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Bu Sözleşme 2004 yõlõnda Kürtçenin Kurmanci ve Sorani lehçelerinin yanõsõra İngilizce ve
Arapça olarakta hazõrlanmõştõr.Bu dillerde ki örnekler yukarõdaki iletişim bilgileri üzerinden
ücretsiz olarak talep edilebilir. Bu belgenin İngilizceden Türkçeye çevirisi Hayri Zafer
Korkmaz ve Mustafa Gündoğdu tarafõndan yapõlmõştõr.

ÖNSÖZ
Kadõnlara yönelik olarak küresel düzeyde varolan ayrõmcõlõk özellikle etnik, dini ve diğer
türden ayrõmcõlõklarla birleşince daha zarar verici bir düzeye gelmektedir. Bu sebeple Kürt
çoğrafyasõnda ve diasporadaki kürt kadõnõ en üst düzeyde sorunlarla karşõ karşõya
bulunmakta, bir kaç cephede ayrõmcõlõğa karşõ mücadele etmektedir ve çoğunlukla politik
temsil ve uygun yasal haklardan mahrum durumdadõr.
Türkiye, Irak, İran ve Suriyenin paylaştõğõ coğrafi sõnõrlarõn dahilinde çok sayõda farklõ etnik
topluluk yaşamaktadõr. Bunlar içinde 30 milyonu aşan nüfusu ile Kürtler en büyük topluluk
durumundadõr. Stratejik açõdan oldukça önemli bir bölgede yaşamalarõ sebebiyle Kürtler
sürekli olarak baskõlarõn ve askeri saldõrõlarõn etkisi altõnda yaşadõlar.Bu açõdan özellikle Kürt
kadõnlarõ savaşlarõn tahrip edici etkisi, askeri saldõrõlar ve ekonomik ambargolardan olumsuz
etkilenmektedir. Yaşanan çatõşmalardan kaynaklõ olarak sürgün edilen yada zorla başka bir
yere yerleştirilen milyonlarca kadõn ya sõğõnmacõ olmuş yada zorla göç ettirilmiş insanlar
olarak yaşamlarõnõ sürdürmektedir.
Suriye’de 300.000 fazla Kürdün vatandaşlõk hakkõndan yoksun olmasõ özellikle kadõnlarõ
sosyal ve ekonomik problemler olmak üzere çok çeşitli sorunlar ile karşõ karşõya
bõrakmaktadõr. Mal edinme , iş yada toprak edinme hakkõ, Kürt olmayanlarla aynõ koşullarda
devlet destekli eğitimden yararlanma ve hukuki temsil hakkõ, Suriye pasaportu ve
vatandaşlõğõnõ taşõma hakkõ, ülkeden ayrõlma hakkõ ve yasal evlilik hakkõ Kürtlerin bu ilkede
inkar edilen haklarõndan bir kõsmõdõr. İstihdam imkanlarõnõn kõsõtlõ olmasõ ve bunun sonucu
olarak gelişen yaygõn yoksulluktan en fazla etkilenen kesim kadõnlardõr. Bu açõdan genelde
kürt kadõnlarõndan beklenen çocuklarõnõ yetiştirmesidir ve bunu yaparken devlet destekli
herhangi bir sağlõk bakõmõ imkanõndan faydalanamamaktadõrlar.
Irak’ta Saddam Hüseyin’in zalimane rejiminin etkileri halen hissediliyor. Halepçe şehrinde
kimyasal silahlar kullanõlarak 5.000’den fazla sivilin öldürülmesi, aynõ zamanda 180.000
insanõn ölümüne ve yaklaşõk 1,5 milyon insanõn yerinden edilmesine yol açan Anfal
kampanyasõnõn bir parçasõydõ. Yüzbinlerce kadõn Araplaştõrma politikasõnõn bir sonucu
olarak, özellikle bugünlerde daha fazla gündemde olan ve gelecekte ki muhtemel çatõşmalarõn
yaşanacağõ alanlardan biri olarak tahmin edilen petrol kaynaklarõ zengin olan Kerkük gibi bir
şehrinde dahil olduğu stratejik açõdan önemi olan yerlerdeki evlerinden zorla uzaklaştõrmõştõr.
2003 yõlõndan itibaren Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde gerçekleştirilen işgal ile
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birlikte bölgede yaşayan nüfusun insan haklarõ ve güvenliği ile ilgili bir dizi sorunun henüz
çözümlenmesi beklenmektedir.
İran’da ki Kürtler ise eşit olmayan politik ve sosyal haklar sorununun yanõsõra dolaylõ yoldan
dini ayrõmcõlõkla da karşõ karşõyadõrlar. İfade ve örgütlenme özgürlüğü önünde ki
engellemeler yerel ve uluslararasõ hükümet dõşõ örgütlerin kadõn ve insan haklarõ alanõnda ki
faaliyetlerini engellemektedir.Kürt kadõnlarõ, İranda ki bütün kadõnlar gibi anayasa ve
yasalarõn kadõn erkek eşitliğini kabul etmemesi ve ceza yasasõnõn ailenin namusunu kirlettiği
