanın siyasal yönünün yeterince 
işletilememesini beraberinde getirmiştir. Aynı yaklaşım Kadın 
Hareketimiz açısından da söz konusu olmuş, YJA STAR bu yönüyle 
yanlızlaştırılmıştır. Siyasal çalışmalarımızın görevi gerillaya 
mesafeli durarak arada bir konum berilemek değil, gerillanın 
varlığını ve mücadelesini meşrulaştıracak bir faaliyet içinde 
olmaktır.Gerillanın varlığı meşru savunma anlayışına dayalıdır, 
meşru savunmamızı gerektirecek konular mücadelemizin temel 
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gerekçeleridir. Bu gerçeklikten soyutlanmış bir siyasal çalışmanın 
etkili yürütülemeyeceği, ya da yetersiz kalacağı kesindir. Özellikle 
önümüzdeki dönem bu yetersizliklerin aşılması gerekmektedir. 

Meşru savunma temelde öz savunma ilkesine dayalı 
geliştiğinden bunun bilinci ve örgütlülüğünün her bireyde gelişimi, 
kitleye mal olması önemlidir. Hamlenin yeterince etkili olamaması 
bir yönüylede bu alanda yaşadığımız zayıflıklara dayanmaktadır. 
Kadın gerilla güçleri olarak kitlede bunun bilinci ve örgütlülüğünü 
yaratmak çok önemli olmakla birlikte, siyasal çalışmalarımızın da 
böyle bir misyonu vardır. Savunma örgütlenmesi ve pratikleşmesi 
salt dağla sınırlı bir durum değildir. Özellikle geçen dönem 
açısından her türden kadın katliamlarına karşı misilleme anlayışının 
geliştirilememesi YJA STAR açısından öz eleştiri konusu iken, bu 
gerçeklik bir yönüyle de öz savunma örgütlenmesinin 
geliştirilememesiyle bağlantılıdır. Kadının kendisini savunabileceği 
bir bilinç ve eylem gücüne kavuşturulması önemlidir. Önümüzdeki 
dönem açısından kadın katliamlarına karşı daha aktif mücadele 
ancak YJA STAR ın siyasal düzlemde, öz savunma birimleri olarak 
örgütlendirilmesiyle mümkün olabilir. 

Bu konuyla bağlantılı olarak zayıf kalan bir diğer husus 
gerilla güçlerimizin büyütülerek yenilenmesi konusu, yani yeni 
savaşçı alımıdır. Bu konuda kısmi bir örgütlenme ve alım söz 
konusu olmakla birlikte Önderliğin perspektifleri ve ihtiyaçlarımız 
göz önünde bulundurulduğunda oldukça yetersiz ve eleştirilmesi 
gereken bir durumdur. Bu konuda özel örgütlenme çalışmasının 
geliştirilimesinin gerekliliği işin bir yönü iken, bu çalışmanın siyasal 
örgütlerimizce de desteklenip yürütülmesi gerekmektedir. 
Demokratik taleplerin varlığı örgütlenmelerimizi zayıflatmak değil, 
tersine bunları mücadele aracı olarak daha fazla güçlenirmeyi 
gerektirir. Bu anlamda siyasal örgütlerimizin içinde bulunduğu 
yetersiz yaklaşım, yer yer katılımları engelleyerek legal sahaya 
sıkıştırma, böylelikle kitlenin temel dinamiklerini objektif olarak 
reforme etme ciddi bir yetersizlik ve hızla aşılması gereken bir 
durumdur. Özellikle gençlik örgütümüz en radikal ve katılımcı bir 
yaklaşımı geliştirmek durumundadır. Bu konuda  akışkanlığı 
sağlamak önemlidir. 2005 yılı açısından hedef alınan katılım oranı 
1000 dir. Bu hedefe ulaşmak YJA STAR ın sorumluluğu dahilinde 
olmak kadar siyasal örgütlerimizin de temel görevidir. 



I.. KADIN ÖZGÜRLÜK KURULTAY BELGELERİ  
 

71  
 

             
 E- YJA STAR Özel Kuvvet Çalışmalarına İlişkin; 
Mililtan ölçülerde daha fazla donanım ve yetkinleşme, 

askeri sahada profesyonelleşme perspektifine dayalı geliştirilen özel 
kuvvet çalışması komuta ve kadro yapısıyla önemli oranda kadın 
katılımı üzerinden yürütülmüş, bu anlamda önemli bir düzey elde 
edilmiştir. Özel kuvvet çalışması içinde yer alan YJA STAR 
güçlerinin ideolojik ve örgütsel gelişimi kadar pratik katılımında 
belli bir aktivite gelişmiştir. Özel kuvvet kadın gücünün kendi 
içinde eğitim devreleri başlatılarak cins bilinci ve örgütlülüğü 
üzerinden geliştirilmiş, mevcut durumda da sürdürülmektedir. 
Örgütsel ve pratiksel çalışmalarımızda ortaklaşma anlayış ve işleyiş 
düzeyinde geliştirilerek, kadının askeri çalışmalara katılımı 
anlamında daha fazla profesyonelleşme hedeflenmiş, çalışma kendi 
özgülünde bu çerçevede bir planlamaya kavuşturulmuştur. 

YJA STAR olarak örgütsel düzlemde Kongra Gel ile 
ilişkiler Halk Savunma Komitesi kadın temsili üzerinden 
geliştirilmiş, bu konuda karşılıklı anlayışa dayalı bir çalışma 
yürütüldüğünden kadın temsili ile ciddi bir problem yaşanmamıştır. 
Askeri çalışmalardan çıkma eğilimi olan arkadaşlar bu komite üzeri 
sağlanan ilişki üzerinden değişik çalışmalarda mevzilendirilmiş, 
komitede ki kadın temsillerin katılımıyla örgütsel toplantılar 
yürütülürken anlayış birliği esas alınmıştır. Bu çerçevede 
komitedeki kadın temsilinin önemli bir aktivitesi söz konusu 
olmuştur. Fakat buradaki temsilin salt bir arkadaş üzerinden 
sağlanması, Önerliğimizin komiteleri güçlendirme perspektifine 
rağmen bu konuda bir takviyeye gidilmemesi, kadın hareketimiz 
açısından eleştirilmesi gereken bir husustur.  

 Kadın Hareketi olarak 5. Kongre den sonra belli bir 
yapılanma çerçevesi belirlenirken eksik kalan, hareketi bir bütün 
ifadeye kavuşturacak mekanizmaların belirlenmesi yeteri düzeyde 
sağlanamadığından bir döneme kadar bütünlüklü bir durum 
oluşturulamadığı gibi siyaset belirleme ve katılım çerçevesini 
ortaklaştırmada zayıf kalınmış, bu durum kendisiyle birlikte belli 
boşlukları ve zorlanmaları getirmişti. Kadın Hareketi genişletilmiş 
yönetim toplantısında hem anlayış sorunlarımız, hem de işleyiş 
yetersizliklerimiz yeniden ele alınarak temel sorun olan konularda 
ara yaklaşımlar çözümsel düzeyde geliştirilmişti. Örgüt olarak 
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kendimizi genel bir ifadeye kavuşturma ihtiyacı ve yaşanan 
parçalılığın durdurulmasına dönük oluşturulan kadın hareketi 
koordinasyonuyla ortaklaşma sağlanmaya çalışılmış, bu süreç çok 
ciddi bir gelişmeyi yaratmamakla birlikte görüş alış verişi, bilgi 
akışı ve bazı konularda ortaklaşma anlamında olumlu olmuştur.Bu 
dönemde geçmişte yaşanan zorlanmalar belli noktalarda aşılmakla 
birlikte yetersiz kalan yönler de söz konusudur. PAJK 
koordinasyondan arkadaşların Behdinan sahasına gelmesi, yönetim 
ve arkadaş yapısıyla fiili tartışma zemininin yaratılması olumlu 
olurken, bu konuda YJA STAR  olarak ta belli bir çaba içinde 
olunmuştur.Ayrıca bireysel raporlarla arkadaş yapımızın görüşleri 
Kadın Hareketi Koordinasyonuna ulaştırılmış, yine yeniden 
yapılanma gündemi üzerinden belli bir yoğunlaşma sağlanmıştır. Bu 
konularda YJA STAR olarak kendi alanımızla sınırlı kalan dar 
yaklaşımlar öz eleştiri kapsamında ele alınması gereken bir durum 
iken, YJA STAR ı ideolojik ve siyasal içerikten soyutlayarak ele 
alan  yaklaşımlarda kısmen yansımıştir. Özellikle askeri çalışmalara 
yaklaşım temelde bir çizgi sorunu iken bunu çözecek durumda 
olmayan bir kesim arkadaşta bu yaklaşımlar belli oranda etkili 
olarak çalışmalardan çıkma eğilimi belli oranda gelişerek zorlayıcı 
olmuştur. Oysa YJA STAR ın varlık nedeni ideolojik, savunmadaki 
aktivitesi kadar, mevzilenme yaklaşımı siyaset yapma biçimidir. 
Mücadelenin bütünlüğü içinde bu şekilde yer alır. Kısaca bu konuda 
bir Kadın Hareketi olarak daha güçlü mücadele yürütülmesi 
gerekmektedir. 

Kadın hareketi olarak kendimizi bütünlüklü ve birbirine 
destek verici bir pozisyonda tutmamız gerekirken bu konuda 
yüzeysellikler, yerel merkeziyetçiliği esas alıp onun üzerinden 
katılım biçimleri belli oranlarda zorlayıcı ve parçalayıcı olurken, 
özellikle bu düzlemde Şilan arkadaşın şehadeti hepimiz açısından öz 
eleştiriyi gerektiren bir durum olmuştur. Arkadaş hem 
yanlızlaştırılmış, çalışmalarına destek sunulamamış, hem de riskli 
bir durum olmasına rağmen ikinci defa o sahaya düzenlenmesi 
karşısında kadın olarak ciddi bir tutum sahibi olunamamıştır. Bütün 
spekülatif, parçalayıcı ve zorlayıcı yaklaşımlara rağmen Şilan 
arkadaşın özgürlük çizgisinde ısrarı ve mücadele anlayışı gerçek 
militanlık ve özgürlüğe bağlılığı ifadelendirirken bu şehadetin 
nedenlerinden kendi kapsamımızda ders çıkarmak ve şehadet 
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çizgisine mücadelesizliği, kadını parçalayıcı, gölgeleyici 
tutumları redederek sahiplenmek gerekmektedir. Şilan arkadaş 
ihanetçilik, sorumsuzluk, hareket zora girince küçük burjuva 
kaypaklığıyla gerekçelere dayalı geri çekilmelere karşı şehadetiyle 
bir tavır, bir cevaptır. Şilan arkadaş, özgürlükte ısrar eden kadın 
kişiliği ve onurudur, bu anlamda çizgisel düzeyde ele alınarak 
sahiplenilmesi ve pratikleşme ölçüsü olması gerekir. 

 Kadın Hareketi olarak gerçekleştirdiğimiz 1. 
Kurultayımızda özellikle Önderliğimizin kitap çalışması üzerinden 
gerçekleştirdiği ideolojik müdahaleyi dikkate alarak çizgisel 
anlamda ciddi tartışmaların yürütülmesi gerektiğine olan inancımızı 
belirtiyoruz.YJA STAR olarak tüm örgüt çalışmalarımızla 
ortaklaşmayı, bu anlamda fedaice katılım biçimini esas alarak 
pratikleşmeyi gözetmek, ideolojik , örgütsel ve askeri mücadelede 
bu çerçevede yer almak esas yaklaşımımızdır.Yeniden yapılanmaya 
olan ihtiyaçla  Önderliğimizin formülleştirdiği Koma Jına Bılınd ın 
hepimizin toplam ifadesi ve iradesi olarak çerçevesini doğru 
oluşturmak, devlet dışında örgütlenme modeli olarak Kongre 
yapılanmasına gitmek Kadın Özgürlük Mücadelemiz açısından 
kalıcılaşma ve genişlemeyi beraberinde getirecektir.  

YJA STAR olarak en son gerçekleştirilen HPG 
konferansından sonra cins mücadelesinin yükseltilmesi ve genel 
mücadele içinde kimliksel ifadelenişle daha fazla aktifleşilmesi 
gerektiği sonucuna ulaşılarak bunun üzerinden planlamaya 
gidilmiştir. Önderliğimizin özgürlüğü ve buna dayalı 
mücadelemizin kapsam ve ihtiyaçları çerçevesinde süreci daha 
güçlü karşılayabilmek açısından meşru savunmada aktifleşme, 
bunun için dört parçaya dayalı mevzilenmeyi geliştirme, kadın 
katliamları karşısında pratik tutum sahibi olma, siyasete daha güçlü 
yansıma, öz savunma güçlerinin örgütlendirilmesini hızlandırma ve 
kalıcılaştırma, savaşçı alımı, ideolojik ve askeri eğitimleri daha 
fazla güçlendirerek bunu sürekli bir mücadele haline getirme temel 
yaklaşım olmuştur. Özellikle Newroz la birlikte başlattığımız meşru 
savunmada aktifleşme sürecine kadın gücünün aktif katılımı esas 
yaklaşımımızdır. Bu konularda daha güçlü bir yaklaşımın 
geliştirilmesi açısından YJA STAR 3.Konferansının yıl içinde 
yapılması hedeflenmiştir. Bu planlama kapsamında gelecek 
hedefimizi belirlerken Kurultayımızca da belirlenmiş sorumlulukları 
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üstlenecek bir kararlaşmada olduğumuzu belirtebiliriz. Bu 
kapsamda Kadın hareketi olarak temel ihtiyaçlarımızdan hareketle 
yürüteceğimiz gerçekçi tartışmalar ve ulaşacağımız kararlaşma 
düzeyiyle Önderliğe yoldaşlığı ifadelendireceğimize ve tüm örgüt 
çalışmalarımızın bunu pratikleştireceğine olan inançla YJA STAR 
güçleri olarak Kurultayımızı selamlıyoruz.  

  
DEVRİMCİ SELAM VE SAYGILAR 

YJA STAR Yönetimi 
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KADIN ÖZGÜRLÜK KURULTAYINA 
ÖZGÜR KADIN BİRLİKLERİ RAPORUDUR 
 
5. Kadın Kongresinden sonra bağımsız bir yapılanma olarak 

çalışmalarına başlayan ÖKB, tüm sahalardan temsilcilerin 
katılımıyla 28 Mart 1 Nisan tarihleri arasında genişletilmiş 
toplantısını yaparak bir yıllık süreci kapsayan çalışmalarını 
kapsamlı değerlendirmiştir. Kürdistan’ın dört parçası ve yurt dışı 
sahaların mevcut örgütsel durumları tek tek ele alınmış, 5. kongre 
sonrası süreç ve mevcut durum tartışılmış, yeniden yapılanma 
bölümünde de her alanın örgütlenme ve önümüzdeki dönem çalışma 
planlaması çıkarılmıştır. Ayrıca ÖKB’lerin birbiriyle ve KJB’la 
ilişkileri tartışılarak ortak anlayışa kavuşulmuştur.  

Demokratik Ekolojik Toplum paradigmasının bakış açısıyla 
kadın olgusunu yeniden tanımladığımız, kadının tarih, toplum ve 
gelecekle bağını buna göre ele aldığımız, kadın özgürlüğü temelinde 
toplumsal kurtuluşu örgütlediğimiz ve geçmişimizi buna göre 
kapsamlı çözümlediğimiz yeni dönemde, kadın özgürlük hareketinin 
toplumsal sahasının kadın özgürlüğüne endeksli şekilde ÖKB 
esprisiyle örgütlendirilmesi hem güncel ihtiyaçların hem de 
önümüzdeki uzun dönemlerin en temel çalışması olmaktadır. 
Toplumsal alandaki kadını yaşamın her kesitinde örgütlemek, 
emeğini, enerjisini kadın özgürlüğü temelinde bir potada 
buluşturmak, kadının kollektif iradesini açığa çıkarmak, kadını her 
anlamda erkeğin insafından, egemenlik alanından çıkarmak, 
demokrasi, özgürlük temelinde kadının kararlı mücadele örgütünü 
bağımsız bir anlayışla geliştirmek anlamına gelen ÖKB’nin 
örgütlendirilmesi bu anlamda çok hayati bir çalışma olmaktadır.Bu 
temelde 5. Kongreyle birlikte hızla çalışmalarına başlaması ve 
alanlarda kendisini Kongre esprisine göre yapılandırması planlanan 
ÖKB, buna denk bir pratikleşme sağlayamamış ve bir sürecin 
değerlendirilmemesine yol açmıştır. Bunun 5. Kongrede ÖKB’nin 
hem düşünsel hem de örgüt modeli olarak yeterince tartışılmaması  
öncelikli nedeni olmuştur. Kadın özgürlük mücadelesinde yeni bir 
aşama olan,  toplumsal alanın ideolojik ve meşru savunma 
alanlarından örgütsel olarak ayrıştırılması, 5. Kongrede sadece 
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örgütsel olarak ele alınmış ancak model ve anlayış, tek tek sahaların 
özgünlüğü, nasıl örgütlendirileceği, birbiriyle ve kadın hareketiyle 
ilişkisinin nasıl sağlanacağı konularında somut sonuçlara 
ulaşılamamıştır. Kongreye damgasını vuran örgüt içi sorunlar ve 
çelişkiler dolayısıyla toplumsal alan olan ÖKB alanı için yeterli 
tartışma yapılamamış ve delegeler şahsında yeterli bilinç 
oluşturulamamıştır. Bunlarında etkisiyle alanlarına dönen yada 
ÖKB alanlarına düzenlenen kadrolar gidilen yerlerde etkili 
olamadıkları gibi, 5. Kongreyi de yeterince taşıramamışlardır. Yada 
her alanda ÖKB anlayışı, tanımı örgütlendirilirken kendine göre 
modeller ortaya çıkmasına yol açmıştır. Sahalarda karma ve özgün 
kurumlarda yer alan kadınları, toplumdaki kadınları ve bağımsız 
şahsiyetleri en geniş potada buluşturması ve kadın özgürlüğü 
temelinde yetkin mücadele birlikteliğine kavuşturması düşünülen 
ÖKB böyle ele alınmadığı için bazı sahalarda sadece özgün kadın 
kurumlarının koordinesel birlikteliği, bazı sahalarda daha esnek  ele 
alınmış dolayısıyla kararlı örgütlenmelere dönüşmemiş, bazı 
alanlarda da koşullar ve tasfiyeciliğin tahribatları gerekçe 
gösterilerek bağımsız örgütlenme fes edilmiş,  bazı alanların ise 
gündemine dahi girmemiştir. 

