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1913 senesinde, İstanbul’da, Telgraf  
İdaresi’nde kadınların çalıştırılmamasını 
protesto eden onlarca kadın, İdarenin 
önünde  bir eylem düzenlediler!

Bilin bakalım ne oldu?

Kazandılar, kadınların memuriyete alın-
masının yolu açıldı!

Bu kadınlar öyle kadınlardı ki, hayatın 
onlara sunduğu olanakları büyük bir 
azimle kabul ettiler ve hiç bencilleşme-
den paylaştılar!

1850’lerde kadınlar için öğretmen ve 
hemşire meslek okulları açıldı. 1870’de 
ise sıbyan mektepleri dışında kadınlar 
ilk ve orta öğretim kurumlarına kabul 
edilmeye başlandı. Bu okullardan yeti-
şen öğretmenler, hemşireler, Dame de 
Sıon, Amerikan Kız Koleji gibi okullar, 
matmazeller tarafından eğitilen varlıklı 
ailelerin kızları, yurt dışına eğitim için 

gönderilen kızlar büyük bir coşkuy-
la okumaya, çalışmaya, öğrendiklerini 
paylaşmaya başladılar. 

Bir gazetenin eki niteliğindeki ve bir er-
kek tarafından çıkarılan ilk kadın dergisi 
muhadderat 1869’da çıktığında ama-
cının ötesinde bir şeye hizmet ettiği-
ni nereden bilecekti? Zira dergi “iffetli 
kadın” anlamına geliyordu ki içerik iti-
bari ile kadının eğitimle nasıl iyi bir eş 
ve anne olacağını söylüyor, geleneksel 
olanı muhafaza arzusu ile kadının erkek 
karşısında nasıl da eksik olduğundan 

bahsediyordu! Sürekli batıdaki kadın-
ların, seçme ve seçilme hakkı, çalışma 
hakkı gibi taleplerini kötüleyen dergi, 
farkında olmadan bu hakların duyurul-
masına neden oluyor, kadınların zihin-
lerinde ışık üstüne ışık yakıyordu.

Tüm dünyaya yayılan feminist dalga her 
geçen gün yayılıyordu. Fransız ihtilali 
sonrası yayılan “eşitlik, özgürlük, kar-
deşlik” sloganının yansıması olsa gerek, 
kadın mücadelesi yürüten kadınlar bir-
birlerine “kızkardeşim” diye seslenmeye 
başladılar.

Ayşegül ALTINBAŞ
Avukat, İzmir Barosu

Bu bülten neden Nezihe Muhiddin’e 
ithaf edilmiştir?
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Bu tarihten sonra 40 kadar kadın dergi-
si yayınlandı. Kadın dernekleri peş peşe 
açıldı. 1890’lardaki Hanımlara Mahsus 
Gazete kadın elinden çıkan ilk gazetey-
di. Osmanlı kadın tarihinde Fatma Aliye, 
Şair Nigar Hanım, Makbule Leman gibi 
kadınlar yazmaya, konuşmaya, kadın 
hakları konusunda çalışmaya ve düşün-
meye başladılar. Eğitim hakkı üzerine 
yapılan çabalar hızla sonuç vermeye 
başladı. 

Kadınların yükseköğrenim görme ta-
lepleri 1914’te karşılık buldu ve Darülfü-
nun’a kabul edildiler. Bir araya gelmeye, 
konuşmaya başladılar. Kurtuluş Savaşı 
başlamadan böyle bir savaşın gereklili-
ğine ve katılmaya karar veren 50 kuru-
luştan 16 tanesi kadın örgütleriydi. Bu 
derneklerin yaptığı çalışmalar o kadar 
önemli ve etkiliydi ki büyük mitingler-
den, gazete çıkarmaya, gizli çalışmalara 
kadar bir sürü şeyi organize ettiler. 

Cumhuriyet öncesi kadın hareketinin 
en önemli kişiliği kuşkusuz Nezihe Mu-
hiddin’di.

1889 yılında İstanbul’da varlıklı bir aile-
nin kızı olarak dünyaya geldi. Evde özel 
öğrenim gördü. Farsça, Arapça, Alman-
ca, Fransızca öğrendi. Çokca okudu, 
sohbetler yaptı. 1913′de “Türk Hanım-
ları Esirgeme Derneği”’nin kuruluşunda 
yer aldı ve ilk yıllarda derneğin sekre-
terliğini üstlendi. Hanımlara mahsus 
gazetede yazılar yazdı. Medeni ve siya-
sal hakların erkek ve kadına eşit olarak 
tanınması gereğine inanıyor, seçme ve 
seçilme hakkını, kadının bir birey olarak 
varlığının tanınması gerektiğini bulun-

duğu her yerde korkmadan haykırıyor-
du. O bu hakları “gür bir sesle” söyleyen 
yürekli bir kadındı.

1923 yılında Cumhuriyetin ilanından 
hemen sonra arkadaşlarıyla beraber Ka-
dınlar Halk Fırkası adıyla siyasi bir parti 
kurma girişiminde bulundu. Kuruluşuna 
önderlik ettiği parti, henüz Cumhuriyet 
Halk Fırkası bile kurulmadan kuruluş 
çalışmalarını tamamlayıp kuruluş di-
lekçesini vererek Cumhuriyet tarihinin 
ilk siyasal partisi oldu. Ne var ki 8 ay 
bekletildikten sonra “1909 tarihli seçim 
kanuna göre kadınların siyasi temsilinin 
mümkün olmadığı” gerekçesiyle parti 
kuruluşu için valilik tarafından faaliyet 
izni verilmedi. Kapatılan Kadınlar Halk 
Fırkası, “Kadın Birliği” adlı derneğe dö-
nüştü. Daha sonra ise ismi “Türk Kadın-
lar Birliği”’ne çevrildi. Nezihe Muhiddin, 
1927 yılına kadar derneğin başkanlığını 
yürüttü.

Her ne kadar Parti kurma girişimle-
ri sonuçsuz kalsa da 1923 haziran se-
çimlerinde, kadınlara seçme ve seçilme 
hakkı verilmemiş olduğu halde Konya, 
İstanbul, Diyarbakır, Malatya illerinden 
Nezihe Muhittin ve Latife Hanım için 
sandıktan oy çıktı. 1925’de de durum 
değişmedi, Kadın Birliği Halide Edip ve 
Nezihe Muhiddin’i aday gösterdi, ancak 
adaylık talepleri  kabul görmedi buna 
rağmen sandıktan bu iki isme oylar çık-
tı. Daha sonra ise Nezihe Muhiddin ve 
arkadaşları, kadın haklarını mecliste sa-
vunmak için feminist bir erkeği millet-
vekili adayı gösterdiler ancak bu aday 
baskılara dayanamayıp geri çekildi. 

1924′de cebinden koyduğu para ile 
“Kadın Yolu” dergisini kurdu. Kadın 
Yolu’nun ilk sayısında “Kadın Yolu’nun 
Şiarı” başlıklı makalesiyle siyasi hakların 
savunusunu sürdürdü. Yasalar karşısın-
da eşit olan ve her vatandaş gibi vergi 
vermek zorunda olan Türk kadını, seç-
mek ve seçilmek hakkına da mutlak su-
retle sahip olmalıydı. Kadınların siyasal 
taleplerinin duyurulması  için usanma-
dan yayın yaptı. Bu dergi çok eleştiri ve 
tehdit aldı. Tuhaf olan ise dergi tümden 
sisteme muhalif dahi değildi. Devletçi, 
milliyetçi, militarist ve ahlakçı bir duru-
şu da vardı. 

Daha radikal kadınlar vardı. Kadın Yolu 
dergisinin 6 Ağustos 1925 tarihli dör-
düncü sayısının arasında bulunan bir 
metinde kendine Çete-i Nisvan adını 
veren bir grup kadın, derginin tavrını  
eleştirmek üzere, satılmadan önce der-
ginin arasına bir manifesto koydular.  Bu 
belgeye kütüphanelerdeki kopyalarda 
rastlanmadıysa da, bir efemera müza-
yedesinde alınan iki kopyanın arasında 
bulunması, bu tahmini destelemektedir.

Dergi arasına koyulan metinde 

“- Zevcelik ve validelik tabiatın emri ve 
mukaddes vazife değildir.

- Mecburiyet-i askeriye kaldırılmalı, ev-
latlar vatana hibe edilmemelidir.

- Ahlaki ve milli iman kadının hürriye-
tine değil, içtimai muvazene için vasıta 
haline getirilmesine muavenet eder.

- Irki milliyetçilik vatanperverlik değildir.
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- Tek fırkalı nizamda siyasi haklar mec-
lise girme ve rey verme hakkıyla elde 
edilemez. 

- Maarif, vatan ve milletten ziyade, şahsi 
hürriyet ve iradeye katkıda bulunmalı-
dır.” şeklindedir. Bunu yazanların kimlik-
leri hakkında bir bilgi yoktur.

Her türlü eleştiriye karşın  o günün şart-
larında Nezihe Muhiddin ve arkadaşla-
rının medeni ve siyasal hak taleplerini 
dile getirmek hiç kolay değildi. Sürekli 
baskı, gözdağı ve hakarete maruz kal-
dılar. O günün gazetelerinin tamamına 
yakını Nezihe Muhiddin ve arkadaşları-
nı alaya aldı, “havva kızları yılın manto 
modasını mecliste tartışmak istiyorlar” 
gibi manşetlerle hareketi küçültmeye, 
kadınları hedef göstermeye,dinsizlikle, 
başkaları tarafından yönetilmekle suç-
ladılar.

25 Mart 1927 günü Türk Kadınlar Bir-
liği’nin merkezinde toplanan kongrede 
Nezihe Muhiddin’e karşı bir muhalefet 
başladı. Ağustos ayında valilik, cemiyet 
merkezinin polis tarafından aranması 
için emir çıkartıldı ve vilayetin suçlama-
sına cemiyetin içinde muhaliflerin de 
katılmasıyla Nezihe Muhiddin, yolsuz-
lukla suçlandı. Valilik ve Türk Kadınlar 
Birliği tarafından birbiri ardına açılan 
yolsuzluk, sahtekarlık davalarından, 
Nezihe Muhiddin hiç ceza almadan  
1929 yılındaki Af Kanunu ile kurtuldu. 
Kişisel itibarı zedelenen Muhiddin bu 
duruma fazlasıyla içerledi, bir suskun-
luk dönemine girdi. Onlarca roman, hi-
kaye yazdı. Evinde yakın doslarıyla soh-
betler düzenledi. Uğruna tüm varlığını 

harcadığı mücadeleden sonra, geçimini 
öğretmenlik yaparak, roman yazarak 
kazandı. Öğretmenlikten emekli oldu. 
1958 yılında İstanbul’da bir akıl hasta-
nesinde hayatını kaybetti.

Neyseki ömründe 1930’da belediye 
seçimlerinde seçme, 1933’de çıkarılan 
Köy Kanunu’yla muhtar seçme ve köy 
heyetine seçilme, 1934 ise Anayasa’da  
yapılan bir değişiklikle de milletvekili 
seçme ve seçilme haklarının kazanıldı-
ğını görme sevincine erişti. Ancak daha 
büyük bir üzüntüye şahit oldu.

1934’de Siyasal İktidar tarafından Seç-
me ve seçilme hakkının Anayasal bir 
hak olarak tanınmasından sonra,1935 
Nisanında Dünya Feminist Kongresi İs-
tanbul’da toplandı. Bu kongrede dünya 
kadınlarının haklarının yanında Türk ka-
dınına tanınan haklar da konuşulacak-
tı. Ancak İtalya’nın Etiyopyayı işgali ile 
gündem değişti, 2. Dünya Savaşı öncesi 
zaten tüm dünya gergindi ve kongrenin 
katılımcıları savaş karşıtı, antimilitarist 
bir söylemle dünya barışını konuşmaya 
başladılar. Bu durum Ankara’nın hiç ho-
şuna gitmedi ve bu toplantının ardın-
dan Türk Kadınlar Birliği 1935‘de Ne-
zihe Muhiddin’in uzaklaştırılmasından 
sonra başkanlığa getirilen Latife Bekir 
Hanımın “Türk kadınları erkeklerle eşit 
bir statüye getirilmiştir, birlik amacına 
ulaşmış ve varlığına gerek kalmamıştır 
“sözleriyle infisah edildi. Kadınların Kı-
zılay ve Çocuk Esirgeme Kurumlarında 
çalışması temennisiyle, Türkiye’deki ka-
dın hareketinin en büyük sayfası tarihin 
tozlu sayfalarına gömüldü.

Kuşkusuz bu yazı da bir sürü şey atlan-
mış ve kabaca bir hat çizilmeye çalışıl-
mıştır. Ancak tarihler boyu bir gerçek 
var ise bu da Kadının insan haklarını 
savunan kadınlar ve hareketlerle siyasal 
iktidarların pek de iyi anlaşamadığıdır. 
Zira insanlık tarihi boyunca türlü türlü 
iktidar biçimleri egemen olmuş, bu bi-
çimler tarihten silinmiş ancak erkeğin 
iktidarı hiçbir zaman sonlanmamıştır. 

Sistemin en ağır işçileri, lazım geldiğin-
de her türlü işe koşulan, yoksulluğun da 
savaşın da en ağır darbesini alan, en ön 
safta tutkuyla mücadele eden kadınlar, 
sistemin işine yaramadıklarında her za-
man eve, camiye, kiliseye, çocuklarına, 
eşlerine, ailelerine veya erkeklerin eğ-
lencelerine hapsedilmişlerdir. 

Kız kardeşlerim;

Tarihini bilmeyen bir toplum geleceğe 
güvenle bakamaz. Gelecek günler için 
hiçbir zaman gökten ayet inmemiştir 
bize. Onu biz kendimiz vaad ettik ken-
dimize. 

Bu uğurda ölenler oldu, akıl hastane-
lerinde mum gibi sönenler oldu. Bu 
kadınlar ki adları hiç geçmedi, kim ol-
dukları bilinmedi! Resmi tarih yazmadı, 
müfredata girmedi! Ama vardılar, ger-
çektiler ve tarihe yön verdiler, kutlu not-
lar düştüler!

İşte bu bültenimizi tam da bu yüzden  
“yüreği hür sesi gür “ Nezihe MUHİD-
DİN”’e ithaf ediyoruz. 

Unutmadık... Unutmayacağız...

Yattığınız yer ışık dolsun. 
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“Karayipler’de bir ada ülkesi olan Domi-
nik Cumhuriyeti, Batılıların Amerika’ya 
geldiklerinde ilk sömürge başkenti yap-
tıkları yer olarak biliniyor. Uzun yıllar 
İspanya ve Fransa’nın sömürgesi olarak 
kalan ülke, bir süre ise Haiti’nin işgali al-
tına girdi. İki ülke arasında süren savaşı 
bahane eden ABD ise 1900’lü yılların 
başında ülkeyi işgal etti. ABD 1924’de 
geri çekildi, ancak ülkeyi 1961 yılına 
kadar diktatör Raphael Leonidas Trujil-
lo’un eline teslim etti. 

Toplumsal muhalefete karşı dünya tari-
hinin en acımasız yöntemlerini kullanan 
Trujillo diktatörlüğü döneminde binler-
ce kişi katledildi, onbinlerce kadına te-
cavüz edildi ve topraksız köylüler köle 
koşullarında çalıştırıldı. Diktatörlüğe 
karşı kurulan Clandestina Hareketi’nin 
birçok aktivisti tutuklanırken, binlerce 
kişi cezaevine atıldı. 

Dominik Cumhuriyeti’nin diktatörlü-
ğe karşı savaşına öncülük eden ve kod 

adları Las Mariposas (Kelebekler) olan  
(Patria, Minerva ve Maria Mirabel kar-
deşler ise bugün tüm dünyada kadına 
yönelik şiddetin önlenmesi için sembol 
olmuştur.    

Özgürlük istemleri ve diktatörlüğe baş-
kaldırılarından dolayı 25 Kasım 1960’da  
katledilen üç kızkardeş bir anda tüm 
özgürlüklerin ve kadınların sembolü 
haline gelir. İlk olarak trafik kazası ola-
rak duyurulan ölüm olayında gerçek 
sonradan anlaşılır. Kadınlar önce teca-
vüz edilmiş sonra öldürülmüşlerdir.

Mirabel kardeşlerin ölümünün ardın-
dan, zaten toplumun her kesiminden 
yükselen diktatörlük karşıtı hareketler 
çoğalmaya başladı. Diktatör Trujillo’nun 
1961 yılında öldürülmesiyle dönem ka-
panır.,diktatörlük sona erer. Cinayetin 
kanıtları, aynı zamanda 30 küsur yıl sü-
ren kanlı diktatörlüğe açılan ‘Latin Nür-
nberg Mahkemesi’ olarak bir dönemin 
yargılanmasında etkili olur.

Latin Amerika Kadın Kurultayı 1981 yı-
lında öldürüldükleri gün olan 25 Kasımı 
“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslara-
rası Mücadele Günü” olarak ilan eder ve 
bu gün 1999 yılında Birleşmiş Milletler 

tarafından resmileştirilir.

Dominikli Şair Pedro Mir tarafından ya-
zılan “Kelebeklerin Amini“ adlı şiir ve 
Julia Alvarez tarafından kaleme alınan 
”Kelebekler Zamanında“ adlı roman on-
lara adanmıştır. Kızkardeşlerin cesetleri 
yıllar sonra 2000 yılında kadın örgütleri 
tarafından doğdukları köy olan Ojo de 
Agua köyüne nakledilir.

*Julia Alvarez

 NEDEN 25 KASIM ?

“KELEBEKLER  ZAMANI...“ *

Şenay TAVUZ
Avukat, İzmir Barosu
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15. Sığınaklar ve Danışma Merkezleri 
Kurultayı bu yıl 13-14-15 Ekim tarih-
lerinde İzmir Kadın Dayanışma Derne-
ğinin ev sahipliği ile Özdere Grand Efe 
otelde yapıldı. Kadınların erkek şiddeti-
ne karşı mücadele ettiği en geniş plat-
form olarak kabul edilen kurultay yine 
büyük bir katılım ve coşkuyla başladı.

Türkiye’nin birçok ilinde kadına yöne-
lik şiddetle mücadele eden, sığınak 
ya da danışma merkezi bulunan ya da 
öncelikli hedefi sığınak ya da danışma 
merkezi açmak olan bağımsız kadın ör-
gütleri tarafından organize edilen ku-
rultay ülkedeki kadın politikalarına yön 
vermek kadınları ve çocukları şiddetten 
korumak konusunda çok etkili çalışma-
lar organize etmektedir.

Sığınaklar Kurultayı ana bileşenleri ya-
nında katılımcılarının bu alanda faaliyet 
gösteren tüm kadın örgütleri ile Aile 
ve Sosyal politikalar Bakanlığı ilgili bi-
rimleri, SHÇEK, belediye kadın sığınak-

ları ve danışma 
merkezi sosyal 
çalışmacıları ol-
ması nedeniyle; 
deneyim aktarımı, 
uygulamadaki so-
runların paylaşımı, 
izlenecek yöntem-
ler konusunda er-
kek şiddetine karşı 
faaliyet gösteren 
gönüllü ve görevli 
tüm kadınların or-
tak dilini oluştur-
ması bakımından 
da çok etkili ça-
lışmalar yapmak-
tadır.

Kurultay; özellikle 
bu yıl yürürlüğe giren 6284 sayılı yasa 
ve ilgili yönetmelik çalışmaları nedeniy-
le oldukça yoğun bir gündemle toplan-
dı. Kadınlar yeni yasanın uygulanması; 
eksiklikleri ve şiddetin önlenmesi meka-
nizmalarını uzun vadeli planlar yaparak 
tartışmaya açtılar. Yine Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlığı 
yapılan Şiddet Önleme ve İzleme Mer-
kezleri Yönetmeliği konusunda kadın 
kurultayı olarak söz sahibi olduklarını; 
bu konuda da etkin olarak yönetmeliğe 
şekil verme konusunda ısrarlı oldukları 
vurgusunu yaptılar.

Kurultayın ikinci oturumu “kürtaj hak-
tır” sloganı ile “Cinsiyetçi Sosyal Poli-
tikalar bağlamında Kürtaj politikaları” 
başlığı altında çok geniş bir açıdan 
kürtaj konusu, kadını sadece anne ol-
maya koşullayan erkek egemen bakış 
açısı tartışıldı. Bu başlıkta sunumu Ayşe 
Düzkan tarafından yapılan oturum çok 
renkli konuşmalara sahne oldu. Tecavüz 
sonucu oluşan gebeliklerde dahi kürtajı 
zorlaştıran yasaların kadını sadece taşı-
yıcı olarak algılaması tartışıldı. Toplum 
içinde yaygın olarak kabul edilen “bir 

SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA

Saadet KAYAALP
Avukat, İzmir Barosu
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kadının başına gelebilecek en kötü şe-
yin tecavüz olduğu” kanısının da erkek 
egemen namus algısı tarafından bilinçli 
yaratıldığı vurgusu yapıldı.

İnci Kerestecioğlu tarafından sunumu 
yapılan Feminist Sosyal Politikalar baş-
lıklı konuda kadınlar; erkek egemen 
zihniyetin yarattığı toplumda etkin rol 
almadığı sürece dönüşümün imkan-
sızlığı konusunda hemfikirdiler. Bu da 
kadınlar için her alanda feminist sosyal 
politikalar yaratılması için mücadele et-
meyi zorunlu kılmaktadır.

Cinsiyetçi Sosyal Politikaların Kadın 
Danışma Merkezleri ve sığınaklarda da 
etkili olmasına ilişkin bir oturumda da 
kadınların aysbergin altına odaklanma-
sı ve bunu tersine dönüşmesini sağla-
yabileceği vurgusu yapıldı.

Van Kadın Derneği Vakad tarafından su-
numu yapılan Afetlerde Milliyetçi politi-
kalar ve Van depremi örneği ile kadınlar 
her tür ayrımcılığa karşı duruşunu bir 
kez daha tekrar etti.Yine afetlerde yı-
kılan evler, çadırda kalan aileler ve ço-
cuklar açısından kadınların ihtiyaçları ve 
bu konuda kadın örgütlenmesinin ne 
kadar yaşamsal sonuçları olduğu çok 
etkili bir sunumla ortaya konuldu.

İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi üye-
si avukatlar da yoğun bir ilgi ile kurulta-
ya katılım sağladılar. Kurultayda yapılan 
tüm atölye çalışmalarında İzmir Barosu 
Kadın Hakları Merkezinde gönüllü çalı-
şan kadın avukatlar etkin rol oynayarak 
İzmir Barosunun Kadına yönelik şid-
detin önlenmesi konusunda mücadele 
kararlılığı ile, İzmir Barosu Kadın Hakları 
Merkezi çalışmaları, birikim ve deneyi-
mi paylaşarak kurultaya ışık tuttular. 

Kurultayda yasa ve yönetmelikler, uy-

gulamada yaşa-
nan sorunlar ve 
çözüm yolları, 
ailenin güçlen-
dirilmesi politi-
kalarının kadını 
güçlendirdiği mi 
yoksa güçsüzleş-
tirdiğimi; kadınlar 
için fiili adalet, hu-
kuk uygulamaları 
ve kampanyalar 
gibi çok çeşitli 
atölye çalışmaları 
yapıldı.

Kurultay ana bileşeni olan bağımsız ka-
dın örgütleri tarafından kurultay ilkeleri 
dört başlık altında deklere edilerek çok 
geniş katılımla kabul gördü. Kadınlar;

• Kadınların kendi aralarındaki sınıf et-
nisite, inanç, cinsel yönelim gibi farklı-
lıkların üzerini örtmeye çalışmayan ve 
bunların konuşulabilmesine zemin ya-
ratacak bir yaklaşım benimser. Kadınla-
rın öznelliklerinin, her deneyimin eşsiz 
ve benzersiz olduğunun farkındadır. 
Ortak hedef aile ve yakın ilişkilerde ya-
şanan erkek şiddetine ve erkek egemen 
zihniyete karşı mücadele etmektir.

• Ayrımcılığın doğrudan ve dolaylı bi-
çimlerinden uzak durur. Başta cinsiyet 
ayrımcılığı olmak üzere etnik köken, 
inanç, yaş, engellilik ve cinsel yönelim 
ayrımcılıklarına karşı farkındalığın artı-
rılıp geliştirilmesi için çalışmalar yapar.

• Milliyetçi ve militarist söylem ve ey-
lemlerden uzak durur, kurultay bile-
şenleri bu söyle ve eylemlerin kadına 
yönelik şiddete karşı mücadele ortak 
hedefini zayıflattığının farkındadır.

• Şiddetsiz tartışma yöntemleri be-

nimser, kadınların kendilerini ifade 
edebilmelerinin önünü açar. Kurultay 
bileşenleri feminist yöntemlerle ilgili 
farkındalığın yükseltilmesi için atölye 
vb. çalışmalar yapar.  

İlkelerini benimseyerek alan mücadele-
si yapacaklarını taahhüt ettiler. 

Kadın Kurultayı “sığınaksız bir dünya” 
sloganı ve kadın dayanışmasının gü-
cüne vurgu yapılarak 15 Ekim tarihinde 
yeni umut ve görevlerle son buldu. Ku-
rultaya kurultay bileşenleri ile birlikte, 
birçok belediye sığınağı, kadın danışma 
merkezi çalışanları, sosyal hizmet uz-
manları ile alanda çalışma yapan örgüt-
lerden gelen iki yüz kadın tarafından 
gerçekleştirildiği görüldü.

Kadınların bu dönemde de yeni yasanın 
uygulanması ve yönetmeliklerin hazır-
lanması ve uygulanması konularında 
etkin rol oynayacağı gözlendi.

Sığınaksız bir dünya için 
yine yeni yeniden…
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kaygı bozuklukları, depresyon görül-
mekte, çocuklar özgüven problemleri 
yaşamakta, okul ve arkadaşlık ilişkileri 
büyük oranda etkilenmektedir. Ergen-
lik yaşı ile birlikte çetelere yönelme, 
eğitimden uzaklaşma, alkol ve madde 
bağımlılığı sıklıkla karşılaşılan sorunlar 
olmaktadır. Kadınların yüzde 60’ı şiddet 
gösteren partnerlerini bırakmak iste-
melerinin sebebi olarak, çocuklarının 
eşleri tarafından öldürüleceği korkusu-
nu gösteriyorlar. Bizim toplumumuzda, 
üçüncü sayfa haberi olarak adlandır-
dığımız olaylar bunun bir örneği ola-
rak ele alınabilir, bu şiddettin korkunç 
oranını ve gerçekliğini önümüze açıkça 
sunmaktadır. 

