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Katliamda hayatını kaybedenlerin isimleri ve resimlerinin 
bulunduğu “Emek, Barış ve Demokrasi” yazılı simgesel 
anıtın önüne saat tam 10.04’te karanfiller bırakarak baş-
lanılan anma etkinliği saygı duruşu ile devam etti. Dört 
örgüt adına açıklamayı KESK Eş Başkanı Lami Özgen 
yaptı.

Açıklama şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük katliamı üzerin-
den tam bir ay geçti. Bu bir ay da bizim için “en uzun ay” 
olarak tarihteki yerini aldı.. Her saniyesini, her dakikasını, 
her gününü yasımızla, isyanımızla, öfkemizle ve yaşamı-
nı yitiren yoldaşlarımızı anarak geçirdik. Yoldaşlarımızın 
miraslarına, emek, demokrasi ve barış mücadelelerine 
layık olmak için birbirimize sarıldık. Dayanışma bir nebze 
olsun acılarımızı hafifletti, kararlılığımızı biledi, geleceğe 
dair umudumuzu büyüttü.

Bizler 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi mitingiyle ül-
kemizin içine sürüklendiği çatışmalı ortama dur demek 
istedik. Ülkemizdeki savaş iklimini ve ortamını dağıtmak, 
kendi var oluş ortamımızı korumak, emeğin haklarıyla 
barış ve demokrasi arasındaki dolaysız irtibatı kurmak 
istedik. Çatışmalardan en çok etkilenen, bedel ödeyen-
ler olarak iktidarın ve Cumhurbaşkanının gerilimi artırıcı, 
kutuplaşmayı derinleştirici ve çatışmaları yaygınlaştıran 
politikalarına karşı halklarımızın ve emekçilerin özlemi ve 
talebi olan barış sesini yükseltmek, beyaz güvercinlerimi-
zi ve balonlarımızı gökyüzüne uçurmak istedik.

Kendi hayallerini gerçekleştirmek için savaştan, kutup-
laşmadan, gerginlikten, halklar arası düşmanlık tohumları 
ekmekten her kim, hangi güç odakları beslenmek istiyor-
sa, 10 Ekim 2015 Cumartesi günü, saat 10.04’te barış 
irademize bomba koyanlar onlardır…

Saldırıda 100’ü aşkın arkadaşımızı, kardeşimizi, canımızı, 
dostumuzu, sevdiklerimizi yitirdik. Son olarak saldırıda 
yaralanan ve Edirne’dekalp krizi geçirerek yaşamını yiti-
ren TÜM BEL-SEN şube başkanı Esfet Duran arkadaşı-
mızı da maalesef kaybettik. 

10 EKİM ANKARA KATLİAMININ 1. AYINDA TREN GARI 
ÖNÜNDE ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

10 Ekim Ankara katliamının 1. ayında katliamın gerçekleştiği Tren Garı önünde anma etkinliği düzenlendi. 
10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitinginin düzenleyicisi olan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından ger-
çekleştirilen anma törenine çok sayıda kişi katıldı.

400’ün üzerinde arkadaşımız hastanelerde tedavi gördü, 
ağır yaralı arkadaşlarımız tedavi görmeye devam ediyor. 

Terör saldırısında yaralanan ve bütün tedavileri yasal 
olarak devlet tarafından karşılanması gereken bu arka-
daşlarımızdan halen tetkik tedavi ücretleri isteniyor. İlgili 
makamlara yazdığımız uyarı yazıları görmezden geliniyor; 
telefonlarımız açılmıyor. Başbakan’a çağrıda bulunuyo-
ruz. Bu ayıbı derhal düzeltin. Koruyamadıklarınızı daha 
fazla mağdur etmeyin.

AKP iktidarı izlediği ırkçı/ayrımcı/tekçi/mezhepçi bir si-
yaset ekseniyle başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’da 
da sorunların derinleşmesine, halklar arasında çatışmalı 
ortamların sürekli kendisini üretmesine neden olmuştur. 
IŞİD, El Nusra, El Kaide, Şam Cephesi ve daha birçok 
çeteci, paramiliter güçlere direk/dolaylı destek ve yardım 
nedeniyle ülkeler kan gölüne çevrildi.

Bizlerin ve diğer tüm muhalif kesimlerin bu politikaların 
eninde sonunda ülkemize yansıyacağı ve AKP hükümeti-
nin çeteci güçlerle girdiği kirli, grift ilişkilerin suç olduğu 
yönündeki uyarılarımız ciddiye alınmadığı gibi adım adım 
AKP ve yandaş medya eliyle çeteci güçlerin hedefi hali-
ne getirildik. Dolaysıyla 10 Ekim bu politikalardan ve sivil 
darbe ortamından ayrı ele alınamaz, değerlendirilemez.

10 Ekim Katliamı emek, demokrasi ve barış mücadele-
mizde artık bir dönüm noktasıdır. Geleceğimizi belirle-
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Yalçın ve Erturan’ın 12 Şubat 2015 tarihinde TMMOB 
Kanunu’nda değişiklik yapılması planını protesto amacıyla 
gerçekleştirilen eylemde attıkları sloganlardan dolayı yargı-
landıkları duruşma öncesinde bir basın açıklaması gerçek-
leştirildi. TMMOB üyelerinin yanı sıra DİSK, KESK, Çağdaş 
Avukatlar Grubu’nun da aralarında bulunduğu sendika ve 
demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin ve CHP İzmir 
Milletvekili Musa Çam’ın da katıldığı basın açıklamasında 
bir konuşma yapan TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Er-
min, “Cumhurbaşkanına hakaret” davalarının Türkiye adına 
utanç olduğunu ifade ederek, “Son bir yıl içinde açılan yüz-
lerce davadan anlaşılan şu ki, 13 yıllık AKP iktidarının her geçen gün bir ileri aşamaya taşınan baskıcılığı, ‘Cumhurbaşka-
nına hakaret’ suçlamasını, kendisi için kullanışlı bir araç olarak seçmiş görünüyor” diye konuştu.

Açıklamanın ardından, açıklamaya katılanlar, kendilerinin de aynı eylemlere katılıp aynı sloganları attıklarını belirttikleri 
dilekçeleri savcılığa ileterek kendilerini ihbar ettiler. 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sonucunda ise 
dava, 3 Aralık 2015 tarihinde görülmek üzere ertelendi.

