
25 KASIM 2013 ÖZEL SAYISI ISSN 1305-7561

ISSN: 1305-7561 • YIL: 23
ÖZEL SAYI • KASIM 2013

Sahibi:
İzmir Barosu Adına Başkan

Av. Sema PEKDAŞ

Yazı İşleri Müdürü:
Av. Anıl GÜLER

Editör:
Şenay TAVUZ 

Yönetim Yeri:
1456 Sokak No: 14

35220 Alsancak / İZMİR
Tel: 0232 463 00 14

Faks: 0232 463 66 74
yayin.kurul@gmail.com
www.izmirbarosu.org.tr

Basıma Hazırlık:
Ayna Reklam Yayıncılık
Org. San. Tic. Ltd. Şti.
Tel: 0232 464 25 29

www.aynareklam.com

Baskı:
Altındağ Matbaacılık
Ş. Necdet Altındağ

2839 Sk. No: 28 1. San. Sitesi
Mersinli İzmir

Tel: 0232 457 58 33

Basıldığı Tarih:
26 Kasım 2013

1   SUNUM YAZISI 

 AV. SEMA PEKDAŞ

2   KADINA YÖNELİK ERKEK ŞİDDETİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA 

 PROF. SEVDA ALANKUŞ

5  BİR HUKUK ÜTOPYASI 

 AV. DEVRİM CENGİZ AYGÜN & AV. ŞENAY TAVUZ

9   KADININ SOYADI HAKKI İÇİN AVRUPA İNSAN HAKLARI   

 MAHKEMESİNDEN TÜRKİYE'YE BİR MAHKUMİYET DAHA!  

 AV. BİRGÜL DEĞİRMENCİ

14  SOYADI ÖYKÜLERİ

16  YASAMA, YÜRÜTME VE YARGIDA KADINA KARŞI AİLE ÜSTÜN  

 TUTULDUKÇA, KADINLAR İÇİN GERÇEK ADALET, EŞİTLİK VE  

 ÖZGÜRLÜK ASLA MÜMKÜN OLAMAYACAKTIR  

 AV. ŞENAY TAVUZ

19  AV. NEŞE CAN HÜRTÜRK İLE SÖYLEŞİ

 AV. FUNDA ERTÜRK

26  HAVVA'NIN BİRİ

 AV. FATMA SÖZMEN

27 KIRMIZI BULUTLAR

 AV. RAHİLE HORZUM

29 KADINA YÖNELİK ŞİDDET

 İSMAİL ÖZGÜR CAN, AYŞE DEVRİM BAŞTERZİ, LEYLA GÜLSEREN

35  VIRGINIA WOOLF'UN ODASINDAN KENDİ ODAMIZA… 

 AV. SAADET KAYAALP

37  İNSAN HAKLARINA GÜNCEL BİR BAKIŞ

 AV. SİBEL BOLEVİN

40  TÜBAKKOM (TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU  

 KOMİSYONU) 12. DÖNEM 1. GENEL ÜYE TOPLANTISI SONUÇ  

 BİLDİRGESİ

42  ÇOCUKLARIMIZ – GENÇLERİMİZ, KÖHNEMİŞ ZİHNİYETE   

 “EMANET EDİLMEYECEKTİR”.

43  BASINA VE KAMUOYUNA

44   ATEŞİ SOĞUTAN KADINLAR

 GÜLNUR ELÇİK

48  BULMACA

BU SAYIDA
25 KASIM 2013 ÖZEL SAYISI ISSN 1305-7561

kaçıncı intihar bu yaşadığım 

kaçıncı yabancı sabahlara uyanmak çaresiz,

hep böyle miydi bilmiyorum.

basma elbiseli uykuya dayanıklı bir çocukken ben

yine yabancı mıydı bu evler, bu caddeler…

geceleri deşmeye uğraşıyorum insan tenlerini

ben arayıp dururken küçük bir kızın düşlerini,

onlar sanki yokmuşum gibi parçalıyor bedenimi

ben geç anladım o düşlerin bir daha 

gelmeyeceğini…

                                                                                İzmir,

Aylin’e
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Sema PEKDAŞ
Avukat, İzmir Barosu Başkanı

Değerli Meslektaşlarım,
Değerli Hukukçular,
Sevgili Kadınlar,

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve 
Hukuk Araştırmaları Merkezi’nde ve Ka-
dın Hakları Komisyonu’nda  büyük bir 
özveriyle çalışan meslektaşlarımız; bir 
taraftan kadına yönelik şiddetle, alan-
da aktif olarak mücadele ederken, tek 
tek kadın bireylerin adli süreçlerde yal-
nız kalmamaları ve hukuki yardımdan 
yararlanmaları için uğraşırken, diğer 
taraftan da bu mücadelenin öneminin 
kavranması için sürekli bir farkındalık 
yaratma çabası  sergilemekteler.

Bu çabanın en önemli ayaklarından bi-
risi Baromuz bünyesinde yapılan “Ka-
dına Yönelik Şiddet Olgusunun Sosyal, 
Psikolojik ve Hukuksal Boyutu” konulu 
farkındalık atölye çalışmaları, diğer bir 
ayağı da merkezdeki arkadaşlarımızın 
hazırladıkları bu bültenler.

Bu bültenler aracılığıyla hem arkadaş-
larımızın görüşlerini ifade etmelerine 
olanak sağlanmakta, hem mesleğimize 

emek veren ustalarımızı ve geçmişimizi 
öğrenmemize kapı aralanmakta, hem 
de gündemi ve sorunlarımızı değerlen-
diren makalelerle görüşlerimizin zen-
ginleşmesine imkan tanınmaktadır.

Kadına yönelik ayrımcı politikaların yo-
ğun biçimde gündeme geldiği, siyasal 
iktidarın kadınları eve kapatarak  ya-
şamdan soyutlamaya yönelik uygula-
maları hayata geçirmeye çalıştığı, kızlı 
erkekli okulların, kızlı erkekli öğrenci 
evlerinin kapatılması için girişimlerde 
bulunduğu, kadının doğurganlığını dü-

zenlenmek ve denetlenmek için düzen-
lemeler çıkarmak istediği bir dönem bu 
dönem.

Cinselliği ve kimliği denetlenerek özel 
hayatları abluka altına alınmak, kamu-
sal alandaki varlıkları yok sayılmak is-
tenen kadın bireylerin, inadına hayatın 
her alanında kadın kimlikleriyle var ol-
maları önemli. Bu varoluş aynı zamanda 
demokrasi için, hukuk devleti için, laik-
lik için bir varoluş. Selam olsun sevgili 
kadınlara, selam olsun değerli meslek-
taşlarıma...
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Kadına Yönelik Erkek Şiddeti Üzerine 
Bir Tartışma

Sevda ALANKUŞ
Prof., İletişim Bilimleri

Kadınlar öldürülüyor, tecavüze, tacize 
uğruyor,  duruma göre ya kendisinden 
evinde de işinde de hep başarılı, hep 
ince, hep genç ve güzel, ama aynı za-
manda da iyi bir anne, iyi bir eş, “super 
kadın” olması bekleniyor, ya da evin-
den çıkması engelleniyor, çocuk, yaşlı 
ve ev bakımı dışında şeylerle uğraşma-
ması bekleniyor. Her durumda kendi-
sine ait odası, parası olamıyor. Üstelik 
artık bunların bir kısmı, “Muhafazakar 
demokrat” ancak bence Türkiye örne-
ğinde oksimorondan başka bir şey ol-
mayan bir kılıf altında, devlet politikası 
haline geliyor. Yukarıdan aşağıya “yeni” 
bir toplum mühendisliğine soyunan 
Hükümet bizzat Başbakan’ın ağzından, 
her kadına en az üç çocuk doğurmasını 
buyuruyor. Durumdan vazife çıkaranlar 
derhal kürtajı, sezeryanı düzenleme-
nin peşine düşüyor, izgüzar hastaneler 
gebelik testi yaptıran kadının eşini du-
rumdan haberdar ediyor, sürekli olarak 
belirli bir ilacı kullanmak zorunda kalan 
kadın öğrenciye zorla gebelik testi yap-
tırılmaya kalkılıyor.  En son olarak işte 
“öğrenci evlerinde kızlı erkekli  her tür-
den -terör de dahil olmak üzere- işler 
de karıştırıldığı” işitilir işitilmez, özellikle 
de kadın öğrencilerin  evleri basılmaya 
başlanıyor. Bir Bakan televizyondaki bir 

kadın sunucunun (tiyatro oyuncusu-
nun) “dekoltesi” üzerine laf ediyor, ar-
dından sunucu işini kaybediyor. Liste de 
böyle uzayıp gidiyor. Ancak bir de tabi 
bütün bunların arkasında madalyonun 
yüzünü tamamlayıcı diğer veriler var. 

Örneğin, Türkiye’nin bir türlü hesaplaş-
mayı beceremediği ve şiddetle yoğrul-
muş bir geçmişi var. “Her ülkenin var” 
diyenleri, “herkes önce kendi evinin 
önünü süpürmeli” şeklinde yanıtlayarak 
şöyle bir hatırlatayım: 1915, 1925, 1937, 
Temmuz 1943, 6-7 Eylül 1955, 27 Mayıs 
1960, 22 Şubat 1922, 12 Mart 1971, 19-
26 Aralık 1978 (Kahraman Maraş), 12 
Eylül 1980 öncesi ve sonrası, 2 Temmuz 
1993 (Sivas), 28 Aralık 2011 (Roboski) 
ile nihayet 1980’lerin ortalarından beri 
süren resmi literatüre “Kürt sorunu” ve 
“düşük yoğunluklu savaş” olarak giren, 
aslında gündelik hayatımıza tasan ger-
ginlikleriyle “yarı iç savaş”a dönüşmüş 
ve 45 bin ile 50 bin arasında asker, koru-
cu, gerilla  ve sivilin hayatını kaybettiği 
Türk-Kürt çatışması. Bu sonuncuya dair 
başka rakamlara bakalım, son 10 yılda, 
bir yandan 901 TSK mensubu ile 1.609 
(225 kadın, 1471 erkek) gerilla hayatını 
kayberken, 965 TSK mensubunun ise 
“intihar ettiği” açıklanmış, diğer yandan 
bu kadar yıl içerisinde erkekler -kadının 
maruz bırakıldığı diğer fiziksel şiddet 
türlerini dışarda bırakıyorum- 4.675 ka-
dın1 öldürülmüş durumda. Bu korkunç 
bir rakam ve failleri erkekler olan kadın 
cinayetleri devam ediyor. 

Diğer yandan, 2012 TÜİK verilerine 
göre, istihdam oranının yüzde 47.4 ol-
duğu Türkiye’de,  istihdam edilen er-
kek nüfus oranı yüzde 65 iken, kadın 
nüfus oranı yüzde 26,3. İşsizlik rakam-
larına bakıldığında ise TÜİK işsizlik ve-
rilerini geniş tanımlı işsizlik üzerinden 
değerlendiren Türkiye Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu Araştırma 
Enstitüsü (DİSK-AR)’a göre, geçtiğimiz 
yıl işsizlerin sayısı kadınlar için 471 bin 
artarken, erkekler için 85 bin kişi artmış, 
yani yeni işsizlerin içinde kadınların ora-
nı yüzde 58’e ulaşmış durumda. Bunla-
rın çoğunluğu ise yüksek okul mezunu, 
yani eğitim düzeyi ve iş bulma imkanı 
diğer kadınlara göre daha yüksek iken, 
iş sahibi olamayan kadınlar. Haziran 
2013 dönemi için yüksel öğretim me-
zunu kadınlar arasında işsizlik yüzde 
14,1 iken, yüksekokul mezunu erkekle-
rin oranı yüzde 6,5 yani kadınlarınkinin 
yarısı kadar.2

1. Bu rakamlara siviller dahil edilmemiş, diğer 
yandan Milli Savunma Bakanlığı verileri ile, 
PKK kaynaklarına dayanarak verilen rakam-
ların derlenmesiyle edinilmiştir. http://ww.
bianet.org/bianet/insan-haklari/144594-as-
kerde-949-intihar-iddiasi, http://www.
hpgsehit.com/index.php?option=com_
k2&view=itemlist&layout=category&tas-
k=category&id=3&Itemid=111 ve http://
www.ntvmsnbc.com/id/25424390 

2. Bkz.:http://www.bianet.org/bianet/ka-
din/150136-yeni-issizlerin-yuzde-60-i-ka-
din.
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Buna karşılık, Hükümetin hazırladığı 
yeni “İstihdam Paketi”, Kadın Emeği ve 
İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu’nün 
yaptığı değerlendirmeye göre, “kadın-
ları dışlayarak hazırlanmış” durumda 
ve kadınların aile içindeki eşitsiz ko-
numunun devamını teşvik edecek; ka-
dınlardan evin tüm yükümlülüklerini 
aksatmadan ücretsiz olarak yerine ge-
tirmeleri beklenirken, ucuz emek gücü 
olarak yarı zamanlı, düşük statülü, gü-
vencesiz ve düşük ücretli işlerde çalış-
malarına yol açacak nitelikte.3

Rakamlarla konuşmayı fazla uzatma-
dan son bir aktarmayı, “kızlı erkekli ev-
ler” meselesi ile ilgili olarak yapayım. 
Elbette, “kızlı erkekli evler” [bu arada 
hemcinslerimi neyle itham ettikleri 
belli olduğu halde, burada bile kadın 
denemiyor da, “kız” deniliyor olmasına 
dikkat!] gündeminin Gezi direnişi son-
rasında iyiden iyiye diş bilenmeye baş-
lanan üniversite öğrencilerinin yaşam 
alanlarına dönük büyük bir müdahaleyi 
getireceği belliydi. Nitekim öyle de oldu 
ama, Nükhet Sirman’ın belirttiği önem-
li bir konu daha var; bu müdahaleleri 
sadece ahlak veya güvenlik politikaları 
düzeyinde kalmaması, buradan muhak-
kak para, gelir üretmeye, TOKİ’ye yeni 
kazanç sağlamaya dönük politikaların 
da izlemesi mümkün. Çünkü, Sirman’a 
göre, bugüne kadar AKP’nin yaptığı 
tüm politikaların siyasi olduğu kadar 
sermayesel de tarafları oldu”4

Bütün bunlar sonucunda Türkiye’de ka-
dına yönelik fiziksel ve psikolojik şidde-
tin nedenleri konusunda kestirmeden 
giderek, acaba AKP’nin 2002 yılında 
iktidarı gelmesinden itibaren hızlanan 
muhafazakarlaşmanın etkili olduğunu 
söylemek acaba mümkün mü? Hem 
evet, hem hayır. Evet çünkü, dünyanın 
her yerinde muhafazakar ideolojinin 
kadınlarla bir meselesi olduğunu biliyo-

ruz ve karşımıza Türkiye örneğinde “İs-
lamcı-muhafazakarlık” biçiminde çıkan 
eklemlenmenin ise öyle görünüyorki, 
kadınlarla daha da çok meselesi var. 
Ancak hemen eklemek gerek, İslam-
cı-muhafazakar ideolojinin karşısında 
gibi duran, laik kesimlerin de, kadınlarla 
hep meselesi vardı ve olmaya devam 
ediyor. Başka ifadeyle, aslında ataer-
kinin iki yüzünü temsil ediyorlar ya da 
deyim yerindeyse, “kötü” ve “iyi” polis 
rollerini oynuyorlar. İki örnek vereyim 
Mesela Ali Bulaç Zaman gazetesinde 
yayınladığı köşe yazılarında “Erkeğin 
fıtri rolünü kaybetmesi onu kadına kar-
şı şiddete, vahşi cinayetlere sürüklüyor” 
diyerek, cinayetleri, modernleşmeyle, 
kadının camiye gitmek, işe gitmek vb. 
gerekçelerle evden çıkması, böylelikle 
kocanın -kadın(nın)a bakmak, sakla-
mak, korumak- gibi atfedilmiş erkeklik 
özelliklerini kaybetmesi şeklinde gerek-
çelendirdiğini görüyoruz. Peki muha-
fazakar düşüncenin temsilcisi Bulaç’ın 
bu görüşünü medyada kim savundu 
dersiniz? “Laik” medyadan Serdar Tur-
gut. Şöyle diyor Serdar Turgut da: “Batı 
kadınının iş hayatına yoğunlaşmasının 
travmaları artırdığını ve eşini aldatma-
sını yükselttiğini anlatan bir çalışma 
var elimde. Batıda da durum böyle” ve 
sorun ona göre de, batıda olduğu gibi 
Türkiye’de de aile değerlerinin çözülme-
si. Böylelikle  ataerkinin bu iki kanadının 
temsilcisi, “ailenin” kadın açısından na-
sıl eşitsizlikçi ve tekinsiz bir yer oldu-
ğunu hiç mi hiç tartışmıyor, kapitalizm, 
modernleşme eleştirisi yapar görünür-
ken, aslında “kadının özgürleşmesini”5 
cinayetlerin nedeni olarak görüyorlar. 
Bu arada ironik bir duruma daha işaret 
ederek, Ali Bulaç’a en fazla sinirlenen-
lerden birisinin yine “laik” kanattan Fa-
tih Altaylı olduğunu söyleyeyim. Ayrıca 
Serdar Turgut’un sanatçı Rojin, Fatih 
Altaylı’nın Avukat Eren Keskin ve gaze-
teci Gülay Göktürk için söyledikleri ve 

yazdıklarını, yine bu ikinci ismin -sözde 
kadın cinayetlerine dur demek iddia-
sıyla- sırtından bıçaklanmış bir kadının 
yarı çıplak bedeninin fotoğrafını yarım 
gazete sayfası üzerinden ve fluğlaştır-
madan vererek rant yapmaya çalışma-
sını hatırlatarak, aslında ne kadar tescilli 
bir erkek egemen dil kullanıcıları olduk-
larına dikkat çekeyim. Özetle, Bulaç ve 
Serdar Turgut örnekleri, sadece muha-
fazakar erkeklerde değil, karşı kanattan 
erkeklerde de, cinayetlerle ilgili böyle 
acı rakamlar karşımıza çıkarken, hala 
kadını bundan sorumlu tutan ya da 
bundan nemalanmaya çalışan, erkeklik 
ideolojisini sorgulamak yerine basitçe 
“kadın düşmanlığı” üreten bir zihniyet-
le karşılaşılabildiğini gösteriyor. Böy-
lece kadınların mücadelesinin sadece 
muhafazakarlıkla değil,  binlerce yıldır 
kendisi üzerinde her şeyi söylemeye, 
uygulamaya hakkı olduğunu düşünen 
ataerki ile olması gerektiğini bize hatır-
latıyor. 

Dolayısıyla evet, muhafazakarlaşma 
kadını kadını ve erkeği kamusal alanda 
ayırmaya çalışarak; henüz kamusal ala-
na çıkmaya başlamış kadını evine geri 
göndermenin yollarını arayarak; kadın 

3. Bkz.:http://www.bianet.org/bianet/ka-
din/151039-kadinlar-istihdam-paketi-
nin-yeniden-yazilmasini-istedi.

4. B k z . : h t t p : / / w w w. e t h a . c o m . t r / H a -
ber/2013/11/10/guncel/ogrenci-evle-
ri-alt-konut-piyasasinin-onemli-girdis/.

5. Burada elbette “kadının özgürleşmesi” der-
ken farkedileceği gibi ancak tırnak içinde 
kullanılabilecek bir durumdan, ya da bir ih-
timalden söz ediyorum. Neo liberal kapita-
lizmin  pazarına iş gücü olarak çıkan kadın 
emeğinin daha fazla sömürüldüğü bir du-
rumda, kastetiğim olsa olsa, kadının kamu-
sal alana çıkışının getirmeden edemeyeceği 
“güçlendirici” dolayısıyla “özgürlüğünün’ 
önünü açabilecek bilinçlenme, dayanışma, 
kendine güven kazanma vb. gibi imkanlar.
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erkek arasındaki ilişkiyi sadece -en çok 
kadının zarar gördüğü şekilde yaşa ba-
kılmaksızın- evlilik halinde meşru saya-
rak; bu arada aile içi ilişkilerdeki kadın 
aleyhine eşitsizliği, bunun temellerini 
hiç sorgulamaya ve gidermeye çalış-
mayarak; kadın korkusu/düşmanlığını 
yeniden-ürettiği ölçüde kadın cinayet-
lerinin artmasından sorumlu tutulabi-
lir. 2007-2011 yılları arasında yapılan 
araştırmaların sonuçlarına bakalım; eski 
kocası ya da boşanmak üzere olduğu 
kocası tarafından öldürülen kadınların 
oranı, erkek cinayetlerinin yüzde 47’sini 
oluşturuyor.  Bu oran 2012 yılı itibariy-
le ise % 69’ a çıkmış durumda6. Ayrıca 
başka önemli bir veri daha var; kadınla-
rın %73ü koruma talebinde bulunduk-
ları için, %27’sinin ise sığınma evlerinde 
kaldıkları dönemde öldürülüyorlar.7 De-
mek ki, aile egemen erkek zihniyeti  ne-
deniyle kadın için bir yandan içine çeki-
lirken, diğer yandan kurtulamadığı bir 
ağa dönüşmüş durumda. Kadının bu 
ağın döngüsünden kurtulmak için adım 
atarak güçlenmesi, maruz bırakıldığı 
fiziksel ve psikolojik şiddete bilinçlene-
rek karşı çıkması, hayatını değiştirmeye 
çalışması, buna eşlik edecek kurumsal 
desteğin olmadığı, yeterli biçimde iş-
letilmediği, en kötüsü bu desteğin er-
kek-egemen zihniyeti hiç sorgulamamış 
insanların eline bırakıldığı durumda, 
paradoksal biçimde cinayetlerin artma-
sına neden oluyor. 

Ancak, cinayetlerden kısmen sorumlu 
olduğunu söyleyebildiğim muhafaza-
kar ideolojinin etkisi, sadece kadını aile 
denilen eşitsizlikçi ve tekinsiz kuruma 
hapsetmek için elinden geleni yapma-
ya çalışmasından da ibaret değil. Yuka-
rıda rakamlarla biraz olsun göstermeye 
çalıştığım gibi, Türkiye’deki muhafaza-
karlıkla eklemlenen ekonomik politi-
kalar da sorumlu, kadına yönelik erkek 
şiddetinin artmasında. Çünkü, uygula-

nan ve dozu giderek artan neo liberal 
ekonomik politikalar, orta sınıfı genişle-
tiyor belki ama, bu, sistemden nemala-
namayan birilerinin hızla yoksullaşması 
gibi bir bedelle oluyor. Elbette burada 
yoksul erkeklerin daha çok cinayet işle-
diklerini, şiddet uyguladıklarını iddia et-
miyorum. Sadece, birbiri ile ilgili bir sü-
reç olarak yoksullaşmanın ve sistemden 
nemalanarak hızla zenginleşmenin, bu 
kutsanan aile kurumu içindeki eşitsizlik-
çi dinamikler üzerinde, kadınlar aleyhi-
ne sonuçları da olan etkiler yarattığını 
söylüyorum. 

Gelelim kadına yönelik erkek şiddeti-
nin artmasına en önemli rolü oynadı-
ğını düşündüğüm nedene. Kanımca 
ve yine yukarıda da iddia ettiğim gibi, 
Türkiye’deki iktidar edenlerin, uzak ve 
yakın geçmişindeki şiddet ile samimi 
bir hesaplaşmaya girmek (örneğin bı-
rakın uzak geçmişi, Sivas katliamının 
sorumlularının eyleminin bir insanlık 
suçu saymak yerine, zaman aşımından 
yararlandırılması) yerine, halının altına 
saklanan pislik gibi bunların üzerini ört-
meye çalışmaları; hesap verme, sorum-
luluk alma ahlak ve etiğinin ne devlet 
ne de bireyler katında makbul görül-
mediği bir kültür; dahası şiddetin daha 
fazla şiddet ile hakkından gelinmesini 
muteber ve “erkeklik” sayarak kutsayan 
(ırkçılık, milliyetçilik, ayrımcılık üzerine 
kurulmuş) bir gündelik hayat üretimi ve 
politika geleneği, kadına yönelik erkek 
cinayetlerinin başlıca sorumlusu. 

Şimdi bırakın daha uzak geçmişimi-
zi, son 30 yılda 45 ile 50 bin arasında 
vatandaşının hayatına malolduğu söy-
lenen bir savaştan çıkan ülke olduğu-
muzu bir kez daha hatırlayın. Sözkonu-
su şiddet sarmalından -bizzat mağdur, 
“galip”, mağdur ya da “galibinin” ailesi, 
akrabası, komşusu, askerlik, mahalle, 
iş arkadaşı ya da bütün bunların tele-

vizyondan izleyicisi olarak- geçenlerin 
“yaralı” psikolojisini düşünün. Bu psiko-
lojinin üzerine, onunla başetmenin tek 
yolu olarak, popüler kültürün, ırkçı/mil-
liyetçi ideolojinin, her türden nefret suç 
ve söyleminin, eğitim sisteminin, ordu 
ve  polisin “hal ve gidişinin”, “devlet 
adamlarının”  söyledikleri ile yaptıkları-
nın şırınga ettiği İslamcı/Laik versiyon-
larıyla parlatılmış “erkeklik” anlatısını 
ekleyin...

Özetle, Türkiye, sadece son  10 yılda, 
4675 kadın öldürüldüğü  (ki bu raka-
ma son altı ay dahil değil) bir ülkeyse 
bu; sadece İslamcı-muhafazakarlık ile 
neo-liberalizmin özgül eklemlenmesi 
sorununu değil, bütün bunları çapraz 
kesen bir  “erkeklik sorununu” yaşadı-
ğımız anlamına gelir.  Aranızda kolayına 
kaçarak “ama bu erkekleri de anneler 
yetiştiriyor” diyecekler olacaksa  (ki ko-
nunun dillendirildiği her kamusal plat-
formda, istisnasız bir ilk refleks olarak 
bunu işitmişliğim vardır), artık bir kere 
olsun -kadın/erkek olarak- bu refleksi 
vermeden “hesap verebilir olalım, so-
rumluluk üstlenelim” derim, kendimiz 
şiddetin öznesi olmasak bile, bu özne-
lerin sorumluluğunu da üstelik.  

6. Bkz.:http://www.kadincinayetlerinidurdura-
cagiz.net/aciklamalar/177/iste-gercek-veri-
ler

7. Bkz.:(http://haber.sol.org.tr/kadinin-gun-
lugu/akp-kadinlari-korumuyor-koruma-is-
teyenlerin-yuzde-73u-devlete-siginanla-
rin-yuzde).
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Bu sayımızda meslektaşlarımızla üç so-
ruluk bir söyleşi gerçekleştirdik...

1. Hukukun cinsiyeti var mıdır?

2. Türkiye’deki hukuk sistemi ka-
dınlar için ne kadar adildir?

3. Ütopyanızdaki hukuk ve toplu-
mun vazgeçilmezleri nelerdir?

Av. Bircan Mersinli

1. Hukukun cinsiyeti vardır. Çünkü; 
yazılı kurallar oluşturulmaya başla-
nıldığından bu yana; hukuk, erkek-
lerin egemenliğinde oluşmuştur/
olmuştur. Erkekler de, erkek cinsi-
yetli hukuku oluşturmuşlardır. 

2. Türkiyede’ki hukuk sistemi kadınlar 
için ne kadar adildir? Soruda oran 
sorulmuştur. Bu da kadınlar aleyhi-
ne bir dengesizlik olduğunun kabu-
lünü ama oranının merak edildiğini 
göstermektedir. Doksanlı yıllardan 
bu yana kadın lehine değişiklikler 

yapılmaya çalışılmıştır. Aklıma ge-
len Ceza Kanundaki “Adam öldür-
me suçunun” adının “İnsan öldür-
me suçu” olarak değiştirilmesidir. 
Dildeki erkek egemenliğin bir yan-
sımasıydı. Medeni Hukukta “Aile 
konutu” uygulamasının getirtilmesi 
vs. Ama hala bir inceleme yapıl-
dığında kadın aleyhine hükümler 
karşımıza çıkacaktır. Kadının kendi 
soyadını kullanamaması vs. Evet 
çok adil değil.

3. Adil, vicdanlarla çelişmeyen, ya-
şamda yerini bulan bir hukuk benim  
ütopik hukukum olabilir. Hukukta 
toplumun vazgeçilmez beklentisi; 
sanırım, kim olursa olsun herkese 
aynı yasaların aynı şekilde uygulan-
masıdır.

Av. Ozan Balım

1. Hukukun cinsiyeti vardır. Olması 
gereken ise olmamalıdır tabii ki. 
Ama meclisleri erkekler (ve erkekle-
şerek var olabilen kadınlar) doldur-
duğu sürece de var olacak galiba.

2. Türkiye’de ailenin kutsallığı bakış 
açısında bir değişiklik olmadı. Ka-
nunlar değişti, cana karşı suçlar ka-
nunun başına alındı, töre saiki ya-
saya girdi, medeni hukukta eşitlik 
ilkesi kabul edildi ama anlayış de-

ğişmedi. Koca sosyal devletin yerini 
doldurduğu sürece de değişmeye-
cek bana kalırsa. Bu sorunun ceva-
bı: Olabildiğince adildir ama çok da 
çaba sarf edilmiyor maalesef.

3. Ben hala Soğuk Savaşın çocuklu-
ğumuzdaki eşitlik -özgürlük önce-
liği tartışmasındayım. İkisi bir arada 
neden olamıyor? Cinsiyetsiz, özgür, 
sömürüsüz, korkudan korkmanın 
olmadığı, bireylerinin dine, ırka 
göre kutuplaşmadığı, eşit bir top-
lum...

Av. Ogün Kayacan

1. Bence hukukun cinsiyeti vardır ya-
hut olmalıdır dersem daha doğru 
olur.. Hukukun cinsiyeti; kadındır. 
Çünkü devlet: babadır, yargıda 
anadır. Nasıl aile fertleri üzerinde 
babanın otoritesine karşı annenin 
korumacılığı varsa. Vatandaşlar 
içinde devlet babanın gücüne karşı 
yargının ana gibi koruması olmalı-
dır. Zaten, Yunan mitolojisinde de 
adalet tanrısı yoktur, adalet tanrıça-
sı -Themis- vardır.

2. Adil olmak, mevcut hukuk siste-
mimizde ve güncel yargılamalarda 
özellikle kamu hukuku açısından 
nadir rastlanan bir niteliktir. Ben-
ce asıl “adil olmama”nın  cinsiyeti 

Devrim CENGİZ AYGÜN & Şenay TAVUZ
Avukat, İzmir Barosu

Bir Hukuk Ütopyası... 
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bulunmamaktadır. Toplumumuzda 
yaşayan her kadın, her birey kadar 
adalete muhtaç durumdadır. Ka-
dın-Erkek ayrımı bir yana özel yet-
kili yargılamaların olduğu, Polisin 
(idarenin) tedarik ettiği delillerin 
tartışılamadığı, hükümetin işaret 
ettiği hedeflere yargı yoluyla hak 
ihlali uygulanan günümüzde her 
birey kadar kadınlar içinde adil ol-
maktan söz edilemez.