Doğası gereği, şiddet içeren bir ilişkiyi 
bitirmekte zorlanan ve tekrarlı ve siste-
matik olarak istismara uğrayan kadınla-
rın önündeki en büyük engel toplumsal 
ve yasal süreçlerdeki zorluklardır. Bura-
da kanun yapıcılara ve uygulayıcılarına 
büyük görevler düşmektedir. Sürekli 
değişimlerin eşiğinde olan ülkemiz için, 
gelişmiş ülkelerdeki kadın ve çocuk 
haklarını göz önüne alarak yapılandırıl-
mış sistemlerin gözden geçirilmesi fay-
dalı olabilir. 

Örneğin, İngiltere’nin şiddete uğramış 
bir kadın için düzenlediği yasal haklara 
söyle bir göz atalım:

Yasal Düzenlemelerde Farklı 
Bir Yaklaşım Mümkün mü? 

Kadına yönelik şiddet sadece Türkiyeli 
kadınların karşı karşıya olduğu bir so-
run değil. Avrupa Birliği tarafından 2002 
de yapılmış bir araştırma sonuçlarına 
göre Avrupa genelinde her 4 kadından 
biri hayati boyunca en az bir kez aile içi 
şiddete maruz kalmakta ve psikolojik 
istismara uğramaktadır.1 

İngiltere’de her hafta 2 kadın aile içi 
şiddetten dolayı hayatını kaybetmekte-
dir. BM’e göre dünya çapında her yıl 5 
bin kadın ‘namus’ adına öldürülmekte. 
İngiltere İçişleri Bakanlığı’na göre ülke-
de her yıl 12 kadın ‘namus’ adına öldü-
rülüyor’’.2 

Şiddet etnik köken, kültür, dil, ırk, sınıf 
ayrımı, cinsel tercih ve ekonomik yada 
eğitim düzeyi gözetmeksizin her yerde 
yaşanıyor olmakla birlikte şiddete ka-
dınlar erkeklere oranla daha çok maruz 
kalıyor ve yaşanan şiddet olaylarının 
büyük bir yüzdesi iki partner arasında 

yaşanıyor. Genel itibariyle tanımlanan 
“aile içi huzursuzluk”tan da öte, şiddet 
bir bireyin diğerini güç ve kontrol yön-
temi ile fiziksel, ekonomik, cinsel, ruh-
sal/psikolojik ve sosyal baskıya maruz 
bırakması şeklinde yaşanıyor. 

Her ne kadar özellikle de ülkemizde ol-
duğu gibi yaşanan şiddet olayları “aile 
içi kavga” biçiminde algılansa da şid-
detin hem buna maruz kalmış bireyler 
üzerinde hem de toplumsal düzeyde 
yol açtığı hasarların oranını bilinmekte-
dir. Örneğin,  Dünya Sağlık Örgütünün 
1997’de yapmış olduğu araştırmaya 
göre, aile içi şiddet kadınların sağlığı 
üzerinde ciddi bir etken olup, onların 
etkili bir şekilde sağlığa kavuşmasının 
da önündeki en büyük engellerden biri 
olarak görülmüştür. Şiddetin kadın üze-
rindeki etkileri sadece fiziksel ve kronik 
hastalıklar olmayıp, depresyon, kaygı 
bozuklukları, psikosomatik bozukluk-
lar, yeme bozuklukları ve cinsel sağ-
lık problemlerine yol açmakta, intihar 
ve kendine zarar verme büyük oranda 
başa çıkma mekanizması olarak kulla-
nılmaktadır. 

Çocuklar da bundan etkilenmektedir. 
Ruh sağlığı problemleri sıklıkla görü-
len çocuklarda altına işeme, gece kor-
kuları ve kabuslar, güven problemleri, 
yüksek oranda suç ve gizlilik duyguları, 

İNGİLTERE’DE 
KADINA YÖNELİK ŞİDDET
Hasret TEKİN
Psikolog ve Çocuk ve Ergen Terapileri 
Uzmanı
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• Eğer ilişkide bulunduğunuz partner-
den (evli yada değil, geçmişteki  ya da 
şimdiki partner) korkuyorsanız yasal 
olarak korunmayı isteme hakkınız bu-
lunmaktadır. Buradaki opsiyonlar şun-
lardır: 

• Kanunlar gereği partneriniz tarafın-
dan saldırıya uğramak kanunlara aykı-
rıdır ve en az bir yabancı tarafından şid-
dete uğramak kadar suç unsuru teşkil 
eder ve hatta daha tehlikelidir. Bunun 
için gerekli tutuklama ve ceza sistemi 
mevcuttur.

• Sivil mahkeme yoluyla, sizi tehdit 
eden, korkutan yada inciten saldırganı 
(eş, partner, sevgili) sivil mahkeme yo-
luyla evinizden uzak tutabilirsiniz. 

• Eğer hala tehlike altında hissediyor ve 
uzaklaşmak istiyorsanız, geçici evlere 
yerleşebilirsiniz. Belediyeler tarafından 
burada farklı opsiyonlar sunulmaktadır, 
bir odalı küçük otel odaları, pansiyonlar, 
sığınma evleri ve geçici konaklama ev-
lerinden tutun da, çocuk sayınıza bağlı 
olarak üç dört hatta beş odalı evlere ka-
dar yerleştirilmeniz, yanısıra ekonomik 
yardım paketleri ve ödenekler ile maddi 
anlamda destek almanız mümkün. 

• Yasal süreçler, çocukların korunma-
sını da garanti altına almaktadır. Aile 
mahkemelerine başvurulmak kaydı ile 
çocuklarınızın nerede ve kiminle yaşa-
yacağına karar verebilirsiniz. Boşanma/
ayrılık sonrası çocukların kaçırılmak ya 
da zarar verilmesi/öldürülmesini engel-
lemek için de özel olarak işleyen Çocuk 
Görüşme Prosedürleri de bu mahkeme 
yolu ile sağlanabilmektedir. Çocukla-
rın güvenliğini sağlayabilmek için, bu 
mahkemeler gerekirse babanın çocuk-

larını yasal bir görevli olmadan görebil-
mesini de engelleyebilmektedir. 

Aile içi şiddet İngiltere’de hem sivil ya-
salarca hem de suç yasalarınca suçtur. 
Dileriz ki ülkemizde de sıklıkla karşılaşı-
lan bu problemle yeterince adilce başa 
çıkılabilmesi için gerekli tedbirler alınır. 
Bu noktada profesyonellere görevler 
düşmektedir. Aile içi şiddet, kadına yö-
nelik şiddet gibi kavramların doğru ve 
etkili tanımı ve anlaşılması için meslek 
elamanlarının bu konuda hizmet içi 
eğitimi alması şarttır. Şiddetin, bireyler 
ve toplum üzerindeki negatife etkilerini 
ve ülkemiz üzerindeki maddi ve manevi 
yükünü göz önüne aldığımızda, bunun-
la başa çıkacak düzenlenmelerin biran 
önce yapılması, koruyucu ve önleyici 
çalışmaların çoğaltılması gereklidir. Bu-

nun için özellikle de meslek elemanları 
olarak elimizden geleni yapmak hepi-
mizin üzerine düşen bir görevdir.

Hasret Tekin
Psikolog ve Çocuk ve 
Ergen Terapileri Uzmanı

İngiltere’de Londra Büyükşehir (London 
Councils) belediyesine bağlı bir kadın ku-
ruluşunda (Solace Women’s Aid) tam za-
manlı aile içi şiddet uzmanı (Senior Spe-
cialist Domestic Violence and Substance 
Misuse Worker) olarak çalışmaktadır.

Kaynak

1. (www.womensaid.org.uk/core/core_picker/
download.asp?id=1602)

2. (http://www.yeniozgurpolitika.org/index.
php?rupel=nuce&id=6936) 
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R. ÖZKİLERCİ: İyi Günler diliyoruz Sayın Hakim, bize kendi-
nizden bahseder misiniz?

Ercan TURAN: 1964 yılında memur çocuğu olarak doğ-
manın sonucunda, isimlerini saymanın uzun bir süre aldığı 
yurdun farklı yerlerindeki birçok okulda sürdürdüğüm ilk ve 
orta öğrenim sonrası, 1980-1984 yılları arasında A.Ü. Hukuk 
Fakültesi lisans eğitimi; ardından A.Ü. Sosyal Bilimler Ensti-
tüsünde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Lisansüstü 
yaptığımı; sosyal güvenlik ve insan hakları alanında yayınlan-
mış çok sayıda makalem ve bu alanlarda eğitimcilik faaliyet-
lerimin bulunduğunu belirtebilirim.

Mesleki olarak da, 1988 yılında ilk görev yerim olan Develi 
Cumhuriyet Savcılığına atandığımı; sonrasında Eruh Cumhu-
riyet Savcılığı, İhsangazi Hakimliği, uzun süreli Yargıtay Tetkik 
Hakimliği yaptıktan sonra, bir yılı aşkın süredir yaşamayı en 
çok istediğim Şehirde Hakimlik görevimi sürdürmeye çalışı-
yorum.

Söyleşi

R. ÖZKİLERCİ: Sizce; İş Kanununda kadın hakları yeterli 
düzeyde korunmakta mıdır? İş Kanununda kadının yeri ne-
dir? Önereceğiniz hususlar var mıdır?

Ercan TURAN: İş Kanunu, genel koşullar gözetilerek yapılan 
bir değerlendirmede, çalışma yaşamında kadın veya erkek 
tüm çalışanlar yönünden belirli bir standardı temsil etmekte 
olup; özellikle kadın emekçilerin durumunu değerlendirmeye 
daha farklı bir noktadan başlanması gereğini düşünüyorum.

2008-2009 yıllarında, ILO ve Çalışma Bakanlığı tarafından da 
desteklenen bir çalışma kapsamında ev eksenli çalışan ka-
dınların çalışma koşulları ve statülerine ilişkin toplantılarda 
görev aldığımda;  İstanbul, Hakkari, Muğla, Diyarbakır, De-
nizli, Ankara gibi birçok ilden gelen; bir kısmı işveren tarafın-
dan sağlanan işyeri ortamında ancak çoğunluğu, gecekondu 

“Hukuk adına bir şeyler söylemeye çalı-
şırken, sesinizin duyulması, aynı dilden 
konuşulması büyük mutluluk”

Reyhan ÖZKİLERCİ
Avukat, İzmir Barosu

İzmir 1. İş Mahkemesi Hakimi Ercan TURAN
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olarak nitelenen küçük evlerinde, çok düşük ücretlerle hiçbir 
güvencesi olmaksızın üretim yapmaya çalışan insanları gör-
düm. İşlerini yaparken kullandıkları maddeler  insan sağlığı 
yönünden büyük tehlikeler içermesine karşın , bu insanların 
en büyük isteklerinin salt İş ve Sosyal Güvenlik Yasalarının 
şemsiyesi altına girmek olduğu gerçeğiyle karşılaştım. Ko-
nuya ilgili ve duyarlı olduğumu düşündüğüm halde, gerçek 
durum karşısında büyük şaşkınlık yaşamıştım.

Konunun daha geniş boyutta tartışılmasına katkı amacıyla 
değerli Hakim arkadaşım Ebru Pakin Akın ile birlikte konuya 
ilişkin yazdığımız makale Sicil Dergisi’nin Aralık 2008 sayısın-
da yayımlanmıştır.

Belirttiğim çalışma ilişkileri, yürürlüğe giren Türk Borçlar 
Kanunu ile kısmen düzenlemeye kavuşturulduysa da; ayak-
kabıdan, halıya, konfeksiyon ürünlerinden hediyelik eşyaya 
uzanan geniş bir üretim yelpazesinde, her tür korumadan 
yoksun; tüm olumsuzlukları çocukları ve diğer aile üyeleriyle 
birlikte yaşayan, büyük ve görünmez bir çalışan kadın kitlesi-
nin varlığının bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Üstelik, ev 
eksenli çalışma, yeterli olamasa da işyerlerinde mevcut işçi 
sağlığı ve işgüvenliği koşullarından uzakta kalmak anlamına 
gelmektedir. Bu alandaki güvencesizlik ve acımasız çalışma 
koşulları karşısında, İş Kanunu ile getirilmiş düzenlemelerin 
Türkiye geneli yönünden yüksek standart kabul edildiğini 
belirtmek durumundayım.

Bu yöndeki değinmeden sonra İş Kanunu’nun kadınlar açı-
sından genel bir değerlendirmesini yapmak gerekirse; 4857 
sayılı Yasanın, Avrupa Birliği üyelik sürecindeki bazı geliş-
meleri de gözeterek; işçilerin kişisel özellikleri, bu kapsam-
da cinsiyetleri yönünden, nesnel koşulları belirlenen bazı 
durumlar dışında ayrımcılığı yasakladığını; yasak ihlalinin İş 
Kanunu 5. maddesinde tazminatla karşılanması yanında, ko-
nunun TCK 122. maddesinde de cezai yaptırıma bağlandığı-
nı; bunun yanında kadınların gebelik ve annelik durumların-
dan kaynaklı izin, çalışma düzeni konuları yanında; fiziksel 
özelliklere dayalı olarak ağır ve tehlikeli işler, yer ve su altı 
işlerinde çalıştırılmaları konusunda getirilmiş olumlu sınır-
lama ve düzenlemelerden söz etme olanağı bulunmaktadır.

Ancak iş ilişkileri ve bu alandaki hukuk, tarafların örgütlü 
güçleri ve baskı gruplarıyla sürekli mücadele içinde oldukları 
bir alan olduğundan; ekonomik koşullar ve çağın gelişimi bu 
alandaki talepleri de, karşı duruşları da yenilemektedir. Tüm 
çalışanlar yönünden ve özelde kadın işçiler yönünden bakıl-
dığında, daha iyi çalışma ve yaşam koşullarının oluşturulma-
sı; annelik ve gebelik konumundaki kazanç ve koşulların daha 
ileri götürülmesi; psikolojik taciz olarak nitelenen ve ayrım-
cılık yasağının belirli nitelikleri içeren bir türü olarak ortaya 
çıkan mobbing mağdurlarının daha çok kadın işçiler olduğu 
gözetilerek bu konunun yasayla ayrıntılı düzenlemeye kavuş-
turulması gerektiğini düşünüyorum. Ailevi yükümlülüklerinin 
zorlayıcılığının fesih gerekçeleri kapsamında değerlendiril-
mesi gibi konulardan söz etme olanağı bulunmakla birlikte; 
öncelikli sorun mevcut kuralların etkin ve yaygın uygulama-
sını sağlamaktır.

Zira kayıt dışı istihdamın boyutu mevcut düzeydeyken ve 
bundan dolayı süren haksız rekabet bu boyuttayken, kayıt 
içindekilere daha fazla yük getirecek yasal çalışmalar zor gö-
rünüyor. Ancak, dönemsel olarak kadın istihdamını artırmak 
amacıyla çıkarılan ve mevcut işçilere ek kadın işçi alınması 
halinde sigorta prim yükümlülüklerinin Devlet Bütçesinden 
karşılanması gibi, kamusal yaklaşımların da yaygınlaştırılma-
sının kadın çalışanlar için daha olumlu koşullar yaratacağını 
düşünüyorum.

R. ÖZKİLERCİ: Son zamanlarda mahkeme kararlarında 
sıkça rastladığımız üzere; boşanan kadınların evlilik birli-
ği olmaksızın başka bir erkekle ortak yaşam sürmeleri ha-
linde “babalarından kalan maaşları” almalarına bir engel 
bulunmazken boşanmış olduğu eşiyle birlikte yaşaması ha-
linde sorunlar yaşamaktadır? Bu durumu nasıl değerlendi-
riyorsunuz? Samimi bir tavır nasıl sergilenir sizce?

Ercan TURAN: Belirttiğiniz konu, genel olarak 01.10.2008 
tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Ge-
nel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 56. maddesine getirilen ve 
boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşayan ve kız çocuğu sıfatıy-
la anne veya babasından aylık almakta olanların aylıklarının 
kesilmesini öngören düzenleme ile gündeme gelmiş bulun-
maktadır.
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Düzenleme yürürlüğe girdikten kısa süre sonra, böyle bir ya-
sal düzenlemenin özel yaşamın dokunulmazlığı ve Anayasal 
eşitlik ilkesiyle bağdaşmayacağını, Sicil Dergisi’nin Eylül 2010 
sayısında yayınlanan makalemle dile getirmiştim. Ancak üzü-
lerek belirtmeliyim ki, makaledeki benzer gerekçelerle Ana-
yasa Mahkemesi’ne yapılan iptal başvurusu reddedilmiştir. 
Bir söyleşi kapsamında konunun ayrıntılarını tüketmek ola-
naklı değilse de, girişte belirttiğim insan hakları konularıyla 
ilgim ve sosyal güvenliğin temel insan hakkı olduğu konu-
sundaki bilimsel gerçek, beni bu konuda durmaksızın konuş-
maya itiyor. Kısaca belirtmek gerekirse, boşandığı eşiyle fiilen 
birlikte yaşama kavramı, hukuki bir niteleme içermiyor. Eşler 
arasındaki resmi nikahı aldıktan sonra geriye kalan tüm ilişki-
nin varlığını araştırmayı gerektiren bir düzenleme, insanların 
özel yaşamına ölçüsüz bir saldırı yapmadan yaşama geçirile-
bilecek bir hüküm olmaktan çok uzaktır.

Düzenleme özel yaşam açısından böylesi sorunluyken ve 
başta Avrupa Sosyal Şartı olmak üzere çok sayıda Uluslara-
rası sözleşme, dağılmış ailelerin tekrar birleştirilmesini öngö-
rürken; ayrıca, Türkiye’de bu konudan sorumlu bir Bakanlık 
mevcutken, bu konumdaki ailelerin bireylerinin bir araya gel-
mesini yaptırıma bağlamak kabul edilebilir bir durum olma-
dığı gibi; bu düzenlemenin, Anayasa’nın 90. maddesi hükmü 

karşısında varlığının bile tartışmalı olduğunu düşünüyorum.

İşin bir de eşitlik boyutu var ki, bunun hukuksal bir bakış 
dahi gerektirmediği kanısındayım. Zira düzenleme, boşandı-
ğı eş dışındaki herkesle ve her türlü ilişkiye sorunsuz bakan 
bir yaklaşım gösteriyor ki bu konudaki olasılıkların üzerinde 
durmaya bile gerek yoktur sanırım.

Bu düzenlemenin 5510 sayılı Yasa öncesi bağlanan aylıklar 
ile sonrasında bağlanan aylıklar yönünden uygulanma duru-
munu ayrıca konuşmak mümkün; ancak, konunun köklü çö-
zümü, çağdaş sosyal güvenlik sistemlerinde kız çocuklarının 
primli rejim içerisinde hak sahibi konumuyla desteklenmesi 
gerektiği evreyi, Türkiye koşullarını da gözeterek daha nesnel 
koşullara dayalı olarak belirlemek; kız çocuklarının belli bir 
yaştan sonra ekonomik yaşam içerisinde var olmalarını sağ-
lamak; istihdamı özendirmek olmalıdır.

Ayrıca, Türkiye’de sosyal güvenlik salt primli rejim içinde 
değerlendirildiğinden, konunun primsiz rejim kapsamında-
ki sosyal hizmet ve yardımlar ile bu alanlarda geliştirilmesi 
gereken politikaları ihmal edilmekte; prim ödeyenler ile pasif 
sigortalılar arasında bir çatışma körüklenmektedir.

R. ÖZKİLERCİ: Bildiğiniz üzere Yargıtay Genel Kurulu “Ölen 
babasının maaşını almak isteyen kadının,anlaşmalı boşan-
dığı eşiyle birlikte yaşamaya devam etmesinin halinin do-
landırıcılık suçunu oluşturmadığına” karar vermiştir. Konu-
nun temel hak ve özgürlükler kapsamında değerlendirildiği  
bu karar hakkında görüşünüzü bizimle paylaşır mısınız?

Ercan TURAN: Konunun YCGK önüne gidecek kadar yol al-
mış olması kanımca süreci gereksiz uzatmıştır. Kanunsuz suç 
ve cezanın olamayacağı, hukuk devletinde Sosyal Güvenlik 
Kurumu yetkililerinden, adli örgütlenmedeki yetkililere uza-
nan süreçteki herkesin yetkilerini hukuktan alması gerek-
mektedir. Bu yaklaşımla yapılacak bir değerlendirmede, bu 
konunun yargı organları önüne gelmesine olanak buluna-
mazdı kanısındayım.

Ancak, Kurum tarafından Alo İhbar hattı oluşturulduğu ve 
aylık almakta olan kadınların ilişkilerinin herkes tarafından
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gözlenip sorgulanmasını olanaklı kılan uygulamaları; bu ko-
numdaki kişilerin çocuklarıyla birlikte baskı altında tutulma-
sına, bu yöndeki tehditlerle kendilerinden farklı taleplerde 
bulunulmasına yol açarken; çocuklarını korumak adına bo-
şanma olgusunu gizleyen ailelerin bu yöndeki çabalarını da 
anlamsız kılmaktadır.

R. ÖZKİLERCİ: Sizce, kadın boşanmadan babasından gelen 
maaşı alamaz mı? Ataerkil toplum yapısının yasalardaki  
benzer  yansımalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ercan TURAN: Yasal düzenleme, salt babadan aylık alma ko-
nusunu değil, aynı biçimde anneden aylık almayı da düzenli-
yor. Bu yönde bir farklılık içermemekte.

Sosyal güvenlik sistemi, sigortalı ve hak sahiplerini öngör-
mektedir. Primli rejim içerisinde eğer aktif sigortalıysanız, 
ödediğiniz primlerle kendi sigortalılığınız üzerinden güven-
ceye kavuşabilmektesiniz; ancak söz konusu olan durum hak 
sahipliği konumundan kaynaklanmakta olup; bu durumda ya 
çocuk konumunda hak sahibi, ya da eş konumunda hak sa-
hibi olmak gerekiyor.

Eşin ölümü sonrası duruma ilişkin bir HGK kararı son dönem-
de gündemde olmakla birlikte, bunun ayrı bir değerlendir-
meye tutulması gerektiğini belirterek; boşanmaksızın anne 
ve babadan aylığa hak kazanmanın mevcut yasal düzenle-
meler veya sosyal güvenlik mantığı içinde mümkün olmadı-
ğını düşünüyorum.

Ancak, konunun teknik bir ayrıntısının daha olduğuna kısa-
ca değinmekte fayda var ki; o da, 5510 sayılı Yasanın geçiş 
hükümleri kapsamındaki Geçici 1 ve 4. maddelerinin söz ko-
nusu boşandığı eşiyle birlikte yaşama olgusunu aylık kesme 
nedeni olarak belirleyen düzenleme için öngördüğü yürürlük 
tarihidir. Bu konunun, mahkememizce verilen direnme karar-
larının da HGK tarafından değerlendirilmesi sonrasında net-
leşeceğini düşünüyorum.

Son olarak, konunun yargısal çözümünde ortaya çıkan kar-
maşa ve hükmün yasa tekniği yönünden içerdiği aksaklıklar 

karşısında, TBMM’de de bu hükme ilişkin değişiklik çalışma-
larından söz edilmekte olup; kanımca da en etkili ve hızlı çö-
züm bu yoldan gerçekleşebilecektir.

R. ÖZKİLERCİ: Kadınlar neden muvazaalı olarak boşanmak 
zorunda kalıyorlar? Buna ilişkin bir güvence bir yasal dü-
zenleme yapılamaz mı?

Ercan TURAN: Öncelikle Yasada muvazaalı boşanma kav-
ramının yer almadığını, konunun TBMM komisyonlarında-
ki görüşmeleri aşamasında bu kavram önerilmişse de, bu 
kavramın kullanılmasından isabetli bir yaklaşımla kaçınılmış 
olduğunu belirtmeliyim. Zira, anlaşarak boşanma olanağı 
mevcutken muvazaalı boşanmadan söz etme olanağımız ol-
madığını düşünüyorum. Ayrıca, boşanmanın muvazaalı ola-
bilmesi için hakimin de bu olayın bir yerinde bulunması ge-
rekecektir ki, muvazaa kavramının doğasına da uymayan bir 
durum ortaya çıkacaktır. Fakat Yasada, bu konuda tartışmayı 
gerektirecek bir kavram kullanılmamıştır.

Tüm bunların yanında, sırf aylık almak için boşanmış olup, 
eşiyle birlikte yaşayan kadınların varlığı da yadsınamaz. Bu 
konumdaki bir kadın eşinden kaynaklanabilecek her tür gü-
venceyi ve aile birliği konusundaki riski göze alarak bu tür bir 
seçim yapmış olabilir. Ancak konu bu durumdaki ilişkinin sor-
gulanıp araştırılmasıyla değil, yukarıda da değindiğim üzere, 
bu konumdaki tüm insanları kapsayan, onların gelecek kay-
gılarını ortadan kaldıran düzenlemelerle gerçekleştirilmelidir. 
Bu kapsamda boşanmış ve güvencesi olmayan kadınlarla 
ilgili ekonomik sosyal politikaların gündeme getirildiğini bi-
liyoruz. Geçim tasası saydığımız kitleden çok daha geniş bir 
kitleyi kapsıyor ve ülke koşulları itibariyle kadınlar bunu daha 
şiddetli yaşıyor.

Konunun temeline baktığınızda; sosyal güvenliğin çare 
aradığı ve insanlığın en eski ve en temel sorunu olan yarın 
kaygısı tutarlı bir biçimde güvenceye kavuşturulmadan, top-
lumsal barışın sağlanması olanağı bulunmamaktadır. Sosyal 
güvenlik politikalarıyla toplumsal gelirin yeniden paylaştı-
rılması amaçlanırken, toplumdaki en varlıklı kesimlerin de 
daha güvenli ve barışçıl bir ortamda yaşaması amaçlanmak-
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tadır. Bu yüzden, sosyal güvenlik hakkının içinde yer aldığı 
insan hakları kuşağının, Devlete olumlu edimde bulunma 
yükümlülüğü getirdiği de gözetilerek, bu alanda çok yönlü 
çözümlerin devlet politikalarıyla getirilmesi zorunluluğu bu-
lunmaktadır. Devlet sosyal haklar alanındaki insan haklarının 
etkili biçimde yaşama geçirilebilmesi için yapılması gereken 
çalışmalardan ve bu konulara ekonomik kaynak aktarmaktan 
kaçınamaz. Devletin temel varlık nedenleri arasında, vatan-
daşlarının yarınını belirli bir standartta güvenceye alma; bu 
yolla adil ve barışçıl bir toplum yaratma görevi vardır. Söyleşi 
içerisinde konuya ilişkin yapılmış veya yapılabilecek bazı ko-
nulara değindiğimizi düşünüyorum. Daha geniş değerlendir-
menin ise söyleşi boyutlarından uzak çalışmalarla yapılması 
gerekecektir. 