TMMOB ÜYELERİ, “CUMHURBAŞKANINA HAKARET”TEN YARGILANIYOR
TMMOB Yasası Değişiklik Tasarısına ilişkin protesto eylemleri sırasında attıkları sloganlar nedeniyle TMMOB 
İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Melih Yalçın ve Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi üyesi Devrim 
Cem Erturan’ın “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandıkları davanın ilk duruşması 11 Kasım 2015 
Çarşamba günü Bayraklı Adliyesi’nde görüldü.

10 EKİM ANKARA KATLİAMINA KARŞI YÜRÜTÜLECEK HUKUK 
MÜCADELESİ İÇİN AVUKATLAR BİR ARAYA GELDİ

10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi’ni kana bulayan 

bombalı saldırı sonrası hukuki mücadelenin yürütülmesi için 

miting çağrıcısı örgütler ve katılımcı örgütlerin avukatları 

bir araya geldi.

TMMOB’de 21 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilen top-

lantıya mitingin düzenleyicisi DİSK, KESK, TMMOB ve 

TTB’nin yanı sıra diğer katılımcı örgütlerin avukatları da ka-

tıldı. Toplantıda; hukuki mücadele için yürütülecek çalışma 

değerlendirildi.

yecek bir nitelik taşımaktadır. Katliamın gerçek faillerinin 
açığa çıkarılıp cezalandırılmaması durumunda yeni katli-
amlar, yeni saldırılar kaçınılmaz olacaktır.

Halkı beyaz toroslorla korkutmak isteyenlerin, faili meç-
hulleri açığa çıkarmak için en ufak çaba harcamak bir 
yana açılan davaları da kapatanların, polise sınırsız yetki 
verenlerin, günlerce sokağa çıkma yasakları ilan eden-
lerin, buralarda çocuk, kadın onlarca sivilin yaşamını yi-
tirmesine neden olanların, ülkemizi IŞİD’in ve çetelerin 
arka bahçesi haline getirenlerin bu katliamı açığa çıkart-
mayacağı açıktır.

Katliamdan hemen sonra iktidar ve Saray’ın ısrarla bir algı 
operasyonu yürütmeleri, daha arkadaşlarımızın cansız 
bedenlerini toprağa gömmeden soruşturmanın seyrini 
değiştirmeye ve etkilemeye yönelik açıklama ve politika-
larının nedeni 1 Kasım’da daha da iyi anlaşılmıştır. İktidar 
sözcüleri “her kim ki bu saldırıdan nemalanmak istiyor-
sa arkasında da onlar vardır” diyorlardı. Söyledikleri tek 
doğru söz bu olsa gerek. Kısa süre sonra “Ankara saldı-
rısından sonra oylarımız arttı” dediler ve oluşturdukları 
büyük korku dalgası üzerinden 1 Kasım’da tek başlarına 
iktidar oldular. Kimin nemalandığı da böylece ortaya çık-
tı.

10 Ekim katliamında hedef, emektir, barıştır, demokrasi 
talebidir. Bizler, savaşın tam ortasında emek, barış, de-
mokrasi dediğimiz için bize bir bedel ödetildi.

Fail mi arıyoruz? Fail bellidir. Bu ülkede barış sesinin daha 
gür, daha yankılanan bir biçimde çıkmasından KİM/KİM-
LER rahatsız oluyorsa failler onlardır. Kimler hak arama 
mücadelesinden korkuyorsa, kimler sokakları emekçile-
re kapatmak istiyorsa failler onlardır.

Açıkça ifade ediyoruz, Reyhanlı, Diyarbakır, Suruç saldı-
rılarının aydınlatılmaması, dosyalara gizlilik kararı koyarak 
karartılması 10 Ekim katliamına davetiye çıkartmıştır.

Dolayısıyla bir taraftan 10 Ekim katliamına ilişkin tarihi 
nitelikte bir hukuki ve siyasi mücadele yürütecek bir yan-
dan da diğer saldırılara ilişkin davaların takipçisi olacağız. 
Yaşamını yitiren ve yaralanan arkadaşlarımız adına ve 
kurumsal olarak suç duyurularında bulunduk.Gerçekler 
açığa çıkarılıp katiller hesap verinceye kadarbu davanın 
peşini bırakmayacağız. Yüzün üzerinde yoldaşımızı yitir-
diğimiz bu davanın yüzyılın davası olması için ne gereki-
yorsa, nasıl bir mücadele yürütmek gerekiyorsa bundan 
kaçınmayacağımızın da bilinmesini isteriz.

10 Ekim Katliamı sonrasında Ankara Gar Meydanı ve çev-
resinin mevcut mekânsal biçimi ile; sıradan bir mekan, 
trafik kavşağı şeklinde kullanılmaması gerekmektedir. 
100’ün üzerinde yurttaşımızın hayatını kaybettiği, yüz-
lercesinin yaralandığı, binlercesinin bu acıya tanık olduğu 
ve milyonlarcasının derinden etkilendiği bu alçak saldırı 
sonrasında Ankara, Gar meydanı ve çevresi Türkiye halk-
ları için bundan böyle farklı bir anlam ifade edecektir. Bu 
“anlam”ın katliamın yaşandığı mekânda karşılık bulması 
ve meydanın “anıt mekan” haline getirilerek yeniden dü-
zenlenmesi bizim sorumluluğumuzdadır.

Bu meydanın adı bundan böyle “Emek Barış Demokrasi 
Meydanı”dır.

Katliamın gerçekleştiği Gar Meydanı ve çevresinin, ulu-
sal ve uluslararası kamuoyunun dikkatini çekebilecek, 
toplumun farklı kesimleri tarafından benimsenebilecek 
geniş katılımlı uluslararası bir yarışma aracılığıyla yeniden 
düzenlenmesi için her türlü girişimde bulunacağımızı da 
bugün duyuruyoruz.

Emek barış demokrasi meydanının 10 Ekim Ankara kat-
liamında yitirdiklerimizi anacağımız, günümüz siyasi orta-
mını ve toplumsal mücadele pratiklerini hatırlayacağımız 
bir anıt mekân olarak düzenlenmesi, en azından hem 
kaybettiğimiz canlarımızın umutlarını geleceğe taşımamı-
zı sağlayacak hem de yaşadığımız bu toplumsal travmayı 
aşmamızda bize yardımcı olacaktır.