3. Gerek hukuk düzeni, gerekse top-
lumsal huzur için vazgeçilmezler-
den çok, vaz geçilmesi gerekenlerin 
önem taşıdığını düşünüyorum. De-
mem o ki; aslında hukuk düzeninin 
temelinde toplum halinde yaşama 
geçildikten sonra insanların, diğer-
leri için vaz geçtikleri özgürlükleri 
yatmaktadır. Yine toplumsal hu-
zur içinde karşılıklı olarak ödünler 
verilmesi gerektiğine inanıyorum. 
Ancak soru bu şekilde sorulduğun-
da vereceğim cevap: Her bireyin 
özgür, saygın ve kültürlü olduğu 
bir toplum, bunu temin eden ve 
koruyan bir devleti düzenleyen hu-
kuk sistemi olacaktır. Yani; vazgeçil-
mezlerim; birey için özgürlük ve bu 
özgürlükleri düzenleyen bir hukuk, 
saygın bireyler ve devletin bireye 
saygısını düzenleyen bir hukuk, 
Eğitimli bireyler ve eğitim hakkını 
düzenleyen bir hukuk.

Av. Niza Özdemir

1. Hukuk üst kavram olarak herşey-
den ari aslında.  Biz kurallarla “hu-
kuk” kavramının içini doldururken 
ve o kuralları uygularken,  ona dil, 
din, milliyet ve benzeri birçok özel-
lik yanında cinsiyet de kazandırıyo-

ruz. Türkiye özelinde maalesef bi-
zim hukukumuzun cinsiyeti erkek.

2. Hukuk sistemi öncelikle birey olarak 
kadına adil davranmalı daha sonra 
zayıf kaldığı noktalarda durumunu 
eşitlemeli.  Anayasamız da pozitif 
ayrımcılık kabul edilmekle birlikte 
içinin gerektiği gibi doldurulduğu 
söylenemez. Kadın maruz kaldığı 
fiziksel, ekonomik, psikolojik  bas-
kıya karşı yeterince korunmuyor.
Hukuk kadının uğradığı haksızlığı 
sorgularken dahi önce kadını sor-
guluyor. Kendisine çizilen sınırlar 
içinde kaldı mı kalmadı mı? Hangi 
şartlar altında olursa olsun kendi-
sinden beklenen şekilde davrandı 
mı davranmadı mı? Ve de aldığı 
cevabı beğenmez ise adalet elini 
çekiveriyor kadının üstünden. Ka-
dın tecavüze uğrarken bağırmadığı 
için, kendi istediği kişiyle evlenmek 
istediği için, gece dışarı çıktığı için, 
istediği şekilde giyindiği için, çalış-
mak istediği için, çocuğunu istedi-
ği şekilde yetiştirmek istediği için, 
işyerindeki ayrımcılığı kabul etme-
diği için.... maruz kaldığı haksızlık 
karşısında savunmasız kalıyor. 

Devlet hukuk sistemi eliyle kadının 
iyi bir eğitim almasını kendi ayak-
ları üstünde durmasını sağlamalı. 
Bu ülkede kız çocuklarının okuması 
aşılamamış bir sorun hala. Kız ço-
cukları ailenin büyükleri, erkekleri 
uygun görürse okuyabiliyorlar an-
cak. Babasına muhtaç olan kadın 
evlendikten sonra kocasına muhtaç 
hale geliyor. Kendi başına ayakta 
duramayan kadın yaşadığı şiddete 
boyun eğiyor. Mevcut hukuk siste-
mimiz ‘şu kadar yıl eğitim zorunlu 

çocuğunu okula gönder’ demenin 
ötesine geçemiyor  maalesef. Bütün 
bu sorunların içinde kadın aynı za-
manda eş, anne, evlat, çalışan ka-
dın  olmak ve her kalıptaki görevini 
eksiksiz yerine getirmek zorunda. 
Hukuk sistemindeki normlar kadını 
yine yalnız bırakıyor.  Çalışma haya-
tındaki düzenlemeler kadın için ye-
tersiz. Kadınlar özellikle çocuk do-
ğurduktan sonra çalışma hayatıyla 
ev hayatı arasında parçalanmakta. 
Kadına tanınan doğum izinleri, süt 
izinleri olması gereken standartın 
çok altında. Kadına adil bir çalışma 
hayatı sağlanmak isteniyorsa bu 
izinlerin sağlık hizmetinin gereken 
düzeye çıkarılması, ihtiyacı olana 
mutlaka kreş yardımı sağlanma-
sı gerekiyor. Hukuk ancak etkili ve 
yapıcı uygulama ve denetim meka-
nizmalarıyla kadına adalet getirebi-
lir. Mevcut hukuk sistemimiz bunu 
sağlamanın çok ötesinde. 

3. En temel olan toplumun yapısı. 
Hukuk kuralları toplumun yapısına 
göre şekilleniyor. Toplumdaki her 
bir birey tek tek insan olduğu için 
değerli olmalı ve buna göre mu-
amele görmeli. Ancak bu bilince 
varmış insanlardan oluşan toplum 
umut vaad edici olabilir.

Hukuk kuralları her alanda onar-
maya, yapıcı olmaya yönelik olmalı. 
Öncelikle zarara uğrama ihtimali 
olan kişinin yanında olmalı. Zara-
rın ortaya çıkmasını engellemeye 
çalışmalı. Bunu engelleyemediği 
noktada ise ortaya çıkan mağdu-
riyeti gidermeli ve bunu yaparken 
gerçekten adalet getirmeli.
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Av. Birgi Yorgancıoğlu: 

1. Hukukun cinsiyeti olmamalıdır. 
Adalet önünde eşitlik anayasal bir 
haktır. Hukukta kadına ve erkeğe 
göre yasa maddelerinde bir ayrım 
yapıldığında bu anayasal eşitlik 
hakkı ihlal edilmektedir. 

2. Kadınları koruma amacı ile çıkarıldı-
ğı düşünülen bir kısım kanunların, 
özelllikle iş yasasında, görünürde 
kadın lehine olmakla birlikte uygu-
lamadaki sonuç bakımından kadın 
aleyhine döndüğünü görmekteyiz. 
Özellikle son günlerde bebek sahi-
bi anneye iş yasası açısından geti-
rilmesi planlanan iyileştirmelerin 
aslında kadın işçiyi tercih edilmez 
hale getireceği açıktır.  Hukuk kadın 
ve erkek yönünden eşit olsa  aynı 
haklar bebek sahibi olan babaya da 
tanınsa kadın işçinin zara görmesi 
bir ölçüde engellenebilecektir. 

3. Öncelikle yargılamanın ücretsiz 
olması. Yargılamanın hızlanması. 
Daha çok hakim olması. Hakimlerin 
en az 35 yaşında hakimliğe başla-
yabilmeleri. 

Kadın ve erkek herkesin saygı  gör-
düğü ve birbirlerine sevgi ve say-
gı ile davranan, açıkgöz insanların 
azaldığı (zira açıkgözlülük başka 
birinin hakkını almaktır) bir toplum.

Av. Figen Merder

1. Prensip ve esas olarak yoktur ve ol-
mamalıdır da ,ama bunu söylerken 
bile aklıma hemen gelen şey 1926 
tarihli eski medeni kanun, bu ka-
nunda anlaşmazlık halinde erkeğin 
oyunun daha üstün olacağı ve aile 

reisinin erkek olacağı yazılı idi. Ger-
çi 2002 yılında yürürlüğe giren ve 
aile içi ilişkiler ve kadın erkek iliş-
kileri gibi konularda öncekine na-
zaran daha demokratik bir kanun 
olan yeni Medeni Kanun, ailenin 
idaresi hususunda karı kocanın an-
laşamaması halinde eşlerden birine 
üstünlük vermemekte ve mesele-
nin mahkemeye giderek halledil-
mesini öngörmektedir. Bu şekilde 
olup, hukukta cinsiyet ayrımcığının 
örneği olabileçek uygulamalarımız 
olabilmektedir. Bence, hukukun 
cinsiyeti var mı? deyince yasalarla 
sınırlı kalmayıp, adaletli ve cinsiyet-
siz hüküm, kime neye dayanmalı 
,kimden çıkmalı, kim infaz etmeli ye 
kadar uzanan karmaşık ve bir  olgu 
düşünülmelidir Bunları göz önüne 
aldığımda ise hukukta cinsiyet var-
dır. Derim.

2. Türkiye’deki hukuk sistemi herkes 
için ne kadar adildir dersek daha 
mı doğru olur bilmiyorum. Kadın 
hakları konusundaki en önemli bel-
ge Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
tarafından 18 Aralık l979 tarihinde 
kabul edilen “Kadınlara karşı her 
türlü ayrımcılığın önlenmesi”ne 
ilişkin sözleşmedir. Türkiye bu söz-
leşmeyi 24 temmuz 1985 tarihinde 
onaylamış ve 14 Ekim 1985 tarihin-
de Resmi Gazete‘de yayınlayarak 
uygulamaya koymuştur. Sözleşme, 
taraf devletlerin özellikle siyasi, 
sosyal, ekonomik ve kültürel alan-
larda olmak üzere bütün alanlarda 
erkeklerle eşit olarak insan hakları 
ve temel özgürlüklerinden yarar-
lanmalarını ve bu hakları kullanma-
larını garanti etmek amacıyla, ka-

dının tam gelişmesi ve ilerlemesini 
sağlamak için yasal düzenleme da-
hil bütün uygun eylemleri alacakla-
rını ifade etmektedir. Buna rağmen 
Türk Hukuk sisteminin kadınlar için 
adil olduğunu düşünmüyorum. 
Özellikle de tecavüz, taciz, cinsel 
saldırı davalarında verilen kararlar, 
örf ve adetlerden, erkek eğemen 
toplum baskısından  çok fazla etki-
lenmekte  ve bazen kanımızı don-
duracak kararlar verilebilmekte-
dir. Bu da ilk sorunuzdaki yanıtımı  
tekrar düşünmemi sağlamaktadır. 
“adaletli hüküm kime neye dayan-
malı, kimden çıkmalı, kim infaz et-
meli“ dir ki bu kararlar herkes için 
adil olsun. İstediğimiz kadar kadın 
haklarını korumak adına sözleşme 
imzalayalım, tüm toplumun zihni-
yetini değiştirmeden, kadının eşit 
haklara sahip bir birey olduğunu 
bir eşya bir mal olmadığını eğitimli 
uygulayıcılarımızın yüreklerine ve 
beyinlerine de sokmadan kadın-
lar için hukuk dahi adil olmayacak 
veya adil işlemeyecektir.    

3. Hukuk için vazgeçilmezlerim; Temel 
hak ve özgürlüklere sahip çıkan  
,her konuda herkese karşı kayıtsız 
şartsız eşitlik, dürüstlük, adalet ve 
tarafsızlık sağlayan yasalar ve uy-
gulayıcılardır.

Toplum için ise; Önce eğitimin şart 
olduğuna inanan ve bunun için her 
yolu göze alan, sonra İnsan ve hay-
van haklarına saygılı, laik, sonuna 
kadar fikir özgürlüğünü savunan, 
içleri merhamet dolu ahlaklı birey-
ler vazgeçilmezimdir.
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Av. Sibel Bolevin

1. Nüfusun neredeyse yarı yarıya ol-
duğu Dünyamızda elbette ki hu-
kukun cinsiyetinin olmaması arzu 
edilendir. Ancak günümüzde bunu 
söyleyebilmek mümkün değildir.  
Hukuk ve yasalar insanlar tara-
fından yaratılmaktadır. Hukukun 
ve yasaların kaynağı olan insanlar 
sözkonusu olduğunda ise erkek 
egemen bir topluluk karşımıza 
çıkmaktadır. Büyük bir çoğunluğu 
erkek olan kural koyucuların erkek 
egemen bir hukuk yaratması ise 
kaçınılmazdır. Her ne kadar yasa 
yapıcılar, “biz insanı hedef alarak 
yasa çıkarıyoruz” deseler de yaratı-
lan hukukun cinsiyeti erkektir. Celal 
Bali Akal’ın Siyasi İktidarın Cinsiyeti 
adlı eserinde de belirtildiği üze-
re; gözlemlenen tüm toplumlarda, 
dinsel alandan tutun da siyasi ala-
na kadar  pek çok alan ki buna hu-
kuk da dahil erkeğe özgüdür,erkek 
egemendir, erkek düşünce yapısın-
dadır. Aynı adlı eserde yine, yaratıcı   
ve doğurgan kadına karşı denetimi 
elinde tutmak, bu kadar güçlü bir 
fiziksel durum sebebi ile iktidarı  
kaptırmamak adına erkeğin, kadını 
ikinci sınıf insana dönüştüren bir 
rol verdiği tespitleri de yapılmıştır. 
Bu görüşlere katılmamak mümkün 
değildir. Günümüzde yasa yapıcı 
sadece kendi penceresinden ba-
karak kurallar ortaya koymaktadır.  
Elbette ki bu durumdan kadınların 
suçu  yok mudur? elini taşın altı-
na sokmamak gibi …ama yıllar yılı  
size o taşın altından akrep çıkaca-
ğı    söylenir ve  dikte ettirilirse bu-
nunla bir baskı unsuru kurulmaya 
çalışılırsa, siz olsanız sokar mısınız 

? Karşı cinse tek söyleyebileceğim 
artık kadın bedeni üzerinden siya-
set yapmayı bırakın, iktidarı eliniz-
den almaya çalışmıyoruz, iktidar 
yolu iki şeritli ve biz burada sizinle 
el ele yürümeye çabalıyoruz, inanın 
hepimiz sadece tek bir gidişi olan  
bu yola sığarız.

2. Türkiye’de her gün  erkekler tarafın-
dan  şu ya da bu sebeplerle  öldü-
rülen  kadınları  gördükçe  adale-
tin kefelerinin  kadın ve erkek için 
dengede durduğundan söz etmek  
mümkün değildir. Kaldı ki hala  bu 
erkekler tahrik indiriminden yarar-
lanıyorlarsa …   Tüm bunların ya-
nında  esasen hukukun düzenlediği 
kamusal pek çok alanda da  eşitsiz-
likler mevcuttur.   Soyadından tutun 
da , istihdam da oluşan  adaletsiz-
liklere  kadar . Bu sebeplerle  Tür-
kiye’deki hukuk sisteminin kadınlar 
için asla adil değildir.  

3. Hukuk ve toplumun vazgeçilmez-
leri düşünüldüğünde ilk akla gel-
mesi gereken; toplumda iki ayrı 
cinsin   olduğunun  fark  edilip , 
fark ettirilebilmesidir. Bu farkında-
lık ile   toplum kuralları  ve dolayı-
sıyla  hukukun yaratılması gerekir.  
Bugün , bilinen bir gerçek olarak , 
hukuk kuralları erkek egemen  gu-
rup  tarafından  yapılmaktadır. Bu 
sebeplerle de   kadının isteklerine , 
ihtiyaçlarına , düşüncelerine cevap  
verebilen  bir hukuk yaratıldığını 
söylemek mümkün değildir. En bü-
yük  ütopyam  iki ayrı cins olduğu 
fark edilerek ,  fark ettirilerek  hu-
kuk  kurallarının eşit şartlarda,  eşit 
kurallarla  düzenlenmesidir.

Av. Şerife Özcan Tekeli:

1. Hukukun cinsiyeti vardır. Hukuk de-
nilen kurallar bütününün temelinde 
yatan etkenlerden biri de cinsiyettir.

Kurallar topluma, toplumun yaşayı-
şına, örf - adet, gelenek ve görene-
ğine dayanır, toplumdaki yaşayış ve 
yaşam koşulları kuralları oluşturur. 
Bu bağlamda cinsiyet hukuka yan-
sır.

Her toplumda olduğu gibi özellikle 
de bizim gibi ataerkil bir toplumda 
hukukun cinsiyetinin olmaması dü-
şünülemez.

2. Adalet kavramı açısından bakıldı-
ğında cinsiyet temelli bir hukuk 
anlayışının kadınlar için adil olama-
yacağı aşikardır. Bu bağlamda Türk 
hukuk sisteminde kadınlar için po-
zitik ayrımcılık uygulanması gerek-
tiği hep dile getirilir ancak bu yasal 
anlamda hayata geçememiştir. Ka-
nun koyucusunun erkek egemen 
olduğu, düşünce yapısı ve yaşam 
tarzı ile çoğunlukla ataerkil bir an-
layışa sahip olduğu düşünüldüğün-
de bunun en azından kısa vadede 
mümkün olamayacağı görülmek-
tedir. Ama iyimser olmak istiyorum. 
Bu çabada yol alınacağına inanıyo-
rum. Devrim kadınların!

3. Kadınların yasama yargı yürütme 
düzeninde eşit bir biçimde yer al-
maları, bu sağlanıncaya kadar po-
zitif ayrımcılığın zorunlu olarak 
uygulanması, kadına yönelik şid-
deti, ayrımcılığı görmezden gelen, 
hafife Alan her türlü uygulamanın, 
prosedürün cezalandırılması, böy-
lelikle gerçekten eşit - özgür - adil 
demokratik bir toplum yaratılması. 
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MAHKUMİYET 1 

Ünal Tekeli c.Türkiye Davası, 
(16.11.2004 tarihli) (Başvuru No. 
29865/96 )

16.11.2004 tarihli kararı; “Türk yasaları 
tarafından erkeklerin kendi soyadları-
nı kullanmasına izin verilmesine kar-
şın, nüfus idaresinin evlendikten sonra 
kızlık soyadını kullanmasına izin ver-
memesini” AİHM şikayet eden Tekeli 
bunun cinsiyete dayalı ayrımcılık oldu-
ğunu ileri sürmüştü. AİHM, 16.11.2004 
yılında verdiği karar ile cinsiyetler arası 
eşitliğin geliştirilmesinin Avrupa Konse-
yine üye devletler arasında önemli bir 
hedef olduğunu vurgulamış, Üye dev-
letlerde, eşlerin aile adı seçiminde eşit 
haklara sahip olduklarını, Türkiye’nin 
evlenmekle kadının otomatik olarak so-
yadını değiştirmesini yasalarla öngören 
tek ülke olduğunu, evlenince soyadını 
değiştirmek isteyen kadınların çıkarları-
nın korunmadığını belirtmiştir. Karar ile 

“Nasıl ki bir koca, karısının soyadını almıyorsa,
bir kadında kocasının (soy)adını almamalıdır.

(Soy)adım kimliğimdir ve kaybolmamalıdır.
Lucy Stone(*)

(*1855’de evlendiğinde, evlenmeden önceki soyadını kullanmakta ısrar ederek, bunu ABD’de kabul ettiren ilk 
kadın olan Lucy Stone (1818-1893), bireysel kimlik açısından soyadının ne kadar önem taşıdığını, yukarıdaki 
alıntıda dile getirmekteydi)

Türkiye’deki yasal düzenlemenin söz-
leşmenin 8. Maddesine aykırı olduğu 
belirtilmiş ve başvurana manevi tazmi-
nat ödenmesine karar verilmişti.

MAHKUMİYET 2 

Leventoğlu Abdulkadiroğlu 
v.Türkiye, (28 Mayıs 2013 tarihli) 
(Başvuru no. 7971/07)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (İkinci 
Daire) ; Başvuran B.Leventoğlu  Abdul-
kadiroğlu , ulusal  mahkemelerin kendi 
kızlık soyadını(Leventoğlu) kullanma-
sına izin vermeyi red etmesi üzerine 8 
Subat 2007 tarihinde (AHİM )Sözleş-
me’nin 8. maddesinde düzenlenen özel 
hayata saygı hakkına haksız bir müda-
hale oluşturduğunu ve Türk Hukukunun 
evli erkeklerin kendi soyadını taşıması-
na izin verirken evli kadınlara bu hakkı 
vermemesinin cinsiyet ayrımcılığı oluş-
turduğunu ileri sürerek Sözleşme’nin 
14. Maddesi ile uyum içinde olmadığını 

iddia etmiştir. 28 Mayıs 2013 tarihinde 
Sözleşme’nin 14. maddesinin 8. madde 
ile birlikte ihlalinin söz konusu olduğu-
na karar vererek Türkiye mahkum edil-
miştir.

MAHKUMİYET 3  

G.Tuncer v.Türkiye, (04.09.2013 
tarihli) 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (İkinci 
Daire) kararında; Kocasının soyadını kul-
lanmak istemeyen Avukat Gülizar Tun-
cer, bu konudaki davası yerel Mahkeme 
ve Yargıtay tarafından reddedilince, Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde aç-
tığı davayı kazandı. AİHM, yeni verdiği 
kararda Türkiye’nin evli kadınlara uygu-
ladığı kocanın soyadını kullanma zo-
runluluğunu Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi’nin özel yaşamın bütünlüğüne 
ilişkin 8. maddesine ve ayrımcılıkla ilgili 
14. maddesine aykırı bularak Türkiye’yi 
mahkum etti. Türkiye, Tuncer’e davayı 

Kadının Soyadı Hakkı İçin Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinden Türkiye’ye, Bir Mahkumiyet Daha!

Birgül DEĞİRMENCİ
Avukat, İzmir Barosu
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düşürmesi karşılığında nüfus cüzdanın-
da kendi soyadını kullanabileceği deği-
şiklik ve 1000 Euro’luk ödemeyi içeren 
“Dostane çözüm önerisi” sundu. Tun-
cer, “Dostane çözüm”e verdiği cevapda, 
devletin sadece kendisini kapsayacak 
değişikliğini ve ödeme vaadini kabul 
etmedi ve bir hukukçu olarak “yalnızca 
kendisi için değil aynı konumda bulu-
nup da bu durumdan ötürü rahatsızlık 
duyan tüm kadınları etkileyebilecek bir 
karar alınması gerektiğini” belirtti. So-
nuç olarak 04.09.2013 tarihinde AİHM 
verdiği kararda Türkiye’yi mahkum etti.

Kadının doğum soyadını kullanma ko-
nusundaki cinsiyet eşitliğini esas alan   
AİHM kararlarına hatta birçok yerel 
mahkemelerin olumlu ilamlarına rağ-
men gerek Yargıtay, gerekse Anayasa 
Mahkemesi mevzuat uygun değil di-
yerek kadının kendi soyadını kullanma-
sına engel olmaktadır. Ve halen eşitlik 
temelinde değişiklik yapılmamıştır.

Kadının soyadı konusunda Anayasa 
Mahkemesi 2009/85  E.  2011/49 K. Sa-
yılı  10.3.2011  tarihli kararının gerekçesi 
şöyledir;

“...Bu kapsamda, yasa koyucunun 
aile soyadı konusundaki takdir hak-
kını, aile birliği ve bütünlüğünün ko-
runması ve aile bağlarının güçlen-
dirilmesi başta olmak üzere, kamu 
yararı ve kamu düzeninin gerektir-
diği kimi zorunluluklar nedeniyle, 
eşlerden birisine öncelik tanıyacak 
biçimde kullanmasının hukuk dev-
letine aykırı bir yönü bulunmamak-
tadır…Soyadının kişilik haklarından 
olması, ona hiçbir müdahalede bu-
lunulamayacağı anlamına gelmez. 
Yasa koyucunun soyadı kullanımına 

kamu yararı ve kamu düzeni ge-
rekleri uyarınca Anayasa’ya uygun 
olmak koşuluyla müdahalede takdir 
hakkının bulunduğu açıktır... Kadı-
nın evlenmekle kocasının soyadını 
almasının cinsiyet ayırımına daya-
nan bir farklılaşma yarattığı savı da 
yerinde değildir. Durum ve konum-
larındaki özellikler, kimi kişiler ya 
da topluluklar için değişik kuralları 
gerekli kılabilir. Belirtilen gerekçe-
lerle yasa koyucunun takdir yetki-
si kapsamında aile soyadı olarak 
kocanın soyadına öncelik vermesi 
eşitlik ilkesine aykırılık oluşturma-
maktadır... 

Açıklanan nedenlerle itiraz konusu ku-
ral Anayasa’nın 2., 10., 12., 17. ve 41. 
maddelerine aykırı değildir. İptal iste-
minin reddi gerekir.” 

Anayasa mahkemesi tarafından veril-
miş olan bu karar kadının kendi soyadı-
nı bırakarak kocasının soyadını alması, 
kadın kimliğinin yok olması anlamına 
gelmektedir. Kadın ancak erkeğin so-
yadı ile vücut bulmaktadır. Nasıl ki bazı 
çevrelerde kadının erkeğin kaburga 
kemiğinden yaratıldığı inancı var ise 
soyadı ikilemi de bu inancın ürünüdür. 
Bahsedilen görüşte kadın hep öteki-
leştirilmiş erkeğin yanında ikinci olarak 
konumlandırılmıştır. 

Oysa çok değil 10-13 yıl önce AB gir-
mek için kadın erkek eşitliğinin yaşama 
geçirilmesine dair değişikliklerin yaşa-
ma geçirilmesinin gerekliliği ve kadın 
mücadelesinin de katkılarıyla Medeni 
Kanun da 2001 yılında köklü değişik-
likler yapıldı. Değişiklik yapılmasının 
temel amaçlarından biri, toplumda ve 
ailede eşlerin eşit haklara sahip olmala-

rı ilkesinin yerleştirilmesi ve kadın erkek 
eşitliğinin sosyal yaşamın her alanında 
tam anlamıyla hayata geçirilmesiydi. 

Bu anlayış Yeni Medeni Kanunun ge-
nel gerekçesinde de “...günümüzde 
modern hukuk sistemlerinin istisnasız 
hepsinde temel ilke olarak kabul edilen 
kadın - erkek eşitliği ilkesinin hukuku-
muzda da tam anlamıyla yerleştirilmesi 
amacıyla” Medeni Kanunda değişiklik 
yapıldığı belirtilmektedir. Bu gerekçe-
de de belirtildiği gibi, 4721 sayılı Türk 
Medeni Kanunu’nda aile birliğine ilişkin 
birçok olumlu adım atılmıştır. İlk ola-
rak “aile reisliği” kavramı terk edilerek 
aile birliğinin temsilinde eşler arasında 
bir eşitlik sağlanmış; süreç içerisinde 
borçlanma, kefalet, taşınmaz alım-satı-
mı gibi konularda eşin rızası ve muva-
fakati aranması yönünde düzenlemeler 
yapılarak eşler arasında eşitliğin tesisi 
ve aile birliğinin korunması sağlanması 
hedeflenmiştir.

Medeni Kanunda bir kısım bu olumlu 
gelişmeye rağmen özellikle halen aile 
içinde eşler arasında eşitliğinin  tam an-
lamıyla tesis edilemediğinin gösterge-
lerinden biri Kadının soyadı olmuştur.   
Kadının kendi soyadını kullanamama-
sının ana gerekçesi 4721 Sayılı Medeni 
Kanunun 187. maddesidir. Bu madde, 
kadının evlenmekle kocasının soyadını 
alacağını ancak talep halinde kocasının 
soyadı ile birlikte kendi soyadını da kul-
lanabileceğini hükme bağlamıştır.  

Bu düzenleme kadının doğumla birlikte 
kazandığı; eğitim, iş ve sosyal yaşamın-
da tanınırlığa ulaştığı soyadını sadece 
evlendiği için terk etmesi ve soyadı de-
ğiştikten sonra bir ölçüde tanınırlığını 
yitirmesine ve kimlik karmaşasına (hu-
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kuki - psikoljik - ekonomik gibi) neden 
olması gibi bir hak ihlaline neden ol-
maktadır. Çünkü Soyadı, bir kişinin kim-
liğinin belirlenmesinde en önemli unsur  
olup, vazgeçilemez, devredilemez ve 
feragat edilemez, kişiye sıkı bir şekilde 
bağlı olan kişilik hakkıdır. Bu şekliyle  
madde her şeyden öte T.C. Anayasa-
sı’nın 10. ve 17. maddesine de aykırıdır. 
Zira Anayasa’nın 10. maddesi kadın ve 
erkeğin eşit haklara sahip olduğunu 
vurgulamıştır. Ayrıca Any. 17. Madde-
sinde herkesin maddi ve manevi var-
lığını geliştirmekte özgür olduğu vur-
gulanmıştır. Kadının soyadı konusunda 
Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu 
karar ile Any. 10. madde ile 17. madde 
ihlal edilmektedir. Devlet “erk”gücüne 
dayanarak  bu anayasal maddeleri ihlal 
etmekte ve gerekçe olarak da “aile birli-
ğini, kamu düzenini” koruduğunu iddia 
etmektedir. 

Bu hak ihlali sadece ulusal seviyedeki 
düzenlemelerde değil, insan hakları ile 
ilgili uluslar arası hukuk belgelerinde 
,protokollerinde  düzenlenmiş  ve Türki-
ye’nin de taraf olduğu Any. 90 maddesi 
gereği uygulamada esas alacağı temel 
hak ve özgürlüklere, cinsiyet eşitliğine 
de aykırıdır.

Anayasa Mahkemesi’nin kararına Os-
man Alifeyyaz PAKSÜT, Fulya KAN-
TARCIOĞLU, Fettah OTO, Serdar ÖZ-
GÜLDÜR, Serruh KALELİ, Zehra Ayla 
PERKTAŞ, Recep KÖMÜRCÜ ve Engin 
YILDIRIM katılmamıştır. Karşı Oy kulla-
nan Engin YILDIRIM şu gerekçelerle ka-
dının soyadını kullanmamasının bir hak 
ihlali olduğunu beyan etmiştir. Şöyle ki; 
“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
8. maddesi aile ve özel hayata saygıyı 
ifade ederken ve 14. maddesi cinsiye-

te dayalı ayrımcılığı yasaklamaktadır. 
22.11.1984 tarihli 7 No.’ lu Protokol’un 
5. maddesinde “Eşler kendi araların-
da ve çocuklarıyla ilişkilerinde, evlilikle 
ilgili, evlilik sırasında veya ayrıldıktan 
sonra, özel hukuk nitelikli haklara ve 
yükümlülüklere eşit olarak sahiptirler” 
denilmektedir. Türkiye’nin 04.06.2003 
tarihinde onayladığı, BM Medeni ve Si-
yasal Haklar Sözleşmesi’nin 23/4. mad-
desine göre taraf devletler, eşlerin evle-
nirken, evlilik süresince ve evliliğin sona 
ermesinde eşit hak ve sorumluluklara 
sahip olmalarını sağlamak için gerekli 
tedbirleri alacaktır. Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılma-
sına İlişkin Sözleşme’nin (CEDAW) 1/g 
bendi de: “Taraf devletler kadınlara 
karşı evlilik ve aile ilişkileri konusunda 
ayrımı önlemek için gerekli bütün ön-
lemleri alacaklar ve özellikle kadın-er-
kek eşitliğine dayanılarak kadınlara 
aşağıdaki hakları sağlayacaklardır: Aile 
adı, meslek ve iş seçimi dâhil her iki eş 
(kadın-erkek) için geçerli, eşit kişisel 
haklar...” Türkiye’nin imzaladığı bu söz-
leşmelerin yanında AB üyelerinin oluş-
turduğu kurumlarca alınan Tavsiye Ka-
rarları ile üye ülkelere “Evlilikte ortak bir 
soyadının seçiminde eşler arasında tam 
bir eşitlik sağlanması” tavsiye edilmiş-
tir. Ayrıca Avrupa Konseyi’nin, Medeni 
Hukukta Eşlerin Eşitliği Konusundaki 
37 sayılı İlke Kararının 11/6. bendinde 
de, soyadı konusunda bir eşin diğerinin 
soyadını kullanmaya zorlanamayacağı” 
ifade edilmiştir.”

Tüm bu sözleşmelere ve tasviye karar-
larına ve Türkiye’yi AİHM tarafından 
verilen mahkumiyet kararlarını değer-
lendirdiğimizde, kadın-erkek eşitliğini 
sağlayıcı yönde bir eğilimin hala olma-

dığını görmekteyiz. Oysa AİHM’nin tavrı 
bu konuda nettir. Ve ne acıdır ki Avrupa 
Konseyi’ne üye ülkeler arasından kadın-
ların evlenmeyle soyadını kaybettiği tek 
ülke Türkiye’dir.