5. Kongre ÖKB’lerin örgütlendirilme sorumluluğunu ilk 
kurultaya kadar olan bir yıllık süreç için PAJK Koordinasyonuna 
vermiştir. PAJK bünyesinde koordinasyondan ve bu zeminde 
bulunan bazı arkadaşların katılımıyla ÖKB komitesi oluşturularak 
çalışmalar başlatılmıştır. Ancak Kadın Hareketinin çok temel bir 
alanı olan ÖKB’lerin ihtiyacını karşılamaya denk bir yaklaşım 
gelişmemiştir. PAJK koordinasyonunun ÖKB çalışmalarında yer 
alan üyelerinin sürekli değişmesi, çalışmaya bir yan iş gibi katılım 
sağlanması, ihtiyaçlara denk kadro düzenlemelerine gidilmemesi ve 
mevcut kadroların işletilememesi beraberinde çalışmanın zamanında 
örgütlenmemesini getirmiştir. 5. Kongrede ÖKB lerin çok 
tartışılamaması ve giden delegelerin kongreyi taşıramamasının 
yarattığı boşluğu PAJK zeminindeki  ÖKB örgütlenmesiyle 
gidermek mümkünken bunun yapılamaması alanlardaki boşluğun 
derinleşmesini beraberinde getirmiştir. Kasım ayında yapılan Kadın 
Hareketi genişletilmiş toplantısında kapsamlı tartışılan ÖKB 
çalışmaları için yeni karar ve planlamalara gidilmiştir. ÖKB 
çalışmasını Kongra Gel siyasi ve sosyal komitelerle, PAJK- ÖKB 
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komitesinin eşgüdüm esprisine dayalı olarak yürütmesi 
kararına ulaşılmıştır. Vakıf, dernek gibi sosyal çalışmalar sosyal 
komiteye, parti kadın kolları ve partilere bağlı özerk birlik 
çalışmaları siyasi komiteye, bağımsız kadın çalışmaları ve dış saha 
çalışmaları ise PAJK bünyesindeki komitelerle eşgüdümlü çalışması 
gibi bir rol paylaşımına gidilmiştir. PAJK  koordinasyonundan 
sosyal ve siyasi komitelere birer arkadaşın katılmasıyla birlikte bu 
komitelerde de kadın komisyonlarına gidilerek eşgüdüm çalışması 
uygun zemin sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca PAJK bünyesindeki 
ÖKB komitesi de yeniden örgütlendirilerek çalışmalara yeterli hale 
getirilmeye çalışılmıştır. 5. Kongreden sonra oldukça gecikmeli 
başlayan bu süreç kurultaya kadarki sürecin ÖKB’lerin her alanda 
örgütlendirilmesi biçiminde ciddi bir çalışmayı çok dar bir zamana 
sıkıştırarak ele alınmasına neden olmuştur. 45 günde bir yapılan 
eşgüdüm komiteleri toplantılarıyla sahalardaki  çalışmaların durumu 
ve kurultaya kadarki sürecin örgütlendirilmesine dair planlamalar 
geliştirilmiştir. Alanlara yeniden yapılanmaya ve ÖKB esprisine 
ilişkin perspektif belgeler ve tartışma  taslakları gönderilerek 
ÖKB’ye dair süreç canlandırılmaya çalışılmış ve gündem 
oluşturulmuştur. Fakat bu sürecin 15 Şubat’tan 21 Mart’a kadarki 
eylem sürecine denk gelmesi ve sahaların yoğun eylem sürecine 
girmesi, aynı şekilde kadın hareketi açısından KJB’nin gündeme 
girmesi ve bunun örgütlenme çalışmalarının başlaması  yeniden 
yapılanma gündeminin pratik olarak zorlanmasını beraberinde 
getirmiştir. Ancak buna rağmen özellikle son üç aylık dönem 
açısından tüm sahalarla düzenli ilişkilerin sağlandığı, çalışmaların 
ÖKB mantığına denk örgütlenmede yoğunluk kazandığı ve belli bir 
düzeyin elde edildiği ifade edilebilir. Eşgüdüm komiteleri açısından 
da birbiriyle ilişkide ve kendini çalışmalara yeterli hale getirme 
noktasında daha örgütlü ve sistemli bir tarz yakalanmaya 
çalışılmıştır. ÖKB alanı PAJK ve YJA STAR alanları gibi homojen 
ve oluşmuş bir yapılanma olmadığından ve bu süreç alanlarda ÖKB 
açısından yeterince değerlendirilemediğinden kadın kurultayı öncesi 
tüm sahalardan temsilcilerin katılımıyla bir genişletilmiş ÖKB 
toplantısına gidilmesinin gerekliliği ve önemi üzerinden bir 
planlamaya gidilmiş ve bu süreç örgütlendirilmeye çalışılmıştır. 
Bunun için tüm sahalarda ÖKB’nin tanımı, mantığı, tek tek 
sahalarda örgütlenme biçimi, sahalar arası ilişkisi, KJB’la ilişkisi 
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konularını içeren bir tartışma taslağı gönderilmiş, alanlardan gelen 
görüşler temelinde eş güdüm komiteleri olarak bir görüş metni 
oluşturulmuş ve alanlardan temsilcilerin gelmesiyle yapılan 
toplantıda  bu çerçevede bir sonuca gidilmiştir. 

 
SAHALARIN 5. KONGRE SONRASI 

FAALİYETLERİNE İLİŞKİN VE MEVCUT DURUMLARI 
 

5. Kongre sonrasında sahaların yeni örgütsel model ve 
anlayışla örgütlenmesi, bu anlamda değişim-dönüşüm sürecini 
devam ettirmeleri, yeni paradigmada derinleşmeleri yeterince  
sağlanamamış, 2. KongraGel ile başlayan tasfiyeciliğinde etkisiyle 
örgütsel dağınıklık bazı alanlarda derinleşmiş, kadroda ve halkta 
kırılma, kaçışlar, moralsizlik yoğunlaşmıştır. Alanlara yeterli kadro 
takviyesinin yapılamaması, gerekli perspektifin sunulamaması, 
giden kadroların sürecin muğlaklığını düşünsel ve pratik düzeyde 
çalışmalara taşırması alanları olumsuz etkilemiştir. Özellikle G.Batı 
Kürdistan, Doğu Kürdistan, Rusya alanlarında bu süreç ciddi 
tahribatların yaşanmasına sahne olmuştur. Irak, Maxmur, Türkiye 
ve Avrupa gibi sahalarda da benzer durumlarla birlikte, kendine 
göre çalışmalara yönelme, ÖKB anlayışını örgütleme durumu 
yaşanmıştır. Değişim dönüşümü kendisi sahiplenerek ciddi 
tahribatlara yol açan tasfiyeciliğin yol açtığı önemli bir sorunda 
sahalarda değişim-dönüşüm sürecinin yeterince sahiplenilmemesi, 
hatta nerdeyse durdurulması olmuştur. Yeni zihniyet ve model 
sahalardaki kadrolar tarafından yeterince kavranılıp 
pratikleştirilmediği için ya sorunlar karşısında eski yöntemlere 
sarılma yada hiç karışmayıp zamana bırakma, çözümü ülkeye 
havale etme gelişmiş, her iki durumda da çözümsüzlük derinleşerek 
daha ciddi tahribatların yaşanmasına yol açmıştır. Genelde yaşanan 
önemli bir sorunda yeni sürecin mücadele araç ve yöntemlerine 
yeterli inancın gelişememesi, karamsar ruh halinin aşılamaması 
dolayısıyla sahalarda çalışma yürütmenin olanaksızlığı ve 
imkansızlığını dayatma olmuştur. Adeta olmaz psikolojisiyle 
mücadele gerekçesi olan koşullar mücadelenin önündeki engeller 
gibi ele alınmış, şikayetçi, zamana bırakan, birbirinden bekleyen bir 
mantık egemen olmuştur. Sahalarda kadın kurtuluş ideolojisine 
dayalı cins bilinciyle kendini eğitme ve yeni savunmalarda 
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derinleşme sağlanamamış olması sürecin diline ve ruhuna 
girilmesini de etkilemiştir. Tüm bunlar dolayısıyla sahalarda 
5.Kongreyle girilen yeni dönem kadın örgütlenmesine girmede, 
ÖKB anlayışını gündemleştirme ve örgütlemede beklenen düzey 
yakalanamamış, süreç gereklerine göre değerlendirilememiştir. 
Ancak kaotik ortamdan çıkış arayışları yaşanan bütün sorunlara 
rağmen kadında ciddi hareketlenmeleri de beraberinde getirmiştir. 
Bir yandan yeniden yapılanma arayışlarıyla değişik modellere, 
konferans ve kongrelere gidilirken öte yandan özellikle 15 Şubat 
sonrasında her alanda başlayan eylemsel sürece kadının çok aktif 
kitlesel katılımı sağlanmış, 8 Mart ve 21 Martla kadının katılımı en 
kitlesel düzeye çıkmış, alanlarda ciddi bir canlanma yaratmıştır. 
Siyasal sürece duyarlılık, kadının toplumsal alanda yaşanan kadın 
katliamlarına, töre cinayetlerine karşı eylemsel duyarlılığıyla 
pekişmiş ve 2005 yılına kadın açısından ÖKB temelinde yeniden 
yapılanmaya  ivme kazandıracak bir canlanmayla giriş yapılmıştır. 
2004 yılının genel hareket ve kadın hareketi açısından yaşanan ağır 
örgütsel sorunlarının yol açtığı dağılma, muğlaklık, karamsarlık ve 
hareketsizlik 2005 yılıyla birlikte aşılarak kadın hareketi açısından 
yeni bir döneme geçiş yapılmıştır.   

  
DOĞU KÜRDİSTAN VE İRAN 
 5. Kongreden sonraki süreç Doğu Kürdistan kadın 

çalışmaları açısından çok sancılı geçmiştir. Alanın hem yaşanan 
tasfiyeciliğin denetimi altında olması hem de kadın hareketinin 
oraya yaklaşımda alanın özgünlüğünü yeterince dikkate almaması, 
kadro takviyelerinin yapılamaması, mevcut kadroya perspektif 
sunulamaması   çalışmaları daha çok etkilemiştir. Önderliğe bağlılık 
anlamında sahanın çok önemli bir potansiyeli olmasına rağmen, 
oranın özgünlüğüne göre bir modelle bu potansiyelin 
değerlendirilmesine gidilememiş, alan çalışmaları büyük oranda 
genelin insafına bırakılmıştır. Bu anlamda kadın çalışmalarının en 
fazla erkek denetimine girdiği alanımız olmuştur. Saha  açısından en 
temel sorun sorunlarını doğru ele alma, doğru tespit etme ve ona 
denk çözümlere ulaştırmadır. Sorunun çözümünü kendi özgücünde 
değil ABD’nin müdahalesinde arayan anlayış alanda adeta 
çalışmaların durdurulmasını, bekleme pozisyonuna girilmesini ve 
işlevsiz kalınarak kadronun üretimden kopmasını böylece 
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dağılmasını beraberinde getirmiştir. Yeni dönem kadroda umut, 
inanç ve moral geliştirmemiş, dış müdahale olmaksızın hiçbir şey 
yapılamayacağında adeta ikna olunmuştur. Parça örgütü olan 
PJAK’ın Kürt sorununun siyasal çözümüne göre kendisini 
belirleyen, bu anlamda doğu Kürdistan kadınının sorunlarını özgün 
ve bağımsız değerlendirip ona denk kadın mücadelesi örgütleyen bir 
yaklaşım geliştirilememesi genelin gölgesinde kalınmasını 
beraberinde getirmiştir. Tüm bu sorunların daha sistemli ve örgütlü 
bir kadın gücüyle aşılması gerekliliğinden hareketle Doğu Kürdistan 
kadın konferansına gidilmiştir. Önemli bir hazırlıkla yapılan 
konferansta sahadaki kadın sorunları ve çözüm yöntemleri kapsamlı 
tartışılarak YJRK’nin ilanı kararlaştırılmıştır. YJRK’nin ilanı 
önemli bir moral motivasyon sağlamış, tanıtım çalışmaları saha 
açısından örgütlendirilmiştir. Ancak YJRK meclisinin nitelik olarak 
yetersizliği, bazı meclis üyelerinin kaçması, İran devletinin saha 
açısından engelleyici politikaları, mücadelede iddialı kadro 
motivasyonun oluşturulamaması, PJAK’ın genel örgütlenmesinden 
çok ayrışamaması YJRK nin oturtulmasını, alan açısından etkili 
olmasını engellemiştir.  

  
GÜNEYBATI KÜRDİSTAN VE SURİYE 
G.Batı Kürdistan Önderliğin bire bir emek verdiği ve çok 

önemli değerlerin yaratıldığı bir alan. Kadın çalışmaları anlamında 
da önemli bir Önderlik mirasının yaratıldığı bir saha. 5. Kongreye 
bu alandaki halktan ve çalışan kadınlardan önemli bir katılım 
sağlanmış, Kongreden sonra alana geçilmiş ve bağımsız kadın 
çalışmalarında belli bir güçte oluşturularak yeni bir çalışma dönemi 
başlatılmıştır. Önemli sayıda kadronun da alana geçmesiyle 
özellikle bağımsız kadın çalışmalarında bir toparlanma sağlanmıştır. 
Ancak alandaki çalışmaların yönlendiricisi ve yoğunlaşma merkezi 
olan PYD de yaşanan tasfiye, aynı dönemde Suriye devletinin 
inkarcı ve imhacı politikada daha da sertleşmesi, ülkede yaşanan 
tasfiyeci sürecin bu saha açısından bir çok kadronun kaçmasına ve 
halk üzerinde ciddi tahribatlara yol açması, bağımsız kadın 
çalışmaları yönetiminin tüm üyelerinin tutuklanması, PYD kadın 
çalışmalarında yer alan kadroların önemli kısmının tasfiyecilikle 
hareket etmesi alanı ciddi bir karmaşaya sürüklemiştir. Bağımsız 
kadın örgütlenmesi 5.Kongreden sonra ÖKB biçiminde kendisini 
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yapılandırmaya çalışmış ancak kadına yönelik somut bir 
politika belirlememiş, misyonuna denk örgütlenmemiş, kadın ve 
kadro sorunlarına yeterli önem gösterilmemiş, kendisiyle uzlaşmış, 
cins çelişkilerinden uzaklaşmış ve sorunların çözümünde dıştan 
beklemeyi, dışa bırakmayı yaşamıştır. Her ne kadar tasfiyeciliğe 
karşı önemli bir karşı duruş içinde olsalar da kendilerini 
yalnızlaştırmış, diğer kadın kurumlarından güç almamış, örgütlü bir 
tarzda tasfiyeciliğe karşı mücadele edememişlerdir. Yalnızlaşma ve 
başarılı olamamanın temel nedeni ben merkezci anlayış olmuştur. 
Öte yandan alanda gerek bağımsız kadın çalışmasında gerekse genel 
çalışmalarda en etkili olan ve en fazla emek sahibi olan arkadaşların 
kadın olması yine Önderliğe bağlılık anlamında bir karşı duruş 
içinde olunması kadın çalışmalarının tasfiye edilmesi çabalarını 
yoğunlaştırmış, çeşitli yönelimlerle çalışma darbelenmiştir. Alanın 
en temel sorunu kadroda yerelciliğin çok köklü olması ve bunun yol 
açtığı parçalanma, birlik olamama, örgüt oluşturamama durumudur. 
Aynı şekilde yeni paradigmaya girememe, eski tarzla hareket etme, 
sistemin belirlediği yasallık sınırlarının dışına çıkamama, 
Önderliğin bıraktığı mirası olduğu gibi koruma ve “ nasıl olsa 
halkımızdır, Önderliğe bağlıdır, bu emek asla kaybolmaz” denilerek 
yeni örgütlenme ihtiyacını ve onun önemini anlamaya girmemedir. 
Hala eski cephe tarzının dışına çıkılmaması, kadroya dayalı tarzın 
aşılmaması bu rahatlığın sonucudur. Hem halka hem devlete 
kaygısız ve rahat yaklaşımın aşılamaması sonucu devletten yada 
halktan tersi yaklaşımların gelişmesi karşısında şoke olma, ne 
yapacağını bilememe dolayısıyla hazırlıksız yakalanma yaşanmıştır. 
Mevcut durumda bu saha açısından gelişmeye en açık çalışma kadın 
çalışmasıdır. Alan en çokta kadın çalışmalarıyla açılım sağlamış 
yada ayakta durmuş bu nedenle devlet için en ciddi tehlike 
dolayısıyla en fazla yöneldiği çalışma kadın çalışmaları olmuştur. 
ÖKB temelinde gelişecek yeni bir örgütlenmeyle tüm değerlere 
sahip çıkılabilir ve alandaki mücadele yükseltilebilir. 

Alandaki örgütlenme gerçeğimiz, Suriye devletinin değişen 
politikası, Ortadoğu’ya müdahale sürecinin yol açtığı gelişmeler ve 
bu alanda kadın açısından yeniden örgütlenme ihtiyaçlarımız 
üzerinde önemli bir hazırlık aşamasından sonra 15-21 Ocak 2005 
tarihleri arasında saha kadın kongresi yapılmıştır. Kongrenin 
sonunda saha kadın çalışmaları YEKİTİYA STAR ismiyle 
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örgütlendirilmiştir. YEKİTİYA STAR  G.Batı Kürdistan ve Suriye 
alanında kadın sosyal, siyasal, hukuksal, ekonomik haklarının 
güvencesi olarak kendisini her alanda örgütleyecek bir aktif 
mücadele programına kavuşturmuştur. 

 
GÜNEY KÜRDİSTAN VE IRAK 
5. Kongreden sonra ilk birkaç ay alana koordinasyon 

düzeyinde bir görevlendirme yapılamadığı için ÖKB çalışmaları geç 
başlamış, PAJK koordinasyonun alandaki BAĞIMSIZ KADIN 
HAREKETİ ve kadın vakfıyla ilgilenme durumu gelişmiş, genel 
kurumlardaki kadın çalışmalarıyla ilgilenme ve bunları ÖKB 
esprisiyle ortaklaştırma örgütlendirilememiştir. Ancak genişletilmiş 
kadın hareketi toplantısından sonra alana PAJK koordinasyonundan 
bir arkadaşın düzenlenmesiyle  ÖKB çalışmaları başlatılmış bu 
temelde tüm kurumların kadın temsilcilerinin katıldığı ve 45 günde 
bir yapılan toplantılarla kadın saha çalışmalarının ortaklaştırıldığı 
bir örgütlenmeye gidilmiştir. İlk dönemde ÖKB çalışmasına 
yaklaşımda inançsız ve iddiasız yaklaşılması ve bunun sonucunda 
toplantılara katılımın aksaması, kadın ortaklaşmasının 
anlamsızlığının ve gereksizliğinin dayatılması beraberinde ciddi 
zorlanmalar getirmiştir. Ancak buna rağmen yetersiz de olsa bir 
örgütlenmeye gidilmiş; seçim süreci, 15 Şubat, 8 Mart ve 4 Nisan 
etkinliklerine bu oluşumun ortak planlamamasıyla gidilmiştir. 
Ortaklaşmanın yarattığı örgütlülüğün kamuoyuna, diğer kadın 
çalışmalarına olumlu yansımaları olmakla birlikte, bazı çelişkileri 
de açığa çıkarmıştır. Ortak faaliyetler her kurumun kendi gücünü 
görüp kendisiyle karşılaşmasını sağladığı gibi diğer kurumlara 
yaklaşımında değişik sorunların ve yanılgılı yaklaşımların 
yaşanmasını beraberinde getirmiştir. Özellikle siyasi parti kadın kol 
gücü ile bağımsız kadın hareketi açısından yıpratıcı tartışmalara yol 
açmıştır. Ortak çalışmadan doğacak gücü görüp esas almaktan ve 
birbirine destek olmaktan ziyade birbirinin çalışmalarını gereksiz 
görme yaklaşımı dışa vurmuştur. Siyasi komitenin düzenlemiş 
olduğu Irak toplantısında bağımsız kadın hareketinin siyasi partiye 
bağlanması yaklaşımı her ne kadar kararlaşmamışsa da alan kadın 
yönetiminden bazı arkadaşlarca da benimsenmiş olması zorlanmaya 
yol açmıştır. Daha sonra alanda kadın temsilcilerinin katılımıyla 
yapılan bir toplantıda bu durumlar değerlendirilerek aşılmıştır. 
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Alanın mevcut özgünlükleri dolayısıyla Musul’daki kadın 
vakfı geçici olarak kapatılmış, kadın çalışmaları siyasal parti ve 
bağımsız harekette yoğunlaştırılmış ve iki siyasi parti kadın 
temsilcisiyle bağımsız kadın hareketi temsilcisinden oluşan kadın 
yürütmesi örgütlendirilmiştir. ÖKB anlayışı alanlarda yerele 
dayanmayı toplumdan kadınları çalışmalara dahil etmeyi gerekli 
kılmasına rağmen bu sahamızda kadroya dayalı, bürokratik tarz 
aşılamamış ve buda çalışmaların giderek daralmasına yol açmıştır. 
Diğer yandan alanda yaşanan kadro ve yönetim sorunları 
aşılamamış, tasfiyeciliğin şekillendirdiği çalışma tarzı ve etkileri 
yıkılamamıştır. Alan için planlanan ve saha çalışmalarını ÖKB 
temelinde yeniden yapılandırmayı sağlaması düşünülen saha kadın 
konferansı ısrarla gündeme alınamamış, koşullar gerekçe 
gösterilerek sürekli ertelenmiştir. Konferansın yapılamaması alan 
çalışmalarının ÖKB temelinde örgütlendirilememesin de belirleyici 
olmuştur. Sahanın bağımsız kadın çalışması  ilk dönemler 
G.Kürdistan ve Irak alanında önemli bir etkide bulunup güçlü bir 
örgütlenmeyi yaratsa da özellikle 5. Kongreden sonra tasfiyeciliğin 
etkisiyle ciddi kadro kaybını yaşamış, yerel ve halk gücünde 
zayıflama gelişmiştir. G.Kürdistanlı kadroların çalışmadan önemli 
oranda ayrılması, diğer parçadan arkadaşların dil ve yasallık 
sorunlarının engeller yaratması, halktan kadınların çok fazla 
katılamaması, kurum kadrolarının iç sorunlarıyla ve birbiriyle 
uğraşmaktan çıkamaması çalışmanın geliştirilmesinde ciddi sorunlar 
yaratmış, alandaki koşulların değerlendirilememesine yol açmıştır. 
Mevcut durumda hem yerelden hem de kadrosal olarak nitelikli bir 
takviye ile yeniden düzenlenmeye ihtiyaç duyan bir çalışma 
konumundadır. 