Biliyoruz ki, yolumuz uzun, işimiz çok. Ancak bizi bü-
yütecek olan da bedenlerini siper eden yoldaşlarımızın 
bıraktığı yerden devam etmek, birlikte ve ortak mücade-
leyi geliştirmek, faşizmden hesap sormaktır. Bizleri kan-
la, bombalarla susturmak, korkutmak, uslandırmak ve 
terbiye etmek isteyenlerden hesap soruncaya, bu katlia-
mın arkasındaki bütün karanlık ilişkiler açığa çıkarılıncaya 
kadar bir an olsun durmayacağımızı buradan bir kez daha 
haykırıyoruz. Barış Karanfili yoldaşlarımıza vereceğimiz 
söz halklarımızın özlemini çektiği barışı sağlamak ve ikti-
dar uğruna her şeyi yapabilecek kadar gözü kararanları, 
katliamı gerçekleştirenleri açığa çıkarıp hesap sormak 
olacaktır…

Yılmayacağız, sinmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz.

10 Ekim’de olduğu gibi bugün de “Savaşa İnat, Barış He-
men Şimdi!” diyoruz. Emek, Barış ve Demokrasi için mü-
cadeleye devam!
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Kadın sorunlarının bu kadar yoğun yaşandığı bir dönem-
de, 10 Ekim katliamının acısı daha çok tazeyken gerçek-
leştirilen Kurultay, ne yazık ki bir grubun yarattığı kargaşa 
ve basına servis edilen gerçek dışı haberlerle gündeme 
geldi.

Kurultayın açılışına her TMMOB etkinliğinde ve her Ka-
dın Kurultayında olduğu gibi TMMOB Yönetim Kurulu 
üyeleri de katıldı. Ancak bir grup kadın, erkek yönetim 
kurulu üyelerinin salondan çıkmasını isteyerek, önceden 
planlandığı çok belli olan bir kaos ortamı yarattılar.

Varoluşunu TMMOB karşıtlığı üzerinden kurgulayan bir 
grup kişi, kurultay programının başlangıcında 10 Ekim 
katliamında hayatını kaybedenleri anmak için KESK ta-
rafından hazırlanan “Barış Güvercinlerini Unutmayaca-
ğız, Unutturmayacağız” isimli filminin gösterimi sırasında 
dahi saygı göstermeyip, ıslıklarla, bağırış, çağırışlarla ku-
rultayın düzenini bozdular. Kurultayın sağlıklı bir şekilde 
yürütülmesi adına ortaya konulan tüm iyi niyetli çabala-
ra rağmen demokratik tartışma ortamını sabote ettiler. 
Meramlarını anlatmaları için açılış konuşmasından önce 
kendilerine verilen söz hakkını dahi suiistimal ederek 
TMMOB Yönetim Kurulu üyelerine hakaret etmek için 
kullandılar.

Yaşanan kargaşanın ardından TMMOB Kadın Çalışma 
Grubu Başkanı Asiye Ülkü Karaalioğlu ve TMMOB Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı açılış konuşma-
larını yaptılar.

Açılış konuşmalarından sonra verilen arada, Kurultay 
delegeleri Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi önünde 
bir basın açıklaması gerçekleştirerek, kadın cinayetleri-
ne, kadına yönelik şiddet, taciz ve baskılara dikkat çekti. 
Divan Başkanı Arzu Özdal İdem’in okuduğu basın açık-
lamasında, 10 Ekim katliamı ve Silvan’da yaşananlar da 
hatırlatılarak, barışa, demokrasiye, kardeşçe yaşama 
her zamankinden fazla sahip çıkılması gerektiğine vurgu 
yapıldı. Açıklamada, “Bundan sonraki mücadele; etnik, 
kültürel, inanç, cinsiyet farkı gözetmeksizin bir yaşam 

TMMOB 4. KADIN KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Mühendis, mimar, şehir plancısı kadınlar 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde düzenlenen TMMOB 4. Kadın Kurultayı’nda bir araya geldiler.

mücadelesidir. Tüm bu baskı, şiddet, öfke, ayrımcı politi-
kalara, yaşadığımız büyük travmaya karşın, eşit ve özgür 
bir ülkede yaşayabilmek için, emeğimizden, bedenimiz-
den, kimliğimizden elini çekmeyen AKP iktidarına karşı, 
bugün burada kurultayımızı gerçekleştiriyor olmamız; 
eşit ve özgür yarınlar için TMMOB’li kadınlar olarak geri 
adım atmayacağımızın, yılmayacağımızın ve mücadeleye 
devam edeceğimizin bir ifadesidir” denildi.

KURULTAY BİRİNCİ GÜN ÇALIŞMALARI

Kurultayın birinci günü verilen öğle arasından sonra, 
Prof. Dr. Ayşegül Yaraman, “Gericilik ve Piyasa Sarma-
lında Kadın” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Yaraman, 
TMMOB’yi en görünür muhalif örgüt olarak değerlendir-
di ve “Politik süreçte TMMOB diğer meslek örgütlerin-
den farklı olarak mücadelesini hep sisteme karşı yürüttü. 
Ben de bunu çok önemsedim ve TMMOB’yi hep takip 
ettim, ediyorum” dedi.

Kurultay, TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı Asiye 
Ülkü Karaalioğlu’nun “TMMOB’de Kadın Çalışmaları” 
başlıklı sunumuyla devam etti. Daha sonra İKK Kadın 
Çalışma Gruplarınca yerel kurultayların değerlendirme 
sunumları yapıldı. Kurultay, birinci gün çalışmalarını “Ser-
best Kürsü” oturumu ile tamamladı.

KURULTAYDA İKİNCİ GÜN

Kurultay ikinci gün çalışmalarına Mersin İKK Kadın Ça-
lışma Grubu’nun “Hayat Akarken” isimli kısa film gös-
terisi ile başladı. Daha sonra Adana İKK Kadın Çalışma 
Grubu’nun yürüttüğü anket çalışmalarının sunumunun 
ardından, İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu “İzmir Yerel 
Kurultayı’nda Kullanılan Sistem Dinamikleri Yöntemi” 
başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Yerel kurultaylardan gelen önergelerin görüşülmesi-
ne geçilmeden önce Kurultay sırasında Divana sunulan 
önergeler görüşülmeye başlandı.

