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1960’da Dominik Cumhuriyeti’nde diktatör Trujillo’nun adamları tarafından 
katledilen Mirabel kız kardeşler şahsında  simgeleşen  25 Kasım, yıllardır tüm 
dünyada  toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ataerkil toplumsal şiddete, ayrımcılığa, 
savaşa, ırkçılığa ve milliyetçiliğe karşı alanlarda kadınların eşitlik ve özgürlük 
iradesine  ses oldu.

Biz Türkiyeli kadınlar, bu yıl 25 Kasım’a faşizmin gölgesinde giriyoruz. Kadına 
yönelik şiddete karşı uluslararası birlik mücadele ve dayanışma gününü; darbelerin 
gölgesinde, işimizin, geleceğimizin ve kazanımlarımızın yok edilmek istendiği,  
sokakların yasaklandığı koşullarda karşılıyoruz. 

Her yıl olduğu gibi, bu yılda daha yüksek sesle;

“Faşizmin Bize Biçtiği Role HAYIR!”
“İşimize ve Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz!”
“Sokaklar Bizimdir!” “Erkek-Devlet Şiddetine Son!”

demek için sokaklarda olacağız!

DARBELERE, SAVAŞA, GÜVENCESİZLİĞE VE 
ŞİDDETE KARŞI BİZ KAZANACAĞIZ! 
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15 Temmuz darbe girişiminin zemini AKP’nin 14 yıllık iktidarını tek adamlığa 
taşıma hevesiyle özellikle 7 Haziran’dan itibaren savaşı ve sömürüyü derinleştiren, 
tekçi, mezhepçi, otoriter  yönetim anlayışıyla yürüttüğü kutuplaştırıcı siyaseti 
ile güçlendi. Yıllarca cemaate kol kanat gererek onunla ortaklık yapan AKP, 
darbe girişimi zeminini güçlendiren yanlış politikalarının özeleştirisini vererek 
demokratikleşme adımları atmak  yerine  ‘’kandırıldık’’ diyerek, bu sürecin 
sorumluluğundan kurtulma çabası içerisine girdi. Darbe girişimi üzerinden 4 ay 
geçmiş olmasına rağmen, darbenin siyasi sorumluları açığa çıkarılmadığı gibi, 
aksine, ‘’Allah’ın lütfu” olarak dillendirdikleri askeri darbe girişimine  karşı darbe  
geliştirerek  bu sürecin hesabını  toplumsal muhalefete kesmeye ve  fiili olarak 
uyguladığı tek adam rejimini yasallaştırmaya çalışıyor.

OHAL VE KHK’LER YAŞAMIMIZI  KUŞATIYOR!
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  AKP, darbe girişiminin hemen akabinde ilan edilen OHAL’e yaslanarak 
çıkarılan  KHK’ler ile ülkeyi OHAL’i de aşan sıkı yönetim uygulamalarıyla  
yönetmeye çalışıyor. Anayasal tüm kurumlar ve haklar fiilen ortadan kaldırılıyor, 
halk iradesinin temsili olan parlamento by-pass ediliyor, seçilmiş milletvekilleri 
hapse atılıyor, yerel halk iradesine kayyum atanıyor, muhalif TV ve gazeteler 
kapatılıyor,  akademisyenler, yazarlar, siyasetçiler, kamu çalışanları gözaltına 
alınıp tutuklanıyor, yüz bini aşkın kamu çalışanı açığa alınıyor, on binlercesi ihraç 
ediliyor...

Kısacası AKP kendisi gibi düşünmeyen tüm kesimleri hedef haline getirerek, 
toplumu muhaliflerden arındırmaya, iktidara biat eden, yeni rejime uygun yeni bir 
toplum yaratmaya çalışıyor.
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 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı neler olurdu sorusu, AKP’nin 
darbe girişiminden bu yana uyguladığı tüm politikalarda yanıt buluyor: 

-Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci sayısı 142,

 - Kayyum atanan belediye sayısı 30,

-İşine son verilen akademisyen sayısı 3.608,

-İhraç edilen kamu çalışanı 100 bini geçmiş, 10 bini aşkın da açığa alınan 
kamu çalışanı mevcuttur.

