
Sayin Hakime ve Hakimler, 

   

25 temmuz 2016 tarihindeki mahkeme oturumunda yaptigim aciklamada , Federal
Bassavcisinin,“Türkiye´de Kadinlarin yanlizca dezavantaji olduklari“ Seklindeki iddasini,
Kadinlarin durumunun ataerkiligin tarihinin bütünüyle carpitilmasi anlamina geldiğini ,
ayrintili bir bicimde ortaya koymuştum. 

Türkiyede Darbegirisimi sonrasinda yasanan gelismeler , bu konuda ekleme yapmami
gerektirdi . Türk Devletinin günümüzdeki politikası hakkında çok sey söylendi. Ancak
kadinlara özgü bakisacisini gözden kacirlmasi Söz konusu . 

Politik faaliyetlerde bulunmakla suclaniyorsam bu , politik atmosfer ve ortaya ciktigi
kosullar hesap edilmeden yapilmamali. Mahkemenin Türkiye´de ortaya cikan dramatik
gelismeleri  biraz olsun gündemine almamasi , hesaba  katmamsi beni olduca Sasirtti .
Politik bir davada , son haftalarda ortaya cikan bu gelismelere yer verilmesini beklerdim.
Temmuz 2016 darbe grisimini firsat bilen Devlet , saldirilarinin dozunu iyice arttirdi ,
savas artik Kürtlere karsı degil , tüm muhalif kesimlere yönelmis durumda . Devrimciler,  
demokratlar, sosyalistller ve mualif kadinlar „ terorist“ ilan edilerek devredisi birakilmak
istenmektedir . Özelde de kadinlarin mücadelesi ve kazanimlarina karsı saldirilar  
yogunlastirilmistir. 

Türkiye Kürdistaninda daha önceden olaganüstü hal ilan eden Türk Cumhuriyeti, kanun
hükmünde kararnamelerle, DBP ve HDP li Belediyelere kayyum atadi. Belediyeler
yüzlerce polis tarafindan basildi, amac elbetteki demokratik siyaset kanallarini kapatmak.
Atanan kayyumlarin ilk isi, belediyelerin kadin merkezlerini, kadin siginma evlerini
kapatmak, aile ici siddet gören kadinlarin basvuru formlarina el koymak olmustur.
Kadinlara bircok konuda egitim ve kurslar veren, kültür ve sanat calismalari yürüten
merkezler, calisma atölyeleri, ana dilde egitim veren kresler, belediye tiyatrolari
kapatilmis, burada görev yapanlar, ya isten atilmis yada baska bölümlere sürülmüstür. 

Kadina yönelik siddette mücadele eden, kadinin toplumsal ve is hayatina daha fazla 
katilimini saglamaya calisan belediyelerin gasp edilip, kadin merkezlerini kapatan fasist,
seksist, ataerkil zihniyet, toplumu adim adim karanliga sürüklemektedir. 

Dünya Edebiyatinda gelecegin 50 yazar arasinda görülen, Özgür Gündem Gazetesi   Yayin
Danisman Kurulu üyesi Asli Erdogan, “ yasadisi terör örgütüne üye olmak” süphesiyle
gözaltina alinan yüzlerce, gazeteci, Entelektüel, akademisyen ve sanatcidan bir tanesi, Tek
silahi kalem olan Asli Erdogan su an cezaevinde. Ana temasi “ Düsünce ve ifaden
Özgürlügü” olan ve kitaplarinin tanildigi 2016 Frankfurt Kitap fuarini su mesajla
selamliyor: Edebiyat tüm diktatörleri yener!”. 

Diyarbakir Belediye Esbaskani Gülten Kisanak, DBP Esbaskani Sebahat Tuncel,
gözaltina alinip tutuklandiklarindan buyana direnise gecen, kimligine, secilmisligine
vurulan darbege karsi mücadele veren kadin siyasetcilerden. 

Fasist Türk devlatinin sacindan yerlerde sürükleyerek gözaltna aldigi kadinlardan biri
HDP milletvekili Feleknaz Uca, milyonlarca insanin oy vererek sectigi, kendi iradesini



teslim ettigi kadin siyasetci. 