Önergelerin görüşülmesi devam ederken, Kurultay de-
legeleri ilk gün yaşanan olayların basına yansıtılış şekli ve 

TMMOB 4. KADIN KURULTAYI DELEGELERİNİN TMMOB 
DÜŞMANI ODAKLARA YANITIDIR

İzmir’de 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen 

TMMOB 4. Kadın Kurultayı’yla ilgili TMMOB düşmanı 

odaklarca Birliğimizi itibarsızlaştırmaya yönelik olarak 

basına servis edilen ve görsel, yazılı, sosyal medyada yer 

alan iftira dolu haberlerle ilgili Kurultay delegelerince ya-

nıt olarak aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR

14 Kasım 2015 Cumartesi günü başladığımız ve halen de-

vam etmekte olan kurultayımızda, demokratik kültürün 

bir parçası olarak yürüttüğümüz tartışmaların gerek ilk 

gün, gerekse bugün görsel ve yazılı medyada yer alan;

- Örgüt Başkanı Mehmet SOĞANCI’nın konuşmasını ta-

mamlayamadığı,

TMMOB’de 17 Ekim 2015 Cumartesi günü düzenlenen 
toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Ak-
göl, Sayman Üye Bahattin Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Ekrem Poyraz, Mehmet Torun, Ali Fahri Özten, Mehmet 
Besleme, Gölay Şakiroğulları, Zeyneti Bayrı Ünal, Neriman 
Usta, Hakan Aydoğdu, Kemal Zeki Taydaş, Ercan Bayrak, 
Cemalettin Küçük, A. Deniz Özdemir, Mehmet Çelik, R. 
Esra Oğuz, M. Tevfik Kızgınkaya, Genel Sekreter Der-
sim Gül ve Oda yönetim kurullarından Mustafa Atila Işık 
(BMO), Mert Güvenç (ÇMO), Hüseyin Yeşil (EMO), Ab-
dullah Zararsız (FMO), Gürsel Yıldız (Gemi MO), Yusuf 
Songül (GIDAMO), Ertuğrul Candaş (HKMO), Harun Reşit 
Sever (HKMO), Nevzat Ersan (İMO), Şevket Demirbaş (JFMO), Faruk İlgün (JMO), Ali Uğurlu (KMO), H. Can Doğan 
(MADENMO), Ali Ekber Çakar (MMO), İrfan Türkkolu (Met. Malz. MO), Fırat Çukurçayır (Meteoroloji MO), Faruk 
Sanlı (Meteoroloji MO), Eyüp Muhçu (MO), Mehmet Kul (Petrol MO), Orhan Sarıaltun (ŞPO), Murat Aslan (ZMO) 
katıldı.

TMMOB YK-ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Yönetim Kurulu, 10 Ekim Ankara katliamı sonrası durum değerlendirmesi için Oda başkanları ile bir 
araya geldi.

- TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı bitmeden 
terk etmek zorunda kaldıkları,

- Örgüt 2. Başkanı Züber AKGÖL ile Yönetim Kurulu 
Üyesi Neriman USTA arasındaki devam eden hakaret 
davasının çarpıtılarak “fiziksel taciz” olarak ifade edildiği;

- Kürsünün işgal edildiği,

ve bu benzeri gerçek dışı ifadelerle, yanlış haberleri ya-
panların tamamını kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi 
adına tekzip ediyoruz.
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TMMOB 4. KADIN KURULTAYI ÜZERİNDEN TMMOB’YE KARŞI 
YÜRÜTÜLEN KARALAMA KAMPANYASI ÜZERİNE ZORUNLU 

AÇIKLAMA
TMMOB Yürütme Kurulu, Kadın Kurultayı üzerinden TMMOB’yi karalamaya ve itibarsızlaştırmaya yönelik 
kampanya üzerine 17 Kasım 2015 tarihinde bir açıklama yaptı.

10 Ekim Ankara Katliamı ardından henüz bir ay geçmiş ve 
Paris katliamının ertesi günü kabuk tutmamış yaramız ye-
niden kanatılmış iken; İzmir’de 14-15 Kasım 2015 tarih-
lerinde gerçekleştirilen TMMOB 4. Kadın Kurultayı’nda 
yaşananlar ve TMMOB düşmanı odaklarca Birliğimizi 
itibarsızlaştırmaya yönelik olarak servis edilen ve görsel, 
yazılı, sosyal medyada yer alan iftira dolu “haber” ve yazı-
lara karşı bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık.

Öncelikle, gözümüzü açtığımız her sabah emperyalizm 
ve İslamcı faşizm tarafından dünyanın kan gölüne çev-
rildiğini gördüğümüz bir zaman diliminde bu açıklamayı 
yapmayı kendimize zül saydığımızı ifade ediyoruz.

Herkes iyi bilir ki; TMMOB; “Kadın Erkek Omuz Omu-
za Hayatın Her Alanında”, “Kadınlar Örgütlü TMMOB 
Daha Güçlü” sözünü içselleştirmiş bir örgüttür. Kadın 
mücadelesi; TMMOB Genel Kurulunun, TMMOB Yö-
netim Kurulunun ve bağlı Odalarımızın gündeminin en 
önemli konulardan biri olmuştur. Türkiye’de ve dünya-
da özellikle son yıllarda hızla gelişen kadın mücadelesi ve 
kadın örgütlenmesi; sürece paralel olarak Birliğimizde de 
giderek gelişmekte ve güçlenmektedir.

TMMOB’nin içinde bulunduğumuz bu çalışma dönemin-
de de bugüne dek TMMOB Kadın Çalışma Grubu top-
lantıları, Genişletilmiş Kadın Çalışma Grubu toplantıları, 
TMMOB-Oda-İKK Kadın Çalışma Grubu Temsilcileri 
ortak toplantıları, İKK’larda Kadın Çalışma Grubu etkin-
likleri, 8 Mart Dünya Kadın Günü etkinlikleri, 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma 
ve Mücadele Günü etkinliği, 1. Kadın Sempozyumu, 4. 
Kadın Kurultayı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, TMMOB Ka-
dın Çalışma Grubumuz tarafından gerekli görüldüğü her 
anda yazılı ve/veya kitlesel basın açıklamaları da yapılmış 
ve yapılmaktadır.