R. ÖZKİLERCİ: Şiddet mağduru kadınlar korunmak, kaç-
mak, saklanmak amaçları ile işini bırakmaları durumunda 
kıdem tazminatına hak kazanamıyorlar. Bu haller haklı ne-
denle fesih kabul edilmiyor. Bu durumda bulunan kadınla-
ra ne tavsiye edersiniz? Kıdem tazminatına hak kazanabil-
mek amacı ile mevzuatımızda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç 
var mı?

Ercan TURAN: Kıdem tazminatı, yasanın sınırlı olarak saydığı 
ve daha çok işçi ile işveren arasındaki ilişkiler, işyeri koşulla-
rı, işin gerekleri gibi durumlar üzerinden düzenlemeye tabi 
tutulmuş olduğundan; işçinin haklı fesih nedenleri arasında 
böyle bir gerekçeyi bulamasak da; belirttiğiniz koşullardaki 
bir kişinin sözleşmesi işveren tarafından işe devamsızlık ne-
deniyle feshedilebilecektir. Ancak işverene bu olanağı veren 
4857 sayılı Yasanın 25/II-g maddesi izinsiz ve haklı nedene 
dayanmaksızın devamsızlıktan söz ederken, 25/III maddesi 
işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı 
nedenden söz etmektedir.

Konunun dava kapsamında önümüze gelme olasılığı nede-
niyle bu hükümlerin belirttiğiniz konu yönünden nasıl bir 
çözüm getirdiğinin yorumuna giremeyeceğim; ancak belirt-
tiğiniz işi bırakma nedeni çok önemli ve yaşam güvenliğinin 
bulunmamasından kaynaklanan bir  hal olduğuna göre; bu 
durumun işverene yüklenmese bile, vatandaşının can güven-

liğini sağlama yükümlülüğü kapsamında devlet bütçesi üze-
rinden güvenceye alınması; ya da kıdem tazminatı konusu-
nun, tümüyle mevcut sınırlamalardan arındırılıp; memurların 
emeklilik ikramiyesine benzer bir düzenlemeyle fesh gerek-
çesinden bağımsız bir düzenlemeye kavuşturulması etkili bir 
çözüm oluşturacaktır. Böylesi bir durumda iş ilişkilerindeki 
çekişmenin büyük bölümü de ortadan kalkacaktır.

R. ÖZKİLERCİ: Sayın Hakim; bir hakim bir erkek olarak ka-
dına yönelik şiddette artışı nasıl yorumluyorsunuz?

Ercan TURAN: Türkiye özelinde kadına yönelik şiddet artmış 
mıdır, yoksa daha görünür mü olmuştur, bu yönden bakmak 
gerektiğini düşünüyorum. Bugün şiddetin gerekçeleri arasın-
da ön planda görünen ve belki reyting savaşları kapsamın-
da yenileri  üretilmeye çalışılan törelerden söz etme olanağı 
var ise de; asıl nedenlerin kadınların, toplumsal yaşamda çok 
uzun süredir devam eden; hangi açıdan bakılırsa bakılsın, 
toplumun en üretken ve ileri unsuru olmasına karşın, sof-
radaki yeri büyük şair Nazım’ın şiirindeki gibi konumlandı-
rılmaya çalışılan; yerleşik kültürde hiçbir zaman hak ettikleri 
saygıyı görememiş olmalarıdır.

Ancak, yakın zamana dek kadın sorunlarına duyarlı olduğu-
nu düşünen kadınların dahi tahmin edemediği zor koşullar-
da; Anadolu’nun ücra köşelerinde ve evinin içini bırakın, ya-
kınında çeşmeden akan suyu nimet sayan durumda yaşayan 
ve tüm bunları kader sayan kadınların, kendi bilinç düzeyle-
rinin artışı veya konuya duyarlı insanların olumlu çabalarıyla 
sorunların gün yüzüne çıkmaya başladığı; bunun da sorun 
yok gibi davranan bizleri sarstığı için şiddet arttı düşüncesi-
ne kapılıyoruz. Oysa pek bir şeyin değişmediği, bir tür kralın 
giysi durumunu fark etme var sanıyorum.

Ancak, yeryüzünde tüm sorunların, özelinde aile içindeki so-
runların çözümü ve çocuk eğitiminde şiddetin yöntem olarak 
kullanımının terk edilmesi gereği de büyük önem arz ediyor. 
Şiddet dalgasından tek bir grubu soyutlayıp kurtarmak pek 
mümkün değil. İşyerinde, okulda, karakolda, cezaevinde ve 
dünyanın her neresinde olursa olsun, şiddet kullanımının in-
sani bir yaklaşım olmadığını benimseyip benimsetmeden, bu 
anlayış içinde büyüyen çocuklar yetiştirmeden durumun kısa 
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dönemde kesin çözümü olanaklı görünmüyorsa da; mevcut 
yasal olanakları yine de en etkili biçimde kullanarak, ceza-
nın önleyici etkisinin yaşama geçirilmesi kısa dönemde yarar 
sağlayabilecektir.

R. ÖZKİLERCİ: İş Kanununda mobbingle ilgili özel bir  dü-
zenleme bulunmamakta, kıyas yolu ile yorumlar yapılmak-
tadır. Bu durum sorunlar yaşanmasına neden olmakta mı-
dır? Mahkemenizde görülmekte olan mobbing davalarını 
değerlendirdiğinizde davacıların cinsiyeti konusunda bir 
değerlendirme yapabilir misiniz?

Ercan TURAN: Daha önce de değindiğimiz gibi, sistematik 
psikolojik şiddet uygulaması olarak ortaya çıkan, temelinde 
çalışanın belirli bir niteliğini ön plana çıkararak ayırım yapan 
ve bunun üzerinden işçiyi yıpratan bu tür eylemler, kadın-
ların cinsiyet veya farklı niteliklerinden; özellikle çalışırken 
hamile kalmaları halinde yıldırma politikalarına tabi tutul-
malarına neden olabilmekte; hamileliğinin ortaya çıkmasıyla 
işten ayrılmaya zorlandığı, bu yönde taciz edildiği şikayeti-
ni dile getiren çok sayıda kadın çalışan bulunmakta. Ancak 
itiraf etmeliyim ki, mobbing kavramı yargı uygulamamızda 
henüz tam olarak algılanıp, unsurları ortaya konulabilmiş 
durumda değil. Kişisel olarak da, sistematik yıpratma dav-
ranışlarının hangi boyuta çıkınca mobbing olarak nitelene-
bileceğini tam olarak bildiğimi söyleyemiyorum. Çünkü, iş 
piyasasındaki aşırı rekabetçi yapı; performans kriteri olarak 
çalışanların önüne konulan ve çok uzun yıllar önce C. Chap-
lin’in Modern Zamanlar filmindeki bant işçisinin yemeğe gi-
derken dahi vida sıkma hareketini sürdürdüğü çalışma sis-
temlerinin; çalışandan parça başı saniye hesabıyla isteyen 
üretim planlarının başlı başına sistematik yıpratıcı eylem mi 
sayılacağı; yoksa çağın hızıyla bilgi ve deneyim birikimine 
bağlı olarak işçiden beklentinin de bu yönde yükseltilme-
si mi gerekiyor. Dediğim gibi bu kavram henüz en az bilip 
uyguladığımız kavramlardandır. Bu tür uygulamaya tabi ol-
duğunu iddia edenler de maruz kaldıkları eylemi tam olarak 
niteleyemiyorlar. Bu belirsizlikler tabi ki bu konunun yargısal 
çözümünde zorluklar yaratıyor. Bir yandan da konu hakkında 
bilimsel yayınların hızla artması, dünya deneyimini de payla-
şarak doğru çözümleri daha çabuk üretmede umut veriyor.

R. ÖZKİLERCİ: Son olarak; eklemek istediğiniz başkaca hu-
suslar var mı?

Ercan TURAN: Kendimi temelde sosyal güvenlik hakkı ko-
nusunda karınca kararınca çaba içinde gördüğüm için bu 
konunun önemi üzerinde durulması gereğine değinmek is-
tiyorum. Sosyal güvenlik hukukunun mevcut hukuk dalları 
arasında en fazla insanı ilgilendiren, yaşayanların yanında, 
doğacaklar ile ölmüş insanları dahi haklar yönünden kapsa-
mında tutan böylesi bir hukuk dalının Hukuk Fakültelerinde 
ders olarak okutulmaması; bu alanda popülist yaklaşımlarla 
oluşturulabilen düzenlemeleri, sosyal güvenlik hakkının özü-
ne uygun biçimde yorumlayıp uygulamaktan bizi alıkoyuyor.

Bunun yanında kişilerin, insan olma onuruna yaraşır bir  ya-
şam düzeyini sürdürebilmeleri için gerekli  asgari koşulları 
sağlamakla yükümlü olan Devletin, yapacağı her tür düzen-
lemenin yaşam hakkı temelinde gelişen ve kişiye sıkı sıkıya 
bağlı haklardan olan sosyal güvenlik hakkının yaygınlaşarak  
gerçekleşmesini sağlama gereklerini gözetme zorunluluğu 
bulunduğunu; uyum ve barış içinde bir toplumsal yaşamın  
koşulları arasında, kişiler ve riskler yönünden, elden geldi-
ğince geniş bir yelpazeye sahip sosyal güvenlik anlayışının  
benimsenip yaşama geçirilmesinin en önemli unsur olduğu 
bilinciyle hareket etmesi; bu yönde her konumda çaba gös-
terilmesi gerektiğini; barış içinde bir toplumun, yarın endi-
şesi olmayan insanlarla oluşturulabileceğini, bu konudaki 
en önemli unsurun da sosyal güvenlik olduğunu belirterek; 
kadınıyla erkeğiyle herkesi bu konuda daha duyarlı ve bilinçli 
olmaya davet ediyorum.

R. ÖZKİLERCİ: Bize vakit ayırdığınız ve bizimle görüşlerini-
zi paylaştığınız için İzmir Barosu Kadın Hakları Komisyonu 
adına çok teşekkür ederiz.

Ercan TURAN: Hukuk adına bir şeyler söylemeye çalışırken, 
sesinizin duyulması, aynı dilden konuşulması büyük mutlu-
luk; bu güzelliği yaşattığınız için ve insan hakları konusunda-
ki çabalarınız için ben teşekkür ederim. 
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“Ben bir yurt çocuğuyum,
Her bayram gözüm yolda,
Çocuklara alınır çikolata, bebek, araba,
Benimse istediğim yalnızca anne-baba…”

Üniversite yıllarımda bir yetiştirme  yurdunda ve çocuk yu-
vasında gönüllü anneydim. Oraya gitmek, orada o iç huzuru 
yakalamak, sevgiyi içtenlikle sunmak olabildiğince, onu hiç 
yaşamayanlara, en güzel duyguları yaşatıyordu bana…

İşte orada tanıdım onu. Işıl ışıl bakan zeytin gözleri, o 
gözlerdeki hüzün ve ürkek hali çekti beni. Gülümseyerek 
baktım. Gözleri gözlerime değdi ve hayatıma girdi. 

İçimi acıttı öyküsü. Çocuk Yuvasında büyümüş. Annesiz, 
babasız, yalnız. 

Annesi, yaşadıkları köyün en güzel kadını. Sevdiği adamla 
evleniyor. Seviyor seviliyor. Mutlu. Hayalleri var onunla. Bir-
likte yaşayacaklar, bir ömür. Çocukları olacak, kızlar, erkekler 
boy boy. Onun bebekleri, oyuncakları olmamış küçükken. 
Çocuklarının olacak. Bebekler, arabalar alacak onlara. Kızlar 
sevdiğiyle evlenecek, güzel mutlu yuvaları olacak. Oğlan-
lar askerliğini yapıp bir kız sevecek, gelin getirecek onlara. 
Geceler uzun, geceler hayallerle dolu…

Bir gün sevdiğini işe yolladı. Sevinçle çıktı dışarı. Akşama ne 
yapsaydı, neler pişirseydi… Hiç yapamadı onları. Pişiremedi 
kocasına sevdiği yemekleri… 

SEÇİLEMEYEN 
HAYATLAR

Hiç anlatamadı sonra, hiç konuşamadı. Kaç kişiydiler bile-
medi, nasıl götürdüler, nasıl kıydılar. Kaç kez tecavüz ettiler... 
Hiç bilemedi yolun kenarına nasıl bırakıldığını, oraya nasıl 
geldiğini. Hiç hatırlayamadı bir daha sevdiğini, hayallerini, 
hayallerinde büyüttüklerini. Onu neden bırakıp gittiğini 
anlayamadı. Sokaklardaydı artık… Komşular bakıyordu ona. 
Karnı neden büyüyordu onu da anlamıyordu. Doğurdu 
kızını… Bebekler alamadı ona, oyuncaklar. Hatırlayamadı 
hayallerini, hayalleri olduğunu. Bıraktı çocuğunu, gitti. Bir 
daha kimse görmedi onu. Nereye gitti kimse bilmedi. Yitip 
gitti hayalleri gibi köyün en güzeli…

Annesinin öyküsü müydü gözlerine o hüznü taşıyan. Babası-
nı bilmeyişi, annesini hiç tanımayışı mı?

Onu ailemize kattığımızda artık gözleri ışıldıyordu. Bir evi, 
anne, baba ve kardeşleri vardı. İlk kez ev ortamındaydı.  
Resmi kuralların, soğukluğun olmadığı sıcacık bir ev. Sık sık 
birlkte oluyorduk. Coşkuluydu, mutluydu bizlerle… 

Ayrıldık sonra. Başka bir kente taşındık babamın tayini ne-
deniyle. Özlüyorduk onu, o da bizi… Telefonlaşıyorduk. 

Bir gün güzel bir haber verdi bize. İstiyorlardı onu, bir aile 
oğullarıyla evlendirmek için talepte bulunmuştu. İsteme-
ye gelmişlerdi. O, bir ailesi olduğunu söylemişti. Onlardan 
istemeliydiler… İstediler bizden onu. Düğününe ben gide-
medim. Annem, babam ve kardeşim oradaydılar. Gözleri 
ışıldamış onları görünce. İçinde kuşlar, kelebekler dans 
etmiş. Onlarla havalanmış, uçmuş sanki… Annem, babam 
diyerek coşkuyla tanıştırmış. Düğün boyunca hiç ayrılmamış 
yanlarından, ellerini bırakmamış. Düğün orkestrası gelinin 
ailesini davet ettiğinde annem, babam ve kardeşim pistte 
yerini almış. İçlerinde garip, tatlı, buruk bir mutluluk…

Annem bunları benimle paylaştığında duygu yoğunluğun-
dan ikimiz de ağlıyorduk…

Sonra… Nedense kopardılar onu bizden, görüştürmediler. 
Kayboldu gitti. Göremedim bir daha ama hala hayatımda, 
aklımda…

Bu, sadece biriydi. Ve belki de en şanslısı... Daha nicelerini 
tanıdım orada. Hasan, Melek, Mehmet, Hatice… On seki-
zinde ayrılma zamanı geldiğinde, hayata karışıp gittiler. 
Bilinmiyor, şimdi neredeler… Günebakanlar yüzünü güneşe 
döner, güneşi seçer… Onlar hayatlarını seçemediler…  

Nuray YUMUŞAKER
Avukat, İzmir Barosu
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Kadınlar ki
iki kez üretirken yaşamı
iki kat ezilirler.
Acılar ne ki
yüzündeki çizgilerden yansıyan
yaşam kırıklıkları.
Yürekli sevdalar
büyütür düşlerinde kimi,
dantel yumaklarıyla sınanır
kimilerinin sabrı.
Tarla sürer kök söker
bobin sarar yazı yazar
tütün dizer usta eller;
evler kurar
sevgi sevgi
umut umut
halaya durur,
yumruk olur kavgada
yaşam için vuruşur.

Kadınlar ki
iki kez üretirken yaşamı
iki kat ezilirler.
Yine de umudu yitirmezler,
sevmekten vazgeçmezler.

Akdeniz’in Rengi Mavi,Evrensel Basım Yayın

Sen bir masal olsan da yüreğimde,
Hüzün çicek açtı gönlümde
ve
Masal Kaf dağının ardında kaldı.

Biliyorum hepsi dedikodu lakin;
Duymadım
Duyurdular
Görmedim
Gösterdiler
İnanmadım, inandılar.

Gülsüm CENGİZ

Kadınlar Ki… Tablo

3. Çoğul Şahısların Zaferi

Nilgün ŞENTUNA
Avukat, İzmir Barosu

Nilgün ŞENTUNA
Avukat, İzmir Barosu

Şiir Köşesi
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“Eve kapatılmış, siyasal karar mekanizma-
sından uzak, cinselliği yadsınmış, kültür ve 
kitle iletişim araçları tarafından şartlanmış 
olan kadınım ben. Hapsedilmiş Kadın.” 

Avukat Gisele Halimi Tunus’ta, yoksul ve beş çocuklu bir Mu-
sevi ailesinin en büyük kızı olarak dünyaya gelmiştir. “Anne-
annen böyle yaşadı, ben böyle yaşıyorum, sen de böyle ya-
şayacaksın, dünyayı değiştirecek olan sen değilsin herhalde” 
diyen annesi, onu 16 yaşındayken 35 yaşındaki bir zeytinyağı 
tüccarıyla evlendirmeye kalkışmış, ancak Gisele buna karşı 
çıkmış ve annesinin tüm hayallerini yıkarak ilk olarak liseyi 
okumak için Fransa’ya gitmiş, hem çalışmış hem de okula de-
vam etmiştir. Tunus’ta bugün bile kuraldışı sayılabilecek bir 

yaşam çizgisini seçmiştir.

Gisele kadınlara reva gö-
rülenlerden başlayarak, 
haksızlıklarla dolu olan 
dünyada haksızlığa uğra-
yan ve ezilenlerden yana 
bir mücadeleye girişmiştir. 
Antisemitizm, sömürgeci-
lik, Cezayir savaşı, Fransız 
solunun kavgaları gibi çok 
çeşitli mücadeleler içinde 
yer almıştır.

Gisele Halimi, yirmi yaşın-
dayken doğurmak isteme-

diği bir çocuğu “ortaçağ 
yöntemleriyle düşürmek 
için karnına takılan bir son-
dayla“ Tunus bağımsızlık 
savaşının en önemli siya-
si davalarından birisi olan 
Moknin Davasında haksız-
lığa uğrayanların savun-
masını üstlenmiş, bu sıra-
da  anestezi kullanılmadan 
yapılan ilk kürtajı, ona bir 
işkence gibi gelmiştir.

Bu dava sırasında bir kadın 
avukat olarak haksızlıklara 
karşı savunmalarda bulu-
nurken kendi bedeniyle il-
gili herhangi bir şey yapamıyor oluşu onu çok rahatsız etmiş, 
bu dava sırasında yaşadığı acı ona kürtaj hakkıyla ilgili yasal 
düzenlemeler yapılması gerektiği konusunda mücadele ilha-
mı vermiştir. 

Halimi’nin kadınların kendi bedenleriyle ilgili en temel kararı 
olan doğurma ya da doğurmama kararını özgürce almalarını 
önleyen yasalara karşı, ”kadınların kendileri üzerinde iktidar 
kurabilme hakkını“ kabul ettirmek üzere savunmasını üstlen-
diği Bobigny Davası ise bu yazının konusu olacaktır.

“Bu dava çocuk aldırmanın ilk ve tek politik davasıdır” Fran-
sa’da onyedi yaşındaki kızı Marie-Claire’in doğurmak isteme-
diği çocuğunu aldırmasına yardımcı olduğu için yargılanan 
Metro işçisi Michele Chevalier“ ama yargıç bey “Ben suçlu 
değilim. Suçlu olan sizin yasanız” diyerek, mahkemeyi bir 
kürsü haline dönüştürmeye karar veren tüm kadınlarla birlik-
te yargıçları aşarak kamuoyuna seslenmiştir.

Bobigny davasından bugüne… 
KÜRTAJ HAKKI

Şenay TAVUZ
Avukat, İzmir Barosu
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Bu davada; suçlanan kadınlar yargılayanları ve ataerkil iktida-
rı suçladılar. Baskıcı ve çağdışı 1920 Ceza Yasasını, kadınları 
gizli kürtaja ve dolayısıyla drama sürükleyen 317. maddeyi 
protesto ettiler. CHOİSİR adlı kadın örgütlenmesini yaratan 
kadınlar, kürtajın bir hak olarak tanınmasını isteyerek hükü-
meti yeni bir yasa hazırlamaya zorladılar. 

17 Ocak 1975 yılında resmen ilan edilen “Simon Veil Yasası” 
uygulamadaki zorluklara karşın kadınların büyük bir zaferiy-
di. 

Nisan 1971‘de bazı kadınlar kürtajın yasaklanmasını kınamak, 
korunmayı ve özgür kürtaj hakkını savunmak için, kimilerinin 
utanç verici olarak nitelendirdiği şaşırtıcı bir eyleme başvur-
dular. “343’lerin Bildirisi” yayınlandı. Bu bildiriyi imzalayanla-
rın çoğu edebiyat alanında, sinemda, tiyatroda isim yapmış 
kişilerdi. Catherine Deneuve, Marguerite Duras, Simone De 
Beauvoir, Françoise Sagan gibi. Bildiriyi imzalayanların içinde 
Gisele Halimi de yer almıştır. Bildiriyi imzalayan ancak ünlü 
olmayan pek çok kadın aşağılanmış, psikolojik olarak baskı 
altına alınmış, bir kısmının işlerine son verilmiştir. Bu baskı-
lardan sonra kadınların örgütlü olarak mücadeleye devam 
etmeleri gerektiğini düşünen Halimi ünlü pek çok yazar ve 
sanatçıyla da görüşerek ev toplantıları yapmaya başlamışlar, 
sokak gösterileri yapmışlar ve değişik eylemler ortaya koy-
muşlar, taslak yasa hazırlamışlardır. Gebeliği önleme ve kür-
tajla ilgili bir yasa hazırlanması için çalışan hareketin tasarısı 
sonradan Sosyalist Partinin önerisi olarak parlamentoya su-
nulmuştur. Harekete doktor ve hukukçuların desteği artmış 
kısa zamanda kitlesel bir örgütlenmeye dönüşmüştür. Choisir 
hareketinin üç mücadele alanını vardı.

1) Gebelikten korunma ve cinsel eğitim,

2) 1920 yasasının yürürlükten kaldırılması, 

3) Sanıkların ücretsiz savunulması. 

Bobigny Davasında erkek arkadaşı tarafından tecavüze uğ-
rayan ve gebe kalan Marie-Claire annesi ve babasının yardı-
mıyla çocuğu aldırıyor. Erkek arkadaşı Daniel P. Araba çalmak 
suçundan tutuklanıyor, serbest bırakılmak için polislere “sizi 
ilgilendirebilecek bir şey biliyorum. Yattığım bir kız var, gebe 
kaldı ve kürtaj oldu“ diyerek kendini kurtarmak istiyor. Bu 
ihbardan sonra Marie-Claire, annesi ve babasının ifadesine 

başvuruluyor, polisler den korkan kız her şeyi anlatıyor. Ar-
dından kürtajı yapan iki kadın, babası, annesi ve kız hakkında 
dava açılıyor. Yaşı küçük olduğu için önce 11 Ekim’de Bobigny 
Çocuk Mahkemesinde dava açılıyor. Yargılama sürerken dışa-
rıda davayı izleyenler “Marie-Claire’i serbest bırakın,Hepimiz 
çocuk aldırdık” diye bağırıyorlar. Ardından bildiriler hazırla-
nıyor,pazarlarda,meydanlarda dağıtılıyor.  İlk olarak Marie-C-
laire’in davası olumlu sonuçlanmış ardından kürtajı yapan iki 
kadın, anne ve babasının yargılandığı dava süreci başlamıştır. 
Bu davada Paris’li ünlü bir profesörü uzman olarak dinleten 
Halimi savunmasıyla tüm ülkede davanın duyulmasını sağ-
lamıştır. Gazete, radyo ve televizyonlarda Profesörün fotoğ-
rafları ve açıklamalarına geniş yer veriliyor tüm ülkede her 
kesimden insan davayı desteklediklerini belirtiyorlar. Hareke-
tin üye sayısı 1972 Ağustosundan Kasım ayına kadar 300’den 
2000’e çıkıyor. Bobigny bir doruk noktası olmayı başarıyor. 
Ardından duruşmanın tümünün yayınlanmasına karar veren 
kadınlar bunu kitap olarak bastırıyorlar. Savcılık 1881 tarihli 
Basın Yasasının 39.maddesine göre yayınlanmasının suç ol-
duğunu söyleyerek baskı uygulamasına rağmen yayın 30.000 
den fazla satılıyor. Böylece Bobigny davası çocuk aldırmayla 
ilgili davaların yayınlanmasının yasaklanmasına ilişkin hü-
kümlerinde geçersiz kaldığını tüm kamuoyuna ilan etmiştir. 
Ardından Başbakan ve Cumhurbaşkanı çocuk aldırma konu-
sunu ele almak zorunda kalmışlardır. Sol partiler, Sosyalist 
ve Komünist partilerin de benimsemesi ile kadın hareketinin 
hazırladığı yasa önerisi kabul ediliyor.

Yasak dönemde mahkum edilen 461 kadının 141‘i işçi, 132’si 
ev hizmetçisi, 123’ü küçük devlet memuru, 61’i küçük tüccar, 
20 ev kadını, 16 satıcı ya da garson kız, 15 büro görevlisi, 11 
işçi kız, 2 hemşire, 1 öğretmen. 
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önünde yaptıkları kürtaj yasağı eyleminde gözaltına alınan 
Halkevleri üyesi 27 kadın hakkında da, bir yıldan altı yıla dek 
hapis istemiyle açılan davanın ikinci duruşması ise 14 Ara-
lık’ta görülecektir. 

Eskişehir’de kürtaj protestosu yapan Eskişehir demokratik 
Kadın Platformu üyeleri hakkında da ceza davası açılmıştır. 
Birçok kadın yargılanmaktadırlar.

Fakat bizler biliyoruz ki tüm baskı ve cezalar kendi bedenle-
rimiz ve yaşamlarımız üzerindeki karar hakkımızı elimizden 
alamayacaktır. Tarih bize bunu göstermiştir. Hapsedilmiş Ka-
dın Tarihini her alanda açığa çıkarmak ve öğrenmek bu yüz-
den çok anlamlıdır. 

Kaynak: Hapsedilmiş Kadın, Gisele Halimi

KISA KISA

Başbakan “Her Kürtaj Bir Uludere’dir” dedi.

Başbakan Erdoğan, kürtaj açıklamasına bir yenisini daha ek-
ledi, AKP Kadın Kolları Kongresi’nde “Her kürtaj bir Ulude-
re’dir” dedi.