 
MAXMUR SAHASI 
5. Kongreden sonra PAJK koordinasyonundan iki arkadaşın 

bu alana düzenlenmesiyle bu alandaki çalışmalar örgütlendirilmeye 
çalışılmıştır. Sahada özgün ve genel tüm kurumların temsilcilerinin 
katıldığı Maxmur ÖKB kısa sürede örgütlendirilmiştir. 15 günde bir 
düzenli toplantıların, 45 günde birde genişletilmiş toplantıların 
alındığı ÖKB örgütlenmesine her kurum temsilcisinin iki ay 
sözcülük etmesi, kendi içinde demokratik ve katılımcılığa 
dayanması, kamptaki tüm kadınların kadın ortak gündemi 
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çerçevesinde bir araya gelmesi ve ortak mücadele-eylem 
programının belirlenmesi esaslarına bağlanmıştır. Önemli 
eksiklikleri içermekle birlikte çalışma kısa sürede oturmuş ve kadın 
gücünün ortaklaşması, siyasal sürecin ortak karşılanması 
sağlanmıştır. Kampta özgün ve genel birçok kurum içinde örgütlü 
olan kadının bu espri temelinde gücünü ortaklaştırması kadın 
çalışmalarında ve kamp yaşamına kadının katılımında önemli bir 
etkide bulunmuş, örgütlülüğü güçlendirmiş, eylemsel hareketlilik 
yaratmıştır. İlk dönemlerde kampta daha çok tasfiyeciliğe karşı 
mücadele, tasfiyeciliğin yarattığı etkileri aşma çalışması 
yürütüldüğünden özgün kadın sorunlarında derinleşme yeterince 
sağlanamamış ancak ilerleyen dönemde özelliklede kamp kadın 
konferansının gündeme girdiği dönemden itibaren kadın 
çalışmalarında daha ciddi bir canlanma sağlanmıştır. Önemli bir 
delege bileşiminin katılımıyla kamp ÖKB konferansı yapılarak yeni 
dönem örgütlenmesine gidilmiş ve önemli bir planlamaya 
kavuşulmuştur. Kampta bulunan İŞTAR KADIN MECLİSİ’ nin 
ÖKB anlayışına göre yeniden yapılandırılması ve kamptaki 
kadınların en temel örgütlenme alanına dönüştürülmesinde sıkıntılar 
yaşanmış, ÖKB son konferansta meclis dışında ve meclisle 
eşgüdümlü çalışan üst bir kurum olarak örgütlendirilmiştir. Mayıs 
ayında seçimlere gidecek olan İştar Kadın Meclisinin ÖKB 
anlayışına göre örgütlendirilmesi ve alandaki kadın çalışmalarının 
meclis bünyesinde ortaklaşması alan çalışmalarının oturtulması 
anlamında önemli olmaktadır.  Bu alanda kadın çalışmalarını PAJK 
adına yürüten Bahar’ın kaçışıyla çalışmalar önemli oranda darbe 
görse de kendi öz dinamiklerine ve yerel sistemine kavuşan bir 
örgütlenmeye sahip olması saha açısından önemli bir avantaj 
yaratmaktadır. Mevcut durumda ÖKB kamp konferansında alınan 
kararların hayata geçmesini sağlayacak bir örgütlenme ve 
pratikleşme en temel ihtiyaç durumundadır. 

 
KUZEY KÜRDİSTAN VE TÜRKİYE 
5. Kadın Kongresinden önceki hazırlık sürecine ve 

Kongreye en fazla delege katılımının sağlandığı alan olmasına 
rağmen Kongrenin aktarılmaması, kararlaşmanın yansıtılamaması, 
ÖKB esprisinin çok geç gündeme alınmasına neden olmuş, imkan 
ve olanaklar çok uygun olmasına rağmen ÖKB temelinde 
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çalışmaları örgütlendirme çabası sınırlı kalmıştır. Genel 
örgütün yaşadığı dağınıklığın alandaki etkisi kadar ülke sahasıyla 
sağlıklı ilişkinin oluşturulamaması yeni dönem çalışmalarının 
örgütlendirilememesinde etkili olmuştur. Ülkeyle iliş-kilerin 
dönemsel kurulması, çalışmaların takip edilememesi, gerekli 
perspektifin ve karşılıklı bilgilendirmelerin süreklileştirilmemesi 
çalışmaları etkilemiştir.  Alanın kendi içinde dağınık ve parçalı bir 
gelişme göstermesi, kurum kimliklerinin ön planda olması  kadın 
çalışmalarının ÖKB esprisiyle örgütlendirilmesinin önündeki en 
temel engel olmuştur. Alanda kadın çalışmalarının ortaklaşma alanı 
olarak düşünülen BAĞIMSIZ KADIN HAREKETİ hareket 
esprisine göre örgütlendirilememiş, kadın meclisi bir örgütler 
koalisyonu mantığıyla ele alınmış ve sadece temsili katılım olarak 
ele alınmıştır. Kurumlardaki kadınlar kendi içlerinde cins kimliğiyle 
özgün örgütlenmelerini geliştirmedikleri için DÖKH de cins 
kimliğinde ve mücadelesinde ortak alana dönüşememiştir.  
BAĞIMSIZ KADIN HAREKETİNİ en fazla güçlendirmesi gereken 
özgün kadın kurumları kadın çalışmalarını kendileriyle sınırlı 
tutmuş, örgütsel sorunları da gerekçe göstererek ortak alanı 
güçlendirmeyi ihtiyaç haline getirmemiştir. 2004 Eylül ayında 
yaptığı toplantıyla meclis kurma kararı almış, bunun için bir 
komisyon kurarak çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Kurucu meclis, 
Aralıkta yaptığı ilk toplantısında yeni dönem çalışmalarını 
planlamış, sahada kadın konferansını yapma temelinde bir 
programla meclis tanıtım çalışmalarını başlatmıştır. Ancak yeni 
modelin ve ÖKB anlayışının yeterince  kavranılmamış olması, 
alandaki dağınıklığın henüz tam olarak aşılmaması, meclis 
bileşenlerinin aktifleşmemesi, çalışmaların sınırlı sayıda insanla 
yürütülmesi ve kurum kimliklerinin hala aşılmaması yapılanma 
önünde en temel engel olmayı sürdürmektedir. Meclis 
çalışmalarının yoğunlaşmasının  aktif eylem sürecine denk gelmesi  
yeniden yapılanma sürecini yavaşlatan diğer bir etken olmuştur. 
Tüm bunlarla birlikte meclis çalışmaları kadın ortaklaşması alanında 
önemli bir canlanma yaratmış, yerellerde pilot meclis çalışmaları 
başlatılmış, belli bir düzeyde kadın ortaklaşması sağlanmıştır. 2005 
yılına girişle birlikte alanda kadın mücadelesinde ciddi bir ivme 
kazanılmış, yeniden yapılanma kadın alanında da temel gündem 
olarak yoğunluk kazanmaya başlamıştır. Bu temelde kısa dönem 
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içinde saha kadın konferansına gidilecek şekilde bir çalışma 
programı belirlenmiştir. 

 
AVRUPA SAHASI 
5.Kongreden sonra koşulları itibariyle kısa sürede yeniden 

yapılanmaya girmesi beklenen alanlardan biride Avrupa’ydı. 
Kongreye katılan delegelerin çokluğu, nitelik olarak da bağlayıcı 
arkadaşların sahaya gitmesi, ülkeyle ilişkilerde diğer alanlardan 
daha fazla avantajlı olması bu beklentiyi derinleştirmiştir. 
Önderliğin savunmaları ve 5. Kongre belgeleri çerçevesinde Avrupa 
konferansına gidilerek sahanın ihtiyaçları tespit edilmiş ve nasıl bir 
çalışma, katılımın yeterli olacağı konularında kapsamlı tartışmalarla 
planlamaya gidilmiştir. Kitle çalışmalarında yaşanan nitel ve nicel 
kadro boşluğu genel çalışmaları da zayıflatmış, kadroya dayalı 
çalışma tarzı aşılamamıştır. Çalışmalarda ciddi bir dağılma açığa 
çıkmıştır. Konferanstan sonra ilk iki aylık süre içinde bütün 
bölgelerde gerek çalışan yapıya gerekse kadın kitlesine yönelik 
çeşitli düzeylerde konferans taşırma toplantıları yapılmış, bu 
toplantılarda yeniden yapılanma gündemiyle tartışmalar 
geliştirilmiştir. Yeniden yapılanma çalışmalarına yönelik yürütülen 
tartışmalar gündemde olsa da pratikte örgüt olarak enerji daha çok 
içe dönük sorunlar ve yönelimler karşısında savunma olarak 
tüketilmiştir. Bu anlamda çalışmalara denk bir ürün elde 
edilememiştir. Bölgelerde kadın meclis çalışmalarının alt yapı 
hazırlıkları bütün bölgelerde dönemsel eğitimlerle beslenmiş ve 
belli sonuçlar açığa çıkarılmıştır. Bölgelerde kadının ihtiyacını 
tespit etmede ciddi sorunlar yaşanmazken bu ihtiyaçlara nasıl bir 
örgütlülükle cevap olunacağı konusunda sıkıntılar aşılamamıştır. Bu 
dönem açısından sahanın en temel sorunu yeni zihniyete 
girememek, çalışmaları eski zihniyetle örgütlemek olmuştur. 
Özellikle ÖKB esprisinin eski örgüt zihniyetine göre alanda 
somutlaştırılması pratikte son derece kendine göre bir modelin ve 
tarzın açığa çıkmasına yol açmış buda çalışmalarda gerilemeye yol 
açmıştır. Hiyerarşik, dikey, bürokratik yaklaşımların şekillendirdiği 
tarz hem kadroda hem de halkta ciddi daralmalara ve 
çözümsüzlüklere neden olmuştur. Yeni model yerele, halka 
dayanıyorken bu sahada halk çalışmanın neredeyse dışında 
tutulmuştur. Bunun en çarpıcı örneği ÖKB adına oluşturulan saha 
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kadın koordinasyonunun 15 üyesinden sadece birinin 
halktan olmasıdır. Kadın konferansında tamamıyla kendine göre bir 
espriyle ÖKB örgütlendirilmeye çalışılmıştır. Bir çok genel 
çalışmada kadın olmasına rağmen oluşan ÖKB örgütlenmesinin 
dışında bırakılmıştır. ÖKB sanki sadece özgün ve bağımsız çalışan 
kadın kurumlarına aitmiş gibi bir yaklaşım ve örgütlenme gelişmiş 
buda alanda kadın çalışmaları açısından bir karmaşaya yol açmıştır. 
Yeniden yapılanmaya gidilirken halkın görüşlerini alma, halktan 
kadınların ve en geniş aydın kesimlerin görüşlerini alma esas 
alınmamış bir grup arkadaşın üsten belirlediği model ve anlayış 
genel çalışmalara hakim kılınmıştır.  Ülkeyle kurulan ilişkilerde 
daha çok alandan giden kadroların yol açtığı sorunlar 
değerlendirilmiş, giderek alanda çalışmaların yürütülememesine en 
temel engel olarak ülke kadroları gösterilmeye başlanmıştır. 
Kuşkusuz ülke den giden bazı kadroların yol açtığı sorunlar, 
tasfiyeciliğin alandaki halk ve kadrolar üzerindeki tahripkar 
etkisinin yol açtığı sorunlar çalışmalarda ciddi zorlanmalara yol 
açmıştır ancak adeta “bizde hiç sorun yaşanmadı, ülkede kaçışlar 
yaşandı, sorunlar yaşandı” gibisinden söylemlerle kendini yeterli 
görme, var olanı koruma, statükoda ısrar etme gelişmiştir. Bu 
yaklaşım ülkeden giden perspektiflerin ele alınmasında, ülkedeki 
yoğunlaşmaların paylaşılmasında yüzeysel ve kendine göre 
yaklaşımların gelişmesine yol açmıştır. Giderek yoğunlaşan bir 
çalışma son dönemlerde sağlanmakla birlikte alan açısından yeni 
zihniyete girme ve yeni modeli kavrama en temel ihtiyaç 
durumundadır.  

 
BDT SAHASINA İLİŞKİN 
5. Kongre sonrası alana giden delegeler kongre aktarımını 

yapmış, ÖKB esprisine göre alanın yeniden örgütlendirilmesi 
planlanmıştır. Buna göre üç ay boyunca kongre aktarımı temelinde 
yeni model tanıtılarak delegeler seçilecek ve üç ayın sonunda alanda 
genel kadın konferansına gidilerek sahanın yeniden 
örgütlendirilmesini sağlayacak bir planlama belirlenmiştir. Ancak 
alanda ortaya çıkan örgütsel sorunlar planlamanın hayata geçmesini 
önlemiş aynı zamanda kadın yapısı arasında ciddi parçalanmalar 
yaşanmış kadın çalışmaları büyük oranda genelin denetimine 
girmiş, kadroların arasında güven bunalımı gelişmiş, çalışmalardan 
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soğuma, kendini katmama, birbiriyle uğraşma, tüm çalışmaların 
birkaç arkadaşa bırakılması, halk nezdinde prestij kaybı, giderek asıl 
gündemden uzaklaşma, ülkeye yaklaşımda yanılgı yaşanmıştır. 
Alanda yaşanan bu örgütsel sorunların erken çözülemeyip aksine 
giderek derinleştirilmesi kadrolar arasında özelliklede kadın 
kadrolar arasında gruplaşmalara, karşıtlaşmalara yol açmış ve bunun 
derinleştirilmesiyle daha ciddi düzeyde tahribatlara yol açılmıştır. 
Sahanın Kongra Gel tarafından yönlendirilme biçimi çok başlı, çok 
parçalı olduğundan ve çok sorunlu bazı kadrolara altından 
kalmayacakları sorumluluklar ve kötüye kullanacakları yetkiler 
verilmesinden kaynaklı saha sorunları daha da karışık bir hal almış, 
kişilerin tasarrufuna  ve her türlü kullanılmaya açık bir zemine 
dönüşmesine neden olmuştur.  Sahaya ülkeden yapılan 
düzenlemenin pratikleştirilememesi, alanın kendi haline bırakılması 
sorunların zamana da yayılarak örgüt karşısında ciddi bir tehdide 
dönüşmesine neden olmuştur. Sonuç olarak ÖKB anlayışıyla 
örgütlenme ve en geniş kitlelere ulaşma imkanlarının fazlasıyla 
mevcut olduğu BDT sahasında yeniden yapılanma, örgütsel 
sorunlara ve bunların yol açtığı gündem kaybetmeye kurban edilmiş 
ve süreç 5. Kongre’nin boşa çıkarılması biçiminde ele alınmıştır. 
Alanın ÖKB genişletilmiş toplantıya gönderdiği rapor ciddi bir 
gündem dışılığa ve mücadele perspektifinden yoksunluğa bağlı 
olarak gerçeklikten uzak, kendine göre bulunarak kabul edilmemiş, 
yaklaşım mahkum edilmiştir. Mevcut durumda sahanın ciddi olarak 
gündeme girmeye, örgütsel alanda toparlanmaya, yönetim ve kadro 
düzenlemesini yeniden gözden geçirmeye bu temelde bazı 
kadroların çekilip yerlerine ihtiyaçları karşılayacak daha yetkin 
kadroların düzenlenmesine ihtiyaç duymaktadır. 

 
KAFKASYA SAHASINA İLİŞKİN 
Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ülkelerinden oluşan 

Kafkasya sahası bizim açımızdan çalışmalarımızın epey eskiye 
dayandığı bir alandır. Özellikle Serhat üzerinden gerillayla 
ilişkilenmiş olmasından dolayı Ermenistan’daki halk tarafından 
sempatiyle yaklaşılan ve sahiplenilen bir durumumuz var. Kürtlerin 
yoğunlukta yaşadığı yerlerde önemli bir örgütlenmeye sahibiz. 
Ermeni halkının buradaki Kürt halkıyla yakınlığı, Önderliğe 
sempatisi bu alanda çalışma yapmanın koşullarını bizim açımızdan 
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arttırmıştır. Bu alandan 5. Kongre’ye halktan kadınlardan 
katılım sağlanmış, kongre sonrası önemli bir kadro takviyesiyle alan 
çalışmaları 5.Kongre anlayışı temelinde yeniden örgütlendirilmiştir.  

Kongre sonrası düzenlemelerle alanda kadın çalışmaları 
açısından toparlanma, aktif bir etkinlik süreci başlatma, moral 
düzeyde gelişme yaşanmıştır. Alan kendisini ÖKB temelinde değil 
alanın özgünlüğüne göre hem kadın hem de genel çalışmaların iç içe 
yürütülmesi biçiminde örgütlemiştir. Ülkeden yapılan 
düzenlemelerin gecikmesi ve alandaki yönetim ve yapının ciddi bir 
tıkanma yaşaması ilk dönemler açısından ve eskiden beri orada olan 
arkadaşlarda katılımsızlık, moralsizlik, isteksizlik geliştirmiş, 
alandaki kadro kendisine geçici baktığı için yetkin katılım ortaya 
çıkmamış ancak ülkeden arkadaşların gitmesinden sonra alanda 
önemli bir canlanma ve toparlanma yaşanmıştır. Gürcistan büyük 
bir kadın potansiyelinin bulunduğu bir alandır. Çok fazla kadro 
göndermememize rağmen alandaki kadınların kendi örgütlerini 
kendilerinin geliştirerek çalışmalarını yürüttüğü bir sahadır. Ancak 
bu çalışma çok örgütlü, ideolojik bir çalışmaya 
dönüştürülememekte, dil sorunu dolayısıyla yeterli perspektif 
sunulamamaktadır. Alana yerelden kadınların eğitilip gönderilmesi 
çalışmaların geliştirilmesi açısından önemli bir ihtiyaçtır.  

Genel alan için; en çok emek veren, kendini katan kadınlar 
olmasına ve önemli bir kadın potansiyeli olmasına rağmen alan 
gerçeğinden ve oturmuş sistemden kaynaklı çalışmalar genele tabi 
olmayı getirmekte ve özgün yürütülen çalışmalar genele mal 
edilmektedir. Şimdiye kadar özgün çalışmalar genelle yürütülmüş 
ve özgünlük adına herhangi bir kurumlaşma ve proje 
geliştirilemediğinden özgün çalışma ve kadın örgütlenmesi çok 
yetersiz kalmıştır. Bunun giderilmesi içinde her şeyden önce alanda 
özgün çalışmaların ÖKB esprisiyle yeniden ele alınıp 
örgütlendirilmesi gerekmektedir. Kadın kadroların genel dışında 
sadece kadın çalışmaları için düzenlenmesi, alanın kadın 
potansiyelinin kadın özgürlük mücadelesi temelinde 
değerlendirilmesi açısından hayati önemdedir. Böyle olmadığı 
taktirde genel sistem kadın çalışmalarını güçlendirmeyecek ve kadın 
çalışmaları genel içerisinde boğulmaktan kurtulamayacaktır. Bu 
temelde alanda zemini hem yasal olarak hem de toplum olarak hazır 
olan bir kadın derneğine gitmek ilk etapta önemli olmaktadır. Şu 
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ana kadar böyle bir kurum açamamanın temel nedeni ekonomik 
sorunlardır.  

5.PJA Kongresi sonrası süreç tüm sahalar açısından 
böyle değerlendirilirken Koma Jına Bilind’la girdiğimiz yeni 
dönemde ÖKB’ler açısından daha aktif ve daha örgütlü bir 
sürece girilmesinin gerekliliği üzerinde kapsamlı tartışılmış ve 
yeniden yapılanma temelinde toplantımız bir planlamaya 
gitmiştir. 2005 yılının her alanda kadın yılı olması, bu temelde 
Önderliğimizin Demokratik Konfederalizm projesinin 
halkların olduğu kadar kadınında en aktif katılımına dayalı bir 
proje olarak sahiplenilmesi ve ÖKB alanında konfederalizmin 
gündeme alınarak örgütlenmeye taşırılması planlamasına 
gidilmiştir.  

