
ŞİDDETİ VE SAVAŞI KADINLARIN 
ÖRGÜTLÜ GÜCÜ DURDURACAK!

Mirabel Kardeşlerin direnişi devam ediyor. 
Diktatörlüğe direndikleri için katledilen Mirabel 
Kardeşlerden günümüze, itaat etmedikleri  için, 
eril zihniyetin kurumlarının kadın ve toplum üzeri-
ndeki şiddet, baskı ve yok etme anlayışını kabul 
etmedikleri için kadına yönelik şiddet devam 
ediyor, kadınların direnişi de büyüyerek, 
birleşerek devam ediyor….

Biliyoruz ki kadına yönelik şiddetin temelinde 
ataerkil zihniyet var. Ve bu zihniyet  kapitalizm, 
militarizm, milliyetçilik ve muhafazakârlıkla besle-
nen devletin ve   iktidarın politikaları ile toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğini yaşamın her hücresine işliyor. 
Derinleştirilen eşitsizlik bizlere şiddet olarak 
dönüyor. İtiraz ettiğimiz noktada katilimiz olarak 
vücut buluyor.

AKP iktidarda olduğu günden bugüne kadar hem 
söylemleri ile hem politikaları ile kadını eve 
hapsetmeye çalışarak, aile dışındaki toplumsal ve 
siyasal etkinliklerinin değersizleştirildiği, kadının  
bedeni üzerindeki kontrolünün  ele geçirmeyi 
hedeflemiştir. Kadının erkekle eşit olmadığını, 
kadınların daha fazla çocuk doğurmaları gerektiği 
ve kariyerinin annelik olduğunu 
Cumhurbaşkanından Başkanına, Bakanından 
Müsteşarına kadar her fırsatta dile gelmesi  kadına 
yönelik şiddet ve kadın katliamları da hız 
kesmeden artmasında etken olmuştur. 

Artan taciz ve tecavüz olaylarının nedeninin 
kadınların çalışması, açık giymesi ve dışarıda 
dolaşması olduğu kanısı yaygınlaştırılmaya 
çalışılırken, asıl amacın kadını baskı altında 
tutmak, ev içi yaşamına hapsetmek ve kadının 
özgürlük mücadelesini engellemek olduğunu 
biliyoruz.

Erkek iktidarın her söylemi, erkek adaletin verdiği 
erkeği koruyan her karar beraberinde yeni bir 
kadın cinayetini getiriyor. 

Erkek zihniyetin kutsal namus anlayışı ile kadın 
katillerine indirim yapan mahkemeler, 
tecavüzcüsünü öldüren Nevin  Yıldırım’a müebbet 
vermesi adaletin kimin için işlediğinin en bariz 
örneğidir.

Devlet Nevin’i mahkûm ederken bütün kadınlara 
“haddinizi bilin” dedi. “Tecavüze uğrarsan ses 
çıkarma” dedi…

ŞİDDETİNİZLE BARIŞMAYACAĞIZ,ÖFKEMİZ 
İSYANIMIZI BÜYÜTÜYOR...

2015 yılının ilk 9 ayında 210 kadın arkadaşımız en 
yakınındaki erkek tarfından öldürüldü. Boşanmak 
istediği için, şiddete direndiği için, ben de varım 
ben kadınım dediği için… Erkek tetiği çekti 
hükümet, yargı erkeği koruyan değerler süreci 
hazırladı ve onayladı. Katillerimizi tanıyoruz…

Sevgi Pektaş,  Besni Mal Müdürlüğü’nde üyemiz. 
Sevgi  boşandığı eski kocası ile tekrar birlikte 
olmak istemediği için katledildi. Tıpkı diğer 
kadınlar gibi oda hayır dediği için bunun bedelini 
canı ile ödedi. Tetiği eski koca çekti ama katliam 
sürecini erkek devlet ördü. Kamuda güvencesiz 
çalışma dayatması, kamuda yaşanan emek 
cehennemi canlarımızı alıyor. Temel hak olan 

yaşama hakkı tehdit 
altında iken, bunu 
güvenceye almak 
yerine, üç kuruş 
yolluğun derdine düşen 
Maliye Bakanlığı ve 
esnek, güvencesiz, 
kuralsız çalışmayı temel 
politika haline getiren 
AKP Sevgi’nin ölümün-
den sorumludur. 
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SAVAŞI DURDURACAĞIZ!
7 haziran seçimlerinden sonra ortaya çıkan 
tabloyu beğenmeyen başta Cumhurbaşkanı ve 
AKP, 2013 tarihinden beri devam eden çözüm 
sürecinin üzerine bir çizgi çekti ve savaş politikaları 
ile ülkemizi kan gölüne çevirdi.

