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ERKEK-‐DEVLET	  ŞİDDETİNE	  KARŞI	  İSYANDAYIZ! 
	   
Bu	  25	  Kasım’da	  da	  biz	  kadınlar,	  erkek	  şiddetine	  karşı	  dünyanın	  her	  yerinde	  olduğu	  gibi	  burada	  da	  
sokaklardayız.	  Geçen	  25	  kasım’dan	  bu	  yana	  bu	  topraklarda	  kadına	  yönelik	  erkek	  şiddeti	  yine	  artarak	  
sürdü.	  Kadınların	  bedenine	  ve	  emeğine	  yönelik	  devlet	  eliyle	  yürütülen	  saldırılar	  hız	  kesmeden	  devam	  
etti.	  Bu	  topraklarda	  her	  gün	  aramızdan	  5	  kadın	  öldürülüyor!	  Bizi	  evimizde,	  sokağımızda,	  en	  
yakınımızdaki	  erkekler	  öldürüyor.	  Öldürülmek	  için	  kadın	  olmamız	  yetiyor.	  Buna	  rağmen	  erkek	  egemen	  
yargı,	  kadın	  katili	  ya	  da	  tecavüzcü	  erkekleri	  koruyor,	  haksız	  tahrik	  indirimleri	  ile	  cezalarını	  düşürüyor	  ya	  
da	  davalar	  sonuçsuz	  kalıyor.	  Katiller	  ve	  tecavüzcüler	  ellerini	  kollarını	  sallayarak	  aramızda	  dolaşıyor!	  BİZ	  
KADINLAR	  DİYORUZ	  Kİ	  tek	  bir	  kadın	  erkek	  şiddetine	  maruz	  kalmayana	  ve	  öldürülmeyene	  kadar	  
mücadelemize	  devam	  edeceğiz.	  Erkek	  şiddetine	  uğrayan,	  öldürülen	  her	  kadından	  siz	  sorumlusunuz!	  
Artık	  kadın	  katilleri	  ile	  suç	  ortaklığını	  bırakın! 
	  	   
AKP	  ‘nin	  geçtiğimiz	  sene	  başında	  kadına	  yönelik	  şiddeti	  bitireceğiz	  diyerek	  çıkardığı	  yasa	  erkek	  

şiddetini	  bitirmek	  şöyle	  dursun	  aksine	  tırmandırdı.	  Bakan	  Fatma	  Şahin,	  kadına	  yönelik	  şiddeti	  önlemek	  

için	  kadın	  kurumları	  ile	  görüşmek	  yerine	  Diyanet	  İşleri	  ile	  protokol	  imzaladı,	  20	  bin	  evliliği	  

kurtaracaklarını	  beyan	  etti.	  Çocuk	  yaşta	  evliliklerin	  çok	  fazla	  olduğu	  bu	  topraklarda	  iktidar,	  4+4+4	  

düzenlemesi	  ile	  kız	  çocuklarını	  erken	  evliliklere	  mahkum	  ederek	  liselerde	  evliliğin	  önünü	  açtı.	  “Evlilik	  

teşvik	  paketi”	  ile	  evlenenlere	  faizsiz	  kredi	  uygulaması	  başlattı,	  üniversitede	  okuyan	  öğrencilerin	  kredi	  

borçlarını	  sileceğini	  açıkladı.	  BİZ	  KADINLAR,	  Atılan	  bu	  adımlar	  ile	  AKP’nin,	  erkek	  egemen	  sistemi	  

üreten	  ve	  koruyan	  ailenin	  bekçiliğini	  yaptığının	  farkındayız.	  AKP’ye	  bir	  kez	  daha	  	  kadınlar	  için	  ölüm,	  

şiddet,	  baskı,	  eşitsizlik	  yuvası	  olan	  aileyi	  yücelterek	  kadınların	  can	  güvenliğini	  sağlayamayacağını	  

hatırlatıyoruz.	  Kadınları	  ev	  içine	  hapseden	  devlet	  politikalarına	  derhal	  son	  verilmesini	  istiyoruz!	  	   
	   
Esnekliği	  bir	  kuralmış	  gibi	  dayatan,	  kadınlara	  güvencesiz,	  düşük	  ücretlerle	  ve	  insani	  olmayan	  
koşullarda	  çalışmak	  dışında	  bir	  seçenek	  bırakmayan	  “kadın	  istihdam	  paketi”	  ile	  de	  AKP,	  kadınlara	  
uygun	  gördüğü	  hayatı	  bir	  kez	  daha	  ifşa	  etti.	  	  BİZ	  KADINLAR	  diyoruz	  ki,	  kadınları	  çok	  çocuk	  doğurmaya	  
ve	  onlara	  bakmaya,	  hanenin	  tüm	  işlerini	  yapmaya,	  babaya	  ve	  kocaya	  bağımlı	  olmaya	  mahkum	  
eden;	  kadınları	  aileye	  hapsederek	  bedenleri	  ve	  emekleri	  üzerindeki	  sömürüyü	  arttırmayı	  planlayan	  
bu	  pakete	  esastan	  itirazımız	  var! 
	  	   