Anayasası’nda 10 maddede kadın erkek 
eşitliği konusunda 2010 yılında deği-
şikliği yapılmış olması ve TC Anayasa-
sının 90. maddesinde (07.05.2004 tarih 
ve 5170 sayılı Kanunun 7. maddesine 
göre “Usulüne göre yürürlüğe konul-
muş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
milletlerarası antlaşmalar ile kanunların 
aynı konuda farklı hükümler içermesi 
nedeni ile çıkabilecek uyuşmazlıklarda 
milletlerarası antlaşma hükümleri esas 
alınır” düzenlemesi yapılmıştır. Anayasa 
mahkemesi bu düzenlemelere rağmen  
MK.187 soyadı ile ilgili yasa maddesini 
değiştirmemiştir. Tam tersine vermiş ol-
duğu  karar ile de   eşitlik ilkesine aykırı 
olmadığına hükmetmiştir ve karar ge-
rekçesinde …”aile birliği ve kamu düzeni 
…“savunması adı altında eşlerin özgürce 
aile ismi seçmelerine müdahale etmiş-
tir. Bu müdahale ile  hem yasa koyucu 
hem de Anayasa Mahkemesi  kocanın 
soyadına dayanan geleneksel sistem-
den yana tavır takınmakta ve bu tavrı 
kadınlara dayatmaktadır. Kadının kendi 
soyadından mahrum bırakılmasının aile 
birliği ile ne ölçüde ilgili olduğu, kamu 
yararı ve kamu düzeni gibi gerekçelerin 
ifade edilmiş olması  devletin kadın er-
kek eşitliğine aykırı olarak kadın aleyhi-
ne takdir hakkını kullanmıştır. Bu anlayış 
kabul edilemez ve devlet “erk”ini kulla-
narak kadını yok saymıştır. 

Görüldüğü gibi Kadın hakları konusun-
da Türkiye sınıfta kalmış bir ülkedir. Ka-
dına yönelik şiddet, çalışma hayatında 
kadının yerinin olmayışı, taciz ve teca-



İzmir Barosu Bülteni 25 Kasım 2013 Özel Sayısı - 12 -

vüzleri, kadın milletvekil sayısının hala 
asgari ölçülerde olması, kadınlara yö-
nelik mobbing artışı, kadının bedenine 
müdahaleler (kürtaj yasağına teşebbüs, 
ahlak bekçiliği vs.) gibi hususlar buz-
dağının sadece görünen kısmıdır. Tüm 
bu ihmal ve ihlallerin yanı sıra birde ka-
dının kendi soyadını kullanmasına izin 
verilmemesi erkek egemen toplumun 
tüm eşitlikçi söylemlere rağmen halen 
kadını yok saydığı “nesne” gibi bir ha-
neden diğer haneye transfer edilen bir 
meta olarak değerlendirdiğinin de açık 
göstergesidir. Kadın bedeni, kimliği er-
keğin malı, toplumun malı anlayışı ister 
istemez günümüzdeki muhafazakar 
anlayış temelinde kadını birey değil sa-
dece erkeğin ihtiyaçların gideren, neslin 
devamı için çocuk doğuran ve bu ne-
denle kamusal alanda özel alana hap-
sedilmesi gereken ve bu konuda dini, 
ahlaki ve örfi anlayış argümanları da 
kullanılarak yok sayılmasının da teyidi-
dir. Anayasa’nın 2. maddesinde, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti oldu-
ğu belirtilmiştir. Hukuk devleti, eylem 
ve işlemleri hukuka uygun olan, insan 
haklarına dayanan, bu hak ve özgür-
lükleri koruyup güçlendiren, her alanda 
adil bir hukuk düzeni kurup bunu geliş-
tirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı du-
rum ve tutumlardan kaçınan, hukukun 
üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan 
ve yargı denetimine açık olan devlettir. 
Toplumsal gelişmişlik ve temel hak ve 
özgürlükler temelinde Anayasal haklar-
la gelenek ve görenek uyuşmadığında 
yapılması gereken temel hak ve özgür-
lükleri esas alan anayasal haklar doğ-
rultusunda karar vermektir. Birey olarak 
kimliğinin belirlenmesinde en önemli 
unsurlardan biri olan soyadı, vazgeçi-
lemez, devredilemez ve feragat edile-

mez, kişiye sıkı surette bağlı mutlak bir 
kişilik hakkı olmasına karşın Anayasa 
mahkemesi kararı ile kadının soyadı söz 
konusu olduğunda bu mutlak hak, yasa 
hükümlerine rağmen nispi bir hakka 
dönüşmüştür. Bu karar anayasanın ihla-
lidir ve gelenek ve göreneklerin  yasala-
rın  önüne geçmesidir. 

Soyadı Konusunda Diğer ülkelerde 
Durum Nedir ? 

Bazı ülkelerin bu konudaki hukuki dü-
zenlemelerini incelediğimizde, kadının 
soyadı ile ilgili çeşitli farklılıklar olduğu-
nu görmekteyiz. Örneğin, Japon Mede-
ni Kanun’u evli çiftlerin eşlerden birinin 
soyadını almasını zorunlu tutmuş ancak 
burada hangi eşin soyadının alınaca-
ğını belirtmemiş, tarafların kendileri-
ne bırakmıştır. Benzer bir düzenleme 
İsviçre hukukunda da yer almaktadır. 
Ortak Hukuk (Common Law) sistemi-
nin olduğu ülkelerde, örneğin İngilte-
re’de eşlerden biri, diğer eşin soyadını 
kullanmak istiyorsa bunu evlendirme 
cüzdanına yazdırması yeterlidir. ABD’de 
konuyla ilgili federal bir düzenleme ol-
madığından, konu eyaletlerin takdirine 
bırakılmıştır. ABD’yi meydana getiren 
50 eyaletin tamamında kadınlara evlen-
diklerinde soyadlarını muhafaza etme 
veya kocalarının soyadlarını alma husu-
sunda tercih hakkı tanınmıştır. Almanya 
Federal Anayasa Mahkemesi’nin, Al-
man Medeni Kanun’un 1355/2. madde-
sine ilişkin iptal kararı, soyadına ilişkin 
hükümler açısından Alman Hukuku’nda 
tam anlamıyla kadın erkek eşitliğinin 
sağlanmasında önemli rol oynamıştır. 
İlgili fıkrada yer alan “eşler bir evlilik adı 
seçmemişlerse, kocanın soyadı evlilik 
adı olur” hükmü Anayasanın (Art. 3/
II) eşit haklara sahip olma ilkesine ay-

kırılık oluşturduğu gerekçesiyle Alman 
Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiş-
tir. ABD’de evli bir kadının kocasının 
soyadı ile seçmen listesine kayıt olma-
sını zorunlu tutan yasal bir hükme karşı 
yapılan itirazı içeren Dunn v. Palermo 
davasında ise, Tennessee Eyalet Yüksek 
Mahkemesi, “Kişinin kendi adı üzerin-
deki denetimini bir özgürlük ve eşitlik 
sorunu” olarak değerlendirmiştir. Mah-
keme’ye göre, “Gelenek ve görenekler 
hukuku yönetemez. Konu idari gerek-
çeler veya önemsiz bir toplumsal pratik 
diye geçiştirilemez”. demiştir.

Sonuç olarak 

Her ne kadar Anayasa Mahkemesi aksi 
kararda da olsa Medeni Kanun’da yer 
alan “Kadının Soyadı”’na ilişkin kurallar, 
Anayasa’nın;

• 2001 tarihinde Anayasa’nın 41. 
maddesinde yapılan değişiklikle 
kabul edilen ailede “eşlerarası eşit-
liği” öngören hükmüne;

• 2010 değişikliği gözönünde tu-
tulduğunda, Anayasa’nın “kanun 
önünde eşitlik” başlığını taşıyan 
10. maddesinin “Kadınlar ve erkek-
ler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu 
eşitliğin yaşama geçirilmesini sağ-
lamakla yükümlüdür. Bu maksatla 
alınacak tedbirler eşitlik ilkesine 
aykırı olarak yorumlanamaz.” hük-
müne;

• Anayasa’nın 12. maddesinde yer 
alan kişilik haklarının korunmasına 
ilişkin “herkes kişiliğine bağlı doku-
nulmaz, devredilmez, vazgeçilmez 
temel hak ve hürriyetlere sahiptir” 
hükmüne;
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• Anayasa’nın 17. maddesinde yer 
alan “herkes yaşama, maddi ve ma-
nevi varlığını koruma.. hakkına sa-
hiptir” hükmüne;

• 2004 değişikliğiyle Anayasa’nın 90. 
maddesinin son fıkrasına eklenen 
“usulüne uygun yürürlüğe konul-
muş temel hak ve özgürlüklere 
ilişkin milletlerarası antlaşmalarla 
kanunların aynı konuda farklı hü-
kümler içermesi nedeniyle çıkabi-
lecek uyuşmazlıklarda milletlerara-
sı antlaşma hükümler esas alınır” 
hükmüne aykırıdır.

• İç hukuk dışında Türkiye’nin taraf 
olduğu ve uygulama taahhüdü al-
tında bulunduğu başta Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldı-
rılması Sözleşmesi; Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin 14. ve 8. 
maddelerine; 7 no.lu Ek Protokol’ün 
5. maddesine; Avrupa Konseyi tav-
siye kararlarına ve ayrıca Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesi kararlarına 
da aykırı düşmektedir.

Anayasa hükümlerine ve Uluslarara-
sı sözleşmelerine  açıkça aykırı olan 
MK m.187 “Kadının Soyadı” maddesi 
konusunda Yerel Mahkemelerde açı-
lan  davalar Anayasa Kararı nedeniyle  
red edilmektedir. Bu nedenle  başvuru 
yapacak kadınlar için  iç hukuk yolları 
anayasa mahkemesi hükmü nedeniy-
le  tüketilmiştir. Bu şu anlama gelir  MK 
m.187 “Kadının Soyadı” değiştirilmesi 
davaları için Türkiye’ye karşı  yerel mah-
kemeye başvurmadan direkt AHİM‘e 
gitme hakkını doğmuştur. Bu başvuru-
lar ise Türkiye açısından mahkumiyet 
anlamına gelir. 

Bu nedenlerle Türk hukukunda halen 
yürürlükte olan “Kadının Soyadı”na iliş-
kin kurallar (MK. 187 ve 173. md.ler), 
soyadının hukuki niteliği ve işlevi göz 
önünde tutulduğunda kadınlara karşı 
ayrımcılık oluşturmaya devam etmek-
tedir. Evlenince ve boşanınca sadece 
kadının soyadını değiştirmek zorunda 
kalması, günümüzde ortaya çıkan ihti-
yaca ve çağdaş hukuk kurallarına aykırı 
düşmektedir. Medeni Kanun’un kadının 
soyadıyla ilgili kuralları Anayasa, ulus-
lararası sözleşmeler ve AİHM kararı 
doğrultusunda yeniden düzenlenmesi 
gereklidir.

Tartışmaya açık olmak üzere bu gerek-
sinimin karşılanması için önerim, 187. 
madde başlığının “Kadının Soyadı” ye-
rine “Aile Adı” olarak değiştirilmesi ve 
“eşlerin aile soyadını birlikte belirleme-
sine veya her birinin tek başına kendi 
soyadını taşımaya devam etmesi veya 
eşlerden birinin soyadının kullanılma-
sı konusundaki seçimlerinin eşlerin 
kendilerine  bırakılmasına  imkan ve-
recek”  şekilde düzenleme yapılmasıdır. 

Lucy Stone nin söylediği gibi “Nasıl ki 
bir koca, karısının soyadını almıyorsa, 
bir kadında kocasının (soy)adını alma-
malıdır. (Soy)adım kimliğimdir ve kay-
bolmamalıdır.” 

Bu isteğin  bir başlangıç olması temen-
nisiyle...

Yararlanılan  Kaynaklar

1. Ünal Tekeli c.Türkiye Davası, AİHM 29865/96 
talep numaralı, 16.11.2004 tarihli karar. 

2. Anayasa Mahkemesi 2009/85  E.  2011/49 K. 
Sayılı  10.3.2011  tarihli karar

3. 21.6.1934 tarih ve 2525 sayılı Soyadı Kanu-
nu, RG. 2.7.1934/2741.

4. 4721 Sayılı Medeni Kanun

5. MOROĞLU, Kadının Soyadı,

6. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ön-
lenmesi Sözleşmesine Katılmanın Uygun 
Bulunduğuna Dair 3232 sayılı Kanun ile 
onaylanmıştır.RG. 25.06.1985/18792. Ka-
dınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan 
Kaldırılması Sözleşmesi’nin AY md. 90/f.V 
kapsamında temel hak ve hürriyetlere ilişkin 
bir milletlerarası sözleşme olduğu yönünde 
bkz. ÖZOK, s. 11, GÜLMEZ, s. 67.

7. Anayasa’nın 2. ,8, 12.17 maddeleri

8. Anayasa’nın 10.(7.5.2004 tarihinde Anaya-
sa’nın 10. maddesinin birinci fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklen-
miştir. “Kadınlar ve erkekler eşit haklara 
sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçiril-
mesini sağlamakla yükümlüdür.” ayrıca 2010 
yılında da, “Bu maksatla alınacak tedbirler 
eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz” 
hükmü eklenmiştir).

9. Anayasa’nın 41 (Anayasa’nın 41. maddesi-
nin birinci fıkrasına “ve eşler arasında eşitliğe 
dayanır” ibaresi eklenmiştir. (3.10.2001 tarih 
ve 4709 sayılı K., RG. 17.10.2001

10. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS) 8. ve 
14 madde

11. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Orta-
dan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme’nin (CE-
DAW) 1/g bendi de

12. BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 
23/4. Maddesi

13. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 05 
Şubat 1985 tarihli 2 sayılı ve Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi’nin 28 Nisan 1995 ta-
rihli 1271 sayılı Tavsiye Kararları 
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İzmir’den başlayıp, bir hak mücadalesi 
olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
sine kadar uzanan, Soyadı davaları... Bu 
davalar bir çok insan için gerekli görül-
mese de; kadınlar için evlenmekle so-
yadının zorunlu olarak değiştirilmesinin 
ne anlama geldiğini, bu sorunu yaşa-
yanlardan öğrenelim diye başladığımız 
kampanyada topladığımız öykülerden  
bir bölümünü sizlerle de paylaşalım is-
tedik. 

Dileğimiz bu öykülerin çoğalarak kitap-
laşması,soyadı meselesinin ise sadece 
kadınlar için değil, tüm toplum için ne 
kadar önemli bir gelişim/değişim ol-
gusu olduğunun öğrenilmesi. Var olan 
ayrımcı yasa ve uygulamaların ise bir an 
önce kaldırılması!

‘’Annem olduğunu ispat edecek bir bel-
ge ile gelmen gerek’’. 

Eşimden ayrıldıktan sonra çocuklarımla 
yaşamaya başladım. Büyük oğlum bu 
arada üniversiteyi bitirdi ve askere git-
me kararı aldı. Ankara da kısa dönem 
askerlik yaptı. Askerliğinin 1 ayının so-
nunda yemin törenine gitmemi istedi 
çünkü ancak bu şekilde evci çıkabiliyor-
larmış. Zaten ayrıca özlemiş ve duru-
munu merak ettiğimden gitmek istiyor-
dum. Oğlum babasına söyleme gereği 
bile duymamış çünkü ilgilenmeyeceğini 
biliyordu. Bu arada oğlum aman anne 

‘’annem olduğunu ispat edecek bir bel-
ge ile gelmen gerek’’ diye ısrar ediyor-
du.

Çocuğu ben doğuruyorum, ben ilgi-
leniyorum ve bir kişi evlilikten dolayı 
sadece baba oluyor ama, baba “baba” 
olduğunu ispat etmesi gerekmiyor. 

İstanbul’dan Ankara’ya gidecektim ne 
de olsa oraya kadar gidip oğlumu evci 
çıkaramamak ta vardı. İçimden kızarak 
ve bu arada işimden bir de bunun için 
izin isteyerek Nüfus Müdürlüğü’ne gi-
dip ‘’vukuatlı nüfus örneği’’ almak du-
rumunda kaldım.

Askeriyeye gittiğimde bir masada otu-
ran birkaç rütbeli asker nüfus kağıdı 
fotokopileri topluyordu. Oğlum bana 
ispat konusunda o kadar ısrar etmiş ki 
kızıp almamamdan korkarak nüfus ka-
ğıdı fotokopisini getirmemi söylemeyi 
unutmuş. Asker bana demez mi yolun 
karşısına geçip 2 km yürüyüp bir avm 
de fotokopi çektirebilirmişim. Bu öğlen 
sıcağında şaka mı yapıyorsunuz diye 
sordum. Koskoca askeriyenizde bir fo-
tokopi makinanız yok mu yani.Biraz 
sesimi yükseltmişim hemen başka bir 
asker geldi yanıma ve fotokopi işi hal-
loldu. Tabii bu arada başka bir evrak 
daha getirmiş olmalıydınız soyadınız 
tutmuyor dediler.

Bunu derken fısıldayarak söylüyorlar ki 
başkaları duymasın. Utanmam gerek 
sanki oğlumla soyadım tutmuyor diye.
Ben de yüksek sesle çocuklar babanın 
soyadını alınca maalesef böyle tutmu-
yor ve biz kadınlar çocuklarımızın bize 
ait olduğunu ispat etmeye çalışıyoruz.
Babalardan da dna örneği istiyor mu-
sunuz diye sordum.

Diğer oğlum da 3-5 sene sonra askere 
gidebilir ve ben aynı durumu yine ya-
şayacağımı düşünerek stres oluyorum.

Bu arada 5-10 tane boşanma ilamımı 
saklıyorum. Bütün elektrik, su, doğal-
gaz, telefon, internet ve hatta cep tele-
fonumun bekarlık soyadıma dönüşmesi 
için sanatçıların imzalı fotoğraf vermesi 
gibi vermek durumunda kaldım. Hala 
değiştireceğim belgeler var.

Yoruldum... Umarım hikayem bir şeyle-
rin değişmesine yararlı olur.

Türkan K. 

Sevgili Arkadaşlar,

Çağrınızda bahsetmiş olduğunuz gibi 
herkesin soyadıyla ilgili bir hikayesi var 
ve ben de size benim küçük hikayemi 
iletmek istiyorum. 

Soyadı Öyküleri



İzmir Barosu Bülteni 25 Kasım 2013 Özel Sayısı- 15 -

Ben şu anda Yunanistan’ın  Selanik şeh-
rinde   yaşıyorum. Yunanlı eşimle 5 sene 
önce evlendik. Yunanistan kanunlarına 
göre (1983’deki değişiklikle beraber) 
kadın otomatik olarak kendi soyadını 
tutuyor ve erkeğin soyadını almak ister-
se eğer evlenmeden önce özellikle be-
lirtmesi gerekiyor. Ben kendi soyadımı 
tutarak evlendim. Ancak Türkiye Selanik 
Başkonsolosluğuna evliliğimizi kaydet-
tirmek üzere gittiğimde bana süreçle il-
gili hiçbir bilgi verilmeden soyadım Öz-
güneş’ten eşim Tsitselikis’in soyadına 
değiştirildi. Bunu bana söylemedikleri 
gibi soyadımın otomatik olarak Türki-
ye’de başka bir soyadına değiştirildiğini 
Noterde işlem yapmaya gidip beni ka-
yıtlarında Özgüneş olarak bulamadıkla-
rında öğrendim. Bu arada hem Belçika 
hem de Türk vatandaşlığım var. Böylece 
Belçika kayıtlarında Özgüneş ve Türkiye 
kayıtlarında Tsitselikis olarak çift kimlik-
liyim. Çeşitli yerlerde bu nedenle sorun 
da yaşadığım oluyor tabii...

AİHM kararına da dayanarak dava aç-
mak istesem de diğer benzer davaların 
sonuçlanmasını bekledim. Kampanya-
nıza destek veriyorum ve herhangi bir 
şekilde katkım olabilirse çok memnun 
olurum.

İyi çalışmalar

Saygılarımla

M. Özgüneş 
Thessaloniki, Greece

Merhaba,

Yaptığınız çalışma öyle güzel ki bende 
size hep gülümseyerek anlattığım ken-
di hikayemi anlatmak istedim.

Ben 1993 yılında evlendim soyadım 
Gürbüz iken Tecimer oldu, o dönemde 
ehliyet aldım S. Tecimer olarak yazıldım, 
daha sonra 2000 yılında boşandım, bo-
şandığım dönemde babam asker emek-
lisi olduğu için silahlı kuvvetlere ait res-
mi geçerliliği olan bir hüviyet çıkardı. 
S. Gürbüz olarak yazıldı ismim. Sonra 
2004 yılında tekrar evlendim, soyadım 
S. Gürler oldu. Bu arada ehliyetimi ve 
askeri kartımı önüme çıkacak bürokrasi 
ile uğraşmamak için  değiştiremedim. 

Gelelim hikayeme, 2005 yılında Antal-
ya’da trafikte seyir halinde idim, çok 
tehlikeli bir kavşakta dönüş için bek-
lerken arkamdan bir belediye otobüsü 
gelip çarptı ve beni yola savurdu. Has-
belkader çok büyük bir kazadan kurtul-
dum ve yüzde yüz haklıyım, ancak ben 
şoka girdim ve bir süre arabadan dışarı 
çıkamadım. Neyse polis geldi, çarpan 
araç sürücüsü sürekli özür diliyor abla 
kusura bakma kal geldi falan diye, her-
kes başıma toplandı, zorla araçtan çık-
tım polis  adımı sordu. S. Gürler dedim 
ehliyetimi istedi verdim. S. Tecimer ya-
zıyor ama burada soy isim farklı deyin-
ce açıklama yapmak zorunda kaldım.
Kimliğimi istedi o panikle cüzdanım da 
bulamadım askeri kartı verdim ama bu-
rada S. Gürbüz yazıyor dedi polis şaş-
kınca, başıma toplananlarda her şeyi 
dinliyor. Ben evlendim ayrıldım tekrar 
evlendim dedim. Adam inanamadı, 
sizi arabaya alayım dedi. Ben haklı iken 
birden sahte kimlik kullanıyormuş du-
rumuna düştüm. Telsizle anons yapıldı 
ben bu arada kimliğimi buldum ancak 
üç ayrı kimlik üç ayrı soyadı telsizle 
anons edildi. Bu arada bir otobüs dolu-
su insan kaza nedeniyle bekliyor herkes 
birbirine soruyor. Duyuyorum ne oluyor 

diye kadın sahte kimlik kullanıyormuş 
diyorlar düştüğüm duruma mı üzüle-
yim;  şöyle doya doya bir şok geçireme-
diğime mi yanayım bilmem, uzun süren 
aranan kişi olmadığım çalışmalarından 
sonra durum anlaşıldı, evime döndüm. 

İşte böyle, biraz uzun oldu ama  ney-
se bu arada benim ikinci eşim vefaat 
etti. Fakat ben o arada kendi soyadımı 
da kullanmaya başlamıştım. Yeni nüfus 
kağıdımda medeni durumu bölümü-
ne dul yerine bekar yazdırdım. Şimdi 
adım S. Gürbüz Gürler. Şimdi de adınız 
Gürbüz mü diye şaşkın şaşkın soruyor-
lar. Hayır o benim, diğeri eşimin soya-
dı, ama burada bekar yazıyor diyorlar 
mecburen hayat hikayemi herkese an-
latıyorum. Eşim öldü de o yüzden ben 
bekarı tercih ettim deyince ardından 
“vah vah çok de gençsiniz” lafı geliyor. 
İşte böyle vah ki ne vah halimize...

Merakla komik hikayeleri bekliyorum.

Selamlar.

S. Gürbüz Gürler :)



İzmir Barosu Bülteni 25 Kasım 2013 Özel Sayısı - 16 -

Günlerdir kızlı-erkekli ev tartışması ya-
şanırken, bir çok insan üniversite yıl-
larındaki öğrenci evlerini anımsadı ve 
eski fotoğraflarını  paylaştı sosyal med-
yada…  Sanki kızlı erkekli aynı evde ya-
şayan çok kişi varmış gibi. Oysa ki hala 
toplumun büyük bir bölümü yalnız ya-
şayan bir kadının evine konuk olarak 
gelen erkekleri bile perde arkasından 
merakla izlemekte.

Yıllar önce Kız Liseleri  ve Erkek Liseleri 
karma hale getirilse de  hepimiz biliyo-
ruz ki bu toplumda  hala “ateşle barut 
yan yana durmaz “ anlayışını sahiple-
nen pek çok insan var.  Pek çok aile hala 
kız çocuklarını başka şehirlerde okuma-
ya göndermiyor. Dolayısıyla  Erdoğan’ın 
bu sözlerinin öznesinin aslında  “kadın” 
olduğu çok açıktır, bedeni saldırı altında 
olan da kadınlardır.   Evli olmadığı  er-
keklerle aynı evde kalmaması gereken, 
annesi ve babasına biat etmesi gere-
ken, “ahlaklı” olması gereken kadındır/
kızdır; erkek değil. 

Kız ve erkek öğrencilerin birlikte yaşa-
dıkları evlerin denetleneceğini,bu ko-
nuda Valiliklere gereken talimatın veri-
leceğini ve gerekli yasal düzenlemelerin 
yapılacağını beyan eden başbakan,bu 
beyanı ile toplumda yepyeni bir ku-
tuplaşmanın önünü de açıvermiş oldu. 
Oysa ki bu tartışmadan birkaç ay önce 
karma devlet yurtlarını yeniden hizaya 
sokma kararı almıştı iktidar.Buna tepki 
veren sadece yurtlarda kalan öğrenci-
lerdi.

YURTKUR, operasyon için “İslami de-
ğil tamamen insani” derken, uygula-
mayı savunan Gençlik ve Spor Baka-
nı Suat Kılıç, “yönetim operasyonunu 
kolaylaştırmak ve harcamalarda ta-
sarruf” iddiasını gündeme getirdi. 
YURTKUR yetkilileri, “Kız öğrenciler, 
normalde şortlarıyla, başları açık şe-
kilde yemekhaneye kantinlere inebi-
lecekken, erkek öğrenciler de olduğu 
için üstlerini değiştirmek zorunda 
kalıyorlardı. Kız öğrencilerden ge-
len talepleri de dikkate alarak, kız-
lara pozitif ayrımcılık yaptık, onları 
yeni yurtlara taşımaya karar verdik” 
dedi.(Taraf Gazetesi 23.08.2013) 

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte kam-
püsten uzak yerlere taşınan öğrenciler 
bu uygulamayı çeşitli eylemlerle pro-
testo ettiler. İzmir’de Yüksek Öğrenim 

Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) 
yurtlarının kız-erkek olarak ayrılması 
üzerine, Ege Üniversitesi’nde kampüse 
çadır kuran gençler direnişe geçtiler. 

YURTLARI AYIRDILAR AMA YETMEDİ...

Kızılcahamamda yapılan AKP Kampın-
dan sonra  Başbakan Erdoğan, üniversi-
te öğrencilerinin yurt sorunlarına dikkat 
çektiği konuşmasında “Kız-erkek öğ-
renci aynı evde kalamaz. Muhafazakar 
demokrat yapımıza bu ters. Talimatını 
verdik, denetimi yapılacak” dedikten 
sonra yeni bir tartışma süreci başladı.

 Başbakanın  bu  açıklamalarına gös-
terilen tepkiler tüm yurda dağıldı. Mu-
hafazakar yaşam dayatmasına karşı ya-
pılan bu eylemlerde    Gezi Direnişinin 
toplumda yarattığı isyancı ruh yeniden 
dirildi.  Ağaçlardan sonra kendi yaşam-
larına yapılan müdahale için isyana 
geçti gençler. Sokaklarda, alanlarda, 
medyada ve her yerde kadın- erkek el 
ele,  “nasıl istersek öyle yaşarız,hiç kim-

Şenay TAVUZ
Avukat, İzmir Barosu

Yasama,Yürütme ve Yargıda Kadına Karşı Aile Üstün 
Tutuldukça, Kadınlar İçin Gerçek Adalet, Eşitlik ve 
Özgürlük Asla Mümkün Olamayacaktır.
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se bizim yaşam biçimimize müdaha-
le edemez” dediler. Tüm bu eylemler , 
gerçekte çok yaygın olmayan  özgürce  
yaşam biçimine  duyulan bir özlemin de  
dışavurumuydu aslında.

Hepimiz biliyoruz ki; Türk hukukunda 
bireylerin özel hayatlarının korunma-
sı hakkı, gerek anayasal gerekse yasal 
düzeyde koruma altına alınmıştır. Aynı 
şekilde konut dokunulmazlığı da özel 
hayatın gizliliği çerçevesinde korunmuş 
ve bu dokunulmazlığın ihlali de Ceza 
Kanunu’nda suç olarak düzenlenmiştir. 
Yetişkin insanların salt kızlı-erkekli aynı 
evi paylaşmaları gerekçesiyle kolluk 
güçlerinin konut dokunulmazlığını ihlal 
edebilmelerine imkân veren bir yasal 
düzenleme girişimi, açıkça Anayasa’ya 
aykırı olacağı gibi, başta Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi olmak üzere Türki-
ye’nin tarafı bulunduğu tüm uluslarara-
sı insan hakları sözleşmelerinin de ihlali 
anlamını taşıyacaktır.Ancak buna rağ-
men farklı bahanelerle  gençlerin kaldı-
ğı evlerde gürültü vs. gibi sebeplerle ilk 
cezalar gelmeye başladı. Örneğin Ma-
nisa’da aynı evde yaşayan 5 öğrenciye 
88TL. para cezası verildi.

Şaşırdık, şaşkına döndük... Öyle hızlı 
atılıyor ki muhafazakar adımlar, ne yana 
baksak  yaşamlarımızın  içinde sürekli 
bir kısıtlama arzusu ve bunu inatla sa-
vunan bir başbakan ve aynı dili konu-
şan bakanları ,din adamlarını,bürokrat-
ları  görüyoruz.   Kürtaj yasağı, “en az üç 
çocuk” ısrarı, “hamile kadınların sokağa 
çıkması terbiyesizliktir” sözleri, dekolte 
meselesi ve saymakla bitmeyecek ka-
dın düşmanlıklarının gelip dayandığı 
son yer “kızlı-erkekli” yurtlar ve öğrenci 
evleri oldu.

ONLAR ERMİŞ MURAD’INA BİZ 
ÇIKALIM KEREVETİNE...

Bu tartışmanın hemen ardından, bu se-
fer gençleri evlendirme telaşına kapılan 
hükümet evlilik teşvikleri getirmeye ka-
rar vermiştir.   Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın aldığı “yeni evlenen genç-
lere 10 bin liraya kadar kredi verme” 
kararı, akabinde Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı’ndan gelen “evlenen öğrencinin 
kredi borcunu silme” müjdesi ve ardına 
da ‘kız ve erkeklerin kaldığı evlerin de-
netleneceği’ tartışmaları… 

İşçi olan ve ya işsiz olan gençleri ev-
lendirmek için ne gibi teşvikler gele-
cek merakla beklemekteyiz.  Boşanmış 
olanlara nasıl bir teşvik paketi yolda 
acaba? İlla ki evlenecek tüm kadınlar ve 
erkekler. Ardından da bir çocuk,iki ço-
cuk,üç çocuk.  Doğuran kadınlara erken 
emeklilik,6 ay doğum izni, esnek çalış-
ma ve daha bir çok devlet teşviki. 