 
Devrimci Selam ve Saygılar 

ÖKB GENİŞLETİLMİŞ TOPLANTI BİLEŞENLERİ 
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YJA BİLEŞENLERİNİN 
KADIN KURULTAYINA YJA YAPILANDIRMA 

TASLAĞIDIR 
 
           PJA 5. kongremizde karar altına aldığımız ilk 

kurultayımıza doğru giderken, Koma Jına Bılınd'ı (Yüce Kadınlar 
Topluluğu) tanımlama ve örgütlemeye dönük hazırlıklarımız da 
yoğunlaştı.. Kapsamı giderek genişleyen yeniden yapılanma 
çalışmalarımızın ve özellikle de oluşturmayı amaçladığımız Koma 
Jına Bılınd'ın önemli bir bileşeni ve parçası da Özgür Kadın 
Birlikleri (ÖKB) olmaktadır. İçinden geçtiğimiz hayati süreçte 
ÖKB'yi tanımlama, derinliğine kavrama ve amacına, içeriğine denk 
tarzda hızla ve yaratıcılılıkla yaşamsallaştırma büyük önem 
taşımaktadır. Bu amaçlar ve ihtiyaçlar çerçevesinde, Önderliğimizin 
"Bir Halkı Savunmak" adlı eserinden ve görüşme notlarından 
yaptığımız derlemeyi, görüşlerimizi ve temel bazı soruları içeren bir 
tartışma ve görüş oluşturma taslağını tüm kadın yoldaşlara sunarak 
görüşler alındı.  

ÖKB eşgüdüm komiteleri olarak alanlardan ve bireylerden 
gelen görüşler ve komitelerin yoğunlaşma sonuçları en genel 
hatlarıyla bir taslağa kavuşturuldu. ÖKB yapılanması bir konferans 
çalışması olarak hedeflense de süreç açısından yoğunlaşan 
çalışmalar nedeniyle KJB kurultayına gitmeden önce geniş katılımlı 
ÖKB toplantısının gerçekleştirilerek kendisini tanımlaması oldukça 
önem taşımaktadır. Bu temelde yapılanma çalışmalarımıza ışık 
tutacak olan Önderliğin bir halkı savunmak adlı eserinden ve 
görüşme notlarından çalışmamızla ilgili bölümleri temel perspektif 
olması açısından esas alıyor ve örgütlenme gerekçesiyle beraber 
toplantı bileşimine sunuyoruz.  

"... Genel toplumsal özgürlük ve eşitlik, kadın için de direkt 
özgürlük ve eşitlik olmayabilir. Özgün çaba ve örgütlülük esastır. 
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Yine genel demokratikleşme hareketi kadın için olanaklar açabilir. 
Fakat kendiliğinden demokrasi getirmez. Kadının bizzat kendi 
demokratik amaç ve örgüt çabasını sergilemesi gerekir..." 

"... Kadına içerilmiş bulunan köleliği karşılayacak bir 
özgürlük tanımına öncelikle ihtiyaç vardır... Erkek egemen iktidarcı 
zihniyete karşı kadının özgürlükçü doğasal zihniyetini yetkin kılıp, 
öncelikle ideolojik alanda kazanmayı iyi bilmek, tam sağlamak 
gerekir..." 

"... Kadın özgürlüğü politik alana yönelirken, savaşımın en 
çetin yanıyla karşı karşıya olduğunu bilmelidir. Politik alanda 
kazanmayı bilmeden, hiçbir kazanım kalıcı olamaz. Politik alanda 
kazanmak demek, kadının devletleşmesi hareketi değildir. Tersine 
devletçi ve hiyerarşik yapılarla mücadele, devlet odaklı olmayan, 
demokratik cins özgürlüğünü ve ekolojik toplumu hedef alan siyasal 
oluşumları yaratmak demektir. Hiyerarşi ve devletçilik en çok kadın 
doğasıyla uyuşmazdır. Dolayısıyla anti-hiyerarşik ve devlet dışı 
siyasal oluşumlar uğruna kadın özgürlük hareketi öncü rol oynamak 
durumundadır. Köleliğinin politik alanda yıkılması, özünde bu 
alanda kazanmayı bilmesiyle mümkündür. Bu alan mücadelesi 
kapsamlı demokratik kadın örgütlenmesini ve mücadelesini 
gerektirir. Her tür sivil toplum, insan hakları, yerel yönetimler, 
demokratik mücadelenin örgütlenip geliştirileceği alandır. Tıpkı 
sosyalizmde olduğu gibi, kadın özgürlüğü ve eşitliğine giden yol, en 
kapsamlı ve başarılı demokratik mücadeleden geçer. Demokrasiyi 
kazanmayan kadın hareketi, özgürlüğü ve eşitliği kazanamaz..." 

"...Sosyal alanda özgürlük açısından en önemli sorun aile ve 
evlilik gerçeğidir... Radikal bir sorgulamadan geçirilerek 
demokratik, özgür, cins eşitliğini hedefleyen, ortak yaşam esasları 
sağlanmadan bireysel, güdüsel sıkıntılardan ve geleneksel aile 
anlayışından kaynaklanan evlilikler, ilişkiler özgür yaşam yolunda 
en tehlikeli sapmalar olarak rol oynayabilir. İhtiyaç bu tür 
birliklerde değil, zihniyet, demokratik ve politik alanı çözerek 
cinsiyet özgürlüğünü tam sağlamak ve buna uygun ortak yaşam 
iradelerini gerçekleştirmektir..." 

"... Parti şeyleri zaten var. Kitle örgütleri mutlaka olmalı. 
Hem komitelere girebilirler, hem de ayrı kitle örtgütleri olur. Özgür 
Kadınlar Birliği isminde. Bu kendi içinde merkezileşir. Kongre 
içinde siyasal komite içinde olabilirler. Güçlü kadınlar Kongra-Gel 
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içinde bütün komitelerde yer almalı. Zaten öz savunmaları 
olur. Eğitimi ele alsınlar. Demokratik, kültürel çalışmalara el 
atsınlar. Sıkıntı çekmemeleri gerekir. Kadın hareketi, hatta 
cezaevindekiler de dahil kendilerine bağlı sivil toplum örgütleri 
olmalı. Bunları toplumun hizmetine sunmalıdırlar..." 

"... Kadın eksenli demokrasi geliştirilmeli. Demokratik, 
özgür bölgelerde ekonomik, demokratik çalışma yürütsünler. Üç 
köy olsa bile onu demokratikleştirebilirlerse anlamlıdır. Maxmur 
kampı olur. Orada on bin insanımız var. Üç bin çocuk var. 
Demokratik bir model olur. Film çevirsinler, gazete çıkarsınlar, 
sanatla, eğitimle uğraşsınlar..." 

 "... Kadının ayrı örgütü olur. Her ülkede legal anlamda 
Özgür Kadın Birlikleri olur. PJA ayrı, kadın kitle örgütü ayrıdır..." 

“ Acele etmesinler. PAJK Özgür Kadın Birlikleri şeklinde 
kendini örgütleyebilir. Bunu sonradan geniş açarım..." 

"... Anlaşılan örgütsel model konusunda sıkıntı yaşıyorlar... 
Koma Jına Bılınd adı altında hareket edebilirler. Yüce Kadın 
Topluluğu oluyor. Bu ad altında hareket edebilirler. Tartışmalarına 
devam etsinler. İdeolojik içerik ve yapılanma üzerine tartışsınlar. 
Sanırım yalnız birlik ya da parti olmuyor. Derinleşsinler. Özü çok 
önemli..." 

Önderliğimizin savunmaları ve görüşme notlarında da 
önemle vurguladığı gibi, mevcut kaos aralığı nedeniyle eskiyi 
ve yeniyi bağrında barındıran, bunların çelişki ve çatışmasını 
yoğun yaşayan bir kuşaktanız. Kadın doğasıyla uyuşmayan 
ama bizi fazlasıyla etkileyen hiyerarşik ve devletçi paradigma 
şimdiye kadar zihinsel yapılanmamızda köklü yer edindiği 
için örgütsel oluşumlarımız da buna göre şekillenerek kaos 
sürecinden fazlasıyla payını aldı. Yeni çağın gereklerine 
uygun bir ideolojik kimlik tanımlamasını yeterince 
yapamadığımız gibi, toplumsal dokulara da ulaşamadık. 
Toplumla platonik bir bağ kurmanın ötesine çok fazla 
geçemedik. Tepeden örgütlenmeyi esas alan, toplum üstü, 
hiyerarşik ve yetkiyi kendisinde sınırlandıran devlet tarzı 
örgütlenme ve mücadele araçlarımız nedeniyle, toplumsal 
dokunun en önemli bileşeni olan geniş kadın kitlelerine 
ulaşamadık. Ya da ulaştığımız kesimlerde özgürlükçü ve 
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demokratik bir gelişimi yaratamadık. Hatta hiyerarşik-devletçi 
paradigmanın etkileri nedeniyle, kadını cendere içinde tutan 
toplumsal geleneklerle de uzlaşma içerisinde olduk. Politik 
alanda ise çok yönlü zorlanmalarla karşı karşıya kalsak da 
siyaseti toplum lehine geliştirerek demokratikleştirecek ve 
kadın köleliğini bu alanda da aştıracak bir etkinlik ve özgün 
örgütlülük geliştiremedik. Dar ulusal, sınıfsal ve siyasal 
sınırların belirleyiciliği içerisinde, özgün ideolojik, siyasal ve 
sosyal tanımlamamızı yeterince geliştiremediğimiz için ne 
güçlü bir yerelleşmeyi sağlayabildik, ne de evrenselleşebildik. 
Tüm bu yaklaşımlarımız nedeniyle ideolojik. Siyasal ve sosyal 
alanda, yaşadığımız kaos sürecinin de etkileriyle hem bir 
tıkanmayla yüz yüze kaldık, hem de marjinalleşmeyle karşı 
karşıya geldik. Bu tıkanma eski olarak nitelediğimiz hiyerarşik 
ve devletçi paradigmanın aşılmasını, yeni bir paradigmayla 
ideolojik, siyasal ve toplumsal kimliğimizi yeniden 
tanımlamamızı ve bu temelde yeniden yapılanmamızı 
gerektirmektedir. Önderliğimizin çerçevesini çok kapsamlı 
ortaya koyduğu yeni paradigma ekseninde, yeniden 
yapılanmaya hız kazandırmayı amaçladığımız böylesi bir 
süreçte, her şeyden önce hiyerarşik-devletçi zihniyetle 
mücadele ve onun her türlü etkisinden arınma büyük bir önem 
taşımaktadır. Zihinsel anlamda böylesi bir mücadeleyi 
kazanmadan, hiçbir alandaki kazanımdan da 
bahsedemeyeceğimiz açıktır. Bu anlamda yeni paradigmamız 
çerçevesinde zihinsel alanda güçlü bir bilinçlenmeyi 
sağlamak, bunu her tür örgütlenme ve araçlarını geliştirmek 
gerekmektedir. ÖKB temelinde yeniden yapılanmaya giderken 
de öncelikle zihinsel dönüşümü, ideolojik alandaki 
mücadelemizi yoğunlaştırmak, öncelikli görevlerimizden 
olmaktadır.Genel ve özgün örgüt olarak yeni bir aşamaya 
girdik. Önderlik önümüze Demokratik Konfederalizm 
çözümünü koydu. Bu çözüme dayanarak bir Kadın rejimini 
oturtmak gerekir. KJB’ın İdeolojik ayağını PAJK, Meşru 
Savunma Gücünü YJA STAR oluştururken, kitle ayağını  da 
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ÖKB’ler açığa çıkaracak. Bu temelde üç ayak üzerine 
oturttuğumuz kadın hareketinin, mevcut kimliğinin sadece 
Kadın Kurtuluş İdeolojisi temelinde bir bağ olarak ele 
alınması, ancak, örgütsel anlamda bir hukukun net 
belirlenmemesi geçtiğimiz sürecin temel zorlanmalarının da 
kaynağıydı. Bu kadın örgütlenmeleri açısından belli 
zorlanmaları ve dağınıklığı getirdi. Bu karmaşanın ve 
parçalılığın aşılması, insafa bırakılan eşgüdüm 
ilişkilenmesinin örgütsel bir sisteme kavuşturulması 
gerekmektedir. ÖKB bir yerlerin eki-uzantısı olmamalı, tali 
değil esas olarak ele alınmalı, kadının rengi her çalışma 
sahasında belirginleştirilmelidir. Örgütlenme modeli 
yukarıdan aşağıya değil aşağıdan yukarıya olabilmeli program 
ve tüzük kitleye dönük olabilmelidir. Kadın çalışmaları 
tabandan gelişirse kadro hareketi olmaktan çıkabilecektir. 
Demokratik örgütlenme yapılanması piramid olarak ele 
alındığında, tabanda örgütlenen kadın örgütlerinin üste doğru 
şekillenmesi tabandaki örgütlenmelerin üste doğu 
şekillenmesidir. Bu da ÖKB’nin iş ve rol koordinasyonu 
üzerinden merkezileşmesidir. Aksi durumda her zeminde 
çalışma yürüten ama bir vücudu olmayan, belirsiz aynı 
zamanda tanımsız ve salt toplumsal örgütlenmede benimsenen 
prensip bir anlayış olmanın ötesine geçmeyecektir. Bu temelde 
ÖKB’lerin kendi içinde merkezileşmesi, özgün bir örgütlülüğe 
kavuşturulması gerekmektedir. Buna dayanarak yeni 
paradigma ekseninde her alanda kendi amaçlarımızı 
yaşamsallaştırmak için yoğun bir çaba harcamamız ve özgün 
örgütlülükleri geliştirmemiz gerekmektedir. Özellikle kadın 
kurtuluş ideolojimizin toplumsal dokuya ulaştırılmasında, 
böylelikle de toplumun, en fazla da kadının öz örgütlülükleri 
yoluyla demokratikleştirilmesinde ÖKB'ler hayati bir misyon 
yüklenmiştir. Toplumun demokratikleştirilmesi yolunda 
ÖKB'lerin yeni paradigma çerçevesinde belirleyeceği 
örgütlenme modelleri ve mücadele yöntemleriyle siyasetin 
demokratikleştirilmesinde de aktif bir rol oynamaları 
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gerekmektedir. Siyaset ve ekonominin belirleyiciliğinde 
büyük bir sıkışmayı yaşayan sosyal alandaki örgütlülük ve 
mücadele ise zihniyet ve demokratik siyasetteki 
mücadelemizde kaydedeceğimiz kazanımlarla iç içe daha fazla 
ele alınmayı gerektirmektedir. Bu alanda cinsiyet özgürlüğünü 
sağlayacak bir yaşam iradesini oluşturmak, ÖKB'nin en hayati 
görevlerinden olmaktadır. Ayrıca en fazla da kadının 
özgürlükçü doğal zihniyetine göre yapılanmayı esas almak, bu 
temelde kadına dayalı yerel kimliği geliştirerek açılım 
sağlamak ve böylelikle evrenselleşmek gerekmektedir. 
Önderlik, özellikle de kadının kendi öz yönetimlerini 
örgütleyen köy, kasaba, mahalle ve kent meclislerinin 
örgütlendirilmesini demokrasi çalışmamızın merkezine koydu. 
Buna taban örgütlenmesi ve taban demokrasisi dedi. Halkın ve 
kadının yerelde komünal değerlere göre örgütlendirilmesi, 
yaygın olarak en basit güncel ihtiyaçlarının karşılanmasından 
en esasta toplumsal soruna kadar her ihtiyaca ve her kesime 
uygun örgütlülüğün geliştirilmesi gerekir. Erkek egemenlikli 
sistemin dışına çıkarak kendini yaşamın her alanında 
örgütlemek, böylece kendi kendine yetebilen bir düzen 
oluşturabilmek, erkek egemen sistem ve baskıcı güçler 
karşında kendini koruyabilmenin imkanlarını sağlayacaktır. 
Öz örgütlülük, öz yönetim gücüyle erkek egemenlikli 
toplumun karşılamadığı alanlarda, kadına toplumsal hizmetler 
götürülebilir. Bunların hepsini sağlamak güçlü örgütlenmeyle 
mümkündür. Yine kadının ortak gündemlerini oluşturan, her 
kesimden kadının bir araya gelerek sorunlarını tartıştığı ve 
çözdüğü, diğer halkların kadınlarıyla da ortaklaşan zeminleri, 
yaratıcı model, yöntem ve araçlarla artık oluşturmak, en 
ertelenemez görevimiz olmaktadır. Herşeyden önce ÖKB 
esprisinde bağımsız kadın kimliği ve örgütlenmeleri çok 
önemlidir. Toplumun tüm kesimlerindeki kadınların ve genel 
kurumlarda örgütlü kadınların bağımsız kadın kimliğiyle 
özgürlüğünü örgütlemesi ve bu temelde ortaklaşması, gücünü 
bir potada buluşturarak en örgütlü tepkisini açığa çıkarması 
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demek olan ÖKB, kendi işleyiş ve mekanizmalarını 
da aynı şekilde bağımsız kadın kimliğiyle geliştirecektir. Bu 
temelde, Önderlik perspektifleri ışığında yürütülen 
tartışmalardan, alanlardan alınan görüşlerden ortaya çıkan 
ÖKB’lerin örgütlendirilme biçimine ilişkin taslağı 
arkadaşların tartışmasına sunuyoruz:  

1- ÖKB Çalışma Merkezinin(İş 
ve rol Koordinasyonu)’nun  
Örgütlendirilmesine İlişkin; 

  
a- ÖKB’ler Demokratik Konfederalizme 

geçişin örgütlenmesidir . 
b- ÖKB’lerin örgütlendiği tüm alanlarla 

koordineli bir çalışmayı yürütülebilmesi için 
merkezileşmesi, iş ve rol koordinasyonun 
temelindedir. Merkezi koordinasyon hiyerarşik 
yapılanma ve karar merkezi konumunda olmayı 
reddeder . 

- Alışıla gelen merkezi anlayışı kırma 
amaçlı kendi tanımını ve işleyişini ‘iş ve rol 
koordinasyonu’ biçiminde adlandırır.  

- Adından da anlaşılacağı gibi sadece 
karar, müdahale ve yaptırım gücü ile işleyen bir merkez 
olmaktan ziyade, tüm alan çalışmalarından kendini sorumlu 
görür, alanlardaki ÖKB’lerin inisiyatifini kırmayan, tüm 
alanlarla eşgüdüm halinde çalışan, esnek ve tabandan  
örgütlenmenin üste doğru şekillenen modelidir. 
ÖKB Koordinasyonu tüm alanların katılımıyla, yılda bir 
yapılacak olan ÖKB konferansı sonucu seçilen koordineden 
oluşur. 

              -Koordinasyon sayısı, çalışmalara ve ihtiyaca 
göre belirlenir. 

              - Koordinasyon, örgütlerin tüzel kimliğini 
gözetir.   
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c- ÖKB genişletilmiş toplantısında alınan 
kararlarların pratikleşmesi ve çalışmaların 
örgütlendirilmesi açısından, 1. konferans 
hazırlıklarını, Kurultay da belirlenecek tarihte 
başlatır.  

d- Örgütlerin program-tüzük, yönetmelik, 
sözleşme vb işleyişlerini dikkate alarak, kendi 
çalışma ilkelerini çalışma özgünlüğüne göre 
oluşturur.  

e-  Birliği oluşturan örgütlerin iradesini 
tanır, temsil eder. Ayrıca her ne kadar esnek bir 
örgütlülük ise de ilişkiler gevşek değildir.  Güçlü 
bir birlik oluşturma temelinde, demokratik bir 
işleyiş ve örgütsel hukuk esas alınır.  

f- ÖKB’lerin sahalarda örgütlenme 
sürecinin tamamlanarak, legal örgütlenme 
imkanlarını oluşturur. İş ve rol koordinasyonunun 
legal sahaya taşırılmasını hedefler .  

g- ÖKB, ihtiyaç temelinde komiteleşmeye 
ve komisyon oluşumlarına  gider. Eğitim faaliyeti 
düzenler. 

