Pınar Gültekin… Basına ve Kamuoyuna
Biz kadınlar; bugün, burada isyanımızı ve öfkemizi bir kez daha paylaşmak için toplandık.
Kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayetler; bu ülkedeki cezasızlık, tahrik indirimleri ve eşitsiz infaz
yasaları yüzünden bir kadın kıyımına dönüşmüştür.
Ülkede her gün en az bir kadın erkekler tarafından öldürülürken, dün sabah Akyaka’da yaşayan ve beş
gündür kayıp olan Pınar Gültekin’in, eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından katledildiği
haberiyle uyandık.
Bu olay, Muğla’da son iki ay içinde işlenen üçüncü kadın cinayetidir.
Bugün bazı iktidar vekilleri 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun’a ve İstanbul Sözleşmesi’ne şuursuz bir biçimde imza attıklarını, hata yaptıklarını söyleyecek kadar
ileri gitmektedirler.
Bazıları sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla kendilerine göre " gayrı-meşru" yaşam
biçimlerinin kadınları ölüme sürüklediğini ifade ederek katilleri aklama, kadınları yargılama cüretini dahi
gösterebilmektedir.
Kadınlar; yaşam biçimlerinin değerlendirilmesi hakkını, kimseye ve özellikle bu erkek devlete
vermeyecektir! Devlete kendi yasalarını uygulama gerekliliğini hatırlatıyor, yaşam ve korunma gibi en
temel yurttaşlık haklarının kadınlar için ama’sız, fakat’sız uygulanmasını talep ediyoruz.
“Kadın öldü” diyoruz “tek başına dışarıdaymış” diyor!
“Kadın öldü” diyoruz “nasıl giyinmiş” diyor!
“Kadın öldü” diyoruz “soyu sopu, dini, ırkı neymiş” diyor!
“Yahu kadın öldü” diyoruz “evli miymiş” diyor!
“Kadın öldü, umutları, hayalleri, geleceği öldü. İnsanlık öldü.
Katillerin ve erkek egemen iktidarın kadın cinayetleri karşısında hep bir bahaneleri vardır. Kadınların
yaşam tarzını sorgulayıp, kadın cinayetlerinin sebebinin medeni durum olduğunu söyleyerek, erkeklere
bu cesareti verenler, Pınar’ın öldürülmesinden sorumludurlar.
Her gün kendi aile bireyleri tarafından katledilen kadınların sayısı, kadınların yaşam tarzlarının
öldürülmesi için yeterli bir sebep olarak gösterilmesini boşa çıkarmaktadır. Her cinayette katili aklamaya
çalışan ifadeler hep karşımıza çıkar, kadınların hayatları söner ve bu anlayış kadınların yaşamına
kastetmeye devam eder. Asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz!
Kadının giyim ve yaşam tarzından hareketle meşrulaştırılmaya çalışılan şiddet ve nefret söylemleri,
kadını ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamdan izole etmekte, itiraz eden kadın şiddete uğramakta ve
katledilmektedir. Bulunduğumuz tüm mecralarda yaptığımız gibi, erkekler tarafından katledilen
kızkardeşlerimizin davalarının takipçisi olacağız.
Muğla'da Pınar’ı katleden katil Cemal Metin Avcı’nın aklanmasına, tahrik ve iyi hal indirimi almasına asla
izin vermeyeceğiz.
Buradan bir kez daha haykırıyoruz; Kadın cinayetlerini adeta azmettiren cezasızlık ve iyi hal indirimlerine
karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir kadının daha yaşam hakkının gasp edilmesine izin vermemek için
alanlarda ve her yerde olacağız. Erkek egemen sisteminizi hayatlarımızdan atana kadar, eşitlikçi ve özgür
bir dünyayı kurana kadar da haykırmaya devam edeceğiz:
Yasta değil, isyandayız!.. Kadın cinayetleri politiktir.
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