Darbe ile mücadele adı altında çıkarılan KHK’ler ile her gün yeni bir 
hukuksuzluğa imza atılıyor. Temel hak ve özgürlüklerden, sendikal örgütlülüğü 
hedef alan saldırılardan en büyük payı konfederasyonumuz KESK ve bağlı iş 
kollarımız alıyor.
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Darbe sonrası hızlandırdıkları kamunun tasfiyesine karşı yıllardır mücadele 
yürüttüğümüz için,

Laik, ücretsiz, nitelikli ve anadilinde kamusal hizmeti  savunduğumuz için,

Emek, demokrasi ve barış mücadelesini  kararlılıkla yürüttüğümüz için,  

Konfederasyonumuza dönük baskı ve yıldırma politikaları bugün OHAL ve 
KHK’lere dayandırılarak tasfiyeye dönük saldırılara dönüşmüş durumda. On bini 
aşkın üyemiz açığa alındı. 1400 üyemiz ihraç edildi. Üyelerimize ve yöneticilerimize 
dönük keyfi gözaltı ve tutuklamalara her gün bir yenisi eklenmekte. Bu saldırılardan 
kadın üyelerimiz ise özel olarak etkileniyor.

 Sendikal faaliyet yürüttüğü için kadın üyelerimiz açığa alınıyor, ihraç ediliyor, 
10 günlük, 20 günlük bebekleriyle gözaltında günlerce hukuksuz yere tutuluyor ve 
tutuklanıyor. Kadın mücadelesinin  evrensel günü olan 8 mart›ta basın metnini 
okuduğu için kadın üyelerimiz sürgün ediliyor, açığa alınıyor ve soruşturmalara  
tabi tutuluyor.
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 Eril değer yargılarıyla kurgulanmış  toplumun olağan halinde bile ikincil 
konumda tutulmaya çalışılan kadınlar, OHAL hukuksuzluğundan çok daha fazla 
etkileniyor. İster askeri, ister sivil olsun  DARBELER özü itibariyle eril karakter 
taşırlar. Bu nedenle kadın yaşamı üzerinde kurulmak istenen tahakkümü siyasi, 
askeri ve yasal yollarla derinleştiren meşru bir alan oluştururlar. Özelikle muhalif 
kimliğiyle mücadele eden ve toplumda öncü rol oynayan kadınlara yönelik 
saldırılarda görülen artış, onlar şahsında mücadele yürüten tüm kadınlara gözdağı 
vermek amacı taşıyor. Amaçlanan şey hak ve hukuk gibi değerlerin ayak altı 
edildiği böylesi süreçlerde kadın kazanımlarını geriletmek, kadın yaşamı üzerinde 
kurulu denetimi arttırarak kadın mücadelesini, dolayısıyla toplumsal mücadeleyi 
engellemektir.

Biz kadınlar, darbe hukukuyla  hayatımız üzerinde kurulmak istenen 
tahakküme, yaşamımızı abluka altına alan kurumsal faşizme ve bizi biat etmeye  
zorlayan OHAL’in hukuksuz dayatmalarına;
İTAAT ETMEYECEĞİZ!
İRADEMİZE, ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE  VE YAŞAMIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ!
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Darbe girişimini her türlü hukuksuzluğa ve kazanımlara dönük saldırıların 
kılıfı olarak kullanan siyasal iktidarın bir taşla beş kuş vurma hevesi kendini 
kamunun tasfiyesine dönük uygulamalarda açıkça belli ediyor.

Hükümetin kamu personel rejiminde son halka olarak uzun süredir 
beklettiği sınırlı iş güvencesinin ortadan kaldırılması hedefi, darbe girişimi sonrası 
hız kazanmış durumda. OHAL ve KHK hukuksuzluğuyla fiilen ortadan kaldırılan iş 
güvencesi, hükümetin geliştirmeye  çalıştığı yeni  rejime uygun olarak kamunun 
siyasi ve ideolojik yapılandırılmasında hem bir denetim gücü, hem de sermayenin 
ihtiyacını karşılama aracına dönüştürülmek isteniyor. Piyasacı, tekçi, mezhepçi 
ve cinsiyetçi kurguyla sermayenin ve iktidarın ihtiyacına göre şekillendirilmek 
istenen yeni kamusal rejimde amaçlanan şey, geleceği iktidarın iki dudağı arasına 
sıkıştırılmış ‘’hükümet memurları’’ yaratarak, esnek, kuralsız ve güvencesiz 
koşullarda çalışanlardan ibaret yeni bir kölelik düzeni oluşturmaktır. 