 
2- KJB kadın konfederalizmini ifade 

etmektedir. ÖKB bir ayağını oluşturmaktadır.   
            KJB, tüm kadın özgürlük mücadele 

değerlerinin toplandığı, aynı zamanda her alanda örgütlenen 
kadının çatı örgütüdür. Farklı alanlarda çalışma yürüten ve 
örgütlenen kadının, ortak iradi üst kimliğidir. Tüm kadın 
çalışmalarını temsil gücüne sahiptir. KJB’yi oluşturan 
örgütlerin iradesi dışında, üst diye tabir edilebilecek, salt tek 
başına karar ve onay örgütü değildir. Tabandan gelişen görüş 
ve kararların tüm kadın yapısına mal edilebilmesini 
sağlayacak, ortak karar gücüne ulaştırabilecek organdır.  Bu 
temelde;  
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- ÖKB’ler KJB’ye karşı 
sorumludur. KJB program ve tüzüğü ÖKB için 
bağlayıcıdır.  

- ÖKB, Kongra-Gel komiteleriyle ihtiyaç 
dahilinde ilişkilenebilir, Ancak Kongra-Gel ile  
ilişkilerini KJB üzerinden yürütür. 

- ÖKB’ler, KJB içerisinde temsilini, ÖKB 
“iş ve rol koordinasyonu” üzerinden sağlar.  

2- ÖKB’lerinin alanlardaki 
örgütlenmesine ilişkin ; 

  
a- ÖKB toplumsal çalışma yürüten kadının 

ve kadın örgütlerinin ortak kimliğidir. ÖKB 4 
parçadaki ve yurtdışındaki kadın iradesinin 
ortaklaştırılması, ideolojik kimliğin toplumsal 
alana yedirilmesi aracıdır. İdeolojik bir 
birliktelikten ziyade, ideolojik amaçlar 
doğrultusunda hareket eden, kadının özgürlük 
çıkarları için mücadele yürüten farklı kadın örgüt 
ve şahsiyetlerin katılımına açık, ortak örgütlenme 
olarak esnek, sosyal, siyasal, kültürel bir kimliktir. 

b- ÖKB’lerin örgütlenmesiyle sıfırdan bir 
kitle yaratılmıyor. Yaratılan miras üzerinden, 21. 
yy çağsal gelişmelerine göre cins bilinciyle 
aydınlanmış kadro ve kitle anlayışını alanlarda 
geliştirmeyi esas alır.  

c-  ÖKB’ler, kitle örgütlenmelerinde 
kadının ortak ruh ve bilinciyle ihtiyaçlarının iyi 
belirlenmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda bir 
örgütlenmeyi de içerir. Her sahanın kendine göre 
özgünlükleri vardır. Sahaların toplumsal ilişkileri, 
örgütlülüğünün, yasal veya meşru olma durumu 
örgütsel mekanizmaları da etkilemektedir. Buna 
göre ÖKB tüm parçalardaki ve yurtdışındaki 
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örgütlenmelerini gerçekleştirirken, bu hususları göz 
önünde bulundurur. 

d- ÖKB’ler her alanda legalleşmeyi esas 
alarak, kendi örgütlülüğünü buna göre tanımlamlar. 

e- Her sahadaki ÖKB’ler kendi 
koşullarında örgütlenmelerini tamamladıktan sonra, 
alanlar arasında deneyim, bilgi alış verişi ve 
eşgüdümü sağlamayı esas alır,  bu temelde örgütlü 
bir kadın mücadelesini geliştirmeyi  ve ortak kadın 
kimliğine ulaşmayı hedefler. 

f-  ÖKB bağımsız kadın kurumlarında, 
karma kurumlarda yer alan bütün kadınların; kadın  
kimliğinden ötürü yer aldıkları, ortak gündemde 
buluştukları  kadın kimliğidir. Gerek bağımsız 
kadın örgütlenmeleri, gerekse karma kurumlarda 
yer alan kadınlar, birey ve kurumsal olarak özgür 
kadın kimliği ile ÖKB içinde yer alır ve mücadele 
eder.  

g- ÖKB alanlarda  bağımsız kadın 
kimliğini açığa çıkarmayı hedefler. Kadınların, 
sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarına 
göre örgütlenme ve bunum kurumlaşmalarını 
sağlamayı  teşvik eder.  

h- Kadınlar, yaşadıkları alanlardaki mevcut 
yasal ve meşru haklarına göre kendi ihtiyaçlarını 
belirler. Bu ihtiyaçlar üzerinden kendilerini ÖKB 
içinde tanımlar. ÖKB, kadın kimliği, aydınlanma 
ve bilinç yükseltme yaklaşımını esas alır ve 
geliştirir. Bileşenler, kendi rol ve misyonlarını 
tanımlayarak ÖKB içinde yer alır. 

i- ÖKB kitle örgütlenmelerinde ortak ruh 
ve bilincin örgütlenmesi olduğundan, Koma Jına 
Bilind içindede toplumsal alanın örgütlenmesi 
olarak kendini ifade eder. Her bileşen KJB içinde  
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tüzel kişiliği ile yer alır. KJB bünyesinde 
yer alan tüm bileşenlerle eşgüdüm içerisinde olur. 

j- Tarz, yöntem, mantık, zihniyet değişimi 
olmadan sadece ÖKB adı altında örgütlenmek, isim 
değişikliğine gitmenin ötesine geçmeyecektir. Bu 
temelde, ÖKB salt bir espiri olarak ele alınamaz,  
zihneyet değişiminin örgütsel ifadesi olarak 
tanımlanır.   

- İktidarcı, dikey vb. örgütlenmeden 
ziyade, yatay ve tabana dayalı olmayı ilke olarak 
benimser. Öncü örgüt ve kadrolara düşen rol, 
kolaylaştırma ve aydınlatma rolüdür. 

 
- ÖKB’de yetkiler halktadır. Halk adına, 

kadın adına çalışma değil, %80 %90 halkın 
yürüttüğü çalışmalardır.  

k- ÖKB, Özgür Yurttaş Hareketi 
çalışmalarında, yurttaşlık bilincini halka 
taşırmadan, kadın meclislerini oluşturmadan 
sorumludur. Kadının öz yönetimini, öz yeterliliğini, 
demokratik cinsiyet özgürlüğüne dayalı mücadeleyi 
tabandan geliştirmeyi hedefler. Bu da mahalle, köy, 
kasabalara kadar örgütlülük yaratmayı, toplumun 
en küçük hücrelerine kadar örgütlenme demektir. .  

l-  ÖKB’ler, Toplumsal Sözleşmenin 
topluma taşırılmasından, toplumun değişim ve 
dönüşümünden, demokratik bilincin 
geliştirilmesinden sorumludur.  

m-  ÖKB’ler ekoloji, yerel yönetimler, 
konfederalizm, özgür yurttaşlık gibi konularda 
araştırma inceleme grupları, atölye, bilinç 
yükseltme çalışmaları geliştirir.  

 
 
 



  

102  
  

SAHALARDA ÖKB YAPILANMASINA VE 
PLANMAYA İLİŞKİN ÖNERİLER-PROJELER 

 
          AVRUPA 

- ÖKB  bu sahada özgün ve karma kurum 
ve kuruluştaki kadın kitlesini kapsar, legalleşmeyi 
esas alarak  kendi belirleyeceği isimle örgütler. 

- ÖKB iki aşamada kendisini örgütler; 1. 
örgüt modelinin oturtulması için hazırlık 
çalışmaları yaparak, yeniden yapılanma tartışmaları 
ekseninde kadın halk platformlarına gider, 
bilinçlenme çalışmalarından sonra 2. dönem 
çalışmalarında, toplantılar yaparak  tüm örgütlerin 
delegeleriyle, konferansına gider. 

- Başlangıç itibariyle  mecliselere 
gidilerek pilot bölgeler seçilip örgüt modelinin 
oturtulmasını esas alır. 

- Ülke özgünlüğüne göre yasal zeminde 
çalışma yürütmenin koşullarının değerlendirilir.  

-  Halk konseyindeki kadın, kadın kimliği 
ile  kadın meclislerinde yer alır. 

- Alandan başlanılarak bölge düzeyinde 
meclislerin oluşturulmasını hedefler.   

- Disiplin esaslarını belirleyen bir 
komisyonun oluşturulması. 

- Mali örgütlenmeye gider, ekonomik 
alanda projeler oluşturur.   

- Sosyal,  siyasal, kültürel  Aktüel içerikli 
bir yayın için kurumlar bünyesinde birimler 
oluşturur. 

- Birliğin çalışma prensiplerini, ilkelerini 
( tüzük-program, yönetmelik, sözleşme vb.) 
esaslarını belirler. 

- Toplumsal Sözleşmenin bu alanda 
Topluma taşırılması yine  toplumun değişim 
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dönüşümünde, demokratik bilincin 
geliştirilmesinden sorumludur.  Bu temelde projeler 
geliştirir ve eğitimleri örgütler. 

- Ekoloji, yerel yönetimler, 
Konfederalizm, Özgür Yurttaşlık vb. güncel 
konularda araştırma inceleme grupları, atölye, 
bilinç yükseltme çalışmaları geliştirir.  

 
         BDT 

- ÖKB iki aşamada kendisini örgütler; 1. 
örgüt modelinin oturtulması için hazırlık 
çalışmaları yaparak, yeniden yapılanma tartışmaları 
ekseninde uygun alanlarda kadın halk 
platformlarına gider, bilinçlenme çalışmalarından 
sonra 2. dönem çalışmalarında, toplantılar yapar. 
Üç eyalette ki örgütlenmeler tamamlandıktan sonra   
tüm örgütlerin delegeleriyle, konferansına gider.  

- ÖKB  bu sahada özgün ve karma kurum 
ve kuruluştaki kadın kitlesini kapsayarak, 
legalleşmeyi esas alır.  kendi belirleyeceği isimle 
örgütlenir. 

- ÖKB kendisini BDT  de yasallaştırır. 
Her kesimden (federasyondan, otonomiden, 
basından, kültürden, oluşturulan kadın 
meclislerinden....)  bir yönetim bileşimiyle saha 
koordinasyonu şeklinde örgütlenir.  

- Federasyon’daki, otonomi’deki kadın 
komiteleri ve çalışanlarını bir örgütlülüğe 
kavuşturur. Bu da yasal zeminde araştırılıp, 
federasyon, dernek vb. formülleştirilip, BDT 
sahasında ÖKB’nin önemli bir bileşeni olur.  

- Meclis tarzında örgütlenmenin  uygun 
olduğu yerlerde bölge, köy meclisleri çalışmasını 
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yürütür. köylerden seçimler yapılarak bölge 
meclislerine gidilir. (Orta Asya)  

- Önceden planlaması alınan kadın 
derneklerinin bölgelerde oluşturulmasını hedefler. 
(Ukrayna-Rusya) 

- Kadına dönük stö örgütlenmesi için 
maddi desteğin sunulması ve projelerin 
geliştirilerek maddi kaynağın oluşturulmayı 
hedefler.  

 
          KAFKASYA 

- Bölge özgünlüğünden dolayı şimdiye 
kadar özgün çalışmalar yapılmamış, çalışmalar, 
genelde birlikte yürütülmüştür. ÖKB oluşması için 
önce özgün örgütlülüğün yaratılarak, özgün ile 
genel çalışmaların ayrışması gerekir. Her bölgede 
bunların koşulları olmasa da Kürtlerin yoğun 
olduğu bölgelerde çalışmalar başlatılır. 

- Yeniden yapılanma tartışmaları ile 
toplantılar başlatılır, pilot bölgeler seçilerek meclis 
oluşumuna gidilir.  

- Meclis bünyesinde komisyonlar 
oluşturulur. Eğitim, halkla ilişkiler, örgütlenme vb. 
komiteleşmeye gider. 

- Üç ülkede Gürcistan, Ermenistan, 
Azerbaycan’da kadın eksenli ortaklaşmayı 
hedefler.  

- Ermenistan’da daha önce hedeflenen 
Kadın derneğini açar.  

- Alana kadro aktarımının 
gerçekleştirilmesi.  

 
         TÜRKİYE 
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- ÖKB kendisini BAĞIMSIZ 
KADIN HAREKETİ şeklinde örgütleyip, kadının 
bulunduğu her alanda kadının örgütlülüğünü 
yaygınlaştırmayı, bağımsız kadın kimlik bilincini 
geliştirmeyi sağlar. 

 
-  Türkiye sahası meclis tarzı 

örgütlenmeye,  kadın öz örgütlülüğünü açığa 
çıkarmaya,  özgür yurttaş bilinci geliştirmeye , 
konfederalizm sisteminin pratikleşmesine en 
elverişli sahalardandır. Bundan hareketle 
çalışmalarını mahalle, köy ,şehir kadın meclisleri 
şeklinde en yaygın örgütlülüğünü hedefler 

 
- Toplumsal  Sözleşmenin bu alanda 

Topluma taşırılması yine  toplumun değişim 
dönüşümünde, demokratik bilincin 
geliştirilmesinden sorumludur.  Bu temelde projeler 
geliştirir ve eğitimleri örgütler. 

 
- Yakın bir zamanda yapmayı pılanladığı 

konferansta ,Ekoloji ve yerel yönetimler, 
Feminizme bakış açımız ve kadın kimliği, 
Konfederalizm, Özgür Yurttaşlık,Türkiyeli ve Kürt 
kadınının durumu, mali politikalar, kürt sorununun 
demokratik çözümüne yaklaşımımız ,çalışma 
ilkeleri(tüzük  program ,yönetmelik,sözleşme 
vb),yeniden yapılanmada çrgütlenme,eğitimve 
eylem çizgimiz gündemleri ekseninde kararlaşmayı 
hedefler.  

 
 
            İRAN 

- YJRK şeklinde örgütlen kadın 
çalışmaları  İran’ın özgün konumundan dolayı 
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öncelikli olarak özgün çalışmasını oturtur. İkinci 
aşama da  ÖKB örgütlendirilir.  

- İllegal çalışmaların legalleştirilmesi için 
demokrasi mücadelesinin yükseltir.  

- Birlik, kadın kurtuluş ideolojisini ve 
demokratik –ekolojik toplum paradigması 
ekseninde geniş çevreleri kapsayan kültür, siyaset, 
hukuk, basın-yayın ve gerekli göreceği tüm 
toplumsal konularda çalışma yürütür.   

- Kültürel çalışmalara ağırlık verir ve 
uygun yerlerde derneklerin açılmasını teşvik eder.  

- Basın yayın çalışmalarına ağırlık verir. 
Kitap tercümeleri, dergi, vb. geliştirir. Baharê 
Zên’in güçlendirir.   

- Fars, Acem, Arap vb. kesimler ile farklı 
kadın dernekleri, feminist hareketlerle ilişkilerin 
geliştirilmesini hedefler.  

- Toplumsal Sözleşmenin bu alanda 
Topluma taşırılması yine  toplumun değişim 
dönüşümünde, demokratik bilincin 
geliştirilmesinden sorumludur.  Bu temelde projeler 
geliştirir ve eğitimleri örgütler. 

- Ekoloji, kadın Sorunu (Recm, 
intihar..vb.), İran kadın tarihi, Feminizm, 
Konfederalizm, Özgür Yurttaşlık vb. güncel 
konularda araştırma inceleme grupları, atölye, 
bilinç yükseltme çalışmaları geliştirir.  

 
          SURİYE 

- ÖKB Suriye parçasında Yekiti-Star 
şeklinde örgütlenir. 

- Yekitiya- Star Kongre kararını ÖKB 
espirisi ile pratikleştirir.  

- ÖKB yekitiya Star üzerinden dış ilişki 
boyutunda Lübnan’a açılım sağlamayı hedefler.   
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- Mevcut durumu da yasallaşma 
zemini yok, fakat sağlık, kültür vb alanlarda hukuki 
esneklik olduğundan bunun değerlendirilmesi ve 
yurttaş hareketinin geliştirilerek demokratik legal 
örgütlenme imkanının yaratılmasını sağlar.  

- Toplumsal Sözleşmenin bu alanda 
Topluma taşırılması yine  toplumun değişim 
dönüşümünde, demokratik bilincin 
geliştirilmesinden sorumludur.  Bu temelde projeler 
geliştirir ve eğitimleri örgütler. 

- Ekoloji, Feminizm, Konfederalizm, 
Özgür Yurttaşlık vb. güncel konularda araştırma 
inceleme grupları, atölye, bilinç yükseltme 
çalışmaları geliştirir.  

 
            IRAK 

- ÖKB Irak’ta BAĞIMSIZ KADIN 
HAREKETİ şeklinde örgütlenir.  

- ÖKB iki aşamada kendisini örgütler; 1. 
örgüt modelinin oturtulması için hazırlık 
çalışmaları yapar, bilinçlenme çalışmalarından 
sonra 2. dönem çalışmalarında, toplantılar yaparak  
tüm örgütlerin delegeleriyle, konferansına gider.  

- Mevcut BAĞIMSIZ KADIN 
HAREKETİ; zemini uygun olan alanlarda meclis 
oluşumuna gider. Daha sonra bütün özgün ve 
karma kurumlardaki kadınların temsilini bulduğu 
bir üst koordinasyon oluşturur.  

- Hewler, Soran alanlarında yapılanma 
çalışmaları ekseninde dernekleşmeye gider. 

- Alanda mevcut olan vakıf, dernek 
çalışmaları aktifleştirir. 

- Yasal olarak alanda bulunan kadın 
kurumları ile ilişkilenilir, ortaklaşır. 
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- BAĞIMSIZ KADIN HAREKETİ 
konferans hazırlıklarını hızlandırarak 2005 yazında 
bir konferansala kendini ilan etmeyi esas alır. 

-  Kadın hareketinin yayın organı  
Arapça, Soranca yayınlanır. 

- Alana kadro takviyesinin yapılması. 
- Toplumsal Sözleşmenin bu alanda 

Topluma taşırılması yine  toplumun değişim 
dönüşümünde, demokratik bilincin 
geliştirilmesinden sorumludur.  Bu temelde projeler 
geliştirir ve eğitimleri örgütler. 

- Ekoloji, Feminizm, Konfederalizm, 
Özgür Yurttaşlık vb. güncel konularda araştırma 
inceleme grupları, atölye, bilinç yükseltme 
çalışmaları geliştirir.  

 
          MAHMUR 

- Konferansta alınan karar gereği ÖKB 
örgütlenmesine gidilir.  

- İştar meclisi bünyesinde yürütülen 
çalışmaların ökb çatısı altında yürütülür. İştar 
meclisinin işlevsellik kazanması, sosyal, kültürel 
gelişme, ekonomik kalkınma amaçlı projeleri 
geliştirmesini hedefler.  

- ÖKB koordinasyonu tüm örgütlerin 
temsilcilerinden oluşur . 

- ÖKB’ye bağlı Dış ilişkiler komitesinin 
oluşturulması, Barış anaları insiyatifinin genel 
Parçalardaki Barış anaları insiyatifleri ile Barış 
anaları Ağını geliştirir.  

- Kadın hukuk bürosunun açılması 
hedeflenir.  

- Özgür Kadın Parkının açılması için 
çalışma yürütür.  
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- Toplumsal Sözleşmenin bu 
alanda Topluma taşırılması yine  toplumun değişim 
dönüşümünde, demokratik bilincin 
geliştirilmesinden sorumludur.  Bu temelde projeler 
geliştirir ve eğitimleri örgütler. 

- Ekoloji, Feminizm, Konfederalizm, 
Özgür Yurttaşlık vb. güncel konularda araştırma 
inceleme grupları, atölye, bilinç yükseltme 
çalışmaları geliştirir.  

- Özgür Yurttaş Hareketi espirisi 
temelinde Yurttaşlık bilincini halka taşırmada, 
kadın meclislerini oluşturmadan sorumludur. 
Kadının öz yönetimi, öz yeterliliği, demokratik 
cinsiyet özgürlüğüne dayalı mücadelenin tabandan 
geliştirilmesini hedefler. Kadın meclisleri semt 
meclisleri  şeklinde örgütlenebilir. 