 

 

HDP merkez Komitesi üyesi Nadiye Gürbüz gözaltina alindi ve gözaltinda fiziksel ve
cinsel iskenceye maruz kaldigi, doktor raporlariyla kanitlandi. 6 Milyondan fazla oy alan,
parlementoda 80 Millervekili olan HDP´nin Esbaskanlari Figen Yüksekdag, Selahattin
Demirtas ile 12 HDP Milletvekili, 4 Kasim 2016 tarihide gece yarisi operasyonla
gözaltina alindilar. Figen Yüksekdag´ in evini basan 30 polis, avukatinin gelmesini bile
beklemden kapisini kirdi, evde bulunan danismanini ve HDK-Merkez Komitesi üyesi
Orhan Celebi yi darp etti. Yüksekdag in evinin önünde toplanan cok sayida kisi gözaltini
protesto ederken, Yüksekdag “ Direne direne kazanacagiz” sloganlari atiyordu, ayni
benim, mahkemenin ilk günü köleler gibi zincire vurularak, yaka paca sürüklenerek
getirilirken, sesim kisilana kadar bagirdigim gibi” Baskilar bizi yildiramaz, Direne direne
kazanacagiz”. 

Aramizda binlerce kilometre var, ama biz gördügümüz zulümde, direnisimizde,
düslerimizde, ideallerimizde, sloganlarimizda ortaklasiyoruz. Sevgili yoldaslarim Figen
Yüksekdag ve Feleknaz Uca, devrimci kadin dayanismasini engüzel örnegini göstererek,
mahkememizi izlemeye geldi. Bizlere ülkede direnen, özgürlük mücadelesi veren yigit
kadinlarin selamlarini, umutlarini, coskusunu getirdi, yanliz olmadigimizi hissettirdi.
HDP Türkiye deki farkli kimlik ve inanclarin temsilcilerini barindirmaktadir. Erkek
egemenligine karsi özgürlük ve esitlik talebiyle mücadele eden kadinlarin partisi
olmustur. Milletvekillerini bu degerler icin mücadele eden kadinlar olmak üzere ezilenler,
isci ve emekcilere yapilan bir saldiridir. 

AKP li miletvekileri, parlementoya , cinsel tacizde bulunan kisinin , madurla evlenmesi
durumunda , ceza verilmemesini öngören bir yasa teklifi verdi . 

Ayrica “ cocuk cinsel eylemlilik riza yasinin 12 kiye indirilmesi konusu tartisilmaya
baslandi. Eger bu düzenleme hayata gecirilseydi , Türkiye 12 yas konusunda , dünyanin
en kücük yasini belirlemis ülke olacakti ve hüküm giyen 4000 tecavüzcüye tahliye yolu
görülecekti. 

Örnegin 50 yasinda bir erkek, tecavüz etigi 12 yasinda bir kiz cocuguyla evlenirse, ceza
almiyacak. Bu cocuk tecavüz traumasinin yani sira, dedesi yasindaki tecavüzcüsüyle
yasamaya makum edilecek, yani tecavüzler devam edecek. 

Yine baska bir soru akla geliyor? Tecavüze ugrayan erkek cocugu ise, nasil bir düzenleme
getirilecek? Bu yasa tasarisinin gündeme gelmesiyle, ülkenin her yerinde tepkiler
yükseldi, protesto eylemleri basladi, kadin örgütleri, her kesimden kadin, sokaklara
döküldü. 

“tecavüz mesrulastirilamaz, buna izin vermiyecegiz” diyen kadinlar, yasa önerisini
gericektirdi.  Kadinlarin cadi diye yakildiklari ortacag feodal yasalari Tecavüzcü ISID
cetelerinin  zihniyeti , Türkiye Cumhuriyeti nde hükmünü sürüyor. 



“ Zulme,haksizliga karsi dirnmek mesrudur” diye zorbaliga, fasizme, seksist anlayisa
karsi savasan kadinlar, susturulmak isteniyor. “ terorist” olarak damgalanarak
cezaevlerine gönderiliyor. 

Yoldasim Seyit Ali aciklamasinda- Türkiyede olsaydim muhtemelen benim de milletvekili
olarak tutuklu olacagimi dile getirdi. Bunu söyleyerek dogru bir noktaya temas etmis
oldu. 

 

Haklarin Demokrasi Partisi (HDP) ayni zamanda kadin haklari icin mücadele eden bir  
parti. Parti politikacilari bu ilerici pozisyonlari nedeniyle tutuklu durumdalar. 