Şiddet	  önleme	  ve	  izleme	  merkezleri/ŞÖNİM’ler	  14	  pilot	  ilde	  uygulamaya	  geçti.	  Ancak,	  bu	  merkezlere	  
kadınların	  ulaşımında	  ciddi	  sıkıntılar	  olduğu	  gibi,	  belediyelerin	  kadın	  bakış	  açısı	  ile	  yürütülen	  danışma	  
merkezleri	  de	  işlevsiz	  hale	  getirildi.	  ŞÖNİM'lerin	  yasal	  dayanağı	  olan	  6284	  sayılı	  yasanın	  
uygulanmasındaki	  sorunlar	  devam	  ediyor.	  Keyfi	  uygulamalara	  bağlı	  olarak	  kadınlar	  yasada	  yer	  alan	  
tedbir	  ve	  destek	  hizmetlerine	  erişemiyorlar.	  Kadınların	  ihtiyaçlarına	  bakmadan	  onları	  sadece	  sığınağa	  
yönlendiren	  bu	  sistem,	  kadınların	  şiddet	  yaşantısından	  güçlenerek	  çıkmalarına	  engel	  oluyor.	  BİZ	  
KADINLAR,	  kadın	  sığınakları	  sayısının	  kadınların	  erişimine	  imkan	  tanıyacak	  şekilde	  artırılmasını	  ve	  
sığınakların	  kadınların	  şiddet	  yaşantısından	  uzaklaşıp	  güçlenmek	  için	  gerekli	  her	  türlü	  desteği	  
alabilecekleri	  yerler	  haline	  gelmesini	  istiyoruz! 
	  	  
Başbakanın	  üç,	  hatta	  beş	  çocuk	  ısrarı	  ve	  ‘’kürtaj	  katliamdır’’	  ifadesinin	  ardından	  kürtajı	  yasaklama	  
girişimleri	  sonucunda	  hastaneler	  fiili	  kürtaj	  yasağını	  hemen	  başlattı.	  Gebeliğini	  sonlandırmak	  isteyen	  
kadınlara	  “ikna	  odaları”	  adı	  verilen	  yerlerde	  psikolojik	  baskı	  uygulanıyor.	  Kadınlar	  	  yasa	  dışı	  sağlıksız	  
koşullarda	  kürtaj	  yapmaya	  zorlanıyor.	  Gebe,	  Lohusa	  Bebek	  Çocuk	  İzleme	  ve	  Takip	  Uygulaması	  ile	  
kadınların	  kişisel	  bilgileri	  devlet	  tarafından	  takip	  ediliyor;	  bir	  kadın	  hamile	  ise	  babaya,	  kocaya	  hemen	  
haber	  veriliyor!	  BİZ	  KADINLAR	  DİYORUZ	  Kİ	  Doğurup	  doğurmama	  kararı	  tamamen	  bize	  aittir.	  
“güvenli,	  hızlı,	  ücretsiz	  kürtaj	  hakkımızı	  engelleyemezsiniz.	  Daha	  çok	  şiddete	  ve	  hatta	  cinayete	  yol	  
açacak	  olan	  GEBLİZ	  uygulamasına	  derhal	  son	  verin!	   
	   
Başbakanın	  yaptığı	  “kızlı	  -‐	  erkekli	  evler,	  meşru-‐	  gayri	  meşru	  hayatlar”	  açıklamaları	  bu	  ülkede	  yaşayan	  
kadınların,	  özellikle	  de	  genç	  kadınların	  hayatlarını	  tehlikeye	  attı.	  Başbakanın	  bu	  açıklamalarının	  



ardından	  çeşitli	  illerden	  ev	  baskınları	  haberleri	  gelmeye	  başladı	  bile.	  “Namus	  bekçiliği”	  yapmaya	  hazır	  
olan	  	  mahalleli	  ve	  kolluk	  kuvvetleri,	  elbette	  yalnız	  yaşayan	  kadınların	  evlerine	  gözlerini	  dikti!	   
BİZ	  KADINLAR	  kiminle	  nasıl	  yaşayacağımızın	  kararının	  bize	  ait	  olduğunu	  burada	  bir	  kez	  daha	  tekrar	  
ediyoruz	  ve	  sevişmeyi	  değil	  tecavüzü	  engelleyin	  diyoruz! 
	  	   
