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SUNUŞ 

Bu rapor, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı’nın (AĞ-DA) Civil Rights Defenders ve 
Humboldt Üniversitesi Center for Comparative Research on Democracy’nin desteğiyle “Türkiye’nin 
İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilme Kararına Karşı Toplumsal Cinsiyet Temelli İnsan Hakları 
Mücadelesini Güçlendirmek” başlığı altında düzenlediği bir dizi etkinlik kapsamında 22 Ekim 2021 
tarihinde gerçekleştirilen  “Otoriter Cinsiyet Rejimlerine Karşı Direniş: İstanbul Sözleşmesi'nin Rolü” 
atölyesinde dile getirilen önerileri içermektedir. Türkiye ve Avrupa’da giderek otoriter cinsiyet 
rejimlerinin tartışıldığı bu atölyeye Türkiye, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve 
Slovakya’dan akademisyenler, aktivistler ve sivil toplum örgütü temsilcileri katılmıştır. 

ÇERÇEVE1 

Küresel kadın hareketini ve onun kazanımlarını hedef alan, küresel çapta bir “karşı hareket” olarak 
örgütlenmiş toplumsal cinsiyet karşıtı hareketler, 2010 yılından sonra birçok farklı ülkede ivme 
kazanmaya başlamıştır. “Toplumsal cinsiyet ideolojisine (gender ideology)” karşı olan bu hareketler, 
uluslararası niteliktedir. “Toplumsal cinsiyet ideolojisi” kavramsallaştırması, ilk kez 1995 yılında, 
Pekin’de düzenlenen 4. Dünya Kadın Konferansında, cinsel ve üreme sağlığına ilişkin dile getirilen 
taleplere karşı çıkmak için Vatikan tarafından kullanılmıştır. Vatikan’ın “toplumsal cinsiyet 
ideolojisi”ne karşı açtığı savaş, milliyetçi-muhafazakâr otoriter rejimlerin, 2010 yılı civarında yükselişe 
geçtiği bir bağlamda destek görmüş ve tamamen uluslararası bir hareket haline dönüşmüştür. Söz konusu 
hareketler, Hindistan, Rusya, Türkiye, Polonya, Macaristan, Brezilya ve ABD başta olmak üzere birçok 
ülkede öne çıkmıştır. Farklı ülkelerde örgütlenen bu karşı-hareketler, birbirleriyle iletişim halinde ve 
birbirlerine oldukça benzer bir retorik kullanmaktadır. 

Bu uluslararası hareketlerin ortaya çıkışı ve yayılmasının altındaki spesifik nedenleri anlamak için 2010-
2011 yıllarında, dünya çapında meydana gelen sosyo-ekonomik ve sosyo-politik bağlamlara bakılması 
gerekmektedir. Bu bağlamlardan ilki, neo-liberal düzenin yarattığı hoşnutsuzluk sonucu neo-liberalizme 
karşı artan itirazla ile birlikte dünyanın birçok ülkesinde, kitlesel sokak hareketlerinin (Occupy 
Hareketleri, Arap Baharı gibi) patlak vermesidir. Ancak bu demokratik halk hareketleri sönümlendikten 
sonra, onların yerini aşırı sağ popülist politik aktörler almıştır. Böylece, küresel neo-liberalizm ve liberal 
demokrasinin çifte krizine ilişkin sorunlar, sağ popülist siyasetçiler tarafından ifade edilmeye 
başlanmıştır. İkincisi ise kadın hareketinin kazanımlarına dair bağlamdır. 2011 yılında imzaya açılan 
İstanbul Sözleşmesi, uluslararası kadın hareketinin zirveye ulaştığı bir dönüm noktasını 
simgelemektedir. Ancak bu güçlenme, anti tezini de beraberinde getirmiştir. Bu bakımdan 2011 yılı, 
küresel siyasi ortamın radikal bir şekilde dönüşmeye başladığı ve karşı hareketin saldırıya geçtiği bir 
sürecin başlangıcına işaret etmektedir. 