2003 yılından bu yana Diyanet İşleri  
Başkanlığına bağlı, illerde Müftülüklerin 
bünyesinde kurulmuş olan Aile Danış-
manlık ve İrşat Bürolarında hizmet veren 
vaizler aracılığıyla din ve aile hizmetleri-

ni birleştiren iktidarın yeni hedefi  artık 
üniversitelerdi. Gençlerin Gezi Direni-
şindeki cesareti, tomalara,gaz bomba-
larına ve ölüme karşı pervasızca göğüs 
germelerinden korkan iktidar,onları eh-
lileştirmenin yegane yoluna başvurma-
lıydı. Bir an önce evlenip çoluk çocuğa 
karışmalı  ve aile düzeni içinde “azıcık 
aşım kaygısız başım” atasözüne uygun 
bir biçimde yaşamalıydılar. 

Zaten yıllardır SHÇEK’e bağlı Aile Da-
nışma Merkezleri kutsal ailenin devamı 
için kadınlara yönelik her türlü ayrım-
cılık ve şiddete rağmen kadınlara aile-
nin önemi ve bunda kadınların üstüne 
düşen büyük rolü anlatıp duruyordu. 
Ama kadınlar yaşadıklarından çok şey-
ler öğrenmişler, birey olmanın farkına 
varmışlar,ekonomik özgürlüğünü elde 
etmeye başlamışlardı. Boşanmalar hız-
la artıyordu. Kutsal bilinen  aile kurumu 
hızla çözülüyor, kadının ev içindeki iş 
gücünü ertesi güne hazırlama görevi 
yerine getirilmiyordu.

Ne yapılması gerekiyorsa acilen yapıl-
malıydı. Madem ki boşanmak için baş-
vurulan yerlerde de Aile Danışma Mer-
kezleri açılmalıydı. Boşanmaların en çok 
olduğu illerin başında gelen İzmir’de 
acilen Bayraklı Adliyesinde D2 Blok 2. 
katta Aile Mahkemelerinin yanıbaşın-
da hizmete açılıverdi böyle bir merkez. 
Broşürleri hızla dağıtıldı tüm mahkeme-
lerde. 

TÜRKİYE’DE BİR İLK ANNE 
ÜNİVERSİTESİ!

Gençleri evlendirdikten sonra iktidarın 
yeni bir hizmeti ise, Anne Üniversitesi. 
Gazi Üniversitesi ile Ankara Büyükşehir 
Belediyesi işbirliğinde Gazi Üniversite-
si’nde gerçekleştirilen, “Anne Üniversi-
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tesi Projesi”nin açılış töreninin konuş-
macısı ise elbette ki Emine Erdoğan.  
Geçen yıl Yıldız Teknik Üniversitesi ve 
Esenler Belediyesi İşbirliği ile açılan 
Anne Üniversitesinin ilk mezunlarının 
diplomasını veren de Emine Hanım. 
Baba Üniversitesi açmayı da düşünü-
yorlar mı acaba?  Ya da onlar gerçek 
üniversitelerde okusun kadınlar da 
kendini Anne Üniversitesi diplomasıyla 
avutsun mu isteniyor?  

Anne Üniversitesi İlk Mezunlarını 
Verdi

Esenler Belediyesi ve Yıldız Teknik 
Üniversitesi (YTÜ) işbirliğiyle hayata 
geçirilen “Anne Üniversitesi” ilk me-
zunlarını verdi. Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 
katıldığı törenle diplomalarını alan 
anneler, kep fırlattı. (milliyet.com.tr)

MAHKEME KARARLARIYLA İNŞA 
EDİLEN MUHAFAZAKARLIK...

Bir yandan yargı tüm hızıyla toplumun 
geleneksel bakış açısını mahkeme ka-
rarları ile kesin hükme bağlamakta.  
Kemer Asliye Hukuk Mahkemesi, N.G. 
adlı bir kadını, birlikte olduğu erkek evli 
olduğu için 80 bin TL. manevi tazminat 
cezasına çarptırdı. Kocasıyla boşanma 
davası süren M.G. adlı kadın, kocasının 
birlikte olduğu N.G.’ye tazminat dava-
sı açtı. Mahkeme, N.G.’yi para cezasına 
çarptırırken, gerekçeli kararda ailenin 
önemine ve Türk Ceza Kanunu’ndan 
çıkartılan zina suçuna vurgu yaptı. 
“Böylesi öneme sahip aile kurumuna 

mensup erkekle evli olduğunu bilerek 
kurulan duygusal ve cinsel ilişkinin aile 
kurumuna ve onun mensubu olan kişi-
lere vereceği zarar kaçınılmazdır” dedi. 
Çiftin boşanma davası  henüz sonuç-
lanmadı fakat N.G acilen cezalandırıldı. 
Mahkeme hakimi Ülkü Ergin imzalı ge-
rekçeli kararda şu ifadelere yer verildi-
ğini gazetelerden öğrendik. 

“Aile, sadece mensubu olan kişiler için 
değil toplum için de önemlidir ve hem 
yazılı hukuk düzenimizde, hem de örf 
ve adet hukukumuzda özel bir yere sa-
hiptir. Bu nedenledir ki ailenin korun-
masına yönelik düzenlemeler, sadece 
aileyi değil tüm toplumu ilgilendirmek-
tedir.”

“Böylesi öneme sahip aile kurumuna 
mensup erkekle evli olduğunu bilerek 
kurulan duygusal ve cinsel ilişkinin, 
hatta ondan çocuk sahibi olmanın aile 
kurumuna ve onun mensubu olan ki-
şilere vereceği zarar kaçınılmazdır. Ve 
davalının bunu öngörmemiş olması 
düşünülemez. Bu nedenledir ki evli kişi-
lerle ilişki uzun süre suç sayılmış ve aile 
kurumu, bu yolla koruma altına alınmak 
istenmiştir.”

“Bu eylemlerin daha sonraki yasal dü-
zenlemeler sırasında suç olmaktan çı-
karılmış olması, bu eylemin ahlaka ay-
kırılığını ve dolayısıyla haksızlığını da 
ortadan kaldırmaz.

“Davalı; evli olduğunu bilerek davacının 
eşiyle gayri resmi ilişkiye girmek ve on-
dan çocuk sahibi olmak suretiyle, gerek 
yasalarca gerek, örf ve adet hukukunca 
korunmayan haksız bir davranış içine 
girmiştir. Mahkememizce saldırı teşkil 
eden eylem ve olayın özelliği yanında 
tarafların kusur oranı, sıfatı, işgal ettik-

leri makam ve diğer sosyal ve ekonomik 
durumları da dikkate alınarak 80 bin lira 
manevi tazminatın, dava tarihinden iti-
baren yasal faiziyle M.G’e ödenmesine 
hüküm kurulmuştur.”

AKP’nin muhafazakar tandanslı kadın 
düşmanlığı ve bedenlerimiz üzerinde 
yürüttüğü politikaların ardı arkası ke-
silmiyor. İktidarın tüm neoliberal poli-
tikalarıyla birlikte kadını ikincilleştiren, 
ona bir anne ve eş olmak dışında paye 
vermeyen, özgürlüğünü başını örtmek 
dışında hiçbir alanda desteklemeyen, 
muhafazakar anlayışla Anayasayı,Me-
deni Yasayı,Ceza Yasasını ve İş Yasası-
nı yeniden düzenlemeye kalkışmasına 
karşı güçlü bir muhalefetin yaratılması 
konusunda Barolara çok büyük görevler 
düşmektedir.AKP’nin   gerici ve yasakçı 
zihniyetine karşı örülecek bir toplumsal 
muhalefetin başarısı, ancak muhalefetin 
eril diline de muhalefet etmekle müm-
kün hale gelecektir. Unutmayalım ki,  
Yasama ,Yürütme ve Yargıda Kadına 
Karşı Aile Üstün Tutuldukça ,Kadın-
lar İçin Gerçek Adalet,Eşitlik ve Öz-
gürlük Asla Mümkün Olamayacaktır.
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Neşe Hanım öncelikle teşekkür etmek istiyorum, kıy-
metli vaktinizi bize ayırdığınız için. 

Neşe CAN HÜRTÜRK: Ben teşekkür ederim.  Ben genç 
meslektaşlarımla birlikte olmaktan çok mutlu oluyorum 
ayrıca da gençleşiyorum.

Neşe Hanım bize biraz kendinizden bahsedebilir mi-
siniz?

Neşe CAN HÜRTÜRK: 1945 İzmir doğumluyum. Yani 68 
yaşındayım. İlkokul,ondan sonra İzmir Kız Lisesi. Ben İzmir 
Kız Lisesi’nde okudum. Çok da mutluyum orada okudu-
ğum için çünkü İzmir Kız Lisesi’nin o zamandan mezun 
olanları da,şimdi ki öğrencileri de hakikaten son derece 
aktif, sosyal sorumluluk şuuru olan gençler olarak yetiştiler. 
Etrafıma bakıyorum, sınıf arkadaşlarım, bir önceki, bir son-
raki arkadaşlarım hep şu an dahi toplum için yararlı hiz-
metlerde çalışıyorlar. Bu da beni tabii ki çok mutlu ediyor. 

Benim annem de İzmir Kız Lisesi mezunu. Onun için çok 
hoş bir dönem geçirdim. Çok sevmemin belki de bir di-
ğer sebebi annemin öğretmenlerinin benimle temasında-
ki o sıcaklık olabilir. Sonradan İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ne gittim. Bizim zamanımızda hukuk fakültesine 
girerken,Ankara’da üniversitelerle, fakültelerle ilgili olarak 

Söyleşi

ayrı bir imtihana giriyorsunuz,İstanbul’da ayrı. Ankara’daki 
merkez sistem gibi bir sınav oluyor. İstanbul’da her fakül-
teye, üniversiteye ayrı ayrı giriyorsunuz. Bir de yurt dışında 
okuyacaklar için yurtdışı sınavları var. Ben her üçünde de 
hukuk sınavına girdim. Hem Ankara’da hem İstanbul’da 
hem de yurtdışı sınavlarında. Hatta listeler asıldı baktım. 
Sondan gidiyorum, kendimi herhalde aşağılarda falan diye 
düşünüyorum, derken birinci sırada adımı gördüm. Bu ka-
dar ısrarlı, bu kadar isteyerek bir mesleğe dahil olma ar-
zusu olabilir. Yani onun için ben hep çok şanslı addederim 
kendimi,istediğim mesleği yaptım. Artık o bilinç nasıl oluş-
tu bilmiyorum ama seçim bilinçliydi. İstanbul’da okudum 
ve 69 yılında mezun oldum. İzmir’e geldim stajımı İzmir’de 
yaptım. 70 yılında başladık, 71 yılında stajımı bitirdim ve 
Baromuzun mensubu olarak mesleki çalışmalarıma başla-
dım. Meslektaşımla evliyim.Eşim Nejat Hürtürk staj arka-
daşım. 

Funda ERTÜRK
Avukat, İzmir Barosu
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O dönemde tanıştınız öyleyse?

Neşe CAN HÜRTÜRK: Hayır, şöyle aslında o dönemde 
gördük birbirimizi fakat benim annem Kuşadalı, babası Ku-
şadası Belediye Başkanı. Örnek olması bakımından kızlarını 
da İzmir Kız Lisesi’ne gönderiyor Yani hem teyzem hem an-
nem Kuşadası’ndan liseye çıkan ilk gençler. Burada bir ev 
tutuluyor. O evde başlarında da büyük teyzeleri. Okula de-
vam ediyorlar ve Nejat’ın anneleriyle aralarında bir ev var 
o da Hareket Matbaası şimdiki. Birisi Hareket Matbaası’nın 
bir tarafında öbürü diğer tarafında olmak üzere. Tabii ki 
tanışıyorlar, tabii ki arkadaş oluyorlar. Yani benim annemle 
kayınvalidem, ikisi de Müjgan adını taşır ve  arkadaştırlar. 
Yani stajda gördüm ben Nejat’ı ama öncesinde böyle bir 
tanışıklık var.Eski İzmirli onlar da. Bütün hayatımız öğren-
cilik dışında İzmir’de geçti.  İki çocuğum var. Birisi evli.İki 
tane de torunum var. Biz böyle. 42 yıl olmuş meslekte ça-
lışma süremiz.

Peki ne hissettiniz 40. yıl plaketini aldığınızda?

Neşe CAN HÜRTÜRK: Çok güzel. Çok etkilendim 40. yılda. 
O kadar etkilendim ki, neden o kadar etkilendim bilmiyo-
rum. Yani yaşayarak geldik, öyle birdenbire olmuş bir şey 
değil ki. İnsan kendinin yaptığı bir şeyde çok mutlu oluyor. 
Yani onu siz tamamlıyorsunuz, siz yapıyorsunuz. 40 yılı siz 
tamamlıyorsunuz. Onun için çok mutlu oldum.

Size, şöyle bir geriye dönüp bakma fırsatı veriyor değil 
mi?

Neşe CAN HÜRTÜRK: Veriyor tabii ki. 

Peki bir karşılaştırma yaparsanız, sizin mesleğe baş-
ladığınız dönemle bu dönem arasında ne gibi farklar 
var?

Neşe CAN HÜRTÜRK: Şimdi tabii bizim başladığımız za-
manda stajda bugünkü Konak Kaymakamlığı, eski idadidir. 
İzmir İdadisi. Bizim stajımız orada başladı. Baro odası ora-
daydı. Cezalar oradaydı. Ağır Ceza, Asliye Ceza oradaydı. 
Ve hukuklar şimdi Cezayir İşhanındaydı. Özel İdare’de de 
hukuklar vardı. Ayrıca 1. Beyler’de bir işhanı vardı. Orada 
da Sulh Cezalar vardı. Oradan çıktıktan sonra şimdiki Poli-

sevi var ya o Polisevi’nde bir müddet hukuk mahkemeleri 
devam etti. Ondan sonra geldik bu Sosyal Sigortalar yeri-
ne, ondan sonra da öbür tarafa geçtik. Yani sabit bir yerin 
olmaması bir fark. Binalar farklı farklı yerde tabii ki fiziki 
şartlar çok müsait değil.Şimdi bir yerde, görkemli bir sa-
rayda icra-i meslek yapıyoruz. .Fakat bu da galiba yetmiyor. 

Bir defa sayı olarak fark da var. 400 avukat vardı, bunun 
içerisinde kurum avukatları var, taşradaki avukatlar var, 
hepsiyle birlikte yaklaşık zannediyorum 400 civarıydı.Ha-
tırımda kalan ilk yirmi iki kişi geldik stajyer olarak,sonra iki 
kişi daha katıldı. Bizim süreçte 24 tane stajyer oldu, olay 
oldu. Aynen bu kadar kalabalık olur mu falan diye.Şimdiye 
baktığımızda tabii ki çok az. Yani demek ki  nüfusta azmış. 
Zannediyorum yıllar yılı 400 bin civarında gezindi. Bugün 
dört milyon İzmir’in nüfusu, ona göre de tabii ki artacak 
sayımız.

Sonra teknoloji de çok gelişti. Yani şimdi hatırlıyorum o 
bahsettiğim binada ağır ceza mahkemeleri yukarıdaydı. Bir 
dosya inceleyeceksiniz ağır cezada, elle alıyorsunuz bütün 
dosyayı elinizle yazıyorsunuz. Gün yetmiyor, ertesi gün ge-
liyorsunuz devam ediyorsunuz. Fotokopinin çıkması daha 
bir sonra,olağanüstü bir değişimdi. Ve ondan sonraki deği-
şiklikler çok farklı kılıyor. Bugün hakikaten çok hayret edi-
yorum bazen de uyum sağlayamıyoruz yani çoğunluğa. Bi-
zim yaşımızdaki veya bizim dönemimizde başlayanların bu 
gelişmelere ayak uydurabilmeleri son derece zor. Özellikle 
hukuk okuyanlar teknoloji özürlü falan gibi mi oluyorlar, 
herkes yapıyor biz niye yapamıyoruz o ayrı fasıl ama belki 
çok hızlı geliştiği için. 

Yayınlar bakımından düşünün. Şimdi tabii bizim zamanı-
mızda bugünkü kadar kanuni değişiklikler, yeni mevzuat 
falan tabii ki o zaman yoktu ama kaynak olarak da Yargıtay 
Kararları Dergisi, ondan sonra T.C. Kanunları, başka ne var? 
Artık kitaba bile bakmıyorsunuz. Değişiklik olmuştur diye 
bakıyorsunuz, değişikliği ile geliyor elinize. 

Peki teknolojinin sağladığı kolaylıkların yanında 
olumsuz tarafları da oldu mu sizce?

Neşe CAN HÜRTÜRK: Olumsuz tarafı yalnızlığa itiyor in-
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sanı. Tamam iş çabuk yürüyor, şu oluyor, bu oluyor, ula-
şılabiliyor falan ama biraz diyalogu koparıyor. O tarafı da 
önemli.Mesela hep tecrübeli meslektaşlarınızla temasınız-
da hakimlerin sizinle, stajyersiniz, anlamadınız bir şeyi ka-
pısını çalıp bir hakimden veyahut hakime hanımdan mese-
la 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Saime Hanım’dı. Çok 
yakındık. Sonra buraya geçtikten sonra, siz hatırlamazsınız 
herhalde, Mustafa Bey 5. Asliye Hukukta, 4. Asliye Hukukta. 
Yani bunlar bizim bilgi kaynaklarımız, rahat rahat konuşa-
bileceğimiz.

Peki bir kadın gözüyle değerlendirseniz, mesleği sür-
dürdüğünüz sürede karşılaştığınız zorluklar oldu mu?

Neşe CAN HÜRTÜRK: Hayır, ben kendi adıma yaşama-
dım. Benim yaptığım avukatlıkta herhangi bir ayırım yok-
tu. Erkek olsam aynı olacaktı, kadın olunca da hiçbir şey 
değişmedi. Ben herhangi bir müşkülle karşılaşmadım.Çok 
kıymetli, bizden önce mesleği yapanlar vardı. Yani onları da 
hep örnek almışımdır ve saygıyla da anarım.Mesela Ner-
min Hanım vardı, soyadını unuttum. Müjgan Lodos vardı, 
uzun bir zaman kadın avukat olarak görev yapmıştı. Hakim 
olarak İlhan Niver vardı. Yani İlhan Hanım şimdi Allah sağ-
lıklı uzun ömürler versin icra reisiydi, eşi de rahmetli olmuş 
hakimdi. İhsane Tuna vardı. Bunlar meslekte bizim örnek 
aldığımız, çok saygı duyduğumuz, bizden daha tecrübeli 
meslektaşlarımızdı.Mesela Ticaret Mahkemesi reisi Sor-
bonne mezunu. Naime Hanım var öbür ticaret mahkemesi 
reisi güzel örnekler,iyi hatırlıyorum hepsini, hepsinden bir 
şeyler öğrendim. Şimdi hanım avukat sayısı arttı, çok da 
güzel oldu.

Siz bir İzmir kadınısınız ve İzmir, mitolojik inanışa 
göre adını Amazon Kraliçesi (Smyrna) dan alır. İzmir 
kadını, sosyal hayatta aktif rol oynaması, özgürlüğüne 
düşkün olması, güzelliği ve aklıyla ünlüdür. Bize biraz 
İzmir kadınını anlatır mısınız? Ve gençliğinizle günü-
müz dönemi arasındaki farklılıkları değerlendirebilir 
misiniz?

Neşe CAN HÜRTÜRK: Şimdi güzel diyorsunuz. Evet güzel. 
Özgürlüğüne düşkündür. O da doğru. Sosyaldir o da doğ-

ru. İzmir kadının da bir de kendine güven vardır. Kendine 
güvenir. Yani o güvenle bir niyetleniverse dağları devirir. 
Fakat bunların sebebi acaba iklim mi, yoksa coğrafya mı, 
coğrafya olduğu kesin. Yani Karadeniz’den bulup da Ama-
zonlar buraya gelmişse onlar da ruhunu buraya katmışsa 
coğrafya etkili. 

Sizin sayenizde tarihine baktım bir kere daha evet epey 
bir kozmopolit yapısı olmuş ve her gelen de her giden de 
mutlaka bir şeyler katmıştır. Dediğim gibi mutlaka iklim 
de önemli, coğrafya da önemli. Sosyal doku belli ölçüler-
de önemli ama kadını farklıdır yani daha özgürdür. Yani 
dediğini yapar, doğruyu bilirse onu gerçekleştirmek için 
çaba harcar. Fakat sosyal sorumluluk konusunda ben İzmir 
kadınını tenkit ediyorum. Yani bütün donanımına rağmen, 
bütün bu yapıya rağmen, eğitimlidir de ama yalnız İzmir’e 
has bir şey değil, yani sosyal sorumluluk bakımından çok 
arzulu olmadıklarını görüyorum. Yoksa çok beceriklidir, 
tuttuğunu koparır. Eğer niyetlenirse çok şey katabilir. O ko-
nuda biraz daha fazla şey bekliyorum belki.

Yani genel olarak kadınların sosyal sorumluluk bakı-
mından biraz geri planda mı kaldığını düşünüyorsu-
nuz?

Neşe CAN HÜRTÜRK: Daha üretken olabilir. Yani toplum-
sal yönü daha gelişebilir. Ben fazla şey bekliyorum İzmir 
kadınından. Çünkü bizim dönemimiz hakikaten çok veri-
ci. Gidin bakın üniversitede Cahide Hanım cayır cayır hala 
çalışıyor. Benden küçüktür. ‘48’lidir, kardeşimle dönemdaş. 
Bakıyorum çalışıyorlar. Ama şartlar belki, toplumun şartları 
izin vermiyor. Biz dediğim gibi daha az kargaşanın olduğu, 
daha nüfusun az olduğu, ekonomik problemlerin daha ra-
hat olduğu dönemden geliyoruz belki de.

Evet söylediğiniz gibi ekonomik koşulların ağırlığı,-
geçim kaygısı insanları bu tür faaliyetlerin bir parçası 
olmaktan alıkoyuyor olabilir mi? 

Neşe CAN HÜRTÜRK: Olabilir belki ama yalnız ekonomik 
de değil, eğer bir şeyler vermek istiyorsanız çok ekonomik 
olması da gerekmez. Belki zaman içerisinde olacak dedi-
ğim gibi. Bir araştırma yapılmış, erkeği kadını da yok bu-
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nun. Gönüllülükte Türkiye 55 tane ülkede araştırma yapıl-
mış, 55. sırada 134’ün içinde 125. Yani gönüllülük konusu 
İzmir’de iyi gelişmiyor.Vermek lazım yani bu aynı zamanda 
insanı geliştiren bir şey. Mesela siz yapıyorsunuz Kadın Ko-
misyonu olarak. Gelelim Çocuk Komisyonu’na. Var mı öyle 
bir komisyon? Olmadı, olamadı. Kuruldu, rahmetli Başkan 
Kasım Sönmez zamanında .Bir süre gitti ondan sonra yü-
rümedi. Ha çocuğa hizmet vermiyor mu Baro, veriyor ama 
bu Baro’nun kurumsalının yanında çok az arkadaşım var 
çocuğa hizmet veren. Ben pek çok toplantıya davet edil-
dim, gittim bir tek ben vardım. Veya bir arkadaşım daha 
vardı. Bir türlü biz on kişi biraraya gelemedik. Çocuktan 
bahsediyorum. Savunma mesleği yapıyoruz ve savunulma-
sı en kutsal olan varlık çocuk. Bedenen yetersiz, zihnen ye-
tersiz, gücü yok, gelişiyor ve bu gelişme safhasında da bir 
yetişkine bağımlı, muhtaç, ihtiyacı var. Hakları var birtakım 
mevzuat çıkmış, işte milletlerarası sözleşmeler var, şunlar 
var, bunlar var durmadan gelişmiş. 

Bakın çocuk haklarının gelişmesi 400 yıl süren bir süreç ama 
1900’lerin başına gelinceye kadar çocukluk diye bir kavram 
yok, çocuğun karşılığı olan bir kelime yok. Neden, ömür 
kısa yani otuz yaşında ölünüyor mesela. Ondan sonra ya-
vaş yavaş 1. Dünya Savaşı bitmiş onun arkasından 1924’de 
Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi yayınlanmış. Çocukların 
hakları yazılmış. Onun arkasından 1959 Birleşmiş Milletler 
Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi yayınlanmış ve orada den-
miş ki kadınlar ve çocuklar özel olarak korunmalı, yardım 
edilmeli denilmiş. 1948 yılında, 1959 yılında Birleşmiş Mil-
letler Çocuk Hakları Bildirgesi yayınlanmış. 1979 yılı Ço-
cuk Yılı ilan edilmiş ve hep devamlı şekilde çocuk lehine 
birtakım gelişmeler olmuş. Ve en son işte Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’ne ‘89’da yayınlanması kabul edilmesi Birleşmiş 
Milletler’de ‘90 yılında bizim ülkemiz de imzalanması, işte 
‘94 yılında Meclis’te kabul edilmesi, ‘95 yılının Ocak’ında 
bizim yasamız olarak bizim mevzuatımıza girmiş olması 
bunlar hep gelişmeler. Dünyada çocukla ilgili gelişmeler 
var. Bizde de var. Mesela İstanbul Barosu, Ankara Barosu 
çok güzel çalışmalar yapmıştır geçmişte. Hepsini minnetle 
anarım.  Betül Hanım İsviçre’de tahsil etmiştir, dili dolayı-
sıyla bütün yabancı sözleşmeleri, çıkan kararları falan hep 
tercüme etmiştir. 

Türkay Asma,Ankara’da öyle. Baro’da çok güzel çalışmalar 
yapmıştır. Yani diyeceğim bu yönden mesela bizde en son-
ra çıkan Çocuk Koruma Kanunu. Çok güzel bir Kanun’dur. 
Çocuk Hakları Sözleşmesi hepimizin bilmesi gerekir ama 
zor mu geliyor bilmiyorum, zor mu algılanıyor acaba. Hal-
buki bizim mevzuatımızda çoğu var zaten onun. Medeni 
Kanun çıktığı günden itibaren var. Toplumumuz çocuğa 
değer veren, önem veren bir topluluk ama işte göçlerdir, 
sağlıksız kentleşmedir, gecekondulaşmadır, bir takım eko-
nomik sebeplerdir, sosyal sebeplerdir. Sıkıntılar olmuştur. 
Ama durmadan da gelişiyor. Hem mevzuat yönünden ge-
lişiyor hem de uygulama yönünden gelişiyor. Biz de bu 
çalışmaların içerisinde yeralıyoruz. Ben avukat arkadaşların 
çocuk konusunda daha bir ilgili olmalarını istiyorum, böyle 
bir arzum var.

Neşe Can Hanım uzun yıllardır  İzmir Sokak Çocukla-
rını Koruma Çocuklar Geleceğimizdir Derneği’nin baş-
kanlığını yapmaktasınız.Bize biraz derneğinizden ve 
faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Neşe CAN HÜRTÜRK: Derneğimiz 1994 yılında kuruldu. 
Dediğim gibi 19. yıl. Aslında sokak çocukları meselesi Tür-
kiye’de dünya ile birlikte gelişmiştir. Yani ithal bir meseledir. 
İstanbul’un özel şartları dolayısıyla bu gelişme daha önce-
den oldu. ‘40 yılından itibaren  Köprüaltı çocukları, Harem 
çocukları gibi. İzmir’de yoktu, İzmir’de rastlanan bir şey 
değildi. Çünkü bütün sebepler İstanbul’da İzmir’den daha 
önce gerçekleşti. Bizde daha sonra göç olayı, kentleşmenin 
sağlıksızlığı, hızlı nüfus artışı, derken o yıllarda sokakta ya-
şayan çocuklar görülmeye başlandı. Tabii bu çok üzücü bir 
şey. İstanbul’da da ‘92 yılında İstanbul için dernek kurul-
muştu. O dernekle ilgilendim. Tek başınıza hiçbir şey yapa-
mıyorsunuz. Çünkü sonuç itibarıyla çocuk konusu önce ai-
lenin sonra devletin ilgileneceği bir konu olarak algılanıyor, 
sizin gücünüz yetmiyor. Fakat o sahneler arttıkça o zama-
nın valisi  Kutlu Aktaş’ın hanımefendisi Tülay Aktaş’tan rica 
ettim.Kendisi bu konularda çok duyarlı bir insandı ve pek 
çok dernekle teması olan biriydi.Çok hizmeti vardır.Ben 
kendisinden rica ettim,dedim ki acaba Valimize söylesek 
bu konuda bir şeyler yapabilir miyiz, çünkü ben çok üzü-
lüyorum o Et-Tavuk’un önünde çocuklar, Hilton’un önünde 
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çocuklar. Tabii dedi,hemen Vali Bey’i ziyaret ettik meseleyi 
anlattık. Şartlar uygun geldi ve biz derneği 94’te kurduk 
ama bütün bu çalışmalar ’90-91 yılından itibaren, dikkat 
çekiyor yani bir şey yapılmalı şeklinde.Belki ‘90-‘91 yılın-
da o kadar net görünmüyor hadise. İstanbul dikkatimizi 
çekiyor, bir-iki olaya hemen çocuk polisi müdahale ediyor, 
aileye döndürülüyor ama fazlaca göze batar hale geliyor. 
O sıralar ben bir başka derneğin başkanlığını yapıyorum o 
dernekte Islahevi’nde moral günü yapıyor ve birtakım ya-
rışmalar düzenleniyor.Islahevi’nde kalan çocuklar için, özel 
eğitim gören çocuklar için kompozisyon yarışması, resim 
yarışması düzenleniyor. Orada bir çocukla tanıştım.Sahne-
deki öğretmenlere çiçek vermek için gayret ediyor,onlar da 
bir başkası verecek diyorlar.Belirli bir zaman sonra o ço-
cuğu dışarıda gördüm, süre dolmuş demek ki. Hayrola ne 
arıyorsun burada dedim? Ben çıktım dedi. Nerede kalıyor-
sun dedim? Fuarın gişelerinde kalıyorum dedi. Tabii son 
derece etkileyici bir şey. Islahevi savcımız, o arada gazeteci 
Türkan Kasapoğlu Allah rahmet eylesin son derece duyarlı 
ve ilgili bu konularda. Ne yapabiliriz diye konuştuk,çocuğu 
çağırdık artık bir şeyler yapalım diye,çocuğun eniştesi de o 
dönemde Adliye’nin tuvaletlerine bakıyordu.Ama o çocuk 
için çok fazla bir şey yapamadık çünkü yakalanamıyor, te-
mas kuramıyorsunuz. Gel dediğiniz zaman gelmiyor, sizin 
gördüğünüz zaman da ortam müsait olmuyor. Madde kul-
lanıyor. Fakat onun eniştesi olan görevlinin iki tane çocuğu 
çok kendisine benziyordu onu gördüm bir gün. O beledi-
yeden boya sandığı almaya çalışıyor. Yani üst üste olaylar 
gelmeye başlayınca o yöne doğru yöneliyorsunuz. 

Dernek kuruldu, ama sokakta çalışıyorsunuz. Verimli ola-
mıyorsunuz. Gece alamıyorsunuz çocuğu böyle bir yetkiniz 
yok, yapamazsınız da. Onun üzerine  demin bahsetmiş ol-
duğum Tülay Hanım ve Vali Bey’le, Sosyal Hizmetler İl Mü-
dürü ve Genel Müdürü’yle ortak bir toplantı yapıldı ve şim-
di Alsancak Çocuk ve Gençlik Merkezi olarak devam eden 
Şehitler Caddesi 79 numarada,o zaman o sokak çocukla-
rına, sokakta yaşayan çocuklara tahsis edildi o merkez ve 
dernek olarak onarımını ve donanımını yaptık ‘96 yılında 
da o merkezi açtık. O merkez sokakta yaşayan çocuklara 
hizmet veriyordu.Çünkü onlar en acil durumda olanlardı ve 

onlara yönelik acil hizmet gerekiyordu. Oradaki çalışmalar 
iyi gitti. Hepimiz orada nöbet tutardık,vali beyin eşi de ora-
da nöbet tutardı. Oradaki hizmetler yoluna girdi.Orası üçlü 
protokolle çalışıyordu. Belediye, Vilayet, Vilayet olarak iki 
şey hem Sosyal Hizmetler hem Çocuk Polisi ve sivil toplum 
kuruluşu olarak da biz. Orada sorumluluk aldık. 

