Haklarımızdan, mücadelemizden
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN

VAZGEÇMİYORUZ!

İktidar, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırmak istiyor. Kadın düşmanı, gerici bir azınlığın
bu dayatmasını kadınların birliği, mücadelesi ve dayanışmasıyla ile boşa çıkaracağız.

ŞERİATÇI AZINLIK DAYATIYOR

İSTANBUL Sözleşmesi ve kadının kazanılmış
tüm hakları ortadan kaldırılarak kadının köleleştirilmesi isteniyor. AKP iktidarı güç kaybettikçe
tabanındaki şeriatçı azınlığın desteğini almak için

Ayasofya’nın açılmasından İstanbul Sözleşmesi’ne
hamleler yapmaya çalışıyor. İstanbul Sözleşmesi’nin
savunan kadınlara hakaretler, küfürler eşliğinde gerici karanlıklarıyla hayatlarımızı kuşatmak istiyorlar.

KADINLARIN
GÜCÜ BU
KARANLIĞI
YENECEK

BU şeriatçı, gerici karanlık karşısında ayaktayız! Kadınlar, ülkenin
dört bir yanında birlik ve mücadele içinde İstanbul Sözleşmesi’nin
kaldırılmasına izin vermeyeceğini ortaya koyuyor. Hayatımıza
yönelen her tür saldırı ve şiddet
karşısında asla bir adım geri atmayacağız. Birleşeceğiz, örgütleneceğiz bu karanlığı yeneceğiz.

2

AKP NEDEN SÖZLEŞMEYİ

KALDIRMAK İSTİYOR?

T

ürkiye bugün pandemi koşullarıyla birlikte daha da
ağırlaşan derin bir sosyal,
siyasal ve ekonomik krizin içerisinden geçiyor. İşsizlik, hayat
pahalılığı gün be gün artarken
krizin içerisinden çıkamayan
AKP iktidarına karşı toplumsal
gerilim hızla tırmanıyor. Bu gerilimi azaltmak adına AKP rejimi
İslamcı-faşist politikalarına ve
söylemlerine hız verdi. Bunun
en son örneği de 11 Mayıs 2011
tarihinde imzalanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” ya da bilinen
adıyla İstanbul Sözleşmesinin
kaldırılmasına yönelik başlatılan
tartışma oldu.
İstanbul Sözleşmesi, kadınlar
ve çocuklar başta olmak üzere,
herhangi bir ayrım gözetmeksizin, bir insanın cinsiyeti üzerinden zulme maruz bırakılmasının önlenmesi, zulme maruz
bırakılanların korunması ve
bırakanların gerektiği şekilde
cezalandırılması için devletlere
sorumluluk yükleyen bir metin.
Sözleşmenin AKP’yi en
çok rahatsız eden tarafı ve
en belirleyici özelliği şiddeti
“toplumsal cinsiyet eşitsizliğine”
dayalı olarak tanımlamasıdır. Bu
da sözleşmenin 3. Maddesinde
zaten açıkça yer almaktadır.
Şiddetin, toplumsal cinsiyet
eşitsizliğine dayalı olarak tanımlanması; şiddeti, bazı insanların
toplumun kendisine yüklediği
roller sebebiyle maruz bırakıldığı şiddet olarak tanımlamaktır.
Bu tanım ile sözleşme, kadına
karşı şiddeti kadınlar ve erkekler
arasındaki fiziksel güç farklılıklarına, alkol bağımlılığı, psikolojik
rahatsızlıklar gibi bireysel sorunlara indirgememekte ve fıtrat
farklılıklarına bağlamamakta
yani mücadele edilemez ve
önlenemez bir olgu olarak görmemektedir. Şiddetin toplumsal
cinsiyet eşitsizliği bağlamında
tanımlanması ile şiddetin kökeninde yatan ataerkil sistemle
mücadele edilmesi, bunu üreten
yapıların ve zihniyetlerin dönüştürülmesine olanak sağlanmaktadır. Kadın- erkek eşitliğinin
lafına dahi tahammül edemeyen
AKP iktidarının kurmaya çalıştığı
düzen için sözleşme bu yüzden
büyük bir tehdit olarak algılanmaktadır.