Toplumsal cinsiyet karşıtı anlatıların, yeni tip otoriterlik için çok önemli olmasının birbiriyle ilişkili aynı 
zamanda farklı iki nedeni bulunmaktadır. Birincisi, (neo)liberal düzenin reddi için bir şemsiye terim 
haline gelen toplumsal cinsiyet kavramı, sağcı popülist iktidarlar tarafından sıklıkla kullanılan “biz” ve 
“onlar” arasında oluşturulan karşıtlığın (antagonizmanın) inşasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu 
yüzden de “toplumsal cinsiyet ideolojisi” söylemi üzerinden yürütülen siyaset, yabancı düşmanı, 
göçmen karşıtı, ırkçı, liberalizm karşıtı, küreselleşme karşıtı, milliyetçi, otoriter ve popülist söylemlerle 
büyük ölçüde iç içe geçmiş ve birbirine eklemlenmiş durumdadır. İkincisi ise toplumsal cinsiyet ve 
cinsellik, otoriter rejimler için insan ruhunun ve sosyal dokusunun, aile yaşamının ve mahrem yaşamın 
çözülmesine ilişkin derinden yerleşik bazı kaygıların ve insan-sonrası (post-human) geleceğin kasvetli 

 
1 Raporun çerçeve metni hazırlanırken Alev Özkazanç’ın atölye açılış konuşmasından faydalanılmıştır. 
Konuşmanın video kaydı için bknz: https://www.youtube.com/watch?v=YBCmytgI1I0&ab_channel=AG-
DADayanismaAgi 
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resimlerinin yansıtılabileceği mükemmel birer ekrandır. Birey olarak insana, tür olarak da insanlığa dair 
kaygıları yansıtmaktadır. Böylece “toplumsal cinsiyet ideolojisine” karşı aileyi savunmak, acımasız 
despotik rejimlere ruh kazandırmaya çalışır. 

Toplumsal cinsiyet karşıtı hareketler, Avrupa ülkelerine nazaran Türkiye’de daha geç 
deneyimlenmektedir. Uzun bir süre Türkiye'de toplumsal cinsiyet karşıtı fikirler, İslamcı ve aileyi 
önceleyen muhafazakâr argümanlara referansla ilerlemiştir. Hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde, 
karşı hareketin ana gündemini belirleyen üç ana konu bulunmaktadır; aynı cinsten bireylerin evliliği ve 
LGBTIQ+’ların evlat edinmesinin yasallaştırılması, üreme hakları (kürtaj ve yeni üreme teknolojileri 
ile ilgili yasalar) ve okullarda, çocuklara yönelik cinsel eğitim. Türkiye, bu konuları gündeme getirecek 
kadar gelişmediğinden Türkiye’de toplumsal cinsiyet politikalarına ilişkin en hararetli tartışmalar, 
eşcinsel evlilik ve cinsel eğitim konularında değil; kadına yönelik erkek şiddeti ve çocuk istismarı 
konularında olmaktadır. 

Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki bir diğer farklılık da karşı hareketin yarattığı ahlaki panik (moral 
panic) düzeyiyle ilgilidir. Bu ahlaki panik, “toplumsal cinsiyet ideolojisi”nin yol açtığı felaketlere dikkat 
çekerek özellikle LGBTIQ+ları damgalayarak işlemektedir. Türkiye'deki cinsiyet karşıtı politikalara 
baktığımızda, zaten Türkiye’nin gündeminde LGBTIQ+ bireylere evlilik hakkı tanınması ya da 
okullarda, çocuklara cinsel eğitim verilmesi gibi konular söz konusu olmadığından Türkiye’de bu 
konular hakkında Avrupa’daki gibi yüksek bir endişe görülmemektedir. Sonuç olarak, Türkiye'de 
toplumsal cinsiyet karşıtı hareketin popülerlik kazanmak için kullandığı temel araç, kadın haklarına 
yönelik erkek/eril tepkilerdir. 6284 sayılı kanun, nafaka, ebeveyn hakları gibi konuların 
siyasallaştırılmasıyla oluşturulan erkek mağduriyeti anlatıları, çoğu erkeğin zihniyetine hâkim 
olmaktadır. 

