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İstanbul Sözleşmesinden Çekilmesine
Dair Gelinen Süreç-2
EMO İzmir Şubesi
33. Dönem Kadın Mühendisler Komisyonu

TBMM’de onaylanan bir sözleşmeden yine TBMM onayı ile çekilmesi gerektiği gerçeğine rağmen Cumhurbaşkanı’nın
keyfi bir kararı ve tek bir imzasıyla başlayan İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuz şekilde çekilme sürecinin 21 Mart
2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmasının üzerinden 2 aydan fazla bir zaman geçti. Şimdiye kadar bu çekilme
sürecine dair siyasi, sosyal ve hukuki alanda yurt içi ve yurt dışı tepkiler de gösterilmeye devam ediyor.
Çekilme sürecinin hukuksuzluğu,
kadınlara yönelik şiddeti önlemeye
yönelik uluslararası bir sözleşme olan
İstanbul Sözleşmesi özelinde kalınmayacağı ve tek adam rejiminin bundan sonraki süreçte diğer uluslararası
sözleşmelerden çekilebilme hakkını
kendinde görme tehdidini de ortaya
çıkarmıştır. Bu nedenle sadece kadın
örgütlerinden değil meslek örgütleri
başta olmak üzere siyasi partiler, işveren ve işçi kuruluşları gibi karma
örgütlerin de itiraz sürecine dahil olduğu görülmüştür.
22 Mart 2021 tarihinde; mevcut
iktidar çirkin seçim pazarlıkları sonucunda verildiği belli olan bu çekilme kararını, tüm itirazları görmezden gelerek aceleyle Avrupa Konseyi
Genel Sekreterliği’ne bildirdi. Genel
Sekreterlik bu talep üzerine İstanbul
Sözleşmesi’nin 80.maddesi gereğince
Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesinin
01.07.2021 tarihi itibari ile geçerli
olacağını belirtti ve böylece sözleşmeden tümüyle çekilme için geri sayım da başlamış oldu.
15 Nisan 2021 tarihinde; İstanbul
Sözleşmesi’nden çekilmeye dair itirazlarını tüm şubeleri ve birimleriyle
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daha ilk günden göstermeye başlayan
TMMOB, bu itirazlarını hukuki boyuta
da taşıyarak Danıştay’a kararın iptaline yönelik dava açtı.
8 Mayıs 2021 tarihinde; TMMOB’lu
kadınlar olarak düzenlemiş olduğumuz 4.Kadın Sempozyumu’nda
İstanbul Sözleşmesi’ni konu edindik
ve Türkiye’nin önde gelen akademisyen ve kadın örgüt liderleriyle birlikte
sözleşmeden çekilme sürecini ve bundan sonrasında yaşanacak hak ihlallerini hep birlikte ele aldık.
11 Mayıs 2021 tarihi İstanbul
Sözleşmesi’nin imzalanmasının
10.yıldönümü idi. Bu tarihte EŞİK
Platformu’nun dijital mecrada başlattığı kampanya ülkede en çok takip edilen konular arasındaydı ve bu
kampanyaya platform bileşeni olan
TMMOB İzmir İKK-Kadın Çalışma
Grubu da çektiği protesto videolarıyla
destek verdi.
Eşik Platform ayrıca;
“ Bu hukuksuz çekilme kararı bizim
için o kadar yok hükmünde ki, İstanbul
Sözleşmesi’nin 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılmasının ve
Türkiye tarafından ilk imzacı olarak imzalanmasının 10’uncu yıldönümünde

#İstanbulSözleşmesi10Yaşında, ‘Daha
nice yaşlara’ diyoruz.
Devlet, kadınların, çocukların,
LGBTİ+’ların, yaşlıların, mültecilerin,
engellilerin ve diğer dezavantajlı
grupların haklarını, hayatlarını koruma
görevini yerine getirmek zorundadır.
Devletin görevi, kadınların hayatlarını ve haklarını yok sayıp; kadının
içinde şiddet gördüğü aileyi yüceltenlere; toplumsal cinsiyet eşitliği
kavramını şeytanlaştıranlara, şiddet
uygulayan erkeklere uzaklaştırma verilmesinden başlayıp kadının boşanma, nafaka haklarına göz dikenlere, erken yaşta zorla evlilikleri savunanlara,
şiddet ve istismar serbestliği (!) için
İstanbul Sözleşmesi’ni günah keçisi
ilan edenlere mavi boncuk dağıtmak
değil, her bir bireyin şiddetten uzak
özgürce yaşama hakkını korumaktır.
Bunu hatırlatmaya ve sorumluları
göreve çağırmaya devam edeceğiz.
Karardan geri dönülene kadar ulusal
ve uluslararası alanda, hukuki her türlü yolu deneyeceğiz.” şeklinde bir açıklama yaparak sürecin takipçisi olmaya
devam edeceğini de belirtmiştir.
Sözleşmenin 10. yıldönümünde 16 Avrupa ülkesinden 31 bakan,