düşünülen kadõnõn öldürülmesini haklõ görmesi uygulamalarõndan dolayõ sõkõntõlar
yaşamaktadõr.
Türkiye Cumhuriyeti Anayayasõ Kürtleri toplam nüfusun dörtte birini oluşturmalarõna rağmen
ulusal bir topluluk veya etnik azõnlõk olarak kabul etmemektedir. Ekonomik veya politik
faaliyetler içerisinde yeralan ve açõkça kendisini Kürt olarak ifade eden herhangi bir insan
rahatsõz edici saldõrõ ve soruşturmalara maruz kalmaktadõr. Bir dizi reform sayesinde
Türkçeden başka dillerde (örneğin Kürtçe) eğitim ve yayõn yapõlmasõ önünde ki yasaklar
kaldõrõlõrken, bu reformlarõn tam olarak uygulanmamasõ ülkenin her yanõnda yaygõn olarak
öğrenci, gazeteci ve yayõn organlarõnõn yanõsõra pek çok insanõn soruşturmalarla
karşõlaşmasõna sebep olmaktadõr. Silahlõ çatõşma sürecinde uygulanan yerlerinden edilme
politikasõndan etkilenen 3 milyonun üzerindeki Kürdün Güneydoğuda ki köylerine ve diğer
yerleşim yerlerine dönmeleri halen mümkün değildir. Kürt Kadõnlarõn maruz kaldõğõ insan
haklarõ ihlalleri Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi tarafõndan da tartõşmaya imkan
bõrakmayacak derecede tespit edilmiştir.
Bu ülkeler Kürtlere karşõ ortak ve düşmanca bir politika izlemektedirler. Kürtlerin yaşadõğõ
bütün parçalarda ki yönetimlerin Kürtlerin çõkarõna olan her faaliyeti bastõrmada ki
kararlõlõklarõ Kürt kadõnlarõnõn eşit haklar mücadelesinide sõnõrlamaktadõr. Kürtler Ortadoğu,
Amerika, Avustralya, Asya ve Avrupanõn genelinde en göze çarpan göçmen ve sõğõnmacõ
topluluklardan biridir. Bu bile tek başõna Kürtlerin yaşadõğõ coğrafyada ki insan haklarõ
ihlallerinin bütün dünyanõn sorunu olarak görülmesi için yeterli bir sebeptir.
Bu tabloya rağmen Kürt kadõnlarõ insan haklarõnõn uygulanmasõ, hukukun üstünlüğü ilkesinin
yerleşmesi, eşit haklar ve güçlü bir sivil toplum için zorlu bir mücadele yürütmektedir. 1991
yõlõndaki Körfez Savaşõ sonrasõ, Irak Kürdistan’õnda oluşan Kürt otonomi yönetimi ve etnik
baskõnõn ortadan kalkmasõ bir dizi örgütün kadõn haklarõ için yaptõğõ kampanyalarõn önünü
açtõ. Değişik kadõn haklarõ örgütleri bu alanda gözle görülür gelişmeler sağladõlar. Bürokratik
engellemeler ve rahatsõz edici yaklaşõmlara rağmen bu tür örgütler Türkiye’de de mevcuttur.
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Bu bölgelerin dõşõnda kalan yerlerde ise bu tür örgütlerin varlõğõ tasavvur bile
edilememektedir.
Kürtlerin yaşadõğõ bölgeler ve diasporadaki kadõnlarõn haklarõ ve özgürlükleri sözleşmesi, özel
ve politik yaşamda kadõnlara yönelik her türlü ayrõmcõlõğõn ortadan kaldõrõlmasõna vurgu
yapmaktadõr. Aynõ zamanda Kürt Kadõnlarõnõn politik, ekonomik,eğitim,kültürel ve diğer
alanlara katõlõmõna ve politik, dini yada herhangi birbaşka inanca bakõlmaksõzõn herkese kadõn
haklarõnõn uygulanmasõna vurgu yapmaktadõr.
Bu sözleşme Kürt İnsan Haklarõ Projesi (KHRP) ve Kürt Kadõnlarõnõn Projesi (KWP)
tarafõndan ortak bir çaba ile hazõrlanõp basõlmõştõr. Ortaya çõkacak ihtiyaçlarõn devamlõ olarak
cevaplanmasõ için hazõrlanmõş canlõ belgelerden biridir. Bu çalõşma Kürt Kadõnlarõnõn
Sözleşmesi Ağõnõn parçasõ olan sürgünde ki belli bir sayõda ki Kürt kadõnõ tarafõndan
başlatõlmõş ve sürekli bir şekilde geliştirilerek Kürt bölgelerinde ve diasporada yaşayan Kürt
kadõnõn ihtiyaç ve isteklerini doğru olarak tespit etmeyi sağlamaya çalõşmõştõr. Bütün kürt
bölgelerinde, özelliklede Irak Kürdistanõ ve diasporadaki çok sayõda, birey, insan haklarõ ve
kadõn haklarõ alanõndaki hükümet dõşõ örgüt, insan haklarõ savunucularõ ve akademisyenlere
katkõ ve yardõmlarõ için müteşekkiriz.
Bu sözleşme Kürt bölgesindeki vatandaşlara ve buna ek olarak aynõ bölgelerdeki ulusal,
uluslararasõ ve hükümet dõşõ örgütlere, diasporada ise