İŞ GÜVENCEMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ! 
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Özel sektörde derinleştirilerek devam eden emek sömürüsü, piyasacı 
anlayışla kamunun tümüne yayılmak isteniyor. Kamu personel rejimi adıyla yıllardır 
özelleştirmeler, farklı statülerde çalıştırma, performansa göre ücretlendirme vb. 
uygulamaların son ayağında iş güvencesinin pamuk ipliğine bağlı kaldığı 657 sayılı 
devlet memurları yasasının tümüyle  değiştirilmesi  hedefleniyor.

AKP’nin yıllardır güvencesizliği dayatan neoliberal politikaların gereğini 
yerine getirmek amacıyla sürdürdüğü, ulusal istihdam strateji belgelerinde ve orta 
vadeli planlamalarında yer verdiği  ‘’güvenceli esneklik’’ formülü vitrin edildiği 
şekliyle istihdamı arttırmanın değil, esnek-kuralsız ve güvencesiz çalışmanın 
formülüdür.

Erkek Devlet aklı ile sermaye ortaklığının temel kural haline getirdiği, emek 
sömürüsünü kadın emeğine dayanarak meşrulaştırma ve topluma yayma anlayışı 
bugün de devam ediyor. Söylem ve politikalarında kadının çocuk ve yaşlı bakımına 
yönlendirilmesi, annelik kimliğinin sürekli olarak kutsanarak kadının aile içine, 
ev içerisine hapsedilmeye çalışılması, ‘’aile ve iş yaşamının uyumlaştırılması’’ 
formülüyle kadının hem ücretsiz aile işçisi, hem de yarı zamanlı ucuz sermaye 
işçisi  olarak çalıştırılması amaçlanıyor.

Kadın istihdamını arttırma formülü olarak sunulan “esnek-yarı zamanlı 
çalışma”,  bahsedilenin tersine kadın emeğini daha da ucuzlatan ve kayıt dışılığı 
arttıran bir formüldür. Kadını kamusal alandan zaman içerisinde tasfiye ederek, 
sermayenin yedek gücü ve ailenin daimi kölesi olarak   konumlandırmak için 
kullanılmaktadır.
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 Yakın zamanda yönetmeliği açıklanan ‹›kiralık işçilik’’ yasası gereği yetkisi 
genişletilen özel istihdam bürolarının daha çok mevsimlik işçilik ve ev bakım 
hizmetleri alanında etkin olacak olması sömürünün kadın emeğinin daha çok 
kullanıldığı alanlarda artacağını gösteriyor.

OHAL ve KHK’ler ile iş güvencesi zaten fiili olarak ortadan kalkmış durumda. 
Keyfiyetle, ihbarcılıkla, gerekçesiz ve hukuksuz biçimde işten çıkarılan ve açığa 
alınan yüz bini aşkın kamu emekçisinin yarısına yakını kadın emekçilerden 
oluşuyor. Kadınların kamudan tasfiyesinin bir ayağı  da  OHAL’e yaslandırılan  
KHK’ler aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Tüm bu saldırılara karşı işimize, geleceğimize ve kazanımlarımıza sahip 
çıkacağız.

Muhafazakar dayatmaların arttığı, kadın kazanımlarının ve örgütlüğünün 
hedef alındığı, iş güvencemizin elimizden alınmak istendiği  darbeler sürecinde,

KEYFİYETİN HUKUKSUZLUĞUNA KARŞI,

DİRENİŞ, MÜCADELE VE DAYANIŞMA İLE BİZ  KAZANACAĞIZ!!!
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Ortadoğu üzerinden yeni hesaplar ve kirli ittifaklarla yeni bir dünya düzeninin 
sağlanmaya çalışıldığı  bir süreçte,  halkların kaderi  egemen güçler tarafından 
yeniden  belirlenmeye çalışılıyor.

