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Değerli Meslektaşlarım;

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları 
Merkezi’nin her yıl 8 mart ve 25 kasım tarihlerinde çıkardığı 
bu özel bültenler Baromuz için çok değerlidir.

 Mücadele eden kadınların hayatı pahasına,kadınlarca  kaza-
nılmış bu çok değerli günlerde,yine onların ışığı ile aydınla-
nan kadınlarca çıkarılan bu bülteni  sunmaktan gurur duyu-
yorum. Kadının özgürlük mücadelesinde hayatını kaybeden 
ve bırakıldığı yerden ışığı coşkuyla taşıyan kadınların önünde 
saygıyla eğiliyorum.

Toplumumuzun kanayan yarası olan kadına yönelik şiddet 
olgusunun geldiği nokta endişe vericidir. Erkekler elinden 
zarar gören ve hatta hayatını kaybeden kadınların sayısı gün 
geçtikçe arttığı gibi, münferit olarak görülemeyecek bu ey-
lemlerle mücadele de kuşkusuz en çetin mücadelelerden bi-
ridir.

Zira savaşılması gereken salt failler değil  cinsiyet ayrımcı ge-
lenekleriyle, hastalıklı namus algısıyla ve bunun uzantısı  dev-
let politikalarıyla devasa erkek egemen toplum  kültürüdür. 

Kimliği ve  kişiliği ile hegomanya altına alınmak, varlıkları yok 
sayılmak istenen kadınların hayatın her alanında varlıklarını 
özgürce sürdürmeleri çağdaş toplumun en başat koşuludur. 

Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinde en anlamlı gün-
lerden olan  8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. 8 
Mart’ın tarihsel ışığında tüm erkek ve kadın yurttaşları, ka-
dına yönelik ayrımcılığın olmadığı ve şiddetin yaşanmadığı 
bir dünya yaratabilmek için göreve davet ediyor,İzmir Barosu 
olarak her zaman bu mücadelede ön saflarda yer alacağımızı 
bir kere daha belirtmek istiyorum.

Bu çok değerli bülten çalışması için, Kadın Hakları Danışma 
ve Hukuk Araştırmaları Merkezi sorumlu yönetim kurulu 
üyesi Av. Ayşegül ALTINBAŞ ile tüm merkez üyesi meslektaş-
larımı kutlar,

Öncelikle bültenin editörlüğü yapan Av. Şenay TAVUZ ve Av. 
Devrim Cengiz AYGÜN olmak üzere bültene çok değerli yazı-
ları ile katkı koyan Sayın Dr. Derya Şaşman Kaylı’ya, Dr. Huriye 
Toker’e, Şehlem Sebik’e, Hülya Anbarlı ile  emeği geçen her-
kese çok teşekkür ederim. 

Eşitsizliğin ortadan kaldırıldığı, şiddetsiz, sömürüsüz, özgür 
bir dünya yaratmak umuduyla.

Saygılarımla.

Ercan DEMİR
Avukat, İzmir Barosu Başkanı
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8 Mart

Bundan 157 yıl önce bir 8 Mart günü, 
New York’ ta tekstil fabrikasında çalışan 
kadın işçiler; eşit işe eşit ücret, günde 
sekiz saat çalışma, doğum izni gibi in-
sanca yaşama ve çalışma koşulları için 
bir eşitlik  mücadelesi başlattılar. 

Çoğu kadın 129 kişi, bu haklı talepleri-
nin bedelini, atölyelerde çıkarılan yan-
gınlarda boğularak ve yanarak ödedi. 
Bundan otuz üç yıl sonra, kadının insan 
hakları için savaş veren  bir başka kadın, 
Alman Sosyal Demokrat Parti önder-
lerinden Clara Zetkin, Danimarka’nın 
Kopenhag kentinde 2. Enternasyonal’e 
bağlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar 
Konferansında,  8 Mart 1857 tarihindeki 
tekstil fabrikası yangınında ölen kadın 
işçiler anısına 8 Mart’ın “Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü” olarak kutlanması öne-
risini getirmiş  ve önerisi kabul edilerek,  
Dünya Kadınlar Günü ilk defa 19 Mart 
1911’de Almanya, Avusturya ve Dani-
marka’da kutlanmıştır. 

Dünya Kadınlar Günü’nün 8 Mart’ta 
kutlanmasına ise 1972’de Sidney’de ya-

pılan Mart Hareketi organizasyonu ile 
başlandı ve nihayet 16 Aralık 1977’de 
BM Genel Kurulu’nda 8 Mart’ın “Dün-
ya Kadınlar Günü”  olarak kutlanmasına 
karar verildi.

8 Mart, özgürlük ve eşitlik meşalesi   
yakılarak öldürülen kadınların gelece-
ğimize tuttuğu meşaledir! Kadınların  
insan hakları, eşitlik ve özgürlük talep-
lerinin simgesidir. Bu uğurda mücadele 
etmiş ve eden herkesi saygıyla selamlı-
yoruz, anıyoruz.

Ne yazık ki kadına yönelik her türlü 
ayrımcılıkla mücadele etmesi gere-
ken Siyasal İktidarın, uğruna bedeller 
ödenerek kazanılmış haklarımızı dahi 
tartıştığı günlerden geçiyoruz. Siyasal 
İktidar temsilcileri her sözlerinde ka-
dının cinsel kimliği üzerine beyanlarda 
bulunuyorlar, cinsel bütünlüğüne saldırı 
mahiyetine gelebilecek, kadının çalış-
ma hayatından, sosyal hayattan izalos-
yonuna yol açacak  ayrımcı söylemlerle, 
hem şiddet uyguluyor hem de şiddet 
uygulayanları koruyup kolluyorlar.

Devlet mekanizmasındaki bazı  kamu 
görevlileri ise durumdan vazife çıkara-
rak iktidarın bu sözlerini  hayata geçir-
mekle kendilerini yükümlü sayıyorlar. 
Kadının ne yapıp ne yapamayacağını 
söylemeyi, yaftalamayı ve ötekileştir-
meyi iş edinen bu kamu görevlileri, 
21.08.2013 günü gencecik bir hakim 
adayının ölümüne sebep olduklarının 
farkında mıydılar, soruyoruz?

Stajyer Hakim Didem YAYLALI yeterince 
muhafazakar olmadığı, bazı demokratik 
protesto gösterilerine katıldığı, mesai 
saatleri dışında tayt giydiği gibi baha-
nelerle hakimlik mesleğine atanmadı.

Didem Yaylalı, 26 yaşındaydı, hakim 
adayıydı, muhafazakar olmamakla suç-
landı, canına kıydı... Tıpkı onlarca ka-
dının incinen onuru sebebiyle canına 
kıydığı gibi... İşte bu yüzden bu bülte-
nimizi Didem YAYLALI’ya ithaf ediyoruz.

Kadına yönelik ayrımcılık ve bunun 
uzantısı şiddet bir insan hakları ihlalidir. 
Şiddetin kutsanması, siyasal iktidarca 
politik olarak sahip çıkılması ve siste-
matik olarak dillendirilmesi ise tuzun 
koktuğu andır. 

Şiddetsiz bir dünya için yılgınlık yok, 
mücadeleye devam. Hepimizin Dünya 
Kadınlar Günü kutlu olsun.

Saygı ve Sevgilerimizle...

İzmir Barosu Kadın Hakları 
Danışma ve Hukuk Araştırmaları 
Merkezi
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Varlığın Kadın Dili ve Kapitalizmin
Başkaca Barkodlama Sistemleri

Nigar OKYAY ÇELEBİ
Avukat, İzmir Barosu

Sözcükler dahi masumiyetini yitirdiğin-
de sesi kime teslim etmeli. Sırayla biz-
den alınanlar için, sessiz kaldığımız her 
durum için zamanın hepimize şerh koy-
duğunu, tuzun tadını dahi unuttuğu-
muzu nasıl anlatmalı. Nesiller boyu de-
vam ede gelen kadını ezme, onu küçük 
görme ve nihayetinde kadın kanı dök-
me eylemlerinin toplumun kılcal da-
marlarına dek işlemiş gizli bir anlaşma 
gibi büyük bir çoğunlukça kanıksanma-
sı neyle açıklamalı? Daha modern bir 
sosyal yapı, yasalar ve psikiyatri bilimi-
nin karanlık ve derin labirentleri neye ve 
ne kadar çare olabilir? 

Gündelik hayatımızın ve buradan baş-
layarak insanlık tarihinin kadına karşı 
işlenen taciz, tecavüz ve cinayetlerle 
bu denli kriminalize edilmesine neden 

bu kadar razıyız? Algılarımızı dondu-
ran, bizi sistemin ağlarında zehirlenerek 
şoklanmış böcekler gibi hareketsiz kılıp, 
körleştiren “kader” ve “namus”  denen 
kendi küçük ama zerrelerine dek son-
suzca içimize dağılmış kelimeler midir 
suçlu? 

Sanırım erkek güce verilmiş gizli bir 
görev var. Erkek güçten kastım sade-
ce biyolojik olarak erkeklere ait fizik-
sel ve ruhsal güç değil elbet. Bu güce 
dayanan, buradan söz alıp, bunu kendi 
doğasına aykırı bir şekilde kendiyle bir 
kılıp, hemcinslerini ezerek kadınlığını 
unutmuş kadınları da katmak gerek. 
Bu büyük değirmen, ilkel hınç yasala-
rının da rüzgarıyla kanatlarını savurup, 
her gün onlarca kadın cesedi yolluyor 
hayatlarımıza. Milyonlarca kadın bede-
niyse değirmenin çarklarında sıkışmış 
yarı ölü yarı diri, yaşar taklidi yapıp, 
dönüp duruyor. Orta çağın giyotini bile 
bu kanlı değirmenden daha masum 
geliyor açıkçası. Kelle ve gövdeyi ayıran 
her ne ise bunu saklamaya, başka tür-
lü göstermeye, yasalara ve kılıfına uy-

durmaya çalışan ortak bir akıl ve yürek 
tutulması yok. Saflar açıkça belli. Cellat 
ortada kelle yerde. 

“Bir hırsız yaratmak için, bir sahip ya-
ratın; suç yaratmak istiyorsanız, yasalar 
koyun” diyor Ursula K. Le Guin. Cinsiyet 
algılarının, iletişimin baş döndüren hı-
zıyla küresel boyutta neredeyse eşitle-
nerek kadın bedenini metalaştırdığı ve 
buradan da bir mülkiyet ürettiği düşü-
nülürse kadının kendi bedenin mutlak 
ve tek sahibi olmasının neden bu kadar 
engellendiğinin altında yatan gerçeğin 
kapitalizmin kendi doğası olduğunu 
anlamak çok da zor değil elbet. İlik-
lerimize dek işletilmeye çalışılan kirli 
propaganda ve politikaların satır arala-
rında, egemen dilin bu denli pervasız-
lığında ve yasaların gizli kabul görmüş 
örtülü gerekçelerinde hep bu gerçekle 
yüzleşiyoruz tekrar tekrar. Kapitalizm, 
emekle yaratılan her değerin inkarı ve 
ezici gücü olduğu gibi evrenin mucize-
vi yaratım gücü olan kadın enerjisinin 
de örgütlenerek yaşaması ve toplumsal 
kurallar bütününü sarmasına şiddetle 
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karşı koyuyor. Aslolan gerçek bu. Bunu 
unutmayalım. Savaşların, açlığın ve tüm 
acıların tozu bundan. Vicdanların ku-
rumaya yüz tutması da bundan elbet. 
Kapitalist düzende kadın evde ve bir 
susku duvarı gibi eylemsiz ve tepkisiz 
olduğunda yahut iş hayatında erkelere 
göre iki misli hırsla çalışıp ürettiğinde ve 
her koşulda çocuk doğurarak emek gü-
cüne tükenmez neferler yetiştirdiğinde 
anlamlı ve faydalı bir iş yapmış oluyor. 
Bundan ötesi teferruat, kadının ince ve 
ikircikli ruhunun önüne geçilemez sa-
lınımı olarak görülüyor. Kadının kendi 
varlık alanını genişletmeye çalıştığı her 
eylem her duruş bir anda kriminal bir 
hal alabiliyor. Dur emri dahi yok artık. 
Kadınlar kadın olarak var olmaya, mu-
halif olmaya başladıkları yerde hemen 
bastırılıp, katlediliyor. Algılar bu derece 
körleştirilip, bozuldu. Ev içleri masumi-
yetini ve mahremini yitiriyor. Haberin 
soğuk dili bu alana da müdahale edip, 
bilinçleri tahrip etmeye devam ediyor. 
Sanki her şey kanı ve zulmü besliyor. Bu 
durumda suçlu sadece zulmeden yahut 
kan döken midir? 

