
Erdoğan kadın kırımından ötürü yargılansın!



İ
nsanlık tarıhi boyunca toplumsal yapıyı Diktatörlük

rejiminden daha fazla tahrip eden hiçbir felaket

daha olmadığını yakın tarihimizde yaşadığımız kat-

liamlardan biliyoruz. Ne hitlerin gerçekleştirdiği yahudi

kırımı, ne ermeni kırımı, ne Latin Amerika’nın sömürge-

leştirilmesi boyunca yerli halklara dönük soykırımlar, ne

Asya, ne Ortadoğu, ne de Kürdistan’da son iki yüzyıldır

sistematik olarak yürütülen soykırımların yarattığı tahri-

batla hala insanlık baş edebilmiş değil.

Birleşmiş Milletler’in tanımına göre soykırım Herhangi

bir ırk, canlı türü, siyasal görüş, din, sosyal durum ya da

başka herhangi bir ayırıcı özelliğiyle diğerlerinden ayırt

edilebilen topluluk veya toplulukların bireylerinin, yok

edicilerin çıkarları doğrultusunda, bir plan çerçevesinde

ve özel bir kastla yok edilmeleri anlamına gelmektedir.

Diktatörlüğün genel kabul gören tanımı ise bir yönetici-

nin tüm yetkileri elinde bulundurup en üst düzeyde mut-

lak bir lider olarak kendini konumlandırmasıdır.

Uluslararası hukuk normlarına göre kabul gören bu

tanımlamalar, bizlerin Erdoğan’ın bir diktatör olduğunu

ve gerçekleştirdiği soykırımlar nedeniyle yargılanması

için yeterli gerekçeleri sunuyor. Çünkü Türkiye cumhur-

Diktatörün yargılanması için!

100 NEDEN



sakİnE Cansız    Fîdan doğan lEyla ŞaylEmEz HEvrİn kHalaF   kEvsEr Eltürk CEylan önkol
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sabİHa sİdo sadİq    zUlİkHan Hasan jUnaİd   FErİdE yıldız   HElİn HasrEt ŞEn    rozErİn ÇUkUr   

ŞEHrİban altınıŞık  sElamEt yEŞİlmEn   Fatİma Hamakİ   Hadya aHmEd mUrad mUsa   
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ranİa mUHammad HamadEH   HEvİn mUstaFa kHlo    laİla İbraHİm maamoU   Hanadİ kEno   

nazİ yUsEF yoUssEF    badrİya al-abdUllaH    samİra mUHammad amİna mUHammad mUstaFa



başkanı sıfatının arkasına gizlenmiş bu diktatör erkek

egemenlikli, faşist ve ırkçı zihniyetin sonucu olarak Kürt

kadınlarını bilinçli, planlı özel bir kasıtla katletti ve katle-

diyor. Çünkü Erdoğan 18 yıllık AKP iktidarı boyunca bilin-

çli ve kasıtlı olarak birçok katliamın, cinayetin, kadınlara

dönük tecavüzün sistematik hale gelmesinin baş failidir.

Paris’te 9 Ocak 2013’de Sakine Cansız, Fidan Doğan,

Leyla Şaylemez’in katledilmesi, Aralık 2015’te Silopi’de

katledildikten sonra cenazesi 7 gün sokakta bırakılan

Taybet İnan, Silopi’de 4 Ocak 2016’da Seve Demir, Pa-

kize Nayır, Fatma Uyar adlı kadın aktivistlerin yargısız in-

fazı, Serekaniye’de 12 Ekim 2019’da Hevrin Xelef’in kat-

ledilmesi, 12 yaşındaki Ceylan Önkol’un 29 Ekim 2009’da

karakoldan atılan havan topu mermisiyle ölümü, 7 Kasım

2014’de Kobane’ye geçmek isterken başından vurulan

Kader Ortakaya, 18 Ekim 2015’te evinde katledilen Dilek

Doğan, bu yıl Kobane’nin Helince köyünde Kongreya

Star üyesi üç Kürt kadınının sihalarla katledilmesi gibi on-

larca olay...

