
(BM) tarafından 1985 yılında,  “Kadına Yönelik 
Şiddetin Yok Edilmesi İçin Uluslararası Mücadele” 
günü olarak ilan edilir.

Evrensel bir konu olan kadına yönelik şiddet 
sistemsel bir sorundur. Cinsiyet temellidir ve 
küresel düzeyde ekonomik, siyasal, etnik sorun-
larla artarak sürmektedir. Pekin Deklarasyonu, 
kadına yönelik şiddeti şöyle tanımlamaktadır: 
“Kadınlara yönelik şiddet terimi, kadının �ziksel, 
cinsel ve psikolojik zarar görmesiyle veya acı 
çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması 
muhtemel olan, bu tip hareketlerin tehdidini, 
baskıyı ya da özgürlüğün key� engellenmesini 
de içeren, ister toplum önünde, ister özel hayatta 
meydana gelmiş olsun, cinsiyete dayalı her türlü 
şiddet anlamına gelir.”

25 Kasım’ın 52. yıldönümünde bizler yine 
buruğuz, yine yaralıyız, yine her gün erkek bir 
elin aramızdan aldığı kadınlardan dolayı eksiğiz. 

Devlet tarafından “münferit” olarak görülen 
kadın cinayetleriyle günde 5 kadın katlediliyor. 
Bu cinayetlerin faillerinin yargı tarafından tahrik 
adı altında indirimlerle serbest bırakılması, 
kadınları öldürenleri cesaretlendirmekte.

Cinsiyet eşitliğini gözetmeyen politikalardan 
dolayı kadınlar iş yerlerinde yükselme ve ter� 
alma süreçlerinde ayrımcılığa maruz bırakılıyor. 
Diğer taraftan şiddete, tacize ve mobbinge 
uğramaktalar.

Özelleştirme ve performansa dayalı çalışma 
sisteminin yaygınlaştırılmasıyla kadınlar işsizliğe 
mahkum ediliyor. 

Kendi köyleri yakılıp zorla boşaltıldığı için 
başkalarının fındık, pamuk tarlalarında çalışmaya 
giden mevsimlik tarım işçisi kadınlar her türlü 
ayrımcılığa maruz kalmakta ve onur kırıcı 
koşullarda yaşam mücadelesi vermekte.

Toplumsal muhalefette yer alan kadınlar her 
türlü devlet şiddetine maruz kalmakta.

Ana dilinden başka dil bilmeyen kadınlar, kamu 
hizmetlerine yeterince erişememekte.

Devletin, Kürt sorununa ilişkin olarak ısrarla 
sürdürdüğü şiddet politikaları sonucunda Kürt 
ve Türk anneleri gencecik evlatlarını yitirmekte, 
yürekleri yangın yerine dönmektedir.

KADINA YÖNELİK 
ŞİDDETİ

GÖRÜYORUZ,
İTİRAZ EDİYORUZ,
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Yargıdan medyaya, 
yasamadan yürüt-
meye hiçbir kurum 
üstüne düşen 
sorumluluğu yerine 
getirmediği için, 
kadınlar göz göre 

göre öldürülüyor. Türkiye’de günde 5 kadın 
katlediliyor. Ve bu cinayetleri işleyenlere halen 
haksız tahrik indirimi uygulanıyor.  

Adliye İş yeri Temsilcimiz Nejla YILDIZ, can 
güvenliğinin tehlikede olduğunu, tehditler 
aldığını bildirdiği devlet tarafından 
korunmadı….

Milyonlarca kadın, “en güvenli yer” diye 
bizlere tanıtılan evlerde, en yakınları 

tarafından zorla evlendiriliyor, şiddete 
uğruyor,sosyal yaşamı kısıtlanıyor,tacize 

tecavüze maruz kalıyor…

Son 10 yılda kadın cinayetlerinin yüzde 1400, 
cinsel saldırı suçlarının ise yüzde 400 artmasının 
yanı sıra kadınlara yönelik cinayetlerin biçimleri 

de değişti. Onlarca kurşun sıkıp, yetmeyip 
baltayla paramparça edip, o da yetmeyip üzerine 
beton döküp gömen insanlık dışı vahşetlerle 
karşılaşmaktayız. 

2012 ayının ilk on ayında 137 kadın 
öldürüldü.171 kadın yaralandı.105 kadın 
tecavüze, 6 kadın tacize uğradı. Ve bu kadınlar en 
yakınları tarafından öldürüldüler. Kocaları sevgili-
leri, babaları, erkek kardeşleri, akraba, eski koca, 
eski sevgili…..

Ve devlet öldürülen bu kadınları korumadı. 
Devletten koruma talep eden 11 kadın 2011 
yılında öldürüldü.