Her şey bir hayal perdesinin ardında 
bir o kadar de gerçek. Gün gelecek 
soluduğumuz hava, içtiğimiz su gibi 
vicdanlarımız ve hatta çocuklarımız da 
barkodlanacak. Sistem aynılaştırma ve 
ötekileştirme üzerine hızla yol alıyor. 
Reddetme ve direnme hakkımızı sonu-

na dek kullanalım. Kadını ötekileştiren, 
yok sayan, ayrıştıran, toplumsal hayat-
tan ve kendinden koparan her durum, 
her birimize karşı işlenmiş ortak bir suç 
duyurusu gibi olsun. Toplumsal refleks 
ancak böyle harekete geçmeye başlar. 
Hafıza ancak buradan tazelenir. Kanun-
ların, akan kanın ve kurban olmanın 
ötesine buradan geçilir diye düşünüyo-
rum. 

Biz kadınlar neden böyleyiz? En katı yar-
gılarımız ve en hasis kıskançlıklarımızın 
odağı kadın. En azılı düşmanlarımız bir 
yanıyla gene kadın. Bunu da derinden 
sorgulayalım lütfen. Böyle mi olmak 
zorunda. Güç birliği noktasında bireysel 
farkındalık ve dönüşümü sağlamadan 
yol almak mümkün değil. Durmadan 
sorgulayalım. Biz nerede hatalıyız, ne-
rede donuk ve tepkisiz kalıyoruz ki şid-
det sıradanlaşıyor. Değerlerimiz nerede 
yer değiştirdi. Biz nerede kendimize ya 
da başkalarına haksızlık ettik ki haksız-
lık etmek bu denli sıradanlaşıyor. Vic-
danlarımız, varlığımız ve aklımız neye 
tahvil edildi. Nelere sahip olma adına 
nelerden vazgeçiyoruz. Neleri süsleyip, 
nelerin üstünü örtüyoruz. Esrimeyi ve 
esriyip ötekinin içinden geçmeyi ne-
rede unuttuk? Yanı başımızda, ev içle-
rinde neler oluyor. Sokakta, okullarda, 
tımarhanelerde, hapishanelerde, çocuk 
ıslah evlerinde, sığınma evlerinde, geri 
dönülen yahut dönülemeyen baba ev-

lerinde, adliye koridorlarında neler olu-
yor. Uzak bir köy evinde yaşanan acıda 
payımız ne? Bunları sorgulamadan fark-
lı bir gelecek düşü beklemek imkansız. 
Toprağın, rüzgarın, ateşin ve suyun ha-
fızası var bedenlerimizde. Bilgi buradan 
durmadan akıp, çoğalıyor. Politikaya, 
ağdalı laflara, bizi ve dilimizi hızıyla kir-
letip, kekeleten popüler kültüre teslim 
olmadan, kadın olmanın ve varolmanın 
kadim bilgisine inanalım. 

Kuru dal önce çiçek sonra da meyveyle 
yer değiştiriyor. Her şey birbirinin için-
den geçiyor. Her şey ve her canlı sonsuz 
bir dönüşüm içinde öz yaratım bilgisini 
içinde taşıyor. Bu bilgiyle hepimiz evler-
den, sokaklara, köy meydanlarına, fab-
rikalara, bürolara, tarlalara taşalım. Her 
yeri kadın olmanın bu güçlü ve görmez-
den gelinemez enerjisini yayalım. Önce 
yarayla yüzleşelim dahası yaranın ken-
disi olalım. İnsanlığın kendi uçurumla-
rını ve kara deliklerini yok edebilecek 
gücü olduğunu unutmayalım. Kendi öz 
varlık değerlerimizin, kapitalist sistemin 
kadına ve erkeğe  biçtiği barkodlanmış 
değişim değerlerine dönüşümünü en-
gellemenin yolu da buradan geçiyor 
kanımca. Sistemin, görünürde erkek 
gücün elleriyle kadını ayıplı bir mal gibi 
görüp, lüzum görmediği yerde yaşam 
hakkını bize iade etmesine daha ne ka-
dar razı olacağız?
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“Kadın İstihdam Yasa Tasarısı”
Kadınlara Değil Sermayeye Müjde!

İZMİR KADIN EMEĞİ PLATFORMU 

Hükümet tarafından tek taraflı olarak, ka-
dın ve emek örgütleri ile müzakere edil-
meden gizlice hazırlanan, medyada “Ka-
dınlara Müjde!” haberleriyle duyurulan ve 
yasalaştırılmaya çalışılan Kadın İstihdam 
Paketi’ne karşı çeşitli kurum ve kadın der-
neklerinin çağrısıyla, farklı illerde Kadın 
Emeği Platformları oluşturulmuştur. İz-
mir’de de 4 Aralık 2013 günü İzmir Baro-
su’nun katılımı ile otuzdan fazla bileşenin 
bir araya gelmesiyle oluşturulan  İzmir 
Kadın Emeği Platformu’nun amacı; yasa-
laştırılmaya çalışılan Kadın İstihdam Pa-
keti’ne karşı kadınların haklarını korumak 
yönünde mücadele etmek ve bundan 
sonraki süreçte kadınların ücretli-ücretsiz 
emeğine yöneltilen her türlü saldırıyı de-
şifre ederek, ortak politikalar ve eylemler 
geliştirmektir. 

KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAMI 
ATÖLYESİ

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve 
Hukuk Araştırmaları Merkezini temsilen 
Av. Berna Menteş ve Av.Saadet Kayaalp’in 
katılımı ile  İzmir Kadın Emeği Platformu 

Berna MENTEŞ
Avukat, İzmir Barosu

02.02.2014 tarihinde ”İş ve Aile Yaşamı 
Uyumlulaştırma Politikalarının Kadın 
İstihdamına Etkileri” konulu bir atöl-
ye çalışması yapmıştır. Atölyenin amacı; 
mevcut iş yasaları ve uluslararası uygula-
maları incelemek, kaybedilecek pozisyon 
ve hakları öne çıkarmak ve atölye sonuç-
larını emekçi kadın ve kadın örgütleriyle 
paylaşarak ortak söylem ve tavır geliştir-
mek suretiyle, yasanın kadınların lehine 
olmasını sağlamaktır. “Esnek ve Güven-
cesiz Çalışmanın Kamusal ve Özel Ala-
na Etkileri”, “Hamilelik, Doğum, Süt 
İzni ve Kreşlerle İlgili Düzenlemele-
rin Etkileri” ve “Ücretsiz Emek, Bakım 
Emeği ve MEB Meslek Kursları” olmak 
üzere üç ana başlıkta yapılan atölye çalış-
ması katılımcılar açısından oldukça keyifli 
ve verimli geçmiştir. Gün boyu süren atöl-
ye çalışması sonucunda ortak bir sunum 
yapılarak, ortak talepler ve kısmi müca-
dele programı oluşturulmuştur. Son ola-
rak İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. 
Dr. Zeynep Şişli tarafından “Türkiye’de 
Kadın Emeği ve İstihdamı” konulu bir 
söyleşi yapılmıştır. Atölye çalışması sonu-
cu İzmir Kadın Emeği Platformu bileşen-
leri, ortak talep ve önerilerini şu başlıklar 
altında toplamıştır: 

• Kısmi zamanlı, evden, çağrıya bağlı 
değil, insan onuruna yaraşır şekilde 
tam zamanlı çalışma olmalı, güven-
celi iş ve sendikalı olma hakkımız ta-
nınmalıdır.

• Hem evde hem işte çalışıyoruz. Si-
gorta ve Erken emeklilik hakkı olma-
lıdır. 

• 45 saat haftalık yasal çalışma saati 35 
saate indirilmelidir.

• 27 Aralık 2004 tarihinden beri mec-
liste bekletilen, Devlet Memurları 
Kanunu ve İş Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı mec-
lis tarafından onaylanmalıdır.

• ILO 183 sayılı Analığın Korunması 
Sözleşmesi ve ILO C156 Aile Sorum-
lulukları olan Kadın ve Erkek İşçilere 
Fırsat Eşitliği Sağlanması Sözleşmesi 
imzalanmalıdır.

• ILO 191 Numaralı Tavsiye Kararı / An-
nelik Koruması Tavsiye Kararı onay-
lanmalıdır.

• Sendikalar, bağıtladıkları toplu iş söz-
leşmelerinde iş ve aile sorumlulukla-
rının uzlaştırılmasına yönelik düzen-
lemelere yer vermelidir.

• Kadınların istihdama, sosyal ve poli-
tik yaşama katılımının ve kadın-erkek 
eşitliğinin sağlanması çalışmaları ya-
pılmalıdır.
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• Meslek edindirme ve beceri kazan-
dırma kursları yaygınlaştırılmalı, ka-
dın-erkek mesleği ayrımcılığı kaldı-
rılmalıdır.

• Evlilikteki, hukuki anlamda yasalar-
dan gelen haklarımızın işlerliliği ol-
malıdır.

• Kadın, kanıtlamak zorunda kalmak-
sızın tüm mal ve mülklerde eşit pay 
alma hakkına sahip olmalıdır

• Sağlık ve sosyal hizmetlere ayrılan 
bütçe artırılmalı ve denetlenmeli, ka-
dınların yararı gözetilmelidir.

• Bakım emeği ücretlendirilmeli ve gö-
rünür kılınmalıdır.

• Yaşlı bakımı evde sürdürülmesi yeri-
ne denetlenebilir olmalı, yaşlı bakımı 
için uygun koşullarda kamuya açık 
alanlar yaratılmalıdır. Toplumsallaştı-
rılmalıdır. 

• Okullar tam gün olmalıdır. Bu saat-
lerin içine sosyal aktiviteler de dahil 
edilmelidir.

• Yerel yönetimlerce sığınma evi gibi 
taleplerimiz gerçekleştirilmelidir.

• Ev içi görünmez emeğin değeri ve 
görünürlüğü üzerine çalışmalar ya-
pılmalıdır.

• Kadınların çalışma hakkı tanınmalı, 

aile bütçesine destek gibi kavramlar 
kullanım dışı bırakılmalıdır.

• Ebeveyn izni ile ilgili yasal düzen-
lemeler yapılmalıdır. Ebeveyn izni 
devredilemez ve ücretli olmalıdır. 
Ebeveyn izni süresince veya ebeveyn 
izni nedeniyle iş sözleşmesine son 
verilenlere mutlak iş güvencesi sağ-
lanmalı ve mutlak işe iade öngörül-
melidir.

• Engelli, yaşlı ve cocuk bakım hizmet-
leri, bakım hizmeti sağlayan kurumlar 
yoluyla  gerçekleşmeli  ve tüm ihtiyaç 
sahipleri bu yasadan eşit olarak fay-
dalanabilmelidir.

• Tek başına cocuk yetiştiren anne ve 
babaların varlığı göz ardı edilmeden 
daha eşitlikçi bir değerlendirme ya-
pılmalıdır.

• Kadınların da özgür zamana ihtiyaç-
ları olduğu unutulmamalı, iş ve iş dışı 
zamanları dikkate alınarak düzenle-
meler yapılmalıdır. 

• Çocuk bakım izinleri, hiçbir hak kaybı  
ya da kısmi zamanlı çalışma dayat-
ması olmaksızın, erkeklerle eşit hak 
ve sorumluluklarla düzenlenmelidir

• Çocuk bakımı, hasta bakımı toplum 
içinde kurumsallaştırılmalı ve top-
lumsal denetim altında  olmalıdır.

• Kadın-erkek işçi sayısına bakılmaksı-
zın iş yerlerinde kreşler açılmalıdır.

• Bakım hizmeti sağlayacak uzman 
personel yetiştirilmelidir.

• Belediyeler tarafından mahallelerde,  
mahalle kreşleri açılmalıdır.

• Kapatılan kamu kreşlerinin açılması  
ve çocuk bakımının AB standartların-
da  yapılması gerekmektedir.

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ta-

rafından her yerde ücretsiz mahalle 
kreşleri  açılmalıdır.

• Çocuk bakım sürecine katılabilmeleri 
için çalışan babalara ücretli ve an-
nelere devredilemez, minimum bir 
çocuk bakım izni verilmelidir. Eşlere 
yıllık izin haklarını, çocuklarının tatil 
dönemlerinde kullanma hakkı tanın-
malıdır.

• Anayasa m. 10 ve m. 41 gereği, kreş 
hizmetleri kayıtlı çalışanlar dışındaki 
ebeveynlerin çocuklarına da sunul-
malıdır.

• Gebe ve Emziren Kadınlar Yönetmeli-
ği ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 
Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında 
Yönetmelik‘teki ayrımcı düzenleme-
ler kaldırılmalıdır.