AKP Hükümeti tüm bu kirli ittifaklar ve paylaşım hesaplarına ortak olmak 
hevesiyle ülkemizi içerde ve dışarıda savaşa sürükleyerek bir uçuruma itmekte. 
Sürekli olarak Irak ve Suriye’ye askeri müdahale fırsatlarının kollanması, Kürt 
sorununda  yeniden inkar ve çözümsüzlüğün dayatılması, IŞİD gibi Ortadoğu’yu 
ve Ülkemizi katliamlarla kana boğan bir vahşet örgütüyle girilen işbirliği, aylarca 
abluka altına alınan, yakılan, yıkılan kentler ve nihayetinde   otoriterleşen,  
kutuplaştıran siyasetin zemin hazırladığı 15 Temmuz darbe girişimi sonrası fiili 
olarak diktatöryel rejimin hayata geçirilmesi ile sonlandı.

ÖLÜME KARŞI YAŞAMI,
SAVAŞA KARŞI BARIŞI SAVUNUYORUZ!
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Binlerce yıllık acıya tanıklık ettiğimiz coğrafyamızda son yüzyılın en acımasız 
savaşını yaşıyoruz. İnsani tüm değerlerin yerle bir edildiği, zulmün ve sömürünün 
katmerleştiği bu savaşın en büyük mağduru yine çocuklar ve kadınlar oluyor. 
Savaşın yaşattığı acı, ölüm, yoksulluk ve göçün ağırlığı en fazla kadınların omzunda 
yükseliyor.

Tarih boyu militarist, erkek egemen zihniyet savaş dönemlerinde ilk başta 
kadın bedenini ve yaşamını hedef alır. Gücünü ve iktidarını  kadın bedenini 
aşağılayarak  gösterip, toplumu kadın yaşamı üzerinden denetim altına almaya 
çalışır. Nitekim, katlettiği kadının çıplak bedenini sokak ortasında teşhir etmesi, 
muhalif ve öncü kadınları işkencelerden geçirerek tutsak etmesi ve göçe zorladığı 
kadınları gittikleri yerlerde yoksulluğa mahkum ederek emek sömürüsünün en 
katmerlisine tabi kılmak istemesinin nedeni aslında kadınların toplumsal gücünden 
korkmasıdır.
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Çünkü, kadınlar değişimin öncüsü, toplumu değiştiren en önemli 
dinamiktirler.

Çünkü, kadınlar direngenlikleri ile hiç bir egemene baş eğmezler.

Çünkü, kadınlar eşitlik temelinde tüm farklılıkları bir arada tutabilen en 
güçlü bağı kurabilirler.

Çünkü, kadınlar barışın, özgürlüğün ve gerçek bir demokrasinin 
toplumsallaşabilmesi için vazgeçilmezdirler.

Bu nedenle, savaştan, eşitsizlikten ve sömürüden beslenenler asıl savaşlarını 
kadınlara karşı yürütürler.

Ölümü, talanı ve sömürüyü dayatan erkeklik icadı savaşlara karşı tüm 
dünyada  dalga dalga yayılan gerçek bir barışın biz kadınlara ihtiyacı var.Ortak 
geleceğin  kurulabilmesi için kadın dayanışmasına ihtiyacımız var. Biliyoruz ki;

Kadınlar kazanırsa barış kazanacak, kadınlar kazanırsa gelecek kazanacak!



25

 Darbelerin iç içe geçtiği, kirli savaş politikalarının yeniden ve daha derin 
biçimiyle yürürlükte olduğu, en temel insan haklarının bile yok sayıldığı, erkekliğin 
farklı tahakküm  biçimleriyle yeniden üretildiği  bir şiddet sarmalı içinde yaşıyoruz.