26 Mayıs 2012

Eskişehir’de kürtaj yasasını protesto eden ve AKP İl Baş-
kanlığı’na yürümek isteyen Demokratik Kadın Platformu 
üyelerine polis müdahale etti, sekiz kişi gözaltına alındı.

Günümüzde, yüzlerce ka-
dının canı pahasına, ka-
dınların bedeni üzerinde 
iktidar kurmak isteyen 
erkek egemen anlayışlar 
dünyanın her yerinde ve 
Türkiye’de yeniden kürtaj 
hakkını yok etmek istiyor-
lar. Bir kaç ay önce Türki-
ye’de yaşadığımız kürtaj 
tartışmaları sırasında yapı-

lan mücadele hükümete geri adım attırabilmiştir. İzmir’de de 
kürtaj yasağına karşı etkili pek çok eylem yapılmıştır. Kadın-
lar bedenlerinin ülkenin nüfus politikalarına alet edilmemesi 
gerektiğini, gerici anlayışlara teslim olmayacaklarını herkese 

ilan etmiştir.

Ancak  kadınların bu en-
gellemeye karşı mücade-
lesi ne yazık ki hala yargı-
lanmaktadır. İstanbul’da 
kürtaj yasağını protesto 
etmek için Başbakanlık 
Ofisi  önünde eylem ya-
pan Halkevci kadınlar 1 yıl 
6 aydan üç yıla kadar hapis 
istemi ile yargılanmışlardır. 
Bu davanın 5 Kasım 2012 
tarihli ilk oturumunda be-
raat kararı verilmiştir. 
Yine  Ankara’da Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı 
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25 Kasım; ayrımcılığa, ataerkil toplum-
sal şiddete, aile içi şiddete, savaşa, ırk-
çılığa toplumsal cinsiyet eşitsizliğine 
ve kadınları, kadın haklarını yok sayan 
sistemlere karşı kadınların eylem günü.

25 Kasım, kadına yönelik şiddetin hem 
kadını hem de tüm toplumu saran sos-
yoekonomik koşullar, politik gelişmeler 
ve kültürel etkenlerle birlikte değerlen-
dirilerek gündeme taşınacak, bu özel 
günde gelinen nokta da karşılaşılan 
sorunlar enine boyuna tartışılacaktır hiç 
kuşkusuz. 

Kadına yönelik şiddet “kamusal veya 
özel yaşamda kadınlara fiziksel, cinsel 
veya psikolojik acı, ıstırap veren ya da 
verebilecek olan cinsiyete dayanan bir 
eylem, tehdit, zorlama, keyfi olarak öz-
gürlükten, ekonomik gereksinimlerden 
yoksun bırakma” olarak tanımlanıyor.

Ancak kadının bu alandaki sorunları, 
dertleri ortaya konulurken farklı, özel 
ve özgün her alanda yer alan mücade-
lesini de somut olarak ortaya koymak, 
attıkları her adımda onların gücüne güç 

“UMUT” 
O HEP VAR...

katacaktır. Sadece kadın olduğu için 
değil insan kimliği nedeniyle de ezilen, 
yok sayılan, ötekileştirilen kadının ken-
disine reva görülen dayatmayı kabul 
etmeyerek savaştığını, bu savaşı yalnız-
ca kendileri için değil gelecek nesilleri 
oluşturacak çocukları, yaşam alanları, 
hukukun üstünlüğüne dayalı bilimsel ve 
eşitlikçi bir toplum düzeni için verdikle-
rinin de altı çizilmelidir.

Büyük bir kısmı Mirabel kardeşleri, 
onların mücadelelerini ve onlara reva 
görülen sonu bilemez belki, ama çoğu 
tıpkı onlar gibi yaşam alanına ve bu 
alanda bulunan her şeye, çocuklarına, 
ailesine, havasına, suyuna taşına, top-
rağına, kısaca yaşama ölümüne sahip 
çıkar. Çünkü kadın olmanın kodları, on-
dan yaşamın devamını bekler.

İşte bu yazı da, Bizim Mirabel kardeş-
lerimizden, İzmir-Karaburun ve Mor-
doğan da yaşayan “Kaynarpınar Ka-
ranfil Kokulu Kadınları” ile, Kösedere 
Köyü, Eğlenhoca Köyü, Saip Köyü, Yayla 
Köyü, Küçükbahçe Köyü, Salman Köyü 
ve Mordoğan Beldesi kadınlarının, Ka-
raburun’daki BALIK ÇİFTLİKLERİNE, 
RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNE VE 
TAŞ-MICIR OCAKLARINA, talancı ve 
yağmacı girişimlere, bu uygulamalara 
izin veren karar odaklarına karşı doğa-
sını ve yaşam hakkını koruma yönün-

deki mücadelelerini anlatmak, tanıtmak 
için kalemi elime aldım. Ama farkettim 
ki yüzlerce sayfa yazılı anlatım yerine 
bir resim çok daha fazla şeyi anlatıyor.

Kadınlar; “Kendi yaşamı ve içinde yaşa-
dığı doğal çevre üstünde söz ve karar 
sahibi olma hakkının asgari gerekleri-
nin dahi yerine getirilmemiş olmasına, 
başlıca geçim kaynağı olan keçi yetişti-
riciliğinin, zeytinciliğin, bahçe tarımının 
ve yaşam alanlarının nasıl tahrip ettiğini 
kendi deneyimleriyle yaşamış olmaları 
nedeniyle; toplumsal ve kültürel özgür-
lüklerinin keyfi olarak kısıtlanması ve 
ekonomik gereksinimlerinden yoksun 
bırakılmaları” şeklinde kendilerine yö-
nelen şiddete baş kaldırıyorlar. 

UMUDUMUZU HEP SICAK TUTU-
YORLAR. Selam olsun onurlu müca-
delelerine. 

Çiğdem ATEŞ
Avukat, İzmir Barosu
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Yeryüzünde, çeşitli ülkelerde yapılan 
araştırmalar, kadınların mobinge erkek-
lere göre daha fazla uğradığını göster-
mektedir. Aşağıdaki istatisliklerde de 
bu açığa çıkmaktadır. Kısaca mobbing 
kadına yönelik şiddetin bir türüdür.

İngilizce “mobbing” kavramı, “mob” 
kökünden gelmektedir. “Mob” sözcüğü, 
aşırı şiddetle ilişkili ve yasaya uygun ol-
mayan kalabalık anlamındadır. Sözcük, 
Latince “mo-bile vulgus”‘dan  türemiş-
tir. Kişilerin yaşamında, maddi manevi 
çok büyük zarara yol açan duygusal ta-
ciz, ancak yakın geçmişte başlı başına 
bir olgu olarak tanımlanmış ve Kuzey 
Amerika’dan Avrupa ülkelerine, oradan 
Japonya’ya kabul gören bir isme kavuş-
muştur: 

Günümüzde mobbing, sözcüğü bir 
kimseyi sıkıştırmak, çevresini kuşatmak, 
rahatsız etmek ve sıkıntı vermek anla-
mında kullanılmaktadır. 

1980’li yılların başında Almanya do-
ğumlu İsveç’li bilim adamı Heinz Ley-

mann bu sözcük ile iş yerlerindeki, taciz 
ve benzer davranışları isimlendirmiştir. 
Mobbing ile ilgili ilk bilimsel çalışmalar 
80’li yılların başında İskandinav ülke-
lerinde ve özellikle çalışma psikolojisi 
alanında yapılmıştır. Kavram olarak mo-
bingi ele alacak olursak, kişinin bulun-
duğu ortamdan dışlandığı ve ruh sağ-
lığının bozulmasına sebebiyet verecek 
seviyede kötü muameleye maruz bıra-
kıldığı olumsuz davranış yaklaşımı ve 
sonucu olarak kabul edilmektedir.

Mobing sadece işyerlerinde uygulanan 
bir şiddet türü değildir. Çoğunlıkla hi-
yerarşik yapılanmış gruplar, örgütler-
de, gücü elinde bulunduran kişinin ya 
da grubun, diğerlerine ya da diğerine 
psikolojik, bazende fiziksel yollardan, 
uzun süreli sistematik baskı, şiddet uy-
gulaması olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Okullarda, sağlık kuruluşlarında, kar 
amacı gütmeyen örgütlerde de sıkça 
rastlanan bir şiddet türüdür. Örneğin 
üniversitelerde, öğretim üyeleri ara-
sında çok sık olduğu belirtilmektedir. 
Psikolog Michael H. Harrison, Ph.D., 
ABD’de 9.000 kamu çalışanı üzerinde 
yapılan araştırmada, kadın çalışanla-
rın % 42’sinin, erkek çalışanların ise % 
15’inin son iki yılda mobbinge uğra-
dığını, belirtiyor. Leymann İsveç’te in-
tiharların % 15’inin mobbing kaynaklı 
olduğunu söylüyor. 

1998 ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) 
Raporuna göre, 1996 yılında Avrupa 
Birliğinin 15 üye ülkesinde gerçekleşti-
rilen 15800 görüşmenin sonuçları şöy-
ledir. Bir önceki yıl içinde çalışanların, 

%4’ünün (6 milyon çalışan) fiziksel şid-
dete,

%2’sinin (3 milyon çalışan) cinsel tacize 
ve

%8’inin (12 milyon çalışan) mobbinge 
maruz kaldığı doğrultusundadır.

İngiltere’de yapılan araştırma sonuçla-
rına göre çalışanların, %53’ü mobbinge 
maruz kalmış ve %78’i de bu olaylara 
tanıklık etmiştir.

İsveç’te yapılan istatistiksel bir araştır-
manın bulgularına göre ise bir yıl içinde 
gerçekleşen intiharların %15’inin ne-
deni mobbingdir. İsveç ve Almanya’da 
yüzbinlerce mobbing mağdurunun 
erken emekli oldukları veya psikiyatri 
kliniklerinde yatarak tedavi edildikle-
ri kayıtlarda yer almaktadır. İtalya’da 1 
milyondan fazla çalışanın mobbing kur-
banı olduğu bildirilmektedir. 

Türkiye’de, mobbing konusunda yapıl-
mış anket çalışmalarından birinin özeti 
ve analizi aşağıda yer almaktadır.

Ayşen ERDOĞAN
Avukat, İzmir Barosu

“MOBBING” KADINA YÖNELİK 
ŞİDDETİN BİR TÜRÜDÜR.
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2008-2009 arasında MBADMP’ne ya-
pılan 135 başvurunun sahibine uygula-
nan anketin sonuçları (*Mobbing Bilgi-
lendirme Araştırma ve Destek Merkezi 
Projesi)

Cinsiyet:
Kadın  % 67
Erkek  % 33

Yaş:
61-üstü  % 1
51-60  % 7
41-50  % 17
31-40  % 36
21-30  % 35
0-20  % 4

Eğitim Düzeyi:
Yüksek lisans  % 32
Üniversite  % 57
Lise  % 11

Gelir Düzeyi:
5000 TL-üstü  % 13
2500-5000 TL  % 23
1000-2500 TL  % 45
550-1000 TL  % 11
Asgari ücret  % 8

Çalışma Alanı:
Özel sektör  % 70
Kamu  % 28
Sivil toplum örgütleri  % 1

Görev ve Pozisyon:
Genel Müdür / Koordinatör  % 4
Şef / Müdür / Proje yöneticisi  % 36
Memur / Eleman / Uzman  % 60

Mobbing, üst yönetimden alt kademe-
lere yöneltildiği gibi, eşit koşullar için-
de bulunan çalışanların ,cinsiyet ayrımı, 
çekememezlik, rekabet, kişisel hoşnut-

suzluk gibi gerekçelerle birbirlerine 
uyguladıkları şiddettir. Az rastlansa da 
çalışandan yöneticiye de uygulanabil-
mektedir. Mobbing ile asıl hedeflenen 
kişinin onur ve saygınlığıdır. Düşünce 
ve inanç ayrılığından, kıskançlık ve cin-
siyet ayrımına kadar çok çeşitli sebep-
lerle yapılabilmektedir. 

Mobing kurbanları, özellikle yaratıcı 
insanların ürettikleri yeni fikirlerin di-
ğerlerini rahatsız etmesi ve daha yük-
sek mevkilerde çalışan kişiler için tehdit 
oluşturmasının nedeni ile seçilmiş ki-
şilerdir. Mobing, bazan da iş yerinde-
ki kişi veya kişiler üzerinde sistematik 
baskı yaratarak ahlâk dışı yaklaşımla iş 
performansını ve dayanma gücünü yok 
edip, işten ayrılmaya zorlamak için kul-
lanılmaktadır. 

Uluslararası hukukta da yeni tartışılan 
bir olgu olduğu için, direk mobingi he-
defleyen çok fazla düzenlemeye rastla-
mıyoruz. Mobbing olgusu, her şeyden 
önce, hukuk düzeninin özünü oluşturan 
temel insan hak ve özgürlüklerinin ih-
lali anlamına gelmektedir. Bu nedenle 
en başta insan haklarının ihlalidir. Bir-
leşmiş Milletler’in bütün üyeleri tara-
fından onaylanan İnsan Hakları Evren-
sel Beyannamesinde, “Bütün insanlar 
özgür doğarlar, eşit haklara ve değere 
sahiptirler. Akıl ve vicdan sahibi olarak, 
birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla 
davranmalıdırlar.” Hükmü yer almakta-
dır (United Nations, 1948) 

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), İş 
yerinde şiddet başlıklı raporu ile bull-
ying ve mobbing tanımlarını yapmış ve 
mobbingin en çok görüldüğü ülkelere 
tavsiye niteliğinde düzenlemelere yer 
vermiştir. 

Avrupa Birliği’nde, başta Avrupa Birliği 
Temel Haklar Şartı özel düzenlemeler 
getirmiştir. 1. madde; “İnsan onuruna 
saldırılamaz. İnsan onuruna saygı du-
yulup korunmalıdır.”, 4. madde; “Hiç 
kimseye işkence, insanlık dışı veya aşa-
ğılayıcı muameleler uygulanamaz, böy-
le cezalar verilemez.” demektedir. 21. 
madde, ayrımcılık yasağı ile ilgilidir. 31. 
madde, adil çalışma şartlarını düzenle-
miştir. Roma ve Amsterdam anlaşma-
larında da ayrımcılığı yasaklayan genel 
düzenlemeler bulunmaktadır. 

Türk Hukukunda da, mobbing kavra-
mı henüz çok yeni olup, mobbing’in 
önlenmesi ve buna ilişkin yaptırımlar 
hakkında özel bir düzenleme mevcut 
değildir. Bu nedenle konu hakkında ge-
nel düzenlemelere göre yorum yapmak 
gerekmektedir.

Anayasanın 10. maddesi kanun önünde 
eşitlik hükmüne yer vermiştir.

Anayasa’nın 12. maddesi temel hak ve 
hürriyetlerin niteliğini düzenlemektedir.  
Buna göre 12. maddede;

“Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, 
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve 
hürriyetlere sahiptir.

Temel hak ve hürriyetler, kişinin toplu-
ma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev 
ve sorumluluklarını da ihtiva eder.” de-
nilmektedir. 

17. maddede; ”Herkes, yaşama, maddi 
ve manevi varlığını koruma ve geliştir-
me hakkına sahiptir.

Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı 
haller dışında, kişinin vücut bütünlüğü-
ne dokunulamaz; rızası olmadan bilim-
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masın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş 
sözleşmesini sürenin bitiminden önce 
veya bildirim süresini beklemeksizin 
feshedebilir: 
II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uyma-
yan haller ve benzerleri: 
b) İşçinin, işveren yahut bunların aile 
üyelerinden birinin şeref ve namusu-
na dokunacak sözler sarfetmesi veya 
davranışlarda bulunması, yahut işveren 
hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız 
ihbar ve isnadlarda bulunması. 
c) İşçinin işverenin başka bir işçisine 
cinsel tacizde bulunması. 
d) İşçinin işverene yahut onun ailesi 
üyelerinden birine yahut işverenin baş-
ka işçisine sataşması... 
1/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren  
6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu’nun 
417. maddesi çok önemlidir. 417. mad-
de aynen şöyledir: 
“MADDE 417 - İşveren, hizmet ilişkisin-
de işçinin kişiliğini korumak ve saygı 
göstermek ve işyerinde dürüstlük il-
kelerine uygun bir düzeni sağlamakla, 
özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel 
tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere 
uğramış olanların daha fazla zarar gör-
memeleri için gerekli önlemleri almakla 
yükümlüdür. 

sel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.
Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; 
kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan 
bir cezaya veya muameleye tabi tutula-
maz.”, denilerek mobingin insan onuru-
na, manevi bütünlüğüne aykırı yönünü 
anımsatmaktadır. 
49. maddede, çalışmanın herkesin hak-
kı olduğu, devletin, çalışanların hayat 
seviyesini yükseltmek, çalışma hayatı-
nı geliştirmek için çalışanları ve işsiz-
leri korumak, çalışmayı desteklemek, 
işsizliği önlemeye elverişli ekonomik 
bir ortam yaratmak ve çalışma barışını 
sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı  
vurgulanmaktadır. 
50. maddede, kimsenin, yaşına, cinsi-
yetine ve gücüne uymayan işlerde ça-
lıştırılamayacağı, küçüklerin ve kadınla-
rın, bedeni ve ruhi yetersizliği olanların 
çalışma şartları bakımından özel olarak 
korunacağı söylenmektedir. 
Mobingin en çok rastlandığı alanlardan 
biriside çalışma alanı olduğu için Ana-
yasamızdaki bu maddeler  önemlidir. 
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 5’inci mad-
desinde, işverenin işçilere karşı eşit 
davranma yükümlülüğü oldukça geniş 
bir biçimde düzenlenmiştir. 
Kaynağını, İnsan Hakları Sözleşmesi, 
Uluslararası Çalışma Örgütü ve Avrupa 
Birliği tüzük ve yönergeleriyle, Anaya-
sa’nın 10’uncu maddesinden alan eşit 
davranma ilkesi başlıklı 5’inci maddeye 
göre; “İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siya-
sal düşünce, felsefi inanç, din ve mez-
hep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım 
yapılamaz.” denilmektedir. 
Gelelim işçinin İş Sözleşmesini Haklı 
Nedenle Fesih Hakkı konusuna. Mob-
bing konusu eylem işçinin veya ailesi 
üyelerinden birinin şeref ve namusu-

na dokunacak sözler veya davranışlar 
şeklinde oluşmuşsa, mobbinge maruz 
kalan işçi, İş Kanunu 24. maddesinin 
II/b-c-d fıkralarına göre iş sözleşmesini 
ihbar süresini beklemeden derhal haklı 
nedenle feshedebilir. Maddenin ilgili kı-
sımları şöyledir: 
“MADDE 24 - Süresi belirli olsun veya 
olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş 
sözleşmesini sürenin bitiminden önce 
veya bildirim süresini beklemeksizin 
feshedebilir: 
II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uyma-
yan haller ve benzerleri:
b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerin-
den birinin şeref ve namusuna dokuna-
cak şekilde sözler söyler, davranışlarda 
bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bu-
lunursa. 
c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden 
birine karşı sataşmada bulunur veya 
gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi 
üyelerinden birini kanuna karşı davra-
nışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut 
işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı 
hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut 
işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı 
asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulu-
nursa. 
d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü 
kişiler tarafından işyerinde cinsel ta-
cize uğraması ve bu durumu işverene 
bildirmesine rağmen gerekli önlemler 
alınmazsa. 
İşveren açısından da İş Sözleşmesini 
Haklı Nedenle Fesih Hakkı söz konusu-
dur. İş Kanunu 25. maddesinin II/b-c-d 
fıkralarına göre iş sözleşmesini ihbar 
süresini beklemeden derhal haklı ne-
denle feshedebilir. 25. maddenin konu-
muzla ilgili kısmı şöyledir: 
MADDE 25 - Süresi belirli olsun veya ol-
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İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenli-
ğinin sağlanması için gerekli her türlü 
önlemi almak, araç ve gereçleri noksan-
sız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda alınan her türlü 
önleme uymakla yükümlüdür.  

İşverenin yukarıdaki hükümler dahil, 
kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı 
nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütün-
lüğünün zedelenmesi veya kişilik hak-
larının ihlaline bağlı zararların tazmini, 
sözleşmeye aykırılıktan doğan sorum-
luluk hükümlerine tabidir.” 

Görüldüğü gibi bu maddede işvere-
ne önemli yükümlülükler getirilmiştir. 
Bunlar en başta mobing konusunda uy-
gulanmalıdır. Ayrıca işveren iş yerinde 
teknik açıdan uygulanabilir ve işyerinin 
özelliklerine uygun olan önlemleri al-
makla yükümlüdür. 

Medeni Kanun açısından mobbingi ele 
alacak olursak, en başta kişilik hakları-
nın ihlali nedeniyle açılabilecek davalar 
aklımıza gelir. Türk Medeni Kanunu’na 
göre mobbing nedeniyle kişilik hakları 
saldırıya uğrayan kişi; kişilik haklarının 
ihlali nedeniyle maddi ve manevi taz-
minat davası açabilir. Ancak burada 
mobbing eylemi ile meydana gelen 
maddi ve/veya manevi zarar arasında 
illiyet(nedensellik) bağı bulunması ve 
en önemlisi de bunun ispat edilmesi 
gerekmektedir. 

Türk Medeni Kanunu, kişilik hakkının 
konusuna giren kişisel değerleri tek tek 
sayma yoluna gitmemiş, genel nitelik-
te bir hüküm getirme yolunu seçmiştir. 
Öncelikle 2. madde, dürüst davranma 
ilkesinden söz etmekte, ”Herkes, hak-
larını kullanırken ve borçlarını yerine 
getirirken dürüstlük kurallarına uymak 
zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye 

kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” 
demektedir. 

Medeni Kanun’un 24’üncü maddesine 
göre; “Hukuka aykırı olarak kişilik hak-
kına saldırılan kimse, hâkimden, saldı-
rıda bulunanlara  karşı korunmasını is-
teyebilir.” 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuz, 1. 
maddeyle, ceza kanunun amacını dü-
zenlemiştir. Bu maddeye göre ”Ceza 
Kanununun amacı; kişi hak ve özgür-
lüklerini, kamu düzen ve güvenliği-
ni, hukuk devletini, kamu sağlığını ve 
çevreyi, toplum barışını korumak, suç 
işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu 
amacın gerçekleştirilmesi için ceza so-
rumluluğunun temel esasları ile suçlar, 
ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri 
düzenlenmiştir.“ 

Mobbing kapsamında belirli bir süreç 
içerisinde gerçekleştirilen davranış bi-
çimleri bir bütün olarak ele alındığın-
da, yılgınlık, uykusuzluk, depresyon, 
kaygı, ağlama krizleri, unutkanlık, alın-
ganlık, suskunluk ve hareketsiz kalma, 
yaşamdan zevk almama gibi intihara 
kadar varan zararlı etkiler ortaya çıkara-
bilmektedir. Mobing nedeniyle intihar 
edenlerin hiç de az olmadığını düşüne-
cek olursak, İntihara Yönlendirme Su-
çundan söz edebiliriz. (TCK m. 84) 

Mobbing yoluyla gerçekleştirilen suç 
tipleri bakımından kasten yaralama 
suçu önemli bir role sahiptir. (TCK m. 
86-87) Kasten yaralama, başkasının be-
den bütünlüğünü ihlal eden veya sağ-
lığa zarar veren davranışlarla işlenir. Bu 
suçun oluşması için failin kastının, söz 
konusu davranışı gerçekleştirmeye yö-
nelik olması gerekir. 
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İşkenceyi düzenleyen 94.madde mo-
bing içinde uyarlanabilir. Madde şöy-
ledir: 

“Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaş-
mayan ve bedensel veya ruhsal yönden 
acı çekmesine, algılama veya irade ye-
teneğinin etkilenmesine, aşağılanması-
na yol açacak davranışları gerçekleşti-
ren kamu görevlisi hakkında üç yıldan 
on iki yıla kadar hapis cezasına hükmo-
lunur. 

(2) Suçun; 

(a) Çocuğa, beden veya ruh bakımın-
dan kendisini savunamayacak durumda 
bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı, 

(b) Avukata veya diğer kamu görevli-
sine karşı görevi dolayısıyla, işlenmesi 
halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur. 

(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde 
gerçekleşmesi halinde, on yıldan onbeş 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(4) Bu suçun işlenişine iştirak eden di-
ğer kişiler de kamu görevlisi gibi ceza-
landırılır. 

(5) Bu suçun ihmali davranışla işlenme-
si halinde, verilecek cezada bu nedenle 
indirim yapılmaz.” 

Mobbing insanların eziyet çekmesine 
yol açan davranış biçimidir aynı zaman-
da. Eziyet ile ilgili 96. madde ele alınır-
sa, bu maddeden de yararlanılabilir. 

96.madde şöyledir: 

(1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol 

açacak davranışları gerçekleştiren kişi 
hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

(2) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fi-
illerin; 

a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından 
kendisini savunamayacak durumda bu-
lunan kişiye ya da gebe kadına karşı, 

b) Üstsoy veya altsoya, babalık veya 
analığa ya da eşe karşı, işlenmesi ha-
linde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Mobbingin genellikle kadınlara karşı 
yapıldığı ve cinsel saldırı, cinsel taciz 
şeklinde de olduğu çok açıkça orta-
dadır. Türk Ceza kanunun 102 ve 105.
maddeleri bu suçları düzenler. 

Cinsel saldırı, cinsel taciz suçları açısın-
dan temel sorun, hangi tür cinsel dav-
ranışların bu suçu oluşturacağı konu-
sunda ortaya çıkmaktadır. Cinsel saldırı 
suçu, “cinsel davranışlarla vücut doku-
nulmazlığının ihlal edilmesi” suretiyle 
işlenir. Burada da ispat sorunu önemli 
bir problem teşkil etmektedir. 

Sırf huzur ve sükûnunu bozmak ama-
cıyla mobbing mağduruna ısrarla tele-
fon etmek, gürültü yapmak ya da huku-
ka aykırı başka bir davranışta bulunmak 
Türk Ceza Kanunun 123. maddesinde 
düzenlenen, Kişilerin Huzur ve Sükûnu-
nu Bozma Suçunu oluşturur. 

Hakaret suçu, ceza hukuku açısından 
önem taşıyan mobbing davranışları

içerisinde çok sık gündeme gelmesi 

nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Türk 
Ceza Kanunun 125. maddesinde dü-
zenlenmiştir. 

Mobbing, gerçekleştirilen davranışın 
ancak bir ceza normunu ihlal edecek 
boyuta ulaşacak kadar yoğun olması 
durumunda, ceza hukuku bakımından 
önem taşır ve belirli bir suç tanımına 
uygun olması, kasten gerçekleştirilme-
si ve hukuka aykırı olması durumunda 
ceza yaptırımı ile karşılanır. 