• Kadın işçilere doğum nedeniyle iş 
göremezlik halinde gelir kaybına uğ-
ramamaları için günlük kazancın ta-
mamı ödenmelidir.

• Kadınların istihdama, sosyal ve poli-
tik yaşama katılımının ve kadın-erkek 
eşitliğinin sağlanması için, kreş ve 
gündüz bakımevlerine ilişkin mevzu-
at gözden geçirilmeli; kreş ve gündüz 
bakımevlerinin sayısı arttırılmalı; bu 
hizmetler, herkesin erişebilmesi için 
kaliteli,  ücretsiz ya da düşük ücretli 
olmalı ve denetlenmelidir.

• Sendikalar ve meslek odaları da ken-
di çalışanları ve üyeleri için kreş ve 
gündüz bakım hizmetleri vermelidir.

• Vardiyalı çalışanlar ve 4+4+4 eğitim 
sisteminin yarattığı boş zaman ara-
lıkları göz önüne alınarak, 7/24 açık, 
farklı kreş modelleriyle kurgulanması 
gerekmektedir.
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Dünyaya ve Yaşama Kendi Objektiften 
Bakabilen Kadınlar...

TÜRKİYE’NİN İLK KADIN GEZİ VE 
SAVAŞ FOTOĞRAFÇISI SEMİHA ES  
(1912-2012 )

Semiha Es 1912’de İstanbul’da doğ-
muş, Türkiye’nin ilk kadın gezi ve sa-
vaş fotoğrafçısı. 100 yaşını doldurduğu 
2012’de bizlere veda edişinin ardından, 
bu öncü kadın, 28-30 Kasım 2013 tari-
hinde İstanbul’da yapılan Semiha Es-U-

Şenay TAVUZ
Avukat, İzmir Barosu

luslararası Kadın Fotoğrafçılar Sem-
pozyumu’yla anıldı. Sempozyumda 21. 
yüzyılda kadın fotoğrafçıların fotoğraf 
dünyasındaki yerleri, katkıları ve fotoğ-
rafa hakim bakışın toplumsal cinsiyet 
perspektifinden nasıl sorgulandığı; sa-
vaş, kadın bedeni, şiddet, hafıza, belge-
sel ve sanat fotoğrafı  gibi konu başlık-
larını içeren paneller ve yuvarlak masa 
tartışmalarıyla irdelendi.

Var olmak için direnmek. Semiha 
Es de tıpkı diğer direnen kadınlar gibi 
1950’li yıllarda erkek mesleği sayılan 
bir alanda var olmuş, direnebilmişti. 
Semiha Es de verdiği röportajlarda sa-
vaş alanında kadın olduğu anlaşılma-
sın diye ellerini gizlediğinden, ya da 
Koreli kadınların tecavüze uğramaktan 
korktukları için kendisiyle yürüdüğün-
den bahseder. Yani savaşta kadın olma 
durumunu, bir kadın fotoğrafçı olarak 
yaşadığı zorlukları anlatır. Semiha Es’in 
Kore Savaşı fotoğraflarının tümü Hürri-
yet gazetesinde yer bulmamıştır.

Türkiye’den kilometrelerce uzak bir 
coğrafyadaki “düşmana” karşı yürütü-

len savaşı Hürriyet gazetesi için görün-
tüler. Semiha Es, Kore savaşının TSK’nın 
gözünden nasıl olduğunu gösterir. Se-
miha Es’in Kore Savaşı’nda çektiği fakat 
hiç yayınlanmamış fotoğrafları ince-
lendiğinde ise,  annesine sıkıca sarıla-
rak veda anını uzatan askerler, yıkılmış 
evinin kalıntıları arasında ısınmak için 
ev kalıntılarını toplayanlar, donmuş 
bedenleri ile yerde yatan ölü çocuklar,  
kısa bir ateşkes arasında iç donlarıyla 
yüzmeye koşmuş erler, savaşa rağmen 
günlük yaşamı düzenlemeye çalışan 
veya yüzündeki acının kelimelerle ta-
nımlanamayacağı kadınlar gibi savaşı 
hakim bakışla göstermeyen anlar  var-
dır. (Agos-9 Aralık 2013 sehlem.se-
bik@bilgiedu.net) 
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ŞEHLEM SEBİK 

Şehlem Sebik, Ege Üniversitesi İleti-
şim Fakültesi’nden 2006 yılında mezun 
oldu. Lisans yıllarında toplumsal cinsi-
yet, fotoğraf ve eleştirel medya okuma-
ları ile ilgilendi. 2006 yılında E.Ü. Radyo 
TV ve Sinema bölümüne başladı.

Yüksek lisansında kadın bedeni ve Mic-
hel Foucault’nun beden üzerine teorile-
ri üzerine çalışmalar yaptı. 2008 yılında 
master derecesini aldı. 2005 yılından 
beri çeşitli karma sergilerde yer aldı, en 
son “One Day: After Work” adlı projesi 
ile Danimarka Hükümeti Kültürel bursu 
kazandı. FREIA (Aalborg University Fe-
minist Research Centre) ve EDGE (Cent-
re for Equality, Diversity, Gender in Aal-
borg University) destekleriyle ilk kişisel 
sergisini Danimarka Kadın Müzesi’nde 
açtı. Şehlem Sebik, halen İstanbul Bilgi 
Üniversitesi İletişim Bilimleri bölümün-
de fotoğraf ve toplumsal cinsiyet üzeri-
ne doktora çalışmasını sürdürmektedir.

Semiha Es Uluslar arası Kadın Fotoğ-
rafçılar Sempozyumunda düzenlenen 
sergide  bir çok fotoğrafıyla katkı sunan 
sançtı ile kadın fotoğrafçıların fotoğraf 
sanatıyla ilişkilenme biçimi ve kadınla-
rın bu alanda karşılaştıkları ayrımcılık 
veya zorluklarla ilgili bir söyleşi gerçek-
leştirdik.

Kısaca kendi fotoğrafçılık öykünüzle 
başlasak nasıl olur sizce ?

Fotoğrafa lisans yıllarında EFOT ile baş-
ladım. O zaman daha çok analog ma-
kineler ve baskı ile ilgilenmiştim. Işıkla 
boyama, iğne deliği yöntemleri kulla-
narak ilk fotoğraflarımı çektim. Daha 
sonra belgesel  ve kurgusal fotoğrafla  
ilgilendim. Fotoğraf sanatında iz bı-
rakmış Weegee, Diane Arbus, Cindy 
Sherman gibi pek çok  fotoğrafçının 
portfolyolarını inceledim ve fotoğrafı 
anlam  yaratma aracı olarak gören fo-
toğrafçılar, özellikle de kadın fotoğraf-
çılar daha  çok ilgimi çekti bu süreçte. 
Ben de fotoğraf makinesini bir araç ola-
rak kullanarak hem beni rahatsız eden 
toplumsal meselelerin hem de kendi 
yaşantımda yaşadığım bazı süreçleri 
fotoğrafladım. Bu toplumsal meseleler 
genellikle toplumsal cinsiyet ile ilgili 
oldu. Hem cinsel yönelim hem de ka-
dınlık durumları hakkında düşünmeye 
ve üretmeye çalıştım, hala çalışıyorum.  

Sanatın ve özellikle fotoğrafın içinde 
olmak, bir kadın için ne ifade eder?

Bir kadın için ne ifade eder gibi genel 
bir cevap veremem sanırım, her kadın 
için konuşamam. Ama bir kadın olarak 
benim hayatımda dışarısı ve içerisini 
sorgulamama yol açtı. Fotoğraf maki-
nesi dışarıda benim gibi dertleri olan 

kadınlarla tanışmamı sağladı. Kadın-
ların hayatlarına değebilmeyi, içeride 
de kendi hayatımı eleştirebilme gücü-
nü verdi. Bu yüzden her halde kendimi 
ifade edebilmek, derdimi anlatmak ka-
dınlarla ortaklaşmak benim için çok şey 
ifade ediyor. Mesela Türkiyeli anneler 
ve Danimarkalı anneler ile ilgili yaptı-
ğım çalışmada sergiden sonra bir anne 
yanıma gelip ben de çok uzun saate-
ler çalışan ve evde de çalışmaya devam 
eden bir anneyim, bu sergide kendimi 
buldum demişti. Bu benim için çok an-
lamlıydı ben de tam bunu yapmak isti-
yordum çünkü. Yaptığım şey sanat mı 
değil mi ben de düşünüyorum, daha 
çok interdisipliner çalıştığımı söyleyebi-
lirim bu anlamda.  

Türkiye’de kadın fotoğrafçı olmanın 
avantajları ve dezavantajları neler-
dir?

Virginia Woolf’un “Bir kadın olarak be-
nim ülkem yoktur. Bir kadın olarak bir 
ülke de istemiyorum. Birkadın olarak 
tüm dünya benim ülkemdir.” sözünü 
çok seviyorum. Türkiye özelinde ve 
dünya genelinde kadın fotoğrafçı ol-
mak açıkçası fotoğrafın hangi alanın-
da çalıştığınıza bağlı sanırım. Mesela 
bir kadın savaş fotoğrafçısıysanız, sa-
vaş bölgelerine gönderilmek çok kolay 
olamıyor. Veya erkek meslektaşlarınızın 
zorbalığına uğrayabiliyorsunuz. Bunları 

İzmir Barosu Bülteni 8 Mart 2014 Özel Sayısı - 8 -



diğer kadın savaş fotoğrafçılarının anı-
larından ve sektörde uğradıkları psiko-
lojik şiddetten biliyoruz. Dönemsel ola-
rak bu anıların 50’li yıllarda veya daha 
eskilerde olduğunu söylemek isterdim 
fakat durum ne yazıkki böyle değil.   
Mesela Gazze’nin tek kadın savaş foto 
muhabiri Eman Mohammed akran zor-
balığına uğramış bir kadın, uzun süre 
meslekte var olabilmeye çalışmış, edi-
törü savaş bölgesine gidemesin diye 
ekipmanlarını bir dolaba kilitlemiş, sa-
vaş bölgesine zırhlı araçla gittiği diğer 
erkek fotoğrafçı arkadaşları hava bom-
bardırmanı arasında kendisini bırakıp 
gitmiş. Veya  Türkiye’nin bilinen ilk ka-
dın savaş fotoğrafçısı Semiha Es’in ka-
dın olduğunu anlamasınlar diye savaş 
alanında ellerini gizlemesi gibi. Fakat 
kadınların direnmesi ve fotoğrafın her 

alanında var olabilmesi bana güç veri-
yor. Bizim direnme biçimlerimiz farklı 
her halde...

Kadın bakışının fotoğrafa getirdiği 
artılar var mıdır? 

Kadın bakışının fotoğrafı zenginleştir-
diğini, var olan baskın erkek egemen 
algıda çatlaklar oluşturduğuna inanı-
yorum. Kadınlar kendi hayatlarını anla-
tırken başka başka imgeler kullanarak 
var olan baskın imgelerin anlamlarını 
da sorguluyorlar. Her kadın bunu ya-
pıyor diyemeyeceğim, toplumsal cin-
siyetin bizim biyolojik cinsiyetimizden 
bağımsız bir şey olduğunu biliyoruz. 
Laura Mulvey’in ünlü makalesi, ‘Görsel 
Haz ve Anlatı Sineması’nda da belirttiği 
gibi hakim erkek bakışı etkinlik-erillik ve 
edilgenlik-dişillik temel ikili karşıtlıkları 
üzerinden skopofiliyi oluşturmakta... 
Sanırım  kadınlık deneyimi üretimlerin-
de bir anlam yaratabilme pratiği olarak 
kullanabilen kadın fotoğrafçılar bakan 
ve bakılan ikiliğindeki bu yapıyı boza-
bilmekte. Tıpkı Frencesca Woodman 
gibi... Ya da belgesel alanda çalışan bir 
kadın fotoğrafçıysanız görünmeyeni 
görünür kılabilirsiniz...  Tıpkı Diane Ar-
bus gibi... 

Kadınlar fotoğraf makinasının önün-
de değil arkasında olmakla yaşamla-
rına ve yaşamlarımıza  neler kattılar?

Hakim bakışta dediğim gibi çatlaklar 
yaratıyoruz bence bu en büyük kazanç-
lardan birisi. Sanırım bir de daha çok 
özgürleşiyoruz... Dışarıda olurken  ken-
di içimizi de sorguluyoruz...