Ailenin Korunması ve Kadına yönelik Şiddetin 
Önlen(ME)mesi Yasası Kadını değil aileyi koruma 
zihniyetiyle hazırlandığından 2012 yılında da 
kadın ölümleri artarak devam etti.

YARGI TECAVÜZE ORTAK OLMAYA
DEVAM EDİYOR

N.Ç davasıyla bir kez daha gördük yargının erkek 
olduğunu. Yargıtay 14. Ceza Dairesi 13 
yaşındayken toplu tecavüze uğrayan N.Ç'nin 
davasında, kız çocuğunun tecavüzde rızası 
olduğu gerekçesiyle faillere en alt sınırdan ceza 

veren yerel mahkemenin kararını onaylayarak 
tecavüze ortak oldu. Ve ardından Fethiye 
davasında verdiği cinsiyetçi kararla “tecavüze rıza 
gösterenin devlet” olduğunu bir daha gördük.

4+4+4=
ÇOCUK GELİNLER

Zorunlu eğitimi 
4+4+4 şeklinde kade-
meli olarak 12 yıla 
çıkaracağı iddia 
edilse de uygulama, 
zorunlu eğitimin 
kendi içinde bölüm-
lere ayrılarak kade-
melendirilmesi ile 
özellikle kadın öğrenciler açısından örgün 
eğitimin �ilen 4 yıla inmesi anlamına geliyor. 
AKP böylelikle kadınları bir yandan aile içine 
hapsederken bir yandan da vasıfsız iş gücü 
olarak esnek ve güvencesiz çalıştırmanın 
zeminini yaratıyor. Ve bu durum, çocuk gelin-
lerin sayısının artmasını kolaylaştırıyor. 
Türkiye'de bugün çocuk gelinlerin sayısının 
yüzde 30'larda olduğu söyleniyor. Ancak 8 yıllık 
kesintisiz eğitim de bu oranın düşmesinde bir 
önlem olamamış. 4+4+4 ise bu artışı daha da 
kolaylaştıracak.

"Belki de bize en yakın şey ölüm; fakat bu 
beni korkutmuyor, haklı olan her şey için 

savaşmaya devam edeceğiz". (Maria Teresa 
Mirabel 1936)

"Bunca acıyla dolu ülkemiz için yapılacak her 
şeyi yapmak bir mutluluk kaynağı; kollarını 

kavuşturup oturmak ise çok üzücü".
(Minerva Argentina Mirabel 1926)

"Çocuklarımızın, bu yoz ve zalim sistemde 
yetişmesine izin vermeyeceğiz. Bu sisteme 

karşı savaşmak zorundayız. Ben kendi adıma 
her şeyimi vermeye hazırım; gerekirse 

hayatımı da".
(Patria Mercedes Mirabel 1924)

Yer Dominik Cumhuriyeti, tarih 25 Kasım 1960'dı. 
Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele veren 
Mirabal kardeşler olarak tanınan üç kız kardeş 
militarist güçler tarafından tecavüz edilip 
öldürüldüler. Latin Amerikalı ve Karaipli kadınlar, 
bu vahşet karşısında günlerce tepkilerini 
sürdürdüler ve şiddete, tacize ve tecavüze karşı 
mücadelenin simgesi olarak bugünün 
yaygınlaşmasını sağladılar. Önce 1981'de 
Dominik'te toplanan Latin Amerika Kadın 
Kurultayında; 25 Kasım, "Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü"  
olarak kabul edilir. 25 Kasım, Birleşmiş Milletler 

KESK’Lİ KADINLAR,
SAVAŞA, KADIN CİNAYETLERİNE, TACİZE, 
TECAVÜZE KARŞI HAYKIRIYOR; EMEĞİME, 

KİMLİĞİME, BEDENİME, DİLİME DOKUNMA...

Hiçbir baskı, hiçbir şiddet kadınların emeklerine, 
bedenlerine ve kimliklerine sahip, onurlu insan-
lar olarak yaşama mücadelesinden geri döndür-
meye yetmeyecek. Bunu demir parmaklıklar da 
başaramayacak. Emek, barış, özgürlük ve 
demokrasi mücadelesinden taviz vermeyen 
Kürt sorunun demokratik çözümünden yana 
olan, anadilinde eğitim ve kamusal hizmet 
temel insan hakkıdır diyen  KESK’li kadınlar  
devlet şiddetine maruz kalarak cezaevinde 
tutuluyor.

Devletin biz emekçi kadınlar üzerindeki ataerkil 
şiddeti ile muhafazakâr ideolojiden beslenen 
neo-liberal güvencesizleştirme politikaları 
bugün her zamankinden daha fazla 
pervasızlaşmıştır. Geçmişte sendikal örgütlenme 
ve demokratik hak arama mücadelemizi engelle-
mek için geliştirilen soruşturma ve sürgün 
politikaları bugün gözaltı, baskı ve tutuklama 
terörüne dönüştürülmüştür. Baskı, gözaltı ve 
tutuklama terörünün hede�ne ise kadın 
sendikacılar alınmıştır.