DENEYİMLER VE TESPİTLER 

1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine ve İstanbul Sözleşmesi’ne Yönelik Saldırıların Odakları 

İktidarda olan milliyetçi- muhafazakâr otoriter hükümetler, ülkelerin hukuk düzenleri, kiliseler, 
uluslararası sivil toplum örgütleri (STÖ), toplumsal cinsiyet eşitliği ve İstanbul Sözleşmesi için en 
büyük tehlikedir. Dini kurumlar, söylemleriyle toplumsal cinsiyet rejimlerinin şekillenmesinde etkili 
olmaktadır. Kilise ve kiliseye bağlı gruplar, hükümetlere yakınlıkları ve uluslararası bağlantıları ile 
güçlü ağlar oluşturmakta, finansal olarak da büyük destekler almaktadır. Cinsiyetin yaratılıştan 
belirlendiği, değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesinin dinen yasak olduğu söylemini kullanmaktadır. 
Örneğin Slovakya’da hükümet, ülkede güçlü bir siyasi yapılanmaya sahip olan Katolik Kilisesi'nin 
baskısına yenik düşüp İstanbul Sözleşmesi’ni reddetmiştir. Çek Cumhuriyeti’nde de sözleşmeye karşı 
çok açık kampanyalar yürüten Katolik rahipler, ailelerin parçalanıp yok edileceği ve eşcinsellerin üstün 
bir yönetici sınıf olacağını yaymaktadır. Yine Polonya’da, küresel düzeyde yapılanması olan dini 
örgütler, anti-demokratik, cinsiyetçi ve LGBTIQ+ karşıtı projeleriyle toplumsal cinsiyet eşitliği 
karşıtlığında önemli bir rol oynamaktadır. Bunların dışında, kendilerini STÖ olarak adlandıran 
ama hükümet tarafından organize edilen veya hükümet kontrolünde olan aktörlerin varlığı (GONGO-
Government-Organized Non-Governmental Organizations), toplumsal cinsiyet eşitliği alanında 
yürütülen mücadeleler karşısında önemli bir engel oluşturmaktadır. 

2. Milliyetçi-Muhafazakâr Bir Strateji Olarak Korku ve Güvensizlik İkliminin Yaratılması 

Otoriter hükümetler ve toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı hareketler, toplumsal destek sağlamak için 
söylemsel olarak halkları kuşatan güvenlik sorunları inşa etmektedir. Halklar, ekonomik buhranlar, 
iklim krizleri ve göç dalgaları gibi gerçek güvenlik sıkıntıları içinde bocalarken  milliyetçi- muhafazâkar 
hükümetler, İstanbul Sözleşmesi üzerinden  homofobik, göçmen karşıtı akıl dışı söylemler oluşturarak 
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korku ve güvensizlik ortamını derinleştirmektedir. Örneğin Macaristan’da hükümet, İstanbul 
Sözleşmesi üzerinden iç veya dış düşmanları tanımlamakta ve kendilerini ulusun koruyucuları olarak 
göstermektedir. İstanbul Sözleşmesi karşıtlığını da bir korku taktiği olarak kullanarak İstanbul 
Sözleşmesi'nin göçü desteklediğini, Macaristan'ın göç yoluyla yok edileceğini ve İstanbul 
Sözleşmesi’nin Macaristan hukuk sistemine toplumsal cinsiyet eşitliğini dayatarak yerli ve milli 
anayasayı bozacağını vurgulayan iki hat üzerinden sözleşme karşıtı kampanya yürütmektedir. Yine 
Türkiye’de, İstanbul Sözleşmesi karşısında öne çıkan ve hükümetle işbirliği yapan muhafazakâr siyasi 
partiler, toplumsal cinsiyet eşitliğinin aileyi yıkan bir şey olduğunu vurgulayarak değerler üzerinden 
korku yaratmaktadır. 

3. Trans Dışlayıcı Radikal Feminizmin Muhafazakâr Politikalarla İş birliği 

Üçüncü dalga feminist hareketin içinde yer alan trans dışlayıcı radikal feministler, otoriter hükümet 
propagandalarına benzer,  LGBTİQ+’lara karşı aşırı sağcı grupların araçlarını kullanmaktadır. Örneğin 
Macaristan'da, TERF aktivistleri translığı bir sakatlanma olarak görmekte ve bu konuda 
muhafazakârlarla aynı dili konuşmaktadır. 

Türkiye’de de hükümetin söylemleriyle trans dışlayıcı radikal feministlerin söylemleri iç içe 
geçmektedir. Bazı kadın örgütleri ve akademisyenler, LGBTİQ+ bireylerin hakkını ihlal ederek hetero 
kadınların hayatını korumak için hükümetle İstanbul Sözleşmesi ekseninde pazarlık yapmıştır. Böylece 
hükümet, İstanbul Sözleşmesi tartışmalarıyla feminist hareket ve LGBTİQ+ hareketi arasında bir 
uçurum yaratmıştır. 