Kadınların daha çok özgürleşmesine 
katkı sunan fotoğraf sanatındaki yol-
culuğunuzu ve değerli  görüşlerinizi 
paylaştığınız için çok teşekkür ediyo-
rum.Sehlem Sebik’le bizi buluşturan ar-
kadaşımız Av. Nurhan Gül Doğan’a da 
teşekkürler. Yaşamın diğer alanlarında 
olduğu gibi bu alanda da vardık, varız, 
varolacağız...
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Gezinin Ruhu,
Elif’in Onuru...

Hepimizin malumu “Türkiye’yi Sar-
san Bir Ay” olarak algıladığım ve “Gezi 
Olayları” olarak adlandırılan bir halk 
ayaklanmasına tanıklık ettik. Ülkenin bir 
ili hariç 80 ilinde protesto eylemlerinin 
yapıldığı da bir gerçek. “Birkaç ağaç” 
için yapılan eylemler bir kartopu gibi 
büyüyüp çığa dönüşen ,önüne kattığını 
sürükleyen bir patlama... Aniden bastı-
ran bir sağanakla oluşan sel... ve sonun-
da insana ve doğaya aykırı ne varsa silip 
süpüren bir güç... 

Sonra panik ve hezeyan... İnsana ve 
doğaya dair her şeyi ranta çevirmeyi 
iş edinen ve etmeye çalışan ve kendi 
sesinden başka ses istemeyen, kendi-
sinden olmayana yaşam hakkını haram 
etmeyi ilke edinen güçlerde bir panik 
bir panik…

Bu hezeyan ve panikle, TV, gazete, 
gaz, su, panzer, polis, toma… ne kadar 
araç-gereç-malzeme varsa protestocu-

lara karşı kullandılar. Bu saldırıyı ülke 
ve dünya kamuoyundan gizlemek için 
televizyonlar penguen belgeselleri gös-
terdi, gazeteler ise hiç bahsetmedi.

Artık mızrak çuvala sığmıyordu. Her şey 
ayan beyan ortada idi. Resmen bir halk 
ayaklanması… Bunun engellenmesi ge-
rekti. Her türlü saldırı, karalama, kara 
propaganda aklınıza demokrasi ve in-
san haklarına aykırı ne gelirse polis şid-
detinin yanında devreye konuldu.

Bu çabalar kitle gösterilerinin önünü 
kesemeyince tutuklamalar başladı. Öyle 
ki zaman zaman binlerden bahsedildi. 
Yetkili kişiler emirler yağdırıyordu :”bu 
iş 24 saatte bitecek”, “alanları terk et-
meyenleri bundan sonra terörist ilan 
edeceğiz” gibi açıklamalar gündemi 
doldurmaya başladı. Ancak bunların hiç 
biri kitlelerin önünü kesemedi.   

İşte bu süreç, İzmir ilinde de yaşandı. 
Yürüyüşler, mitingler, çeşitli gösteriler 
şehrin her yanından şehrin merkezi 
alanlarına akan her yaştan insan kitle-
si. Mahallelerde yürüyüşler... Sloganlar, 
duvar yazıları, tweetlerle kendilerinden 
çalınan ve kalanı da çalmaya çalışanlara 
karşı bir tepki...

Tepkinin önünü kesmek için İzmir’de 
önce faceebok ve twitterde tvit atan 
gençleri gözaltına aldılar. Çünkü olay-

lara “bu internet belası” sebep olmuş-
tu. Bunlar hep internet üzerinden ör-
gütleniyorlardı. Bu nedenle gözünü 
korkutmak, engellemek için gençleri 
toplamaya başladılar. Bir operasyon ve 
gözaltılar furyası başlatıldı. O da yet-
meyince “marjinal gruplar” dedikleri 
kişilerin  peşine düştüler. Kendilerince, 
önceden çeşitli demokratik kitle eylem-
lerinde deyim yerinde ise fişledikleri ne 
kadar muhalif sosyalist, komünist, sen-
dikacı, memur, dernek üyesi, taraftar 
grupları varsa toplamaya başladılar. 

Yaşam alanlarını korumak ve ellerinden 
alınmaya çalışılanı savunmak için yapı-
lan protesto gösterilerinin İzmir’deki ilk 
tutuklamaları “Gündoğdu Meydanı”-
na bir şafak vakti yapılan operasyonla 
başladı. Gözaltına alınan sekiz üniver-
site öğrencisiydi. Yapılan sorgulamalar 
sonucunda “Örgüt üyesi olmamakla 
beraber örgüt adına suç işlemek, eylem 
yapmak, Gezi olaylarını tertiplemek, 

Ali AYDIN
Avukat, İzmir Barosu
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halkı kışkırtmak, kamu malına zarar 
vermek, polise taş atmak” vs. gerekçe-
lerle sekiz genç tutuklanarak cezaevle-
rine konuldular.

İşte cezaevine konulanlardan biri de 20 
yaşındaki ELİF KAYA adlı Mühendislik 
Fakültesi öğrencisi idi. “Gezi Eylemleri” 
olarak adlandırılan bu eylemlere kadın-
ların katılımı en üst düzeydeydi. Kadın-
ların kaç çocuk doğuracağı, kürtaj olup 
olmamaları iktidarın en üst yetkilisinin 
iki dudağı arasında idi. Kadın cinayet-
leri, kadın katillerinin cezasız bırakıl-
ması, tecavüzcülerin yargıda her türlü 
indirimden yararlanmaları, işsizlik ve 
yoksulluğun getirdiği sıkıntılar kadın-
ları sokağa taşırmıştı, pek çok yerde ve 
direnişin ön saflarında kadınlar vardı. 
İzmir’deki ilk gözaltına alınan grubun 
içinde olan Elif de onlardan biriydi.  
Dört günlük gözaltı süresinden sonra 
23 Haziran saat 01.00’da tutuklandı ve 
çıplak aramaları ile ün salan ŞAKRAN 
KADIN CEZAEVİNE götürüldü.

Elif’in tutuklama müzekkeresindeki  suç 
hanesinde “terör örgütü üyesi olma-
makla birlikte örgüt adına suç işlemek 
ve eylemlere katılmak” yazıyordu. Ce-
zaevi idaresine göre, bu suç isnadı ile 
gelenler zaten teröristtiler. Üstelik Elif  
“Gezi olayları” nedeniyle gelmiş, bütün 
İzmir’i eylemlere katmış(!) halkı kışkırt-
mış(!) bir kadın olarak geldiğine göre 
her türlü muameleyi hak etmişti...

İlk karşılamada; “GEL ELİF, SENİN İÇİN 
ÖZEL ŞEYLER HAZIRLADIK” denili-
yor. Saat Sabahın 4’ü... İlk olarak, ka-
pağı açık diye elindeki sigara paketi ve  
hijyenik pedleri alınıyor Elif’in... Çünkü  
Cezaevine dışarıdan hiçbir şey giremez, 
ancak insan hariç... Daha sonra Elif için 

hazırladıkları özel şeyin aslında çok da 
özel bir şey olmadığı anlaşılıyor. Sağ-
lığa uygun olmayan ve muhtemelen 
daha önceki çıplak aramalara karşı di-
renenlerin ayak izleri bulunan daracık 
bir odaya alınarak, “soyun, üzerindeki 
her şeyi çıkar, otur kalk “ deniliyor Elif’e 
ve bu direktiflerine karşı çıkmamasını 
ve emirlerini harfiyen uygulamasını is-
tiyorlar ondan.    

Elif bu uygulamaya karşı çıkıyor ve onur 
kırıcı olan bu isteği yerine getirmeye-
ceğini, söylüyor. Zorla yaparlarsa da 
kendilerine yakışanı yapacaklarını be-
lirtiyor. İlk tepki; “biz sizin nerenizde 
ne sakladığınızı biliyoruz” oluyor. Ar-
dından Cezaevi Müdürü aranarak, ELİF 
KAYA denilen teröristin çıplak aramaya 
karşı çıktığı belirtiliyor ve çağrılıyor.  
Gelen müdür “Neden aramayı kabul 
etmiyorsun? Biz buraya gelen herkese 
bunu yapıyoruz. Ne hakla beni bu sa-
atte evimden uyandırıp getirtiyorsun.” 
diyerek Elif’i azarlıyor.

Elif ikna edilemeyince basında çıkan 
görüntülerde de görüldüğü gibi elleri 
arkadan tutularak o ünlü odaya götü-
rülüyor. Elif’in anlatımına göre en uzun 
boylu ve iri olan gardiyan Elif’i köşeye 
sıkıştırıyor ve ardından diğer gardi-
yanlar tarafından zorla soyulup Adalet 
Bakanımızın deyimiyle “utandırmadan” 
4 dakika 6 saniyede aramayı tamamlı-
yorlar. İşin bu tarafı gardiyanlar, Elif ve 
Allaha ayan, ancak bize karanlık... Biz 4 
dakika 6 saniyeden sonra o odadan çı-
kan Elif’in elindeki çamaşırı görünce ne 
olduğunu anlıyoruz elbette.  Ancak bazı 
kişilerce bu görüntü bizim anladığımız 
şekilde algılanmıyor ne yazık ki...

Avukatı olarak aynı gün saat 12.00-
13.00 arasında görüşe gittiğimde, su 

verilmeyen elindeki sigarası alınan, hır-
palanmış, taciz edilmiş, işkence edilmiş 
ve pazar günü olması bahane edilerek 
hiçbir ihtiyacı karşılanmamış bir ELİF ile 
karşılaştım. Gardiyanlardan su istedim 
ve 6-7 saattir su verilmeyen ELİF an-
cak su içebildi. Neymiş geçici koğuşta 
imiş…

Cezaevi idaresi ise hemen;  

“...üst aramanın zorunlu olduğu ko-
nusunda tutukluya bilgilendirme 
yapması üzerine, tutuklu emniyette 
de bu konuda direndiğini, üst arama-
sı yaptırmadığını dile getirdi. Tüm 
ikna çabalarına rağmen tutuklu ELİF 
KAYA üst aramasını yaptırmayacağı-
nı söyledi. Bunun üzerine... Talima-
tıyla adı geçen tutuklu zor kullanma 
yetkisi aşılmadan üst araması yapı-
larak kuruma girişi sağlandı.” 

Şeklindeki tarihsiz bir tutanakla ELİF’e 
yönelik disiplin soruşturması da baş-
latmışlar. İfadeler ne kadar da tanıdık: 
“emniyette de direndiğini, üst araması 
yaptırmadığını, ...zor kullanma yetkisi 
aşılmadan...” gibi. Ülkemizde yetkililerin 
yaptıkları usulsüzlükleri gizlemek veya 
uygulamalarını kendilerince haklı çıkar-
mak için başvurdukları ve hazırda tut-
tukları gerekçeler. Tıpkı işkence davala-
rında da işkence görenlerle ilgili olarak 
tutulan tutanaklarda yazıldığı gibi. Ken-
dilerini sağa sola vurup yaralanmışlar 
(!) Yoksa kimse işkence yapmazmış(!) 
vs.gibi.

Oysa ELİF dört gün emniyette kaldığını, 
orada birkaç kez arandığını, cezaevin-
deki normal aramaya karşı çıkmadığını, 
karşı çıktığının insan onurunu zedele-
yen çıplak arama olduğunu açık olarak 
belirtmiştir.  
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Devamında kes-yapıştır babında ve sa-
dece isimleri ve imzaları değişen ifade-
lerle ELİF KAYA’ya “5275 sayılı kanunun 
43. Maddesinin 2. Fıkrasının b bendi 
gereğince “aramaya karşı çıkma “ eyle-
mini gerçekleştirdiğinden “1 ay süre ile 
ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma 
“disiplin cezası ile cezalandırılmasına” 
karar verilmiştir.

Bahse konu arama biçimi-çıplak arama, 
beden çukurlarında arama, uyuşturucu 
arama, oyuk araması, ince arama- 5275 
sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İn-
fazı Hakkında Kanun metninde bulun-
mamaktadır. İlgili kanunun 36. Maddesi 
sadece kurumun iç aramasına yönelik-
tir. 

Ancak Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi 
ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Tüzük’ün 46./2 maddesinde; 
“Hükümlünün üzerinde, kuruma sokul-
ması veya bulundurulması yasak mad-
de veya eşya bulunduğuna dair makul 
ve ciddi emarelerin varlığı ve kurum 
üst amirinin gerekli görmesi halinde 
çıplak olarak veya beden çukurlarında 
aşağıda belirtilen usullere göre arama 
yapılabilir.“ Tüzüğün ilgili maddesinde 
de belirtildiği gibi “çıplak arama“ yapı-
lır denilmiyor, yapılabilir deniliyor. Yani 
istisnai bir arama şeklidir. Her zaman 
başvurulabilir bir arama değildir. Ancak 
Şakran Cezaevi’nde isitsna cezaevi yet-
kililerince genel bir uygulamaya dönüş-
türülmüştür.

