
Yıl 1960 Tarihi 25 Kasım Dominik Cumhuriyetinde Mirabel kardeşler Trujillo 
diktatörlüğüne karşı yürütükleri mücadele sonucunda tutsak düştüler. Ve devlet 
güçleri tarafından önce tecavüze ugradılar sonda katledildiler. Onlar fiziki olarak 
yok edildiler ama yok edildikleri gün tarihi mücadele günül olarak yazıldı o gün 
bugündür. Ve kadınlar mücadelenin sürdüğü her alanda direniş nöbetindeler. 

Arada elli altı yıl geçmesine rağmen, egemen sınıfların kadına bakış açısında 
esasta bir değişim yaşanmadı. Cinsiyet temelindeki ayrımcı politikalar yaşamın her 
alanında sürdü. Yerküremizde yaşanan haksız savaşların en büyük mağdırları 
kadınlar ve çocuklar oldu. Şengal’de, Surye’de,  Musul’da  ve savaşın sürdüğü tüm 
bölgelerde yok edilenler, acı çekenler, göç yollarına düşenler ve göç yollarında 
toprağa düşenler yine onlardır. 

Yakın tadihimizde Şengal’de yaşananlar tam da insanlığın insanlığında utandığı 
gerçeğinin en özlü ifadesidir. Bu gerçeği bir kez daha dile getirmek bu insanlık dışı 
tablonun yaratıcısı olan İŞİD ve onların ideolojik- politik suç ortakları Tayyip 
Erdoğan çetesi vb. katillerin, katilliklerini bir kez daha hatırlatmak insani bir görev 
olduğunu düşünüyoruz. 

Yıl 2014 Aylar da Agustos. İŞİD denilen katiller sürüsü Ezidi kürtlerin yaşadığı 
Şengal’e saldırdılar. Yüzlerce insan katledildi. Binlerce kadın ve çocuk bu güçler 
tarafından esir alındı. Dini gericiliğin etkisi altında insanı olan tüm değerlerin en 
uzak kıyısında yaşayan bu güçler, esir aldıkları  tüm bu mazlumları savaş ganimeti 
olarak gördüler. Kadınları seks kölesi olarak satışa sundular. Dinlerini değiştirmeye 
zorladılar. Tecavüza maruz kaldılar ve katledildiler. Hala binlerce kadın bu katillerin 
esareti altındalar. 

Bir dip not olarak şu gerçeği hatırlatmadan geçmiyeceğiz. Bugün bu saldırılara 
karşı yaşamlarını ortaya koyan binlerce insanın yok edilmesini önleyen PKK ismiyle 
İŞİD’in ismini birlikte anan Avrupa burjuva politikacıları vardır. Alman 
mahkemelerinde tıpkı bizim gibi yargılanan, çeşitli  cezaalara mahkum edilen 
PKK’li tutsaklar vardır. Hiç şüphesiz Türk devletinin başı olan katil Erdoğan’a dosta 
olanlar, İŞİD’e karşı gerçek manada mücadele edemezler. Öyle ya! “Bana arkadaşını 
söye sana kim olduğunu söyleyeyim” özdeyişi buna iyi bir örnektir. 

Kadına yönelik şiddet özellikle iktisadi ve siyasi olarak Emperyalilzme bağımlı 
ülkelerde daha üst boyutta  ve çok yönlü olarak yaşanmaktadır. Örneğin Türkiye’de 
“Namus” cinayetleri adı altında işlenen cinayetler her geçen gün artmaktadır. Aynı 
durum taciz ve tecavüz olaylaylarında da yaşanmaktadır. Açık olan şu ki; Dini siyasal 
gericilik yaşamın bir çok alanına nüfuz ettikçe kadınların sosyal yaşamdami etki 
alanları da giderek daralmaktadır. 

Şiddet yalnız sosyal değil, aynı zamanda siyasal bir sorundur. Tüm baskıcı, 
sömürücü egemen sınıflar tarafında uygulanan sınıfsal, ulusal, mezhepsel,cinsel 
baskılar bu gerçek tablonun resmi niteliğindedir. Kadınlar bu baskının bir çoğunu 
daha yoğun bir biçimde yaşamaktadır. Faşist güçler tarafında sarf edilen “sizin 



dünyanız evinizdir” doğurganlığınız da “milli göreviniz”dir söylemlerinin daha çok 
duyulur hale gelmesi bir rastlantı değildir. 

Bu ay içinde Türk parlamentosunda küçük yaşda evliliklere “tecavüze” 
meşrululuk kazandıran yasalar çıkarma girişimi, erkek egemen bakış açısının yön 
verdiği bu çürümüş egemen devlet zihniyetinin varmış olduğu noktayı gösterme 
bakımında somut bir olgudur. 