4. Muhafazakâr Politikaların Yayılımında Medya ve Sosyal Medyanın Rolü 

Otoriter hükümetlerin kontrolü altındaki medyada, ahlaki panik (moral panic) yaratılarak tutarlı hiçbir 
içerik üretilmeden İstanbul Sözleşmesi tartışılmakta ve bu nedenle de gerçek ve anlamlı bir tartışma 
yapılma imkânının önü kesilmektedir. Örneğin Macaristan’da karşıt gruplar, kendilerini feminist 
akademisyenler olarak gösterip sahte Facebook hesapları açarak hükümet için propaganda yapmaktadır. 
İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili yorumlar yapmak, makaleler paylaşmak ve blog linkleri yayımlamak gibi 
taktikleri kullanarak akademik bir kimlik görünümünde halkı manipüle etmektedir. Medyanın ve sosyal 
medyanın bu şekilde kullanılması, Polonya’da, İstanbul Sözleşmesi ve kürtaj yasağı konusunda, halkın 
bilimsel bilgi ve uzmanlara güvenini oldukça sarsmış durumdadır. 

5. Feminist ve LGBTİQ+ Örgütlerinin Çalışmalarının Yabancı Fonlara Bağlı Olması 

Otoriter toplumsal cinsiyet rejimler ve sivil toplum örgütlerine karşı çalışma yürüten feminist ve 
LGBTİQ+ örgütleri, büyük ölçüde yabancı fonlara bağımlı bir şekilde mücadele yürütmektedir. 
Feminist ve LGBTİQ+ örgütleri, fon sağlayıcısı ülkelerin beklentilerine yönelik de bir mücadele 
yürütmek durumunda kalmaktadır. 

Ayrıca fon sağlayıcı ülkenin teknik olarak proje şartları ve çerçevelerine uymak için her etkinlik ve 
kampanyanın çok önceden planlaması ve fonla bu belirlenmiş etkinliklerin gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Oysaki mücadele yürütülen ülkelerde, siyasi ve toplumsal duruma bağlı olarak sürekli 
değişen ve öngörülemeyen toplumsal cinsiyet eşitliği mücadele gündemleri ve öncelikleri söz konusu 
olduğundan bir kargaşa yaşanmaktadır. Feminist ve LGBTİQ+ örgütlerin yabancı fonlarla iş yürütmesi, 
bu sorunlar bağlamında mücadeleyi yavaşlatıp kısıtlamaktadır. 

6. Mücadelenin Temel Kavramları Konusunda Yaşanan İç Tartışmalar 

Otoriter hükümetler, toplumsal cinsiyet rejimlerini inşa eden ve savunan gruplar,  “toplumsal cinsiyet” 
kavramının tanımı etrafındaki soruları ve cevapları, tekeli altına almakta ve bunun üzerinden bir 
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kutuplaşma yaratmaktadır. Otoriter toplumsal cinsiyet rejimlerine karşı mücadele yürüten örgütler de 
kullandığı “toplumsal cinsiyet” veya “insan hakları” gibi temel kavramların üzerinden tartışma 
yaşamaktadır. Örgütler içinde “toplumsal cinsiyet” ve “insan hakları” kavramlarının ne ifade ettiği 
tartışılmalı ancak bu tartışmalar, mücadeleyi zayıflatan noktalara taşınmamalıdır. 

7. Aktivistlerin Üzerindeki Psikolojik ve Fiziksel Yükler 

Otoriter toplumsal cinsiyet rejimlerine karşı mücadele yürüten aktivistlerin her açıdan bir tükeniş 
yaşaması söz konusudur. Aktivistler, bir yandan geçimini sağlayabilmek için işte çalışırken bir yandan 
da hem kendisini hem mensup olduğu örgütü hem de aktivizmi güçlendirme çabası, aktivistleri 
psikolojik ve fiziksel olarak tükenmişlik sendromuna itmektedir. 