Sadece ceza hukuku değil, diğer alan-
larda da ancak çok yoğun olması halin-
de göze çarpmakta ve hukuka aykırılığı 
bir ölçüde fark edilmektedir. 

Mobbing mağdurunun uygulamada en 
çok karşılaştığı sorun, ispat soru- nu-
dur. Türk Hukukunda mobbing ile ilgili 
düzenleme olmadığından ispat yüküyle 
ilgili de özel bir düzenleme bulunma-
maktadır. 

Mobingin, ülkemizde çok yaygın oldu-
ğunun fark edilmesi nedeniyle, Başba-
kanlık, 2011 yılında yayınladığı genelge 
ile bu konuda alınacak önlemleri şöyle 
belirlemiştir:

- 1. İşyerinde psikolojik tacizle mücade-
le öncelikle işverenin sorumluluğunda 
olup işverenler çalışanların tacize ma-
ruz kalmamaları için gerekli bütün ön-
lemleri alacaktır.

- 2. Bütün çalışanlar psikolojik taciz 
olarak değerlendirilebilecek her türlü 
eylem ve davranışlardan uzak duracak-
lardır.

- 3. Toplu iş sözleşmelerine işyerinde 
psikolojik taciz vakalarının yaşanmama-
sı için önleyici nitelikte hükümler konul-
masına özen gösterilecektir.
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- 4. Psikolojik tacizle mücadeleyi güç-
lendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik İletişim Merkezi, ALO 170 üzerin-
den psikologlar vasıtasıyla çalışanlara 
yardım ve destek sağlanacaktır.

- 5. Çalışanların uğradığı psikolojik taciz 
olaylarını izlemek, değerlendirmek ve 
önleyici politikalar üretmek üzere Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bün-
yesinde Devlet Personel Başkanlığı, si-
vil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların 
katılımıyla “Psikolojik Tacizle Mücadele 
Kurulu” kurulacaktır.

- 6. Denetim elemanları, psikolojik taciz 
şikâyetlerini titizlikle inceleyip en kısa 
sürede sonuçlandıracaktır.

- 7. Psikolojik taciz iddialarıyla ilgili yü-
rütülen iş ve işlemlerde kişilerin özel 
yaşamlarının korunmasına azami özen 
gösterilecektir.

- 8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-

lığı, Devlet Personel Başkanlığı ve sos-
yal taraflar, işyerlerinde psikolojik tacize 
yönelik farkındalık yaratmak amacıyla 
eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile 
seminerler düzenleyeceklerdir. Tüm 
bunların uygulanması ve kapsamının 
geliştirilmesi çok önemlidir. 

Mobing konusunda yapılacak çok şey 
vardır. Mobing uygulayana itiraz etmek, 
taciz edici söz ve davranışlarını durdur-
masını istemek, bu esnada yanında 
güvenilen ve gerekirse tanıklık edebile-
cek bir iş arkadaşı bulundurmak, ayrı-
ca olayları, verilen anlamsız emirleri ve 
uygulamaları yazılı olarak kaydetmek, 
mobing mağduru için ön planda yapıl-
ması gerekendir. Durum, yetkili birine 
rapor edilmeli, mobbinge uğrayanın 
eşiti ise üstüne, üstü ise yönetim kurulu 
ve insan kaynaklarına durum açıkça ve 
kanıtlarıyla bildirilmelidir. Daha sonra 
şikayet hakkında kurum içinde ne ya-
pıldığı araştırılmalıdır. İş arkadaşlarıyla 
durum paylaşılmalıdır. 

Mobbing, alkol ya da madde kullanımı, 
anksiete, öfke durumu, benlik saygısın-
da azalma hipertansiyon gibi psikoso-
matik rahatsızlıklar, depresyon hatta 
intiharla sonuçlanabilmektedir. Çoğu 
kez tıbbi ve psikolojik yardım artık zo-
runludur. Mobbinge maruz kalanlar, 
yaşadıklarının tanımlanmış bir  send-
rom olduğunu, uğradıkları tacizin ken-
di suçları olmadığını anlamalılar ve bu 
yönde mücadeleye devam etmelidirler. 
Aynı zamanda psikolojik yardım almak, 
onları yaşadıkları karşısında verecekleri 
mücadelede daha bilinçli ve güçlü kıla-
caktır. 

Mobbingde raporlama, kayıt, bildirim, 
tıbbi tedavi, danışmanlık ve rehabilitas-
yon son derece önemli başlıklardır. 

Mobbing mağduru olduğunu ifade 
eden kişilere adli tıp raporu düzenlen-
mesi sırasında en üst seviyede dikkatli 
olunmalı ve hatalı verilecek bir rapor 
ile kötü niyetli kişilerin konuyu istis-
mar edebileceklerini hiç akıldan çıkar-
madan iyi ve detaylı bir öykü alınması, 
mümkünse sosyal çalışmacı marifeti ile 
işyerinin ziyaret edilmesi ve nitelikli bir 
psikiyatrik değerlendirme desteği alın-
masının şart olduğu göz ardı edilme-
melidir. 

Mobbing kararına varılırken derinle-
mesine görüşme teknikleri ve disiplin-
ler arası dayanışma çok önemlidir. Bu 
konuda devlet kurumları yanında sen-
dikalar, sivil toplum kuruluşları, akade-
misyenler ve basına da önemli bir so-
rumluluk düşmektedir.
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6284 Sayılı Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesi ve Ailenin Korunması 
Yasası Çerçevesinde İzmir ilinde, 
İzmir Valiliği Aile ve Sosyal Politi-
kalar İl Müdürlüğü’nün yürüttüğü 
Hizmet ve Çalışmalar ile çok yakın-
da hizmete girecek Şiddet Önleme 
ve İzleme Merkezlerine dair Müdür 
yardımcısı Ayla Çelik’le konuştuk.

A. Arıkan: Öncelikle böyle bir söyleşi 
için zaman ayırdığınızdan dolayı İz-
mir Barosu Kadın Hakları Danışma 
ve Hukuk Araştırmaları Merkezi adına 
ve şahsım adına teşekkür ediyorum. 
Müdürlüğünüzün kuruluş yapısı nasıl-
dır? Müdürlüğünüze bağlı birimler ve 
görevleri nelerdir? Bu konuda kısaca 
meslektaşlarımızı bilgilendirir misi-
niz?

A. Çelik:  Önceden kısaca SHÇEK olarak 
adlandırılan, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme İl Müdürlüğü olarak hizmet 
yürütürken, 1 Ocak 2012 tarihiyle Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Taşra 

Müdürlüğü olarak, İzmir Aile ve Sosyal 
Politikalar il müdürlüğü olarak görevle-
rimize devam ediyoruz.

Bakanlık içinde beş aktif Genel Mü-
dürlük vardır. Bunlar, Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri, 
Sosyal Yardım Hizmetleri, Aile ve Top-
lum Hizmetleri, Yaşlı - Özürlü Hizmet-
leri Genel Müdürlükleridir. Bu Genel 
Müdürlüklerin de taşra teşkilatı olarak 
hizmetlerimiz devam etmektedir. İzmir 
il genelinde de Valilik Makamı bünye-
sinde İl müdürlüğünden sorumlu bir 
Vali Yardımcımız vardır. İl müdürümüz 
ve bu hizmetlerden sorumlu birer tane 

İl Müdür yardımcısı görev yapmaktadır. 
İl Müdür yardımcılarının altında da yine 
İl Müdürlüğü bünyesinde şube bazında 
hizmetler devam etmektedir. Fakat bu 
şubelere bağlı çeşitli kuruluşlarımız var.

Kadın hizmetlerine bağlı ilk kabul biri-
mimiz, ondan sonra 2 tane kadın konuk 
evimiz vardır. Bunun dışında yerel yö-
netimler tarafından işletilen kadın ko-
nuk evlerinin açılış ve ruhsatlandırmala-
rını yapmaktayız. Söz konusu hizmetler 
İlgili şubenin ve benim sorumluluğum 
altındadır.

A. Arıkan: İzmir’de kaç tane  sığınma-

Aytül ARIKAN
Avukat, İzmir Barosu

Söyleşi



İzmir Barosu Bülteni 25 Kasım Özel Sayısı - 28 -

evi olduğu ve kapasiteleri bir çok 
meslektaşımız tarafından da bilinme-
mektedir. İzmir’de ilçeleriyle birlikte 
toplamda kaç sığınma evi vardır? Ka-
pasiteleri nedir? 

A. Çelik: İl Müdürlüğümüze bağlı  bir 
tane ilk kabul birimimiz, 2 tane sığın-
ma evimiz var. Ayrıca İzmir Büyükşehir 
Belediyesinin Sığınmaevi var. Bunun 
dışında da bizim ruhsatlandırdığımız 4 
tane ilçe belediyesinin  kadın konuk evi 
var. Bir ilçe belediyesinin geçici barın-
ma merkezi var, ancak barınmaevi bizim 
yönetmeliğimizin kapsamında olmadı-
ğı için biz onu ruhsatlandıramıyoruz. 
Fakat ağırlıklı olarak kadın alanında 
hizmet veriyor. Ve gerçekten de kadın 
alanında İzmir de bir ayrıcalık olarak 
görüyoruz. Çünkü çok sıkıştığımız dö-
nemlerde burası sığınma evi hizmeti 
konusunda hizmet verebilmektedir. Bu-
nun dışında yine en son bir ilçe beledi-
yesinde dosyaları teslim edildi açılışı ve 
ruhsatlandırma şuanda devam ediyor, 
önümüzdeki hafta onlar hizmete başla-
yacaklar. Şu anda Belediyelerle birlikte 
toplam 164 kapasitemiz vardır. Bazen 
ilave 70 kapasite veriyoruz toplamda 
234 ediyor. Bu geçici barınma merke-
zinin kapasitesi buna dâhil değil. Onu 
dâhil etmeyelim ama acil durumlarda 
bize destek veriyor özellikle uzun resmi 
tatil günlerinde bayram tatillerinde ka-
pasite dolduğu anda ilk kabul biriminin 
o konuda desteğini veriyor. 

A. Arıkan: 6284 Sayılı Yasa açısından, 
19.9.2012 tarihli 2012-13 nolu genelge 
için İl müdürlüğünüzün görevlerini-
zi belirleyen düzenlemedir denilebilir 
mi?

A. Çelik: 2012-13 sayılı genelge, 6284 
sayılı kanunun uygulama yönetmeliği-

ne alternatif ara bir genelgedir.

A. Arıkan: 6284 sayılı yasa gereği , ko-
ruma kararlarını Bakanlığa iletiyorsu-
nuz. İzmir ‘in durumu nedir? 

A. Çelik: Sizin de bildiğiniz üzere, ka-
nunda bu tür görevleri ŞÖNİM (Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezleri) üstlene-
cek. ŞÖNİM’ler 7/24saat  hizmet vere-
cek Ocak ayına kadar yine Bakanımızın 
talimatıyla 9 ilde pilot uygulama baş-
layacak. Ondan sonra 2 yıl içerisinde 
de Türkiye genelinde yaygınlaşacak. O 
pilot iller içerinde İzmir olarak biz de 
varız. Genelgede de açık olarak diyor ki 
ŞÖNİM’ler açılana kadar bu görevleri il 
müdürlüğü ve ilçe müdürlükleri organi-
ze eder diyor.

Bu kapsamda tabi ki kanun çıktığı an-
dan itibaren kolluk tarafından alınan 
kararlar, mülkü amir kararları ve mahke-
me kararları alındıktan sonra müdürlü-
ğümüze bildirilmeye başlandı. Bununla 
ilgili Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü-
müz bunun sicilini tutma sorumluluğu-
nu vermiştir. Bu kapsamda bu sisteme 
bilgileri girmek adına bir ağ oluşturul-
du, tüm illere tebliğ edildi. Bu nedenle 
İzmir’i organize ettik. Şu anda İzmir de 
gerek önleyici tedbirler ile alınan aile 
mahkemesi önleyici tedbir kararları ile 
mülki amir onaylı kararlar müdürlüğü-
müze bildiriliyor ve biz sisteme giriş 
yapıyoruz ve sistemden de zaten genel 
müdürlüğe akışı oluyor. 

A. Arıkan: Yasa çıktığı tarihten bu 
yana toplam koruma kararı sayısı ne 
kadar?

A. Çelik: Toplam sayı hemen vereyim 
11 Ekim 2012 tarihi itibariyle gerek 
mülki amir onaylı gerek hâkim onaylı 
mahkeme kararları toplam 4876.

A. Arıkan: Peki, yine bu genelge kap-
samında hâkimin talebi ile tarafların 
geçmişi, sosyal durumu ile ilgili rapor 
alınır deniyor. Bu konuda rapor alındı 
mı?

A. Çelik: Kanunda, hakim talebi ile böy-
le bir raporun alınacağı düzenlenmiş, 
bugüne kadar yaklaşık 6 aylık bir süre 
geçti, hâkimlerimizden bugüne kadar 
böyle bir talep gelmedi. Ama bakanlık 
nezdinde yapılan toplantılarda diğer 
özellikle taşra illerinde yani daha küçük 
illerde bu tür talepler müdürlüklere ge-
liyormuş. Ama İzmir’de daha bununla 
ilgili hâkimlerimizden mahkemelerimiz-
den bir talep gelmedi.

A. Arıkan: Peki, hâkim talebi dışında, 
müdürlük bünyesinde müdürlük bün-
yesinde koruma kanunu etkileri nok-
tasında bir tespit, yada takip yapıldı 
mı? Yani alınan koruma kararının ta-
raflara etkileri noktasında bir değer-
lendirme var mı?

A. Çelik: Tabiî ki bu süreç daha çok 
yeni. Önümüzdeki süreç içerisinde ben-
ce hâkimlerin talebi bu noktada olacak. 
Yani şiddet hızını kesmeyecek, mağdur 
tedbir kararından sonra bir daha ko-
ruma isteyecek, bir daha isteyecek, bu 
sefer hâkim aynı kararı kaç defadır veri-
yorum, koruma kararının taraflara etki-
lerini inceleyelim diyecek. 

A. Arıkan: İl müdürlüğü olarak tedbir 
kararı alındı mı? 

A. Çelik: Gelen vakalar, tedbir kararlı 
olarak gelen vakalar. Ama tedbir kara-
rı olmadan bizim kurumumuzda kadın 
konuk evinde barınan veya tedbiri olup 
da mesela kocasının yerini tespit etmesi 
veya çocuğun okulunun yerini tespit et-
mesi ve çocuğa ve kadına yaklaşmama-
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sı hususunda tedbirleri yok. Kurumun 
gizliliğinden dolayı o tedbirleri biz aldı-
rıyoruz. Uzaklaştırma kararı aldırıyoruz, 
boşanma ile süreç başladığında çocuk-
lara alıp kaçırmaması ile tedbir aldırıyo-
ruz. Kişisel ilişkiyle ilgili tedbir aldırıyo-
ruz ondan sonra yine can güvenliği ile 
ilgili risk oluşturanlara geçici güvenlik 
tedbiri aldırıyoruz.

A. Arıkan: Netice itibariyle il müdür-
lüğü olarak vakaya göre ek tedbirler 
aldırıyorsunuz o halde.

A. Çelik: Eğer tedbiri yoksa tedbir ta-
lebinde bulundurtuyoruz. Mevcut ted-
bir eksik yada yetersiz ise yada yeni bir 
sorun yaşanmaya başladıysa, o konuda 
tedbir talep ediyoruz.

A. Arıkan: Şiddetin sonlandırılması 
özellikle toplumsal bilincin arttırılma-
sıyla da çok iç içe bir alan. Bu anlamda 
il müdürlüğü olarak hangi sivil toplum 
kuruluşlarıyla bugüne kadar çalıştınız 
ya da 2013’de bu anlamda hedefleriniz 
var mı?

A. Çelik: 2012’de İzmir Kadın Dayanış-
ma Derneği ile Kadın Hakları Koruma 
Derneği ile bir projemiz vardı. Aile içi 
şiddet mağdurlarına daha iyi hizmet 
verebilmek için yenilikçi yaklaşımlarda 
bulunmaya çalıştık, kadın toplum kuru-
luşlarıyla çeşitli  ziyaretler  yaptık. 

2010-2011 ve 2012 süreci içerisinde şu 
anda gerçi yine yönetmelik işleyiş bek-
leniyor bu her iki sivil toplum örgütüyle 
de kadına yönelik şiddetle mücadele 
konusunda Valilik bazında yürütülen 
Koordinasyon Kurulunda zaten kurul 
üyelerimiz. Fiili anlamda da bir projemiz 
oldu. 2013’te de umarım kadına yönelik 
şiddetle mücadeleye yönelik projelerle 

birlikte olacağımızı umuyorum. 

A. Arıkan: Genelgede geçen kreş yar-
dımı hususunda İzmir’de durum nedir?

A. Çelik: Kreş ücretinin verilmesi, mül-
ki amirin yetkisinde olup, yine bakanlık 
bütçesinden karşılanacağı belirtilmiştir. 
Bakanlık bütçesinin oluşabilmesi için 
maliyenin bu bütçeyi tahsis etmesi ge-
rekiyor. Ve bu genelgede de bu süreç 
içerisinde il vakıfları il özel idare gibi ku-
rumları yetkilendiriyor. Kreşle ilgili bu-
güne kadar mülki amirin almış olduğu 
koruyucu tedbir kararı bugüne kadar 
yok. 

Ancak bu şiddet mağduru kadınların 
özellikle bizim kadın sığınma evlerimiz-
de barındırdığımız işe yerleşmesiyle ço-

cuğunun bakımı sorunu yaşayan kadın-
larda bizim özel kreş ve gündüz bakım 
evi sorumluluğumuz var. Özel kreş ve 
gündüz bakım evi ruhsatlandırma de-
netleme sorumluluğumuz var. Bizden 
ruhsat alan ve denetlemesini sürdür-
düğümüz kurumlarda özel kuruluşlarda 
da kontenjanlarımız var. Dolayısıyla bu 
tip kadınların çocuğunu, evi tuttuğu il-
çenin sınırları içerisindeki o kuruluştaki 
kontenjanlarımızdan yararlandırıyoruz. 
Ama Maliye Bakanlığında bütçe tahsi-
siyle ilgili son çalışmalara girildiği bilgi-
leri de Ankara’dan geliyor. 

A. Arıkan: Önümüzdeki süreçlerde ba-
kanlık bütçe tahsisi için bir start vermiş 
olacak demek ki.   Bu geçiş sürecinde 
sosyal dayanışma ve yardımlaşma 
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vakfı, İzmir özel idaresi üzerinden ye-
terli ekonomik destek alınabiliyor mu?

A. Çelik: Sosyal yardımlaşma vakıfları-
nın maddi desteği, mülki amir koruyucu 
tedbiri verdikten sonra zaten kendisine 
bağlı olan vakfın kaynağından kişiye 
yardım yapıyorlar. 

A. Arıkan: İzmir bu anlamda sıkıntı 
yaşıyor mu? Bütçe tahsisi konusunda?

A. Çelik: Hayır. Bütçe tahsisi konusunda 
zaten kaymakamlıklarımız çok duyarlı 
ve hassas. En azından böyle bir sıkıntı 
müdürlüğümüze intikal etmedi. 

A. Arıkan: Genelgede çocuk teslimleri 
açısından refakatçi sistemi mevzusu 
var. İzmir’de durum nedir? 

A. Çelik: Oradaki kasıt nedir biliyor mu-
sunuz? Zaten aile mahkemelerinde gö-
revli olan meslek elemanları bu görüş-
meye eşlik ediyor. Ve görevlendirmeler 
de mahkeme içerisinde o uzmanlık üze-
rinden yapılıyor. Uzmanlar bu görevden 
dolayı bir ücret alıyorlar. Şimdi bu ge-
nelgede refakatçi adı altında düzenlen-
miş. Bizim için zaten büyük şehirlerde 
öyle bir problem yok.  Mahkemelerin 
içerisinde yeteri kadar kendi uzmanla-
rı var. Ama seneler önce ben hatırlıyo-
rum daha görevlendirmeleri kadroları 
yoktu mahkemelerin içerisinde uzman 
kadroları yoktu bizlerden  liste oluştu-
ruluyordu.Hatta ben hayatımda bir kere 
gittim bir daha da gitmedim. Niye bu 
genelgeye kondu? Çünkü, taşrada özel-
likle küçük illerde mahkemelerin uzman 
kadroları yok. Hep müdürlüklerden uz-
manlar görevlendiriliyor. Bu genelge 
onunla ilgili. 

A. Arıkan:  Şuan için İzmir’de bu re-
fakatçi sisteminin  işleyişiyle ilgili sa-

yısal bir veriniz yok diye anlamamız 
gerekiyor o zaman.

A. Çelik: 1 tane oldu ama ücretli oldu.

A. Arıkan: Ücreti kim ödedi?

A. Çelik: Teslim çocuğun babaya tesli-
mi işi idi. Onu da baba ödedi. 

A. Arıkan: Koruma kararı ihlalinin hâ-
kime bildirilme süreci ve takibi verileri 
müdürlüğünüz bünyesinde toplanıyor. 
Bugüne kadar toplamda kaç karar var?

A. Çelik: 146 tane kararımız var.

A. Arıkan: Önleyici tedbir kararla-
rından; kişilere stresle baş etme alkol 
uyuşturucu bağımlılığı tedavi ve takibi 
hususunda kararlarda takip nasıl olu-
yor?

A. Çelik: Alkol ve madde bağımlılığıy-
la ilgili karar, önleyici tedbir. Yani haki-
min vermiş olduğu, 6284 sayılı yasanın 
5.1maddesi I ve H bentlerine dayalı 
önleyici tedbir. Bununla ilgili hakimler 
veriyor tedbirleri. Yasa gereği karar, kol-
luk marifetiyle izleniyor. İşleyiş yönet-
meliğinin olmamasından dolayı yine bir 
belirsizlik var. Bu izlemede; kim neyi, ne 
kadar izleyecek? Geri dönüş nasıl ola-
cak? Bu belirsizlik yönetmelikle aşıla-
cak. Şimdi sağlığa gitti mi, gitmedi mi? 
Tedavi tamamlandı mı, tamamlanmadı 
mı bunun geri dönüşlerini takip edilme-
si çok zor. Dediğim gibi umarım yönet-
melikte de yer alacaktır ve nasıl koor-
dine edeceğimiz açıklığa kavuşacaktır. 
Yine kanunda diyor ki bu hizmetleri n 
işleyiş ve koordinesiyle ilgili kurulumuz 
olacak. Yine şiddet koordinasyonu var 
ya onun daha kapsamlısı ve daha yet-
kili. Şimdi oradan kararlar çıkacak sağ-

lık her ay veya her hafta neyse tedbir 
kararlarıyla Şönime bildirecek, onların 
geri dönüşlerini yapacak. Onun da il 
genelinde koordinasyon yapacak. İşle-
yiş yönetmeliği de rehber olacak. 

A. Arıkan: İl müdürlüğünüzle ilgili ve-
rilerden yola çıkarak bu sosyal güven-
lik kurumundan faydalanma imkânı 
olmayanlara müdürlük bütçesinden 
giderlerin karşılanması nasıl oluyor?

A. Çelik:  Koordinasyon kurulumuzda 
da tespit ettiğimiz sorunlardan birisi, 
kadınlar eşlerinin sigortası üzerinden   
hastaneye gittikleri için, şiddet uygula-
yan erkekler kadının yerini buluyorlar-
dı. Bununla ilgili bakanlık çalışma yaptı 
sosyal güvenlik kurumuyla birlikte. m. 
3.1.a’dan yani barınma tedbiri olan ka-
dınların kadın konuk evine sığınma evi-
ne girdiği andan itibaren genel sağlık 
sigortası tescil ve aktivasyonu yapılır. 
Bu ne demek sosyal güvencesi ne olur-
sa olsun o askıya alınıyor kadın konuk 
evine girdiği andan itibaren tekrar tes-
cilleniyor ve kaldığı süreç içerisinde bü-
tün tedavileriyle ilgili oradan devletin 
hizmetini alacak. Ondan sonra ayrıldığı 
zaman tekrar o hizmetten çıkış yapıla-
cak. O sistem oturdu programlar geldi, 
bizlerin giriş şifrelerimiz geldi. Şimdi 
onun bir uygulama eğitimini almamız 
lazım. Ki onu hayata geçirebilelim. o da 
oldu, olacak.

A. Arıkan: Müdürlüğünüz bünyesinde 
psikolojik destekler veriliyor mu?

A. Çelik: Veriliyor, az önce de ifade etti-
ğimiz gibi hem müdürlüğümüz bünye-
sinde psikologlarımız meslek eleman-
larımız var hem de kuruluşlarımızda 
gerek kadın konuk evlerimizde psiko-
loglarımız var. Tedaviye yönelik bir sü-
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reç de varsa sağlık müdürlüğü toplum 
sağlığı ruh sağlığıyla işbirliği yaparak 
kadının yatarak veya ayakta tedavi sü-
recine dâhil ettiriliyor.

A. Arıkan: Kolluk biriminden gelen ih-
barlara bağlı olarak, koruma kararının 
alınmasıyla birlikte sizin müdürlüğü-
nüze bildirilenle vaka sayısı İzmir’de 
yaklaşık ne kadardır? 

A. Çelik: 520 mülki amir onaylı koruyu-
cu tedbir var. 

A. Arıkan: Emniyet müdürlüğünün ta-
lebiyle geçici barınma imkanı sağla-
nabiliyor mu?

A. Çelik: Az önce canlı şahit oldunuz. 
(Söyleşi öncesi Ayla Çelik’e gelen çağ-
rı üzerine yaptığı telefon görüşmesini 
kast ederek) Kanunun ilgili maddesini 
ifade ederek vali beyin imzasıyla kay-
makamlara bir yazı çıkarttık. Yazıda; 
Her ilçe, mesai saatleri dışında, resmi 
tatillerde, bayramlarda kadını güvenli 
bir şekilde barındırabileceği bir mekân 
tespit etsin buraların adreslerini bize 
bildirsin artı bu konuyla ilgilenecek bir 
yetkili belirlensin dedik. Bu bilgiler il-
çelerimizden geldi. Az önce de mesai 
saati dışında bir kadının bir ilçemizdeki 
geçici barınma işlemine ilişkin bilgilen-
dirme görüşmesine şahit oldunuz. 

A. Arıkan: Ben özellikle risk faktörü 
yüksek olan vakalarda kimlik değişi-
mi konusunda neler yapılıyor merak 
ediyorum. Kimlik konusunda benim 
bildiğim İzmir Barosu Kadın Hakları 
Danışma ve Hukuk Araştırmaları Mer-
kezimize gelen 2 vaka oldu ve kimlik 
değiştirildi. Nüfus müdürlüğü böyle 
bir uygulamamız yok böyle bir uygu-
lama aktif olarak hayata geçmedi de-
diler. İl müdürlüğü olarak bu konuda 

bir çalışmanız var mı? 