‘98 yılında bu defa orası çalışmaya devam ederken Bü-
yükşehir Belediyesi bir otobüs yaptırdı. O yapılan otobüs 
Konak Meydanı’na kondu. Biz bu sırada hem merkezde 
çalışıyoruz hem orada çalışıyoruz.Merkezde sokakta ya-
şayanlara hizmet veriyoruz, burada da sokakta çalışanlara 
hizmet veriyoruz, Konak Meydanı’nda. Çünkü çok ve de 
geçiş yapma ihtimali en fazla olan grup. Mutlaka burada 
müdahale etmelisiniz ki öbür taraf çoğalmasın. Oradaki 
çocuklarlarla çalışırken bu defa ailelerle işbirliği yapmamı-
zın doğru olacağını gördük. Ailelerle temas başladı. Ora-
daki çalışmalarda çok iyi gitti fakat yer yetmedi. Bu defa 
sabit bir yer aradık. Arkadaşlarımız eksik olmasınlar gayret 
ettiler, İzmir Defterdarlığı tarafından şu anda bizim hizmet 
verdiğimiz bizim Ev Aile Çocuk Gençlik Destek Merkezi 
hem yaşayanlara, hem çalışanlara, hem de risk altında olan 
yani gelme riski olan mutlaka önleme çalışması yapılma-
sı gereken çocuklar da dahil olmak üzere hizmet verme-
ye başladık. 2002 yılından beri devam ediyor.Başka neler 
yapıyoruz. Mesele ben bu kadar yıllık meslek hayatımda 
mesleğimi icra ederken, tabii ben bir süredir aktif çalışmı-
yorum ama eminim ki siz de nüfusu olmayan bir yetişkin 
görmemişsinizdir İzmir’de yaşayan biri olarak? 22 yaşında 
nüfusu yok, 25 yaşında kimliği yok çıkmamış. Bu insan-
lardan altı tanesiyle çalıştım ve altı tanesinin de nüfusları 
çıkarıldı, müracaatlarını yaptırdık.Yani hukuki yardıma ihti-
yaçları var. Eğer destek olmazsanız kendileri başaramıyor-
lar. Tabii bir sürü sorunları var. O sorunlarda ya danışmanlık 
yapıyorsunuz, yol gösteriyorsunuz veyahut da müdahale 
ediyorsunuz. Resmi nikahları yok örneğin. O konuda des-
tek olmanız gerekiyor,çünkü aile olamıyorlar. 

Yani konu bir çocuk, iki risk altındaki çocuk. Bundan sevi-
necek veya övünülecek yön görmüyorsunuz. Yapamadığı-
nızı görüyorsunuz, beceremediğinizi görüyorsunuz. Onun 
için de üzüntü verici şeyler. Ha çok güzel şeyler de oluyor.
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Mesela biz eğitime çok önem verdik. Yani eğitim koşulsuz 
destek. Eğitim veriyorsunuz, diğer çocuklardan eksiği ol-
maksın diye dikkat ediyorsunuz ama başarılı olmaları la-
zım. Başarılı olmazsa, gözü dışarıda oluyor, sokakta oluyor. 
Çünkü orada başarının bir ölçüsü var, kazandığı para. Yani 
burada ondan aile de mahrum oluyor, çocuk da. Ve tek 
metodunuz var ikna. Başka bir şey gelmiyor elinizden. Ama 
veliler gerçekten işbirliğinde çok başarılı.Yani biz de onlar 
da başarılı olduk. Ben velilerden önce çok korktum. Ama 
korktuğum gibi olmadı. İşbirliği yapılabildi. Çocuk belki iyi 
anlatıldı, belki onlar da anlatılmayı bekliyorlardı. Veyahut 
da çocuklarını daha iyi anladılar. Yani bu şekilde davranır-
larsa ileride daha iyi olacağını anladılar.Okulda başarılı ol-
maları için tabii devamlı takviye var. Halk Eğitim’le destekli 
Türkçe var, matematik var. Meslek okuluna dünya kadar 
çocuk girdi. Aşağı yukarı doksan civarında üniversiteye 
devam eden, bizden geçmiş ve hizmet almış çocuklar var. 
Yani destekleniyorlar.Ben de iftihar ediyorum o çocuklarla, 
kendi gayretleridir. 

Mesela tıp okuyan, bilgisayar mühendisliği okuyan var iç-
lerinde. Baya güzel. Ama bunlar tabii ki sokak tecrübesi 
olmayan çocuklar ama risk altındaki çocuklar. O tecrübe 
uzun sürerse başarılı olmanız çok zor oluyor. Onun için 
hemen görmeniz lazım, hemen müdahale etmeniz lazım. 
İyi gidiyor çalışmalar, sosyal yönden gelişiyorlar. Satranç 
oynuyorlar, spor yapıyorlar, bilgisayarda hepsi aşağı yukarı 
çift sertifika aldılar. İyi gidiyor, yolunda gidiyor. 

Eğitimler de tabii ki hep işbirlikleriyle oluyor. Partnerlerimiz 
var devamlı bizim de müracaat edebileceğimiz kişiler var. 
Mümkün olduğu kadar sıkmadan etmeden işbirliği yaptı-
ğımız kurumlar var. Mesela Kasım’ın 12 ile 14 arasında  Ço-
cuk Koruma Kanun’a göre verilen koruyucu ve destekleyici 
tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla kurulan merkezin il, 
ilçe koordinasyonları çalışma usul ve esasları yönergesinde 
yer verilen il-ilçe koordinasyonun daha etkin hizmet vere-
bilmesi için koordinasyon üyeleri, biz koordinasyon kurulu 
üyeyiz, ve koruyucu destekleyici tedbirleri uygulamada gö-
rev alan operasyonal eğitimi amacıyla bir eğitim programı 
oluşturuldu.12-14 Kasım aralığında Ankara’da bu eğitim 
olacak ve ona katılacağım. Olabildiğince biz eğitim prog-

ramlarına çağrıldığımızda, ki eksik olmasınlar çağırıyorlar, 
gidip bilgilerimizi ve günceli yakalamaya gayret ediyoruz. 
Çalışmalar böyle gidiyor.

Bu çalışmalarıız sırasında yada meslek hayatınızda 
yaşadığınız ilginç bir anınızı bizimle paylaşabilir mi-
siniz?

Neşe CAN HÜRTÜRK: 1977’de galiba. Biz Nejat’la ayrı 
yerlerde çalışıyoruz. Yazıhanelerimiz ayrı, ‘77 Aralık ayıydı, 
İzmir’de bir deprem oldu. O zaman cumartesi günleri de 
yarım gün adliye var duruşmaya gidiyorsunuz. Duruşma 
Nejat’ın iş mahkemesindeydi, benimki de sulh hukuk mah-
kemesindeydi bir tahliye davasıydı. Biliyorsunuz bazı arka-
daşlar meseleyi kan davası şeklinde götürürler,siz de rahat 
olamazsınız. Evdeyim, çocuklayım yardımcım var, duruşma 
saatim geldi, deprem oldu,depremi tamamladık ben fırla-
dım Adliye’ye geldim.Nejat da Adliye’de Riyaz Kayıhan üs-
tat Allah gani gani rahmet eylesin. Onlar iş mahkemesinin 
kapısından gitmişler, Şerif Bey diye ona da Allah rahmet 
eylesin iş mahkemesi hakimimiz vardı. Tabii ki duruşmala-
rı bırakmış, katipler boşalmış. Ben Adliye’ye gittim, kapılar 
pencereler açık ama ne hakim var ne katipler var,hiç kim-
se yok.Fakat arkadaşım orada.Boş bir yerde biz karşılıklı 
hakim gelsin diye bekliyoruz.O gitse ben de gideceğim, 
ben gitsem o da gidecek herhalde. O gitmiyor diye ben 
gidemiyorum. Çok fena sarıldı davaya. Nejat evden çıkmış, 
kendi bürosuna gitmiş, beni aramış bulamayınca Adliye’de 
olduğumu anlamış, Adliye’ye geldi bizi karşılıklı ikimizi 
gördü. Ya görmüyor musunuz dedi, gitmiş insanlar. Ben 
atladım taksiye eve gittim, evden topladım çoluğu çocuğu 
büroya götürdüm, oradan geldim buraya o saatten beri 
gelseler gelirlerdi dedi. Karşı tarafa da rica ettim ve en son 
herhalde adliyeyi biz terk ettik. Böyle bir vazifeşinaslığı hep 
hatırlarım ve güler misiniz ağlar mısınız böyle bir şeyde.

Peki, Neşe Can Hanım son zamanlarda kadın bedenine 
yönelik kürtajın ve sezeryanın yasak olması,hamile bir 
bayanın sokakta dolaşmasının terbiyessizlik olarak ni-
telendirilmesi vb. türden haberler gündemi eskisinden 
çok daha fazla meşgul ediyor. Sizce bu artışın nedeni 
nedir? Ayrıca  sizin bu tür konulara yönelik genel bakış 
açınızı öğrenebilir miyiz?  
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Neşe CAN HÜRTÜRK: Dünya nüfusu yedi milyar değil 
mi?Bu yedi milyar, hamile kadınların çocuklarıyız hepimiz.
Eğer yedi milyarsa birileri doğurdu.Bence bunlar ciddiye 
alınacak şeyler değil. Yani sezaryeni ben seçerim,bunun 
hakkında bir başkasının,fikir beyan etmesini çok ciddiye 
almıyorum, çok lüzumsuz bir şey. O onun vereceği karar. 
Yani doğumunun ne şekilde olacağı. Yani doğum hadise-
si psikolojik yönüyle de son derece kritik bir şey. O anda 
o onu diyorsa,siz istediğiniz kadar normal olsun, işte şu 
olsun bu olsun deyin o onu seçiyorsa, dokuz ay düşünme 
fırsatı olmuştur değil mi neden ben müdahale edeyim ki. 
Efendim ayıpmış. Ne demek ayıp? Hamilelik hastalık değil. 
Ve bu kadar insan hamile olunduğu için doğdu. 

Peki  mesleğinizde veya sosyal çalışmalarınızda yap-
mak isteyip de yapamadığınız, çok isteyip hayata ge-
çiremediğiniz bir hayaliniz var mı acaba? 

Neşe CAN HÜRTÜRK: Bunun sonu yok. Yaş da hükmünü 
icra ediyor. Yani artık bundan sonra ancak bugüne kadar 
yaptıklarımı devam ettirebilirim. Daha iyi şekilde yapmak, 
daha imkanlar geniş olarak yapmak. Artık bunları bizim 
devretme zamanımız.Biraz da kızgınlığım o yüzden, ilgi 
gösterilse, talibi olmuyor bu tip görevlerin. Onun için çok 
üzülüyorum. Yani bir takım seçimlerde şunlarda bunlar-
da insanlar çok mücadele ediyorlar ama,bu görevler yani 
toplumsal duyarlılığın ortaya çıkacağı noktada, hizmet 
edilecek noktada, gönülle hizmet edilecek noktada talep 
olmuyor. Halbuki ben çok istiyorum gençler gelsin. Şim-
di üniversite öğrencileri bizde uygulama yapıyorlar.Biraz 
önce o çocukları bıraktım geldim, bizimkilerle beraber 
toplumsal duyarlılık projesi uygulaması yapıyorlar. Çok se-
viniyorum. Onlar bize hizmet ediyor gibi görünüyorlar ama 
aslında ben onlara bayıla bayıla hizmet ediyorum,çünkü bu 
konuda yetişmelerini istiyorum. Yani bilinçlenmelerini isti-
yorum. Çünkü gençler çok yoruldular. Bilmem ne sınavı, 
şunlar, bunlar… Ama hayatı anlamlı kılan bu tip çalışmalar. 
Yoksa ne anlamı var? Verdiğinizle anlam kazanıyor hayat. 
O bakımdan ben onların bunu kavramalarını, yani toplum-
sal duyarlılık bilincinin gelişmesini istiyorum. Yani gençle-
rin bu konulara daha erken girmeleri, tabii ki küçük küçük 
girecekler herkesin tabii ki vakitleri çok az tabii ki yapacak 
işleri çok fazla ama bunun ön çalışmalarının yapılması la-
zım. Bu konularda çok talep yok. Onun için biz bu kadar 
uzun görev yapıyoruz.

Biraz önce bahsettiğiniz ben Kız Lisesi’nde okurken 
birlikte okuduğum birçok arkadaşım şu an sosyal so-
rumluluk projelerinde görev alıyorlar diye. Belki de 
eğitim sistemi içerisinde bu duyarlılığın aşılanamıyor 
olmasının etkisi olabilir mi?

Neşe CAN HÜRTÜRK: Belki, belki onu da fark ettikleri için 
ders olarak okutuyorlar. Yani üniversitelere şimdi toplum-
sal duyarlılık dersi koydular. Mesela İstanbul’da toplantı-
daydım.Orada genç elçiler var. Böyle bir program yaptılar.
Avusturya’lı bir çocuk çikolata yiyemeyen mülteci bir ço-
cuktan etkilenmiş,diğer çocuklara çikolata alabilmek için  
arkadaşlarını etrafına topluyor bunlar bilmem kaç kişiye 
mektup yazıyorlar, diyorlar ki bilmem nereye bir dolar 
gönderin. Bir mağazanın birisine orada paralar toplanıyor, 
binlerce çikolata alıyorlar ve çocuklara dağıtıyorlar. Bu ço-
cuk dokuz yaşında.Yani küçükten başlamak lazım. Yine de 
ben seviniyorum yani üniversitelere konulmuş olmasından 
memnuniyet duyuyorum. Çocuklar canla başla çalışıyorlar. 
Mesela bugün film oynatıyorlardı, popcorn getirmişler, si-
nema seyreder gibi çocuklara ikram ediyorlar.

Mesela geçen sene geldiler. Çok güzel şeyler yaptılar. He-
nüz halk eğitimin şeyleri başlamadı, her biriniz ne olur-
sunuz derste sıkıntısı olanları çalıştırın dedim, sınavlar 
gelecek, peki dediler çocuklarla çalıştılar. Farklı şeyler ya-
pacaklar. Sanat Tarihi Bölümü var, dedim ki biz bu mahalle-
de yaşıyoruz ama bu mahalledeki hanları hamamları bilmi-
yoruz. Kemeraltı dediğiniz şey bir sürü tarihi şeyin olduğu 
bir yer. Onlara gösterin, çocuklara bunları gösterin, kentli 
olsunlar. Yani yavaş yavaş başlıyorlar.

En büyük ödül böyle bir toplumda yaşamak ne büyük mut-
luluk. Herkesin herkese iyi gözle baktığı, bir şeyler yaptığı, 
empati yapabildiği anlayabildiği, eksiği gediği hissedebil-
diği, destekleyebildiği bir toplumda yaşamak en büyük 
ödül insana. Yaparsa dönüyor kendisine. 

Neşe Can Hanım tekrar teşekkür ediyorum,bize vakit 
ayırdığınız için.

Mesleki çalışmalarının yani sıra bu tür faaliyetlerde de gö-
rev alan sosyal sorumluluk sahibi tüm meslektaşlarıma ben 
de şahsınızda teşekkür etmek istiyorum. Çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum. 
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Sen dediler, “Adem’in kaburgasından yara-
tıldın, onunla eşit değilsin. Bu yaradılışından 
gelen doğal bir durum, haddini bil”.

Daha ilk baştan önü kesilir kadınların, erkek-
lerin yazdığı kadim mitlerle. 

Kız evlat olmanın dayanılmaz ağırlığı tüten 
her bir  ocakta bir şekilde yaşatılır kızları-
mıza. 

Kimi kız çocuğunu okutmaz bile. Küçük yaş-
ta üç beş koyuna, birkaç kese altına, devre-
dilir ipek saçlı kızlar üzerindeki haklar onları 
alıp tepe tepe kullanacak birilerine. Kentler-
de bile pek çok kez baba ocakları bir daha 
açılmamak üzere kapatılır kız çocuklarının 
yüzüne. Bu acımasız  geleneklerin ürettiği  
gayrı kabili rücu anlaşmalarla çaresiz bı-
rakılırlar. Nasıl kendilerine yetecekleri asla 
öğretilmez onlara. Hep bir hamileri vardır. 
Babası, annesi, erkek kardeşleri, kuzenleri, 
hatta mahallenin ağabeylerinin bile onun 
üzerinde söz hakkı vardır. 

Eşit koşullarda olmalarına, birlikte okula 
gitmelerine rağmen ev işlerinde mutlak yar-
dımcı seçilen hep onlardır. Erkek kardeşlerin 
konforu kız çocuklar marifetiyle arttırılır, ile-
ride de aynısını kocalarına yapmaları bekle-
necektir. Bu saçı uzunların yaşadıkları hak-
sızlıkları sorgulayanlarına  ise sadece “Sen 
kızsın!” gibi müthiş bilimsel bir açıklama ya-
pılır. Bundan tatmin olmazsanız cennetten 
çıkma yöntemler yedektedir.

HAVVA’NIN BİRİ 

Kader denen şey sanki sadece kadınlar için 
vardır; sınırları kalın markırlarla çizilmiş ok-
sijensiz fanusların içinden çıkmamaları için 
toplumsal bir mutabakat sağlanmıştır. 

Erkeklerden korunmak adına toplum tara-
fından kadınlığının üzerine atılan gelenek-
sel , dogmatik ve dinsel motiflerle bezenmiş 
masum yüzlü görev ve yasaklarla  görünmez 
kılınmaya çalışılır kadınlar.  Kimi muktedirler, 
kendi yarattıkları dünya görüşüne uygun 
“görünmez kadın”  prototipini özgürlük kav-
ramını eğip bükerek , toplumsal baskı ve ya-
saklarla dayatarak koyarlar kadınların önü-
ne.  Bir çok kadın böylece, insanlık çıtasının 
altında kalmayı gönüllü olarak kendi özgür 
(!) iradesiyle seçecek hale gelir. Bu kadınlar 
çoğu kez korunduğunu, sevildiğini düşüne-
rek kendi muktedirleriyle Stockholm Send-
romu yaşarlar. Kötü sonuçlar yaşadığında 
bile farkına varamaz neyin neden olduğunu. 
Saçını süpürge etmiştir, yine de olmamıştır 
onun görüşüne göre. 

Aynı cinsten olanların arasında dahi güç, 
boy, pos, gibi belirgin fiziksel farklılıklar 
varken, Kadın ve Erkek cinsinin biyolojik 
farklılığı toplumsal kuralların oluşumunda 
sorgusuz sualsiz belirleyicidir. Oysa iki cins 
arasındaki  bu anlamlı farklar, bir araya ge-
lindiğinde insanlığın pozitif yöndeki deği-
şim ve gelişim sürecinde tüm kapıları açabi-
lecek bir anahtardır. 

Özellikle son zamanlarda kadına biçilmeye 
çalışılan geleneksel rol onu çekirdek ailesi 
içinde tutarak,  diğer erkeklerle hiç bir alan-
da fikrini, duygularını paylaşmayacak hale 
getirmeyi, daha da önemlisi toplumda bir 
birey olmasını engellemeyi amaçlamaktadır. 

Farklı düşünce ve davranış şekillerimize ku-
manda eden beynimizin sağ ve sol lobların-
dan birisinin çalışmaması bir çok davranış 
bozukluğuna yol açarken, insanlık için de 
kadın ve erkek cinslerinin bir arada özgürce 
fikirsel üretim yapamaması toplumsal dis-
leksiler yaratmaktadır. Birleştirici değil ayrış-
tırıcı tutumlar desteklendiği sürece toplum-
sal travmaların artacağı açıktır. 

Doğa kendisine yapılan tüm müdahalelere 
rağmen dengesini korumak üzere kodlan-
mıştır;  kendisine uyumlu davranılmadığın-
da, duygulardan bağımsız kendi kurallarını 
yürürlüğe sokar. 

Bugün yaşadığımız bir çok sorunun kayna-
ğı, doğanın temel parçaları olan kadın ve 
erkeğin birlikte sağlıklı bir sinerji oluştura-
mamasıdır.  

Doğayla kavga etmeyen, doğal olanı içsel-
leştiren, gerçek birey olabilmiş Havva ve 
Ademler çıkıncaya kadar ne kadınların ne 
de erkeklerin tam anlamıyla  hakkını vere-
bilecekleri hayatları olamayacak ne yazık ki.  

İnsan insana iletişimle hep birlikte aydınlı-
ğa...

Fatma SÖZMEN
Avukat, İzmir Barosu
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Daha dün on beş  yaşını doldurmuştu 
Zeynep. ‘’Artık büyüdün kızım‘’ demiş-
ti ya annesi dün, onu doğurduğu günü 
hatırladığında. Zaten büyüdüğünü ken-
disi de biliyor, annesinin  söylemesi ile de 
bundan emin oluyordu. 

Bir kızın büyümesi demek; namusuna 
sımsıkı sarılması demekti. Öyle anlatırdı 
annesi her zaman. ‘’Namusuna sahip çı-
kamayan kız, hayatına da sahip çıkamaz, 
bununun için önemlidir namus’’ derdi. 
Onun doğumundan yıllar önce daha, on 
üç yaşında iken kaçırılıp da tecavüz edi-
len halası, namusuna sahip çıkamamıştı. 
İşte bundandı halasının yok oluşu. Na-
musu temizlenmek için yok edilişi. Bun-
dandı namusu korumakla hayatı koruma-
nın nasıl eş olduğu.

Rüyalarına girerdi halası bazen. Kırmızı 
yanaklı, yandan iki örgülü kömür karası 
saçları, bulutların üstünden gülümserdi 
o’na. Öyle sık görürdü ki aynı rüyayı. Saç-
ları iki yandan örgülü, kırmızı yanaklı kü-

KIRMIZI BULUTLAR

çücük halası. Bazen kocaman, bembeyaz  
bir bulutun üstüne oturmuş olarak baş-
latırdı rüyasını. Sonra yavaş yavaş ayağa 
kalkar halası, o beyaz bulutun üstünde 
yavaş yavaş yürürdü. Yürür, yürür ve kay-
bolur giderdi. Bazen ufacık bir bulutun 
üstünde dimdik ayakta durur, uzun uzun 
bakardı ona. Sonra yine o bulutun üstün-
de yürür, yürür, yürür ve kaybolur giderdi. 

Halasında değişmeyen, hep aynı gördü-
ğü, gözlerini sımsıkı kapatmış olmasıydı. 
Bir türlü göremedi halasının o yemyeşil 
gözlerini. Yeşil renk şöyle dursun gözle-
rini açık, hatta aralık bile göremedi. Gör-
düğü tek şey bulutlarda yürüyen halası 
olur, ürpererek ter içinde uyanırdı.

Babası onları terk edip gittiğinde; üç 
kardeşin en büyüğüydü ama, yine de   
küçücük bir çocuktu. Bu yüzden kavra-
yamamıştı terk edilişi. Sonra terk edili-
şi düşünemedi bile. Evde kardeşlerine 
anne, annesine can yoldaşı dert ortağı 
olmuştu. İki odalı gecekonduda annesi 
evlere temizliklere gittiğinden yalnız ka-
lan kardeşlerine bakma görevi onundu. 
Öyle ya anne hem işte hem evde nasıl 
olsun o kadar çocukla. 

Şimdi büyüdü ya, annesine yardımcı ola-
bilirdi, okuldan kalan zamanlarda bir iş 
bulabilirdi. İşi de okulu da başarı ile bir 
arada götürebilirdi. Dersleri iyiydi zaten. 
Yine de aksatmaz gece gündüz çalışırdı. 
Bu fikir birkaç yıldan bu yana aklındaydı. 
Bu düşüncesini annesi ile de, arkadaşları 
ile de hatta komşularının oğlu Sami abisi 

ile de paylaşmıştı. Sami abisi ‘’sana yar-
dımcı olurum, benim çok tanıdığım var 
hafta sonları çalışabileceğin bir iş bulu-
ruz‘’ dediğinde de çok umutlanmıştı.

İşte o gün, on beşine girdiği gün, Sami 
abisi ‘’Zeynep sana bir iş buldum tam 
da istediğin gibi, pazar günü gidip gö-
rüşelim istersen’’ dediğinde sevincinden 
ayakları yerden kesilmişti adeta...

Ne kadar da güzel bir rastlantı olmuştu, 
doğum günü hediyesi gibi geldi. Tanrı 
O’na bir doğum günü hediyesi gönder-
mişti işte. Nerden bilebilirdi ki ödül değil 
de hayatının cezası olacağını 

Kendi parasını kendisi kazanacak, anne-
sinin üstünden en azından kendi yükünü 
kaldıracak, onu biraz rahatlatacaktı. Son 
günlerde okula giderken önünden geç-
tiği o küçük konfeksiyoncunun vitrininde 
gördüğü, her gördüğünde durup  dakika-
larca baktığı  kırmızı  elbiseyi de alabilirdi 
belki. Ne kadar da güzeldi o elbise. Hele 
de kırmızısı. En sevdiği renkti kırmızı.

İşte o zaman  annesinin çalıştığı evler-
den getirdiği, küçülmüş eski elbiselerin 
arasında bir tanecik kendi istediği, kendi 
seçtiği elbisesi olurdu. Hem de kırmızı.

Belki de kahvaltıları bir gün zeytin ekmek, 
bir gün peynir ekmek olmaktan  çıkar, 
yanına az da olsa birkaç çeşit yiyecek de 
alabilirlerdi. Belki henüz tadını bilmediği, 
televizyon reklamlarından ezberlediği bir 
çok yiyeceği de tadarlardı kardeşleri ile 
birlikte.

Rahile HORZUM
Avukat, İzmir Barosu
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Doğum gününün gecesinde nice hayalle-
re daldı, Mutlu, umutlu hayallere. Sabah 
gideceği iş görüşmesini öyle heyecanla 
bekledi ki, ancak sabaha karşı dalabilmiş-
ti uykuya. Birkaç saatlik uykudan sonra 
panikle, heyecanla fırladı kardeşleri ile 
birlikte yattıkları yataktan. Sami abisi ka-
pıyı çaldığında ayakları yerden kesilmişti 
adeta. Kapıda bekleyen eski püskü bir 
arabaya binerken, geriye dönüp baktı 
evine. Kapıda annesi, biraz umutlu, biraz 
kuşkulu, biraz korkulu bakışlarıyla dualar 
okuyordu arkasından.

Arabaya bindi, ön koltuğa oturdu. Şar-
kılar söylemek geliyordu içinden ama, 
susturdu bu isteğini muzipçe gülümseye-
rek. ‘’Nereye gidiyoruz Sami abi ?’’ dedi 
heyecanla. O, ‘’sana bahsettiğim ev var 
ya. Oraya gideceğiz. Ama önce  bir yere 
uğramamız lazım. Kısa bir görüşmem var, 
sonra devam edeceğiz’’ dediğinde biraz 
canı sıkılır gibi oldu. Hemen  gitmek isti-
yordu oysa. Yine de ’’olsun bu  kadar ak-
saklık da olur, sabırlı olmam lazım’’ diye 
geçirdi içinden. Çok gitmediler zaten, he-
men yakınlarındaymış uğrayacakları yer. 
Bir kahvehane. Sami abisi inerken ‘’sen 
arabada kal, ben hemen döneceğim dedi 
ve içeriye yöneldi. Camdan görebiliyordu 
Sami abisinin içerde üç kişiyle  konuştu-
ğunu. Duyamıyordu konuşulanları ama 
Sami abisinin ellerini kollarını sallayışın-
dan, çok hararetli bir konuşma olduğunu 
sezinleyebiliyordu.

Kısa bir süre sonra o üç kişi ile birlikte çık-
tı Sami abisi kahveden. O üç kişi de bindi 
arabaya. Sırayla ‘’merhaba‘’ dediler yüz-
lerinde Zeynep’in algılayamadığı tuhaf 
bir ifadeyle. Yaşları Zeynep’ten büyük üç 
adam. Sadece yaşları mı, boyları da be-
denleri de elleri de kocaman üç adam. 
Ona bir tuhaf bakan üç kocaman adam. 
Birden yolu değiştirdi Sami abisi. Karma-
karışık sokaklardan, geçtiler. Kümeler ha-
lindeki gecekondular azaldı önce, sonra 
tek tük kaldı. Bir yamaca doğru tırman-

maya başladıklarında evler de insanlar da 
hayat da gerilerde kalmıştı adeta.

Korku ile çarptı küçücük yüreği. “Nere-
ye gidiyoruz!” diye haykırdığında, yine 
Sami abisi “sakin ol, merak edecek bir 
şey yok, gideceğimiz yere bu yoldan gi-
dersek daha çabuk ulaşacağız, kestirme 
yol  burası” diyerek onu sakinleştirmeye 
çalışıyordu. Geçtikleri yollarda insanlar, 
arabalar hızla azalıyor, Zeynep’in korku-
ları aynı hızla artıyordu. Şaşkındı, ürkekti, 
çaresizdi, korkuyordu. 

Kıvrım kıvrım yollardan hızla geçtiler. Dik 
uçurumların kıyısından sürüklendiler aynı 
hızla. Şehrin hemen yanı başında, nasıl-
sa hala kalmış bir ormanlık alanda dur-
du araba. Arabayla beraber dünya dur-
du sanki. Zaman durdu. Hayaller durdu, 
umutlar durdu.

Daha ne olduğunu anlayamadan, hızla 
kapısını açan kocaman hoyrat bir el  ya-
pıştı koluna ve hızla aşağıya çekti. Aynı 
hızla sürükledi biraz uzaktaki o heybetli 
ağacın altına. Ve yere çarptı o eller. Ka-
fasını vurdu ağacın gövdesine şiddetle.
Acımıyordu kafası nedense. Acıyan yüre-
ğiydi. Acıyan bilinciydi. Acıyan ruhuydu.

Korku dolu gözlerle doğrulmaya çalıştı 
ama başaramadı. Hızla geri iten o cana-
var pençelerinden kurtulamadı. Aklına ilk 
gelen cümleyle yalvardı “abi ne olur yap-
ma” “abi ne olur kıyma bana‘’. ‘’Abi senin 
kızın yok mu?”. “Abi senin bacın yok mu 
?”. Sürekli “Abi! Abi! ”Abi! diye yalvardı 
gözlerinden boşalan sicimlerin, sesine 
kattığı kocaman korkularla.

Çırpındı çırpındı çırpındı. Pençelerin al-
tında ezildi. Ter kokusuna karışmış iğrenç 
nefesin altında tükendi. Duyduğu tek 
cümle “ben sana o kadar para saydım kı-
zım!” oldu. Dünya dönmüyordu, durmuş-
tu. Zaman geçmiyordu, takılmıştı saatler. 

Nice sonra, henüz şokunu dahi atlata-
mamışken acılarının, üstünden kalkan o 

hayvani bedenin yerini başka bir hayvani 
bedenin alışına dahi direnemedi. Çığlıklar 
attı, sessiz çığlıklar. Öyle çığlık attı ki belki 
de komşu şehirden duyulurdu ama sesi 
çıkmıyordu, çıkmadı çığlığı. Boğazına de-
ğil beynine takıldı, yol alamadı çığlıkları.

Üzerinde bir diğer bedeni gördüğünde, 
bir diğer iğrenç kokuyu duyduğunda, 
bir diğer salyalı ağız ona dokunduğunda 
sadece gözlerini kapatmıştı sımsıkı. Bir 
daha açmamacasına kapatmıştı. Yok ol-
muştu gözleri göz çukurlarında.