Birleşmiş Milletler, Avrupa

Parlamentosu, insan ve kadõn haklarõ örgütleri, siyasi partiler, kültür kurumlarõ ve akademik
enstitülere sunulacaktõr. Baas’çõ rejimin yõkõlmasõ ile bilikte gerçek anlamda katõlõmcõ
demokrasinin himayesi altõnda hukukun üstünlüğünü kurma fõrsatõ yakalanmõştõr. Bu sebeple
sözleşme aynõ zamanda Irak ve Irak Kürdistan’õnda

hukuku düzenleyen ve uygulayan

camialara da sunulacaktõr.
Bununla ilgili kurumlardan özellikle Kürt Parlamentosu ve Kürdistan Bölgesel Hükümetinin
Kürt bölgesi ve diasporadaki kadõnlarõn haklarõ ile ilgili bu belgeyi destekleyeceğini umut
ediyoruz. Bu kurumlarõ sözleşmeenin özünde ve yazõlõ örneğinde belirlenmiş hak ve
gereklilikleri iç hukukta düzenlemeye davet ediyoruz.
Shne Hedati, Mahabad Qaradaghi

Kerim Yõldõz

Monireh Moftizadeh

Direktör

İcra Heyeti

Kürt İnsan Haklarõ Projesi

Kürt Kadõnlarõnõn Projesi

(Eski adõyla Kürt Kadõnlarõnõn Sözleşmesi Ağõ)
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KÜRT BÖLGELERİNDEKİ VE DİASPORADAKİ KADINLARIN
HAKLARI VE ÖZGÜRLÜKLERİ SÖZLEŞMESİ
Adalet ve eşitliğin; siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik güvenliğin ve kişi haklarõnõn
korunmasõnõn güvencesinin temelinin hukuk olduğunu kaydederek;

Kürt bölgelerinde modern bir toplumun sağlam bir şekilde kurulmasõnõn sadece demokrasi ve
eşitlik yoluyla başarõlabileceği inancõyla;

Dinin devlet işlerinden ayrõ tutulmasõyla özgür demokratik bir toplumun garanti alõnabileceği
inancõyla;

Yasal düzenlemelerin, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, İnsan Haklarõ Evrensel Beyannamesi,
insan haklarõ ile ilgili uluslararasõ sözleşmeler ve diğer sözleşmeler, kararlar, deklarasyonlar
ve tavsiye kararlarõ ile bir sistem olarak ortaya çõkan uluslararasõ insan haklarõ temelinde
inşasõ, õslâh edilmesi ve uygulanmasõnõn önemini kaydederek;