İSTANBUL
SÖZLEŞMESİ
NE DİYOR?
Kadınları her türlü şiddete
karşı korumak ve kadına karşı
1şiddeti
ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan
kaldırmak,
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Kadına karşı her türlü
ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve
kadınları güçlendirmek de dahil
olmak üzere, kadınlarla erkekler
arasında önemli ölçüde eşitliği
yaygınlaştırmak,

3

Kadına karşı şiddet ve
aile içi şiddetin tüm
mağdurlarının korunması ve bunlara
yardım edilmesi
için kapsamlı bir
çerçeve, politika
ve tedbirler tasarlamak,
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Kadına karşı şiddeti
ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla
uluslararası işbirliğini
yaygınlaştırmak,
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Kadına karşı şiddet
ve aile içi şiddetin
ortadan kaldırılması
için bütüncül bir
yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla
kuruluşların ve
kolluk kuvvetleri birimlerinin
birbiriyle etkili bir
biçimde işbirliği yapmalarına
destek ve yardım
sağlamak.

HER gün kadın cinayetlerinin yaşandığı bir ülkede şiddeti önlemeyi amaçlayan
yaşam hakkını savunan bir sözleşmenin
daha etkin nasıl uygulanabileceğini
tartışmak yerine kaldırılmasını tartışmaya
açmak AKP iktidarının kendi zihniyetinin
de başka bir itirafıdır. Çünkü bu sözleşmeden çıkmak demek; “Ben devlet
olarak kadına karşı şiddeti önlemeyeceğim; çünkü benim dini inancım, kültürüm,
geleneklerim ve göreneklerim, kadınlara
karşı uygulanan erkek şiddetini erkek ve
kadın fıtratının bir gereği olarak meşru
bir durum gibi görüyor, kadın – erkek
eşitliğini hiçbir şekilde kabul etmiyor.”
itirafı olup bunun da tüm dünyaya duyurulmasıdır. Sözleşmenin “aileyi yıktığı”
söylemi ise açıkça söylenmeyen bu itiraf
için bir algı yaratılma çabasıdır.
Ayrıca İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanması ile birlikte 8 Mart 2012 tarihinde,
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına

Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
yürürlüğe girdi. Bu kanun İstanbul Sözleşmesi’nin temel alan, kadına karşı şiddetin önlenmesi için gerek önleyici gerek
koruyucu tedbir kararlarını detaylı olarak
düzenleyen ve devlete yükümlülükler
yükleyen bir kanun olmakla birlikte, gerekli mekanizmaların çoğu zaman olması
gerektiği şekilde işletilmediği için pratikte
yetersiz kalmaktadır. 6284 Sayılı Kanun’un
daha etkin uygulanmasının sağlanması
gerekirken, AKP iktidarının toplumsal
cinsiyet eşitsizliğini besleyen söylemleriyle
ve politikalarıyla 6284 Sayılı Kanun’da
tartışılır hale gelmiştir. AKP’nin iktidara
gelmesi ile birlikte siyasal İslamcı faşist
rejim çabasının bir yansıması olarak 6284
Sayılı Kanun’un uygulaması her geçen gün
daha geriye gitmiştir. Var olan İstanbul
Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanun ile yasal
anlamda var olan kazanımlara rağmen her
geçen gün kadına yönelik şiddet artarak

devam etmiş, toplumsal cinsiyet eşitsizliği
derinleşmiştir.

KADINLAR KAZANACAK
Köşeye sıkışmışlıklarını hilafet çağrılarıyla geçiştirmeye çalışanlar, bir avuç cemaat ver tarikatın söylemleriyle güçlendirdiklerini isteklerini tüm toplumun talepleri
gibi yansıtmaya çalışıyor. Ancak 18 yıldır
susturmaya, eve hapsetmeye çalıştıkları
kadınlar, ‘kadın-erkek eşitliği fıtrata aykırı’
diyen, eşitliğin adına dahi tahammül edemeyen gericilere karşı eşitlik ve özgürlük
mücadelesini birlikte yükseltmeye devam
ediyorlar. Geleceklerini başka bir dünyanın
hayaliyle kurmak için Türkiye’nin dört bir
yanında sokakları dolduruyor ve tek bir
ağızdan “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” ve
“6284ü Uygula” diyorlar. İstanbul sözleşmesinden geri çekilme yönünde karar
verilirse ortaya çıkacak sonuçlardan AKP
sorumlu olacaktır.

*SOL Parti resmi bültenidir.