Ne kadar zaman geçti bilinmez. Bir zerre 
insani duygudan dahi yoksun yaratıklar 
hızla uzaklaştılar. Arkalarında ezdikleri bir 
fidanı bırakarak.

Şimdi zifiri karanlıklar içindeydi yapayal-
nız. Dünyanın tüm pisliği ruhuna, bede-
nine yapışmıştı. Temizlenemezdi artık. 
Çaresizdi bir başına.

Duran zamanın neresindeydi bilemedi. O 
ormanlık yamacın kıyısına nasıl geldi ne 
şekilde geldi kendisi de anlamadı.Zaman 
yoktu ki anlasın. Zaman durmuştu ya za-
ten. Zaman durmuştu hayat da durmuş-
tu. Namusunu koruyamamış, hayatını da 
koruyamamıştı işte.

O an bir mucize oldu sanki. Karşıda, kar-
şı dağların üstünde  küme küme bulut-
lar gördü. Sadece  bulutların renklerinin 
tuhaflığını farkedebildi, şimdi beyaz değil 
kırmızıydı. Bembeyaz değil kıpkırmızıydı. 
Yine bulutların üstünde al yanaklı, iki ör-
güsü iki yanında sarkan halası vardı. Yıl-
lardır rüyalarına giren halası. Rüyalarında 
gördüğü gibiydi. Birebir halasıydı işte. 
Şaşırdı bir an. Hep gözleri sımsıkı kapalı 
halası o zümrüt yeşili gözleri ile ona bakı-
yor ona gülümsüyor onu çağırıyordu.

Bir an bile düşünmedi. Halasına doğru, 
kırmızı bulutlara doğru  yürüdü yürüdü 
yürüdü...
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Erkek egemen, ataerkil düzen yüzyıllar-
dır varlığını sürdürebilmek için kadınla-
rı çeşitli şekillerde şiddet uygulayarak 
kontrol altına almaya çalışmaktadır.  
Birleşmiş Milletler’in Kadına Yönelik 
Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi’nde cin-
siyete dayalı şiddet, “kadınlarda fiziksel, 
cinsel, ruhsal herhangi bir zarar ya da 
üzüntü doğuran ya da bu sonucu do-
ğurmaya yönelik özel yaşamda ya da 
kamu yaşamında gerçekleşebilen, her 
türlü davranış, tehdit, baskı ya da öz-
gürlüğün keyfi biçimde engellenmesi” 
olarak tanımlanmaktadır. Kadına yöne-
lik şiddet, her türü ile tüm toplumlarda 
yaygın olarak görülmektedir. Birleşmiş 
Milletler verilerine göre farklı ülkeler-
de yapılan çalışmalarda kadına yönelik 
fiziksel şiddet %17-79 arasında izlen-
mektedir. Psikolojik şiddet, ekonomik 
baskılar gibi farklı şiddet türleri göz 
önüne alındığında bu oranın çok daha 
fazla artmaktadır (1-5). Kadınlar en sık 
eşleri, cinsel partnerleri tarafından fizik-
sel ve cinsel şiddete maruz bırakılmak-
tadırlar. Kadına yönelik şiddet sonucun-
da kadınların bedensel, ruhsal, cinsel ve 
üreme sağlıkları bozulmakta, gebelik ve 
lohusalık döneminde sağlık problemle-
ri ile karşılaşılmaktadır. 

Yapılan çalışmalarda kadınların %13-
61’in fiziksel şiddete, %6-59’unun cin-
sel şiddete maruz kaldığı bildirilmekte-
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dir. Birleşmiş Milletler  raporlarına göre, 
15-44 yaş grubundaki kadınların teca-
vüz ve aile içi şiddete maruz kalma riski, 
kanser olma, trafik kazası geçirme ve 
sıtmaya yakalanma riskinden daha yük-
sektir. Tüm dünyada, cinayet nedeniyle 
ölen kadınların yarısı kocaları/partner-
leri tarafından öldürülmektedir. Fark-
lı yayınlarda kadına yönelik şiddetin 
oranları değişmesinin nedeni yaşanılan 
bölgedeki cinsiyet ayrımcılığı derecesi-
nin farklılığı yanında şiddete mağduru 
kadınların sıklıkla utandıkları için bunu 
bildirmekten kaçınmaları ile de ilişkili-
dir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda ka-
dınların en az 1/3’ünün aile içi şiddete 
uğradığı belirtilmekte ve kadına yönelik 
cinayetlerin sürekli arttığı bilinmektedir. 
Ülkemizde kadınlar, işyerinde, evinde, 
cezaevlerinde, hastanede, okulda kısa-
cası yaşamın her alanında şiddete ma-
ruz kalmaktadır. Resmi rakamlara göre 
kadın cinayetleri son yıllarda %1400 ar-
tış göstermiştir (6).

Kadına Yönelik Şiddetin Türleri

Kadına yönelik şiddetin en çok göze 
çarpanı fiziksel şiddet olsa da yalnız-
ca bununla sınırlı değildir. Savaşlarda 
savaş ganimeti olarak görülerek, sa-
vaşılan ülkenin erkeklerini aşağılamak 
amacıyla tecavüze uğramaktan, aynı ev 
içinde yaşadığı ve aynı koşullarda ça-

lıştığı erkeklere sürekli hizmet etmeye, 
aynı hanedeki erkeklere göre yiyecek-
lere, sağlık ve eğitim hizmetlerine daha 
az ulaşmaya kadar pek çok farklı şiddet 
türü tanımlanmaktadır. 

Fiziksel şiddet; kadınları kontrol etmek 
amacıyla kullanılan her türlü fiziksel 
saldırı, tartaklama, tokat atma, dövme, 
tekmeleme, yumruklama, ateşli silah 
ya da kesici/delici bir aletle yaralama, 
ölüme yol açma olarak tanımlanabilir. 
Türkiye’de kadına yönelik şiddetin yay-
gınlığını araştıran ilk kapsamlı niceliksel 
araştırma, Başbakanlık Aile Araştırma 
Kurumu tarafından 1993-1994 yılların-
da yürütülen “Aile İçi Şiddetin Sebep 
ve Sonuçları” araştırmasıdır (7). Bu ça-
lışmanın sonuçları kadına yönelik aile 
içi şiddet yaygınlığının % 35 olduğu-
nu göstermiştir. Çalışmanın en çarpıcı 
sonuçlarından birisi, pek çok kadının 
erkeklerin haklı nedenlerle kadınlara 
şiddet uyguladığını düşünmesidir. Bu 
düşüncenin, çalışmanın yapıldığı dö-
nemlerde erkek egemen sistemin, ka-
dına yönelik şiddeti meşrulaştırmasıyla 
ilişkili olduğu söylenebilir. Ulusal çapta 
ikinci araştırma, bundan 14 yıl sonra, 
2007 yılında Altınay ve Arat tarafından 
yapılmıştır (8). Türkiye’nin farklı bölge-
lerinden 1800 kadınla görüşülerek ya-
pılan bu araştırmada, her üç kadından 
birinin eşinden şiddet gördüğü sap-
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tanmıştır. Çalışmanın bir diğer önemli 
verisi, boşanmış ve boşanmakta olan 
kadınların %78’inin eşi tarafından fi-
ziksel şiddete maruz bırakılmasıdır. İki 
çalışma arasında kadına yönelik şiddet 
oranlarında belirgin bir azalma olma-
ması üzücüdür. Ancak Altınay ve Arat’ın 
çalışmasında, 10 kadından dokuzunun 
dayağı haklı görmemesi, ilk ulusal çap-
taki alan çalışmasından sonra geçen 
yıllar içinde kadınların aile içi şiddete 
bakışında değişiklik olduğunu göster-
mektedir. Başbakanlık Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü’nün (KSGM) 2008 
yılında Türkiye genelinde 12.000’den 
fazla kadınla gerçekleştirdiği çalışmada 
da aile içi fiziksel şiddet yaygınlığı %39 
bulunmuş, 10 kadından birinin gebelik 
döneminde şiddete uğradığı bildiril-
miştir (9).   

Cinsel şiddet; kadını güç kullanarak 
cinsel ilişkiye, cinsel ilişki sırasında is-
temediği cinsel davranışları yapmaya 
zorlama, cinselliği bir cezalandırma 
yöntemi olarak kullanma, kadına cin-
sel bir nesne gibi davranma, fuhuşa 
zorlama, tecavüz gibi farklı biçimlerde 
yaşanabilir. Ensest ve evlilik içi tecavüz, 
cinsel şiddetin en yaygın yaşanan iki 
türüdür. DSÖ’nün çalışmasında cinsel 
şiddet yaygınlığı için %6-59 arasında 
değişen oranlar bildirilirken (10), Türki-
ye’de yapılan alan çalışmalarında cinsel 
şiddet yaygınlığının %9-15 olduğu be-
lirlenmiştir (7-9). Ancak utanma nede-
niyle saklama, ensestin aile sırrı olarak 
görülmesi, özellikle geleneksel toplum-
larda kadının kendisini eşinin her tale-
bini kabul etmeye zorunlu hissetmesi 
ve eşinin cinsel şiddet olarak kabul 
edilebilecek davranışlarını sorun ola-
rak dillendirmemesi gibi nedenlerden 

dolayı bu oranların gerçeği ne ölçüde 
yansıttığı kuşkuludur. Cinsel şiddet, is-
tenmeyen gebeliğe, cinsel organlarda 
yaralanmaya (travmatik jinekolojik fis-
tül vb.), cinsel yolla bulaşan hastalıklara 
(HIV/AIDS, Hepatit B vb.) neden olabilir. 
Erken yaşta, zorla evlendirilme cinsel 
şiddet için risk etkenidir. Fiziksel şiddet 
varsa cinsel şiddetin eşlik etme olasılığı 
yüksektir. Savaş ve çatışmaların yaşan-
dığı dönemler / bölgelerde cinsel şid-
det daha yaygındır (11).  

Ruhsal şiddet; kadınların duygularının 
ve duygusal gereksinimlerinin baskı 
amacıyla istismar edilmesi, bir yaptırım 
ya da tehdit aracı olarak kullanılması, 
kadının görünüşü, yaptıkları, konuş-
ması, bedeni kısacası varoluş şekli ile 
sürekli alay edilmesi ve aşağılanması, 
sevgi, ilgi, onay gibi ruhsal gereksinim-
lerin göz ardı edilmesi, küçümsenmesi, 
değer verilen inançların aşağılanması 
ya da bunlara aykırı davranmaya zor-
lanması, aşağılama - alay - hakaret - 
başkalarının yanında küçük düşürme, 
evden çıkmaya, aile ve arkadaşlarla 
görüşmeye izin vermeme, destek ala-
bileceği kurum ve kişilerden uzak tut-
ma, telefonla taciz etme, işyerinde taciz, 
sokakta takip etme olarak tanımlanır. 
Ruhsal şiddet fiziksel şiddetin yıkıcı et-
kilerini arttırır. Fiziksel şiddet azalsa da 
ruhsal şiddet sürebilir, fiziksel şiddetin 
vekili olabilir; “her zaman dövülebi-
lirsin” (12). DSÖ’nün yaptığı çalışma-
da %20-75 arasında değişen yaygınlık 
oranları bildirilirken, KSGM tarafından 
Türkiye’de yapılan alan çalışmasında 
ruhsal şiddet yaygınlığının %44 olduğu 
bulunmuştur (7,10). Altınay ve Arat’ın 
çalışmasında, her 10 kadından yalnızca 
üçünün eşinden izin almadan ailesini 

ziyaret edebildiği, alışverişe/çarşıya gi-
debildiği bildirilmiştir (7). 

Ekonomik şiddet; kadının ailenin ge-
lirinden erkeklerden daha az yararlan-
ması, sağlık hizmetlerine ve eğitime 
yaşadığı hanedeki erkeklerden daha az 
ulaşabilmesi, aynı evde kadının daha 
kötü beslenmesi, çalışmasına engel 
olunması ya da istemediği işlerde ça-
lışmaya zorlanması, parasının, banka 
kartının ya da kredi kartının elinden 
alınması, ailenin taşınır ve taşınmaz 
mallarının erkekler üzerine yapılması, 
mal sahibi olmasının ya da para biriktir-
mesinin engellenmesi, ailenin parasının 
nasıl harcanacağı konusunda söz sahibi 
olmaması gibi çok farklı şekillerde or-
taya çıkan ve oldukça yaygın olan bir 
şiddet türüdür. Türkiye’de yapılan çalış-
malarda yaygınlığı %36-40 olarak bildi-
rilmiştir (12). 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 
Sağlık Çalışanları Neler Yapabilir?

Kadına yönelik şiddet mağduru ile ilk 
karşılaşan meslek grubu sıklıkla sağlık 
çalışanları olmaktadır. Şiddetin belge-
lenmesi ve yasal makamlara bildirilme-
si, mağdurun tedavisi ve rehabilitasyo-
nu süreçlerinde hekimler, hemşireler, 
ebeler ve diğer yardımcı sağlık perso-
neline görev düşmektedir (13-17). An-
cak sağlık çalışanlarının aile içi şiddete 
uğrayan kadınlara karşı ilgisiz kaldığı ve 
yasal makamlara bildirimde bulunma-
dığı da bilinmektedir. Bu nedenle, sağlık 
çalışanlarının meslek uygulamalarında 
aile içi şiddete yaklaşımları konusunda 
duyarlılıklarını ve haberdarlık düzeyle-
rini artırmak amacıyla ulusal ve ulusla-
rarası birçok proje yürütülmektedir. Bu 
çalışmaların olumlu yansımalarının elde 
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edilmeye başlandığı bildirilmektedir. 
Ancak adli makamlara bildirimde bu-
lunulan olayların bir bölümünde, polis 
ve savcı gibi adli makamların olayın aile 
içinde çözümlenmesinin istendiği, bir 
bölümünde ise şikayetlerin geri alındığı 
belirtilmektedir (18-21).

Dünya Sağlık Örgütü kadına yönelik 
şiddeti önleme programlarında, sağlık 
sunucularının tümünün kadına yönelik 
şiddeti muayenenin rutin bir parçası 
olarak sorgulamaları gerektiğinin altını 
çizmekte ve bu sorgulamanın kadına 
yönelik şiddetin azaltılmasında önemli 
bir basamak olduğunu vurgulamakta-
dır (22).

Eşiyle birlikte muayeneye gelen kadın-
larda eşin yalnız görüşmeye izin ver-
memesi, aşırı kontrolcü tutumu aile içi 
şiddet olasılığını akla getirmelidir. Ön-
celikle şiddete ilişkin genel sorularla 
ve yaygın olan şiddet türleri ile başla-
yıp, sonrasında aile içi şiddet ve fiziksel 
şiddet sorgulanmalıdır. Aile içi şiddet 
sorgulanırken kadının yalnız muayene 
edilmesine özen gösterilmelidir. Açık 
ve net sorular sorulmalı, şiddet ola-
ğanlaştırılmamalı ama sıklığına dikkat 
çekilerek görüşmeye başlanmalıdır.  
Hastaların, özellikle de yüksek eğitimli, 
yüksek gelir düzeyli kadınların fiziksel 
şiddeti bildirmekten utanç duydukları 
için saklama eğiliminde olabilecekleri 
göz önünde tutulmalıdır. Erkek hekim-
ler hastanın çekindiğini düşünüyorlar-
sa, yanlarına kadın bir sağlık personeli 
alabilirler.

Fiziksel ve cinsel şiddeti sorgulamak 
için görüşmeye başlarken genel cüm-
leler kurulabilir; ‘Kadınların hayatında 
aile içi istismar ve şiddet çok yaygın. Bu 

nedenle her hastama şiddet hakkında 
sorular sormaya başladım. Soracağım 
sorulara vereceğiniz tüm cevaplar ve 
bilgiler gizli kalacaktır.’ Denildikten son-
ra şiddet açısından sorgulanmaya baş-
lanılabilir.

• Son bir yıl içinde hiç dövüldünüz 
mü? Size tokat atıldı mı ya da ben-
zer bir şey başınıza geldi mi? Kim 
tarafından?

• Son zamanlarda fiziksel ya da duy-
gusal şiddete maruz bırakıldınız 
mı? Kim tarafından?

• Son senelerde hiç istemediğiniz 
halde cinsel ilişkiye zorlandınız mı? 
Ya da istemediğiniz cinsel davranış-
ları yapmaya zorlanıyor musunuz? 
Kim tarafından?

• Eşinizin silahı var mı? Şimdiye kadar 
sizi hiç silahla tehdit etti mi?

• Eşiniz alkol, madde kullanıyor mu? 
Madde etkisi altındayken size zarar 
verdiği oldu mu? 

Sorulara “hayır” yanıtını veren kadına 
karşı, şiddet gördüğünden şüphelenilse 
bile, ısrarcı olunmamalıdır. Önce “zarar 
verme” ilkesi şiddet görmüş olan kadın-
larla görüşürken de geçerlidir. Hekimin, 
yakın olmayan ya da suçlayıcı tutumu, 
kadının sosyal yalıtımının artmasına, 
kendisini daha fazla suçlamasına, öz-
güveninin azalmasına neden olabilir. 
Şiddet yaşayan kadınlar sıklıkla birden 
fazla alanda şiddete maruz kaldıkların-
dan, şiddetin bir türü saptandığında di-
ğerleri de araştırılmalıdır (12, 23).

Şiddete uğrayan kadınlarda ilk yapıl-
ması gereken şey şu andaki güvenli-

ği değerlendirmektir. Genel şiddet ve 
fiziksel travma sonra ayrıntılı olarak 
sorgulandıktan sonra fiziksel ve ruhsal 
muayene yapılır ve veriler ayrıntılı ola-
rak kaydedilir (şekil 1).

Şiddete Uğrayan Kadının Adli Tıbbi 
Değerlendirilmesi

Şiddet mağduru kadının medikolegal 
(adli tıbbi) değerlendirilmesi sırasın-
da mağdurun hassasiyetlerine özen 
gösterilerek, güvenliği sağlanarak ya-
pılacak çok dikkatli bir muayenenin 
ardından ilgili disiplinlerin de işbirli-
ğiyle mümkünse bir defada işlemlerin 
yapılarak bulguların rapora aktarılması 
sağlanmalıdır. Günümüzde cinsel saldı-
rı mağdurları için önerilen her işlemin 
tek bir merkezde yürütüldüğü  modelin 
kadına yönelik şiddet olgularında da 
yararlı olacağı bilinmektedir. Böyle bir 
merkezde, mağdurlara olabildiğince az 
travmatize ederek çok yönlü desteğin 
sağlanabilmesi yanı sıra, şiddetin tüm 
boyutlarıyla belgelenerek adli rapora 
yansıtılması daha kolay olacaktır. Ül-
kemizde de bu şiddetin yaygınlığı göz 
önüne alındığında böylesi merkezlerin 
ne kadar gerekli olduğu da anlaşılacak-
tır. 

Adli yönden araştırma konusu olması 
gereken kadına yönelik şiddetin yol aç-
tığı ölümlerde ise bu yola başvurulma-
dığı ve adli süreç dışında ölüm raporları 
düzenlendiği bildirilmektedir. Şiddet 
mağduru kadın öldüğünde olayın adli 
makamlara bildirilmesi ve otopsi son-
rası ölüm nedenlerinin belirlenmesi ge-
reklidir. 

Yasal Boyut ve İlgili Düzenlemeler 

Ülkemizde kadına karşı ayrımcılığı kö-
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rükleyen veya göz yuman yasal düzen-
lemelerin büyük bölümü yürürlükten 
kaldırılsa da şiddetin önlenmesine karşı 
alınan önlemlerin yeterli olmadığı, yeni 
yasal düzenlemelerin ise birçok tartış-
mayı beraberinde getirdiği gözlenmek-
tedir. Örneğin; tecavüz mağdurunun 
hayat kadını olması halinde cezanın 
indirilmesini öngören kanun iptal edil-

miş (1990 yılı, TCK) olmasına rağmen 
olayların yasal makamlara bildirilmesi 
ve yasal sürecin işleyişinde aksaklıklar 
olduğu bilinmektedir. Kadının kocasın-
dan izin almadan çalışabilmesine ola-
nak sağlayan düzenleme getirileli 20 
yıldan fazla olsa da kadının çalışma gü-
cüne katılımı, gelir paylaşımındaki yeri 
ve çalışan kadının konumu halen iç açıcı 

değildir. Kadınlara yönelik şiddet olay-
larında erkeklere haksız tahrik indirimi 
uygulamasının yaygınlaştığı bildiril-
mektedir (7, 24, 25, 26).

Ülkemiz 1985 yılında imzaladığı BM 
belgesi olan “Kadınlara karşı her tür-
lü ayrımcılığın önlenmesi sözleşme-
si” (CEDAW, 1979) tarafıdır ve 1995 

Şekil 1. Şiddete Uğrayan Kadına Yaklaşım

• Ciddiyet; Şu anda tehlike altında mısınız? Eve gitmekten korkuyor musunuz?
• Seyir; Son zamanlarda şiddet arttı mı? Daha da artmasından korkuyor musunuz?
• Özkıyım ve cinayet olasılığı, ulaşılır yerlerde ateşli silah olup olmadığı
• Hastanın güvenli şekilde barınabileceği koşullar var mı?
• Çocukları var mı? Onlar da tehlike altında mı?

Güvenliği
Değerlendirmek

• Çocukluğunda ya da daha önceki ilişkilerinde şiddete uğramış mı?
• Düşük yapmış mı? Gebeliğinde tekrarlayan düşükleri var mı?
• Çocuklarını döver mi? Eşi/sevgilisi çocukları dövüyor mu?
• Gelir düzeyi, sosyal desteği nasıl?
• Kimlik, banka cüzdanı vs. kendi elinde mi?

Genel Şiddet
Öyküsü

• Daha önce şiddete uğradığında yaralanmış mı? (nasıl, nereden, kaç cm, öldürücü mü?)
• Daha önce yaralanma nedeniyle hiç hekime ya da sağlık kuruluşuna başvurmuş mu?
• Şiddeti saklama eğiliminde bir hastada yara izleri varsa bunları  nasıl açıklıyor?
• Yaralayan kişi hakkında öykü (alkol, madde kullanımı, antisosyal kişilik bozukluğu vs.)

Fiziksel Travma
Öyküsü

• Vücudun farklı yerlerinde ekimoz ve yaralanma sekelleri olması
• Yaraların tipi, boyutları ve vücuttaki konumu 
• En sık yaralanan bölgeler; baş, boyun, göğüs, memeler ve batında yaralanmalar olabilir
• Gebelik sırasında tipik olarak göğüslere, batına ve genital bölgeye vurulması öyküsü
• Bulguların vücut diyagramlarına kaydı ve ölçekle fotoğraf çekilmesi
• Gerekli konsültasyonların istenmesi

Fiziksel
Değerlendirme

• Depresyon ve TSSB gibi sık karşılaşılan ruhsal hastalıkların sorgulanması
• Herhangi bir ruhsal hastalık varsa eştanılılık oranı yüksek diğer hastalıkların sorgulanması
• Özkıyım düşüncesi ve girişimleri konusunda ayrıntılı öykü alınması
• Alkol madde bağımlılığı ve kötüye kullanımı konusunda ayrıntılı bilgi alınması

Ruhsal
Değerlendirme
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yılında Pekin’de yapılan 4. Dünya 
Kadın Konferansı’nda da taahhütleri 
çekincesiz kabul etmiştir (25). Türki-
ye’nin verdiği güvenceleri ne ölçüde 
yerine getirdiği Pekin+5 olarak (2001) 
tanımlanan toplantılarda da ele alına-
rak eksiklikler belirlenmiştir. Türkiye, 7 
Nisan 2011 tarihli “Kadınlara Yönelik 
Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi 
ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi”ni (İstanbul Söz-
leşmesi) ilk imzalayan ülkedir. Bu söz-
leşme imzalayan devletlere ek yüküm-
lülükler getirmekte, toplumsal cinsiyete 
duyarlı politikalar izlenmesi gerektiğini 
belirtmektedir. Kültür, örf ve adet, din, 
gelenek veya sözde ‘namus’un şiddet 
eylemlerinin bir gerekçesi olarak kabul 
edilmemesini güvence altına alırken ka-
dına yönelik şiddetin bildirilmesi, bel-
gelenmesi, önlenmesi ve mağdurların 
korunması konularında taraf devletlere 
sorumluluklar yüklemektedir. İlgili me-
tin kadın sünnetini, cinsel şiddeti, zorla 
evlendirmeyi engelleyen düzenlemele-
rin yaşama geçirilmesini istemektedir 
(25). 

Ülkemizde bu konudaki en yakın tarih-
li gelişme olan Ailenin Korunması ve 
Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi-
ne İlişkin Kanun (6284 sayılı) TBMM 
Genel Kurulu’nda 08/03/2012 tarihinde 
kabul edilmiştir. Kanunla, ülkemizde ka-
dına yönelik şiddetin bildirilmesi, açığa 
çıkarılması, önlenmesi, mağdurların ko-
runması ve cezalandırma süreçlerinde 
iyileşmeler hedeflenmektedir. Özellikle 
“medeni nikah/aynı çatı altında yaşama/
yakın ilişki içinde olma” halleri dışında-
ki durumları da kapsayacak biçimde ve 
şiddeti önleme ve izleme merkezleri ku-
rulmasını sağlayacak şekilde genişletil-

miştir. İstanbul Sözleşmesi’nde yer alan 
birçok başlık da yasada yer bulmaktadır 
(“kadına yönelik şiddet”, “kadına yönelik 
cinsiyete dayalı şiddet” ve “ev içi şiddet” 
gibi farklı başlıklar). Kadınların mahke-
me kararını beklemeden koruma altına 
alınabilmesi önemli kazanımlardan bi-
risi olarak görülmektedir. Ancak kanu-
nun başlığının kadına yönelik şiddeti ve 
ayrımcılığı değil aileyi içermesi bir tar-
tışma konusudur ve yasadaki bazı ek-
siklikler, örneğin yasanın İstanbul Söz-
leşmesi’ni direkt tanımaması, tazminat 
konuları gibi başlıklar birçok kadın sivil 
toplum örgütleri, akademisyenler ve 
hukukçular tarafından öne sürülmek-
te ve İstanbul Sözleşmesi ile bu kanun 
arasındaki çelişki/belirsizlik olmaması 
gerektiği ifade edilmektedir.  Kadına 
yönelik şiddetin insan haklarına aykı-
rılık teşkil ettiği, ayrımcılık yasağı, fiili 
eşitsizlikler gibi şiddetin arkasındaki di-
namiklere dair düzenlemelerin yasada 
yer almaması, tedbir kararına aykırılık 
halinde davaların görülmesinde görevli 
mahkemelerin `Asliye Ceza Mahkeme-
leri` olarak düzenlenmesinin yer alma-
ması, şiddet mağdurlarının zararlarının 
tazmin edilmesi gibi konular da tartışıl-
maktadır (26). 

Özetle; Kadına yönelik şiddetin biyop-
sikososyal nedenlerinin, bireydeki etki-
lenmelerinin belgelenmesi, bildirilmesi 
ve rehabilitasyonu süreçlerinin multidi-
sipliner bütüncül bir yaklaşımla, buna 
özgü kurulmuş yapılanmalarda (mer-
kezler gibi) ele alınması gerekmektedir. 

Yasal süreçlerde ise uluslararası proto-
koller ve sözleşmeler dikkate alınarak 
kadının ailedeki yeri, konumu veya rolü 
geliştirilmeli, toplumsal cinsiyet eşitli-
ğini sağlayacak çalışmalar arttırılmalı-

dır. Ülkemizde şiddete uğrayan kadının 
başvuracağı yerler ve danışabileceği 
birimlerin sayısı son derece yetersizdir 
ve koşulları oldukça kötüdür. Kadınların 
çocukları ile birlikte güvenle sığınacak-
ları kurumların sayısı ne yazık ki çok 
azdır. İstanbul Sözleşmesi ve yeni yasa 
ile (6284 sayılı ailenin korunması ve ka-
dına yönelik şiddetin önlenmesi yasası) 
birlikte bu kurumların sayısının artması 
ve koşullarının geliştirilmesi gerekmek-
tedir.

İstanbul Sözleşmesi’nde belirtilen tüm 
ilkelerin eksiksiz olarak iç hukuk sis-
teminde yer bulması ve kadının insan 
hakları, toplumsal cinsiyet, cinsiyete 
dayalı şiddet, toplumsal cinsiyet eşitli-
ği konusunda verilecek eğitimin sağlık 
çalışanları, hakimler, savcılar ve kolluk 
kuvvetleri dahil olmak üzere konuyla 
ilgilenenleri kapsaması yararlı olacaktır.
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Virgina Woolf  Ocak 1882’de  Lond-
ra’da doğmuş, roman türüne yaptığı 
katkılar nedeniyle edebiyat tarihi-
ne adını altın harflerle yazdırmıştır. 
Aynı zamanda döneminin en önem-
li eleştirmenlerinden kabul edilir. 
1925 yılında yayımlanan “Mrs. Da-
loway“ ünlü yazarın adıyla birlikte 
anılacak “bilinç akışı” tekniğinin en 
başarılı örneğidir. Yazar Mart 1941 
de içine düştüğü ruhsal bunalım 
sonrasında intihar ederek hayatına 
son vermiştir...

Kendine Ait Bir Oda; yazarın 1928 
yılında kapılarını kadınlara yeni yeni 
açmakta olan Cambridge Üniversi-
tesi’ndeki kız öğrencilere yaptığı bir 
konuşması üzerine şekillenmiştir. Bu 
kitap yayınlandığı tarihten bugüne 
dek feminizm tartışmalarının baş 
klasiği olmuştur. Kadınların niçin bir 
Savaş ve Barış yazamadıklarından, 

Saadet KAYAALP
Avukat, İzmir Barosu

Virginia Woolf’un Odasından 
Kendi Odamıza...

Shakespeare’in hayali kız kardeşi 
Judithh’e, Jane Austen ve Charlotte 
Bronte’den bugün bile tartışılmaya 
devam eden kadının yoksulluğu, 
eşitsizlik, namus  ve cinsellik baş-
lıklarını içeren geniş bir yelpazede 
düşüncelerini özgürce yazan yazar 
yaratıcılığın doğasına bir beyin fır-
tınası yapmıştır.Bu özgün çalışması 
ile Woolf  kadınlara  yaratıcılık ve 
edebiyat alanında bir çıkış yolu gös-
termiştir: ”bir kadın eğer kurmaca 
yazacaksa, parası ve kendine ait bir 
odası olmalıdır.”

Yazar bu tezini 16. yüzyıldan başla-
yarak yaşadığı yıllara kadar kadınlar 
tarafından yazılan tüm yayınları in-
celeyerek ortaya çıkarmıştır. Kadın-
ların edebiyat alanında pek yer al-
madığını Emily Bronte, George Eliot, 
Jane Austen gibi istisnalar dışında 
kadınların başyapıtları olmadığı-
nı tespit etmiştir. Bunun nedeninin 
peşine düştüğünde ise kadının en 
seçkin ve varlıklısından en yoksulu-
na kadar çevresini kaplayan kadın-
lık kısıtlamalarını ortaya koymuştur. 
Kadınların 19. yüzyıla kadar eğitim-
den yoksun, üniversitelerin kapıla-
rının kadınlara kapalı ve erkek söy-

lemiyle yaratı alanında kadınların 
yetersizliği konusunda oluşan yar-
gıların cesaret kırıcılığı ile ev haya-
tına hapsolduğunu görmüştür.Ken-
disi de Londra’da seçkin, varlıklı ve 
entelektüel bir ailenin kızı olmasına 
rağmen erkek kardeşlerinin aksine 
okula gönderilmemiş tüm eğitimi-
ni evde özel derslerle almıştır. Evde 
hizmetçisi olsa dahi herkesin otur-
duğu oturma odası dışında kendine 
ait bir odası olmayan kadının yara-
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tıcılığının gelişme imkanı olmadığı-
nı iddia etmiştir. Bunun yanında bir 
kadın eğer hayal gücü ile yazacaksa 
mutlaka iyi bir gelirinin olması ge-
rektiğini savunur. İyi bir gelir kadı-
nı özgürleştirecek ve yaratmak için 
gerekli zamanı sağlayacaktır. Kendi-
si ve kardeşlerine kalan hatırı sayılır 
miras sayesinde Woolf edebiyata 
zaman ayırabilmiş ve mali olarak 
güvencede olması nedeniyle yazı-
larında ve seçimlerinde alabildiğine 
özgür olması mümkün olmuştur. 