Savaş biz kadınlara, ölüm, şiddet, tecavüz, göç 
olarak geliyor. Cizre’de 10 yaşındaki Cemile’yi 
önce koynunda uyuttu annesi cansız bedenini 
sonra kokmaması için derin dondurucu da beklet-
mek zorunda kaldı. Habur’da, Kobane sınırında 
anneler evlatlarının cenazeleri aylarca alamadılar. 
Militarist ve milliyetçilik kirli yüzünü yine kadın 
bedeni üzerinden gösterdi. Varto’da katledilen 
Ekin Van’ın çıplak bedeni teşhir edilmesi savaşın 
kadınlara yönelik çirkin yüzünü bir daha gösterdi.

Evladım vatana feda olmasın diyen anaların 
isyanını görmezden gelen iktidar çocuklarını 
kaybeden anne ve babalara hakarete varan 
söylemlerde bulunarak savaş çığırtkanlığı 
politikalarını yükseltti.

IŞİD’e  tırlarla giden silahlar aramıza canlı bomba-
lar olarak döndü. Suruç’ta 33 genç beden 
katledildi. Barış diye akmak istedik Ankara 
sokaklarına, “Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi” 
diyerek çıktık yola. Başbakan Davutoğlu’nun 
“eylem gerçekleştirmeden tutuklayamayız” diye 
açıklama  yaptığı canlı bombalar güven içinde 
geldikleri başkentti kana buladılar. 

Savaşa inat barış pankartları kefenimiz oldu. 
Çocuklarımızın, yoldaşlarımızın parçalanan 
bedenlerini topladık. Katili biliyoruz, Katili 
Diyarbakır’dan, Suruç’tan biliyoruz.

Ve biz kadınlar diyoruz ki; biz çocuklarımız ölsün 
diye onları dünyaya getirmiyoruz. Savaşa 
durduracağız.

Bizi çalışma yaşamının dışına 
bırakarak eve hapsetmek isteyen 

hükümetin paketlerine,
İşyerimizde kadın olduğumuz için 

maruz kaldığımız mobbinge, 
ayrımcılığa,

 Bedenimizi savaş alanına çevirerek 
var olmaya çalışan iktidarın savaş 

politikalarına,
Kadın olduğumuz için, giyimimiz-
den dolayı, gülmemizden dolayı, 

erkeğe itaat etmediğimiz için 
katledilmemize

Kamyonlar Ölüm Taşır
Duble Yollarda…..

Yollarda katlediliyoruz, kaza süsü verilmiş toplu 
ölümlerde. Güvencesiz, insanlık dışı koşullarda 
çalışan mevsimlik tarım işçilerinin ölümünü 
hükümet “işin fıtratında var” diyerek 
sıradanlaştırıyor.

“Galoş Giy” Dediğimiz İçin Polis 
Tarafından Öldürülüyoruz...

Dilek doğan, evini basan polislere “galoş ile girin” 
dediği için annesinin babasının gözlerini önünde 
devletin resmi kurşunuyla polis tarafından 
öldürüldü.

Ve biz kadınlar  biliyoruz ki kadına yönelik şiddet, 
kadın cinayetleri politiktir.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi sadece yasala-
rda yapılacak değişiklikle yada farkındanlık yarat-
makla çözülmeyecktir; çünkü karşımızda kay- 
nağını eril zihniyetten alan devlet erkek aklı bütün 
kurumlarıyla kadının karşısındadır.

Ataerkil sistem ve beslediği erkekliğe karşı 
kadınların mücadelesi şiddetsiz ve eşit bir yaşamı 
sunabilir.  

UNUTMAYACAĞIZ!
“Bütün savaşları dövüşemeyecek kadar 

korkan olan, bu yüzden de kendileri adına 
dövüşmek için dünyanın gençlerini cepheye 

süren hırsızlar çıkarır”.
    Emma Goldman

Barış pankartlarımızla üzerini örttüğümüz
yoldaşlarımıza sözümüz var.

 

Kızım senin için gittim ben Ankara’ya

Barış denen beyaz kuşu göğe salmaya

Sevdalılar halay tutmuş tren garında

Kızım sana barış aldım sakla avcunda

Kanatlansın ellerinde uçur sonsuza...
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İtiraz Ediyoruz
İtaat Etmiyoruz
Örgütleniyoruz

Mücadeleyi
BÜYÜTÜYORUZ

kadına yönelik şiddeti
kadın cinayetlerini

savaşı

DUR-DU-RA-CA-ĞIZ!

!
kadına
yönelik
şiddete

“SON!”

ÖRGÜTLENİYORUZ
mücadeleyi

büyütüyoruz!
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