Fiziki olarak katliamlara uğramamışsa da ( diktatörün

ülkesinde yaşayan her kadının başına gelmesi muhtemel)

yüzde bin oranında artan kadın şiddeti, topluma yayılan

tecavüzler, kadınların siyaset dışı bırakılması bununla ye-

tinmeyip zindana atılması, akademik, sanatsal ve mesleki

çalışmalarını ihraç, soruşturma, tutuklama ve toplumsal

linç vb yöntemlerle sürdüremeyen kadınların başına ge-

lenleri de bu suç listesine ekliyoruz.

‘Sayamadığımız nice olay ve ölüm var’ diye bir cümle

kurmayacağız. 

Çünkü biz kadınlar bunların çetelesini sadece elimiz-

deki belgelerle değil bilincimizle, vicdanımızla, karşı du-

ruşumuzla ve iddiamızla tutuyoruz. Bizler Erdoğan’ın

daha önceki örneklerde olduğu gibi yaşarken bir ‘devlet

lideri’ savaş suçları açığa çıktıktan ya da öldükten sonra

‘diktatör’ olarak anılmasını değil bugün şimdi yargılan-

masını istiyoruz. Elimizdeki suç listesi yeterince kabarık

ve daha fazla uzasın istemiyoruz.  Hafızamız ve öfkemiz

diri çünkü her güne yeni bir katliamla uyanıyoruz. Suçlu-

nun yakasına yakışacak gücümüz de var. Elimizde yeterli

gerekçe ve delil var. Tüm bunların savaş suçu olduğunu

bilecek kadar bilincimiz ve dayanaklarımız da var.

Kürt kadın hareketi olarak ülkemizde gerçekleştirilen

kadın kırımlarına karşı mücadelemizi bugüne kadar yürüt-

tüğümüz kampanyalar, eylemler ve direnişlerle sürdürdük.



12 Ekim 2019’da katledilen Hevrîn Xelef’in annesi 

SUAD MUHAMMED



‘Diktatörün Yargılanması İçin 100 Neden’ adlı kam-

panyamızla da katliamların baş faili Erdoğan ile hesapla-

şacağız.  Kuşkusuz Erdoğan 18 yıllık iktidarı boyunca 100

değil yüzlerce suç işledi. Ancak biz kadınlar insanlığın ha-

fızasında bir utanç olarak yer edinen ve baş fail yargılan-

madığı sürece vicdanların rahatlamayacağı olaylar üze-

rinden hesaplaşmayı daha doğru bulduk.

TJK-E olarak kamuoyunun diktatörün emriyle, deneti-

minde olan kurumlar ve devşirdiği çeteler eliyle, hukuki,

askeri ve polis gücünü kullanarak gerçekleştirdiği tüm

katliamlara karşı sunduğumuz 100 neden için 100 bin

imza ile karşılık vermesini bekliyoruz. Toplayacağımız im-

zalar, diktatörün yargılanması için hukuksal, toplumsal,

politik ve eylemsel çapta başlatacağımız girişimlerimizin

ilk adımı olacaktır.

25 Kasım 2020’de startını verdiğimiz kampanyamızın

ilk aşamasını 8 Mart 2020’de sonlandıracağız. İkinci aşa-

mada ise 100 Neden için 100 bin İmza adıyla topladığı-

mız imzaları, kaydını tuttuğumuz olaylar ve delilleriyle

birlikte başta BM olmak üzere diğer yükümlü kurumlara

sunarak feminicidin soykırım tanımlaması kapsamına ça-

lışmasını talep edeceğiz.  Feminicidin soykırım tanımla-

ması. Zira BM’nin bugüne kadar gerekeni yapmaması er-

kek egemen zihniyetin kurumsal temsilciliğini yapan Er-

doğan gibi diktatörlere cesaret veriyor.