Kendisini	  “muhafazakar	  demokrat”	  olarak	  tanımlayan,	  her	  uygulaması	  ile	  “kutsal	  aileyi”	  yücelten,	  

kendisi	  gibi	  olmayanların	  hayat	  biçimini	  tehdit	  eden	  bu	  iktidarın	  homofobik	  ve	  transfobik	  söylemleri,	  

eşcinsel,	  trans	  ve	  biseksüel	  kadınlara	  uygulanan	  şiddeti	  de	  meşrulaştırıyor.	  Kadınların	  cinsel	  yönelim	  

ve	  cinsiyet	  kimliğine	  yönelik	  ayrımcılık	  ve	  şiddet,	  nefret	  cinayetlerini	  körüklüyor.	   
BİZ	  KADINLAR	  diyoruz	  ki	  uygulanan	  her	  türlü	  ayrımcılık	  ortadan	  kalkmalı	  ve	  trans	  kadınlara	  yönelik	  
nefret	  cinayetlerinin	  son	  bulması	  için	  gerekli	  önlemler	  acilen	  alınmalıdır! 
	  	   
Erkek	  devlet	  her	  dönem	  gözaltında	  ve	  hapishanelerde	  özellikle	  de	  politik	  olan	  kadınlara	  tacizi	  ve	  
tecavüzü	  sistematik	  bir	  işkence	  aracı	  olarak	  kullandı.	  Gezi	  direnişinde	  en	  önde	  olan	  kadınlar,	  gözaltına	  
alınırken	  polisin	  cinsiyetçi	  küfürlerine,	  ”ince	  arama”	  adı	  altında	  cinsel	  tacize,	  tecavüz	  tehdidine	  maruz	  
kaldı.	  Failler	  ise	  her	  zamanki	  gibi	  korundu.	  Halen	  KCK	  operasyonu	  ile	  hapsedilen	  Kürt	  kadınlar	  sırf	  
siyasi	  kimliklerinden	  dolayı	  cezaevlerindeler.	  Yılardır	  süren	  çatışmayı	  sözüm	  ona	  sonlandırdığını	  iddia	  
eden	  AKP,	  Rojava’da	  binlerce	  kadına	  tecavüz	  edilmesine,	  katledilmesine,	  sürgün	  edilmesine	  destek	  
vermiştir.	  Suriyede’ki	  savaşı	  körükleyek	  pek	  çok	  kadının	  bir	  eşya	  gibi	  alınıp	  satılmasına	  neden	  
olmuştur.	  	  AKP,	  “Çözüm	  süreci”	  adıyla	  yürütülen	  süreci	  inandırıcı	  olmaktan	  uzak	  şekilde	  sürdürmüş,	  
çözüm	  sürecinde	  kadınların	  fikirleri	  alınmamıştır.	  	  BİZ	  KADINLAR	  hala	  tutuklu	  olan	  tüm	  kadın	  
arkadaşlarımızın	  derhal	  	  serbest	  bırakılmasını,	  tacizci	  tecavüzcü	  polislerin	  cezalandırılmasını	  
ve	  	  Rojava’daki	  binlerce	  kadının	  erkek	  şiddetine	  maruz	  kalmasını	  destekleyen	  devlet	  politikalarının	  
terkledilmesini	  isitiyoruz! 
	   
BİZ	  KADINLAR	  diyoruz	  ki	  AKP’nin	  evli-‐evli	  olmayan,	  çocuklu-‐çocuksuz,	  başı	  açık-‐	  kapalı,	  meşru-‐gayri	  
meşru	  gibi	  ikiliklerle	  kadınlar	  arasında	  kurmaya	  çalıştığı	  hiyerarşiye	  karşıyız!	  Emeğimizin	  
ucuzlaştırılmasına,	  yoksulluğumuzun	  arttırılmasına,	  daha	  da	  güvencesiz,	  erkeklere	  daha	  bağımlı	  hale	  
getirilmemize	  karşı	  çıkıyoruz. 
	   
BİZ	  KADINLAR 
Tacizci,	  tecavüzcü,	  kadın	  katili	  erkekleri	  ve	  onları	  koruyan	  erkek	  devleti	  her	  fırsatta	  teşhir	  edeceğiz! 
Bedenimizin,	  kimliğimizin,	  inancımızın,	  anadilimizin,	  cinsel	  yönelimimizin,	  emeğimizin,	  hayatımızın,	  
haklarımızın,	  gasp	  edilmesine	  ve	  biz	  kadınların	  daha	  da	  ezilmesine	  yol	  açan	  cinsiyetçiliğe	  karşı	  
mücadelemize	  devam	  edeceğiz! 
	   
BURADAN	  BİR	  KEZ	  DAHA	  HAYKIRIYORUZ: 
Hayatımıza	  yöneltilmiş	  tüm	  tehdit	  ve	  saldırılar	  karşısında	  biz	  kadınların	  mücadelesi	  de	  güçlenerek	  
sürecek!	  Biz	  kadınların,	  yaşamından,	  bedeninden,	  emeğinden	  elinizi	  çekin! 
	   
YAŞASIN	  KADIN	  DAYANIŞMASI 
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