Bunlara rağmen ELİF’e yapılan çıplak 
arama ile ilgili ifadelerine başvurulan 
gardiyanların ifadelerinde geçen “Bu 
bir çıplak arama değildir”, “vücut 
teması olmadan” gibi ifadeler tüzük-
te çıplak arama ile ilgili olarak geçen 

kavramlar ve sözcük gruplarıdır. Gardi-
yanlar gerek tanık olarak gerekse sanık 
olarak alınan beyanlarında ısrarla çıplak 
arama yapmadıklarını söylemektedirler. 
Ancak ifadeleri çıplak arama ile ilgili 
beyanlar taşıdığı açıktır. Deyim yerinde 
ise merdi kıpti şecaat eylerken, sirkatin 
söyler misali.

Yaşanan durum karşısında Karşıyaka İn-
faz Hâkimliğine yaptığımız itirazlar red-
dedildi. Tanık(!) olarak ifadeleri alınan  
gardiyanların çelişkili beyanları, kamera 
kayıtları, basında Şakran Kadın Cezae-
vi ile ilgili çıkan haberler,  TBMM İnsan 
Hakları Komisyonunun Şakran Cezae-
vinde yapmış olduğu inceleme sonucu 
hazırladığı raporlarına rağmen infaz 
hâkimliği itirazımızı reddetti….Oysa ki  
TBMM İnsan Hakları Komisyon rapo-
runda cezaevindeki kadınların çoğunun 
çıplak aramadan geçtikleri, ancak şikâ-
yette bulunmadıkları anlaşılmaktadır 
yazdığı halde…

İnfaz Hâkimliği gerekçeli kararında, bir 
yandan  “çıplak aramanın kural haline 
getirilmesinin AİHS ve iç hukuk mev-
zuatına aykırı ve insan onurunu kırı-
cı nitelikte olduğu hususunda hiçbir 
tereddüt yoktur.” derken, “4 dakika 6 
saniyede çıplak aramanın olmasının 
hayatın olağan akışına aykırı” olacağını 
açıklayarak   çıplak aramanın olmadığı 
kanaatine varmıştır.Hâlbuki hoyratça, 
taciz ve işkence ile yapılan aramanın(!) 
10 kişi tarafından yapılması kaç dakika 
olabilir ki…  10 gardiyanın olduğu ve bu 
gardiyanların ELİF’in elini, kolunu, ba-
caklarını tutarak soyduklarını, istedikleri 
aramayı yaptıklarını ELİF  mahkemede 
açıklamış,  ancak ELİF’in beyanları itibar 
görmemiştir.Mağdurun beyanı esastır 
ilkesi tersine çevrilmiştir.

Yine hâkimlik “ELİF KAYA’nın arama 
sonrasında elinde bulunan çamaşırın 
tutuklunun alt çamaşırı olmadığı kana-
atine varılmıştır.” Şeklindeki gerekçesi 
ile  çıplak aramayı bir bütün olarak gö-
rememesinin yanında insan bedeninin 
bütünlüğünü de algılayamamıştır.  Ka-
rarı kamunun vicdanına bırakalım. 

Bu karar bize “kot pantolonlu kadın ve 
tecavüz” olayını hatırlatmaktadır.( İtal-
ya’da bir tecavüz davasında tecavüze 
uğradığını iddia eden kadına yargı “dar 
ve sıkı bir kot pantolon giydiğinden 
pantolonun tecavüzcü tarafından çıka-
rılmasının hayatın olağan akışına aykırı 
olması nedeniyle tecavüz olayının ol-
madığına ve rızaen cinsel ilişki olduğu-
na karar vermiştir.) 

İtirazlarımızın tüm aşamalarda redde-
dilmesi  nedeniyle   Anayasa Mahke-
mesine Bireysel başvuruda bulunduk.. 
Çıplak aramayı yapanlar hakkında  ay-
rıca  bu  uygulamanın/çıplak aramanın, 
işkence, taciz, hakaret ve küçük düşü-
rücü bir uygulama olduğu gerekçesiyle 
sorumluları hakkında ALİAĞA CUMHU-
RİYET BAŞSAVCILIĞI’NA da  suç duyu-
rusunda bulunduk. Aliağa Cumhuriyet 
Başsavcılığına yaptığımız şikâyetler 
hakkında da kovuşturmaya yer olmadı-
ğına kararı verilmiştir. 

Savcılık dilekçemizde belirttiğimiz ta-
leplerin hiç birini kabul etmemiş,rapor 
alma talebimiz yerine getirilmemiştir. 
Oysa bu tür davalarda rapor oldukça 
önemli bir delildir. Savcılıkça sadece sa-
nıkların beyanlarına ve Elif’in beyanına 
başvurulmuş. Aslında savcılığın resen 
toplaması gereken deliller dahi toplan-
mamıştır. Ağır Ceza Mahkemesine yap-
tığımız itirazlar ise henüz sonuçlanma-
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mıştır.  Olumsuz karar çıkması halinde 
bu konuda da  Anayasa Mahkemesine 
Bireysel başvuru yoluna müracaat ede-
ceğiz.

Yine 6 Ağustos 2013 günü avukat ola-
rak yaptığım ziyarette görüşmek için 30 
dakika kadar beklememe rağmen ELİF 
görüşe gelmedi. Sonra gelen bir gar-
diyan “ELİF görüşe gelmiyor. Nedenini 
sorduğumda, aramayı kabul etmediği-
ni, bu nedenle görüşe gelmeyeceğini 
söyledi. Bir yetkiliyle görüşme talebim 
üzerine yarım saat sonra tamam görü-
şebilirsiniz, ELİF’İ ikna ettik.” Şeklinde 
açıklamada bulundu.

Daha sonra ELİF ile yaptığım görüşme-
de “taciz edercesine arama yaptıklarını, 
kendisinin de buna itiraz etmesi ne-
deniyle görüşe getirmediklerini, ayrıca 
itiraz edince kendisine gardiyan tara-
fından “sen sus, biz sizin nerelerinize 
ne sokuşturduğunuzu biliyoruz“ de-
diklerini söyledi. Aslında bu taciz çıplak 
arama haberlerinin basında yer alması-
nın sonucuydu. Çünkü basındaki ve ka-
muoyundaki yankı cezaevi yöneticileri-
ni tedirgin etmişti. Onun öcü alınıyordu.

ELİF KAYA, bu arama ile ilgili de aynı ge-
rekçelerle “1 ay süre ile ziyaretçi kabu-
lünden yoksun bırakma “ disiplin cezası 
ile cezalandırılmasına” karar verilmiştir. 
Bu disiplin cezası için yaptığımız itiraz 
infaz hâkimliğince reddedildi.

İnfaz hâkimliğine yaptığımız itiraz yine 
sonuçsuz kaldı. Mahkeme “ELİF KA-
YA’nın aramaya karşı çıkması arama 
esnasında gardiyanı itmesi nedeniyle 
cezaevi idaresinin verdiği karar hukuka 
uygundur.” Gerekçesiyle itirazımız kabul 
edilmedi. Ağır cezaya yapılan itiraz so-

nuçsuz kaldı. Hâlbuki ELİF, gardiyanın 
normal bir arama yerine kendisini ta-
ciz etmesi nedeniyle haklı olarak tepki 
gösterip gardiyanı itmiştir. Mahkeme 
kendisini tacize karşı sakınmayı, arama-
yı reddetme olarak değerlendirmiştir.

*ELİF KAYA tutuklandığı 23 Haziran 
2013 günü ile tahliye olduğu 03 Ara-
lık 2013 gününe kadar 2 ay avukatı 
dışında hiçbir ziyaretçisi ile görüşe-
medi. 

*ELİF KAYA cezaevindeyken arkadaş 
ve dost çevrelerden gelen mektupla-
rı verilmezken, çıplak arama haberi-
nin basında çıkmasından sonra çeşit-
li yerlerden, özellikle cezaevlerindeki 
bazı erkek tutuklu ve hükümlülerden 
arkadaşlık teklifi içeren mektup-
lar gelmeye başladı. Ceza evi idaresi 
hiçbir tereddüt göstermeden, bu mek-
tupları ELİF’e hemen ulaştırıyordu. Bu 
uygulamada tacizin başka bir türüydü 
ve cezaevi idaresinin eliyle başka bir bi-
çimde yapılıyordu….  Bu olay ile ilgili 
suç duyurusunda bulunmak istedik. 
Mektupların postayla gönderilme-
si konusunda ELİF ile anlaştık. An-
cak ELİF’in bana göndermek istediği 
mektup “böyle bir adreste, böyle bir 
avukat bulunmamaktadır” gerekçesi 
ile tekrar ELİF KAYA’ya iade edilmiş-
tir.

Gerek İnfaz hâkimliğindeki davalar-
da gerekse 12. Ağır Ceza Mahkeme-
sinde görülen gezi davaları sürecine 
başta İzmir Barosu olmak üzere İz-
mir’deki kadın örgütleri, milletvekil-
leri katılıp destek verdiler. Dava ile il-

gili çeşitli yerlerde basın açıklamaları 
yapıldı. En önemlisi, basın davanın 
her anını takip ederek davayı kamu-
oyuna taşıdı. Gerek ulusal ve gerek-
se de uluslararası basın olaya geniş 
yer ayırmasına rağmen yetkililerden, 
özellikle adalet bakanlığından hiç ses 
çıkmadı. Ancak çok sonraları adalet 
bakanlığı “biz kişileri rencide etme-
den çıplak aramayı yapıyoruz.” Açık-
lamasında bulunarak inkâr edilen 
ve bir türlü kabul edilmeyen çıplak 
aramayı kerhen de olsa kabul etmek 
zorunda kaldı.  

Çıplak arama kadın bedenine yönelik 
şiddetin başka bir türüdür. Bu bir iş-
kencedir, tacizdir. Egemenler her alan-
da olduğu gibi kadın bedeni üzerinden 
kitleleri teslim almaya çalışmaktadırlar. 
Çıplak arama özellikle muhalif kesimle-
re uygulanan bir işkence türüdür. Gerek 
uluslararası sözleşmelerde gerekse iç 
mevzuatta çıplak arama insan onuruna 
yönelik bir hareket olarak görülmekte-
dir. İşkence, eziyet, taciz suçunu oluş-
turmaktadır. Ülkemizde sol, sosyalist, 
komünist, LGBT bireyler gibi muhalif 
kesimlere sıklıkla uygulanmaktadır. An-
cak uygulama karşısında sessiz kalın-
dığından, kadınların toplumsal baskı 
kaygılarından dolayı çıplak arama ka-
muoyunun gündemine fazla girmemiş-
tir. Özellikle gezi tutsakları, ELİF KAYA 
ve UTKU KALI davaları ile gündeme 
girmeye başlamıştır.

Mücadele ve direnme azmi bu işkence 
türünü de tarihin çöplüğüne atacaktır. 
ELİF KAYA bu direncin adı olmuştur. Bu 
nedenle DİREN KADIN diyoruz.
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İlk Kadın Filozof Hypatia Anısına...

Esin ASLAN
Avukat, İzmir Barosu

HYPATİA, Matematikçi Theon’un kızıydı 
ve babasıyla birlikte matematik çalıştı. 
daha sonra genç Plutarch ile çalışmala-
rına devam etti. İskenderiyede, Neop-
latonist Felsefe Okulu’nun başı oldu ve 
matematik, gökbilimi konularında ya-
zılar yazdı. Güneşi, ay ve yıldızları göz-
lemleyen, ölçümler yapan astrolobun(*) 
mucidi olarak da bilinir. Tarihte kadın 
olarak saygı duyulacak, izler bırakmış 
biridir. Hıristiyanlar tarafından kadın 
olduğu ve dine olan inançları Hıristiyan 
başpiskoposunun inançlarına benzer 
olmadığı için (pagan) ders verilmesine 
de karşı çıkıldı. 415 yılında Hıristiyanlar 
tarafından öldürüldü.

Hypatia, İsa’dan sonra 400’lü yıllarda 
İskenderiye’de yaşamış, geometri ve 

“Filozoflar şimdiye kadar dünyayı sadece erkeklere göre yorumladılar. Fakat onun 
insanlık bakımından değiştirilebilmesi kadınca da yorumlanmasını gerektirir.”