14-15 Kasım 2015 tarihlerinde İzmir’de toplanan 
TMMOB 4. Kadın Kurultayımızın konu başlığı Düzenle-
me Kurulumuz tarafından “Gericilik ve Piyasa Sarmalında 

Kadın” olarak belirlenmiştir. 4. Kadın Kurultayımızın ha-
zırlıkları kapsamında, kurultay öncesinde İKK Kadın Ça-
lışma Gruplarımız tarafından on beş yerde Yerel Kadın 
Kurultayları düzenlenerek Kurultay hazırlıkları tamam-
lanmıştır.

Kurultayımızın açılışına, örgütlü olduğumuz her noktadan 
gelen dört yüz elli civarında kadın delegemiz katılmıştır. 
Bundan önce gerçekleşen üç Kadın Kurultayı ve bir Ka-
dın Sempozyumu ile tüm TMMOB etkinliklerinde olduğu 
gibi kurultayımızın açılış bölümünde TMMOB Yönetim 
Kurulu üyelerimiz de bulunmuşlardır. Zaten, Yönetim 
Kurulumuz da bir önceki toplantısında Kadın Kurultayı-
mıza verdiği önem gereği toplantının İzmir’de yapılması 
kararını tüm üyelerin katılımıyla almıştır.

Kurultayımızın Düzenleme Kurulunun önceden duyur-
duğu Kurultay programında TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanının açılış konuşması yer almaktadır. Gerçekle-
şen üç Kadın Kurultayında olduğu gibi TMMOB 4. Kadın 
Kurultayı’nda da, Yönetim Kurulu Başkanımız Düzenle-
me Kurulu Başkanı ardından açılış konuşmasını yapmıştır. 
Verilen aranın ardından da Yönetim Kurulu üyelerimiz 
25. Yönetim Kurulu toplantısını yapmak üzere salondan 
ayrılmıştır.

Ancak burada ifade etmek gerekir ki;

TMMOB 4. Kadın Kurultayı açılışında, bilinçli olarak ön-
ceden tasarlandığı anlaşılan bir provokasyon ile karşılaşıl-
mıştır. TMMOB kadın örgütlenmesinin de katkısıyla ve 
örgütlülüğümüzün bir bütün olarak yürüttüğü, bu ülkede 
kadına yönelik cinayet, taciz, tecavüz ve şiddete karşı 
mücadeleyi ve Yönetim Kurulumuzun hassasiyetini de 
suiistimal ederek; kendi varlıklarını TMMOB düşmanlığı 
üzerine kurmuş olan 30 civarında kurultay katılımcısı; 
TMMOB’ye, TMMOB Yönetim Kuruluna ve 4. Kadın 
Kurultayımıza karşı planlı bir provokasyon gerçekleştir-
miştir.

Örgüte verdiği zarar üzerine kamuoyunun doğru bilgi-
lendirilmesine yönelik bir metni önerge olarak sundu. Bu 
metnin dilinin ağır bulunması üzerine önerge sahipleri 
uzlaşmacı bir tavırla yalan haberlere ilişkin bir kınama 
kararının alınması durumunda önergeyi geri çekebilecek-
lerini belirttiler. Bunun üzerine yeni bir metin sunularak, 
Kurultay delegelerinin kabulüyle

“14 Kasım 2015 Cumartesi günü başladığımız ve halen 
devam etmekte olan kurultayımızda, demokratik kültü-
rün bir parçası olarak yürüttüğümüz tartışmaların gerek 
ilk gün, gerekse bugün görsel ve yazılı medyada yer alan;

- Örgüt Başkanı Mehmet SOĞANCI’nın konuşmasını ta-
mamlayamadığı,

- TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı bitmeden 
terk etmek zorunda kaldıkları,

- Örgüt 2. Başkanı Züber AKGÖL ile Yönetim Kurulu 
Üyesi Neriman USTA arasındaki devam eden hakaret 
davasının çarpıtılarak “fiziksel taciz” olarak ifade edildiği;

- Kürsünün işgal edildiği,

ve bu benzeri gerçek dışı ifadelerle, yanlış haberleri ya-
panların tamamını kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi 
adına tekzip ediyoruz.”

kararı alındı.

Daha sonra, bir grup delege tarafından, TMMOB resmi 
twitter hesabından ilk gün yaşananlara ilişkin atılan twe-
etlerin kaldırılması ve tekzip edilmesi yönünde bir öner-
ge verildi. Önergenin görüşülmesi sırasında “son söz 
hakkı” olarak önerge “üzerine” görüşmek için söz alan 
delegenin, TMMOB’ye ve Yönetim Kurulu Başkanına yö-
nelik hakaretleri üzerine ön sırada yer alan Kadın Çalışma 
Grubu Başkanı “Konuşmanın önergeyle ilgili olmadığı ve 
hakaret içerdiği”ne yönelik uyarıda bulundu. Bu sırada 
salonun arka sıralarından bir grup, Kadın Çalışma Grubu 
Başkanının üzerine yürüyerek hakaret ettiler ve salonda 
yeniden kargaşa çıktı. Oturuma ara verildi.

Divan, başlangıcından itibaren bir grup kadın tarafından 
yaratılan gerginlik ve kargaşa ortamı nedeniyle kurultayın 
artık yürütülemeyeceğine karar vererek, kurultayı son-
landırdı.
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ve bu benzeri gerçek dışı ifadelerle, yanlış haberleri ya-
panların tamamını kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi 
adına tekzip ediyoruz.

Bilinmesini istediğimiz bir konu da Yönetim Kurulu Üye-
si Neriman Usta ve 2. Başkanımız Züber Akgöl arasın-
da yaşandığı iddia edilen, medyaya çirkince servis edilen 
“taciz” vb iftiralar üzerinedir. “Fiziksel taciz” iddiası tü-
müyle yalan olup, Yönetim Kurulu toplantısında yaşanan 
bir tartışma üzerine Neriman Usta’nın şikayeti ile Züber 
Akgöl’e karşı açılmış ve halen devam etmekte olan bir 
“basit hakaret” davası bulunmaktadır. Mahkemede yü-
rümekte olan sürece müdahale etmemek adına, daha 
önceleri de belirli çevrelerce medyaya çirkince servis 
edilen bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve belgeleri kamuo-
yu ile paylaşmadığımız bilinmelidir. TMMOB, mahkeme 
sonuçlandıktan sonra bu konu ile ilgili gerekli açıklamaları 
yapacaktır.