Kampanyamızın ikinci aşaması olan 8 Mart’tan 25 Ka-

sım 2021 tarihine denk geçen 104 günü kapsayan zaman

diliminde ise, her gün için yeni bir nedenimiz var diyerek

bu kadınların hikayelerini sizlerle paylaşacağız. Her güne

bir katliam sığdıran diktatöre karşılık, bizler katledilen bu

kadınları sizlere anlatacağız. Ki tarihin sayfalarında, insan-

lığın hafızasında silinmemecesine yer edinsin.

Yürüttüğümüz imza kampanyası çerçevesinde atılacak

her imza Diktatörü yargılamaya bir adım daha yaklaştırır-

ken, gerçekleştireceğimiz her eylemde yükselen her ses

Diktatör(ler)e yaşam alanını biraz daha  daraltacaktır.

Gücümüze güç, Sesimize ses katmak, diktatörleri ya-

şamımızdan çıkartmak için adresinden bu kampanyada

sizde yerinizi alabilirsiniz.



AKP; Bir zamanlar Türkiye’yi gerçek anlamda de-

mokratikleştirecek, hukuk devlet normlarına ka-

vuşturacak, Kürt sorunu gibi iç sorunlarını siyasi yollarla

çözecek, çoğulcu, demokratik bir parlamenter sisteme

kavuşturacak, işkenceye sıfır tolerans, komşularla sıfır

sorun sloganıyla toplumun uzun yıllardır talep ettiği ve

acil ihtiyaç duyduğu değişimleri sağlayacak beklentilerin

adresiydi. Vaatler arasında Toplumsal cinsiyetle müca-

dele ve Kadın-Erkek eşitliğini sağlamakta vardı.

18 yıldır devam eden AKP iktidarı altında Türkiye; ge-

linen aşamada bırakalım bu vaatleri yerine getirmeyi, ter-

sine hiç bir zaman olmadığı kadar gericileşmiştir.

Aşırı sağcı Parti Milli Hareket Partisi ile geliştirdiği itti-

fakla tek adam iktidarı ile adeta Diktatörlük/Faşizm inşa

etmiş, devletin tüm kurumlarını denetimine almış, özgür

basın diye bir şey bırakmayarak düşünce özgürlüğünü

ortadan kaldırmış, hukuk alanını en büyük hukuksuzluk

alanına çevirmiş, devlet içerisindeki güç ayrımını ortadan

kaldırarak hepsini kendi çıkar ve hizmetine koşturmuştur.

Erdoğan hükümeti, devletin tüm imkanlarını kendi-

sine itiraz eden herkese karşı pervasızca kullanmaktadır.

Muhalefet eden herkesi ya ölümle, ya hapisle, ya işken-

ceyle, ya zoraki göç ile, ya mal varlığına el koyarak, ya

işten çıkartarak, tehdit ve şantaj uygulayarak susturmaya

ve yok etmeye çalışmaktadır.

İç siyasette Yürüttüğü diktatörlük yöntemleriyle Türki-

ye’yi adeta bir açık hapishane ve korku rejimine dönüştü-

ren Erdoğan hükümeti Buna paralel olarak dış siyasette

Erdoğan kadın kırım politikalarından ötürü

yargılansın!
100 neden için 100.000 imza



hiç olmadığı kadar saldırgan ve şantajcı bir politika dev-

reye koymuştur. Komşularla sıfır sorun söyleminden her-

kesle sorun yaşar durumuna gelmiştir. Özellikle bölgede

hegemonya peşinde koşan AKP, dış politikada Neo-Os-

manlıcılık hayallerini suç örgütü DAİŞ ve ona benzer güç-

leri de kullanarak Suriye, Irak ve Libya’da olduğu gibi

işgal savaşları yürütmektedir, devletlerarası ilişkilerinde

şantajı temel araç olarak kullanıp kendi kirli planlarını

kabul ettirmeye çalışmaktadır. Gelinen aşamada AKP

Türkiye’si başta bölge olmak üzere herkes için bir tehdit

ve tehlike durumuna gelmiştir. Bu tehlikeli gidişattan

kısmi de olsa Medya’ya yansıdığı kadarıyla haberdarız.