ÖNERİLER 

1. Ulusal ve Uluslararası Dayanışma ve Direniş Ağları Oluşturulmalı, Var Olan Ağlar 
Güçlendirilmeli 

Toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı yapılan saldırılar karşısında hem küresel hem de ulusal düzeyde ortak 
hareket etmek gerekmektedir.  Bu ortalıkta kadın hareketi ve LGBTİQ+ hareketi birincil bileşenler 
olmalıdır. Söz konusu saldırıların uluslararası seviyede örgütlü olması sebebiyle dayanışma ağlarının da 
uluslararası düzeyde işlev görmesi önem taşımaktadır. Özellikle de yürütülen aktivizm çalışmalarının 
uluslararası iş birliği ve dayanışma içinde yürütülmesi, bilgi ve deneyim paylaşımlarının yapılması, 
irtibat ve kampanya bilgilerinin paylaşılması hem benzer slogan ve söylemlerle saldıran bu harekete 
karşı güçlenmeyi hem de başka ülkelerdeki deneyimleri öğrenip gelecekteki örgütlenmeler ve sonraki 
gelişmeler için hazır olmak adına önem taşımaktadır. Ayrıca uluslararası dayanışma ve iş birliği ağlarını 
birlikte öğrenmek, feminist analiz ve pratiği birlikte ortaya koymak için çok önemlidir. Bu çerçevede, 
halihazırda var olan koalisyon ve ağların arasındaki iletişim de arttırılmalıdır. Polonya’da kürtaj hakkını 
savunan yaklaşık 60 üyeli koalisyon veya Polonya, Rusya, Ukrayna, Belarus, Letonya ve Estonya’daki 
aktivistler arasında kurulan uluslararası onur haftası dayanışma ağı gibi örneklerin güçlendirilmesi ve 
daha aktif bir şekilde harekete geçirilmesi gerekmektedir.  

Aynı zamanda ulusal düzeyde de otoriter rejimlere meydan okumak için geniş koalisyonlar oluşturmak 
çok önemlidir. Özellikle uzun erimli kampanyalar düzenlerken yerel ayakları da olan geniş ağlar ve iş 
birliklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede, AB üyeliği ulusal ve uluslararası direniş hattı 
kurmada, Macaristan ve Polonya’daki aktivistler için kolaylaştırıcı bir unsur olmaktadır. Türkiye’nin 
AB üyesi olmaması bu açıdan bir dezavantaj olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Türkiye'deki 
kadınlarla ve LGBTİQ+'larla dayanışmak için farklı uluslararası dayanışma ağı oluşturma biçimlerini 
hesaba katmak, ulusal düzeyde demokratik koalisyonlar kurulmasını kolaylaştıracaktır. 

2. Hükümetlerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Hedef Alan Politikalarına Dur Denilmeli 

Türkiye, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerde halihazırda İstanbul Sözleşmesi’ne alternatif olacak 
ulusal sözleşme hazırlıkları bulunmaktadır. Aktivistlerin, şiddeti, toplumsal cinsiyet eşitliği 
bağlamından çıkarıp aile bağlamında çözmeye çalışacak girişimleri engellemesi ve bunlara karşı çıkmak 
için güçlü bir uluslararası cephe örgütlenmelidir.  

Bunun yanı sıra, Türkiye özelinde, sırada beklediği düşünülen, örneğin çocuk yaşta evliliklerin 
yasallaşması veya LGBTİQ+ kimliğinin kriminalize edilmesi gibi diğer geriye gidişlerin önünde 
durulması elzemdir. Örneğin, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ninden çekilmesinden sonra muhalefette 
olan belediyelerin de kendi LGBTİQ+ merkezlerini kapattıkları göz önünde bulundurulduğunda, 
kurumların önceki taahhütlerinden geri adım atmalarının da önünde durulmalıdır. 
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3. Feminist Hareket ve LGBTİQ+ Hareket Arasındaki Dayanışma Güçlendirilmeli 

İstanbul Sözleşmesi ya da toplumsal cinsiyet eşitliği tartışması, LGBTİQ+’ların talepleri merkeze 
konmadan yapılamaz, koalisyonlar ve dayanışma inşa etmek için kadın ve LGBTİQ+ sorunları, 
tartışmanın odağına alınmalıdır. Bununla beraber, feminizmi, bir tür homojenleştirilmiş kategori olarak 
kullanmaktan kaçınılmalı, bu kategori içinde çok farklı pozisyonlar olduğu dikkate alınmalıdır. 
Macaristan, Polonya ve Türkiye örneklerinde görüldüğü gibi feminist hareket içindeki farklılıklar 
dikkate alınmazsa, bu hareketle LGBTİQ+ hareket arasındaki köprünün kaybedilmesi riski doğabilir. 
Dolayısıyla, feminist ve LGBTİQ+ hareketler arasında, “kırmızı çizgilerin” olmadığı, karşılıklı olarak 
bağımsızlıklarını koruyarak, bir araya gelebilecekleri demokratik kamusal alanlar kurulmalıdır. 