A. Çelik: Ona geçmeden önce bir ön-
ceki maddeyle ilgili de şey söyleyeyim 
diğer illere de bizim yazmış olduğumuz 
yazıyı hem faksladık örnek olması için. 
İlk olarak biz İzmir’de başlattık onu. Di-
ğer illere de örnek olsun diye gönder-
dik o yazı örneklerini. 

A. Çelik: Şimdi o tedbir kararını uygula-
tan avukat hanım da müdürümüze gel-
di kendisiyle de görüştük ondan sonra 
da genel müdürlüğümüzü aradık kimlik 
değişimiyle ilgili neler olacak diye. Ge-
nel müdürlükten şöyle bir yanıt aldık, bu 
kimlik değişimi tamimiyle Tanık Koruma 
Kanunuyla alakalı. Orada Tanık Koruma 
Kanunundaki işleyişle bizim buradaki 
işleyiş arasında sorun varmış. TKK’da 
İç İşleri Bakanlığı içerisinde oluşturulan 
şube veya başkanlık nezdinde ilk önce 
müracaatlar oraya alınıyor. Ve onlar bu 
Tanık Koruma Kanununa uygunsa kişi 
ondan sonra mahkemeye talepte bulu-
nuyormuş. Mahkeme kararı çıkartılıyor-
muş. Ama sorduğunuz olayda 6284 sa-
yılı yasaya göre, TKK’da düzenlemenin 
tam tersi oluyor. Bu işleyişle ilgili İç İşleri 
Bakanlığıyla ilgili bir yönetmelik düzen-
leme içerisinde olduklarını ifade ettiler. 
Ve çalışmalar devam ediyormuş.

A. Arıkan: İl müdürlüğü olarak, yaşa-
nan sorunlar ve çözüm önerileriniz ko-
nusunda ne söylemek istersiniz? 

A. Çelik: İfade ettiğim gibi kanun 20 
Mart 2012 tarihi itibariyle yürürlülüğe 
girdi. Onun akabinde bir genelge 2012-
13 sayılı genelge yayınlandı ama genel-
ge kanunun uygulama yönetmeliğini 
çok rehber olamadı. O anlamda genel 
hatlarıyla kimin ne yapacağını belirledi. 
Son aşamada zaten bakanlığımız tara-

fından Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü 
bu yönetmeliği hazırladı ve son taslağı-
nı da internette yayınladı. Önümüzdeki 
haftalar içerisinde yönetmelik hayata 
geçecek. Hayata geçtiği andan itiba-
ren kanunun uygulanmasıyla ilgili daha 
aksayan taraflar oturacak. Görevler, so-
rumluluklar daha netleşecek. Onun dı-
şında yine sohbetimizde ifade ettiğim 
gibi Şönim İzmir’de açılıyor 1 ay içinde 
o da hizmete girmiş olacak. Şönim açıl-
masıyla birlikte tek kapı sistemi 7/24 bu 
kanunun uygulanmasıyla ilgili hizmet 
de oradan yürütülecek. Ev koordinas-
yon ve takibin sağlanması Şönim tek 
kapı olacağı için hizmetlerin takibiyle 
ilgili şeyler daha netleşecek. 

A. Arıkan: 6284 yasa çerçevesinde Şö-
nim öncesi süreçte meslektaşlarımıza 
özellikle önereceğiniz bir şey var mı? 
Yani koruma kararları ile ilgili sıkıntı-
larının çözümü noktasında size gelip 
başvursunlar mı? 

A. Çelik: Elbette. Sorunları paylaşalım. 
İzmir Barosu’na da bu vesile ile teşek-
kürlerimi iletmek istiyorum. Adli yardım 
bürosu ve Kadın Hakları Merkezi çok 
ciddi anlamda bize destek veriyor, sı-
ğınma evindeki kadınlarımıza Baronuz 
öncelik veriyor. Destekleri için hem ken-
di adıma, hem de müdürlüğüm adına 
teşekkür ediyorum. Biz nasıl sizlere her 
an her saatte ulaşıp derdimizi sorunla-
rımızı paylaşıyorsak siz de bizlerle pay-
laşabilirsiniz. 

A. Arıkan: Kadına yönelik şiddet, ekip 
çalışmasını zorunlu kılıyor. Sayın Ayla 
Çelik, söyleşi için bize zaman ayırdığınız 
için tekrar teşekkür ederim. 

Ayla Çelik: Ben teşekkür ederim.
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Dünya; erkek ve kadının birlikte paylaş-
tığı bir yaşam alanı olmasına rağmen, 
öteden beri erkek merkezli bir hayat, 
erkeği yaşamın odağı olarak öne çıkar-
makta ve kadını da erkeğin bakış açı-
sına göre biçim almaya zorlamaktadır. 

Bugün dünya üzerindeki tüm toplum-
larda fiili anlamda kadın erkek eşitsiz-
liği vardır. Kadınlar, insanın temel hak 
ve hürriyetlerinden tam olarak fayda-
lanamamakta; siyasal, sosyal, hukuki ve 
eğitim alanlarında erkeklerle eşit ola-
mamaktadır. Bu eşitsizliğin ve sömürü-
nün nedeni, sosyal yapıyı biçimlendiren 
üretim ilişkileri, “patriarkal / ataerkil 
aile yapısı”dır. 

Ataerkil aile yapısı, kadınların ikincilleş-
tirildiği, ayrımcılığın egemen olduğu, 
kadınlar ve erkekler arasında görev, so-
rumluluk ve rollerin paylaşımında eşit-
sizliklerin bulunduğu, eşit olmayan güç 

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ve 
POZİTİF AYRIMCILIK

ilişkilerine göre şekillenmiş bir sosyal 
yapıdır. 

Ataerkil sistemin var olduğu tüm top-
lumlarda ayrımcılık sıklıkla karşılaşılan 
bir davranış biçimidir. 

Genel anlamda Ayrımcılık; insanların 
cinsiyet, dil, din, renk, ırk ya da etnik 
köken gibi nedenlerle farklı muamele-
ye tabi tutulmasıdır. Yani; insanların ırk, 
yas, cinsiyet, din ve ulusal kökenlerine 
bağlı olarak istihdam, eğitim, barınak, 
kaynaklar ve diğer kamusal mallardan 
yararlanmada, kullanma hakkının sınır-
landırılmasıdır.

Toplumsal bir olgu olarak ayrımcılık; 
insanların tercihlerine göre yaptıkla-
rı ayrımın konusu olmamakla birlikte; 
tercihlerinde diğer insanları dil, din, ırk, 
cinsiyet, etnik kökenlerine dayalı ola-
rak “öteki” olarak kabul ederek, öteki-
ne karsı olumsuz, eşit ve adil olmayan 
davranışta bulunmak seklinde ifade 
edilebilmektedir.

Genel anlamda cinsiyet esaslı ayrımcı-
lık, kadınların günlük yasam etkinlik-
lerine özgürce ve tam olarak katılma 
olanağından mahrum bırakılması duru-
munda ortaya çıkmaktadır.

Cinsiyet esaslı ayrımcılık, 

a. karar mekanizmalarına katılamama, 

b. kamusal olanaklardan yararlanmanın 
engellenmesi, 

c. mal ve hizmetlerden yararlanmadan 
mahrum bırakılma, 

d. sağlıksız koşullarda yasama, yeterli 
besine ulaşamama, 

e. uygun barınma ya da konut bulmada 
zorluklar, 

f. çalışma yaşamında engellenmeler, 

g. işyerinde taciz ya da haksızlığa uğ-
rama ve 

h. sendikaya katılmadan mahrum bıra-
kılmayı kapsayabilmektedir. 

Dünya nüfusunun ortalama yarısını 
oluşturan kadınlar, tüm ülkelerde, ge-
rek sosyal gerekse yasal açıdan cinsiyet 
esaslı ayrımcılıkla karşılaşmaktadırlar. 
Bu durum, kadınların temel hakları ile 
çelişmektedir. Gelişmiş ülkelerde de 
sağlanan gelişmelere rağmen cinsiyet 
esaslı ayrımcılık hala devam etmektedir. 
Bu bağlamda cinsiyet esaslı ayrımcılık 
kavramı, çoğunlukla kadın cinsine yö-

Birgül DEĞİRMENCİ
Avukat, İzmir Barosu
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nelik ayrımcılık olarak karşılık bulmak-
tadır.

Cinsiyet esaslı ayrımcılık, toplumlarda 
kadınların; temel ihtiyaçlardan yoksun 
olması, fırsatlara ve kaynaklara sahip 
olmada erkeklere oranla eşit olmayan 
koşullar yaşaması, şiddete uğraması, 
siyasette ve çalışma yaşamında düşük 
oranlarda temsil edilmesi şeklinde ifade 
edilmektedir. Cinsiyet esaslı ayrımcılık, 
toplumlarda erkek ve kadın arasındaki 
ilişkilerde dengesiz güç dağılımı ile şe-
killenmektedir. Erkek ve kadın arasında 
gerçeklesen ekonomik ve sosyal güç 
dağılımındaki eşitsizlik cinsiyet ayrım-
cılığını oluşturmaktadır. Bu durum cin-
siyet esaslı ayrımcılığın biyolojik değil, 
toplumsal olarak gerçekleştiği sonucu-
na götürmektedir. Bu bağlamda cinsi-
yet esaslı ayrımcılık, toplumsal cinsiyet 
esaslı ayrımcılık seklinde ele alınmak-
tadır. Başlangıçta toplumsal cinsiyet 
ve biyolojik cinsiyet birbirleri yerine 
kullanılan kavramlar iken, 1960’lardan 
bu yana değişen toplumsal, ekonomik 
ve siyasal oluşumlar sonucu anlamla-
rı arasında farklılık vurgulanmıştır. Bu 
bağlamda, “toplumsal cinsiyet” ve “bi-
yolojik cinsiyet” farklı içeriğe sahip kav-
ramlar olarak ele alınmaktadır.

Biyolojik cinsiyet, insanların doğuştan 
biyolojik olarak belirlenmiş dişilik ve 
erillik özelliklerini tanımlamaktadır.

Toplumsal cinsiyet  ise fırsatların kulla-
nılması, kaynakların ayrılması ve kulla-
nımında, hizmetleri elde etmede bireye 
cinsiyeti nedeniyle ayrımcılık yapılma-

ması anlamına gelir. Toplumsal cinsiyet 
rolleri ise kadınların ve erkeklerin top-
lumda kendiliğinden üstelenilen doğal 
bir işbölümünün sonuçları olmaktan 
çok, genelde kültürel olarak belirlen-
miş ve zaman içinde değişebilir dav-
ranışlardır. Bu öğrenilmiş davranışların 
tümü, toplumsal cinsiyet kimliğini oluş-
turmakta ve toplumsal cinsiyet rollerini 
belirlemektedir.

Biyolojik cinsiyet, bedenin fiziksel fark-
larına göndermede bulunur. Toplumsal 
cinsiyet, erkek ve kadınlar arasındaki 
ruhsal, toplumsal, kültürel farkları dik-
kate almaktadır. Biyolojik ve toplumsal 
cinsiyet arasındaki ayrım temel bir ay-
rımdır.

Kadınlara cinsiyetlerini esas alarak sis-
temli şekilde ayrımcılık içeren davranış-
larda bulunulması, kadınların toplumsal 
ve ekonomik fırsatlardan yararlanma-
larının engellenmesi, daha da kötüsü 
sahip oldukları hakların yok sayılması 
cinsiyet esaslı ayrımcılığın sonuçlarıdır. 
Dünyada, kadınlara cinsiyetlerinden 
dolayı eşit davranılmamakta ve kadınlar 
yaşamları boyunca erkeklere göre daha 
az fırsatlara sahip olmaktadır. Kadınlar 
özel alanda ve kamusal tüm alanlarda 
toplumu oluşturan tüm kurumlar ve 
kaynaklar üzerinde erkeklerden daha 
az güce ve kontrole sahiptir.

Kadınlar ve erkekler arasında eşitsizliğe 
dair pek çok küresel örnek vardır. Örne-
ğin; kadınlar erkeklerden daha çok şid-
detten acı çekmektedirler ve politikada 
geri planda kalmaktadırlar. Kadınlar ve 

erkekler farklı ekonomik fırsatlara sahip 
olmaktadırlar. Çoğunlukla yoksulluktan 
etkilenen kesimi kadınlar oluşturmakta-
dır. Kadınlar, seks ticareti unsuru olmak-
tadırlar. Tüm bu sorunlar, küresel alanda 
var olan cinsiyet esaslı ayrımcılığın var-
lığının göstergesidir.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine başka 
bir örnek de kadınların siyaset ve karar 
mekanizmalarında eşit ve etkin temsi-
linin önündeki en büyük engel, erkek 
egemenliğine dayalı geleneksel işbö-
lümünün yarattığı ekonomik ve top-
lumsal eşitsizlik ve de siyasi kültürdür. 
Bu engeller, “kadınlar yasalar önünde 
eşittir; siyaset kapısı kadınlara açık; 
isteyen katılsın” anlayışıyla aşılamaz. 
Çünkü kadınlar “eşit olmayan” koşullar-
da yaşamaya mahkum edildiklerinden, 
toplumsal ve yasal fırsatlardan eşitçe 
yararlanamamaktadır.

Kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve 
kadınların insan haklarından yararlan-
ması konusunda dünyadaki en önemli 
gelişme 1979 yılında Birleşmiş Milletler 
nezdinde kabul edilmiş olan “Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi”’dir (CEDAW). CEDAW ta-
mamıyla kadınlara karşı her türlü ay-
rımcılığın önlenmesine özgülenen bir 
sözleşmedir. 

Sözleşmenin en önemli iki özelliğinden 
birisi kadın ve erkek arasında yalnız 
hukuki değil fiili eşitliğin amaçlanma-
sı, ikincisi de bu eşitliğin sağlanması 
için devletlere olumlu yükümlülükler 
getiriliyor olmasıdır. Birinci maddesi 
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ile ayrımcılığın ne olduğunu tanımla-
yan CEDAW’ın, 2-5. maddeleri genel 
hükümler içermektedir ve bu hüküm-
ler ayrımcılığın önlenmesi için devlete 
olumlu yükümlülükler getirmektedir. 
Sözleşmenin 6-15. maddeleri spesifik 
hakları belirlemekte ve bu hakların ger-
çekleşmesi için yine devletin yapması 
gerekenleri sıralamaktadır.

Kadınlar açısından çok önemli olan ve 
1985 tarihinde taraf olduğumuz CE-
DAW sözleşmesine ek olarak; Avrupa 
Birliği sürecinde, 2002 yılında, Kadın-
lara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlen-
mesi Sözleşmesine (CEDAW) İlişkin İh-
tiyarî Protokol’ü (Ek İhtiyarî Protokolü) 
de Türkiye 30 Temmuz 2002 tarihinde, 
4770 sayılı Kanunla onaylamış ve bu 
protokol 29 Ocak 2003 tarihinde yü-
rürlüğe girmiştir. CEDAW’a ek ihtiyari 
protokol bireysel başvuru yolunu ön-
görmektedir.

CEDAW Sözleşmesinin temel hedefi, 
toplumsal yaşamın her alanında ka-
dın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla, 
kalıplaşmış kadın-erkek rollerine daya-
lı önyargıların yanı sıra geleneksel ve 
benzer tüm ayrımcılık içeren uygulama-
ların ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. 
Sözleşme kadınlara karşı ayrımcılığı ön-
lemek için var olan tek yasal ve bağlayı-
cı dokümandır.

CEDAW tarafı devletler ayrımcılığa kar-
sı yasal düzenlemeler yapmak, özel 
önlemler almak ve bunları uygulamak 
ile yükümlüdür. Burada özel önlemler 
kavramı ile kastedilen toplumun her 

alanındaki ayrımcılığı önlemek ve top-
lumsal eşitliği sağlamak adına ayrımcı-
lığa maruz kalan gruplara öncelik sağ-
lamaya dayalı pozitif ayrımcılık kavramı 
olmaktadır.

Sözleşme gereğince, taraf devletler, poli-
tik, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlar-
da kadınların erkeklerle eşit olarak insan 
hakları ve temel özgürlüklerden yarar-
lanmaları ve bu hakları kullanmalarını 
garanti etmek, kadınların tam gelişimini 
ve ilerlemesini sağlamak için yasal dü-
zenleme dâhil bütün uygun önlemleri 
alacaktır. Devletler kadın ve erkek eşit-
liğini fiilen sağlamak için geçici ve özel 
önlemler alacaklar ve bu önlemler bir 
ayrımcılık olarak nitelendirilmeyecektir. 
Sözleşme, kadınların, hükümet politikala-
rının hazırlanması ve uygulamasına ka-
tılma, hükümetin her düzeyinde her tür 
görev alabilme hakkını temel bir insan 
hakkı saymaktadır.

Sözleşmenin 4. maddesin de belirtilen 
fiili eşitliğe ulaşma yolunda kadınlar le-
hine alınacak geçici ve özel önlemlerin 
zorunlu olduğudur. Bu önlemlerin “yasa 
önünde eşitlik” ilkesine aykırı olmadığı, 
fırsat ve uygulama eşitliğine ulaşıldığı 
zaman bu tedbirlere son verileceğini 
ifade edilmektedir. Taraf devletler, söz-
leşme ile kadınlara karşı ayrımcılığın 
sona erdirilmesi ve kadın-erkek eşitliği-
nin sağlanması konusunda ulusal ana-
yasaları ve yasalarında gerekli düzenle-
meleri yapmayı kabul etmiş olmaktadır.

Bununla beraber 2000 yılında BM’nin 
“PEKİN+5” özel oturumunda, kadın-er-

kek eşitliği için eylem planı niteliğinde 
bir sonuç bildirgesi hazırlanmıştır. Tür-
kiye’nin de imzaladığı bu bildirgeyle, 
kadınların siyasi partilere ve parlamen-
tolara katılımını arttırmaya yönelik özel 
önlemler alınması ve çalışma yaşamın-
da/siyasi alanlarda kotalar getirilmesi 
gerekliliği kabul edilmiştir.

Bu bağlamda Anayasamızın 10. mad-
desinin 1. fıkrası uyarınca “Herkes, dil, 
ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî 
inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler-
le ayırım gözetilmeksizin kanun önün-
de eşittir.” hükmüne 2004 yılında 2. fıkra 
eklenmiştir. Bu fıkraya göre “Kadınlar ve 
erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu 
eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla 
yükümlüdür.” 2010 yılında 10. madde-
nin ikinci fıkrasının sonuna: “…, bu mak-
satla alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine 
aykırı olarak yorumlanamaz.” ibaresi 
eklenmiştir. Anayasal olarak Üstü örtülü 
Pozitif ayrımcılık getirilmiştir.

Bu hüküm kadınlara yönelik ayrımcılık 
yapılamamasının yanı sıra kadınlarla er-
keklerin fiilen eşitliğini de öngörmekte 
ve kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık 
yapılabilmesinin anayasal dayanağını 
oluşturmaktadır. Söz konusu hüküm 
ayrıca, kadınlarla erkeklerin fiilen eşit-
liğinin sağlanması konusunda devletin 
yükümlülüğü bulunduğunu belirtmek-
tedir. Bu yükümlülük ayrıca Anayasamı-
zın 90.maddesine”  “göre de uygulan-
ması gerekmektedir.

Peki Pozitif ayrımcılık nedir, nasıl uygu-
lanacak? 



İzmir Barosu Bülteni 25 Kasım Özel Sayısı- 35 -

Pozitif ayrımcılık kavramı ilk kez 1970’li 
yıllarda uluslararası platformda günde-
me gelmiştir. Pozitif ayrımcılık kavramı 
kadınların istihdama katılmamasının 
hem üretkenlik hem de alım gücü ba-
kımından önemli bir kayıp olduğu  ger-
çeğinden hareketle genellikle erkek-
lerin egemen olduğu sosyal, politik ve 
ekonomik alanda var olan eşitsizlikleri 
azaltmayı amaçlamaktadır. Yani pozi-
tif ayrımcılık ile toplumsal yaşamın her 
alanında sonuçlarda toplumsal cinsiyet 
eşitliği sağlanıncaya kadar kadınlardan 
yana özel önlemlerin alınmasını amaç-
lamaktadır.

Pozitif ayrımcılık, fiili eşitsizlikleri or-
tadan kaldırmaya yönelen bir eşitlik 
politikasıdır. En eski ve en temel insan 
hakları ilkesi olan eşitlik, iki şekilde ifa-
desini bulmaktadır: Hukuki eşitlik ve 
gerçek eşitlik. Hukuki eşitlik kavramına 
göre, benzer durumdaki kişilere benzer 
muamele yapılmalıdır. Hukuki eşitlik-
te, benzerlik temelinde eşit muamele 
esastır. Benzer durumdaki kişilere farklı 
muamele yapılmasına yol açacak yasa 
ve uygulamalar, doğrudan ayrımcılık 
şeklinde ifadesini bulur. 

Gerçek eşitlik ise, farklı durumdaki kişi-
lere farklı muamele yapılması gereklili-
ğini temel alır. Bir düzenleme yapılırken, 
kişilerin farklı özelliklerini dikkate almak 
gerekir. Örnek olarak, merdiven çıka-
mayacak durumda olan fiziksel engelli 
bir kişinin bu özelliğini dikkate alarak 

bir kamu binasına asansör yapılması 
verilebilir. Yani gerçek eşitlik yaklaşımı-
na göre, “Kamu hizmetlerinden herkes 
yararlanır.” denilmesi yetmez; kişilerin 
farklı ihtiyaçlarını ve içinde bulundukla-
rı farklı durumları da gözetmek gerekir. 
Kısaca, benzerlikler kadar farklılıklar da 
göz önüne alınmadığı zaman, hukuki 
eşitlik her zaman gerçek anlamda eşit-
lik olmayabilir.

Gerçek eşitliğin, sonuçların eşitliği ve 
fırsatların eşitliği olmak üzere iki farklı 
açılımı bulunmaktadır. Sonuçların eşitli-
ğinde, eşitliğe ulaşmak için alınan ted-
birle, ortaya çıkan sonucun kıyaslanma-
sı ve tedbirin amacı kadar etkisinin de 
hesaba katılması gereklidir. Fırsatların 
eşitliğinde ise, farklı başlangıç konum-
larına rağmen, arzu edilen noktaya 
ulaşmak için bütün kişilerin eşit fırsat-
lara sahip olması gerekliliği esas alınır. 
Fırsat eşitliği, eşit şans ve olanak sağla-
masına rağmen eşit sonuç vermeyebilir. 
İnsan hakları açısından eşitlik dendiğin-
de, genel olarak esas alınan fırsatların 
eşitliği olmaktadır.

Sonuç olarak Türkiye taraf olduğu Ulus-
lararası Sözleşmeler ve Anayasamızın 
10. ve 90. maddesinde yapılan son de-
ğişiklikler ışığında, toplumsal cinsiyet 
eşitliği için kadın erkek arasında fiili 
eşitliğin sağlanması, kadın hakları ve 
kadına yönelik şiddetin ortadan kaldı-
rılması ve pozitif ayrımcılık uygulanma-
sı konusunda politikalar   uygulamakla 
yükümlüdür. 

KAYNAKÇA:

1-Kadınların İnsan Hakları ve Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Feride Acar (2009)
2-KSSGM Yetki ve Karar alma Süreçle-
rinde Kadın, 2008
3-CEDAW Sözleşmesi 
4-Ayrımcılık Yasağı - İ.I.Gül-U.Karan
5-Ayrımcılığa Karşı Bir Adım At - H.A-
taman

EK1 - Anayasa 10. madde: Kanun önünde eşit-
lik 
“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, 
felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle 
ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.Ka-
dınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu 
eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü-
dür. Bu maksatla alınacak tedbirler esitlik ilkesine 
aykırı olarak yorumlanamaz. Çocuklar, yaslılar ve 
engelliler gibi özel surette korunması gerekenler 
için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayı-
lamaz. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa 
imtiyaz tanınamaz.Devlet organları ve idare ma-
kamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır-
lar”.
EK 2 - Anayasa 90. madde: Milletlerarası ant-
laşmaları uygun bulma 
“…Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletle-
rarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar 
hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Ana-
yasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 
7.5.2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin mil-
letlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda 
farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hüküm-
leri esas alınır”.
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Merhaba Ayten Hanım; öncelikle sizi 
tanımak isteriz. Bize kendinizden bah-
seder misiniz?

Ayten Göktepe Baskın: En zor şey 
kendinden bahsetmek. Ben kendimi 
hiç sevmem, hep yapamadığım şeyler 
vardır. Her şeyi eksik yaparım, ben ek-
sikli bir insanım. Daha iyi daha iyi daha 
iyi olmalıyım, hep öyle dedim. Sındırgı 
Işıklar köyü doğumluyum. İlkokula baş-
layıncaya kadar Işıklar köyünde kaldım. 
Çok güzel yaşadım, çocukluğum harika 
geçti. Sayılan sevilen bir insanın kızıy-
dım. Tam bir çocukluk yaşadım ama 
sorumluluklarım da vardı. Mesela ak-
şam güneş batmadan mutlaka evde 
olmalıydım. Onun haricinde tamamen 
serbesttim dağ bayır dolaşırdım. Fakat 
karanlığa kalmak yasaktı. 

Devrim CENGİZ AYGÜN
Nuray YUMUŞAKER
Avukat, İzmir Barosu

Söyleşi

Bir gün ipin ucunu kaçırmışım. Bir de 
Ayşe Dudu isminde bir arkadaşım vardı 
benim. Ben karakaşlı kara gözlü bir ço-
cuktum. Hiç beğenmezdim o zamanlar 
kendimi. Şu an gördüğünüz duvardaki 
asılı ayna, rahmetli babamdan yadigar-
dır. Çocukken evimize ilk defa o ayna 
gelmişti ve ben kendimi ilk kez o ayna-
da görüp hiç beğenmemiştim. Arkada-
şım da çipil mavi gözlü, varla yok arası 
sarı kirpik ve kaşları olan bir kızdı. Ben-
se kara kaşlı, kara gözlü her yerinde tüy 
fışkıran bir çocuk...