 
Devrimci Selam ve Saygılarla 

                          3. NİSAN. 2005 
ÖKB BİLEŞENLERİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

110  
  

 
KADIN ÖZGÜRLÜK KURULTAYI’NA 

KADIN HAREKETİNE İLİŞKİN BİREYSEL 
RAPOR ÖZETLERİDİR 

 
Kurultay hazırlık çalışmaları kapsamında kadın 

hareketi koordinasyonu kararı ile tüm arkadaşlardan beşinci 
kongre sonrası sürece ve yeniden yapılanmaya ilişkin görüşler 
ile KJB örgütlenmesine ilişkin somut öneriler istenmiş, YJA-
Star, PAJK, Bilim-sanat akademisi, PKK inşa okulu, 
PÇDK’den istenen sürede raporlar ulaşmış, hazırlık 
komitesince okunarak özetlenmiştir. Yeniden yapılanma 
sürecinde önemli bir anlam ifade eden kurultayımıza 
olabildiğince geniş arkadaş kesiminin görüşlerinin 
yansımasını önemli gördüğümüzden raporlardan özetlerini 
kurultay bileşimine sunmayı önemli görüyoruz. Bu temelde 
arkadaşların görüşleri özetle aşağıdaki gibidir: 

Birçok arkadaş rapor taslağında belirtilen konuların 
içeriğine ilişkin kadın hareketi çalışmaları hakkında bilgisi ve 
yoğunlaşması olmadığını belirterek görüş bildirmemiş. Bu 
sonuca yol açan temel nedenler olarak kadın hareketi 
çalışmaları arasındaki kopukluk, bilgi akışının sağlanamaması 
ve örgütsel bilinç yetersizliği eleştirilen konuların başında 
geliyor. Beşinci kongre aktarımlarının yapılmaması, yüzeysel 
ya da kendine göre yapılması da arkadaşların en çok 
eleştirdikleri konular arasında yer alıyor. Raporların 
birçoğunda PAJK’a yönelik değerlendirmeler  eski PJA 
modeli üzerinden yapılması bu durumun göstergelerinden biri 
olarak öne çıkıyor.   

Beşinci kongre süreci sonrasına ilişkin arkadaşların 
büyük bir bölümü savrulma sürecinin aşıldığı, toparlanma 
sürecine girildiği görüşünde. Bu gelişmede temel rol oynayan 
etkenler olarak savunmaların yetersiz de olsa eğitim konusu 
haline getirilmesi ile Önderliğin sürece müdahalesi 
değerlendirme konusu yapılıyor. Tüm bu gelişmeler yanında 
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kadın hareketi olarak hala temel konularda 
yetmezliklerin yaşandığı da hemen her arkadaşın yaptığı 
değerlendirmeler arasında. Bunlardan en fazla ön plana çıkan 
konuların başında cins mücadelesinin dondurulduğu, 
zayıflatıldığı, erkek egemen sisteme çekildiği, erkekle ve 
kadın hareketinin kendi içinde uzlaşmaların bu süreçte 
belirgin olduğu görüşü geliyor. Beşinci kongrede PJA-YJA 
çelişkisi biçiminde yansıyan kadın hareketinin parçalı  
duruşunun erkeğe zemin sunduğu, erkek egemenlikli tarzın 
inceltilerek varlığını sürdürdüğü, kadın hareketindeki 
parçalanma sürecinin aşılamaması da aynı nedenden kaynaklı 
ortaya çıkan sonuçlar olarak değerlendiriliyor. Mevcut durum 
açısından raporlarda erkek egemen sisteme bağımlılık 
biçiminde tespitler de yer alıyor. Çok sınırlı olarak da cins 
mücadelesinin eski yöntemlerle yürütülerek erkek egemen 
sisteme tersten bir eklemlenmenin olduğu görüşü raporlarda 
yer alıyor. Birçok arkadaş bu durumun kadın hareketi 
açısından riskli olduğuna değiniyor. Askeri çalışmalar 
açısından arkadaş yapısının tecrübe ve birikimlerinin zayıf 
oluşu bu durumu derinleştiren en temel sorun olarak ele 
alınıyor. 

Yine kadın hareketine ilişkin getirilen genel eleştiriler 
arasında yoğunluk kazanan bir başka konu da ideolojik-politik 
muğlaklık, dengecilik, parçalı duruş, pasifizm, yanılgılı 
(ağırlıklı küçük burjuva) özgürlük anlayışının yaygın olduğu, 
iddiasızlık, savrulma, özgürlükten kaçış, iktidar anlayışının 
aşılmaması, sınırlılık, örgütsüzlük ve yaşam ölçülerinde 
zayıflık vb. içerikte eleştirilerdir. Yaşanılan sorunlar 
raporlarda yer yer kadın hareketinin bir bütünen kimlik sorunu 
yaşadığı biçiminde değerlendiriliyor. Daha az yoğunluklu 
olarak da çalışmalara mülkiyetçi yaklaşım, Kadın Kurtuluş 
İdeolojisini tekelleştirme, aleniyet ilkesini işletmeme, genel 
arkadaş yapısının karar mekanizmasına katılmaması, 
pratikleşmeme, inkarcılık, örgütsel işleyişte zayıflık eleştirileri 
raporlarda geliştirilen eleştiriler arasında yer alıyor.  
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Genel kadro sorunları arasında arkadaşların en çok 
ortaklaştıkları konular eğitim sorunlarının aşılması gerektiğidir. Bir 
çok arkadaş mevcut sorunların aşılamamasında kadro eğitim 
sorununun giderilememesini en temel neden olarak görüyor. Eğitim 
olanaklarından eşit yararlanmama, eğitim politikasında yanılgılı 
anlayışların aşılamaması gibi durumlar eğitimde sonuç alma önünde 
en temel engeller olarak görülüyor. Daha sınırlı olarak da okuma-
yazma ihtiyacının giderilememesi arkadaşların  değerlendirdikleri 
sorunlar arasında yer alıyor. Kadroya yaklaşımda giderek küçük 
burjuva ölçülerin öne çıkması arkadaşlarda tepki yaratan en temel 
nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Genel örgüt yapısı 
açısından bireycilik, beklentililik, görev ve sorumluluktan kaçış, 
örgüte güvensizlik, yaşam ve ilişkilerde insan olgusuna yaklaşım 
başta olmak üzere aşınma en çok değerlendirilen konular arasında 
yer alıyor. Örgüt bünyesinde güvensizlik yaratan konuların başında 
alınan kararların pratikleşmemesi, yönetimlerin verdiği 
özeleştirilerin hayata geçirilmemesi  raporlarda ön plana çıkıyor. 
Toparlanma mantığıyla sınırlı kalınması bu durumun nedenleri 
arasında  değerlendiriliyor. Sınırlı da olsa kongre kararlarının 
yetersiz kalması da bir başka neden olarak değerlendiriliyor. Sosyal 
reformun gelişim seyrinin açığa çıkarılmaması, beşinci kongrede 
özeleştiri platformu yapılan arkadaşların özeleştirilerini 
pratikleştirmemelerinin genel arkadaş yapısında rahatsızlık yarattığı 
yer yer raporlarda gözlem olarak yer alıyor. Yine kaçışlar karşısında 
yaşanan tavırsızlık ve çözümsüzlük de örgüte karşı güvensizlik 
yaratan nedenler olarak değerlendiriliyor. 

Genel olarak meşru savunma çizgisine ve 
örgütlenmesine yanılgılı yaklaşımların varlığı birçok raporda 
eleştiri konusu yapılıyor. Kadın hareketinin genel örgütsel 
yapısında ordu çalışmalarından kaçış hem halk savunma 
güçlerinde hem de diğer çalışma alanlarında yer alan 
arkadaşların raporlarında değerlendirme konusu yapılıyor. 

Daha sınırlı olarak beşinci kongre sonrası inançsızlık 
ve kararsızlığın derinleştiğine dönük değerlendirmeler de 
raporlarda yer alıyor. 
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Kadın Hareketi koordinasyonu çok kısmi de 
olsa bir kesim arkadaş tarafından yapının iradesine dayalı 
oluşturulmadığı belirtilerek meşru görülmüyor. 

Genel olarak değerlendirmeler genel kadın hareketine 
dönük gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte yer yer  

PAJK- YJA Star ilişkilerinde geçmişe göre gelişmeler 
olduğu görüşü yaygınlık kazanıyor. Ancak ilişkilerin hala 
sınırlı olduğu da bir çok raporda değerlendiriliyor.  

YJA Star çalışmaları açısından değerlendirilen 
konuların başında meşru ve öz savunmanın yeterli pratikleş-
tirilemediği, kadro bileşiminin bilinç ve tecrübe yetersizliği 
geliyor. Çok sınırlı olarak yapının görüşlerinin alınmaması, 
iktidar anlayışı, cins mücadelesinde zayıflık, parçalı duruş ve 
dengecilik değerlendirme konusu yapılıyor.  

PAJK çalışmaları birçok raporda değerlendirme 
konusu yapılıyor. Yoğunluklu getirilen eleştirilerin başında 
çalışma ve yoğunlaşmalarını dışa yansıtmama, sınırlılık ve 
paylaşım zayıflığı, ilişki ve yaşam tarzında yanılgılı anlayışlar, 
sivilleşme, küçük burjuva sınıfa dayanma, netsizlik, 
tavırsızlık, yanılgılı özgürlük anlayışı gibi konular yer alıyor.  
Daha az yoğunluklu olarak iktidar anlayışının aşılamaması, 
eğitim politikasında yanılgılı anlayışların yansıması, parçalı 
duruş eleştirileri getiriliyor. Beşinci kongre sonrası Behdinan 
alanı başta olmak üzere halk savunma  güçlerine yapılan 
aktarım ve toplantıların yapay çelişkilerin aşılmasında olumlu 
rol oynadığı yoğunluklu olarak raporlarda dile getiriliyor.  

Kongra-Gel çalışmaları raporlarda çok sınırlı olarak 
ayrıca değerlendirme konusu yapılıyor. Cins mücadelesinde 
zayıflık ve parçalı duruş eleştirileri Kongra-Gel zeminindeki 
çalışmalar açısından öne çıkan eleştiriler. 

Saha örgütleri açısından parçalı duruş, saha 
örgütlerinin birbirleri ve diğer çalışma sahaları ile 
ilişkilerindeki parçalılık ve örgütsüzlük, ideolojiden ve halktan 
kopukluk, kadro sorunu arkadaşların eleştirdikleri temel 
konular arasında yer alıyor. Parça çalışmalarına kadro 
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düzenlemede izlenen yaklaşımlar da daha az yoğunluklu 
olmakla birlikte öne çıkan eleştiriler arasında yer alıyor.   

Örgütsel sistem açısından genelde erkeğe bağımlılık ve 
parçalılık eleştirileri yoğunluk kazanıyor. Daha az yoğunluklu 
olmakla birlikte genel çalışmalardan soyutluk ve etkisizlik 
eleştirileri de arkadaşların değerlendirdiği konular arasında yer 
alıyor.  

Arkadaşların önemli bir kısmı Önderliğe yaklaşımı 
ayrıca değerlendirme konusu yapıyor. Kadın hareketinin 
geneli açısından Önderlikten kopuş değerlendirmesi 
arkadaşların en çok üzerinde durdukları konuların başında 
geliyor. Önderliğin sunduğu perspektif ve projelerin 
yaşamsallaştırılmaması ya da geç yaşamsallaştırılması 
arkadaşların birçoğunun eleştirdikleri konuların başında 
geliyor. Önderliğe karşı geliştirilen saldırılar karşısında 
tavırsızlık, yüzeysel yaklaşım, savunmaların yeterince 
değerlendirilmemesi, anlaşılmaması, kavram çarpıtmaları 
yoluyla savunmaların bireyin kendisine göre yorumlanması 
yoğunluk kazanan eleştiriler arasında yer alıyor. Daha az 
yoğunluklu olarak kadının tecrit içinde tecrit gerçekliğindeki 
rolünün değerlendirilmemesi, Önderlikten bekleme, Önderlik 
çözümlemelerine yanılgılı yaklaşım konuları raporlarda 
eleştiri konusu yapılıyor.  

KJB örgütlenmesine ilişkin görüşlerin hemen hepsinde 
tüm kadın çalışmalarının toplandığı, bağlayıcı mekanizmaları 
olan bir örgüt modeli olarak geliştirilmesi gerektiği 
belirtiliyor. Bir çatı örgütü olması, örgüt temsillerinden 
oluşması, çalışmalar arasında eşgüdümü sağlama rolü 
oynaması gerektiği gibi görüşler bu görüşün açımlanması 
biçiminde geliştiriliyor. Kongra-Gel ile ilişkiler konusunda 
ağırlık kazanan görüş eşgüdüme dayalı ilişkilenme olarak öne 
çıkıyor. Sınırlı da olsa Kongra-Gel’de eşbaşkanlık modelinin 
geliştirilmesi gerektiğine ilişkin vurgular var. Somut 
örgütlenme modeline ilişkin düşüncelerde Kongra-Gel 
modelinde örgütlenme gerektiği görüşü ağırlık kazanıyor. 



I.. KADIN ÖZGÜRLÜK KURULTAY BELGELERİ  
 

115  
 

Sınırlı olarak da genel koordinasyon biçiminde 
örgütlenme görüşü raporlarda dile getiriliyor. Kadın 
hareketinin örgütlenme kapsamının henüz bazı arkadaşlarca 
yeterince anlaşılamamasından kaynaklı olarak KJB’ın 
ideolojik merkez olması gerektiği gibi görüşler de raporlarda 
dile getiriliyor. İlişki-ittifak sorununa ilişkin dile getirilen 
görüşlerin çoğunda varolan kapsamın geliştirilmesi gerektiği 
belirtiliyor. Kitle örgütlenmesine ilişkin geliştirilen 
düşüncelerin çoğunda sosyal alana dönük mücadelenin 
yoğunlaştırılmasına dönük düşünce ve öneriler dile getiriliyor.   

Raporların çok sınırlı bir kısmında erkeği dönüştürme 
projesi ayrı bir konu olarak değerlendiriliyor. Bu konuya 
ilişkin ön plana çıkan düşüncelerin en belirgin olanı Erkeği 
Dönüştürme Projesi’ne yanılgılı yaklaşımların varlığına 
ilişkin. Daha sınırlı olarak projeye tasarrufçu yaklaşım dile 
getirilen değerlendirmeler arasında yer alıyor.  

 
ÖNERİLER 
1- Tüm kadın yapısının yılda bir Önderliğe mektup 

yazması  
2- KJB bünyesinde bir komitenin oluşturularak 

Önderlik savunmalarına dönük programların oluşturulması 
3- PAJK’ta Önderlik savunmalarının temel eğitim 

programı olarak ele alınması 
4- Önderliğin kadın açısından geliştirdiği tüm projeler 

(tarih boyunca) KJB programı haline getirilmesi 
5- PAJK’ın Behdinan’da  şube açması 
6- PAJK’ın ayrı bir eğitim sistemi olarak örgütlenmesi, 

alan özgünlüklerine göre gruplar oluşturulması 
7- Kurultayda cins mücadelesi konusunda somut 

ilkelerin belirlenmesi 
8- Toplumsal alanda kadına dönük eğitimlerin 

yaygınlaştırılması 
9- Sosyal alana dönük örgütlenmelerin 

yaygınlaştırılması 
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10- PAJK ve KJB bünyesinde YJA Star’a dönük 
eğitmen grupların yetiştirilmesi 

11- PAJK ve YJA Star’ın ortak çalışma planı ve 
projeler geliştirmeleri 

12- PAJK ve YJA Star arasında yoğunlaşma ve güç 
aktarımının yapılması 

13- Kadın tarihi konulu kitap çalışmasının 
örgütlenmesi 

14- Kadın anayasası çalışmasının örgütlendirilmesi 
15- Kadın ekonomisinin bağımsızlaşması için kararlara 

gidilmesi 
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KADIN ÖZGÜRLÜK KURULTAYINA 
ÖZGÜR KADIN KİMDİR VE NASIL 

YAŞAMALIDIR KİTABI İÇİN ÖN ÇALIŞMA 
SONUÇLARI 

 
 
Uzun bir özgürlük mücadelesi içerisinde en başından 

itibaren yer alan bir kadın gerçeğine sahibiz. Tam on yıldır ise 
örgütlü bir kadın özgürlük mücadelesi veriyoruz. En kızgın 
savaş ve mücadele yılları içinden geçerek çok yoğun ve inişli-
çıkışlı mücadele süreçleri yaşadık. Neredeyse tamamen kendi 
deneyimlerimiz üzerinden gelişmek,koşullarımız kadar 
realitemizin özgün yanlarıyla da bağlantılı gelişti. Artık 
mücadelemizin olgunluk zamanını yaşamaya başladığımızı 
söylemek yanlış olmaz büyük ihtimalle. Üstelik çok boyutlu 
ideolojik, siyasal, örgütsel mücadelelerle önemli bir bilinç ve 
deneyim kazandığımız da belirtilebilir. 

Yürüttüğümüz mücadeleyle, inkara,parçalanmaya,her 
türlü baskı biçimlerine maruz kalmış bir ulusal- toplumsal 
gerçekliğin özgürleşmesi problemi, kadının  özgürlüğü  esas 
alınarak çözümlenmek istendi. Bu, çok karmaşık boyutlar 
kazanan bir mücadeleyi gündeme almayı gerektirdi. 

 Böyle bir mücadelecilik esası üzerinden ve 
Önderliğimizin gerçekliği etrafında yaşadığımız çok boyutlu 
gelişmeler biliniyor. Ancak, ağırlıklı 20. yüzyılın devletli, 
dolayısıyla erkek eksenli zihniyetin etkisinden kurtulamamış 
klasik sol-sosyalist gerçekliği aşamadan yaşanan gelişmeler, 
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kendi içinde mücadelenin en esas noktalarında köklü 
handikapları da yarattı.  Aslında reel sosyalizm ve sol 
eleştirileri uzun bir dönemdir yapılıyordu ve 90’lı yılların 
ortalarına doğru Önderlikte felsefi, ideolojik, siyasal anlayış 
değişimine yönelme belirginleşiyordu. Kadın özgürlük 
mücadelesi ve onun sürekli geliştirilmesi yaklaşımı, iddiası 
gerçekte bu handikaplara kaynaklık eden zihniyet ve 
yapılaşmayı değiştirme yöneliminin en önemli parçasını ifade 
ediyordu.  Ancak gerekli olan daha köklü bir paradigma 
değişimiydi ve bu ancak Önderliğimizin esareti sonrasında 
gelişebildi. Önderliğimizin, bu esarete de neden olan 
egemenlikli sistem gerçekliğini tarihsel, güncel açıdan en 
köklü şekilde  çözümlemesi ve yeni bir paradigmanın 
esaslarına dayalı olarak devlet dışı sosyalitenin kendi 
sisteminin anlayış ve yapılanmasını tanıma kavuşturması, 
ezilenler açısından yepyeni bir süreci başlatıyor. 
Devletli,egemenlikli çözümleri felsefi, ideolojik, siyasal vb. 
her açıdan aşarak, halkların demokratik konfederal sistemiyle 
ekolojik,demokratik bir toplum yaratabilmenin  yollarını  
mümkün ve açık hale getiriyor.  

Kadın özgürlük mücadelesi ve  halkların özgür-
demokratik mücadelesinde, egemenlikli sistemin kalıcı ve 
köklü aşıldığı bir çözümle, ilk defa kendi özgürlükçü 
alternatiflerini üretme ve daha esastan ortaklaştırma olanağı 
yakalanıyor. Tüm bu gelişmelere yaşam buldurmakla yüz yüze 
olan mücadelemiz, bunu ancak, öncelikle  kendisi ve her 
olguyla ilgili tanımlarını yeni paradigma temelinde geliştirerek 
başarabilecektir. Çünkü tüm olay ve olgulara yeni bir zihniyet 
yapısıyla yaklaşmayı esas alırken,eski tanımlar, yaşayışlar 
geçerliliğini, yeterliliğini yitirmiş demektir. Edinilen yeni 
bakış açısı yeni tanımlara kaçınılmazca götürecektir.   

 Kısacası, bir kadın hareketi olarak, gerek  önemli  
deneyimlerle ulaştığımız olgunlaşma aşamasında, gerekse de, 
tamda bu aşamada mücadelemizin evrenden doğaya,insana ve 
yaşama dair her olguya ilişkin yaşadığı köklü bakış açısı 
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değişikliğiyle, kendimizi ve dolayısıyla 
ilişkilendiğimiz her şeyi yeniden tanımlamayla karşı 
karşıyayız. Kadınlar olarak,  egemenlikli zihniyet ve yapılar 
altında yaşadığımız tarihsel-toplumsal gerçekliğe karşı 
mücadele girişimine ilk başladığımız günden bu yana, 
Önderliğimizden, yaşamdan, birbirimizden ve her şeyden 
öğrendiğimiz çok şey oldu. Ama öyle bir noktadayız ki, 
geleceğe daha sağlam ve kalıcı adımlarla yürüyebilmek için, 
bu güne kadar yapıp ettiklerimize, bunlarla kendimizi hangi 
noktaya getirdiğimize, toplu ve olabildiği kadar egemenlik- 
kölelik ikilisinin kıskacında oluşmuş zihniyet ve ruhsal 
yapıdan sıyrılarak bakmak ihtiyacındayız. Yaşadıklarımız, 
yaptıklarımız, düşündüklerimiz, duyumsadıklarımız üzerinde 
bir daha düşünmek, onları yeniden incelemek, tanımlamak 
durumundayız. 