4. Temel Kavramlar Gözden Geçirilerek Mücadele Yeniden Kurgulanmalı 

Feminist hareket içinde “toplumsal cinsiyet” ve “insan hakları” gibi kavramlar üzerinde iç tartışmalar 
başlamalı ve yürütülmelidir. “Toplumsal cinsiyet” kavramından ne anlaşıldığı kutuplaşma yaratmadan 
tartışılabilmelidir. “İnsan hakları” söylemi üzerinden kapitalist ve liberal aktörlerle kurulan ittifaklar 
sorgulanmalı, ekonomik ve sosyal hakları dışlamadan kapsamlı bir “insan hakları” söylemi kurulmalıdır. 

Yeni ve yaratıcı direniş stratejilerini tasavvur etmek veya mevcut olanların eksikliğini gidermek için 
otoriter rejimlerin cinsiyet karşıtı politikaları nasıl kullandığını göz önünde bulundurmak gerekmektedir. 
Bu bağlamda feminizmi ötekileştiren, seçkin, şirket, yabancılar tarafından empoze edilmiş, aşırılıkçı ve 
kimlik siyasetinin bir parçası olarak gören söylemin sınırlarından kurtulmak için kültürel savaşların 
otoriter rejimlere yarar sağlayan söylemsel sınırlarına nasıl meydan okunacağı, kadınların ve 
LGBTIQ+'ların demokratik taleplerinin kiminle ve neden dile getirilmesi gerektiği, ne tür koalisyonlar 
kurulması gerektiği, liberal demokrasinin mevcut yapısının radikal demokrasi olarak nasıl yeniden icat 
edilebileceği, kadın hareketinin diğerlerini dışlarken suç ortaklarının neler olduğu, feminizmin nasıl 
“herkes için feminizm” olarak yeniden keşfedip diriltilebileceği sorularına yanıt bulunmalıdır.  

5. Akademisyenler ve Aktivistler Arasında İletişim ve İş Birlikleri Arttırılmalıdır 

Dayanışmanın güçlendirilmesi için altı çizilen deneyim aktarımı konusunda, akademi aktivizme katkı 
sağlayabilir. Akademisyenlerin, iyi örnekleri ve direniş deneyimlerini araştırarak ürettikleri bilginin 
yaygınlaştırılması gereklidir. Akademik bilginin sahada çalışan aktivizmle buluşturulması, bu iki alan 
arasındaki köprülerin güçlendirilmesi gerekmektedir. Benzer şekilde, toplumsal cinsiyet çalışmaları 
alanına karşı yapılan saldırılar da küresel toplumsal cinsiyet karşıtlığı bağlamında değerlendirilip 
aktivistler ve akademisyenler arasında bu boyutta da dayanışma kurulmalıdır. 

6. Muhalif Kurumların ve Aktörlerin de İstanbul Sözleşmesi’ne Sahip Çıkması Gereklidir 

Haklardan sadece yasal çerçeve bağlamında bahsedilmemelidir, bu hakların rahatça kullanılabileceği 
ortamların yaratılması da gereklidir. Bu yüzden de, Türkiye’de 2023 seçimleri bağlamında siyasi 
aktörlere İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olma baskısı yapmak önemli ancak yetersizdir. 
Hükümetin, toplumsal cinsiyet eşitliği ve İstanbul Sözleşmesi karşıtı politikalarına onay vermeyen tüm 
kurumlar bu konuda seçimi beklemeden aksiyon alıp politika üretebilirler. Örneğin muhalefet 
partilerinde olan sekiz büyükşehir belediyesi sözleşme hükümlerini uygulayacak politikalar ve hizmetler 
üretebilir, aktivistler bu konuda çalışmalar yürütebilir. 
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