Irmtraud MORGNER

psikoloji eğitimi almış, ileri matematik 
dersleri vermiş bir pagandı. 415’te Hı-
ristiyan keşişler tarafından linç edilerek 
öldürüldü. Bu olay özellikle Aydınlan-
ma döneminde popülerleştirilerek bir 
Hypatia efsanesi haline geldi. Sanatla 
süslenmiş, duygusallık ve ideolojik ön-
yargılarla çarpıtılmış bu efsane günü-

müze dek varlığını sürdürmüştür. Ay-
dınlanma döneminde Hypatia efsanesi 
bir sembol olarak kullanılmıştır: Hypa-
tia, “Hıristiyan bağnazlığının masum bir 
kurbanı; öldürülmesi ise, Yunan tanrıla-
rıyla beraber, sorgulama özgürlüğünün 
de ortadan kalkışının bir simgesi olarak 
ele alınmıştır.” Kiliseye muhalefetiyle 
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tanınan Aydınlanmanın ünlü düşünü-
rü Voltaire, Hypatia’yi ‘kilise ve vahiyle 
gelen dine olan başkaldırısını’ dile ge-
tirmek için kullanmıştır. Hypatia figürü 
kilise yandaşları tarafından da sıkça kul-
lanılmıştır. Tabiî ki bu eserlerde Hypa-
tia “Hıristiyanlığa karşı korkunç bir kin 
besleyen”, hoşgörüden uzak, kocasını 
genç erkeklerle aldatan, ahlâksız kadın 
imgesiyle sunulur. Her iki imgelemede 
de gerçekle kurgu birbirine karışmış-
tır. Daha sonraki eserlerde bu iki imge 
sentezlenmeye çalışılmıştır. 1827’de 
İtalyan bir şair Hypatia efsanesini kur-
gusal bir yaşam öyküsüne dönüştürür. 
Burada Hypatia’nin yaşamına ait ögeler 
İskenderiyeli Azize Catherine efsanesiy-
le iç içe geçer. Çok ironik görünse de 
Hypatia İsa ile özdeşleşiyor, her ikisi de 
öldürülüşleriyle sehitlik mertebesine çı-
kıyorlar. Ne de olsa Hypatia “yiten bir 
uygarlığın; sanatla doğaüstü, tanrısal-
lıkla maddecilik, ruhla beden arasında 
kusursuz bir uyum kuran Yunan dünya-
sının kurtarılması için verilen savaşımın 
son kurbanıdır.” Hypatia figürü edebi-
yatta yeni bir boyutla da sunulacaktır.

Açıktır ki Hypatia’nin gördüğü ezi-
yet büyük ölçüde bu küstahça ve batıl 
kadın düşmanı eğilimden kaynaklan-
maktadır. Önceleri özgür, düşünsel ola-
rak bağımsız ve üretken olan kadınlar 

baskıyla susturulmuşlardır. İskenderiye 
Başpapazı St. Cyril (MS 315-386), Hıris-
tiyanlığın temel inanışlarını anlatırken, 
ve örneğin dünyanın dört çevresi itiba-
riyle duvarlarla çevrili bulunduğunu ve 
düz olduğunu, ya da Meryem ana’nın 
bakire olarak İsa’ya hamile kaldığını 
ve bunun bir tanrı mucizesi olduğunu, 
ya da müspet ilme aykırı buna benzer 
şeyleri dinsel gerçekler diye açıklarken, 
o dönemin çok ünlü bir matematikçisi 
olan Hypathia (MS 370-415), eski Yuna-
nın akılcı bilimlerini öğretmekle meş-
guldü. Kuşkusuz ki akılcı verilerin bel-
letilmesine müsamahakar kalmak Kilise 
bakımından pek tehlikeli bir şeydi. 

Bilindiği gibi Kilise o tarihlerde artık 
Hıristiyanlık devlet dini haline girdiği 
için tam manasıyla güçlenmiş sayılır-
dı. Tehlikeyi sezdiği içindir ki, Hypathia 
‘nin hakkından gelebilmek için St.Cyril’ 
e destek oldu. Günlerden bir gün Hy-
pathia yakalatıldı, çırılçıplak soyularak 
din adamları tarafından sokaklarda do-
laştırıldı, saçlarından sürüklenerek bir 
Kilise’ye sokuldu ve orada vücudu pa-
ram parça edilerek etleri kemiklerinden 
ayıklandı ve kalan kısımlar ateşte yakıl-
dı. Bu vahşetin  sonucu  eski Yunan’dan 
gelme akılcı bilimlerin okutulmasına 
son verildi ve Tanrı sözleri diye bilinen 
İncil dışında gerçek aranamayacağı ilan 

edildi; böylece akılcı düşün geleneğine 
kesin olarak son verildi. 

Böylece Kilise, akılcılığa karşı başlatmış 
olduğu üç yüz yıllık savaşı tam bir za-
ferle süslemiş oldu. Batı artık “Karanlık 
çağ” dönemine girmişti; bundan böyle 
din doğmaları ilm’in ve ahlak’ın kendisi 
sayılacaktır. Bu dönem bin yıl sürecek ve 
bu süre boyunca  ilim yapmak isteyen-
ler cahil diye damgalanacak, dinsiz diye 
suçlandırılacak, zindanlara atılacaktır. 
Eski Yunan’dan kalma akılcı bilim verile-
ri yalan sayılacak, unutturulacaktır. 

Bu Karanlık Çağ, bin yıllık bir sapmadan 
sonra, gerçeklerin din kitaplarında değil  
akıl verilerinde yattığının anlaşılmasıyla 
son bulacaktır.

BİLİMSEL BAŞARILARI

Babası tarafından çok iyi eğitilen Hy-
patia, hiç evlenmemiş ve “Antik ideale 
uygun “salt bilim yapan kadın” ideali-
ne uygun bir yaşam sürmüştür. Bütün 
dinlerin temsilcilerine ders vermiş ve 
saygınlığını hep korumuştur. Kilise ta-
rafından “inançsız kadın” olarak görül-
düğünden, vahşice öldürülmesinden 
sonra onunla ilgili her kayıt ve belge de 
özellikle yok edilmeye çalışılmıştır. 

Öğrencilerinden Kyrene’li Synesios’a 
yazdığı mektuplar günümüze kadar ge-

İzmir Barosu Bülteni 8 Mart 2014 Özel Sayısı- 15 -



lebilmiştir. Cebir’in babası sayılan Diop-
hant’in Aritmetica’sına yaptığı 13 ciltlik 
yorum en önemli yapıtlarındandır. Elips 
kesitler hakkında 8 ciltlik bir çalışmanın 
yazarıdır.Buna dayanarak, düzensiz ge-
zegen yörüngelerinin hesabı yapılabil-
mektedir. Pagan felsefesi Hıristiyanlar 
için dinsizlik olduğundan Hypatia’nın 
tüm felsefi görüşlerini içeren yapıtları 
yok edilmiştir. Özgür düşündüğü için 
linç edilen bu kadını en güzel anlatan 
Carl Zitelmann şöyle diyor; “Hypatia, 
sonradan cadı kovalamaları ile kana 
susamışlık derecesine varan kadın düş-
manlığının ilk kanlı kurbanı olmuştu. 
Hypatia, adsız yüz binleri temsil ediyor. 
Bu yüzden onun adının tarihten silin-
memesi gerekir.”

Yukarıda kısaca hayat öyküsü verilen ilk 
kadın matematikçi ve felsefeci HYPA-
TİA,  dışında tarih sayfalarında yer alan/
almayan ya da tarihi yazan erkekler ta-
rafından çarpıtılarak hikayeleri verilen 
birçok başarılı kadın yaşamıştır. 

Antikçağ da yaşayan bir çok kadın fi-
lozof olmasına rağmen, hiçbiri insanlar 
tarafından bilinmemektedir. Özellikle 
ünlü felsefeci  Sokrates’in hocalarından 
iki tanesinin kadın olduğunu ve Sokra-
tes’in diyalog yöntemini Miletli Aspa-
sia’dan (kadın felsefeciden) öğrendiğini 
pek az insan bilmektedir. Sokrates’in di-

ğer kadın felsefe hocası ise Mantinealı 
Diotima’dır. 

Ana erkilliğin yerini  ata erkilliğe bırak-
tığı dönmeden beri kadınlar, ev işleri-
ne hapsedilmiştir.Söz hakkı, düşünme 
hakkı, evleneceği kişiyi seçme hakkı 
gibi birçok hakkı gaspedilmiş, zeka ve 
yaratıcılık gerektirmeyen, çamaşır bula-
şık çocuk bakımı gibi tüm angarya işler 
kadına bırakılmıştır. 

Okuma yazma öğrenmesi bile engel-
lenen kadınlar hakkında  entellüktüel 
erkekler tarafından alay edilircesine, ka-
dınların yazar, şair filozof olamayacak-
ları dikte ettirilmiştir topluma. Binlerce 
yıllık ata erkil sisteme rağmen yetenek-
lerini geliştirmeye çalışan kadınların 
karşısına, önce eşleri, çocukları aileleri 
ve  son olarak da devlet çıkmıştır. Devle-
tin düzeni bellidir, ataerkil yönetim be-
nimsenmiştir ve bu sistemin karşısında 
olan tüm kadınların katli vaciptir. Zaten 
son 7 yılda 4 bin  kadının öldürülmesi 
ve hala öldürülmeye devam edilmesi 
ve devletin ciddi anlamda hiçbir önlem 
almaması, ataerkil düzenin devam ede-
ceğinin göstergesidir. 

Biz kadınlar toplumun yarısıyız ancak 
hayatımızın yarısını bile özgür yaşaya-
mıyoruz.Toplumdaki en kötü benzet-
meler biz kadınlar üzerinden yapılır. Karı 

gibi kırıtmak, karı gibi dır dır etmek,karı 
gibi vurmak, karı gibi ağlamak…ve ni-
celeri..

Bu iki bin yıllık ata erkil sistemin en bü-
yük zaferi ise, kadınlara ata erkil sistemi 
benimsetmek olmuştur. Yani biz kadın-
lar  “erkek egemenliğini öyle bir içsel-
leştirmişiz” ki, terbiye edilen fil yavruları 
gibi, zincirlerimizi hiçbir zaman kırama-
yacağımızı beynimize işlemişiz ve bu-
nun sonucunda da  tüm yaratıcılığımızı 
ve  yeteneklerimizi kaybetmişizdir.

Biz kadınlar gün be gün zaten hayatı-
mızı kaybetme riski ile yaşamaktayız. 
Bunun içindir ki zincirlerimizden başka 
kaybedecek bir şeyimiz yoktur artık.

İlk kadın filozof Hypitya’dan, savaşçı 
kadın atalarımız Amazonlardan, devrim 
için savaşan Rosa ve Klara ‘dan günü-
müze biz kadınların mücadelesi tüm 
baskı,şiddet ve ölümlere rağmen de-
vam edecektir. 

Yeter ki biz kadınlar beynimizde, ken-
dimiz ile ilgili olan önyargılardan kur-
tularak, yaşamın her alanında başarılı 
olacağımıza dair inancımızı kaybetme-
yelim. 
(*)Birçok yön bulma ve tahmin pozisyonları için 
kullanılmıştır.
Güneş, ay, gezegenler ve yıldızlar belirlenmesi, 
yerel saatle verilen enlem, arazi ölçümü, ile he-
saplamak için kullanılan kıble yi de bulmak için 
kullanılan saatlerdir. (itusözlük.com)
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Küba Halk İktidarı,
Küba’da Yaşam ve Kadın

27 Ocak - 5 Şubat Tarihleri arasında 
José Marti Küba Dostluk Derneği’nin 
Kültür Turu programı ile olağan üstü 
bir Küba gezisine katıldım. Gezinin tüm 
ayrıntılarını anlatmayı daha ilerideki  bir 
tarihe bırakıyorum. İnsanlık tarihinde, 
en çok ana tanrıçaya sahip güzel Ana-
dolulun en yürek yakan konusu, “YA-
ŞAM VE KADIN” KÜBA’DA ne anlama 
geliyor, nasıl dönüştürülüp geliştirilmiş 
tüm kazanımları ve rakamları bu yazının 
konusu olacak. Tur rehberimiz sevgili 
Nahide ÖZKAN’DAN Küba’da Kadın ko-
nusunda daha geniş bilgilenmek için bir 
yetkiliyle görüşmek istediğimi ve bana 
bir randevu ayarlamasını, rica ettim. Bu 
buluşma özel rica ile gezinin son günü 
ayarlanabildi. Küba Kadın Federasyonu 
(FMC) Uluslararası İlişkiler Sorumlusu 
Carolina Amador Perez ile yaptığımız 
keyifli, sıcak, dostluk dolu söyleşinin 
avucumdaki sıcağını 8 Mart günümüz-

de tüm emekçi kadınlara ulaştırabilir-
miyim bilmiyorum. Ama bültenimizin 
ulaştığı tüm kadınlarla, Kübalı Kadın-
ların gönençli kazanımlarını paylaşmak 
keyifli olacak.