 Deneyim ve birikimlerimizin daha özgür bir bilince 
dönüştürülmesi, bellek oluşturmanın ve kimlik kazanmanın en 
temel yolu olarak beliriyor önümüzde. Elbette ki bu, bir 
mücadelede sürekli olan, olması gereken bir durum ve bunları 
bir şekilde sürekli yaptık da. Ama insanlar gibi mücadeleler 
de, zamanın bir yerinde hep belli  dönüm noktalarına ulaşırlar.  
Daha ileriye gitmek içinse, kaçınılmazca, yaşadıklarının 
analizini çok daha köklü yapmaya çalışırlar. Nasıl yaşamaya 
devam etmek istediklerini daha güçlü anlamlandırabilmek için 
ihtiyaç duyarlar buna. Bu anlamda  yaşadıklarını ve onun 
içinde kendini tanımlayarak, tarihini daha fazla kendin 
yapmak, kendin olarak yaşamak, kendin olmak için gerekli 
hale geliyor.  Böyle bir aşamada Önderliğimizin çok temel bir 
kitap çalışmasını gündemimize koyması son derece önemli. 
Hareketimizin oluşum ve gelişim aşamalarında Önderlik 
sürekli farklı içerik ve kapsamda yazım çalışmalarını kadın 
arkadaşların veya kadın hareketinin gündemine koymuştu. Her 
biri dönemi açısından daha güçlü ayırımına varmamız, 
tanımlamamız gereken konulara dairdi. Ancak bu konuda son 
derece yetersiz bir yaklaşım gösterildiği bilinen ve çokça 
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tartıştığımız bir gerçek. Oysa kadının hep başkaları, hep erkek 
tarafından ifade edilmiş gerçekliğine, yaşadıklarına veya 
yaşama dair her konuda kendisinin öz bilinciyle tanımlar 
oluşturması, ifadelendirmesi ve bu tanım ve ifadelerin 
bilimsel, özgürlükçü bir yaklaşımla geliştirilmesi en değerli 
kazanımı olacaktır. Bu nedenledir ki, Önderliğin son yıllarda 
Toplumsal Sözleşme, Kadın Tarihi, Kadın Devrimi gibi çok 
temel konularda araştırma-inceleme, yoğunlaşma ve bunları 
kitaplaştırma çalışmalarını ısrarla gündemimize koyması söz 
konusuydu. Bu çalışmaları bizim ele alışımızda ise, bellek 
oluşturma ve özgürlük mücadelesine içerik,kapsam 
kazandırma yaklaşımımızın yüzeyselliği, zayıflığı kendisini 
yoğunca  gösterdi. Zaten yaşadığımız mücadele sorunlarının 
kaynağının bu yaklaşım zayıflığı olduğunu 5. kongremizde  
acı duyarak tespit etmiştik. İşte tam da bu nedenle, 
Önderliğimizin belirttiği son kitap çalışmasının nedeni ve 
içeriği her şeyden önce ciddi bir eleştiri olarak algılanabilir. 
Nitekim hiçbir şekilde küçümsenmeyecek, tersine çok büyük 
emek ve bedellerle verdiğimiz mücadeleye denk düşecek bir 
duruşu her koşul altında gösteremedik. Bundan da ötede, 
kendi mücadele düzeyimiz, ilkelerimiz, değerlerimizin tersine 
düşen bir çok tutum ve yaklaşım hiçte azımsanmayacak 
düzeyde ve cesaretle kendisini kimi erkek ve kadınlar 
tarafından mücadelemize dayatabildi. Bu dayatmalara güçlü 
bir karşılık veremeyişimiz her  çalışma alanımızda değişik 
biçim ve boyutlarda da olsa ortaya çıktı. Sorunun esasta 
felsefi-ideolojik bakış açımızda yaşanan netsizlik, yer yer 
savrulma, çarpılma, farklı tercihlere yönelme ve yeni 
paradigmanın zihniyetine giremeyen kişilik ve donanım 
sorunlarımıza dayandığı çokça tartıştığımız bir gerçek. Böyle 
bir duruşun diğer bir açıdan kimlik kazanma problemini 
gündeme getirdiği ise daha açıklıkla görülmeyi gerektiriyor.  

 Bu gerçeği en kritik mücadele süreçlerinde 
gösterdiğimiz tutumlardan izleyen Önderliğin, mevcut durumu  
köklü bir anlayış ve kimlik oluşturma sorunu olarak tespit 
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etmesi anlaşılırdır. Kitap çalışması  bu açıdan sıradan 
bir inceleme ve yazım çalışması değil,kapsamlı, derinlikli, 
objektif bir’ kendini bilme’ çabası olarak geliştirilmeyi 
bekliyor. Önderliğin çerçeve belirlerken ‘ en çokta kendi 
mücadelelerini tanımlayacaklar...’ vurgusu bu anlamda önem 
kazanıyor.  Kendimizi kadının tarihsel-toplumsal gerçekliği 
içinde,onun bilinciyle ve tutarlı bir özgürlükçülük temelinde 
eleştirellik kadar, özeleştiriyi geliştirerek anlamlı ve 
bütünlüklü bir tanıma kavuşturmak uzun zamandır öncelik 
kazanmıştır.  Zira biliyoruz ki, kadının yazılmayan tarihini 
keşfetmeden özgürlük tarihini oluşturmamız, bu doğrultuda 
anlamlı bir yaşamın öznesi olarak yaşayabilmemiz imkanlı 
değil. Önderlik, ‘ bu hayati bir konudur’ derken biçtiği anlam 
da bu temelde değerlendirilebilir. Bu nedenle kitap, tüm 
hareketimizin gündemine konulmuş bir çalışmadır.  
Mücadelemiz içinde yer alan her kadının ‘özgür kadın kimdir 
ve nasıl yaşamalıdır’ sorusuna, kendisinin,mücadelemizin, 
kadının tarihsel-toplumsal realitesi içinde neyi ifade ettiği, 
nerede durduğu ve bu realiteye nasıl bir yön verme çabasıyla 
güne ve geleceğe anlam kazandıracağına dair üreteceği 
cevaplar  bir anlamda bu kitabın bir parçasıdır.  Kadın 
olmanın özgür bilinciyle kendini bilmek ve kendine yön 
vermek, kadın kurtuluşuna yol açacak en temel dayanaktır. 
Kadın kurtuluş ideolojisiyle iddialarını büyütmüş bir 
hareketin, bu dayanağın sağlamlaştırılmasında ileri bir rol 
oynaması, iddialarıyla tutarlı olmasının gereğidir.  

Bu çerçeveden bakıldığında,kitabın esasında son 
derece kapsamlı bir gündemi vardır. Kitap hakkında  tüm 
çalışma alanlarımızdan  gelen görüşlerde de önerilen kapsam 
aynı genişlikte. Açıktır ki, en kapsamlısından kadın 
tarihi,cinsiyet devrimi konularında bilimsel bir araştırma-
inceleme ve yazma çalışması kendi içinde bölümlere ayrılarak 
ve uzun erimli çalışmalar olarak planlanabilir. Zaten PAJK’ın 
yürüteceği en temel çalışmalardan biri, bu konularda 
süreklileşen ve kapsamlılaşan araştırma-incelemeler yapmak 
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ve bunları başta yazım olmak üzere, tüm yansıtma, anlatma, 
yorumlama, yeniden üretme biçimleriyle ifadelendirmektir. 
Kaldı ki, kadın hareketi ideolojik-teorik üretim çalışmasını 
PAJK’ta örgütlemekle birlikte, her çalışma alanımızın belli 
düzeyde ve biçimlerde buna katkıda bulunma çalışmaları da 
olabilecektir. Bu temelde kadının tarihsel-toplumsal 
gerçekliğini tanımlayacak,kadın devriminin zihniyet ve 
yapılanma perspektifini geliştirip derinleştirecek çalışmalar, 
daha özelde PAJK bünyesinde olmak üzere, kadın 
hareketimizin bundan sonra en öncelikli çalışması olarak 
somut planlamalara kavuşturularak pratikleşmelidir. Bu 
temelde tüm alanlarımızdan gelen görülerde önerilen 
kapsamın önemli bir bölümü bu şekilde ele alınarak 
gerçekleştirilirse, derinlikli ve kendi ihtiyacımızı karşılamak 
kadar genel kadın özgürlük mücadelelerine katkı sunabilecek 
bir düzeyde ürünler ortaya çıkarılabilir.  

Bu yaklaşımla paralel olarak daha kısa vade de ve 
şimdi gündemimize aldığımız kitap çalışması ise daha 
öncelikli bir çalışmadır. Yeni paradigmanın felsefi-ideolojik 
perspektifi ışığında, bilimselliği kesinlikle gözeterek kendi 
mücadele tarihimizi, dolayısıyla kendi tanımımızı, genel  
kadın tarihi ve kadın devrimi perspektifimizin esaslarını 
belirginleştirerek ele almamızı gerektiren yakıcı bir ihtiyacı 
karşılayacaktır. Belki böyle bir ihtiyaç, salt bir  kitap yazarak 
tüm yönleriyle karşılanamaz, ancak amacımız bu çalışmayla 
yapabileceğimiz en derinlikli ve objektif sonuçlara 
ulaşabilmek olabilmelidir. Bu düzeyi, kitabın yoğunlaşma ve 
tartışmasında kolektif, yazımında derinlikli ve sade 
olabildiğimiz oranda gerçekleştirebileceğimiz, yine tüm 
alanlardan gelen ortak bir kanaattir. Eğer söz konusu olan 
hareketimizin, geçmişini ve bu gününü güçlü tanımlamalara 
kavuşturmak, bu gün ve geleceğin özgür yaşam perspektifini 
derinleştirmekse ki budur, kitabın içeriğini belirleyecek 
tartışma ve analizlerin her alan özgülümüzde geliştirilmesi 
önemlidir. Güçlü ve objektif bir eleştirisellik, öz bilinçli ve 
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inanarak geliştirilecek bir özeleştirisellik temelinde 
kendimizi,yaşamı,tarihi bilme düzeyimizi geliştirmek, 
yaşadığımız sorunların çözümlerini üretme gücümüzü de 
büyütecektir.  Bunun için, farklı mücadele ve çalışma 
zeminlerimizin yaşadıkları deneyimi genel deneyimlerimiz 
içinde güçlü bir irdelemeye tabi tutarak,yeni paradigmanın 
temel argümanlarına dayalı bir çözümleme ve tanımlama 
sürecini geliştirmesi en öncelikli ve yoğunluklu bir çalışmadır. 
Bu çalışmaların sonuçlarına dayanması gereken kitabı, bunun 
yerine küçük veya büyük olsun bir veya bir iki grubun yazmak 
üzere yoğunlaşmasına dayandırmak amaca uygun 
düşmeyecektir. Böyle çalışmalarda yapılabilir, ancak 
gündemimize aldığımız çalışmanın amacı çok daha geniş bir 
eksendedir. Tüm temel mücadele örgütlerimizin önümüzdeki 
dönem çalışma önceliklerinin başına bu çalışmayı almaları ve 
amaca denk bir şekilde pratikleştirmeleri ertelenemez 
önemdedir. Tarz olarak böyle yoğunlaşma ve irdelemelerin 
sonuçlarına, mücadelemizin tüm süreçlerinin objektif 
gerçekliğine ve Önderliğimizin çözümleme ve savunmalarına 
dayalı bir yazımı, birkaç hatta bir iki kişinin geliştirmesi 
mümkün olabilir.  PAJK zemininde geliştirilebilecek yazımın 
gönüllü, donanımlı arkadaşlarca yapılması yerinde olabilir. 
Yazımın tamamlanmasından sonra ve yayınlanmadan önce, 
temel mücadele örgütlerimizde, olabilecek en geniş 
bileşimlerin görüşü alınarak son biçimin verilmesi, hareketin 
kolektif görüşlerini yansıtmak açısından bir yöntem olarak 
belirlenebilir.  

Önderliğimizin kitabı gündemimize koymasından 
hemen sonra geliştirdiğimiz bir kısa genelge temelinde hemen 
her alanımızdan oluşan ilk görüşler alındığında gösterilen 
duyarlılık ve heyecan kadının kitapla amaçlanan gelişime 
katılıma hazır olduğunu gösterdi. Belki ilk düşünceler olarak 
gerekli genişlik ve derinlikte görüşler üretilememiş olabilir, 
ancak kitabın anlamını hissetme ilk aşamada en önemli 
reflekstir diye düşünüyoruz. Bu temelde gelen görüşlerde 
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genelde bu metinde dile getirdiğimiz çerçeve öngörülmüştü. 
Daha özelde Erkeği Dönüştürme Projesi,Toplumsal Sözleşme 
gibi temel projelerimizin de işlenmesi  öneriler arasındaydı. 
Özce, en genelde kitabın, * genel kadın tarihi, *Ortadoğu ve 
Kürdistan toplum gerçeğiyle bağlı * kendi mücadele tarihimizi 
inceleyen, * mücadelemizin çeşitli süreçleri ve değişik çalışma 
ve mücadele zeminlerinde nasıl geliştiği dayandığı temel 
olgular(Önderlik, halk, şehitler gerçeği gibi), *yaşadığı 
sorunlar, *taşıdığı yanılgılar,zayıflıklar ve temel hataları, 
*karşılaştığı iç-dış yönelimler, *kadın gerçeğinde ortaya 
çıkardığı gelişim, birikim ve değerler, erkek sisteminde ve 
gerçeğinde yaratığı etkiler, *bunlarla topluma etkilerinin nasıl 
ve ne kadar olduğu gibi tüm boyutlarda irdeleyen, tanımlayan 
bir kapsamda olması öngörülebilir. Elbette tüm bu 
irdelemelerin * özgür kadın kimliğinin tanımlanmasını 
hedefleyeceği açıktır. Bu anlamda; * kadınların kurtuluşunun 
esasları, *stratejisi, *taktiği, *araçları vb. ile, * tüm bunlarla 
kendisini anlamlandıran, tanımlayan kadının kişilik ve yaşam 
gerçeğini ortaya koymak temel amaç olarak kitabın en çarpıcı 
ve somutlaşan yanı olabilir. Ancak tüm bunların sistemini, 
detayını, bütünlüklü çerçevesini, tüm yoğunlaşma ve işi bu 
çalışma olacak şekilde konumlandırılması gereken kitabı 
yazacak arkadaşların belirlemesinin daha doğru ve anlamlı 
olacağını düşünüyoruz.  

Kitabın dili, yazım tekniği, tarzı, öncelikle anlaşılırlık 
kadar kapsamlılık, sadelik kadar derinlik, çarpıcılık kadar 
yeterlilik  özelliklerini bir arada ortaya koyabilecek biçimde 
belirlenmeden yerini bulamayacaktır. Nitekim gelen 
görüşlerde bu konuda daha önceki yazım çalışmalarındaki 
yetersizlikler hatırlatılarak özel vurgular yoğunluk 
gösteriyordu. 

Sonuç olarak, bu çalışma salt  bir kitap yazmanın  çok 
ötesine geçerek, kadının aydınlanmamış tarihinin, en alta itilen 
toplumsal konumunun, tanımsızlığa uğratılmış  kimliğinin 
erkek egemenlikli her olgudan kurtarılarak, özgür olması ve 
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yaşaması için kazanması gereken her şeyi kendi 
yaşam gerekçesi, biçimi, anlamı olarak geliştirme 
mücadelesine çok daha güçlü bir düzey kazandırma çabası 
olacaktır bizim için. Gelinen aşamada en öncelikli 
ihtiyacımızın bu olduğu ortak bir kanaattir. Bu  konuda adım 
atmadan önümüze koyduğumuz hiçbir misyonu, tekrarları, 
yüzeysellikleri, özgürlük tercihinde giderek belirginleşen 
zayıflamaları, muğlaklıkları, geleneksel ve sistemin ürettiği 
seçeneklere yönelimi,yeni paradigmanın anlayış ve yapılanma 
gerçeğine girmemizi engelleyen her tür gericilik ve 
donanımsızlığı aşmadan yerine getiremeyeceğimiz gerçeği 
açıktır. Buradan hareketle, felsefi, ideolojik, siyasal, sosyal 
anlayışlarımızda zihniyet değişimini derinleştirmemiz temel 
gündemimiz olabilmelidir.  Nasıl yaşamak istediğimiz, kim 
olmak istediğimiz, herkes için özgür, eşit, demokratik bir 
yaşam düzeneği için nasıl bir sistem yaratmak istediğimiz 
konusunda çok daha kadın dilinden, düşüncesinden, 
duygusundan süzülmüş tanımlar oluşturmak, kadın kurtuluş 
ideolojisinin teorik altyapısını güçlendirecektir. Bunun 
yaratacağı aydınlanmayla kendimizde daha derinlikli bir 
ideolojik, felsefi öz bilinçlenmeyi, özümsemeyi 
geliştirebileceğiz ve yüzünü daha fazla özgürlüğe dönmüş 
kadınlar olarak anlamlı bir yaşamı gerçek kılabileceğiz. 

 
 
 

Devrimci Selam ve Saygılar 
Kitap İçin Ön Çalışma Komisyonu  

 
 
 
Karar:  kitabın metinde belirtilen çerçevede, KJB 

yürütme konseyi tarafından gönüllü ve yeterli donanıma sahip 
arkadaşlar belirlenerek, en kısa zamanda çalışmaya başlanması 
kararlaştırılmıştır. 
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ÖZGÜR YAŞAM VE AŞK DESTANININ 

YARATICISINA 
 
     Yaşama ilk adım attığınızda yaşama gayretiyle ama  

yaşam denen gerçeği sabırsızca öğrenme arzunuz, çocukluk 
hayallerinizin kolayca gerçekleşemeyeceğini erken yaşta 
acımasızca öğretti. Ya kabullenme ya da reddetme sonraki 
yürüyüşünüzün silüetini çizdi. Anlam hissinin gücüyle 
kabullenmeyişiniz sizi en zalim, zorba ve yalancı güçlerin 
savaş düellosuna davet etti. Özgürlük ve kölelik ikilemi, en 
yaman bir çelişki olarak şahsınızda çetin bir mücadeleye 
dönüştü. Şahsınızda insanın en doğal umutları, özlemleri 
yeniden canlandı. Suç, ifade ettiğiniz gibi özgürlük ateşini 
Prometeusvari çalmaktı. Dünyadaki her şeyi mülk edinen, 
dünyayı mülk edinen çağdaş efendiler, şaşalı yaşamlarını 
sürdürme pahasına çoraklaşmış yüreklerin katılığıyla 
komployu gerçekleştirdiler. Özgür doğuşun umutlarını, 
ilelebet tarihe gömmek istediler. Ustaydılar, hile ve zorbalığı 
uygulamanın ehliydiler. İnsanlığın soylu geçmişine ve özgür 
gelecek ütopyasına sahip çıkmayı hep bir erdem olarak 
benimsediğiniz için her şey sanıldığının tersine gelişti.  

   Anlamlı yaşam uğruna verdiğiniz soylu mücadele, 
sizi uygarlığın kurumlaşmış tehditkar gücüyle karşı karşıya 
getirdi. Yalnızlığa mahkumiyet, yaşam sevdanıza ölümcül bir 
müdahaleydi. Yalnızlığınızı kadını, halkları ve insanlığı yeni 
bir çıkışa götürecek düşünce gücüne dönüştürdünüz. Tek 
kişilik mekanı yeni bir uygarlıksal çıkışın doğuş alanına 
çevirdiniz. Tarih, toplum ve toplumsal mücadele tahliliniz, 
ideolojileri tahliliniz sınıflı toplum uygarlığının temellerini 
sarstı. Düşünce dünyasında yeni bir çığır açtı. Mitolojik, 
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felsefik, dinsel ve bilimsel düşünüş biçimini 
diyalektik yorumlayışınız geçmişe, günümüze ve geleceğe 
bakış açısında devrimsel nitelikte bir yenilik yaratarak bizi 
toplumsal köklerimizle buluşturdu. Sosyoloji biliminin 
sınırlılıkları ve  tespitleri yeniden değerlendirme konusu 
yapıldı. İnsanlık ne zaman, nasıl ve neden kaybetmişti? 
Yeniden nasıl kazanmalıydı sorusunun cevabı anlaşılır oldu. 
Kürt halkının onuru adına başlattığınız mücadele kadının, 
halkların ve böylelikle insanlığın evrensel değer mücadelesine 
dönüştü.  