Bir yandan her fırsatta kadınlardan üç çocuk 
doğurmasını isteyen öte yandan da neo-liberal 

sömürü çarklarına esnek, güvencesiz ve ucuz 
emek gücü yaratmak isteyen sistem, haklarına 
sahip çıkan, daha özgür ve barış içinde bir ülke 
hayal eden, örgütlenen ve örgütlülüğünü eylem 
gücüne dönüştüren kadınlara tahammül 
edememektedir.

GÜVENCESİZLİĞE KARŞI ÖRGÜTLENİYORUZ

Kadın işsizliğinin en yüksek olduğu Avrupa ülke-
siyiz. kamu hizmetlerinin özelleştirildiği, 
esnek-kuralsız, güvencesiz, performansa dayalı 
çalışmanın yaygınlaştığı, iş yükümüzün her 
geçen gün arttığı bir ortamda, düşük ücretle 
çalışmaya zorlanıyoruz. 4/C-4/B’li çalışma statü-
leriyle yine en çok biz kadınlar işsizliğe mahkûm 
ediliyoruz.

Bugün uygulanan neo-liberal politikalarla 
kamusal hizmetler paralı hale getiriliyor. 
Hükümet kadın erkek eşit değildir ve kadının asıl 
yeri ailedir anlayışıyla politikalar üretmeye 
devam ediyor.

Kürtaj değil kürtaj yasağı cinayettir. Sağlıksız 
koşullarda kürtaj yaptırmak zorunda kaldığı için 
yani ücretsiz, sağlıklı, güvenli doğum kontrol ve 
kürtaj hizmeti sağlanmadığı, kürtaj yasaklandığı, 
doğum kontrolü sadece kadınların üzerine 
yıkıldığı için yılda seksen bin kadın hayatını 
kaybediyor.

Kürtaj değil günde beş kadının savcılıklara, kara-
kollara başvurduğu halde korunmaması ve 
devletin bilgisi dâhilinde öldürülmesi katliamdır.

“Kürtajı bir cinayet olarak görüyorum” “Her kürtaj 
bir Uludere’dir!” diyen Başbakan Roboski’de F-16 
uçakları ile devlet tarafından çoğu çocuk katledi-
len 34 insanı görmezden geliyor. Bu, Roboski 
katliamının hesabını vermek yerine, üstünü 
örtme, sorumluluktan kaçma anlayışıdır.
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sömürü çarklarına esnek, güvencesiz ve ucuz 
emek gücü yaratmak isteyen sistem, haklarına 
sahip çıkan, daha özgür ve barış içinde bir ülke 
hayal eden, örgütlenen ve örgütlülüğünü eylem 
gücüne dönüştüren kadınlara tahammül 
edememektedir.

GÜVENCESİZLİĞE KARŞI ÖRGÜTLENİYORUZ

Kadın işsizliğinin en yüksek olduğu Avrupa ülke-
siyiz. kamu hizmetlerinin özelleştirildiği, 
esnek-kuralsız, güvencesiz, performansa dayalı 
çalışmanın yaygınlaştığı, iş yükümüzün her 
geçen gün arttığı bir ortamda, düşük ücretle 
çalışmaya zorlanıyoruz. 4/C-4/B’li çalışma statü-
leriyle yine en çok biz kadınlar işsizliğe mahkûm 
ediliyoruz.

Bugün uygulanan neo-liberal politikalarla 
kamusal hizmetler paralı hale getiriliyor. 
Hükümet kadın erkek eşit değildir ve kadının asıl 
yeri ailedir anlayışıyla politikalar üretmeye 
devam ediyor.

Kürtaj değil kürtaj yasağı cinayettir. Sağlıksız 
koşullarda kürtaj yaptırmak zorunda kaldığı için 
yani ücretsiz, sağlıklı, güvenli doğum kontrol ve 
kürtaj hizmeti sağlanmadığı, kürtaj yasaklandığı, 
doğum kontrolü sadece kadınların üzerine 
yıkıldığı için yılda seksen bin kadın hayatını 
kaybediyor.

Kürtaj değil günde beş kadının savcılıklara, kara-
kollara başvurduğu halde korunmaması ve 
devletin bilgisi dâhilinde öldürülmesi katliamdır.

“Kürtajı bir cinayet olarak görüyorum” “Her kürtaj 
bir Uludere’dir!” diyen Başbakan Roboski’de F-16 
uçakları ile devlet tarafından çoğu çocuk katledi-
len 34 insanı görmezden geliyor. Bu, Roboski 
katliamının hesabını vermek yerine, üstünü 
örtme, sorumluluktan kaçma anlayışıdır.


