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002 yılından bu yana kadın cinayetlerinin
oranı %1400 artan Ülkemizde, neredeyse
günde iki kadın en yakınındaki erkekler tarafından katlediliyor.

ye’dir. Eğer İstanbul Sözleşmesi hükümlerinin bir
kısmı dahi bugün uygulanmış olsaydı binlerce
kadın bugün yaşıyor olacaktı ve katiller aramızda
dolaşmayacaktı.

Katiller de, ya cezasız kalıyor ya da iyi hal indiriminden yararlanarak kısa sürede serbest bırakılıyor. Sistematik kadın cinayetlerinin bir parçası
olarak, gerek yargının ve katillerin gerekse bürokratların öldürülen ya da şiddete maruz kalan kadınları suçlayan, itibarlarını zedeleyen tutumlarının son dönemde arttığını görüyoruz. (Evli adamla
ne işi var, o saatte dışarıda ne işi var, Diyanet İşleri
Başkanı’nın şiddete maruz kalan kadınlara polise
gitmek yerine akşamları eşlerinin hoşuna gidecek
sofra hazırlamalarını söylemesi… gibi)

Örneğin, Kırıkkale’de Emine Bulut’u 10 yaşındaki
kızının gözleri önünde defalarca bıçaklayarak katleden eski eş Fedai Baran'ın İstanbul Sözleşmesi’ne göre ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum
edilmesi gerekiyordu. Ama ‘erkek adalet’ müebbet hapis cezası verdi ve canice, kasten ve tasarlayarak cinayet işlemiş bir katile 24 yıl sonra tahliye
olma yolunu açabildi.

Her gün yüzlerce kadın evde, işte, sokakta her
alanda erkek şiddetine maruz kalıyor ya da şiddet
tehdidi altında yaşamını sürdürüyor. Kadınların,
kolluk güçlerine ve yargıya yaptıkları başvurulara
ilişkin gerekli ve yeterli önlemler ise alınmıyor. (En
son geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı Kadın Destek Uygulaması mobil aplikasyonuna günde 38
kadının şiddete uğradığını panik butonu cep telefonu uygulaması ile bildirdiğini açıkladı.)
İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik her tür
şiddetin önlenmesi, kadınların her tür şiddetten
korunması, kadınlara yönelik şiddet faillerinin
kovuşturulması, yargılanması ve cezalandırılması
için en ince ayrıntısına kadar titizlikle hazırlanmış
ilk uluslararası sözleşmedir ve ilk imzacısı Türki-

Özgecan Aslan, Şule Çet, Ceren Özdemir, Emine
Bulut, Gülistan Doku, Pınar Gültekin…. Ve daha
binlerce kız kardeşimiz. Hikayelerimiz aynı. Kadınlar, yalnızca kadın oldukları için, sosyo-ekonomik
konumu, dili, dini farketmeksizin erkekler tarafından öldürülüyor.
Siyasal İslamcı AKP zihniyeti kadın cinayetlerini
besliyor, erkekleri cesaretlendiriyor. Saray iktidarı ve onun erkek egemen kurumları kadınların
yaşam güvencesi olan İstanbul Sözleşmesine saldırarak sadece kadın düşmanı politikaları uygulamakla kalmıyor, kadın katili oluyor. AKP + MHP
ortaklığının kadın düşmanı politikaları, kadın cinayetlerinin politik olduğunun en somutlaşmış
halidir.
Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini hazmedemeyen birtakım gerici çevrelerin şeriata uygun olmadığı gerekçesiyle İstanbul Sözleşmesi’n-

den çıkılması gerektiğini her fırsatta dile getiriyor
olması bu politikalardan bağımsız değildir.

LGBTİ+bireyleri hayatlarına ve canlarına kasteden
bu şiddet karşısında yapayalnız bırakacaktır.

Diğer yandan, yaşamı hiçe sayan aileyi önceleyen,
söylem ve politikalar, LGBTİ+bireyleri de nefret
cinayetlerinin hedefi haline getiriyor. Çocuk istismarı her geçen gün artıyor. Ülke, açıkçası kadın
LGBTİ+bireyler ve çocuklar için ölüm ve şiddet
ülkesi haline dönüştürüldü. İstanbul Sözleşmesinden çıkmanın tartışılması bile kadına yönelik şiddetin artmasına, şiddete uğramış kadınların resmi
makamlara başvurularında ise azalma göstermesine neden oldu.

Haklarından ve yaşamlarından vazgeçmeyen biz
kadınların mücadelesi sonucunda imzalanan toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini temel alan İstanbul
Sözleşmesi, bugün siyasal iktidar ve yandaş gerici
odaklar tarafından yaşamlarımız gibi yağmalanmak isteniyor. Kadınların iş ve eğitim hayatından,
siyasal alandan çekilerek aile kavramının içine
hapsedilmesini, kadınların erkeğe kul, sermayeye
köle olmasını savunan bu zihniyete karşı hiç susmadık bundan sonra da susmayacağız.

Tam anlamıyla uygulanmıyorken dahi, bu vahşet
tablosu söz konusu iken Sözleşmeden çıkılması,
Türkiye’nin kadına yönelik şiddetle etkili bir biçimde mücadele etmekten vazgeçtiği sonucunu
doğuracak ve devlet, her gün en az üç kadının öldürüldüğü ülkemizde, kadınları, kız çocukları ve

Şiddetsiz, eşit, özgür, laik ve barış içinde, güvenle
yaşayacağımız bir ülke ve dünya isteyen biz büro
emekçileri, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 başta olmak üzere mücadeleyle kazandığımız haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.
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Gelin hep birlikte,
İstanbul Sözleşmesine
sahip çıkalım,
uygulanmasını
sağlayalım!
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