Vurgulamak istediğimiz bir başka husus da şudur: Birli-
ğimizin kamuoyu nezdindeki saygınlığı, itibarı ve güve-
nilirliğinin yıpratılması, yara alması için yapılan karalama 
kampanyasını yürütenler içinde TMMOB Yönetim Ku-
rulu üyelerinden Elektrik Mühendisleri Odası temsilcisi 
Neriman Usta ile Şehir Plancıları Odası temsilcisi R. Esra 
Oğuz’un bulunması ayrıca dikkat çekicidir. Neriman Usta 
ve R. Esra Oğuz Yönetim Kurulu üyesi olma hasebiyle ta-
şıdıkları sorumlulukları bir kenara bırakarak TMMOB’ye 
karşı geliştirilen saldırıların ve itibarsızlaştırma kampan-
yasının içinde yer almışlardır.

Şöyle ki: Kurultaydan iki gün önce R. Esra Oğuz, TMMOB 
Genişletilmiş Kadın Çalışma Grubu tarafından oluşturu-
lan resmi e-posta grubumuzda Neriman Usta tarafından 
yazılan metni paylaşır. Metinde Neriman Usta “Dava 
sürecinde bana yönelik linç ve yalnızlaştırma çabalarını 
sürdürüyor TMMOB’deki statükonun sahipleri. TMMOB 
YK üyeliğine başladığım günden bu yana bana karşı bir 
mobing de sürüyor. Üstelik her toplantıda” diyor. R. Esra 
Oğuz da Yönetim Kurulumuzu tümüyle töhmet altında 
bırakan bu yalan, yanlış ve iftirayı TMMOB Kadın Kurul-
tayına gelecek delegelere TMMOB resmi mail grubundan 
iletiyor. İşte tam da bu metindir, yapılan provokasyonun 
başlangıcı. Bu iyi bilinmelidir.

R. Esra Oğuz ayrıca, TMMOB resmi twitter hesabından 
konu ile ilgili ilk bilgilendirmelerin yapıldığı metinlerin 

silinmesi için Kurultayda verilen önergenin de baş savu-
nucusu olmuştur. R. Esra Oğuz’un kaldırılmasını istedi-
ği metinlerde “TMMOB 4. Kadın Kurultayımız bir grup 
provokatör tarafından kamuoyuna yalan dolan ve iftiralar 
ile haberleştirilmiştir. TMMOB 4. Kadın Kurultayı ile il-
gili basın yayın organlarında yer alan haberler TMMOB 
düşmanı bir odak tarafından üretilmiştir. TMMOB düş-
manlarının saldırılarına karşı Birliğimiz gerekli cevabı 
verecektir. Birliğimiz kamuoyuna gerekli açıklamayı ya-
pacaktır. Emek, barış ve demokrasi güçlerine çağrımız 
TMMOB’ye yönelik sistemli yürütülen saldırıya, spekü-
lasyonlara itibar etmemeleridir. Paris katliamının hemen 
ardından iğrenç bir biçimde TMMOB’nin gündem yapıl-
masını da tarih affetmeyecektir” ifadeleri yer almaktadır.

Sonuç olarak;

Mesleğimizin, meslektaşlarımızın, TMMOB’nin onur ve 
itibarını sarsıcı çaba, beyan ve yayında bulunan kişiler 
ile ilgili Birlik düzleminde iç hukukumuzun gerektirdiği 
bütün adımlar şüphesiz atılacaktır. Ayrıca çölde su bul-
muşçasına, TMMOB’ye yönelik saldırı için servis edilmiş 
haberlerin, doğrulatma ihtiyacı dahi duyulmadan yayın-
lanmasına yönelik de her türlü hukuksal hakkımız kulla-
nılacaktır.

Çağrıcısı olduğumuz 10 Ekim Mitinginde gerçekleşen 
katliamının travmasını en ağır yaşayan örgütlerden biri 
olarak, söz konusu iftira ve karalama kampanyasının 
yüreğimizdeki yarayı daha da derinleştirdiği bilinmeli-
dir. İsimlerini buradan belirtmek dahi istemediğimiz ve 
TMMOB’ye saldırmak üzere iktidardan talimat alan ba-
sın, yayın kuruluşlarının saldırılarına elbette ki alışkınız. 
Ancak emek, barış, demokrasi adına varlığını anlamlan-
dıranların karalama kampanyasına ortak olmasını gördük 
ve üzüldük.

4. Kadın Kurultayımız üzerinden bu yaşatılanlar 
TMMOB’ye yönelik, doğrudan iktidar çevreleri tarafın-
dan güdümlenen akıl almaz itibarsızlaştırma kampanya-
sının bir parçası değilse eğer, daha şimdiden bu amaca 
hizmet ettiği açıktır.

Ama bilinmelidir ki TMMOB; örgütümüze ve yönetici-
lerimize karşı geliştirilen saldırılara karşı kendisini savu-
nabilecek güçte, kararlılıkta ve büyüklükte bir örgüttür.

 TMMOB Yürütme Kurulu

Kurultayın açılışı engellenmeye çalışılmış, TMMOB Yöne-
tim Kurulu üyelerimiz ve özellikle TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı ile 2. Başkanı sözlü şiddet ile salondan dışarı 
çıkarılmak istenmiştir. Daha da vahimi 10 Ekim Ankara 
katliamında kaybettiğimiz canlarımızın anısına KESK üye-
leri tarafından hazırlanmış videonun izlenmesi sırasında 
bağrış, çağrış ve yanlarında getirdikleri aletlerden çıkarı-
lan “gürültü” ile katliamda hayatını kaybeden yol arkadaş-
larımıza ve anılarına büyük saygısızlık gösterilmiştir.

“Bir konu üzerine gelişen tepki ve protesto” tanım-
laması yapmanın imkansız olduğu o ortamda, salon-
daki “gürültü”nün bitmesi için açılış başlamadan önce 
TMMOB’ye ve Kurultaya saldıranlara Kurultay Düzen-
leme Kurulu tarafından, kendilerini delegelere ifade et-
meleri için kürsüde söz hakkı verilmiş ancak Düzenleme 
Kurulunun gösterdiği bu iyi niyet de suistimal edilmiştir.

“Gürültü yapanlar” adına konuşan Pınar Hocaoğulları’dır. 
Kendisinin de ilgisi olduğu bilinen politeknik.org.tr isimli 
internet sitesinde “TMMOB Kadın Kurultayında Mehmet 
Soğancı ve Züber Akgöl protesto edildi” başlığı ile yapı-
lan haberde; utanmadan, sıkılmadan “TMMOB Başkanı 
Mehmet Soğancı konuşmasını yapamadan kürsüden ay-
rıldı. Kurultaya ara verildi. Mehmet Soğancı, Züber Akgöl 
ve tüm erkek yönetim kurulu üyeleri kurultaydan ayrıldı. 
Kurultay kadınlarla devam ediyor” yalanını yazmışlardır.