  Siz bütün halklarla yaşayansınız. Kürt kadını ve halkı 
sizinle yaşamakta. Bu bağ fiziki mekanın sınırlayıcılığıyla 
koparılamaz. Ancak tek yaşama zorundalığı, her insanın 
katlanamayacağı kadar ağırdır. Bunu biliyoruz. Toplumsal 
yaşamda bile yalnızlaştırılan cins olarak yalnızlığınızı en 
derinden hissediyoruz. Aile ve toplumsal gerçeklikte ilk 
boğuşmayı yaşadığınız cins çelişkisini, özgürlüğe çağrıya 
dönüştürdüğünüz ilk günden itibaren mücadelede yerimizi 
aldık. Özgürlük bilincinin oluşumu, bilincin uyanışı 
duyguların sınır tanımaz gücünü ortaya çıkardı. Oldukça 
güçsüz ve zayıf düşürülmüş kadınlık, sevgi ve aşk gücüne 
dönüştü.  

  Yaşamı yaratandık, toplumsallığı geliştirendik, insani 
özü doğal toplumla koruyandık, sevgi, bilgelik, barış hayatı 
yönlendirendi. Güzellik kirletilmemiş, aşk yitirilmemişti. 
Sınıflı toplum uygarlığı adım adım yaratımlarımızı bizden 
çaldı, yeni sıfatlar geliştirdi. Sadece yarattıklarımızı değil, 
kadını kadından çaldı. Kaybetmiştik bize ait olan her şeyi. 
Yitirmiştik, kabullenmemiştik. Ama ruhumuzu inceden inceye 
acıtan sızı, bir kimlik mücadelesiyle sizinle buluşurken yeni 
bir toplumsal yasa şekillenmeye başladı. Nasıl yaşamalıya dair 
arayışınız, arayışımız, mücadelemiz yeni bir ideolojik kimlik 
doğurdu.  

  Hiyerarşik, devletçi sınıflı uygarlık bir zorunluluk 
değil, insanlığın yaşadığı bir sapmaydı. Komünal, demokratik, 
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özgür-eşit bir topluma geçiş, ham hayal olmanın ötesinde 
insanlığın uzunca bir dönemini kapsayan neolitik toplumun 
karakter ve değerler itibariyle yeniden yaratılabiliri özgür 
kişiliğinizde gerçekleştirdiniz. Tarih henüz son sözünü 
ezilenden yana söylememişti. Yaşamı yaratanlar olarak eğilip 
büküldük, adımıza aşk methiyeleri dizildi, şiirler söylendi, 
bazen sahte taçlar giydirildi, bazen dipsiz bir kuyu gibi 
varlığımızdan haberdar olunmadı. Ama öylece en yaman 
çelişki olarak kendi doğuş günümüzü hep bekler olduk. 
Halkların da yeniden doğuşu olan bu doğuş, sizinle 
gerçekleşti. Tanrıça değerlerimizi, emeğimizin 
toplumsallaştırıcı niteliğini, duygularımızın güzelleştirici, 
hayat verici, yüreğimizin adalet ve barışcıl özünü gün yüzüne 
çıkararak saklı tuttuğumuz ütopyamızın gerçekleşebileceğine 
kapı araladınız. Şimdi bilinç yüklüyüz, inanç yüklüyüz, 
mücadeleyi geliştirecek kadar güçlüyüz. Kadın eksenli 
yaşamın peyder pey yaşamsallaşması için geliştirdiğiniz 
demokratik konfederal örgütlenmeyi özgür, iradeli, eşitçe bir 
yaşamın sistemi olarak benimsiyoruz.  

  Sömürünün, eşitsizliğin, bir sınıfın çıkarına dayalı 
hiyerarşinin temel nedeni olan devletçi örgütlenmelerin aşılıp 
demokrasinin inşasını sağlayacak, bireyin, kadının, halkların 
iradi katılımını sağlayacak, geleceği için toplumsal bir güç 
haline getirecek devletsiz örgütlenmelerin yolunu açacak olan 
demokratik konfederal örgütlenmeyi, kadın doğasına en uygun 
örgütlenme olarak kararlaşmasını yaşadık. Gerçekleştirdiğimiz 
I. Özgür Kadın Kurultayı’nda konfederalizmin en temel 
ilkeleri çerçevesinde Koma Jinen Bilind’ı kurduk. Çağın 
gereklerine göre Koma Jinen  Bilind adıyla yeniden 
örgütlenerek özgürlük mücadelemizi geliştirmeyi, toplumun 
tüm hücrelerine nüfuz etmeyi, demokrasi eylemini 
güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kadın adına, ezilenler adına 
sözümü, zihniyetimizi şekillendiren tüm düşünce kalıplarını 
aşarak, kadının duygu yüklü doğayla diyalektik bağ içinde 
olan zekasını ortak iradeye kavuşmuş kadın rejimini yaratacak 
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örgütlenmeyle, siyasal, sosyal, kültürel alana ilişkin 
kararlarımızla, meşru savunma çizgisini derinleştirerek 
söyleyeceğiz.   

  Koma Komelen Kürdistan Önderliği’ni kadının 
konfederal Önderi olarak ilan etmekten onur duyuyoruz. 
Tanrıçaların ardılları olarak egemen erkeğin şiddet, yönelim 
ve tüm uygulamalarına rağmen özgürlüğünüzü en temel 
yaşam gerekçemiz yaparak soylu yürüyüşünüzün başarıdan 
başka bir fırsat tanımadan takipçisi olacağız. Çağlayan olup 
akacağız, tarihin akışını değiştirmek için. Sizin ifade ettiğiniz 
gibi kardelen olup hep açacağız renkleri yeniden var etmek 
için.  Önderliğe, şehitlere, umut yüklü kadına ve halkımıza 
özeleştirimiz, pratiğimiz olacaktır. 

 
- Yaşasın Demokratik Konfederalizm Önderliği! 
- Yaşasın Kadının Özgürlük  Mücadelesi! 
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KOMA JINÊN BILIND KURULUŞ KURULTAYI 
SONUÇ BİLDİRGESİ 

 
Özgür Kadın Kurultayımız, birçok alandan 180 delege 

ve 35 dinleyicinin katılımıyla 7-18 Nisan tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Başta Kürdistan kadınlarının özgür 
demokratik birliği olmak üzere, Ortadoğu ve dünya  
kadınlarının ortak demokratik özgürlükçü amaçlar temelinde 
birliğini hedefleyen Koma Jinen  Bilind'in kuruluşuna 
gidilmiştir. Bu kuruluşla tüm  dünyadaki kadınların özgürlük 
mücadelelerinde tarihi bir anlam taşıyan kadın 
konfederalizmine gidişin kapısı da aralanmıştır. Özgürlük 
mücadelesi tarihinde yeni bir sayfa anlamına gelen KJB 
örgütlülüğü katılımcıların yoğun ve coşkulu tartışmaları ile 
güçlü kararlaşmalar sağlanarak sonuçlanmıştır. 

 KJB modeli tarihin neolitik döneminin 
güncelleşmesini, demokratik konfederal kadın rejiminin 
gerçekleşmesini amaçlayan etkili bir mücadele aracı 
olmaktadır. Bu temelde erkek egemen sistemin hücrelerimize 
kadar işlediği zihniyetten sıyrılmayı, 5000 yıllık devlet ve 
iktidar odaklı yapılanmaları, kadın eksenli demokratik 
konfederalizmi gerçekleştirerek aşmayı hedefleyen 
demokratik özgürlükçü bir model olmaktadır. 

Bu temelde özellikle geliştirdiği karşı devrimci 
hamlelerle halkların ve kadının daha fazla ve örtük biçimde 
köleleşmesini ve sisteme daha da eklemlenmesini amaçlayan 
küresel emperyalist sisteme karşı halkların demokratik 
ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması temelinde 
örgütlenme, insanlığın ve kadının kurtuluşu için tek çıkar 
yoldur. Bu anlamada Koma Jinen Bilind (KJB) demokratik-
ekolojik-cinsiyet özgürlükçü, demokratik kadın 
konfederalizmini inşa etmeyi bu temelde tek taraflı erkek 
iradesini temsil eden toplumsal cinsiyetçi zihniyet ve 
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yapılanmaları aşmayı hedefler. Yine kadın üzerindeki 
baskıcı uygulamalarla mücadele ederek, ataerkil-devletçi 
toplum sistemini aşarak, kadın kurtuluş ideolojisinde kadının 
yaşamın her alanındaki özgür duruşunu yaratmayı esas alır. 
Bunun için ideolojik, toplumsal, ve meşru savunma alan ve 
örgütlerini geliştirmek için çalışır. Bu temelde Koma Jinen 
Bilind'in kendisini meşru savunma, ideolojik ve toplumsal 
alan olmak üzere üç ayak üzerinden örgütlenmesi 
kararlaştırılmıştır. İdeolojik alanda Kürdistan Özgür Kadın 
Partisi (PAJK) öncülüğü ve PKK'deki kadın gücünün 
temsiliyle kadın  kurtuluş ideolojisinde derinleşme sağlanarak, 
her açından özgür, bilinçli ve iradeli  kadının gelişmesi için 
çalışacaktır. Kadın kurtuluş ideolojisinin üretimi, yayılması ve  
bu temelde yönlendirme yapmak üzere gerekli kadroyu 
geliştirmeyi en öncelikli bir çalışması olarak örgütleyecektir. 
Koma Jinen Bilind’in tüm eğitim çalışmalarını ideolojik 
boyutta besleyerek ideolojik derinlik kazandırmanın 
mücadelesini yürütecektir. Toplumsal alanda  Özgür  Kadın  
Birlikleri (ÖKB) ile  toplumun her alanında örgütlü kadın 
iradesinin ve duruşunun ortaya çıkarılarak kendi özgür 
iradesiyle etkili katılımının sağlanmasına çalışılacaktır. ÖKB, 
toplumsal alanda yerelden başlayarak kadının öz örgütlülük ve 
mücadele gücünün gelişimini esas alacaktır. Sosyal, siyasal, 
ekonomik, kültürel vb. tüm yaşam alanlarında kadının öz irade 
ve gücü ile oluşacak örgütlülüğünü ve mücadalesini 
ortaklaştırmayı amaçlamaktadır. Bunun için gerekli mücadele 
araç ve yöntemlerini yaratıcı tarzda geliştirmeyi gözetecektir. 
Meşru savunma alanında, YJA Star gücüyle, meşru savunma 
çizgisi temelinde ihtiyaç duyulan her boyutta, özellikle kadına  
yöneltilen her türlü şiddete karşı örgütlenerek mücadeleyi 
süreklileştirerek geliştirmeyi temel görevi olarak tanımlar. Bu 
doğrultuda kadının öz savunma bilincini ve örgütlülüğünü 
geliştirmeyi  öncelikli olarak gündemine almıştır. Koma Jinen 
Bilind, devletin, egemenlikli sistemin, kadın ve tüm toplum 
kesimleri için sorunlar, çözümsüzlükler yumağına çevirdiği, 
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ekonomik, sosyal, siyasal, hukuksal, ekolojik, öz savunma 
alanlarında özgürlük bilinci ve iradesiyle alternatif yaşam 
biçimleri ve sistem yaratmayı  hedefler. Bu temelde,  kadının 
özgür yurttaş bilincini geliştirerek kadın iradesinin 
ortaklaştırılmış muhatap gücünü yaratmayı  esas alacaktır. 
Tarihte devletçi anlayışları aşarak, devlet dışı sosyalitenin 
alternatif sistemini anlayış ve yapılanma olarak 
somutlaştırmayan hiçbir gücün, mevcut devletçi hiyerarşik 
sisteme karşı başarılı olması ve sonuç alması mümkün  
olamamıştır. Bu gerçeklik, kadın açısından çok daha fazla 
geçerlidir. Koma Jinen Bilind,  kadını tanımsız, iradesiz ve 
örgütsüz kılarak kendi sistemine  tabi etmeye çalışan erkek 
egemen sisteme de kadının en güçlü cevabını yaratma 
amacındadır. Genelde de halkların ve ezilenlerin özgürlük 
mücadelelerini örgütleyen yapılanmaların yaşadığı 
merkeziyetçi, halkı  öz irade ve bilincini bir noktadan sonra 
geliştiremeyen, kendisini her türlü çalışmanın merkezine 
koyan iktidarcı yaklaşımlara karşı Koma Jinen Bilind, 
yerelden örgütlenmeyi esas almakta ve toplumun her 
kesimindeki kadına ulaşmayı hedeflemektedir. 

Koma Jinen Bilind, kadın özgürlük hareketi olarak 
özellikle son iki yıldır yaşadığımız parçalı duruşlara, ideolojik 
ve örgütsel anlamda yaşadığımız sıkıntılara da kadın 
cephesinden verilen en anlamlı yanıttır. Bu anlamda 
Kurultayımız, çok zengin bileşimiyle kadının ruh ve düşünce 
birliğini son derece anlamlı bir düzeyde ortaya  çıkarmıştır. 
Son yıllarda yaşadığımız sorunların ele alınması ve 
çözümünde ortaklaşan bakış açıları, kararlara güçlü bir şekilde 
yansıtılmıştır. Kadınla ilgili her türlü kararı almada kadın 
iradesinin esas alınmasının ve bu kararların örgütlü hale 
getirilmesi sonucuna ulaşılmıştır.,  Koma Jinen Bilind, 
yıllardır bizim için harcadığı çabalarla kendimizle 
buluşmamızı sağlayan, yaşamla bağlarımızı güçlendiren ve 
zihnimizi erkeğin etkilerinden koparan Özgürlük Güneşimize 
de özeleştirimizdir. Bundan hareketle, “Önderlik çizgisinde 
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kadının birliği özgürlüğümüzün teminatıdır” 
kurultayımızın temel şiarı olmuştur. Koma Jinen Bilind, 
kadının kendi kimliğine, onuruna, geçmişine, bugününe ve 
geleceğine sahiplenmesinin  ortak bilincinin örgütlülüğüdür. 
Erkek egemen sistemin üzerimizdeki etkileri ne olursa olsun 
her koşul altında ve tüm zorlanmalarımıza rağmen 
Önderliğimizin perspektifleri doğrultusunda mücadele 
kararlılığımızın zirvesidir. 

Bu temelde gerçekleştirdiğimiz kurultayımızda, cins 
bilinci zayıf, cins iradesine dayanmayan, cins mücadelesinin 
demokratik-ekolojik toplum mücadelesiyle diyalektik bağını 
kendinde güçlü bir tanıma kavuşturmayan kadının,  
mücadelenin geneline de ilerici bir misyonla katılamayacağını 
yaşanan pratikler üzerinden değerlendirmiştir. Bu durumda  
mevcut gerçekleşenin, ancak sıradan bir uygulayıcısı, geri 
zihniyetlerin yedek gücü olmaktan kurtulamayacağı  
vurgulanmıştır. Bunun için de kadının öncelikle kendi iradi 
zeminlerinde güçlü örgütlenmesi ve kendi örgütlü 
zeminlerinden aldığı perspektif ve kazandığı iradeyle genele 
kendisini taşırmasının gereği belirtilmiş, Koma Jinen Bilind'in 
en temel misyonunun bu olduğu tespiti yapılmıştır.  Bununla 
birlikte Koma Jinen Bilind, artık sadece Kürt kadınları değil 
başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünya kadınlarıyla ortak 
mücadeleyi geliştirme konusunda daha fazla derinleşen bir 
yaklaşım oluşturmuş ve kararlara gitmiştir. Koma Jinen Bilind 
demokratik, ekolojik, cinsiyet devrimi ve kadın özgürlük 
ideolojisi çerçevesinde kadın eksenli bir sistemi oluşturmak 
için çeşitli kadın örgütleri ve kişilerle aynı potada buluşmayı 
ve ortak mücadele etmeyi kararlaştırmıştır. Kadınların 
yaşadığı sorunlara ortak çözümler geliştirmek için karşılıklı 
dayanışmayı, maddi ve manevi paylaşımı yaratmayı ve kadın 
örgütleri ile eylem birliğini de kapsayarak stratejik ittifaklar 
oluşturmayı hedefleri arasına almıştır.  

Kurultay bileşimimiz, erkek egemen sistemin halkların 
özgürlük mücadelesinde yüzyıllardır en temel handikaplardan 
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olan ilkel milliyetçiliği körükleme ve Kürtler şahsında 
milliyetçiliği hortlatarak halkları karşı karşıya getirme 
girişimine karşı da demokrasi mücadelesini daha da yükseltme 
kararlılığına ulaşmıştır. Kurultayımız, emperyalist sistemin 
özellikle Güney Kürdistan’da Kürt sorununun çözümü olarak 
sunduğu devletleşme yaklaşımına karşı tek çözüm yolunun 
halkların konfederal sistemi olduğunu bir kez daha ortaya 
koymuştur.   

Kurultayımızda demokratik siyasetin önemli bir ayağı 
olarak meşru savunma duruşumuz da değerlendirilmiştir. 1 
Haziran hamlesinden günümüze kadar gösterilen yüksek 
kahramanlık, tüm operasyonları direniş ruhuyla karşılama ve 
yaşanan şehadetler karşısında en başta da kadın hareketi 
olarak daha örgütlü durmanın önemine vurgu yapılmıştır. 
Bunun yanı sıra devlet güçlerinin halkımıza ve hareketimize 
dönük yükselerek devam eden şiddet uygulamalarına karşı 
misilleme hakkımızın da bundan sonra kadın tarafından daha 
kapsamlı geliştirilmesi yönünde kararlaşma yaşanmıştır.  

Özgür Kadın Kurultayımız, katılan tüm delegelerin 
oylarıyla kendisini kadının gerçek anlamda özgürlük yoldaşı 
kılan Demokratik Konfederalizm Önderi Abdullah Öcalan'ı 
Koma Jinen Bilind Önderliği olarak kabul etmiştir. Bugün 
Önderliğimizin yaşadığı tecrit koşullarına son verip 
özgürlüğüne kavuşması için de başta Kürt kadınları olmak 
üzere kendisini demokrasi ve özgürlük mücadelesine adayan  
kadınları Koma Jinen Bilind çatısı altında mücadeleye davet 
etmiş ve Önderliğin özgürlüğü doğrultusunda verilecek 
mücadeleyi kendisi için en temel mücadele olarak 
belirlemiştir.  Koma Jinen Bilind I. Özgür Kadın 
Kurultayımız, Koma Jinen Bilind’i oluşturan bileşen 
örgütlerin kendi temsilini belirlenmesinden oluşan 19 kişilik 
yürütme konseyi oluşumuna gitmiştir. I. Özgür kadın 
kurultayımızda ortaya çıkan karalaşmalar ile tüm özgürlük 
şehitlerimizin anısına layık olmanın mücadelesini etkili bir 
şekilde yürütme perspektifine ulaşılmıştır. Kurultayın ortaya 
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çıkardığı sonuçlar ile başta Kürt kadınları olmak üzere 
demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren tüm kadınları ve 
örgütleri örgütlü mücadeleye etmeye çağırıyor, tüm kadınları 
kurultayımızın coşkusuyla selamlıyoruz.   

   
 

- Yaşasın Kadının Demokratik Konfederalizm 
Önderliği! 

- Yaşasın Özgür Kadın Mücadelesi!  
- Yaşasın Kadın Özgürlük Mücadelesinin Örgütlü 

Gücü Koma Jinen Bilind! 
 

 
Koma Jinen Bilind Yürütme Konseyi 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÖZGÜRLÜK  tutkusu , 
 ÖZGÜRLÜK  ütopyası olmayanlardan hayır gelmez… 
        
 
     KOMA KOMALEN KURDİSTAN ÖNDERLİĞİ 
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