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> kadın

2019 yılının şubat ayında resmi 
kaynaklara göre 31 kadın öldürül-
dü. Bu cümle, şubat ayının 28 gün 
olduğunu hatırlayınca daha sarsıcı 
oluyor. 

Ocak ayında öldürülen 43 kadı-
nı eklediğimizde 2019 yılının ilk iki 
ayında 74 kadın öldürüldüğünü gö-
rüyoruz. Bu kadınların 26’sı hayat-
larına dair kendi kararlarını almak 
isterken öldürüldüler.1,2 Kimin tara-
fından öldürüldüğü tespit edileme-
yenlerin dışında büyük bir çoğunluğu 
ise yakınlarındaki erkekler tarafından 
öldürüldüğü ortaya çıkıyor. Dünya 
Ekonomik Forumu’nun “Cinsiyet 
Eşitliği Endeksi”nde ülkemiz 149 
ülke arasında 130. sırada. Guatemala, 
Burkina Faso, Etiyopya, Tacikistan ve 

Kuzey Kore gibi ülkeler bizden daha 
üst sıralarda yer alıyor. 3

8 Mart da öldürülen kadınların 
tarihi… Bu seneki 8 Mart eylemleri-
nin merkezinde “Öldürülmediğimiz 
şehirler istiyoruz!” talebinin olması 
elbette tesadüf değil. Zira Türkiye’nin 
ve dünyanın dört bir yanında öldü-
rülüyor kadınlar. Şehir tanımadığı 
gibi, ait olunan sınıf da fark etmiyor. 
Akademisyen, işçi veya ev emekçisi 
olabilirsiniz. Bir öğrenciniz aldığı notu 
beğenmediği veya kopya çekerken 
yakalandığı için de öldürülebilirsiniz, 
çevrenizde yaşanan bir çocuk istisma-
rı vakasını ortaya çıkarırken, kendinize 
şiddetten/baskıdan uzak yeni bir ha-
yat kurmaya çalışırken veya basitçe 
“Hayır!” dediğiniz için de…

Adaleti ararken bir kez daha öldü-
rülebilirsiniz. Cinayetiniz araştırılırken, 
katiller değil sizin hayat tarzınız sor-
gulanabilir. Ölmeden önce nasıl giyin-
diğiniz, neler yiyip içtiğiniz, kimlerle 
dostluklar kurduğunuz, hangi saat-
lerde nerelerde olduğunuz didiklenir. 
Çünkü eğer “o kıyafetle”, “o saatte”, “o 
yerde”, “o kişiyle” birlikteyseniz muh-
temelen başınıza gelecekleri göze 
almışsınız demektir. Toplumun kadın-
lara biçtiği rollerden ne kadar farklı 
yaşıyorsanız, adalet o kadar uzaklaşır 
sizden. Eğer ki katiliniz ekonomik ve 
sosyal olarak size göre çok daha güç-
lü bir konumdaysa, standart adli tıp 
prosedürleri bile yapılmadan raporlar 
yazılabilir. Böylesi bir kişinin siyasi 
bağlantıları varsa, ufacık bir çocuk 
bile olsanız cinayetiniz birden intihara 

dönüşebilir. Yeri geldiğinde mağduri-
yetinizden yaralanan iktidar, sizi koru-
makla görevli polisin cinsel şiddetine 
uğramanız karşısında suskunlaşabilir, 
hatta bu durumu yeni kullanışlı mağ-
duriyetler yaratmak için kullanabilir.

Bu karanlık tablonun tersine çevri-
lebileceğine dair umut ışığı da büyüyor 
günden güne. Kadın mücadelesi, ülke-
nin her yerinde ve tüm dünyada femi-
nizmin yeni dalgasından da etkilenerek 
ivme kazandı. Çocuk tecavüzcülerine af 
getirecek yasal düzenlemenin engellen-
mesinden, daha önce intihar denilerek 
üstü kapatılmış kadın cinayetlerinin 
yasal süreçlerinin yeniden başlatılma-
sını sağlamaya kadar birçok kazanım-
larımız da var. Tüm bu çaba aslında çok 
temel insani hakkımızı korumak için: 
Yaşamak, korkmadan, özgür irademizle, 
eşit haklarla! 
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Öldürülmediğimiz Şehirler

Resim 1 “… ve PRENSES KENDİ büyük sa-
rayında ve bütün KENDİ parasıyla sonsuza 
dek mutlu yaşadı ve KENDİ başının çaresine 
baktı. Son…”
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