Küba’ya ait ve Küba’da kadınların kaza-
nımlarına ait anlatılacak çok şey var. Ül-
kemizle karşılaştırma yapmadan sadece 
Küba gerçeği yazının konusunu oluştu-
racak. Yorum ve karşılaştırma işini yazıyı 
okuyanlara bırakıyorum.

FMC (KÜBA KADIN FEDERASYONU)   

Aşağıdan yukarıya doğru, her kade-
mede örgütlü Küba toplumunda, dün-
yada saygın bir yeri ve ağırlığı olan 
Küba Kadın Federasyonu (FMC), özgün 
anlatımları ile örgütlerini şöyle tanım-
lıyor: “Tabandan örgütlenen FMC halk 
iktidarının hayata geçirilmesinde dev-
let kurum ve mekanizmalarının yanı 
sıra yüksek toplumsal katılımı amaçla-
yan Küba toplum projesi çerçevesin-
de tasarlanmıştır. 14 yaş üstü Kübalı 
kadınların %89 unu kapsamaktadır.”          
Küba, 11 milyon dolayında nüfusa sa-
hip. FMC’NİN üye sayısı ise 4 milyon. 
Devrim öncesinde, Devrimi ateşleyen 
kahraman topluluğun programında, 
“Kadınların Kurtuluşu” bağlamında yer 

alan ilkelerin, hayata geçirilmesi amacı 
ile Devrimden hemen sonra 28 Ağustos 
1960’ta, devrimin öncü kadınları tara-
fından kurulmuş bir dernek. Küba ka-
dınlarının eşitlik programları Küba Dev-
rimi’nin de programı olarak var olduğu 
için devrimden sonra ilk kurulan dernek 
FMC olmuş. Küba Hükümeti, kadınları, 

Gönül YAVUZ
Avukat, İzmir Barosu
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“TEMEL ÖNCÜ GÜÇ” olarak tanımlamış 
ve tanımış.

FMC bir sivil toplum örgütü. Yapılan-
ması ve çalışmaları ile toplumsal so-
rumluluk anlamında Kübalı Kadınları 
çok geniş bir çerçevede kucaklayan, 
onlardan destek alan ve beslenen, kadı-
nın toplumsal dik duruşuna çok önemli 
destek sağlayan, hayati değer taşıyan 
kocaman bir devlet aygıtı gibi.  

Küba Halk İktidarı hiçbir Sivil Toplum 
Kuruluşuna ve tabi FMC’ ye de kaynak 
aktarmıyor. Her dernek kendi öz kay-
nakları ile varlığını sürdürüyor. Küba 
Halk İktidarı, Derneklerin çalışmalarını 
gerçekleştirdikleri bina, büro v.b. yerleri 
sağlıyor ve manevi destek veriyor. Der-
neğin,  üyelerinin ödemekte zorlanma-
yacakları düşük bir aidatı var.

FMC kurulur kurulmaz, dönemin (1960’lı 
yıllar) koşullarına uygun iki kampan-
yada etkin olarak yer alıyor. Birincisi 
Okuma –Yazma Seferberliği; Bu sefer-
berlikte, kadınlar iki önemli rolü hakkını 
vererek yerine getiriyorlar. Öğretici ve 
öğrenci olarak sürece aktif olarak ka-
tılıyorlar. Bir sene içinde okuma-yazma 
oranı %100’e ulaşıyor. Yazımın başında 
karşılaştırmaları okuyana bırakacağımı 
söylememe rağmen, Carolina’yı dinler-
ken, Dünyadaki en özgün örneklerden 
biri olan Millet Mekteplerini düşünme-
den edemiyorum. Ayrıntılara girmeden 
özet olarak verdiğim bu süreçte kadın-
ların geleneksel toplum yapısına karşı 
ne çok destan yazdıklarını anlatmaya 
kalkışmayacağım.

İkinci kampanya, kreşlerin yaygınlaştı-
rılarak açılması için başlatılan kampan-
ya ile inanılmaz bir başarı elde ediliyor. 
Kreşler; kadın iş gücünün ekonomiye 
katılmasının önünü açıyor. Topluma, 
çocuğun büyütülmesinde, toplumun ve 
babanın da anne ile aynı ölçüde sorum-
luluk taşıması gerektiği iletisini en iyi 
biçimde veriyor. Kız ve erkek çocukların 
kreşten itibaren birlikte eğitim görmesi 
geleneksel yine yapıya bir ileti niteliğin-
de. Kadın erkek eşitliği kreşten itibaren 
yeni nesillere kazandırılıyor. 

FMC, ulusal ve uluslararası düzlemde, 
KADINLARIN HAK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ 
İÇİN önemli görevleri üstlenmiş ve bü-
yük bölümünü başarıyla amaca ulaştır-
mış bir örgüt. 

Bu bağlamda Ulusal Aygıt niteliğindeki 
FMC uluslararası düzlemde toplumsal 
cinsiyet konularında referans noktası 
olarak kabul edilmekte. Birleşmiş Mil-
letler Örgütü’nün farklı organlarında 
Küba Resmi Delegasyonunun bir parça-
sı olarak uluslararası birçok birliğin katı-
lımcısı. Aynı zamanda BM Genel Kurulu, 
BM Kadının Yasal ve Toplumsal Statüsü 
Komisyonu, Latin Amerika İktisadi Ko-
misyonu, BM Kadına Karşı Ayrımcılığın 
Ortadan Kaldırılması Komitesi ve ben-
zeri organlara soru önergeleri sunul-
ması, önergelere yanıt verilmesi, karar 
ve çalışmalara katkı sağlanması FMC 
tarafından gerçekleştirilmekte. BM İk-
tisadi ve Sosyal Konseyi (ECOSOC), 
1997 yılında, FMC’ ye Danışman Sivil 
Toplum Kuruluşu statüsü vermiş. Bu 
statünün korunması bir takım zorunlu 
koşulların yerine getirilmesi ile müm-

kün olabilmektedir. Bu konuda FMC er-
ginliğini fazlasıyla ispat etmiş bir örgüt.

FMC, ulusal düzlemde, kadınların iler-
lemesindeki öncü rolü nedeniyle Yasa 
taslağı hazırlayıp meclise yasa önergesi 
verebiliyor. 1975 yılında çıkarılan daha 
sonra ki yıllarda revize edilen Aile Kanu-
nu FMC’nin etkin katılımı ile oluşturul-
muş. Yasa ile Küba ailesinin işleyişi, so-
rumluluk dağılımı, kadının aile içindeki 
yeri, evlilik içi veya dışı olarak çocuklar 
gibi konularda düzenlemeler yapılıyor. 
Kübalı rehberimiz Jesus’tan aldığım, 
Küba’da boşanmaların çok olduğu 
bilgisini de burada eklemeliyim. Çok 
önemli bir nokta da hiçbir yasa FMC’ 
ye danışılmadan mecliste oylamaya 
sunulmuyor. Bunun nedeni, FMC’nin, 
çıkarılacak yasada kadın-erkek eşitli-
ğine aykırı bir durum olup olmadığı-
nın denetlemesini yapma işlevi. Eğer 
kadın-erkek eşitliğine aykırı bir sap-
tama yapılırsa yasa tasarı halindey-
ken düzeltiliyor.

Carolina, uzun sohbetimizde, kadın 
örgütlenmesinde geldikleri noktaya 
ulaşmalarının çok kolay olmadığını be-
lirtiyor. Daha kat edilecek çok yollarının 
olduğunu, ailelerin dönüştürülmesinin 
çok zaman aldığını, ev ortamında daha 
fazla demokratikleşmeye ihtiyaç oldu-
ğunu, kadın ve erkeğin, kadın-erkek 
rolleri üzerine düşünce biçimini değiş-
tirmesi gerektiğini, Toplumsal yaşama 
katılımın tüm bireylerle sağlanması 
gerektiğini, belirtiyor.  Kadınların, en 
yetkin üst düzey görevler alsalar dahi 
geleneksel yapı içinde, hala eve girince 
mutfağın yönetimini üstlenmeleri örne-
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ğini veriyor.  Her şeyden önce bir kadın 
örgütü olarak görevlerinin Devrimin 
korunması ve savunulması olduğunu, 
bu sağlanamazsa tam eşitliğin hayata 
geçirilmesinin olanaksız olduğunu vur-
guluyor. 

FMC, kurulduğundan itibaren sürek-
li, hedeflerini ve metotlarını toplumsal 
gereksinmelere göre değiştirip geliştir-
miş.     

Küba toplumunun aklın yolunu kay-
betmeden, devrime, bilime ve insana 
inancı ile elde ettiği başarı öykülerinin, 
mümkün olduğunca dar bir alana sıkış-
tırmaya çalıştığım bu yazı kapsamında, 
FMC’nin çalışmalarının ve başardıkla-
rının, çok küçük bir bölümünü aktara-
bilirim. Küba’nın çatışmasız, neşeli, 
zekice sorun çözme yöntemleri, ken-
dine ve ulusuna güveni, Sosyalizmin 
uygulanmasındaki deneyim yetkinli-
ği sayesinde umut, yaşayan, çoğalan, 
yeşeren ve sürekli gelişen, elle tu-
tulur bir nesneye çevrilmiş. KISACA 
“KÜBA İYİ GİDİYOR” DOSTLAR.

Türk Dilinin Büyük Ustası NÂZIM’IN 
dizeleri ile geçiş yaparak KÜBA’DA ka-
dınların elde ettiği başarıları sayılarla 
aktarmaya çalışacağım. 

“Sayılar bebelerin kundakları
Sayılar tabutları şehirlerin
Öldürülmüş
Öldürülebilecek olan
Sayılar tohumlardır umudumuzun avu-
cunda
Sayılar yakalaşan bir şeyleri bildirir
Sayılar bildirir uzaklaşan bir şeyleri
Nedir yaklaşan bize

Bizden uzaklaşan nedir
…” Diyor Nâzım.

Küba’da sayılar kadınlardan yana büyü-
yor, kadınlara karşı tüm durumlarda ise 
küçülüyor.

Küba’da FMC’nin çabaları ile kadınların 
ÖZERKLİK elde etmesinin amaçlayan ve 
tüm toplumu kapsayan eğitimleri saye-
sinde tüm Kübalı kadınların, seçme-se-
çilme, kendi yaşamları hakkında karar 
alma, ihtiyaçlarını giderme, çıkarlarını 
koruma, kendi yaşamlarını anlamlı kıl-
ma, kendi kişisel gelişim ve zenginleş-
me süreçlerinin öncü öznesi olma yete-
nekleri artmış. 

KÜBA’LI KADINLARIN İKTİSADİ 
ÖZERKLİKLERİ:

* Ücretli işe erişimde ve ücret uygula-
masında ayrımcılık yok edilmiş. Kendi 
gelir kaynaklarını elde etme fırsatına 
sahipler.

* Ailenin gelirler, yaşam koşulları ve aile 
içerisindeki iktidar ilişkilerinde kadın 
söz sahibi. 1953 yılında hane halka-
larının % 14,4’ü kadını aile reisi olarak 
tanımlarken, 2002 yılında bu rakam % 
40,6 ya yükselmiştir.

• Devlet sektöründe çalışanların % 
48 i kadın.

• Kendi hesabına çalışanlar arasında 
kadınların oranı %29 dur.

• Geleneksel olmayan mesleklerin 
içinde % 50’nin üzerinde kadın var.

• Turizm sektöründe çalışanların  % 
40,4’ü kadın.

• Öğretmen, öğretim üyesi ve bilim 
insanları arasında  %81,9 u kadın.

• Hekimlerin % 60,2 si, sağlık sektö-
ründe çalışanların % 78,5 i kadınlar-
dan oluşmakta ve sağlık alanında 
enternasyonal görevlerde bulunan-
ların % 64,2 si kadındır.

• Hâkim ve Savcıların % 70 ten fazlası 
kadın,

• Teknik personelin % 36,7 si, mü-
hendislerin % 31 i kadın

• Kooperatiflerin iktisadi denetimin-
de yer alan kadınların oranı %59, 
yönetiminde yer alan kadınların 
oranı % 64 tür.

KÜBA’LI KADINLARIN FİZİKSEL 
ÖZERKLİKLERİ:

• Kadın kendi bedeni üzerinde söz 
sahibidir.

• Cinsel haklarını ve üreme hakları-
nı tam olarak kullanırlar. Eğitim ve 
öğretim sisteminin her aşamasında 
cinsel eğitim programları uygulan-
maktadır. Üreme konusunda özgür 
ve sağduyulu seçim hakkı ve kürtaj 
hakkı vardır.