Kamuoyunda oluşan haklı tepkiler neticesinde söz konusu yasa geri çekilse de, 
aynı zihniyet tüm kokuşmuşluğuyla yaşamın bir çok alanında sürmektedir. Mevcut 
siyasal iktidar gayrı insani olan her türlü baskıyı üretiyor. Düşünsel, ahlaksal 
yozlaşmayı-çürümeyi derinleştiriyor. 

Ama tüm bu saldırılara karşın kadınlar direniş cephesindeki yerini alıyor. Faşist 
Türk devletinin estirdiği teröre karşı başda kürt kadınları olmak üzere tüm illerici-
devrimci kadınlar en ön saflarda direnmektedirler. Çünkü, tarihi tecrübeleriyle 
biliyorlar, faşist zorbalığın karanlığı yayıldıkça, ilk olarak kendileri ışıksız 
kalacaklardır. 

Yakın tarihimizde kürt coğrafyasında Amed’de, Sur’da, Cizre’de vb. tüm direniş 
merkezlerinde kurşunlananlar, beton yığınları altında kalanlar yine onlar oldu, ve 
saldırılar sürüyor. Nitekim 18 Kasım 2016 tarihinde kürt kenti Van’ın Erciş ilcesinde 
Hediye Ataman’ın evi Türk militarist güçleri tarafından zırhlı araçlarla kuşatılda. 
Atılan bombalar sonucunda Hediye Ataman alevler içinde diri diri yandı. İddia 
malum: yine “terörist” yalanı. Dahası görgü  tanıklarının anlatımına göre, militarist 
güçler öncede uyarıyor. Evde, ev sahibinin olduğuna dair. Yanıt, bizim bildiğimiz 
ama hala katillerin ve suç ortaklarının kamuoyu nezdinde gizlemeye çalıştıkları 
cinstedir. “siz hepiniz teröristsiniz.” 

21. ci yüzyılda kadınları diri diri yakan orta çağ zihniyetine karşı mücadelenin 
meşru olup olmadığını tartışmak veya tartışır hale getirmek, mazlum ve mahsum 
olan insanlık ailesine yapılan en büyük hainliktir. İllerici insanlık vicdanı bu hayinliği 
asla af etmeyecektir. 

Yüzyıllardan beridir ataerkil egemen sınıflar kadınlara itaatkar-köleci bir yaşamı 
dayatmaktadırlar. Bu baskılar burjuva anlamında dahi demokrasi geleneklerinin 
olmadığı ülkelerde daha ağır bir biçimde yaşanmaktadır. Dolaysıyla buralarda 
kadınların direnişi daha görkemli oluyor-olacaktır. Yürütülen-yürütülecek olan 
ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelelelerinde kadınlar daha aktif bir tutum alıyorlar-
alacaklardır. 

Mücadelenin özgürleştirici gücünün farkına varan her kadın Emperyalizmin ve 
dünya gericiliği için korkulan ve yok edilmesi gereken bir ışıktır. Şimdi karanlıklara 
ışık tutmanın zamanıdır. Şimdi anamız, bacımız, yarimiz, yoldaşımız olan kadınlarla 
omuz omuza Emperyalizme, faşizme, ırkçıkığa, erkek egemen anlayışa karşı 
mücadele etmenin zamanıdır. Ve mücadele ederek kazanacağız. 

                                                                                          25 Kasın 



Sayın Mahkeme Heyeti, 

Bugün 25 Kasım, Kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve dayanışma günüdür. 
Bugün kadına yönelik her türlü baskıya, cinsiyet ayrımcılığına, Emperyalist 
savaşlara, ırkçı saldırılara, kadın haklarını yok  sayan Burjuva egemenlik sistemine 
karşı mücadele günüdür. 

Bu haklı mücadelenin öznesi olan proleter Enternasyonalist kadınları, Rojava’da, 
Şengalde dahası tüm kürt coğrafyasında özgürlük rüzgarını arkasına alan ve 
cepheden vepheye koşan devrimci kürt kadınlarını, devrimci ve sosyalizm, 
demokratik hak ve özgürlükler mücadelesinde tıpkı sevgili Dr. Dilay Banu Büyükavcı 
gibi, dünyanın farklı coğrafyalarında tutsak düşen yüzlerce- binlerce devrimci 
kadını – yoldaşları saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Kavganız kavgamızdır, 
özgürlüğünüz özgürlüğümüz olacaktır diyoruz. 
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güçleri tarafından önce tecavüze ugradılar sonda katledildiler. Onlar fiziki olarak 
yok edildiler ama yok edildikleri gün tarihi mücadele günül olarak yazıldı o gün 
bugündür. Ve kadınlar mücadelenin sürdüğü her alanda direniş nöbetindeler. 

Arada elli altı yıl geçmesine rağmen, egemen sınıfların kadına bakış açısında 
esasta bir değişim yaşanmadı. Cinsiyet temelindeki ayrımcı politikalar yaşamın her 
alanında sürdü. Yerküremizde yaşanan haksız savaşların en büyük mağdırları 
kadınlar ve çocuklar oldu. Şengal’de, Surye’de,  Musul’da  ve savaşın sürdüğü tüm 
bölgelerde yok edilenler, acı çekenler, göç yollarına düşenler ve göç yollarında 
toprağa düşenler yine onlardır. 