Bu acidan bakildiginda, bizim su anda , demokratik bir ülkede tutuklu olmamiz utanc
taplosudur. 

Virginia Woolf “para kazanin, kendinize ait bir oda ve bos zaman yartn. Ve yazin,
erkekler ne der diye düsünmeden yazin!”. 

Sözünden ilham alarak, basin dünyasindan önemli calismalar yürüten, dünyanin ilk ve tek
kadin haber ajansi JINHA kapatildi, üyeleri göz altina alindi. 

56 yil önce bügün, Dominik Cumuriyetinde Trujillo Diktatörlügüne karsi mücadele eden
üc kiz kardes ölümsüzlesti. 

Fasist Diktatörlüye karsi savasan Cladestine Hareketinin öncülerinde olan Patria, Minevra
ve Maria Mirabel kardesler 25 Kasim 1960 da devlet askerleri tarafindan kacirildi, toplu
tecavüze ugradilar, agir iskenclerle katledildiler. 

O günden sonra Mirabel kardesler tüm dünyada “ Kelebekler” adiyla kadina yönelik
siddete karsi mücadelede  bayraklasti. 

1981 de toplanan Latin Amerika kadin kurultayinda 25 kasim “ kadina yönelik siddete
karsi mücadele ve uluslararasi dayanisma günü “ olarak ilan edildi. 

1985 yilinda Birlesmis Milletler, 25 Kasimi “ kadina yönelik siddetin yok edilmesi icin
Uluslararasi mücadele Günü” olarak ilan eti. 

Toplumsal cinsiyet esitligine, Erkek egemen siddete, devlet siddetine, savaslara,
miliyetciliye, irkciliga, sövenizme karsi savasan kadinlarin yolunu Mirabel kardeslerin
mesaleleri aydinlatiyor. 

Kadinlar 25 Kasimlari esitlik ve özgürlük mücadelesini büyütmenin ve dayanismayi
gelstirmenin bir arci olarak görüyor. 

Bügün 25 kasim, bugün dünyanin dört bir yaninda kadinlar, varolus kosulu siddet olan
sistem ve onun erkek egemen anlayisina karsi öfkesini göstermek, kimliklerinin,
bedenlerinin, emeklerinin egemelik altina alinamyacagini haykirmak icin sokaklardalar.  

Kadin ve erkegin esit oldugu, sömürüsüz, savassiz, zülümsüz, bir dünya yaratana kadar
mücadele edeceklerine söz veriyorlar. 

Eli kanli ISID cetesine karsi savasan kahraman kürt kadinlari, dünyanin bir cok yerinde



demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren, devrimci, demokrat, ilerici, sosyalist, feminist
kadinlar, nasirli elleriyle dünyayi yaratan isci kadinlar, emekci kadinlar, Türkiyede tutsak
edilen milletvekilleri, devrimci demokrat kadinlar, sanatcilar, gazeteciler, akademisyenler,
kürt kadin siyasetcileri, gözü yasli analar ; Gelecegimizi aydinlatmak ve özgürlestirmek
icin, biz kadinlar dayatilan kimliksiz, onursuz yasama hayir demek icin kadin ve erkeyin
esit oldugu, sömürüsüz sinifsiz  güzel bir dünya icin bu ugurda savasip topraga düsenler
icin, onlarin anilarini yastmak icin ve düslerini gerceklestirmek icin,  analarimizin 
gözyaslari icin, yasamak ve yasatmak icin, savas, ölüm ve zülümleri görmemek icin ,baris
icin, kardeslik icin, sevgi icin, mücadele etmek, direnmek zorundayiz. 

Sevgili Gülten Kisanak in dedigi gibi “ Ant olsunki kadinlar olarak en büyük kanyerimizi
sizin santanatinizi yikarken yapacagiz!” 

Sevgili Figen Yüksekdag, yoldasim esaret altinda da olsak, tecritlere, baskilara,
iskencelere de uğrasak zincirede vurulsak boyun egmeyecegiz. Kadinlarin özgürlüğü için
mücadele edeceğiz, direneceğiz. Gözaltına alinirken haykirdigi gibi 

DIRENE DIRENE KAZANACAGIZ! 

Sabır ve dikkatle dinlediğiniz için tesekkürler 