Kurultay açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanının 
konuşması sırasında da Kurultay katılımcılarının tüm ikaz-
larına karşın yine aynı grup, “gürültü”lerini sürdürmüş-
lerdir.

Öte yandan, Kurultay açılışı ile birlikte Kurultayımıza, Ku-
rultay delegelerine ve TMMOB örgütlülüğüne karşı yürü-
tülen saldırı aynı anda ve örgütlü bir şekilde yalan, yanlış 
ve iftiralar ile haberleştirilerek hızlıca medyaya servis 
edilmiştir. Örgütümüzün itibarsızlaştırılmasına yönelik 
saldırı bilinçli bir şekilde sözlü, yazılı medyada ve internet 
sitelerinde büyütülmüştür. Medyaya servis edilen yalan-
ların, yanlışların ve iftiraların içerisine sıkıştırılmış “Kadın, 
Taciz ve TMMOB” kelimeleri, TMMOB düşmanlarının 
eline tutuşturulmuştur.

TMMOB düşmanı odakların medya aracılığı ile yürüttüğü 
saldırıya yanıtı 4. Kadın Kurultayı delegeleri, Kurultayın 
ikinci gününde aldıkları kararla vermişlerdir.

TMMOB 4. Kadın Kurultayı kararı:

14 Kasım 2015 Cumartesi günü başladığımız ve halen de-
vam etmekte olan kurultayımızda, demokratik kültürün 
bir parçası olarak yürüttüğümüz tartışmaların gerek ilk 
gün, gerekse bugün görsel ve yazılı medyada yer alan;

Örgüt Başkanı Mehmet SOĞANCI’nın konuşmasını ta-
mamlayamadığı,

TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı bitmeden 
terk etmek zorunda kaldıkları,

Örgüt 2. Başkanı Züber AKGÖL ile Yönetim Kurulu 
Üyesi Neriman USTA arasındaki devam eden hakaret 
davasının çarpıtılarak “fiziksel taciz” olarak ifade edildiği;

Kürsünün işgal edildiği,
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liğe inancımızı bir kez daha haykıracağımız Sıhhiye Mey-
danına ulaşamadan, alçakça saldırıda, bombalarla, 100’ün 
üzerinde barış sevdalısı arkadaşımızı, kardeşimizi, ço-
cuklarımızı, canımızı, dostumuzu, sevdiklerimizi yitirdik.  
Acımız kelimelerle tarif edilemez.

Barışın, insanlığın, yaşamın, dayanışmanın hedef alındığı 
10 Ekim katliamı ile perçinlenmek istenilen nefret ve ay-
rıştırıcı söylemi reddediyoruz.

Çünkü, hayatı yaratan, onu yürüten ve dönüştüren ka-
dınlar olarak biliyoruz ki; savaş, en çok da kadınları ve 
çocukları mağdur etmektedir. Barış ve demokrasi sağ-
lanamadığı sürece, sıra bizim çocuklarımıza geliyorsa, 
öncelikle, biz kadınların bu savaşın karşısında ve barış 
mücadelesinin yanında en güçlü şekilde durması gerek-
mektedir.

Maalesef kaos ortamında gerçekleşen 1 Kasım 2015 Ge-
nel seçimlerinin sonucu bize gösteriyor ki; ülkemiz, top-
lumsal barışı ve demokrasiyi yok eden, kadını hiçleştiren 
politikalarla yönetilmeye devam edilecek.

Öldürüldükten sonra işkence edilmiş çıplak bedeni, ka-
tillerince fotoğraflanıp  teşhir edilen, saçından sürüklenip 
yerlere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alınan kadın-
ları görmezden gelen iktidar;

ilk uygulamasında, bir emniyet müdürünün görevden 
alınma gerekçesinde “……Hele de toplumda çok olum-
lu bir imajla algılanan başörtülü bayanların, şartları oluş-
madan kelepçe takılması ..… böyle bir işleme tabi tutul-
maları her kademede üzüntüyle karşılanmıştır” diyerek 
ayrımcı yaklaşımdan imtina etmedi.

Şimdi de Silvan, kara harekâtı olarak nitelendirilen kuşat-
malar altında savaş alanına çevrildi. Silvan’da yaşananlar 
kamuoyundan saklanıyor.

NEDEN?

Basın yoluyla öğrenebildiğimiz kadarıyla; Silvan’da haya-
tını kaybeden ve ağır yaralanan yurttaşlarımız ve sade-
ce  savaş alanlarında görebileceğimiz yıkılmış, delik deşik 
edilmiş evler var. Kan ve ölümden beslenen politikalar ile 
ülkemizin geleceği yok edilmekte. Şiddeti ve baskıyı öne 
alan politikalar derhal terk edilmeli. Silvan’da yaşanan sa-
vaş ortamı acilen sonlandırılmalı.

Her kurultayımızda, barışın, özgürlüğün, eşitliğin, de-
mokrasinin olduğu bir başka dünyanın mümkün olduğuna 
inancımızı haykırdık, haykırmaya da devam edeceğiz.

TMMOB 4. Kadın Kurultayı delegeleri olarak bizler di-
yoruz ki:

Bundan sonraki mücadele; etnik, kültürel, inanç, cinsiyet 
farkı gözetmeksizin bir yaşam mücadelesidir.

Barışa, demokrasiye, kardeşçe yaşama daha fazla sahip 
çıkmak için Emek, Demokrasi ve Barış mücadelesinde 
kaybettiğimiz tüm canlarımızı, yoldaşlarımızı unutmaya-
cağız,

Daha fazla gözyaşı dökmek, daha fazla tabut taşımak is-
temiyoruz.

Savaşın, kadına yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddet or-
tamını güçlendirdiğini biliyoruz. Gericiliğin kadın özgürlü-
ğüne bir tehdit olduğu bilinciyle, kadını ret ve inkâr eden 
her türlü ideolojiye karşıyız.

Savaşın yakıcı etkisini yüreğimizde hissederken, kadına 
yönelik şiddetin her türlüsüne, gericiliğe ve emperyalist 
saldırganlığa karşı sesimizi ve mücadelemizi yükseltece-
ğiz.