Gerçekten günümüzde de kadın-
ların kendine ait bir odası var mı-
dır?(benim yok örneğin) Yazarken, 
okurken, düşünerek çekilebilece-
ğim kendime ait bir oda yok. Ortak 
yatak odalarımız var ama bir kadın 
için bunu karşıladığını düşünmü-
yorum. Çok basit ve kabul edilebilir 
görünmesine rağmen bugün kendi 
evimizde kendimize ait bir oda is-
teği ciddi bir dirençle karşılaşır. Bir 
denesek evde, eğer evin çocuğu 
değilsek ve de kadınsak büyük bir 
mücadele ister bu talep. En iyi tepki 
“saçmalama ne gerek var... ”Çünkü 
bilgi, eğitim ve sanat temel ola-
rak erkek işi kabul edilir. Bir kadın 
yazmak isterse, yazdıklarını yayın-
lamak isterse kat edeceği yol hem 
bir erkek yazardan daha uzun hem 
de daha meşakkatlidir. Erkeklerin 
odası var mıdır? Bence yoksa da is-
tediği zaman hemen olur. (Aslında 
bütün dünya erkeklerin odası gibi-
dir!) Çünkü Woolf’un da dediği gibi 
“Bütün bu yüzyıllar boyunca kadın-

lar erkeği olduğundan iki kat büyük 
gösteren bir ayna görevi gördüler, 
büyülü bir aynaydı bu ve müthiş bir 
yansıtma gücü vardı. Bütün şiddet  
ya da kahramanlık eylemlerinde 
aynalar gereklidir. İşte bu yüzden 
Napoleon  da Mussolini de kadın-
ların erkeklerden aşağı olduğun-
da bu kadar ısrarcıdırlar,eğer onlar 
aşağıda olmasalardı kendileri büyü-
yemezlerdi.” Günümüzden  baktığı-
mızda çok da tanıdık bir profil değil 
mi?

Kadının özgürce hayal gücüyle kur-
maca yazması için kendine ait bir 
odası  bir geliri ve de cesaret gerek-
lidir. Çünkü hayal kadına yasaktır. 
Aile, toplumsal değerler ve sosyal 
yaşantı; motifinin çok zor çıkarıla-
cağı  bir iğne oyası dantel örtü gibi 
ince ince bütün kadınların ve erkek-
lerin bilinçaltına işlenmiştir.Bunun 
dışına çıkmak ailenin, toplumsal ya-
pının ve sosyal çevrenin çok güçlü 
direnciyle karşılaşacak ve yaratıcı 
kadının zihni bir tür kısırlaştırılacak-
tır. Viginia kadınlara cesur olmala-
rını, tüm önyargılardan kurtularak; 
16. yüzyılda  evinde ev halkına gös-
termeden yazmış kadın şairlerin  mi-
rasçısı olduklarını ve Shakspeare’ın 
hayali kız kardeşinin vasiyetinin bu 
olduğunu yazarak, kadınlardan dai-
ma yazmalarını sadece edebiyat de-
ğil her alanda yazmalarını istemiş-
tir. Her kadın yazmasının insanlığı 
aydınlatan, ısıtan bir ışık olduğunu 
adeta sesini duyar gibi okuduğu-
muz kitaptan, seksen yıl öncesinden 

bugüne, odalarımıza girmiş gibi; bir 
aydınlıkla bizi selamlamaktadır.

Ülkemizde çok değil şu son bir yılda 
kadın bedeni üzerinden üretilen po-
litikalara baktığımızda hani meşhur 
“muhafazakar ve demokrat kimliği-
mize uymayan” kadını yok edip sa-
dece ucuz işgücü adına doğurganlık 
üzerinden ödüllendiren, aile, analık, 
hanımlık üzerinden üretilen alan da-
raltmalarını tümüyle reddeden  bir 
karşı duruş ve başka bir yaşamanın 
mümkün olduğunu ortaya koyabil-
meliyiz. Ancak o zaman; bu, yüzyıl 
öncesinden bize ışığını gönderen 
dahi kadına, geçmişten bugüne öz-
gürlüklerimizi beslemiş kadınların 
selamına anlamlı bir selam   vermiş 
olabiliriz...

İzmir, 14 kasım 2013
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İNSAN HAKLARINA 
GÜNCEL BİR BAKIŞ

İnsan haklarının en yalın ve bilinen ta-
nımı “insanın insan olmaktan kaynakla-
nan hakları” şeklindedir.1 Bir kavramın 
tanımlanmasında önemli olan o tanı-
mın en basit ama en çarpıcı hali ile ta-
riflendirilmesidir. Böylece ileri derecede 
kavram kargaşalarından ve bu suretle 
oluşabilecek dipsiz bir kuyuda karanlık-
lar içerisinde kaybolmaktan da kurtu-
luruz. Aynı  adaleti ararken halen ada-
letsiz bir dünyada yaşamaya kendimizi, 
insanları mahkum ettiğimiz gibi. Şu an 
için kendimizi ileri düzeyde toplumlar-
dan kabul ederken halen bu kadar çok 
insan hakları ihlallerinin olmasını baş-
ka nasıl açıklayabilir ve kendimizi nasıl 
ikna edebiliriz.

İnsanlığın “insan hakları“ için verdi-
ği mücadele çok eskilere dayansa da 
kavramsal olarak bu terimin, yani İnsan 
Hakları, Human Rights, Droit de L’hom-
me, Menschenreche gibi adına her ne 
derseniz deyin, kullanılması oldukça 
yenidir. İnsan aklının ürettiği ve esasen 
üretmesi  gereken  bu kavram  20. Yüz-
yılın  ikinci yarısında  özerk bir  hukuk 

disiplini şeklinde  İnsan Hakları Huku-
kunun kurumsallaşması olarak  ortaya 
çıkmış ve somutlaşmıştır.2 O tarihten iti-
baren de pek çok ulusal ve uluslararası 
metinlerde yer almaya başlamıştır.

İnsan Haklarının kavramının varlığından 
söz edebilmek için yetki, talep ve tanı-
ma-saygı gösterilme unsurlarının varlığı 
gerekliliği dikkate çeker. Yetki bir hakkın 
özü olan şeyin yapılabilme yetisidir. Bu 
bir zorunluluk değil aynı zamanda izin 
anlamını da taşır. Hak sahibinin o hak-
kın konusu olan şeyden yararlanıp ya-
rarlanmayacağı tamamıyla onun özgür 
iradesine, takdir yetkisine bağlıdır. Ta-
lep, hak sahibinin  menfi ya da müspet  
bir talepte bulunma hakkının var olma-
sını ifade eder. Tanıma-saygı gösterme 
ise  hakkın konusu olan şeyden yarar-
lanma yetkisinin genel ve özel olarak 
tanınması  ve ona saygı gösterilmesini 
isteme hakkını bahşeder.3 

İnsan hakları kavramının asıl belirleyici 
üç unsuru ise kişiler, haklar ve  bu hak-
ların korunması şeklindedir.4

İnsanın hakları, insanın bir sözleşme-
den, pozitif hukuktan ya da örf ve 
adetlerden kaynaklanan haklarından 
farklı bazı özelliklere sahiptir. Hiyerarşik 
olarak onlardan daha üst sıraya oturur. 
İnsan haklarının,   belirtilen başka hak-
lardan ayırt etmeye yarayan en belirgin  

nitelikleri, evrensellik, doğuştan sahip 
olma, toplum öncesi olma, mutlaklık, 
vazgeçilmezlik, birey hakkı olması, hür-
riyet hakkı olması, temel hak olma ni-
teliği  ve esas olarak devlete karşı  ileri 
sürülebilen iddialar niteliğinde olma 
gibi niteliklere sahiptir.

İnsan hakları evrensel olmalıdır çünkü 
bütün insanlar için  her zaman ve her 
yerde  geçerli olmalı tüm dünya insan-
larını kapsamalıdır. Aksi takdirde sadece 
bir grup, zümre ya da  belli bir ırka tanı-
nacak hakların insan hakları kavramı ile 
özdeşleşmesi mümkün değildir. İnsan 
hakları; tüm insanları kapsayıcı, genel-
leştirilmiş  ve tüm insanları kucaklama 
özelliğine sahip oldukları ölçüde  içi 
dolu bir kavram olma özelliğini  koru-
yacaktır. En gelişmiş ülkedeki bir insan 
gibi  geri kalmış bir ülke insanında aynı 
haklardan yararlanması gerekmektedir. 
İnsan haklarından yararlanmak için  sa-
dece ve sadece insan olmak yeterlidir.5 

Doğuştan kazanılma insan hakları kav-
ramının olmazsa olmazı olup, hukukun 

Sibel BOLEVİN
Avukat, İzmir Barosu

1. AKILLIOĞLU Tekin ,İnsan Hakları ,S.1
2. COŞKUN Vahap,İnsan Hakları ,Liberal Açı-

dan  Bir Tahlil, S.96
3. ERDOĞAN Mustafa , Anayasal Demokrasi, 

S.130 vd./ COŞKUN Vahap,İnsan Hakları ,Li-
beral Açıdan  Bir Tahlil, S.107

4. KALABALIK Halil , İnsan Hakları Hukuku,S.27
5. KALABALIK Halil , İnsan Hakları Hukuku,S.32
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tanımasına bağlı ve sonradan kazanı-
lan haklardan tamamen farklıdır. İnsan 
hakları var oluşumuzun ve kişiliğimizin 
ayrılmaz parçasıdır. Bu hak insanın do-
ğasından ve niteliğinden ortaya çıkıp 
tüm insanların, insanlık  onurunun ko-
runmasına hizmet eder. 

Mutlaktır çünkü nasıl bir insanın bu 
dünya üzerinde var olduğunu yadsıya-
mazsanız insan haklarının da   geçersiz, 
yok sayılması mümkün değildir.  Bu hak 
hiçbir şarta ve kayda bağlanamaz. Bu 
hakların varlığı insanın topluma karşı 
ödevlerinin  varlığına bağlı tutulamaz.6 

İnsan hakları sırf ve yalın olarak insan 
olmak sebebiyle doğuştan kazanılan 
haklardır. Bu sebeplerle de herhangi bir 
şeklide sözleşmeyle başkasına devre-
dilemeyeceği gibi bunlardan vazgeçi-
lemez. İnsan haklarının en önemli ni-
teliklerinden olan vazgeçilmezlik ilkesi 
gerek uluslararası metin ve sözleşme-
lerde gerek se ulusal düzeyde anayasa-
larda yer almaktadır.

Bireye ait olma şeklinde ifade edilen ni-
telik ise bize insanın,  bu hakların öznesi 
olduğunu dile getirir. Bir sınıf, cemaat, 
grup veya topluluğun hakları insan 
hakları olarak değerlendirilemez ve bi-
reye tanınan haklar topluluk haklarının 
yanında öncelikli konumdadırlar.7

Bu hakların özünde hürriyet hakkı ol-
ması önem taşır. Hürriyet kelime anla-
mı olarak “bağımsızlık” şeklinde ifade 
edilmektedir. Teslimiyetin, kulluğun ve 
belirlenmenin olmadığını gösterir. Ba-
ğımsızlık anlamında, hiçbir baskının 
bulunmadığını ifade ederek, olumsuz-
lukların bulunmadığını belirtir.8 Hürriyet 
kişinin  benliğinden  doğar ve  özgürce 
düşünme, düşündüğü gibi davranma 

ve karar verme yetisini gösterir. Kimi 
zaman bu olgu insanı toplumla karşı 
karşıya getirse de o toplumu oluşturan 
tüm bireylerin içten içe var olmasını is-
tediği  bir kavramdır.  

Hürriyet en genel anlamıyla keyfi bir dış 
müdahale olmaksızın hayatı hangi de-
ğer ve ideallere göre  yaşayacaklarına 
kişilerin kendilerinin karar verebilmeleri 
ve o yolda hareket edebilmelerini ifa-
de etmektedir. Hürriyet, hemen hemen 
her durumda, izleyecekleri amaçlar ve 
kullanacakları araçlar konusunda  in-
sanların istedikleri tercihi yapabilmeleri 
anlamını ifade eder. “keyfî” müdahale-
den kasıt, insan eseri olup da, haklı bir 
nedene dayanmayan müdahaledir.9

İnsan hakları temel hak olma özelliğini 
de taşır. Bu hak  anayasal  düzenin te-
melini oluşturur. Var olmaları  egeme-
nin iradesine bağlı değildir.10 

İnsan hakları devlete karşı ileri sürülen 
iddialardır. Daha açık bir anlatımla insan 
hakları iddialarının muhatabı prensip 
olarak devlettir. Daha önce belirttiğimiz 
gibi, insan hakları politiktir ve esas he-
defi de kişileri devlet baskısından dev-
letin  baskıcı hareketlerinden korumak-
tır. Devletin insan hakları ile ilgili olarak, 
tanıma, dokunmama, koruma ve temin/
tedarik olmak üzere başlıca dört ödevi-
nin bulunur.  

Devletin insan haklarıyla ilgili bu dört 
ödevinden tanıma; devletin, insan ola-
rak değerini ve bu değerden kaynakla-
nan haklarını tanımak zorunda olmasını 
ifade eder.

Dokunmama; özel, kamusal ve siya-
sal alanda insan hakları kullanımlarına 
devlet prensip olarak karışmamalıdır. 
İnsanlar bu ortamda, devlet müdahale-

sinden ari bir şekilde kendi dünya gö-
rüşleri ve hayat tarzı tercihlerine göre 
kendi yaşamlarını düzenleyebilmeli, 
eğer gerekliyse başkalarıyla ortak amaç 
ve idealleri çerçevesinde yine müdaha-
le olmaksızın her türden gönüllü etkin-
likler yapabilmelidirler.

Devlete yüklenen temel ödevlerden bi-
risi de  insan haklarını korumaktır. İnsan 
haklarının korunması sadece devletin 
bu haklara tecavüz etmemesi ile sağ-
lanamaz. Aynı zamanda devlet, insan 
haklarıyla korunan temel haklara yöne-
lik olarak başka kişi ve gruplardan ge-
lecek saldırıları caydırmak ve önlemek, 
ayrıca var olan saldırıları da cezalandır-
mak yükümlülüğü altındadır. 

Temin-tedarik; insanların devletten 
karşılıksız avantajlar sağlanmasını ta-
lep  etme hakkı verse de devletin bazı 
temin ve tedarik  yükümlülüğü olduğu 
söylenebilir. Örneğin kendi kusurları ol-
maksızın geçimlerini veya bakımlarını 
sağlayamayanlar için gerekli tedbirleri 
almak ve kurumları kurmakla yüküm-
lüdür. Ayrıca tekelci, cebrî ve büsbütün 
karşılıksız olmamak şartıyla, sosyal gü-
venlik düzenlemeleri yapabilir. Sosyal 
haklarda evrenselliğin sağlanmasının 
her zaman mümkün olamasa da her 
yerde aynı şekilde geçerli olma ve hak-
kın öznesinin herkes olması kastedile-
rek hareket edilmelidir.11    

6. KALABALIK Halil , İnsan Hakları Hukuku,S.37
7. KALABALIK Halil , İnsan Hakları Hukuku,S.38
8. http://tr.wikipedia.org/ 28.06.2013 s:13:00
9. http://www.ihb.gov.tr/Yayinlarimiz/insan_

haklari_kitabi_LOW.pdf,,28.06.2013 
10. http://www.ihb.gov.tr/Yayinlarimiz/insan_

haklari_kitabi_LOW.pdf,,28.06.2013
11. http://www.ihb.gov.tr/Yayinlarimiz/insan_

haklari_kitabi_LOW.pdf,,28.06.2013
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İnsan haklarının bu temel özelliklerin-
den  ve kavramsal olarak bu kadar ge-
niş yorumundan yola çıkarak,   kadının 
toplum içerisindeki hak ve özgürlükleri-
nin bu çerçevede devlet tarafından tam 
anlamıyla korunamadığı, korunmadığı 
görülmektedir. Acaba bu haklar biz ka-
dınlar için birer hayal olarak mı kalacak-
lar?

Bugün hala gazete manşetlerinde ka-
dınlara yönelik pek çok cinayet ya da 
fiziksel şiddet olaylarına rastlanılmak-
tadır. Devlet kadına karşı şiddette hala 
etkili bir koruma  sağlayamamıştır. O 
halde sorunun kaynağına inilmeli böy-
lelikle çözüm yolları aranmalıdır.

Şiddet gören, mağdur durumda yani  
kadın tarafında olan bizler, insan hak-
larını elbette ki kadın-erkek ayırımı ol-
maksızın bir bütün olarak ele alınması 
gerekliliğinin farkındayız. Ancak bir 
şeyin de farkındayız ki pozitif ayırım-
cılık yapılmadan, farkındalık arttırıl-
madan her birey için özlenen evrensel 
insan hakları düşüncesine ulaşılması da 
mümkün olamayacaktır. Hepimiz insa-
nız, kadın ya da erkek insanca yaşamayı 
hak ediyoruz.  Hareket noktamız el-
bette ki insan. Bugün insan haklarında 
gelinen nokta düşünüldüğünde, kadına 
yönelik şiddet bizleri  şu sonuca götür-
memektedir ki kadın bedeni hala politik 
amaçlar adına kötüye kullanılmaktadır. 
Bu şiddetin başka türlüsüdür, devlet 
eliyle şiddet. Kadının çocuğunu doğu-
rup doğurmamasından tutun da kaç 
çocuk yapmasına kadar devlet eliyle, 
devlet adına siyasallaşmış şiddet. 

Gerek psikolojik, gerek ekonomik ve 
gerekse fiziksel olsun şiddetin amacı 
en basit şekli ile erkeğin kadın üzerin-
de hegemonyasını kurup, erkek ege-
men düzeni ayakta tutmasının sağlan-
ması amacı ile itaati sağlamak ve güç 

dengesizliğini erkek lehine korumaktır. 
Gerçekten de kadını sürekli bir şekilde 
gebe bırakmak, istihdamdan elini ete-
ğini çektirmek, baskı ve şiddet uygu-
lamak onu hedefe götürecek en  etkili 
yoldur. Hedef erkek egemen dünyanın, 
erkek iktidarının korunması.12

Bu düşüncenin önüne geçilebilmesi için 
yasalar kadın lehine pozitif ayırımcılık 
yapılarak düzenlenmeli, Kanada örne-
ğinde olduğu gibi büyük ve etkili ey-
lem planı ile yola çıkılmalıdır. Bu durum 
sağlanmadığı takdirde erkek egemen 
toplum düzeni içerisinde kadına yöne-
lik şiddetin önlenmesi de düşünülemez. 

İnsanca, insana yakışır  bir  yaşam öz-
lemiyle...
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Bizler, TÜBAKKOM üyesi Baroların Kadın Hukuku Komisyo-
nu temsilcileri olarak; Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 
üyesi ve TÜBAKKOM Koordinatörü Av. Yurdagül GÜNDO-
ĞAN, TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü Samsun Barosu ile Adana 
Barosu, Afyonkarahisar Barosu, Aksaray Barosu, Ankara Ba-
rosu, Antalya Barosu, Aydın Barosu, Balıkesir Barosu, Batman 
Barosu, Bursa Barosu, Çorum Barosu, Denizli Barosu, Edirne 
Barosu, Eskişehir Barosu, Gaziantep Barosu, Giresun Barosu, 
Hatay Barosu, Isparta Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, 
Karaman Barosu, Kayseri Barosu, Kırklareli Barosu, Kocaeli 
Barosu, Konya Barosu, Malatya Barosu, Manisa Barosu, Mer-
sin Barosu,  Sivas Barosu, Tokat Barosu,Uşak Barosu, Zongul-
dak Barosu olmak üzere 32 barodan 90 avukatın katılımı ile 
gerçekleşmiştir.  Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komis-
yonu (TÜBAKKOM) 12. Dönem 1. Genel Üye Toplantısı’nda 
alınan kararlara ilişkin aşağıdaki hususları kamuoyu ile pay-
laşma gereği duyuyoruz:   

TÜBAKKOM, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, cinsi-
yet ayrımcılığının ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 

TÜBAKKOM (TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU 
KOMİSYONU) 12. DÖNEM 1. GENEL ÜYE TOPLANTISI 
SONUÇ BİLDİRGESİ

Ulusal ve Uluslararası mevzuatta kadının insan haklarına iliş-
kin düzenlemelerin yaşama geçirilmesi, eşit ve adil uygulan-
masının sağlanması, evrensel hukuk ölçeğinde adalet ve eşit-
lik prensibine aykırı mevcut düzenlemeleri ve uygulamaları 
değiştirecek çözüm önerilerinin saptanması ve savunulması, 
kadınların haklarını öğrenmeleri ve kullanmalarını sağlamaya 
yönelik eğitim çalışmaları yapılması ve gönüllü danışmanlık 
hizmeti verilmesi, kadının insan hakları mücadelesine ka-
muoyu desteği sağlanması vb. konularda mücadele yürüt-
mektedir. Bu bağlamda 2 -3 Kasım  2013 tarihinde Kayse-
ri’de yapılan Genel Üye Toplantısında TÜBAKKOM’un kuruluş 
amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

1. 37 milyon 671 bin kadın nüfusu olan, toplam nüfusu-
nun % 49,8 ini kadınların oluşturduğu ülkemizde, kadının 
insan hakları sorunları giderek artmaktadır. Kadınlar her 
gün şiddet ve cinayetlerle karşılaşmakta, çalışma haya-
tından uzaklaşmak zorunda kalmakta ve özgürlükleri kı-
sıtlanmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ancak temel 
hak ve özgürlüklerin korunduğu bir ortamda korunup 
gelişebileceği bilinci içerisinde; TÜBAKKOM üyelerine 
‘Toplumsal cinsiyet eşitliği’ konusunda eğitici eğitimi 
verilmesi hususunun değerlendirilmiştir. Aile içi şiddet-
le ilgili yenilenen mevzuat ve ‘Toplumsal cinsiyet eşitliği’ 
bilincinin geliştirilmesi ve öğretilmesi için eğitim çalış-
maları yapılması zorunluluğu çerçevesinde TBB ile Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eğitim çalışmaları yapma-
lıdır. Hukuk fakültelerinde ve staj eğitimlerinde toplum-
sal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmelidir. Toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanmasına yönelik eğitim, sağlık, ekonomi, 
yetki ve karar alma süreçlerine katılım, yoksulluk, medya 
ve çevre’ye ilişkin politikalar hazırlanarak işlerlik kazan-
dırılmalıdır.

2. Dünya ekonomik forumu raporuna göre; Türkiye kadın 
-erkek ücret eşitliğinin sağlanması bakımından 135 ülke 
arasında 85, gelir dağılımında adaletin sağlanması ala-
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nında 121, kamu ve özel sektör üst düzey mevkilerde 
kadın erkek eşitliğinin sağlanması arasında 103.sırada 
yer almaktadır. TÜİK verilerine göre Türkiye de çalışabi-
lecek yaşta olan kadın sayısı 27,9 milyondur. Ancak çalı-
şan kadın sayısı maalesef sadece 7,7 milyondur. Tüm bu 
verilere baktığımızda Türkiye’de kadın-erkek eşitliğinin 
sağlanmadığını, kadını özgür birey yapacak düzenleme-
lerin yapılmadığını, kadının insan haklarının gelişmesini 
sağlayacak istihdam yaratacak çözümlerin ortaya konul-
madığını görüyoruz. TCK ve İş Kanununda yapılacak dü-
zenlemelerin kadını ötekileştirerek toplum yaşantısından 
soyutlamaya yönelik sonuçlar doğuracağı kaygısı taşın-
maktadır. 

3. İş Kanunu’nda 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya 
çıkarılmasının kadın istihdamını artırmaya yetmeyeceği, 
aksine sadece bu konunun gündeme gelmesinin bile ka-
dın istihdamını engelleyeceği görüldü. Burada devlete 
düşen görev, kararlı bir politika uygulayarak çıkardığı ve 
çıkaracağı yasalarla önce alt yapıyı kurmak; kreş, çocuk 
bakım evi ve diğer birimlerin kurulmasını sağlamak ve 
desteklemektir. 

4. Evlilik yaşı 18/17 (hakim kararı ile) olmalıdır. Cinsel suç-
lar evli kadına karşı işlendiğinde kadının şikayetine tabi 
olmamalıdır. Yargıtay tarafından cinsel suçların uzlaşma 
kapsamına alınması çocuk gelinler sorunu çözümsüz 
hale getirecektir. Kadınlar insan onuruna yakışır bir ya-
şam sürdürebilme, çağdaş bir toplumda çağdaş bir birey 
olarak var olma talebinde bulunmaya devam etmeliler-
dir.

5. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin Kuruluşu ve İş-
leyişi Hakkındaki Yönetmeliklerin sivil toplum kuruluş-
larının tespitleri de dikkate alınarak eksiksiz olarak dü-
zenlenmesi ve ücret karşılığında eğitim almış avukatlar 
görevlendirilerek aksaklıkları önleyici düzenlemeler ya-
pılarak uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. 

6. Cezaevinde kalan  kadınlar  ve çocuklarının pek çok 
sorunları bulunmaktadır. Cezaevlerinde görev yapan 
personelin kadın ve çocuk hakları konusunda bilinçlen-
dirilmesinin ve kadın cezaevlerinin özgün sorunlarının 
görülerek kadın odaklı bakış açısıyla giderilmesinin ge-
rekmektedir. 

7. Devlet politikalarının belirlenip uygulanmasında kadı-
nın “birey” olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Ka-
dının sorununun yalnızca aile içinde olmadığı, yaşamın 
her alanında olduğu anlaşılmalıdır. Erken evlilikleri teşvik 
edici ve kadını eve hapsetmeye ile sonuçlanacak çalış-
maların olduğu endişesi taşınmaktadır. Kadınlara Yönelik 
Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına yönelik Uluslararası 
tüm sözleşmeleri de referans alması gerekmektedir. CE-
DAW Sözleşmesi ile son olarak kabul edilen ve onayla-
nan İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadınlara Yönelik 
Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Müca-
deleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne” aykırı uy-
gulamalardan kaçınılmalıdır. 

Biliyoruz ki, kadın BİREY olarak dikkate alınmadıkça, sade-
ce korunmaya muhtaç bir konuma konuldukça, kadın erkek 
eşitliğinden ve gerçek demokrasiden söz edilmesi mümkün 
değildir. TÜBAKKOM olarak, Kadının temel hak ve özgürlük-
lerinin geliştirilerek koruması ile ilgili çalışma sürdüreceğimi-
zi ve takipçisi olacağımızı bir kez daha kamuoyuna bildirmek 
isteriz.
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Bugün, kamu gücünü temsil edenlerin, 
kendi yaşam biçimlerini, ahlak anlayış-
larını toplumun geneline egemen kılma 
çabasının yeni bir örneğiyle karşı kar-
şıyayız.

Üniversite öğrencilerinin “kızlı - erkekli 
aynı evde yaşamalarının” kabul edile-
mez bir durum olduğuna ve bu konuda 
gerekli müdahalenin yapılacağına iliş-
kin beyanlar, açıkça ifade edilen “top-
lumun muhafazakarlaştırılması” çabası-
nın yeni bir tezahürüdür.

Bireylerin haklarını ihlal niteliğindeki bu 
ve benzeri müdahale girişimleri, Anaya-
sa’da ifadesini bulan demokratik hukuk 
devletinin özüne, ilkelerine ve nitelikle-
rine de aykırılık taşımaktadır.

Demokrasi, haklar ve özgürlükler reji-
midir.

Hukuk devleti kavramı, kamu gücünü 
temsil eden kurumlar karşısında bireyin 
haklarının en geniş biçimde sağlandığı 
ve savunulduğu bir devlet düzenini vur-
gular.

Anayasanın 20. maddesine göre; “Her-
kes, özel hayatına ve aile hayatına saygı 
gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. 
Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine 
dokunulamaz.”

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 
(AİHS) 8. maddesinin ilk fıkrası “Her şa-
hıs özel ve aile yaşamına, konutuna ve 

ÇOCUKLARIMIZ - GENÇLERİMİZ, KÖHNEMİŞ 
ZİHNİYETE “EMANET EDİLMEYECEKTİR”.

muhaberatına saygı gösterilmesi hakkı-
na sahiptir” şeklinde düzenlenmiştir.

Üniversiteleri, varoluş gerekçesi olan 
bilimin yeniden üretildiği ve toplumun 
yararına sunulduğu özerk ve özgür birer 
kurum olma niteliğinden uzaklaştıran, 
geleceğini şekillendirme noktasında 
zorlu bir eğitim sürecinin zorluklarıyla 
mücadele eden öğrencilerin barınma 
sorununu, geçim sıkıntısını çözemeyen 
ve onları umutsuzluğa mahkum eden 
siyasal iktidar, bu yeni girişimiyle “mah-
remiyet hakkını” açıkça ihlal etmektedir.

Uluslararası hukuk metinlerinde mah-
remiyet hakkı, “bir kişinin hayatını en 
az müdahale ile yaşama hakkı” olarak 
tanımlanmıştır. Bu hak, bireyin özel ha-
yatını, fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü, 
kişisel bilgilerini korumayı da içerir.

Devletin gençleri koruma görevi kapsa-
mında sunulmaya çalışılan bu müdaha-
le girişiminin arka planında, kadına yö-
nelik sorunlu ve kısıtlayıcı yaklaşım yer 
almaktadır. Yapılan yasal düzenlemele-
rin yanı sıra, toplumda yaratılan hege-
monik baskı ortamında, doğurganlığı 
düzenlenen, iş yaşamından uzaklaştırıl-
maya çalışılan, cinselliği denetlenen ka-
dın bireylerin özel hayatı abluka altına 
alınmaya çalışılmaktadır.

Soyut ve belirsiz bir “ahlâk” anlayışı 
üzerinden yürütülen bu tahakküm ça-
bası, toplumda ahlâksızca bir davranış 

olan muhbirliği özendirmekte, devletin 
bireyin özel hayatına haksız müdahale-
sine başka bireyleri de ortak etme so-
nucunu doğurmaktadır.

Bir yaşam biçiminin ve tercihlerin, ka-
muoyu önünde ağır bir şekilde yeril-
mesi, bu yaşam biçimini sürdürenlerin 
hedef gösterilmesi, otoriter devlet an-
layışının bir ürünüdür.

HİÇ KUŞKU YOK Kİ HALKIMIZ BAŞBA-
KANIN KARANLIK AHLAK ANLAYIŞINA 
TESLİM OLMAYACAKTIR.

İZMİR BAROSU OLARAK, BUGÜNE KA-
DAR OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRA 
DA, HERŞEYİN DEVLET DENETİMİNDE 
OLDUĞU BİR DÜZEN ARAYIŞINA, İN-
SAN HAKLARI VE ÖZGÜRLÜKLERİNE 
YÖNELİK SALDIRI NİTELİĞİNDEKİ UY-
GULAMALARA KARARLI BİR ŞEKİLDE 
KARŞI ÇIKACAĞIMIZI KAMUOYUNA 
SAYGI İLE DUYURURUZ. 