-Cinsiyetçi söylemlerin her bir yenisi adeta eskilerine rahmet okutuyor. 
Bugüne kadar nasıl yaşayacağımıza dair buyurgan sözlerle bizi terbiye etmeye 
çalışanlar, nasıl öleceğimize de karar vermek istiyorlar.

Cinsiyetçi söylemlerden feyiz alarak  sokakta şort giydiği için kadınları 
tekme tokat dövmeye kalkışanlara karşı Başbakan çıkıp ‘’dövmeye gerek yoktu, 
mırıldanarak tepki gösterebilir.’’ diyor, bu ‘’aferin’’i  dikkate alan hakimler üç kere 
üst üste saldırganı serbest bırakıyor. Saldırgan ise ‘’Kutsal adamlığın’’ gereğini 
yerine getirmenin gururuyla kameralara sırıtarak poz veriyor.

-Kutsal adamlık ölçüleriyle her gün en az üç kadın katledilmeye devam 
ediyor. 2016 yılının ilk on ayında en az  220  kadın,  erkek şiddeti nedeniyle hayatını 
kaybetti  güzel ve huzurlu ülkemizde(!)

SİZİN ADAMLIĞINIZLA,
SİZİN ŞİDDETİNİZLE BARIŞMAYACAĞIZ!
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-Erkek yargı haksız tahrik indirimlerine devam ediyor, bir yandan tecavüzü 
tıbbi patolojiye indirgeyen hadım yasaları çıkarılırken, bir yandan da anayasa 
mahkemesi cinsel rıza yaşını 12 ye kadar indiren kararlarla  cinsel istismarı 
meşrulaştırmaya çalışıyor.

-Eğitim başta olmak üzere kamusal alan dinsel referansla tekçi, mezhepçi 
bir anlayışa yeniden düzenleniyor, karma eğitime son verilmek isteniyor, seküler 
yaşamı tehdit eden  saldırılar ve yasal düzenlemelere hız veriliyor.

-Gözaltında cinsel işkenceler, çıplak aramalar, cinsiyetçi küfür ve tecritle  
kadın mücadelesine göz dağı verilmek isteniyor. 

-Kürtaj fiilen yasaklı hale getiriliyor, erken yaşta evliliği ve en az üç çocuk 
doğurmayı teşvik eden söylemler yasalarla destekleniyor, kadın bedeni siyasal 
iktidarın ideolojik yapılanmasının aracı haline getirilmek isteniyor.

Onların adamlığı ülkemizi karanlığa sürüklüyor, onların adamlığı faşizmi 
kurumsallaştırıyor, onların adamlığı biz kadınların  yaşamını şiddet sarmalına 
mahkum  etmek  istiyor.
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Biz kadınlar, kazanımlarımızı yok etmeyi, bizi görünmez kılmayı ve yaşamımızı 
şiddetin türlü biçimleriyle kuşatma altına almayı amaçlayan bu adamlığı kabul 
etmiyoruz. 

Bize adam gibi ölmeyi emredenlere karşı, kadın gibi yaşamayı öğreteceğiz.

Kadına yönelik şiddet politiktir ve kaynağını erkek egemen sistemden alır. 
Biz KESK’li kadınlar, bu temelde emeğimize, bedenimize ve kimliğimize yönelik 
eril saldırılara karşı, bugüne kadar yürüttüğümüz örgütlü mücadelemizi  bundan 
sonra da  büyüterek devam ettirmekte kararlıyız.

Kadınlara yönelik siyasal, ekonomik, fiziksel ve toplumsal şiddete son 
vermek için tüm kadınları emek, barış ve demokrasi mücadelesinde KESK’li 
kadınlarla dayanışmaya ve mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

Sensiz bir eksiğiz, seninle daha güçlüyüz!

Yaşasın kadınların örgütlü mücadelesi!

TUTUKLU KADIN ÜYELERİMİZ ONURUMUZDUR!
SERBEST BIRAKILSIN!

ADİLE EKİNCİ
FATMA GÜLÇİÇEK ARI

VİYAN HEVJİN MORKUZU
SEVGİ KİŞİN

SERPİL KIYAR
NERİMAN KESKİN

FATMA GÜLEY
FATMA KAYER
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