Yakın tadihimizde Şengal’de yaşananlar tam da insanlığın insanlığında utandığı 
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zorladılar. Tecavüza maruz kaldılar ve katledildiler. Hala binlerce kadın bu katillerin 
esareti altındalar. 
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olanlar, İŞİD’e karşı gerçek manada mücadele edemezler. Öyle ya! “Bana arkadaşını 
söye sana kim olduğunu söyleyeyim” özdeyişi buna iyi bir örnektir. 

Kadına yönelik şiddet özellikle iktisadi ve siyasi olarak Emperyalilzme bağımlı 
ülkelerde daha üst boyutta  ve çok yönlü olarak yaşanmaktadır. Örneğin Türkiye’de 
“Namus” cinayetleri adı altında işlenen cinayetler her geçen gün artmaktadır. Aynı 
durum taciz ve tecavüz olaylaylarında da yaşanmaktadır. Açık olan şu ki; Dini siyasal 
gericilik yaşamın bir çok alanına nüfuz ettikçe kadınların sosyal yaşamdami etki 
alanları da giderek daralmaktadır. 
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daha yoğun bir biçimde yaşamaktadır. Faşist güçler tarafında sarf edilen “sizin 
dünyanız evinizdir” doğurganlığınız da “milli göreviniz”dir söylemlerinin daha çok 
duyulur hale gelmesi bir rastlantı değildir. 
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meşrululuk kazandıran yasalar çıkarma girişimi, erkek egemen bakış açısının yön 
verdiği bu çürümüş egemen devlet zihniyetinin varmış olduğu noktayı gösterme 
bakımında somut bir olgudur. 

Kamuoyunda oluşan haklı tepkiler neticesinde söz konusu yasa geri çekilse de, 
aynı zihniyet tüm kokuşmuşluğuyla yaşamın bir çok alanında sürmektedir. Mevcut 
siyasal iktidar gayrı insani olan her türlü baskıyı üretiyor. Düşünsel, ahlaksal 
yozlaşmayı-çürümeyi derinleştiriyor. 

Ama tüm bu saldırılara karşın kadınlar direniş cephesindeki yerini alıyor. Faşist 
Türk devletinin estirdiği teröre karşı başda kürt kadınları olmak üzere tüm illerici-
devrimci kadınlar en ön saflarda direnmektedirler. Çünkü, tarihi tecrübeleriyle 
biliyorlar, faşist zorbalığın karanlığı yayıldıkça, ilk olarak kendileri ışıksız 
kalacaklardır. 

Yakın tarihimizde kürt coğrafyasında Amed’de, Sur’da, Cizre’de vb. tüm direniş 
merkezlerinde kurşunlananlar, beton yığınları altında kalanlar yine onlar oldu, ve 
saldırılar sürüyor. Nitekim 18 Kasım 2016 tarihinde kürt kenti Van’ın Erciş ilcesinde 
Hediye Ataman’ın evi Türk militarist güçleri tarafından zırhlı araçlarla kuşatılda. 
Atılan bombalar sonucunda Hediye Ataman alevler içinde diri diri yandı. İddia 
malum: yine “terörist” yalanı. Dahası görgü  tanıklarının anlatımına göre, militarist 
güçler öncede uyarıyor. Evde, ev sahibinin olduğuna dair. Yanıt, bizim bildiğimiz 
ama hala katillerin ve suç ortaklarının kamuoyu nezdinde gizlemeye çalıştıkları 
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meşru olup olmadığını tartışmak veya tartışır hale getirmek, mazlum ve mahsum 
olan insanlık ailesine yapılan en büyük hainliktir. İllerici insanlık vicdanı bu hayinliği 
asla af etmeyecektir. 



Yüzyıllardan beridir ataerkil egemen sınıflar kadınlara itaatkar-köleci bir yaşamı 
dayatmaktadırlar. Bu baskılar burjuva anlamında dahi demokrasi geleneklerinin 
olmadığı ülkelerde daha ağır bir biçimde yaşanmaktadır. Dolaysıyla buralarda 
kadınların direnişi daha görkemli oluyor-olacaktır. Yürütülen-yürütülecek olan 
ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelelelerinde kadınlar daha aktif bir tutum alıyorlar-
alacaklardır. 

Mücadelenin özgürleştirici gücünün farkına varan her kadın Emperyalizmin ve 
dünya gericiliği için korkulan ve yok edilmesi gereken bir ışıktır. Şimdi karanlıklara 
ışık tutmanın zamanıdır. Şimdi anamız, bacımız, yarimiz, yoldaşımız olan kadınlarla 
omuz omuza Emperyalizme, faşizme, ırkçıkığa, erkek egemen anlayışa karşı 
mücadele etmenin zamanıdır. Ve mücadele ederek kazanacağız. 
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