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

BU GÜNE KADAR YURTTAŞLARIN YAŞAM TARZLARINA VE TERCİHLERİNE SAYGILIYIZ DİYEN BAŞBAKAN VE 
HÜKÜMET ÜYELERİ, BUGÜN GERÇEK GÜNDEMLERİNİ TAŞKINCA SERGİLEMİŞLERDİR.
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BASINA VE KAMUOYUNA
Taksim Gezi Parkı’nda, Anayasa’nın 
34.maddesinde güvenceye alınmış olan 
barışçıl toplantı ve gösteri hakkını kul-
lanan yurttaşlara,  kolluk kuvvetleri ta-
rafından 31 Mayıs ve sonrasında haksız 
ve hukuka aykırı şekilde yapılan mü-
dahaleler kamuoyu vicdanında kabul 
edilmemiş, gezi parkının korunması ve 
kolluk kuvvetleri tarafından uygulanan 
şiddetin önlenmesi amacıyla ülke gene-
linde protestolar devam etmektedir.

Anayasa’da güvence altına alınmış bu-
lunan barışçıl toplantı ve gösterilere 
tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de polis  
özellikle 31 Mayıs gece yarısı, 1 -2 Ha-
ziran ve bunu izleyen günlerde, hukuk 
dışı yöntemlerle  müdahale etmiş,bu 
olaylar sırasında çok sayıda yurttaşımız 
polis tarafından darp edilmiş , sadece 
protesto amacıyla toplanmış olan yurt-
taşların üzerine tazyikli su ve biber gazı 
sıkılmıştır. Bir kadın, sayıları on-onbeş 
civarındaki çevik kuvvet polisi ile kimliği 
belirsiz sivil eli sopalı kişiler tarafından 
öldüresiye dövülmüştür. 

Tüm yurtta da benzer olaylar yaşanmış, 
hukuka aykırı şekilde insanlar işkence 
ve kötü muameleye maruz bırakılmış, 
olaylar sonucunda dört kişi hayatını 
kaybetmiştir.

Bu süreçte; kadına yönelik şiddetin ön-
lenmesi için her türlü tedbiri aldıkları-
nı, bunu sağlayacak güvenlik birimleri 
oluşturulduğunu iddia eden Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafın-
dan hukuk dışı bu müdahale ve saldı-
rılara karşı hiçbir açıklama yapılmadığı 
gibi, şiddetin önlenmesi için hiçbir giri-
şimde de bulunulmamıştır. Taksim Gezi 
Parkı’nda başlayan ve ülke geneline 
yayılan protestoların içinde yer alan ka-
dınlara yapılan bu haksız saldırılar kar-
şısında sessiz kalan bakanlığın bu tavrı 
manidardır. Zira sokaklarında polisin 
öldüresiye dövdüğü kadınların, siya-
sal iktidarın şiddetine maruz kaldıktan 
sonra bu ülkede ev içi şiddetin önlen-
mesi artık imkansız hale gelmiş, şiddet,  
hukukun yerini almış, yürütme güçleri 
tarafından savunulmuş ve korunmuştur. 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avru-
pa İnsan Hakları Sözleşmesi, T.C Anaya-
sası ile güvence altına alınmış bulunan 
“yaşam hakkı”, “işkence yasağı”, “top-
lantı gösteri hakkı” gibi en temel insan 
hakları ihlal edilerek kolluk kuvvetle-
ri tarafından Türk Ceza Kanunu M.94 
anlamında işkence suçu tüm kamuoyu 
önünde işlenmiştir. Bu suçun önlenmesi 
için Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığı tarafından bir çağrı yapılmamıştır. 
Bu protestolara ilişkin olarak, Bakanlık 
facebook ve twitter hesaplarında 13 
Haziran 2013 günü, sadece başörtülü 
bir kadın yurttaşın şiddete uğraması, ki 
gerçekliği 

tartışılmaktadır, karşısında Bakanlığın 
davaya müdahil olacağı bilgisi yer al-
mıştır. 

Biz, İzmir Akademik Meslek Odaları 
Kadın Platformu olarak, bu başörtülü 
kadın yurttaşa yapılan saldırıyı şiddetle 
kınıyoruz, kabul edilmez buluyoruz ve 
bu saldırıyı gerçekleştirenlerin tespit 
edilerek kamuoyuna açıklanmasını ta-
lep ediyoruz.  Ancak, bu süreçte şid-
dete maruz kalan onlarca kadınımızın 
da olduğu ve aynı hassasiyetin tüm ka-
dınlara gösterilmesi gerektiği vurgusu-
nu yapıyoruz. Nitekim tüm uluslararası 
sözleşmeler ve Anayasada güvence bu-
lan “kanun önünde eşitlik ilkesi” gereği, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı, 
Taksim gezi olaylarında şiddete maruz 
kalan kırmızılı kadının, İzmir’de sokak 
ortasında öldüresiye dövülen Başak 
Özçelik’nin , Deniz Darilgen’in, Ceren 
Davran’ın, Burcu Yaylacık’ın, Özlem Ay-
dın’ın, Hülya Baltacı’nın, Meral Ceren 
Türk’ün, Ayşe Nur Yerce’nin ve eşi ile 
birlikte dövülen ,aşağılanan , hakarete 
uğrayan Ayşegül Mavioğlu’nun ve  tüm 
polis şiddetine maruz kalan kadınların 
davalarında  müdahil olmaya, Bakan-
lık olarak bu suçları işleyen kamu gö-
revlilerinin tespiti ve cezalandırılması 
yönünde çalışmaya, şiddetin değil hu-
kukun üstünlüğünün  yanında olmaya 
çağırıyoruz.

Saygılarımızla 25.06.2013

İZMİR AKADEMİK MESLEK ODALARI
KADIN PLATFORMU
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ATEŞİ SOĞUTAN KADINLAR1

Küçükkene anneannemin o ateş gibi 
demliği nasıl rahatlıkla tuttuğuna, san-
ki elinin nemi ile benim daha dokun-
maksızın hissettiğim sıcaklığı adeta 
soğutmasına hayranlıkla şaşardım. İyice 
ısınmış demirden kaşığı avucuyla ku-
caklar, tencereyi, ocakta zıplata zıplata 
karıştırırdı. Yemeklere tadını düşüren 
“elinin teri” de biraz da buradan geliyor 
galiba... Ateşle oynamanın getirdiği bir 
ustalıkla yapar yemekleri.

Yaklaşık üç ay önce bir arkadaşımın 
önerisiyle bir kitap okumaya başladım. 
İsmi Ateşle Oynamak, alt başlığı ise Hin-
distan’da Yedi Yaşam Üzerinden Femi-
nist Düşünce ve Eylem. Hem ateş, hem 
oyun, hem Hindistan, hem yedi yaşam, 
hem feminist düşünce ve üstüne bir de 
feminist eylem... Yedi günü bulmadı ki-
tabı bitirmem. 

Ateşle Oynamak’ın3 iki özelliği öne çıkı-
yor: Birincisi kitabın yazarı olan dokuz 
kadının dokuz sangtin olmasının, yani 

birbirine güvenebilir, birlikte yolculuk 
edebilir, korku ve endişelerini paylaşa-
bilir hale gelmesinin öyküsü olması, di-
ğeri ise fakirliğiyle kalkınma politikaları-
nın hedeflerinden biri olan Hindistan’ın 
Uttar Pradesh bölgesinden başlayan 
bu feminist hareketlenmeyi kırsal ve 
küresel politkaların etkileriyle harman-
layarak anlatabilmek gibi bir güçlüğün 
altından kalkabilmesi. 

İnsanlığın Geliştirilmesi

Balibar az gelişmişlik tartışmalarına gir-
meden evvel başka bir nokta üzerinde 
durmaya davet eder bizi: “Kendimize 
ırkçı kuramların daha çok seçkinlerden 
mi yoksa kitlelerden mi, egemen sınıf-
lardan mı yoksa ezilen sınıflardan mı 
çıktığını sormak tümüyle boşuna ola-
caktır. Buna karşın entelektüeller tara-
fından ‘akılcılaştırıldıkları’ apaçıktır.”4  
Yazılan onca rapor, Uluslararası dilin 
soyutluğunda hiçbir yere değmeyen 
birçok söz, yardımseverlikle aşılabilecek 
fakirliğin masalını söyler tatlı tatlı. Kapi-
talist bir düzenin “insanileştirilebilece-
ğini” fısıldar.

Modern dünyanın ırkçılıkla muhasebe-
sinde kendini temizleyebileceği bir alan 
olarak azgelişmiş ülkeler avına yönel-
miş olması, yazı boyunca aklımızın bir 
köşesinde duruversin. Ranciere’in sesini 
duyar gibiyim; genel olarak insan hak-

larının giderek artan bir biçimde hiçbir 
hakkını kullanamayan ve kendi adları-
na bir talepte bulunamayan insanların 
hakları olarak karşımıza çıkışından şikâ-
yet ediyor Ranciere; “sahip oldukları 
haklara sahip olmayıp, sahip olmadık-
ları haklara sahip olan kişilerin hakları” 
ya da Arent’in deyimiyle “hiçbir hakkı 
olmayanların hakkı” olarak insan hakları 
savsatasından...

“Gelişmiş ülkelerin” mülteci, göçmen, 
kağıtsızlarla ilgili sorunları dipdiri du-
rurken, “az gelişmiş ülkelere satılacak” 
eskiler olarak biriktiriliyor haklar. Böyle-
si bir güçlendirme stratejisi, esas olarak 
gelişmeci perspektif üzerine kurulu bir 
kalkınmacılık politikasından güç bul-
ması nedeniyle içerdiği sorunu aşma 
potansiyelini de barındırmıyor.

Taptaze bir kaynak olarak Kalkınmada 
Kadın Emeği bu anlamda kalkınmada 
“varolan sosyal yapıların olduğu gibi 
kabul edilmesi”ne dikkat çekerek kilit 

Katlanmaya, kıvrılmaya, açılıp çarşaf olmaya.
Mümkündür yol yapmaya bir ömür, yol almaya2
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bir soruna vurgu yapıyor: Gülay Tok-
söz’e göre, kadınların mevcut sistemde 
görünür olamamalarının yapısal sebep-
lerini ortaya koymaktan çok, kadınları 
halihazırda onları dışarıda bırakan ya-
pıya entegre ederek ‘güçlendirmeyi’ 
hedefleyen yaklaşımlar bu statejinin 
handikapları olarak düşünülebilir.5 Ka-
dınların ancak üretime katkıda buluna-
bilecek fakat değerlendirilmeyen işgü-
cü olarak değerlendirildiği stratejiye AK 
Parti politikalarından tanığız. Kalkınma 
projelerinin AK Parti hükümetinin de 
desteklediği şekliyle girişimcilik üzerine 
kurulu üretici faaliyetlere yoğunlaşarak, 
kadınların yeniden üretim alanından 
çıkabilmelerine olanak verecek kolek-
tif bir güçlendirmeyi hedef almaması 
uluslararası bir politikanın uzantısı ola-
rak düşünülmeli bu yüzden. 

Erkek egemenliğini hedef almayan gi-
dişatın temelinde, feminizmin cinsi-
yet rollerini üreten ikiliklerin aşılması 
yönündeki politika üretiminin tersine, 
kalkınma odaklı yaklaşımın geleneksel 
ve modern ayrımına dayanan bir erkek 
egemenliği tezinden hareket etmesi 
yatıyor. Erkek egemenliğinin geleneğe 
gömüldüğü, ölçülebilir sayısal verilerle 
kanıtlanmış bir modernliğin güçlenme 
örneği olarak sunulduğu bir gidişattan 
söz ediyorum. Ne diyordu Benjamin? 
“Sosyal demokratların kafasındaki bi-
çimiyle ilerleme, önce insanlığın (be-
cerileri ve bilgilerinin değil) kendisinin 
ilerlemesiydi”.6 Cinsiyetçiliği gelenek 
olarak hapseden bu bakış, cinsiyetçili-
ğin bir sınıfsal nefret olarak vücut bu-
lacağı anlamına geliyor; çoğu zaman 
erkeğe duyulan öfkenin, o erkeğin dahil 
olduğu sınıfa duyulan öfkeden ayırma-
nın imkansızlaştığı bir nefretten sözedi-
yorum: 

“Ev ve aile içi şiddetin birçok yanı 
da kast sistemi, zenginlik ve yok-
sulluk ile içiçe geçmişti. Hükümet 
politikaları sürekli olarak fakir ve 
Dalit olanları hem ekonomik hem 
de sosyal olarak güçsüzleştirdikçe, 
alkolizm ve kumar bu ortamda eril-
liğin yeni sembolleri olarak ortaya 
çıkıyordu (s. 136) ... sangtinler, kalıcı 
istihdam yahut gelir kaynaklarına 
erişiminin olmadığı evlerdeki erkek-
lerin giderek artan güvensizliğinin, 
zorlu ücret ve parayı denetleme 
tartışmalarının en yoksul kırsal top-
luluklardaki artan alkolizm, kumar, 
şiddet vakalarından ayrılmayacağı-
nı tespit ettiler (s.231).”

Kast sistemi ve ona çare olarak önerilen 
kalkınmacılığı anlamak, ırkçılığın sınıf-
sal temelleri yerine, ırkçılığın nasıl olup 
da “sınıf” üreten bir mekanizma olarak 
işlediğini sorunsallaştırmayı gerektiri-
yor. İşin bu noktası ulusal ölçekte rıza-
nın üretildiği, yapısal bozulmalara gü-
vence sağlayacak kalkanların gerildiği 
bir koca çukur. Kadınların adeta kültür 
temsilcileri haline getirildiğini, yani kül-
türün temsilinin kadınların yaşayışı üze-
rinden ifade edildiğini hatırladığımızda, 
rıza üretiminin, kadınların yaşamı üze-
rinde geniş kapsamlı bir denetimi şart 
koştuğunu görüyoruz. Bu nedenle kast 
içerisindeki ayrıcalıklı sayılabilecek du-
rumlar -ki bu ayrıcalıklar çoğunlukla 
eğitim, çalışma gibi kadınlar açısından 
elzem değerler taşıyan durumlardır- üst 
kasta özenmenin unsurları olarak gö-
rüldüğünden, engellenmeleri kız ço-
cuklar açısından daha büyük sorunlar 
oluşturur. 

Nurdan Gürbilek Mağdurun Dili’nde 
Dostoyevski’nin kahramanlarını analiz 

ederken güzel bir not düşer. Gürbilek’e 
göre Dostoyevski’nin kahramanları pa-
rayı yokluktan kurtulmanın kendisinden 
çok, yokluğa eşlik eden sıradanlıktan, 
sıradanlığın getirdiği utançtan kurtul-
mak için istiyordur.7 Sennet’i çağıran bu 
tespitler, bu yazı açısından kast siste-
minin bir üyesi olmanın ifade ettiği an-
lamı ortaya koyması açısından önemli. 
Sıradanlık, sınıfsal referansı bol bir ke-
lime gibi çınlıyor; sıradanlığın getirdiği 
utanç, büyük ölçüde, yoksullaşmanın 
sıradanlaşmasından kaynaklanıyor. Bu 
durumda, sıradanlıktan kurtulmak için 
kültürel bir mozaiği önümüze koyanlar-
ca, ağzımıza çalınan balı tükürüp tükür-
memekle sınanıyoruz. 

“STK dünyasında ne kadar çok sayı-
da kadının toplumsal cinsiyet konu-
sunda el ele verdiği, kast politikasını 
tartışmak üzere büyük grupların or-
taya çıktığı ama sınıf konusu gün-
deme geldiği anda STK dünyasının 
aristokratlarının, biz birçok şeyi 
‘konu’ olarak dillendirmeden nasıl 
boğazımıza tıkıp bir şekilde domine 
ettikleri de dikkate değerdi (s. 198).” 

5. Gülay Toksöz, Kalkınmada Kadın Emeği, bi-
rinci baskı, İstanbul: Varlık Yayınları, 2012, s 
54.

6. Walter Benjamin, Pasajlar, sekizinci baskı, İs-
tanbul: YKY, 2011, çev: Ahmet cemal,  s. 45.

7. Nurdan Gürbilek, Mağdurun Dili, ikinci ba-
sım, İstanbul: Metis, 2008.
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Küçük Kutularımızdaki Kocaman 
Öyküler

Bu işe girdikten sonra, gönlümde kapalı kal-
mış tüm küçük kutuları açtım.  

Annemin önünde söyleyemediğim her şeyi 
bu grubun önünde söyledim (Chaandi’nin 
günlüğünden)

Ateşle Oynamak’ın öyküsü şöyle: 
1998’de Sitapur bölgesinde kırsalda 
yaşayan kadınlar Sangtin isminde bir 
örgüt kurarlar.8 Aynı bölgede 91 yılın-
dan itibaren başlangıçta Dünya Bankası 
tarafından finanse edilen hükümet des-
tekli bir örgüt olan Nari Samata Yojana 
(NSY) da faaliyet göstermektedir.  Ki-
taptaki notlardan, NSY’nin, gelişmek-
te olan ülkelerin çoğunda destekleyici 
kurumlar bulmadığı için yetersiz kalan 
‘iyi politikalar’ın alanlara yayılabilmesi 
amacıyla uluslararsı kalkınma örgütle-
rince devreye sokulan ’iyi kurumlardan’ 
olduğunu anlıyoruz. Buradan bakılın-
ca kırsaldaki kadınların kaleme alarak 
2004 yılında yayımladığı Sangtin Yat-
ra/Ateşle Oynamak’ın NSY’nin büyük 
öfkesini çekmesi de anlam kazanıyor. 
Buna karşın, gizli gizli yazılan günlük-
lerle başlayan kitabın, NSY’nin yarattı-
ğı bu öfke atmosferini alt edip dört bir 
yandan cesaretlendirici karşılıklar alma-
sının yarattığı enerji, bu anlayışın karşı-
sına dikilmiş görünüyor.

Sangtin’lerin ilk eylemi kız çocuklarca 
yapılan bez bebeklerin abileri ve baba-
ları tarafından coşkuyla kırbaçlandığı 
Gudiya Bayramı’na yönelik bir şeyler 
yapmak olmuş. Kadınların, içlerinde bu-
lundukları yapılara karşı söz söyleyebil-
mesinin imkanlarını yaratacak bir politi-
kanın hedefleri arasında kadını kuşatan 
geleneklerin de yer alması kaçınılmaz. 

Fakat bazen gelenekleri doğrudan bir 
nefretle hedef almak, kadınları içlerinde 
bulundukları yapılara karşı korunmasız 
hale de getirebiliyor. Nitekim Sang-
tin’ler bu tehlikeyi göze alarak örgütlü-
yorlar ilk eylemlerini:

“.. eski geleneği tamamen kaldırıp 
yerine kocaman bir boşluk bıraka-
rak ne kadar başarılı olabilirdik? 
Yoksa tükenmiş bir geleneğin yerine 
yeni değerlerin de içinden yeşere-
ceği yeni bir geleneğin tohumlarını 
ekmenin bir yolunu mu düşünme-
liydik?... Geri kalmış ve vahşi olarak 
nitelediğimiz bir inancı ve geleneği 
insanlardan söküp alıyorduk; bunun 
yerine onlara bir şeyler vermek de 
bizim görevimizdi. ‘Gudiya’yı döv-
me, onu salla’ sloganı ile başlama-
mızın nedeni de tam olarak buydu 
(s. 171)”.

Bu çıkış, çoğu zaman geleneği ortadan 
kaldırmasa da bazen unutturur insanla-
ra.. Asla örtüsüz giremeyecekleri çoşku 
içinde eylem yaparken eşarplarının baş-
larından düştüğünün bile kimse farkına 
varmaz.

Feminist Politika Üretebilmek

Böyle bir çoşkuya herkesi tanık edebil-
mek, gerçekten de daha önce söyleye-
mediğimiz sözleri söyleyebildiğimiz in-
sanlarla politika üretebilir hale gelmeyi 
gerektiriyor galiba. Geçtiğimiz aylarda 
Kadınlarla Dayanışma Vakfı’nın arşivin-
de bulduğum ve yine Eylül 2001’de Hin-
distan’lı Abha’larla yapılan buluşmadan 
kalan doküman bu konuda önemli 
somut birkaç bilgi içeriyordu. Abha 
Bhaiya Hindistan’daki “Çeyiz-Kadınla-
rı Hareketi”nden, kadın mahkemeleri 

oluşturma ve kadın avukatlar yetiştirme 
çalışmalarından bu güvenli ortamı ya-
ratabildikleri mücadele alanları olarak 
bahsederken “Eşitlik kavramıyla uğra-
şırken öncelikle eşitsizliklerimizin ayır-
dına varmamız gerekiyor. Birbirimizin 
eşitsizliklerini tanımlamalıyız. Bizler 
Jagori’de kadınların zayıf noktalarını 
onları güçlendirmek için belirlemeye 
çalışırız.” diyor. Toplantının katılımcıla-
rından biri güven meselesiyle ilgili bir 
başka riski özetliyor: “Sayı az olduğun-
da” diyor, “rotasyon kadınların yaptıkla-
rı işe hakim olmalarını engellediği için 
güvensizlik yaratıyor.” Bir başkası bu ko-
nuda feminist harekette genelde kabul 
görmüş bir yönteme bir ayrıntıyı hatır-
latarak karşı çıkıyor: “... böyle bir ortam-
da (yapılması gereken şeylere) bazıları 
sadece iş gibi, bazıları politika gözüyle 
baktıkları için uzlaşmazlık çıktı. Ve böy-
lece ‘ben dediğimi yaptırırım’ diyen 
kadınlara kaldı meydan.”  Jo Freeman 
Yapısızlığın Tiranlığı başlıklı yazısında 
bütün inisiyatifi “dediğini yaptıranlara”  
bırakan koşulların oluşumuna ilişkin 
çok önemli hatırlatmalarda bulunuyor, 
yapısızlık şiarının iktidarı maskelemenin 
bir aracı olduğunu söylüyordu. Free-
man’a göre “Karar almaya dair kurallar 
herkese açık ve herkes tarafından ula-
şılabilir olmalıdır ve bu ancak bu kural-
lar resmiyete döküldüğünde mümkün 
olur.” 

8. Awadhi dilinde sangtin dayanışmayı, karşı-
lıklılığı ve kadınlar arasında kalıcı dostluğu 
ifade eden bir sözcükmüş. Yatra da yolculuk 
anlamına geliyormuş. Sangtin Yatra “sang-
tinlerin yolculuğu” olarak çevriliyor böyle-
likle.
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Gerçekten de inanmak istediğimizin 
aksine “yapısız” grup diye bir şey yok.  
Feminist ilkelerin adeta feministlerin 
üzerine örülen soyut duvarlar haline 
gelmesinin risklerini konuşma ihtiyacı 
içindeyiz. “Herkes her yere her şekilde 
açık olmalıdır” ilkesini somut koşullar-
dan bağımsız düşündüğümüzde ya da 
somut sınırlarla desteklemediğimizde, 
ortaya çıkan feminist ilişkilerin gönlün-
ce akabilmesini engelleyen güvensiz bir 
ortam oluyor.

Birbirimizi güçlendirebilmek için bir-
birimizin eşitsizlikleri üzerine konu-
şabileceğimiz bir güven ortamı, bana 
kalırsa, sorumsuzluğu da dert edinen  
bir hiyerarşi eleştirisini gerekli kılıyor. 
Sorumsuzluğun ürettiği hiyerarşiyi he-
saba katmayı, sorumluluğun yalnızca 
piyasanın hesapları ile dönen bir işleyiş 
içinde devreye giren bir değer olarak 
konumlanmasına karşı bir politika ge-
liştirmeyi zorunlu hale getiriyor. Bunu 
yapabilmek için en azından bazıları için 
yeni olan insanlarla bazıları için aynı 
olan konuların yeniden tartışılmaktan 
imtina edilmemesi gerekiyor.

Peki rotasyonun içerdiği güvensizlik ris-
kini başka yöntemlerle devre dışı bırak-
maya çalışmamıza karşın yaşadığımız 
sorunlara nasıl yaklaşacağız? Böyle bir 
durumda işlere hakim olamadığımızda, 
hata yaptığımızda güvenimizi yitirme-
mizi engelleyecek bir feminist ortam 
nasıl yaratılabilir? Bir yanda dinamik bir 
süreç olmasına karşın hiyerarşi eleştiri-
sinin bir önkabul olarak tartışılmaktan 
çıkması dururken; öbür yanda yapılan 
her hatanın politik olarak yorumlanma-
nın yüküyle büyük patlamalar yaratma-
sı duruyor.

Kadın hareketindeki bu kurumsallaş-
manın olumsuz etkilerinden biri de, po-
litikanın daha çok aktivizm düzeyinde 
ölçüldüğü, politik olmanın teoriyle har-
manlanmış bir praksisten daha ziyade 
sokak siyaseti ile kilitlenmiş bir eylem 
geziciliği ile sonuçlandığı bir algı biçi-
mini doğurması. Eylemde varlık göster-
mek, eylemin bilgisine sahip olmanın 
ötesinde bir anlam bulabiliyor. Yani 
buradan bakınca, böylesi bir politiklik, 
yalnızca var olmakla olumlanan sem-
bolik bir değere dönüşebiliyor. Oysa bir 
örgütte bilgi üretilmiyorsa iş yapmak 
deneyimlere bağımlı hale gelmiştir ve 
bu nedenle yaş hiyerarşisi dilini çıkar-
mak üzere perdenin arkasında sırasını 
bekliyor demektir. Politikanın bilgisine 
ancak deneyimleyenin vakıf olabilece-
ği şeklinde ortaya çıkan fiili durumun, 
“sen bilmezsin”lerin havada uçuştuğu 
bir seremoniye dönüşmesi kaçınılmaz. 

“Devletler giderek kendi işlevlerini 
onlara devrettiği için STK’lar ken-
dilerini bir ‘düşünme’ değil, ‘eylem’ 
yarışına sokulmuş buluyorlar... öğ-
renen örgütler olmanın yollarını 
bulma(lıyız) (s. 235)”.

Aynı şekilde bu durum (eylem odaklı 
politik taktir), sangtin’lerin bilgi üre-
timi siyaseti dedikleri, politika yap-
ma biçiminin akademiye terk edilmesi 
gibi bir başka sonuç doğuruyor. Oysa 
“herhangi bir konuda bilgiyi biraraya 
getirmenin, sunmanın, dağıtmanın ve 
tüketmenin her zaman politik olduğu-
nun farkına var(ılması)” (s. 62), politikayı 
uzun vadeli çözüm arayışına evriltecek 
nitelikteki radikal politikayı gerçekleş-
tirebilmek açısından çok önemli. Aksi 
taktirde sorunların aciliyetinin sorunla-
rın görünürlüğü üzerinden belirlendiği, 

yani aslında görünmezliği yeniden üre-
ten bir politika biçimine saplanmamak 
işten değil. Gülnur Acar Savran’ın “üre-
tim ilişkileri’ kavramının sınıf mücadele-
sinden kopuk bir ‘ekonomi’ anlayışıyla 
ikame edilmesine yönelik eleştirisini de, 
konjonktürel bir politika üretme biçimi 
haline gelme riskini fazlaca barındıran 
eylem odaklı siyasete yönelik bir not 
olarak düşebiliriz. Gülnur  ‘ekonomi’ ile 
politika arasındaki bağlantıyı zayıflata-
rak sonunda sadece politika düzlemine 
hapsolanların dünyalarının ‘konjonk-
türlerden’ ve bunların taşıdığı olumsal-
lıklardan ibaret bir dünya haline gelme-
sinden bahsederken9, bana göre aynı 
zamanda eylem odaklı siyasetin riskle-
rini de tanımlıyor.

Sonuç olarak nasıl emek gücünü de-
ğerlendirirken piyasa dışında ölçütler 
kullanmak bu değerleri pazarlanamaz 
hale getirmesi açısından önem taşı-
yorsa, aynı şekilde feminist siyaset bi-
çimlerini de gerek konuşma gerekse 
düşünme tarzlarımızla rüşt ispatlamaya 
yönelik ölçütlerden azad ederek ‘pazar-
lanabilir’ olmaktan çıkarmak boynumu-
zun borcu. Ateşle Oynamak, benim için 
bu anlamda “işte bu!” dediğim, çok ke-
reler daha okumak için sözleştiğim bir 
kitap oldu. 

9. Gülnur Acar Savran, Özne- Yapı Gerilimi, bi-
rinci baskı, İstanbul: Kanat, 2006, s. 66, 67.
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3. Şiddetten kurtulmak isteyen kadınların can gü-
venliği riskinden uzaklaşarak yeni bir hayat kura-
bilmek amacıyla gittikleri mekanlar

6. Bir toplulukta benimsenmiş yerleşmiş davranış 
ve yaşama biçimlerinin kuralların, gelenek ve gö-
reneklerin ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolla-
rın bütünü

8. Küçük yaşta çoğu zorla evlendirilen sayıları 
Türkiye’de yaklaşık bir milyon kadar olan küçük 
gelinlere verilen genel ad

10. 2004 yılında akrabasının tecavüzüne uğradık-
tan sonra, aile kararı ile kardeşleri tarafından infaz 
edilen töre cinayeti ve tecavüzün sembolü kadın

12. Kadının hareket özgürlüğünü kısıtlamak,öz-
güvenini yitirmesine yol açmak, kadına aşağılayıcı 
sözler söylemek

14. Amen de Mariposas ( Kelebeklerin Amini ) adlı  
şiirin şairi

16. Ataerkil

17. Kişilerin başkaları tarafından cinsel olarak kö-
tüye kullanılmaları

18. Şiddete uğrayanların başvuracağı resmi ma-
kamlardan biri

1. Dominik Cumhuriyetinde Diktatörlüğe karşı 
mücadelede öncülük eden ,öldürüldükleri tarih 
Kadına Yönelik Şiddete karşı Uluslararası Müca-
dele Günü olarak belirlenen Mirabel Kardeşlerin 
kod adı

2. Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici 
tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik 
destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışma-
larını yedi gün yirmidört saat esası ile yürüten 
merkezleri

SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN AŞAĞIYA
4. Yaş  ırk cinsiyet ayrımı gözetmeden taciz ra-
hatsız etme ve kötü davranış yoluyla herhangi bir 
kişiye yönelen saldırganlık

5. Şiddet gördüğü için devlete sığınan ,devletin 
koruyamadığı, boşandığı eşi tarafından İstan-
bul’da öldürülen kadın

7. Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığın Önlenmesi 
sözleşmesi

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEBULMACA

9. Kadını istemediği cinsel davranışlara zorlamak

11. TDK sözlüğüne göre ‘’erişkin dişi insan,hatun 
kişi

13. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mü-
cadele Günü

15. Yakın akrabalar arasında gönüllü ya da gönül-
süz cinsel ilişki

Hazırlayan: Av. Rahile HORZUM
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kaçıncı intihar bu yaşadığım 

kaçıncı yabancı sabahlara uyanmak çaresiz,

hep böyle miydi bilmiyorum.

basma elbiseli uykuya dayanıklı bir çocukken ben

yine yabancı mıydı bu evler, bu caddeler…

geceleri deşmeye uğraşıyorum insan tenlerini

ben arayıp dururken küçük bir kızın düşlerini,

onlar sanki yokmuşum gibi parçalıyor bedenimi

ben geç anladım o düşlerin bir daha 

gelmeyeceğini…

                                                                                İzmir,

Aylin’e
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