kadın
Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden
çekilme kararının “ ciddi bir endişe
kaynağı” olduğunu belirtti. Bakanlar
Ankara’ya bu kararı yeniden gözden
geçirme çağrısında bulundu. Ayrıca
Uluslararası Af Örgütü’nden de 10.
yıldönümüne yönelik bir açıklama
yapılarak “Türkiye’nin bu sözleşmeden çekilmesinin tehlikeli bir buzdağının sadece görünen yüzü olduğu
konusunda endişeli olduğunu belirtti. Örgüt, bazı hükümetlerin “aile değerlerine yanlış ve geride kalan bir
çerçeveden bakarak Avrupa’da kadın
ve LGBTİ haklarında geri adım atma
girişiminde bulunduklarını” kaydetti.
Bunun dışında mayıs ayı boyunca
da gerek İstanbul ve İzmir’de gerekse ülkenin diğer illerinde protesto ve
nöbet eylemlerine devam edilmekte
ve hükümetin sözleşme ilgili almış
olduğu yanlış karardan dönülmesine
dair sokaklardan seslenilmektedir. Bu
bağlamda, İstanbul Sözleşmesi’nden
Vazgeçmiyoruz İzmir Kampanya
Grubundan Hatice Çoruk geçen yıldan
bu yana Sözleşmeyi daha kapsamlı
anlatmak, çekilme kararı sonrasında
da kadınların Sözleşmeden vazgeçmeyeceklerini söylemek için çeşitli
çalışmalar yaptıklarını dile getirerek
“Sokağa çıkma yasakları başlamadan önce nöbet eylemlerini başlattık.
İzmir’in çeşitli ilçelerinde Sözleşmeye
sahip çıkmak için eylemler,
basın açıklamaları yaptık.
Belediyelerle görüşmelerimiz
devam ediyor. Mücadelemizi
en geniş kesimlerle örgütlemek için farklı platformlarla
da yan yana geliyoruz. Bugün
açısından yasakların bitmesinden sonrası için İzmir’de
miting yapmayı planlıyoruz. İstanbul Sözleşmesi
biz kadınların, o sebeple
Cumhurbaşkanı kararı hükümsüzdür. Hükümet geri

adım atana kadar mücadele etmekten
vazgeçmeyeceğiz” diyerek kadınların
mücadeledeki kararlıklarını en net şekilde özetlemektedir.
İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik
saldırılardan ve çekilme kararından
sonra kadınların haklarına yönelik
başka saldırıların da gündeme geleceğine dair şimdiden konuşmalar
yapıldığına da dikkat çekmek isteriz.
AKP ile iş birliği içinde olan cemaat ve tarikatlar Birleşmiş Milletler
düzeyindeki 9 temel insan hakları sözleşmesinden biri olan Kadına
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan
Kaldırılması Sözleşmesi CEDAW
ve Çocukların Cinsel Sömürü ve
İstismara Karşı Korunması için Avrupa
Konseyi Sözleşmesi olan Lanzorote
Sözleşmesinden de ayrılmasını da
destekleyeceklerdir. Ayrıca 6284 sayılı
Şiddetin Önlenmesi Yasasının değiştirilmesi, Medeni Kanun’daki kadın
haklarının tırpanlanması, kadınların
nafaka ve velayet hakkının ortadan
kaldırılması, evlilik yaşının 13’e indirilmesi, çocuk yaşta evlilik nedeniyle süren ceza davalarının düşürülmesinin
de yakın gelecekte gündeme geleceğine dair kimsenin şüphesi olmasın.
Bugün geldiğimiz noktada
ilk imzacısı olduğumuz İstanbul
Sözleşmesi’nden 1 Temmuz itibariyle çıkan ilk ülke olarak da tari-
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he geçmiş olacağız. Gerek İstanbul
Sözleşmesi’nin gerekse buna bağlı
olarak çıkarılan 6284 sayılı kanunun
tam olarak uygulanmamasından kaynaklı olarak onlarca kadının ölümüne
ve yüzlerce kadının şiddet görmesinin
sorumlusu mevcut iktidar, sözleşmeden ayrılarak ve böylece 6284 sayılı
kanunu da mesnetsiz bırakarak kadınları yok sayan zihniyetini bir kez daha
ortaya koymuştur.
Şimdiye kadar şiddet mağdurlarına yönelik koruma ve şiddeti önleme
konusunda bilinçli olarak geri planda
kalan iktidarın temel amacı, kendi
sınırlarını çizmek için yıllardır uğraştıkları “makbul kadın” ve “makbul aile”
kavramını zorla da olsa kadınlara uygulatmaya çalışmaktır. Her ne olursa
olsun makbul ailenin yıkılmaması için
kadınların gördükleri her türlü şiddete
rağmen sessiz kalmaları, boşanmamaları istenerek makbul ailenin sürdürülebilir olmasının tüm yıkıcı sorumluluğunu kadına yıkarak onu kamusal
alandan uzaklaştırıp daha fazla eve,
aileye ve erkeğe/erke bağlamak hem
kapitalist sistemin hem de onun en
büyük destekçisi olan mevcut sistemin
yegane amacıdır. Buna karşılık olarak
binlerce yıldır gördüğümüz şiddete
rağmen sindirilememiş, kontrol altına alınamamış kadınlar olarak bizleri kendi tanımladığımız kadınlığımız
dışında başka hiçbir şekilde
hiçbir iktidar ya da eril sistemin tanımlamayacağını
söyleyerek diyoruz ki;
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
BİZİMDİR!
İSTANBUL
SÖZLEŞMESİNDEN
VAZGEÇMEYECEĞİZ!
Kaynakça
1. evrensel.net
2. esikplatform.net
3. gazeteduvar.com
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