Ancak Medya’ya soykırım olarak yansımayan ve dünyanın

gündeminde olmayan AKP’nin eliyle yürütülen bir başka

çok tehlikeli savaş var: Kadınlara karşı yürütülen Kadın

Kırım savaşı!   

Erdoğan hükümetinin İç ve dış politikaları saldırgan-

laştıkça kadın kırım politikaları da aynı derecede ağırlık

kazanmıştır. AKP kadın kırım politikalarıyla adeta bir top-

lum kırım politikası yürütmektedir. En ağır erkek egemen

sistem olan Faşizmin varlığını sürdürülebilir bir düzeyde

tutabilmesi ancak kadınların sömürü statüsünü arttırması

ile mümkündür. Dünya çapında en fazla kadın siyasi tut-

sağın Türkiye’de olduğunu veya AKP iktidarı süresince

kadına karşı şiddetin %1400 arttığını biliyor muydunuz?

Kadın cinayetlerinde ve kadına karşı şiddette ciddi bir

patlama yaşanması ne bir tesadüftür nede devlet politi-

kalarından kopuktur. İşgal edilen topraklarda kadınlar ka-

çırılmakta, tecavüze uğramakta, satılmakta ve

katledilmektedir. Kadının iradesine ve özgür yaşam terci-

hine karşı çok ciddi bir sistematik saldırı yürütülmekte,

kadın nesneleştirilerek geleneksel kadın Rollerine itil-

meye çalışılmaktadır. Kadınlar hem devletin hem de dev-

letin teşvik ettiği erkek egemen toplumun kuşatması

altında adeta boğdurulmak istenmekte. Dünyanın bir

çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de Kadınlar önemli

bir dinamik muhalefet gücünü oluşturmaktadırlar. Özel-

likle Kürt Kadın Hareketinin öncülüğünde ciddi bir kadın

uyanışı yaşanmaktadır. Gün geçtikçe kadın etrafında bü-

yüyen bu uyanışın karşısında Erdoğan eliyle geliştirilen

kadın kırım politikalarının artması tesadüf değil. Kadın kı-

rımı ile birlikte muhalefet ve değişim gücü yok edilmek

ve toplum esir alınmak istenmektedir.

Kadın kırımının hala insanlığa karşı işlenmiş bir suç

olarak sayılmaması kadın kırım politikalarıyla ayakta

kalma çabası gösteren devlet ve diktatörlerin bu suçtan



yargılanmaktan korkmamalarını da beraberinde getir-

mektedir.

Kadın Kırımı insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak ta-

nınmadığı taktirde, Soykırım gibi toplum kırım politikala-

rına karşı inandırıcı ve sonuç alıcı mücadele edilemez..

Bizler bu kampanya ile AKP kadın kırım politikalarını

mercek altına almak ve görünür kılmak istiyoruz. Bu kam-

panya ile tüm kadınlara ses olmak ve işlenen suçları dün-

yaya haykırmak istiyoruz.

Bizler bu kampanya ile, her gün en az bir kadının er-

kekler tarafından katledildiği TC’de kırım düzeyinde yü-

rütülen kadına yönelik şiddetin önüne geçmek istiyoruz.

Bizler bu kampanya ile AKP’nin yargılanmasını talep

edip adaletin sağlanmasını istiyoruz. Bizler bu kampanya

ile Kadın Kırımın Uluslar arası düzeyde resmen insanlığa

karşı işlenmiş bir suç olarak tanınmasını talep ediyoruz.

Bu taleplerimizin gerçekleşmesi için sende imza ver. İm-

zanla mağdurlara ses ver - Kadın Kırımına geçit verme.

9 Ocak 2013’te katledilen Sakine Cansız’ın annesi
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