Tüm bu baskı, şiddet, öfke, ayrımcı politikalara, yaşadı-
ğımız büyük travmaya karşın, eşit ve özgür bir ülkede 
yaşayabilmek için, emeğimizden, bedenimizden, kim-
liğimizden elini çekmeyen AKP iktidarına karşı, bu gün 
burada kurultayımızı gerçekleştiriyor olmamız; eşit ve 
özgür yarınlar için TMMOB’li kadınlar olarak geri adım 
atmayacağımızın, yılmayacağımızın ve mücadeleye de-
vam edeceğimizin bir ifadesidir.

Emeğimizden, kimliğimizden, bedenimizden elini çek!

Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var!

Barış hemen şimdi!

Yaşasın TMMOB, yaşasın örgütlü mücadelemiz!

Kadınlar örgütlü, TMMOB daha güçlü!

Kadınlar Örgütlenmeye, Mücadeleye.....

TMMOB 4. KADIN KURULTAYI: “10.10.2015 ANKARA, 
UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ”

İzmir’de 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB 4. Kadın Kurultayı delegeleri, kurultayın ilk 
günü bir basın açıklaması yaptılar.

Biz mühendis, mimar ve şehir plancısı kadınlar sorun-
larımıza ve çözüm önerilerine yönelik TMMOB Kadın 
Kurultayı’nın dördüncüsünü 14-15 Kasım 2015 tarihinde 
İZMİR’de gerçekleştirmekteyiz.

Birincisini 2009 yılında gerçekleştirdiğimiz TMMOB 
Kadın Kurultayından bu güne kadar, toplumda kadınlar 
lehine gelişmeler yerine, kazanılmış hakların birer birer 
geriletilmesine şahit olduk.

AKP yeni Türkiye’sini inşa ederken, kadınlar da sosyo-
ekonomik politikaların odağına konuldu. İktidar, kadınla-
ra ilişkin ne zaman bir şey söylese arkasından kadın hak-
larına ilişkin bir geri adım ortaya çıktı. 13 yıldır kadınların 
toplum içindeki ekonomik, kültürel ve sosyal etkinliği 
siyasi iktidarın bilinçli politikaları ile sürekli azaltılarak; 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, kadınların cinayete kur-
ban gitmesine; işyerinde, sokakta, evde taciz, tecavüz ve 
saldırıya maruz kalmasına; bedeninin, emeğinin ve kim-
liğinin sömürülmesine yol açan ataerkil politikalar gün 
geçtikçe derinleştirildi.

Kadın cinayetlerinin de yüzde 1.400 arttığı Türkiye, bu 
geri adımlarla, kadının sosyal statüsü, eğitim ve istihdamı 
açısından 3. Dünya ülkeleri arasında yerini aldı.

İçte ve dışta sıfır sorun politikası  yalanlarıyla, ülke savaşla  
kuşatıldı

Ağrı/Tendürek’te, Mersin-Adana’da, Bingöl’de, 
Diyarbakır’da arka arkaya şiddeti yaşadık. 7 Haziran se-
çimlerinin sonuçları, baskıya, şiddete, öfkeye karşı her 
şeye rağmen eşitlik, özgürlük, demokrasi barış isteyen-
lerin sesi oldu.

20 Temmuz 2015 tarihi, bu özgürlükten barıştan kardeş-
likten yana ortaya çıkan iradenin kolay kolay hazmedile-
meyeceğini, Kobanê’nin yeniden inşa çalışmalarına katıl-
mak üzere İstanbul’dan Suruç’a giden SGDF’li 300 kişinin 
konakladığı Amara Kültür Merkezi’nde, alçakça bir saldırı 
sonucu meydana gelen patlamada çoğunluğu genç 30’dan 
fazla insanımızın öldüğü katliamda  gördük.

7 Haziran seçimlerinden sonra AKP, yarattığı siyasi at-
mosfer içinde ülkeyi, Suruç katliamı ile birlikte sistemli 
bir şekilde savaş ve kaos ortamına sürükledi. Ardından 6 
Eylül’de bu kez PKK tarafından Dağlıca’da gerçekleştiri-
len saldırı ile yüreklerimize bir kez daha ateş düştü.

Varto’da, Silvan’da, Dersim’de, Cizre’de, Sur’da, 
Hakkari’de..… yarısında fiili sıkıyönetim idaresi uygulan-
maya başlanan ülkede, vicdanlar küf tutmuş, gözler kör, 
kulaklar sağır olmuştu…..  öldürüldükten sonra işkence 
edilmiş çıplak bedeni, katillerince fotoğraflanıp  teşhir 
edilen kadınlar; öldürülen sağlık emekçileri; ölü bedenle-
re yapılan işkenceler; ölü çocuklarını buzdolabında sakla-
yan; sabaha kadar ölü kızının bedenini koynunda saklayan 
anneler;  on sekiz bin lirası olmadığı için, oğlunun cenaze-
sinde evladından af dileyen asker anneleri…..

Bu yaşanan insanlık dışı süreç,  nereye kadar?  Daha kaç 
evladımızı toprağa vereceğiz?

Neredeyse her gün asker, polis, genç, kadın, çocuk ce-
nazelerinin sonu gelmiyor. Her gün ülkenin dört bir ya-
nındaki cenazelerde akan gözyaşlarına tanıklık ediyoruz.

Her ölümle, bu topraklarda binlerce yıldır birlikte yaşa-
dığımız halkların, gençlerimizin, çocuklarımızın yarınları 
çalınıyor.

Artık yeter! hiç kimsenin hiçbir gerekçe ile öldürülmesini 
istemiyoruz.

Bu savaş ortamında, savaşın bedelini en ağır şekilde biz 
kadınlar ödüyorsak, her anlayıştan, her düşünceden ka-
dınlar olarak barışın mücadelesini en çok bizim vermemiz 
gerekiyor diyerek, 10 Ekim 2015 Cumartesi günü  “Sa-
vaşa İnat, Barış Hemen Şimdi” şiarı ile Ankara’da “Emek, 
Barış, Demokrasi Mitinginde”, yüreği barıştan yana atan 
herkesle birlikteydik.

Örgütümüz TMMOB’nin de çağrıcısı olduğu Emek-Ba-
rış-Demokrasi mitinginde, barışa, demokrasiye, kardeş-