Bir gün zamanı unutup, karanlığa kal-
mışım. Eve geldiğimde,  kocaman iki  

kanatlı kapımızın önünde annem duru-
yordu. “Ayşe Dudu sen ne arıyorsun bu-
rada, evine git annen merak eder seni“ 
dedi bana. Kapı kapalı ve beni içeriye 
sokmuyor.  “Anne ben Ayşe Dudu deği-
lim ki Ayten’im” dedim. “Yok benim Ay-
ten’im bu saate kalmaz kızım, sen Ayşe 
Dudu’sun“ dedi. Ne dediysem ikna 
edemedim. Sıvadım kollarımı” anne 
bak dedim Ayşe Dudu’nun böyle tüyleri 
var mı” ? Hafiften güldü o sırada, azıcık 
kapıyı araladı ben de o aradan içeriye  
geçtim.

Çok güzel bir çocukluk yaşadım. Köyü-
müzde okul yoktu, ilkokula başlamak 
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için Sındırgı’ya geldim. O zamanlar si-
yah ördek yavrusu gibi çirkindim, kı-
yafetler köy kıyafetiydi, uzun dokuma 
pijamalar. O kıyafetlerle üstüme bir ön-
lük geçirdik, girdim sınıfa. Ders başla-
mış. Ben topal ördeğim ya köyden de 
gelmişim, uzun donlar bacaklarımda. 
Onların bacakları görünüyor benimkiler 
görünmüyor. Alay ederlerdi benimle. 
Hele bir tane Fadime vardı, ben onla-
rın donları gözükmüyor diye paçaları-
mı şöyle sıvardım ama hareket edince 
paçalar hemen aşağıya düşerdi. Fadime 
o düşmese bile çekiverirdi öyle acı-
masızdı. Karar verdim bunlarla ancak 
bilgiyle yarışabilirim. Başka türlü ken-
dimi kabul ettiremem. O hırsla galiba 
çok başarılı oldum, dünyanın sekizinci 
harikası kabul ederlerdi beni. Öylece 
ilkokul bitti. Sındırgı’da ortaokul yoktu 
ortaokul için Balıkesir’e gitmem gerekti. 

Gittik Balıkesir’e. Otel, motel, kız yur-
du, hiçbir şey yok. Kalacak yer arıyo-
ruz, benim çok istekli olduğumu bili-
yor babam. Babam da çok istekli ama 
çaresiz. Gezdik gezdik… Dediler ki yaşlı 
bir kadın var onun evinde belki kalacak 
bir yer bulursunuz, gittik oraya. Bir ko-
caman avlu, avlunun köşesinde o yaşlı 
hanımın oturduğu yer, bir de yarıcı bek-
çi odası gibi bir yer var, oraya girdik. 
Burada kalabilirsin dedi. Girdik yer top-
rak, kenarda bir tane divan var yamuk 
yumuk kirli paslı bir şey. Bir kenarda da 

keçi bağlı. Başka kalacak yer yok. Ço-
cuğum ben, bu kadarını da beklemiyor-
dum, bozuldum. Babam yüzüme baktı 
çaresizce. Yüzümü öyle allak bullak 
görünce;  beğenemedin mi dedi, hem 
okumak istiyorsun hem de yer beğen-
miyorsun! Yok, baba çok beğendim de-
dim. Ve ben orada keçiyle uzun bir süre 
kaldım. Böyle böyle günler, yıllar geçti 
işte, lise orada bitti. 

Yalnız başınıza mı kaldınız? 

Ayten Göktepe Baskın: İlkokuldan iti-
baren hep kendi başıma kaldım ve hiç 
yanlış yapmadım çocuklar. Ben hiç yeni 
yetme olmadım. Çok güzel çocukluk 
geçirdim fakat çabucak olgunlaşmam 
gerekti. Hep sorumluluklar, hep kendi-
mi idare etmekle meşgul oldum. Ba-
bam benden ayrılırken eliyle  omzumu 
dokunup hadi git kızım güle güle, sana 
verdiğim terbiye ile gözüm arkada kal-
maz dedi. Hayatım boyunca babamın 
omzumdaki elini hissettim. Ve hiç yanlış 
yapmamaya çalıştım. Hep onlar ne iste-
diyse onun gibi olmaya çalıştım.  

Anlattığım olaylar ikinci dünya savaşı 
dönemiydi. Çocuklar,  biz çok yokluk 
gördük. Bir kere Kurtuluş Savaşının 
bütün döküntülerini yaşadık. Ondan 
sonra 2. Dünya Savaşını tamamen ya-
şadık. Fakat güzel yıllardı çünkü herkes 
birbirine benziyordu. Bir kere ekonomik 
farklılık yoktu. Balıkesir Lisesinde çeki-

len bir sınıf fotoğrafım vardır. Kar diz 
boyu,  Balıkesir’in havası çetin bir hava-
dır. Hepimiz karın içindeyiz. Önlükleri-
mizle, bir tanemizin üstünde palto yok, 
ceket bile yok, yok. Onda yok, bende 
yok, hepsinde yok. Çorapları yamardık, 
yoktu çünkü. Ben hep tütün tarlasında 
çalıştım.Avukat oluncaya kadar tarlaya 
giderdim amelelerle birlikte hep çalış-
tım. 

Ayten Hanım savaşı da yaşamışsınız. 
Yani doğrudan olmasa bile o yansıma-
ları görmüşsünüz. O yüzden barışın 
gerçek değerini herhalde bilenlerden-
sinizdir.

Ayten Göktepe Baskın: Yaşadık tabi, 
bu yüzden Cumhuriyetin ve Atatürk’ün 
önemini çok derinden hissettim ben. 
Atatürk’e ilk bilinçsizce çok bağlıydım. 
Sonra severek izlemeye başladım. Şim-
di şaşkınlıkla ve hayranlıkla izliyorum. 
Olamaz böyle bir şey diyorum. Çok gü-
zel bir duygudur  devlet adamına say-
gıyı yaşamak. Ben o saygıyı yaşadım. 
Biz değer verirdik sayardık onlar da çok 
idealist insanlardı.  

Ayten Hanım üniversiteyi nerede oku-
dunuz? Avukatlık mesleğini seçmeniz-
de neler etkili oldu?

İstanbul Üniversitesinde.

Avukat olduğum için pişman falan de-
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ğilim. Ama bilinçli olarak seçmedim. 
Örnek yoktu bize, yol gösteren de. Za-
ten okuyan da çok azdı. Hadi Nermin 
ile Ayşe oraya gidiyorlar ben de gide-
yim dedim. Fakülteyi bitirince ilk Öde-
miş’te Hazine avukatlığına başladım. 
Orada 1,5 sene kaldıktan sonra İzmir’e 
tayin oldum. Emekli olduktan bir süre 
sonrada serbest avukatlık yaptım.Ama 
hep para istemekte, para konuşmakta 
zorlandım. Ne zaman dünya seyahati 
yapacak kadar para kazandım. O zaman 
avukatlığı bıraktım.

Çok uzun yıllar avukatlık mesleği-
ni yapmışsınız. Peki bu süre zarfında 
beklentilerinize kavuştunuz mu, avu-
katlık mesleğini yaparken neler yaşa-
dınız ? Neler hissettiniz? 

Ayten Göktepe Baskın: Ben çabuk ka-
bullenen bir insanım galiba, hiç şikâyet 
etmedim. Şikâyetim olduysa kişisel de-
ğil genel oldu. Mesela devlet avukat-
lığının yerini bulmadığından hepimiz 
şikâyet ediyorduk ben de şikâyetçi ol-
dum. Ama bu benim kişisel şikâyetim 
değildi. Mesleğin getirdiği şeydi. Emekli 
olduktan sonra 52 yaşlarında evde otu-
racak tipte değilim. Ve serbest avukatlık 
yapmaya çalıştım, fakat bir türlü para 
isteyemedim. Bu istenir mi ayıp, bu ak-
raba çok ayıp, pul parası da alınır mı 
canım falan derken… baktım olmuyor. 
Eşimle konuştum sen hiç dışarı çıkmak 
istemiyorsun ben de dünyayı görmek 
istiyorum. Gel herkes istediğini yapsın.
Ben seyahat edeyim evin bütçesine 
dokunmadan bürodan kazandığımı se-
yahat parası yapayım dedim. Anlaştık. 
Böylece dünya seyahatine çıktım. Tüm 
dünyayı dolaştım. Yalnız Avustralya’yı 
göremedim. Ve Güney Amerika’yı Kü-
ba’yı görmek isterdim, göremedim ora-
ları. Her tarafı dolaştım. 

Meslekte 50.yıl plaketini almışsınız. 
Mesleğe ilk başladığınız yıllar ile gü-
nümüzü karşılaştırdığınızda avukatlık 
mesleğinin geldiği nokta hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Ayten Göktepe Baskın: Kıyas edilme-
si mümkün değil. Hani Oktay Akbal’ın 
“Önce Ekmekler Bozuldu” diye bir kita-

bı vardır. Ben de önce insanlar bozuldu 
diyorum. Bizim zamanın insanı yok ki 
şimdi. O zaman herkes birbirini tanırdı. 
Birbirinin çoluğunu çocuğunu karısını 
kızanını herkes bilirdi. Çok, çok güzel 
senelerdi. Çok değerli arkadaşlar vardı 
çok saygın insanlar vardı.

O dönemlerde toplumun avukatlık 
mesleğine bakışı, müvekkillerle ilişki-
ler nasıldı?

Ayten Göktepe Baskın: Öyle sanıyo-
rum ki bu insanın kendisinin oluştur-
duğu bir şey. O zaman da tutulmayan 
avukatlar vardı, bu günde. Saygı gö-
ren insanlar vardı, saygı görmeyenler-
de. Ama o zaman saygı gören insan-
lar daha bir belirgindi sanki. Herkesin 
objektif olarak kabul edeceği değerler 
vardı. Aydın insan azdı, nadir olan daha 
bir değerli oluyor zaten. 

Peki Ayten Hanım kadın olmak avu-
katlık mesleği için bir artı mıdır?

Ayten Göktepe Baskın: Ben insanları 
kadın erkek diye ayırmıyorum. Hatta 
çok yadırgarım örneğin bir kaza olur 
mesela biri kadın beş kişi öldü. Altı kişi 
öldü denmez. Kadın da insan değil mi? 
Ayrı bir canlı türü mü? Hepimiz insanız. 
Onun için ne getirisini kabul ediyorum 
ne götürüsünü ben mesleğimde insan 
olarak çalıştım. 
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O gidiyor oturuyor kürsüsüne herkes 
onun önüne geliyor. Biz ne yapıyoruz 
pabucu fark edemeyecek kadar koştu-
rup duruyoruz. 

Ancak mesleğimi yaparken kadın ol-
maktan kaynaklı özel bir sorun yaşa-
madım. Çünkü kendimi kadın olarak 
takdim etmedim hiçbir zaman. Mesela 
baro başkanlığına aday olmaya cesaret 
ettiğim zaman da ben kadınım diye ol-
madım. Ben insandım daima insandan 
yanaydım. 

Peki Başkan olmak istemenizdeki çıkış 
noktanız neydi?

Ayten Göktepe Baskın: Toplum için 
avukatlık mesleği için ülkem için bir 
şeyler yapabilme gayretindeyim. İzmir 
Barosunun ilk kadın adayı ben oldum. 
Biz okuyan bir millet değiliz. Görsel bir 
milletiz. Kendi kendine bir şeyler yap-
mak değil görülmek önemli bizim top-
lumumuzda. Ortaya çıkacaksın yüzüne 
yüzüne vuracaksın bu halkın. Çiçero di-
yor ki ben toplumun at sineğiyim. Top-
lumu uyandıracak kimseler lazım. Ve 
biz bunu 60’da çok yaptık. 27 Mayıs’ta 
sokaklardaydık hep. Ben devlet avukatı 
olmama rağmen bütün eylemlere ka-
tılırdım. Cübbelerimizle çıkar marşlar 
söyleye söyleye yürürdük. Varlığımızı 
gösterirdik. 

Baro başkanlığına aday olduğum za-

Sizce, kadın avukat olmanın zorlukları 
nelerdir? 

Ayten Göktepe Baskın: Mutlaka kişi-
sel sorunlar yaşıyorsun ama mesleği-
mi yaparken kadın kimliğimden dolayı 
sorunlar yaşamadım. Kendi özel haya-
tımın getirdiği güçlükleri kendi mahre-
miyetim içinde yaşadığım oldu. Mesela 
2 çocuğumuz vardı hem çocuklarla il-
gilenmek hem çalışmak bunlar her ça-
lışan kadının sorunu, bu avukat olsun 
ya da olmasın. Bizim zamanımızda ka-
dın erkek eşitliği, işleri ortak yapmak, 
paylaşmak yoktu.Sabah kalkardım telaş 
içinde, öyle bir telaş ki görmelisiniz. Bir 
seferinde; siyah ayakkabılarım var o ka-
dar eskidi ki her tarafı delindi pençe ola-
cak hali de yok. Gittim bir tane ayakkabı 
aldım siyah, sabah acele acele giydim, 
çıktım. O zaman mahkemeler ayrı ayrı 
yerde idiler. Koştum Asliye Ceza Mah-
kemesine işlerimi bitirdim, oradan Sulh 
Mahkemelerine koştum. İşimi bitirdim 
en son Asliye Mahkemesine geldiğim-
de yapacak işim kalmamıştı, duruşma 
salonuna girdim, beklemeye başladım. 
Oturduğum yerde şöyle bir baktım sağ 
ayağıma, ayakkabılarım çok güzelmiş 
dedim bir de ötekine baktım, eyvah o 
zamana kadar hiç fark etmemişim, bir 
ayağımda yeni bir ayağımda eski ayak-
kabılarla gün boyunca gezmişim. Peki 
eşim ne yapıyor? Bir kere evde katıl-
mıyor benim faaliyetlerime, ev işlerine. 

manlar da dahil ben her zaman ayrım-
cılığa, ayrışmaya karşıydım. Baro baş-
kanlığını bir orkestra şefine benzetirim. 
Nasıl birbirinden farklı türlü türlü ens-
trümanlar ayrı telden çalar da orkestra 
şefi onları bir araya getirip anlamlı bir 
müzik ortaya çıkarırsa benimde ama-
cım oydu. Avukatları birleştirmek, bir 
araya getirmekti. 

Ayten Hanım biz İzmir Barosu kadın 
hakları komisyonu üyeleri olarak as-
lında buradayız, sizce kadına yönelik 
şiddetin Türkiye’nin gündeminde ol-
masının nedenleri nelerdir? 

Ayten Göktepe Baskın: Bizim zama-
nımızda “ben milattan önce yaşadığımı 
kabul ediyorum dinazor bile demiyo-
rum kendime fosil diyorum” köy haya-
tında, kadın erkek diye bir şey yoktu. 
Kaç göç diye de bir şey yoktu. Böyle ga-
zetelerde her gün istisnasız çıkan kadın 
cinayetleri de yoktu. Acaba duymuyor 
muyduk bilmiyorum. Zaten diyorum ya 
önce insanlar bozuldu. Ekmeklerden 
önce insanlar bozuldu. Ben şimdi in-
sanları tanımıyorum. Eskiden çok güzel 
kolaylıkla insanlar hakkında bir kanıya 
varırdım. Şimdi bu insan böyledir diye-
miyorum. 

Ayten Hanım şu an en çok yapmak is-
tediğiniz şey nedir?

Ayten Göktepe Baskın: Dünya seya-
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hatine çıkmayı isterdim.Farklı kültürleri 
tanımak insanı çok değiştiriyor. Örneğin 
Çin Felsefesi diyorsunuz ama oraya git-
tiğinizde görüyorsunuz ki Çin felsefesi 
diye bir şey yok. Ekmek parası var. Ve 
hani böyle çok zarif insanlar değiller, iri 
yarı, kaba sabalar. Fakat çok çalışkanlar 
arı gibi. Komünist rejimin etkileri oldu-
ğunu düşünüyorum. Ama Mao’yu sev-
miyorlar. Oysa ki Ruslar Lenin’i seviyor. 
Neden seviyor onu izahını ben yaptım. 
Çünkü Çin hala komünist rejim içinde 
yaşıyor Rusya ise şimdi kapitalizmi tattı, 
Putin’leri gördü, görünce seçimini ona 
göre yapıyor. 

Dünya seyahatiniz sırasında hangi 
ülke sizi daha çok etkiledi ? 

Ayten Göktepe Baskın: Uzak doğu, 
özellikle Singapur çok güzel bir yer,-
doğa olarak. Japonya da ise müthiş 
bir disiplin ve muazzam bir terbiye 
var, cennet yapmışlar memleketlerini. 
Sonra Rusya etkiledi beni. Öyle kültür-
lü insanlar ki anlatamam, Rus yazarlar 
gerçektende halkına önemli miraslar 
bırakmışlar. 

Ayten Hanım şu an emeklisiniz. Emekli 
avukatların sosyal güvenceleri, emekli 
maaşları vb. hakkında düşüncelerinizi 
bizimle paylaşır mısınız?  

Ayten Göktepe Baskın: Berbat, o ka-
dar farklı ki, hâlbuki hâkimlik mesleğine 

geçmek için 4 sene öğrenim görmeniz 
yeterli. Hâlbuki avukatlıkta dört sene 
yeterli değil bir sene staj yapmanız 
ve masrafını karşılamanız gerekiyor. 
Omuzlarımdan benim devletin trilyon-
ları geçti. Bugün kesinlikle küçümsemek 
için söylemiyorum ama bir öğretmen 
kadar emekli maaşı almıyorum. Eşim-
den aldığım emekli maaşını eklemesem 
benim aldığım emekli maaşıyla geçine-
mem.  Mesela Baroların bu sorunlarla 
da ilgilenmesi gerekir. 

Ayten Hanım bizimle paylaşmak iste-
diğiniz bir konu bir anınız var mı? 

Ayten Göktepe Baskın: Benim haya-
tımın her hatırası benim için çok özel 
çocuklar. Keşke geçmişe, çocukluğu-
ma dönebilsem, keşke annem beni 
eve sokmamış olsa keşke tekrar köyü-
me dönebilsem. Yok, artık geçti zaman 
onun için hüzünlenmenin faydası yok. 
Bugününüzün değerini bilin, her anı, 
her dakikayı doya doya yaşayın. Dün 
geçti, yarın tanrının, sadece bugün si-
zin. Hatta bugünün de kaç saati sizin 
oda belli değil. 

Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdı-
ğınız için. 

Ayten Göktepe Baskın: Ben teşekkür 
ederim…

İmkansız
Bana çocukluğumu verin,köyümdeki 
çocukluğumu,

Bana köyümü verin,çocukluğumdaki 
köyümü,

Orada ki her şey tanıdık,

Orada ki her şey mümkün,

Verin köyümdeki çocukluğumu,

Size olmazları oldurayım,

İsterseniz güneşi batıdan doğdurayım, 
dünya dönmesin durdurayım.

Bana çocukluğumun köyünü verin,ora-
da her şey tanıdık,

Şu pınar beni tanır,bu bağ,bu bahçe,şu 
taş,şu toprak beni tanır,

Köyümün üstünde gezen buluttan 
tanrı beni tanır,

Bu ömre çok emek verdiğimi bilir,

Şahidimdir.

Bırakın gideyim doğduğum topraklara.

Çok geciktim,

Yapılacak işlerim var,bitireyim.

Bırakın köyüme döneyim,

Oralara çok şey borçluyum,

Ödeyeyim.

Ayten Göktepe Baskın 
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Açlık grevleri; bir protesto yöntemi 
olarak daha çok siyasi taleplerin kabul 
edilmesi için kişilerin yaşamları pahası-
na mücadele ettiği, dünyanın dört bir 
yanında yüzyıllardır kullanılan bir yön-
tem.

“Açlık grevi, katılımcılarının politik pro-
testo davranışları olarak ya da diğerle-
rinde suçluluk duygusu yaratmak için 
genellikle bir yasanın değişmesi gibi 
belirli özel amaçlarda başarılı olmak 
için geliştirilmiş şiddet içermeyen bir 
direniş yöntemidir. Herhangi bir tutum, 
davranış, uygulama veya olayı benim-
semediğini göstermek ya da bazı istek-
lerini yetkili kişi veya makamlara kabul 
ettirmek için su, tuz ve şeker dışında 
vücudun ihtiyaç duyduğu besin mad-
delerini almayarak aç kalma esasına 
dayanan bir protesto yöntemidir. 1991 
tarihli Malta Bildirgesi’nde açlık grevi, 
“zihinsel olarak ehliyetli ve kendi ira-
desiyle açlık grevine karar vermiş kim-
senin belirli bir zaman için yiyecek ve/
veya sıvı almayı reddetmesi” şeklinde 
tanımlanmıştır. “(1) 

Açlık grevinin bir siyasî protesto ve ilgi 
çekme yöntemi olarak uygulanmasına 
ise ilk defa Çarlık Rusyası’nda rastlan-
mıştır. Çarlık Rusyası’nda içinde bulun-
dukları şartların iyileştirilmesini isteyen 
sürgüne yollanmış bazı kişiler ve siyasî 
mahkûmlar son çare olarak açlık grevi-
ne başvurmuşlardır.

İngiltere’de kadınların oy hak-
kı için mücadele eden Sufra-
jetler*, cezaevlerinde bulun-
dukları zamanlarda açlık grevi 
prostesto yöntemini sık sık 
kullandılar. İlk açlık grevlerini 
1909 yılında Marion Dunlop 
başlattı. Verdikleri mücade-
le sonucu kadınlar oy hakkını 
kazandılar.

“Kadınlara oy hakkı verilmesini sağ-
lamak için gerçekleştirdikleri suç teş-
kil eden çeşitli eylemlerinden dolayı 
mahkûm olan ve kendilerini siyasî suçlu 
olarak niteleyen sufragist kadınlar, adî 
suçlu muamelesi görmelerini protesto 
etmek amacıyla açlık grevleri başlat-
mışlardır. 

Açlık grevi ile ilk kez karşılaşan idare-
ciler, mahkûmları, mahkûmiyetleri sü-
resince hapishanede canlı olarak tuta-
bilmek için pek çok yol denemişlerdir. 
Grevcileri ikna etmeye yönelik konuş-
malar yapılmış, açlık grevinin tıbbî za-
rarları anlatılmış, tatlı dile, tehdide, duy-
gusal yaklaşıma başvurulmuş, lezzetli, 
içtah açıcı yemeklerle kadınların direni-
şinin kırılması denenmiş, ancak hiç bir 
yolla başarıya ulaşılamamıştır. 1909 se-
nesinin Eylül ayında idareciler yüzlerce 
kadım, boğazlarından ve burun delik-
lerinden süt ve et suyu akıtmak sure-
tiyle zorla beslemeyi denemişlerdir. Çok 
acı veren ve zaman zaman ciddi sağlık 
problemlerine, yaralanmalara yol açan 
bu uygulama, parlamentoda ağır şekil-
de eleştirilmesine, yüzden fazla dokto-
run zorla beslemenin tehlikelerine iliş-
kin bir bildiri hazırlamasına karşın, bir 
süre devam etmiştir.

Zorla beslemeye rağmen sufragist ka-
dınların açlık grevinden vazgeçmeme-

Tarih Boyunca 
Açlık Grevleri ve Kadınlar…

İngiltere’de Sufrajetlerin açlık grevi.

Şenay TAVUZ
Avukat, İzmir Barosu
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leri üzerine 1913 senesinin Mart ayın-
da kamuoyunda “Fare ve Kedi Yasası” 
olarak adlandırılan “Mahkûmların Sağ-
lıklarının Bozulması Nedeniyle Geçici 
Olarak Tahliyesi Yasası” çıkarılmış ve ko-
maya girmek üzere olan açlık grevcileri 
bir kaç günlüğüne tahliye edilmişlerdir. 

Bunların içerisinde on defa geçici olarak 
tahliye edilen kadınlar bile bulunmak-
tadır. 1918 senesinde kadınlara oy hak-
kının tanınmasıyla birlikte sufrajetlerin 
açlık grevi eylemleri sona ermiştir.”(2

Yüzyıllardır süren geleneksel 
protesto
Açlık grevleri İrlanda’da da uzun bir tari-

he sahip. 1917 yılından başlayarak uzun 
yıllar belirli zamanlarda tekrar eden 
açlık grevi protestoları arasında en ses 
getireni 1981 yılında İrlanda Cumhuri-
yet Ordusu (IRA) üyesi siyasi tutuklula-
rın yaptığı. 10 siyasi tutuklunun 3 gün 
tuz ve su dışında besin maddesi alma-
dan devam ettirdikleri ve ölümlerin ya-
şandığı açlık grevi İngiliz hükümeti geri 
adım atmak zorunda kaldı.

Mohandas Gandhi, İngiltere yönetimin-
de olan Hindistan’ın bağımsızlığı için 
açlık grevi protesto yöntemini kullandı. 
Gandhi’nin protestosu, Hindistan’ın ba-
ğımsızlığını almasından sonra da başka 
direnişçiler tarafından örnek alındı.

Türkiye’de de açlık grevi pro-
testo yönteminin tarihi uzun 
ve acılı. 

Türkiye sık sık açlık grevlerine 
tanık oldu ve olmaya devam edi-
yor...

27 Mayıs darbesi’nde tutuklanıp Yas-
sıada’ya gönderilen Celal Bayar, adli tıp 
raporuna göre 22 Mart 1963’de Kayse-
ri cezaevinden tahliye edildi. Fakat altı 
gün sonra tekrar gözaltına alınarak aynı 
cevzaevine gönderildi. Bu durumu pro-
testo etmek için 3 günlük bir açlık grevi 
yaptı.

Nazım Hikmet, Türkiye’de uzun yıllar 
haksız tutukluluk süresi içerisinde açlık 
grevi protesto yöntemini kullandı. Hak-
sız tutukluğuna hem kendisi tarafından 
hem de Birleşmiş Milletler Örgütü’ne 
bağlı Uluslararası Hukukçular Derneği 
tarafından TBMM’ye edilen itirazın red-
dedilmesi üzerine açlık grevine başladı.

11 Nisan 1984’de tek tip elbise uygu-
lamasının kaldırılması, cezaevlerinde iş-
kencelerin sona ermesi, insani ve sosyal 
yaşam koşullarının düzenlenmesi, siyasi 
tutukluluk hakkının tanınması için siya-
si tutuklular tarafından başlatılan açlık 
grevine 400 mahkum katıldı. Grev, 45. 
Günden sonra ölüm orucuna dönüştü.

1996 yılında Adalet Bakanı Mehmet 
Ağar’ın çıkarttığı cezaevleri ile ilgili Ma-
yıs Genelgesi olarak bilinen genelgeyi 

protesto etmek için siyasi tutuklular 
tarafından açlık grevi başlatıldı. Mayıs 
sonuna kadar ülkedeki yaklaşık 43 ce-
zaevine yayıldı. Toplam 2174 mahkûm 
açlık grevi ve 355 mahkûm da ölüm 
orucuna katıldı. 1 ay sonra ölüm orucu-
na dönüştü.