Bir demokratik toplumda garanti altõna alõnmõş olan haklarõn ihlâli ve kadõnlara karşõ
ayrõmcõlõk gütmek amacõyla dinin kötüye kullanõldõğõ kaygõsõnõ taşõyarak;

Kadõn ve erkek arasõnda tam bir eşitliği gerçekleştirmek için Kürt toplumunda ve Kürt ailesi
içinde kadõnõn rolü kadar erkeğin geleneksel rolünün de değişmesi gerektiğinin bilincinde
olarak;

Kadõnlara Karşõ Her Türlü Ayrõmcõlõğõn Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve Kadõnlara
Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi’nde ortaya konulan prensiplerin hayata geçirilmesi
kararlõlõğõyla, ve buna bağlõ olarak, Kürt diasporasõnda yer alan ve Kürt bölgelerinde yaşayan
tüm kadõnlarõn köklü değişimine yol açmak amacõyla Kürt kadõnlarõnõn eşitlik için ileri
sürdükleri taleplerinin altõnõ çizmeyi gerekli görerek aşağõda belirtilen çağrõyõ yapmaktayõz:
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Madde 1
Kürt bölgelerinde hukuk sistemi kadõnlara yönelik ayrõmcõlõğõn her türünü mahkûm etmeli ve
dõşlamalõdõr. CEDAW’da “kadõnlara karşõ ayrõmcõlõk” terimi ile kastedilen, medenî hâl ya da
cinsel konumuna bakõlmaksõzõn kadõnlarõn erkek-kadõn eşitliği, insan haklarõ ve siyasal,
ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve diğer alanlarda temel özgürlüklere dayanan, haklarõnõ
tanõmayõ, kadõnlarõn bu haklarõndan yararlanmasõnõ ya da kadõnlarõn bu haklarõnõ kullanmasõnõ
engellemeyi ya da yok etmeyi

amaçlayan ya da bu sonucu ortaya çõkaran cinsiyet

temelindeki her tür ayrõmcõk, dõştalama ya da sõnõrlamadõr.

Madde 2
Kadõnlar, Kürt toplumunun siyasal ve kamu hayatõnda ayrõmcõlõğa tâbi tutulamazlar, ve
kadõnlar özellikle de:
a) Yasalar önünde eşittirler; örneğin şahit olarak eşit haklara sahiptirler;
b) Seçimlerde oy kullanma hakkõna ve seçimle oluşan kamu organlarõna seçilme
hakkõna sahiptirler;
c) Yerel, ulusal ve uluslararasõ seviyede, parlamentolar, hükümetler ve politik partiler
gibi karar alma organlarõnda yer alma hakkõna sahiptirler;
d) Sivil toplum kuruluşlarõ ve derneklerde yer alma hakkõna sahiptirler.

Madde 3
Aile ilişkileri ve evlilikle bağlantõlõ bütün konularda kadõnlara karşõ ayrõmcõlõğõ engelleyen
bütün uygun tedbirler alõnmalõdõr, özellikle de:
a) İki tarafça da tam ve özgür olarak onaylanmadõkça ve birey 18 yaşõndan küçükse
evlilik hukukî olarak geçersiz sayõlmalõdõr;
b) Evlilik süresince ve evliliğin sonlandõrõlmasõnda çocuklar üzerindeki haklarda dahil,
aynõ hak ve sorumluluklar eşlerin her ikisi içinde geçerlidir;.
c) Çocuk sayõsõna özgürce karar verme ve bilgi alma ve eğitim ile bu haklarõ kullanmayõ
sağlayacak araçlarõ edinmekte eşler aynõ haklara sahiptirler;
d) Miras, mal ve mülk edinmekte eşler aynõ haklara sahiptirler:
e) Geleneksel çok eşlilik, geçici evlilikler ve başlõk alõnmasõ yasaktõr.
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Madde 4
Çalõşma alanõnda kadõnlara karşõ ayrõmcõlõğõ engelleyen bütün uygun tedbirler alõnmalõdõr,
özellikle de:
a) Kadõnlar aynõ çalõşma fõrsatõ ve eşit ücret hakkõna sahip olmalõdõr;
b) Hamilelik ya da doğum izni gerekçesiyle işten atõlmalar yasaklanmalõdõr;
c) Ücretli babalõk izni verilmelidir:
d) Ebeveynlerin aile yükümlülükleri ile iş sorumluluklarõ ve/veya sosyal faaliyetlerini
harmanlayabilmelerini sağlamak için ana okulu gibi destekleyici sosyal hizmetler
temin edilmelidir.

