25 KASIM VE KADINLAR

25 Kasım, 1999 yılında BM Genel Kurulu kararınca kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve
farkındalık yaratmak için “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak
ilan edidi. Neden mi? Çünkü, 25 Kasım 1960 da Mirabal Kardeşler (3 Kız kardeş) Dominik
Cumhuriyeti’nde diktatör Rafael Trujillo rejimine karşı mücadele verdikleri için dövülerek, vahşice
öldürülürler. Olay kayıtlara trafik kazası olarak geçer. Diktatör Trujillo’nun: “Ülkede iki tehlike var;
Kilise ve Mirabal Kardeşler” şeklinde yaptığı açıklama sonrası öldürülmeleri, tesadüf olamayacak
kadar acı gerçektir. Dünyanın hiçbir yerinde diktatörler, kadınları sevmez. Günümüz
Afganistan’ındaki Taliban rejimi gibi. Bilirler ki kadınlar bilinçlenirse ve birlik olursa dünya değişir.
Ülkemizde her gün kadın cinayeti haberlerine uyanıyoruz. “Kadına yönelik şiddetten ölen
kadınların” anısını yaşatmak için, internette bir “Dijital Anıt” oluşturuldu. Anıt Sayaçta, ülkemizde
öldürülen kadın sayısı sürekli güncelleniyor. Bu yıl bugüne kadar öldürülen kadın sayısı 353 can.
Dijital Anıtta öldürülen kadınların adları alfabetik sıraya göre yıl yıl yazılı. Bu yazılan kadın ölümleri,
yalnızca kayıtlara girenler. Ekonomik, duygusal ve sözlü şiddete uğrayıp, intihara sürüklenen
kadınlarımız bu sayıya dahil değil. Yapılan araştırmalara göre, dünyada her 3 kadından biri şiddetin
değişik biçimleriyle karşı karşıya kalıyor.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 2020 Kadın Cinayetleri Raporu’na göre; tam
181 kadın kendi evinde, 48 kadın ise sokak ortasında öldürülmüş. Kadınlar kendi evinde bile
güvende değilse, nerede güvende olacaklar? Daha doğarken kutsanan erkeklik, kadınları aramızdan
birer birer alıyor. Cinayetlere amasız, fakatsız, lâkinsiz bir şekilde dur demedikçe bu ölümler
bitmeyecektir. Bulunan her “AMA” hafifletici sebep olarak görüldükçe, bu toplumsal cinnet
geçmeyecektir. “…ama öyle giyinmeseydi”, “…lâkin o saatte sokağa çıkmasaydı”, “…fakat tahrik
etmiş” gibi gerekçelerle bu cinayetler hafifletilemez. Bugün pişmanım dediği için ya da takım elbise
giydiği için, daha az ceza alan katiller aramızda dolaşıyorlar. İki eşini de öldüren bir erkek, televizyon
da evlilik programına çıkıp, üçüncü eşi arayabiliyor. Bu kişi, programın kadın sunucusu tarafından;
“hiç bu kadar güler yüzlü bir katil gördünüz mü“ diyerek sunuluyor. Adeta kadın cinayetleri
meşrulaştırılarak, yeni cinayetlerin önü açılıyor.
Katiller, neden öldürdün sorusuna “çok seviyordum” diye yanıtlıyorlar. Ne acıdır ki toplum
olarak, sevdiği için ölüme gidenlerden, sevdiğini öldürenlere dönüşüyoruz. Leyla ile Mecnun, Kerem
ile Aslı, Mem ve Zin gibi aşkların yaşandığı topraklarımız şimdilerde kadınların kanıyla sulanıyor.
Erkeklerimize sevmeyi ve sevilmeyi unutturan, tahakküm kurmayı öğreten zihniyete sarıldıkça bu
kan durmayacaktır. “Ya benimsin, ya kara toprağın” sözleriyle başları okşanmadan büyüyen,
dövülerek terbiye edilen erkekler daha çok şiddete başvuruyorlar. Sevilmediğinde, istenmediğinde
şiddet uygulamayı hatta öldürmeyi kendilerinde hak görüyorlar. Bu sarmalda büyüyen kadınlar da
sevgiyi şiddetle özdeşleştiriyorlar. “Kocam değil mi; döver de, sever de” öğretisiyle yetişen kadınlar,
şiddete karşı sessiz bir kabulleniş sergiliyorlar. Bilinmelidir ki kadına şiddet, ayıp değil suçtur ve
cezalandırılmalıdır. Sevginin emek olduğunu bilmeyenlerin dünyasında, ölümün adı sevgi oluyor.
Öldürülen kadınların haberleri sıradanlaşmaya başlayınca, kadın cinayetleri de vahşete
dönüştü. Cesedi parçalanarak çöpe atılan, çocuklarının gözü önünde kocası tarafından boğazı
kesilen, yakılarak betona gömülen kadınların haberleri medyada daha çok yer buluyor. Adeta kadın
kırımı yaşanan ülkemizde, kadınların çığlıklarını duyan yok. Bizler İstanbul Sözleşmesinin eksiksiz
uygulanması için mücadele ederken, eril zihniyetin istediği oluyor. Ülkemiz 01.07.2021 tarihinde
Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesinden çekildi. Güzel ülkem “ölü kadınlar ülkesine”
dönüşmeden, bu yanlıştan dönülmeli ve 6284 etkin olarak uygulanmalıdır. 25.11.2021
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