20 Ekim 2000’de cezaevlerindeki 816 
mahkum aynı anda başladı. F tipi ce-
zaevlerinin kapatılması, Terörle Müca-
dele Yasası’nın kaldırılması gibi talep-
lerle başlatılan grev, yaklaşık 1 ay sonra 
ölüm orucuna dönüştü. Ölüm orucuna 
dönüştükten sonra Hayata Dönüş Ope-
rasyonu adı altında cezaevlerine ope-
rasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar 
sırasında otuz mahkûm hayatını kay-
betti.

Hindistan’da Mohandas Gandhi’nin açlık 
grevi

İrlanda’da Açlık grevleri.

2000 yılında ölüm oruçları
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Tarihe Türkiye’den bir açlık 
grevi daha eklenmekte...

Türkiye’de 12 Eylül 2012 tarihinde 65 
cezaevinde süresiz - dönüşümlü açlık 
grevi protestosu başladı. Bu yazının ya-
zıldığı gün 62.gününde olan açlık gre-
vinde onlarca kadın tutuklu ve hüküm-
lü erkeklerle birlikte Kürtçe anadilde 
eğitim ve savunma hakkı ve Abdullah 
Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması 
talebiyle eyleme devam etmektedirler. 
1980 yılından bu tarafa Türkiye cezaev-
lerinde 144 kişi açlık grevleri ve ölüm 
oruçları nedeni ile yaşamını yitirmiş-
tir. Bu kadar ağır bir sürecin yaşandığı 
Türkiye’de yeni ölümlerin yaşanmaması 
için,kritik aşamaya gelinen bugünlerde  
ölümler olmadan acilen çözüm üretil-
mesi elzemdir.

“İzmir Barosunun 20-21 Ekim 2012 ta-
rihinde yapılan Genel Kurulunda bu 
konuya ilişkin olarak sunulan 45 imzalı  
önerge oylanarak kabul edilmiş ve “İn-
san yaşamını konu alan bu nitelikteki 
eylemlerin hiç gerçekleşmemesi te-
menni edilmekle birlikte, bu nitelikteki 
eylemlerin bir çığlık olduğu ve ciddiye 
alınmasının insani bir görev olduğunun 
tartışmasız olduğuna dikkat çekilerek, 

söz konusu eylemin ölümler gerçek-
leşmeden sona ermesinin sağlanması 
amacıyla, sorunun çözümüne katkıda  
bulunabilecek gerek Türk Tabipler Birli-
ği gerekse Baromuz başta olmak üzere 
,konu ile ilgili tüm STK’ların görüşleri 
de alınarak Adalet Bakanlığı ile geniş 
bir toplantının acilen düzenlenmesi ve 
oluşturulacak bir heyetle derhal hare-
kete geçilmesinin zorunlu hale geldiği 
açıklanmıştır. “(3)

[1] http://tr.wikipedia.org
[2] Bkz. Metin Feyzioğlu, “Açık Grevi”, AÜHFD, Cilt 
43 Sayı 1-4, 1993.
[3] İzmir Barosu Genel Kuruluna sunulan ve oy 
birliği kabul edilen önergeden alınmıştır.

* 20. yy’ın başlarında Büyük Britanya ve ABD’de 
pasif direniş, kamu toplantılarını bölme, açlık gre-
vi yapma gibi yollarla kadınların seçme ve seçilme 
hakkını savunan, az çok organize olmuş radikal 
kadın hakları savunucuları süfrajet olarak nitelen-
dirilmiştir. Süfrajet hareketleri ağırlıklı olarak orta 
sınıftan gelen kadınlar tarafından yürütülmüştür.

İranlı Kadın Mahkumlar Açlık 
Grevinde

Hak savunucuları, İran’da açlık 
grevine giren dokuz kadın mah-
kum için imza kampanyası baş-
lattı.

İran’da düşüncelerinden dolayı hapse-
dilen 10 kadın, ülkede mahkumlara ve 
ailelere karşı yasadışı uygulamaları pro-
testo etmek için açlık grevine girdi. Hak 
savunucuları, İran hükümetinin insan 
hakları ihlallerine son vermesi için imza 
kampanyası başlattı.

Altı yıl hapis cezasına çarptırılan İran-
lı insan hakları avukatı Nesrin Sutude, 
21 Ekim’de açlık grevine girdi. Sutude, 
kendisine verilen görüş yasağını ve ai-
lesine verilen ülkeden ayrılma yasağını 
protesto ediyor.

30 Ekim’de, Tahran Evin Cezaevi’nde 
siyasi tutukluların bulunduğu kadınlar 
koğuşu 20 özel kuvvet polisi tarafından 
basıldı. Tacize ve hakarete uğradığını 
söyleyen dokuz kadın mahkum, uygu-
lamayı protesto etmek için açlık grevine 
başladı.

Tahran - BİA Haber Merkezi
02 Kasım 2012, Cuma 

2012 açlık grevleri
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Gülsüm CENGİZ

Ben, bir ipek böceğiyim
adım Ayşe;
yaz güneşinin pırıltısını 
dut yaprağına sarıp
sabırla koza ören.
Ben, bir örümceğim
adım Arakne;
ışıksız kuytularda gergefim
gece gündüz iplik sağıp
kumaş dokurum tülden.

Ah, ipekböceği boğulur kozasında
örümcek ezilir ayak altında.
Gençliğim solar, yanar bedenim
karanlık atölyelerde.
Ben, dokuma işçisiyim.

-Çözgü atkı mekik
yün ipek keten
gres yağı pamuk iplik
toz ter koku
makine uğultusu
ücret sabır mesai

gece vardiyası
uykusuzluk
yoksulluk-

Döner çark işler mekik
akar iplik parmağımın ucundan
akar kan, akar terim
akar gözlerimdeki ışık
akar gençlik düşlerim
akar sevda, umutlar
siner bir kumaşın desenine
çiçek çiçek yıldız yıldız.

Dokun,
dokun tenindeki ipeğe
pamuklu basmalara
ve duyumsa
akan teri, emeğimi.
Sor kendine;
ne zaman dönüşür ipliğe ipek böceği
iplik nasıl kumaş olur
sarar tenini?
Pamuğu basmaya, keneviri ketene
kim dönüştürür?

-Çözgü atkı mekik
yün ipek keten

gres yağı pamuk iplik
toz ter koku
makine uğultusu
ücret mesai sabır
uykusuzluk 
yoksulluk.
Neden, neden?-

Döner çark işler mekik
akar iplik parmağımın ucundan
akar kan, akar terim
akar gözlerimdeki ışık
akar gençlik düşlerim,
akar sevda, büyür umut,
yanımdaki tezgahta
işleyen ellerin sıcaklığında,
değişir makinemin türküsü.
-çözgü atkı mekik
sendika hak direniş,
çözgü atkı mekik
umut mücadele özgürlük-

ve güneş desenleri dokunur şimdi
yepyeni tezgahlarda...

Aralık 2005
(Evrensel Kültür Dergisi, Mart 2006)

Dokumacı Kızın Türküsü
Bursa’daki fabrikada çıkan yangında boğularak ölen 
Ayşe, Sadife, Gülden, Necla ve Sevgi için...

Şiir Köşesi
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Henüz otuz iki yaşındaydı ama, sislerin ara-
sındaydı çocukluğu. Tozlu topraklı mahallede 
sokak aralarında, arkadaşları ile oynarken, ya-
kınından saçları yandan iki örgülü beyaz yakalı 
mavi okul önlüklü, kendisinden sadece bir kaç 
yaş büyük kız çocukları geçerken, hayallere 
dalardı. Ben de bir gün onlar gibi olacağım 
diyerek...

Uzun sürerdi hayalleri. Okula başlayacağı ilk 
günü, ilk gün heyecanını, adeta okula başla-
mış da o heyecanı yaşamışçasına hayal eder-
di... Ne kalmıştı ki şunun şurasında. Seneye o 
da gidecekti evlerinin yakınındaki ilkokula. O 
da önlüğünü giyecek, saçlarını sıkı sıkı örgü 
ile iki yandan bağlayacaktı annesi. O da cı-
vıl cıvıl şarkılar öğrenecek, resimler çizecek, 
okumayı yazmayı öğrenecekti, hatta bakkala 
gittiğinde hesap yaptığını bile gösterebilecekti 
bakkal amcasına.

Ama olmadı, olamadı... Annesi, “buradan 
gidiyoruz, bir daha da dönmeyeceğiz’’ dedi-
ğinde bile hala umudu vardı gidecekleri yerde 
okuyabileceğine. Gittiler oradan. Ama gide-
medi okula. Ne şarkılar öğrenebildi, ne okuma 
yazmayı, ne de hesap yapabilmeyi.

“O” hayalinde gittiği bir okulu var olarak bü-
yüdü... 

Küçücük bir kadın oldu akraba bildiği adamın 
hayvani duyguları ile. Küçücük bir kadın, ar-
dından küçücük bir anne olarak buldu kendisi-
ni. Sonrasında ise küçücük bir eş olarak, ya-
şamın acı gerçeklerinin orta yerinde kalakaldı.

O’nun için hayat çılgın bir deniz olmuş, O’nu 
içine almış, hırçın dalgaları ile sürekli bir o 
yana bir bu yana çarpıp durmuştu. Yaşamı 
yıkık hayallerle, kırık umutlarla başlamıştı, 
hayat acımasızdı. Acımasız da sürüyordu. Üç 
CAN’ı oldu bu kısacık yaşama sığan. Her ço-
cuğunun adına mutlaka eklemişti “Can” adını. 
Onlar canımdan bir parça diyerek.

Aldatılmanın acısını içine sindiremediğinden 
yalnız başına kalıverdi bir gün. Kendini bir ka-
ranlık kalabalığın içinde bulduğunda ise ‘’çok 
geç artık’’ demişti ablası. ‘’Senin buralardan 
çıkıp kurtulman artık imkansız. Ne isterlerse 
yapacaksın, nereye git derlerse gideceksin 
başka çaren yok.’’

Yalnızdı, çaresizdi ama hayalleri ve umutları 
vardı hala... ’’Can‘’’ları umutlarıydı. Onlar için 
devam etmeliydi yaşama, her şeye rağmen. 
Bu nedenle batağa düştüğünü bile fark etme-
di, fark etmek istemedi. Bedeninden yararla-
nanlara da ses çıkarmadı. Kısacık yaşamına 
sayısız erkek girdiğinde bile hala umutluydu 
çünkü...

Zaman içinde yaşadıklarının değiştirmeye ka-
rar verdiğinde, direnme çabasına girdi ama 
nafile. Her direnişinde, bedeninin bir parça-
sında iz kalıyordu.

“Ben bu hayatı istemiyorum artık, kimseyle, 
kimseye gitmeyeceğim” dediğinde yüzünde 
bir ustura buldu bazen. Bazen bacağına sıkı-
lan kurşunlarla tanıştı ya da bıçak yaraları ile 
karşılaştı yıllar boyunca. 

Yılmadı. Duyduklarından, gördüklerinden ya-
rarlanarak öğrendiği kadın haklarını koruma 
derneklerine başvurdu, kadınlara yönelik şid-
deti önleme  derneklerine başvurdu bir çok 
kez.  Gazetelere haber oldu çığlığını duyura-
bilmek için...

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma Merkezi-
ne geldiğinde, ayrıntıları ile tüm yaşamını an-
lattı. O karanlık günleri yaşamamak adına di-
renişlerini. Direnişlerinin sonunda aldığı ölüm 
tehditlerini anlattı bir bir...

“Bize geri döneceksin, bedeninden para ka-
zanmaya devam edeceğiz yoksa ölürsün” 
cümlelerini sıklıkta duymaktaydı. Kendisinden 
çok Canları için korku içinde “Devlet babasın-
dan” kendisini korumasını istediğini dile getir-
di ve yardım istedi tüm içtenliği ile. 

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair  yasadan yararlan-
mak için başvuruda bulunduk O’nun adına. 
Öyle ya 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair 
Yasa değişmişti. Artık şiddetin önlenmesini de 
kapsamına almıştı yeni yasa. 6284 sayılı yasa 
ile korunabilecekti artık erkek şiddetinden.

Koruma tedbiri talebiyle başvurduğumuz Aile 
Mahkemesi; 6284 Sayılı Yasanın 4/ç maddesi 
gereğince; şiddet mağdurunun hayati tehlike 
içinde bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi 

HAYALLER ve 
GERÇEKLER*
Rahile HORZUM
Avukat, İzmir Barosu
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için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağı kana-
atine vardığından şiddet mağdurunun 5726 
sayılı tanık koruma yasasından yararlandırıl-
masına, bu nedenle 5726 sayılı yasanın 5/1a-
d, 5/2 , 5/3e maddeleri gereğince her belir-
tilen maddedeki tedbirlerle ilgili olarak O’nun 
işlemlerden önce aydınlatılmış rızası alınmak 
kaydıyla kamu kurum ve  görevlilerince iş bu 
tedbirlerin uygulanmasına, bu kararın bir ör-
neğinin mülki amirliğe gönderilmesine karar 
verdi.

İşte bu karar verildiğinde devletin güvenilir 
kollarında olduğunu düşündü.Çok mutluydu. 
Devletin yüce yargısı O’nu sahiplenmişti, gü-
venli kollarına almıştı. Şimdiye dek yaşadığı 
tüm sıkıntılardan kurtulacaktı. Devlet Babası 
vardı artık. Hiç tanımadığı babasının yerine 
Devlet Babası. Benim de bir babam var artık 
diye her düşündüğünde yüzüne mutluluğunu 
yansıtan bir gülümseme yayılıyor, gerilere ço-
cukluğuna dönüyor, ‘’senin baban yok ki sen 
bir piçsin ‘’diye kendisi ile alay eden çocuk-
ların karşısına çıkıp, benim de babam var ve 
sizin babalarınızdan çok daha güçlü babam 
diye haykırmak istiyordu.

Bu bir hayaldi, gerçekleşemeyeceğini elbette 
biliyordu, ama olsun bu hayal O’nu mutlu et-
meye yetiyordu.

Şimdi tüm hayallerini gerçekleştirebilecekti. 
Artık yeni bir adı, yeni bir soyadı olacak, tüm 
kimlik bilgileri değişecek,kimse O’nu bula-
mayacak, kimse O’nu ölümle tehdit ederek o 
karanlığa geri götüremeyecekti. Artık  kimse 
O’nu öldüremeyecekti.

Bu güvenle kendi kendine öğrendiği okuma 
yazmayı geliştirmek için Halk Eğitim Merke-
zindeki okuma yazma kursuna başladı sevinç 
ve heyecanla. Okuma yazmasını geliştirecek, 
sınava girecek, okur yazarlık belgesi alacaktı. 
Bununla da yetinmeyecek, sürücü kursuna 
kaydolacak, çok çalışacak sürücü belgesi ala-
cak, çalışması için sürücü belgesi istenen işe 
girecek ve ‘’Can’’larını da yanına alacak, kü-
çük ailesi ile mutlu bir yaşama başlayacaktı.

Önce okuma yazma kursuna kaydoldu, ders-
leri büyük bir açlıkla çalışırken ileri tarihte baş-
layacak sürücü kursuna da kaydını yaptırdı. 
Artık gelecek güzel günlerin hayalleriyle mutlu 
ve umutluydu. 

Aile Mahkemesince 6284 sayılı yasanın 4/ç 
maddesi gereği 5726 sayılı yasanın 5/1-a 
maddesi olan “Kimlik ve adres bilgilerinin 
kayda alınarak gizli tutulması ve kendisine ya-
pılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit 
edilmesi.

5/1-d  Kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin 
değiştirilmesi ve düzenlenmesi:

5/1-e) Geçici olarak geçimini sağlama ama-
cıyla maddî yardımda bulunulması. kamu 
kurum ve  görevlilerince iş bu tedbirlerin uy-
gulanmasına, bu kararın bir örneğinin mülki 
amirliğe gönderilmesine kararı verildi.

Bu kararın bir örneği Nüfus müdürlüğüne de 
gönderilmişti ve seri bir şekilde uygulandı 
kimlik bilgileri gizlendi T.C numarası görün-
mez oldu.

Bu arada daha önce girdiği  ve başarı ile ta-
mamladığı okur yazarlık belgesi sınavının 
sonucunda kendisine okur yazarlık belgesi 
verilecekti. Ancak; bu belgeyi gönderecek 
olan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü-
nün elektronik sistemine girildiğinde, gizlenen 
kimlik bilgileri görünmüyordu ve bu nedenle 
de kendisine okur yazarlık belgesi verilemi-
yordu. Sözlü başvurulara verilen cevap tekti.” 
sistemde görünmüyorsunuz bizim yapabile-
ceğimiz bir şey yok. ‘’Mahkeme kararının içe-
riği söylendi, detaylı açıklamalar yapıldı ilgili 
kurumdaki kişilere. Sadece “evet haklısınız” 
dediler ve devamı ama ile başlayan cümle 
‘’sistemde görünmüyorsunuz bizim yapabile-
ceğimiz bir şey yok.’’

Hayat Boyu Öğrenme genel müdürlüğüne ya-
pılan sözlü başvuruya elinizdeki kararı özetle-
yen bir açıklama ile elektronik posta gönderin 
beyanına, tez zamanda bu açıklama gönderildi 
ama dört aydan bu yana hala kurumdan gelen 
bir açıklama da YOK!

Bu arada sağlığı bozuldu, hastaneye gitti kayıt 
yapmak için, T.C. kimlik numarasını sordular,-
bu numara ile sisteme girildi sistemde YOK!

Sürücü kursuna kayıt yaptırmak için gitti T.C. 
kimlik numaranız lazım dediklerinde kimlik 
numarası ile sisteme girildiğinde aynı sonuç 
sistemde YOK !

Posta havalesi geldiğinde, parasını almak için 
postaneye gittiğinde T.C. kimlik numarası so-
ruldu, umutla numarayı söyledi, sonuç değiş-
medi sistemde YOK!

Yeni bir kimlik ve yeni bir vatandaşlık numara-
sı almak için Nüfus Müdürlüğüne gitti. Bize bu 
konuda herhangi bir bilgi ve talimat gelmedi 
o nedenle yapabileceğimiz bir şey yok yanıtı 
geldi oradan da. 

Sistemde çıkmayan bir kimlik numarası ile bu 
sistemde de yok olmuştu. Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşı olarak değiştirilmemiş de olsa 
bir kimliğe sahipti. Yaşıyordu.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurumlarına 
başvurduğu zaman hiçbir kurumun elektronik 
sisteminde görünmüyordu. Yoktu. Yaşamıyor-
du.

Alt yapısı araştırılmadan, uygulamada neler 
getireceği gözetilmeden, sadece sözlerde ka-
lan bir yasa maddesi hayali karşısında ‘’yapa-
bileceğimiz bir şey YOK ‘’cümlelerinin gerçeği 
ile kalakaldı.

Çaresizlik içindeki son çaremiz,  Kararı veren 
Aile Mahkemesine bu kararın kaldırılmasına 
yönelik başvuruda bulunmak oldu.

Ve aynı ivedilikle bu karar kaldırıldı,aynı ive-
dilikle Nüfus Müdürlüğüne götürüldü Gizliliği 
kaldırıldı , yaşamı kaldığı yerden başa döndü. 

Devlet babası ölmüş o yine babasız kalmıştı.

*Bu hikayede anlatılan tüm olaylar gerçektir.
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İzmir Barosu’nun kamuoyunun gün-
demini yoğun bir şekilde meşgul eden 
ancak uluslararası sözleşmelerce de 
teminat altına alınmış olan kadınların 
kürtaj hakkı ile ilgili görüşlerine ilişkin 
basın açıklaması;

Başbakan tarafından “Her kürtaj bir 
Uludere’dir.” açıklamasıyla gündeme 
gelen daha sonra Sağlık Bakanı, TBMM 
İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, 
Diyanet İşleri Başkanı’nın yaptığı açık-
lamalarla gündemdeki yerini koruyan 
“kürtaj”, hükümet tarafından hak 
temelli bir bakış açısıyla değil; inanç 
temelli bakış açısı ile kamuoyunda 
tartıştırılmaktadır. Bu kaygı verici bir 
durumdur.

Anayasamızın 2. maddesinde Türkiye 
Cumhuriyetinin niteliği; insan hakla-
rına saygılı, demokratik laik sosyal bir 
hukuk devleti olarak belirtilmiştir.

Dolayısıyla bu konudaki tartışmanın 
hukukun evrensel ilkeleri çerçevesin-
de ve hak temelli bir bakış açısıyla ele 
alınması gerekmektedir.

Anayasa’nın 10. maddesine 7.05.2004 
tarihinde eklenen 2 Fıkranın 1. Cüm-
lesine göre “Kadınlar ve erkekler eşit 
haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin 
yaşama geçmesini sağlamakla yü-
kümlüdür”. Yine bu fıkraya 12.09.2010 
tarihli Anayasa değişikliği ile eklenen 2. 
cümleye göre de “Bu maksatla alınacak 

tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak 
yorumlanamaz.”

Kadınlar bir bireydir. Erkeklerle eşit 
haklara sahiptir, maddi ve manevi 
varlıkları devlet tarafından korunmak 
zorundadır. En önemlisi devletin ka-
dınların varlığını, statüsünü ve eşitliğini 
korumak ve geliştirmek için gerekli 
tedbirleri almak görevidir ve bu tedbir-
lerin eşitliğe aykırı olarak yorumlanma-
sı da mümkün değildir.

Sema PEKDAŞ
Avukat, İzmir Barosu Başkanı

Kadınların Kürtaj Hakkı İçin...
Basın Açıklaması
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Diğer taraftan Anayasanın “Kişinin do-
kunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı” 
başlıklı 17. Maddesinde “Herkes, yaşa-
ma, maddî ve manevî varlığını koruma 
ve geliştirme hakkına sahiptir.”, ‘ Özel 
hayatın gizliliği’ başlıklı20.maddesin-
de de “ Herkes, özel hayatına ve aile 
hayatına saygı gösterilmesini isteme 
hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile 
hayatının gizliliğine dokunulamaz.”

Bu düzenlemelerde yer alan hak ve 
özgürlükler herhangi bir şekilde sınırla-
maya tabi tutulmamıştır. Bu durumda 
kürtaj yasağı kadının bedeni ve gelece-
ği ile ilgili bir sınırlama olması sebebiy-
le Anayasa 10., 17. ve 20. Maddelere 
aykırı olacaktır.

Kadınların kürtaj hakkını devletin yasa 
yoluyla inanca dönük bir yaklaşımla 
yasaklaması hukuk devletinde kabul 
edilemez. Özel yaşamla ilgili alanda, 
manevi konularda kişilerin bireysel 
sorumluluğu vardır. Bu konuların, mec-
buriyetler ve yasaklarla düzenlenmesi 
demokratik hukuk devletine niteliğine 
aykırıdır. Kaldı ki, inanç temelli bir yak-
laşımla kürtaj yasağını savunmak aynı 
zamanda inanç özgürlüğüne aykırı bir 
yaklaşımdır.

Anne karnı dışında yaşayabilme-
si mümkün olmayan, anneye bağlı 
bir doku olan fetusun bir insan gibi 
değerlendirilmesi yanlıştır. Bu nedenle 
Dünya Sağlık Örgütü fetusun uterus 
(ana rahmi) dışında yaşama yeteneği 
kazanmadan önce -bu süre 12 hafta 

olarak belirlenmektedir- herhangi bir 
nedenle gebeliğin sonlanmasını kabul 
etmektedir. Bu durumu düşük olarak 
tanımlayan DSÖ, düşüğün kendili-
ğinden ve isteyerek olmak üzere ikiye 
ayrıldığını belirtilmektedir. Gebeliğin 
isteyerek sonlanması olan kürtaj; bu 
niteliği itibariyle tıbbi bir terim ol-
masının yanında hukuki bir nitelik de 
taşımaktadır.

Ülkemizde 1923-1965 yılları arasında 
düşük/kürtaj kesinlikle yasak olup bu-
nun yanı sıra gebeliği önleyici tedbirler 
de yasaktı; hatta “Çocuk yapmaya 
mani fiil ve hareketlerin işlenmesi için 
propaganda yapılması da eski (765 Sa-
yılı) TCK da suç olarak düzenlenmişti. 
Çok çocuğa ödül verilmekteydi. Bütün 
bu uygulamalar kadının birey olarak 
değerlendirilmediği, kadın bedeninin 
ülkenin nüfus politikasının aracı olarak 
kabul edildiği dönemlerin uygulama-
larıdır.

Oysa, dünya değişti, Türkiye değişti. 
Anayasalar değişti ve Uluslararası söz-
leşmelerle haklar tanımlandı, hakların 
korunması, geliştirilmesi devletlere 
yükümlülük olarak verildi.

Bu gelişmelere paralel olarak 2004 ‘de 
kabul edilen ve 2005 yılında yürürlüğe 
giren TCK’ na göre gebelik süresi 10 
haftadan az olan kadının gebeliğinin, 
yetkili kişilerce kendi rızası ile sonlan-
dırması halinde suç oluşmayacaktır. 
Tıbbi zorunluluk halinde 10 hafta sınırı 
yoktur ve tecavüz mağduru kadınlar 

yönünden ise sınır 20 haftadır. Sonuç 
olarak TCK da gebeliğin yasal olarak 
sonlandırılmasında diğer şartlarla 
birlikte sadece kadının rızası yeterli 
olmakta eşin rızası aranmamaktadır.

Türkiye’de gebeliğin sonlandırılması 
konusunda kadınlara yasalarla tanınan 
haklarda zamanla olumlu gelişmeler 
olmasına karşın yasaların etkin ola-
rak uygulanması her zaman mümkün 
olmamıştır. 

Şimdi de gündeme getirilen kürtajın 
yasaklanması tartışması ile tüm ulusla-
rarası sözleşmeler ve Anayasa ile kabul 
edilen ve korunan haklar ihlal edilerek 
“Kadınların bedenlerinin devletin nüfus 
politikalarının aracı olarak kabul edil-
diği” itiraf edilmekte, “kadınların eşit 
birey olmaktan kaynaklanan hakları” 
yok sayılmakta, “hak temelli bir bakış 
açısı yerine inanç temelli bir bakış açısı 
ile” kamuoyu tartıştırılmaktadır.

Bu tartışmanın öznesi olan kadınlar 
demokratik tepkilerini açıkladıklarında 
da şiddetle karşı karşıya kalmaktadırlar. 
Kadınlara yapılan her alandaki fiziksel 
ve sözel saldırıların sorumluları hak-
kında gerekli işlemlerin bir an önce 
başlatılması gerekmektedir.

Hükümeti ve tüm yetkilileri hukuk dev-
leti sorumluğu ile konuşmaya ve işlem 
yapmaya davet etmekteyiz.

Saygılarımızla... 

06.06.2012