Madde 5
(1) “Kadõnlara yönelik şiddet”kavramõ ile kastedilen, kamu hayatõnda olsun, özel hayatta
olsun kadõnda fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar ve acõya yol açan ya da yol açmasõ olasõ
cinsiyet farlõlõğõna dayalõ şiddet içeren herhangi bir eylem olup, buna söz konusu eylemleri
yapma tehdidi, teşebbüsü ya da keyfî olarak özgürlükten yoksun bõrakmak da dahildir.
(2) Kadõnlara yönelik şiddetin mahkûm etmek ve engellemek için bütün uygun tedbirler
alõnmalõdõr ve bunu engellemekle ilgili yükümlülüklerden kaçõnmak için hiçbir gelenek,
görenek ya da dinsel telâkki gündeme getirilemez, özellikle de:
a) İster devlet tarafõndan, ister devlet dõşõ unsurlar tarafõndan, ister özel kişiler tarafõndan
işlensin, kadõnlara yönelik şiddet eylemleri engellenmeli, soruşturulmalõ ve varolan
yasalar çerçevesinde cezalandõrõlmalõdõr;
b) Kadõnlara yönelik şiddet eylemlerini cezalandõrmak ve çözümlemek için yerel
mevzuatta cezaî, sivil ve diğer yaptõrõmlar geliştirilmelidir. Örneğin, “töre
cinayetleri” cinayet olarak değerlendirilmeli, kadõnlar ve çocuklar için sõğõnma evleri
ve koruyucu önlemler alõnmalõdõr;
c) Taşlama gibi esas olarak kadõnlara yönelik uygulanan zalimane, insanlõk dõşõ veya
aşağõlayõcõ işlemlere son verilmelidir.

Madde 6
Cinsel sömürü ve kadõn ticareti ile mücadele etmek için bütün uygun tedbirler alõnmalõdõr.
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Madde 7
Eğitim alanõnda kadõn ve erkeklerin eşit haklara sahip olmasõnõ sağlamak için kadõnlara
yönelik ayõrõmcõlõğõ engelleyecek bütün uygun tedbirler alõnmalõdõr, özellikle de:
a) Kõz çocuklarõ eğitim, öğrenim ve meslek kurslarõnda erkek çocuklarla aynõ imkân ve
şartlara sahip olmalõ, çocuklar için asgarî dokuz yõllõk zorunlu ve ücretsiz eğitim
öngörülmelidir;
b) Eğitimin her aşamasõnda ve her türünde kadõnlarla erkeklerin rollerine ilişkin klişe
görüşler dõşlanmalõ özellikle de ders kitaplarõ kadõnlarõn tarihteki rollerini doğru
yansõtacak şekilde gözden geçirilmelidir;
c) Kadõnlar burs ve diğer öğrenci kredilerden yararlanmakta erkeklerle aynõ fõrsat ve
imkânlara sahip olmalõdõr.

Madde 8
(1) Aile plânlamasõ da dahil sağlõk hizmetlerinden yararlanõlmasõnõ sağlamak için sağlõk
alanõnda kadõnlara yönelik ayrõmcõlõğõ engelleyen bütün uygun tedbirler alõnmalõdõr.
(2) Kadõnlõk organlarõnõ tahrip eden (kadõn sünneti, kadõnlõk organlarõnõn dikilmesi gibi)
geleneksel uygulamalar kanunla yasaklanmalõdõr.

Madde 9
Ekonomik ve sosyal hayatõn diğer alanlarõnda kadõnlara yönelik ayrõmcõlõğõ engellemek için
uygun tedbirler alõnmalõdõr, özellikle:
a) Anfal kadõnlarõ, çocuklar, göçe zorlanmõş ve diğer etkilenmiş aileler için aile yardõmõ
hakkõ tanõnmalõdõr;
b) Kadõnlarõn, kadõnlara yönelik ayrõmcõlõğõn her türü ile ilgili olarak ücretsiz hukuksal
danõşma hizmeti alma hakkõ olmalõdõr.
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