• FMC ve hükümet, kadınların biyo-
lojik, psikolojik yönden korunması 
ve yeterli düzeyde gelişimlerinin 
sağlanmasına yönelik programlar 
hazırlar. Anne-çocuk sağlığı konu-
sunda sürekli iyileştirmeye yönelik 
strateji politikaları geliştirilmekte-
dir.
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• Önyargılar nedeniyle kadını dam-
galayan her türlü toplumsal değer 
biçiminin değiştirilmesi için çalış-
malar yapılmaktadır. Tam da bu 
noktada bana, çevremde sorulan 
Fahişelik konusuna Küba’da üreti-
len çözüm biçimini anlatmak iste-
rim. Sovyetler Birliği’nin dağılması 
sonrasında 1990’lı yılların başında, 
ekonomisinin % 87 sini kaybeden 
Küba’nın kendini toparlama süreci 
sancılı oluyor. ABD tarafından uy-
gulanan ciddi ekonomik soy kırımı 
(dikkat ediniz ambargo dedikleri 
şey ambargonun çok ötesinde in-
sanları imhaya yönelmiş) ülkede 
fahişelik gibi eski hastalıkların yay-
gınlaşmasına yol açıyor.  Kapitalist 
sistem bu durumu kendine malze-
me yapmak için elinden geleni ya-
pıyor. Küba Hükümeti çok yerinde 
ve akıllıca aldığı önlemleri uygula-
maya koyarak sorunu kısa bir süre-
de çözüyor. Öncellikle İtalyanların 
seks amaçlı turlarını yasaklıyor. Bu 
işin ticaretini yapanlara ve yapma-
ya çalışanlara ciddi cezalar veri-
lerek hapse atılıyor. Bu dönemde 
fahişelerin hepsi toplanarak reform 
kamplarına gönderiliyor. Reform 
kamplarında psikolojik desteğin 
yanı sıra meslek kursları ve iyileştir-
me programları uygulanıyor. Kamp 
sonrasında kadınların ellerine bir 
uyarı mektubu verilerek yaşadıkları 
yere geri gönderiliyor. Yaşam alan-
larında sokakta veya mahallede ör-
gütlü, Devrimi Savunma Komiteleri 
(CDR) devreye sokuluyor. Birbirle-
rini yönlendirip rehabilite ederek 

sorun, insani bir boyutta çözüme 
ulaştırılıyor. CDR örgütlenmesi başlı 
başına, bir kitap oluşturacak bü-
yüklükte, özgün bir başarı destanı. 
Bu yazının sınırları içinde CDR’yi 
anlatabilmenin olanağı yok.  Fahi-
şelik tüm dünyada insanın alınıp 
satıldığı bir sektör olarak varlığını 
sürdürürken Küba’da hiçbir kadına 
hiç kimse zorla fahişelik yaptıramaz 
noktasına getiriliyor.. Her şey görü-
nür ve göz önünde, bireyin tercihi 
ile yapıldığı için kapitalist bakışta 
hazımsızlığa yol açıyor. Küba’da 
tercihini fahişelikten yana kullanan 
bir kadın belki kınanabiliyor ama 
ona asla dışlanmışlık duygusu ya-
şatılmıyor. Küba Hükümeti’nin, ka-
pitalist sistem ülkeleri gibi kadına 
vesika verip genelev veya benzeri 
kurumlarda çalıştırması ve bu sö-
mürüden devlete gelir sağlaması 
gibi ikiyüzlü bir ahlaksızlık yapma-
dığı kesin. Kübalı kadınların göz 
kamaştıran başarıları, tek tük bir iki 
olaya indirgenerek değerini kay-
betmeyecektir.

• Küba’da kadınların yaşam beklenti-
si 80 yıldır.

• 2013 sonu itibari ile bebek ölümleri 
%0 4,2 (binde 4,2)

• Kübalı gebe kadınlar ortalama 16 
kez tıbbi muayeneden geçmekte-
dir. Doğumsal aykırılıklara, doğum 
öncesinde tanı konulmakta,  gebe-
liğe bağlı hastalıklar takip edilmek-
te ve gebe evlerinde bakım imkânı 
sunulmaktadır. Gezi sırasında, bir-

çoğunu görme fırsatını yakaladığı-
mız gebe evleri,  doğumevi değil. 
Bu evler sorunlu gebeliklerde yar-
dım merkezi olarak hizmet veriyor-
lar. Tüm risk grupları gebeliklerini 
sağlıklı koşullarda tamamlamak 
için doğuma kadar bu evlerde ko-
nuk ediliyor. Doğum aşamasında 
doğum evine gönderiliyor. Riskli 
sadece fiziki olarak tanımlanmıyor. 
Örneğin; kırsal kesimde yaşamak, 
5. katta oturuyor olmak, tansiyon 
hastası olmak ve benzeri her türlü 
durum risk oluşturuyor. Doğumla-
rın %99,9 u uzman bakımı altında 
sağlık kuruluşlarında gerçekleş-
mekte.

• Bebeklere öncelikli bakım sağlan-
makta doğumsal hastalıklara erken 
müdahale edilmektedir.

Küba’da sağlık sisteminin başarısı, bir 
ABD’li yönetmen olan Michael Moo-
re’un “SICKO” adlı belgeselinde, 11 Ey-
lül kahramanı bir grupla birlikte tanık-
lıkları ile çok güzel anlatılmakta. Merak 
edenler için Michael Moore, sağlık sis-
temlerini, ABD, birkaç Avrupa ülkesi ve 
Küba olarak karşılaştırmalı ele alınmış 
ve insan odaklı güzel bir belgesel hazır-
lamış. Bu etkileyici belgeseli, yazıyı ha-
zırlarken oğlumun önerisi üzerine izle-
dim. Dünyaya çok şey anlatmış aslında. 

KÜBA’LI KADINLARIN KARAR ALMA 
SÜREÇLERİNDE ÖZERKLİKLERİ:

Kübalı Kadınlar yönetim süreçlerinde 
etkin sorumluluk almaktadır.

• Her düzeyde yöneticilerin % 32,5’i 
kadın
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• Kamu sektöründe yöneticilerin 
%46’sı Kadın

• 8 bakan 42 bakan yardımcısı kadın 
(Eğitim Bakanı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı, Bilim Teknoloji ve 
Çevre Bakanı, Adalet Bakanı, İç Ti-
caret Bakanı, Maliye Bakanı, Gıda 
Sanayi Bakanı, Devlet Su İşleri Ba-
kanı)

• *Halk İktidarı Ulusal Meclisi için-
deki milletvekillerinin % 48,8’i ka-
dın. (Bu oran dünya ortalamasında 
yalnızca% 20, sadece 33 ülkenin 
parlamentosunda kadın oranı %30 
ve üzeri) Küba’da milletvekillerinin 
maaş almadığını da belirtelim.

• Devlet Konseyi üyelerinin % 41,9’u 
kadın.

• Halk iktidarı Vilayet Meclisi Başkan-
larının % 66,6’sı kadın.

• Küba Komünist Partisi Merkez Ko-
mite Üyelerinin %41,7’si kadın. 

• Küba Gençlik Birliği kadrolarının % 
52,1’i kadın

• Devrimi Savunma Komiteleri (CDR) 
adlı mahalle komitelerinin üyeleri-
nin % 64,4’ü kadın.

• Küba Merkez Sendikası üyelerinin 
% 57’si kadındır.

• Küçük Tarım Çiftlikleri Ulusal Birliği 
(ANAP) üyelerinin %41’i kadın. 

KÜBALI KADINLARIN EĞİTİM SİSTE-
MİNE ERİŞİMİ DE GÜVENCE ALTIN-
DADIR

• Toplumda ortalama eğitim süresi 
9,5 yıl

• Kız çocuklarının temel eğitime ka-
tılma oranı % 99 (1959’da bu oran 
%56)

• Üniversite mezunlarının % 63,6’sı 
kadınlardan oluşuyor

• Ekonomide göreve yerleştirilen (is-
tihdam edilen) kadınların % 74,37’si 
yüksek öğrenim mezunu (bu oran 
erkekler arasında % 55,6’dır)

• Teknik meslek sahiplerinin % 66’sı 
kadınlardan oluşuyor (bu oran 
ABD’de % 47,9’dur),

• Geleneksel olarak erkeklere ait gö-
rülen uzmanlık alanlarında ve mes-
lek dallarında  da kadınların yaygın 
varlığı söz konusudur.

• Nitelikli iş gücünün % 27,2’si kadın-
lardan oluşmaktadır.

• Bilim ve Teknik İnovasyon Sistemin-
de göreve yerleştirilen iş gücünün 
% 53,5’i kadınlardan oluşmaktadır. 
Araştırmacı çalışanların % 48,6’sı 
kadın. (inovasyon: yeni fikirleri, de-
ğer yaratan çıktılara dönüştürme 
sürecidir.)

“…

Neyi bildirir sayılar
Neyi bildirmeli
Yaklaşan nedir bize

Uzaklaşan nedir bizden” (Nazım Hik-
met, 17 Haziran 1962)

Her ilçede bir Aile ve Kadın Danışma 
Merkezi vardır. Bu merkezler bünyesin-
de Yüksek Halk Mahkemesi’nin işbirliği 
ile çok disiplinli işleyen Aile Uzmanla-
rı Kurumu bulunmaktadır. Bu ekiplerin 
bileşenleri, mahkemeye varan aile içi 
anlaşmazlıkları bütünlüklü bir şekilde 
değerlendirip sorunun çözümüne yar-
dımcı olan çeşitli dallardaki uzmanlar-
dan oluşmaktadır. Bu çok disiplinli araya 
girme, çatışmaları önleyici çalışmaların 
hayata geçirilmesi ve çatışmaların hu-
kuk sistemi dışında, tarafların daha az 
zarar gördüğü çözüme kavuşturulması-
na katkıda bulunmaktadır. 

Sonlandırırken KÜBA’DA DEMOKRATİK 
İŞLEYİŞLE İLGİLİ küçücük bir iki ayrıntı 
vermek isterim. Küba’da  tek parti var. 
Bu partinin hiçbir organa, Halk İktidarı 
Ulusal Meclisi dâhil ADAY GÖSTERME 
YETKİSİ YOK. Adaylar, aşağıdan yukarı-
ya örgütlenmiş toplumda halkın öngör-
düğü şekilde seçimlerle belirleniyor. Ve 
Küba’da seçim sandıklarında çocuklar 
görev yapıyor. Bunun adı demokrasi 
ahlakının zirve noktası olmalı.

**KAYNAK: KÜBA KADIN FEDERASYO-
NU’NUN “KÜBALI KADINLARA İLİŞKİN 
GERÇEKLER” ÇALIŞMASI 

**TEŞEKKÜR: José Marti Küba Dostluk 
Derneği’ne ve Derneğin, güzelliğini çok 
yönlü geliştirmiş rehberi Nahide ÖZ-
KAN’a ve hasta haliyle talebimizi geri 
çevirmeyip  hoş sohbetiyle bu bilgile-
re ulaşmamı sağlayan FMC Uluslararası 
İlişkiler Sorumlusu Carolina AMADOR 
PEREZ’e sonsuz teşekkürlerimle. 
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Değerli meslektaşlarımız, dört  yıl önce 
ilk 8 Mart Özel Bültenini çıkardığımız-
da ki heyecanımız ve üretkenliğimiz şu 
an elinizde bulunan sekizinci sayımızla  
devam etmekte. Dileğimiz  bültenimiz-
de daha çok meslektaşımızın katılımıyla 
yıllardır tarih sahnesinde ve yaşamın bir 
çok alanında görünmez olan kadınları,-
kadın emeğini ve üretkenliğini günyüzü-
ne çıkarmak, her birimizin yaşadığı öy-
küleri sanata,edebiyata dönüştürmesine 
dair değerlerini paylaşarak gücümüzü 
çoğaltmak...

İşte bu nedenlerle  bu sayımızda iste-
dik ki Kadın Hakları Danışma ve Hukuk 
Araştırmaları Merkezini, merkezimi-
zin kuruluş sürecinden itibaren bizimle 
olan, sevgili arkadaşımız Ayşegül Altın-
baş’ın  penceresinden tanıtalım, tanı-
tırken de onun kişisel hikayesine tanık 
olalım...

Sizi daha yakından tanımak istediği-
miz için, kısaca kendi özyaşam öykü-
nüzle söyleşimize başlayalım mı?  

Av. Ayşegül Altınbaş ile Söyleşi 

Şenay TAVUZ
Avukat, İzmir Barosu

Gündemin hızla değiştiği, her geçen 
gün kadınların kazanımlarının  birer 
birer yok edilmeye çalışıldığı bir süreç-
te,kuşkusuz ki  geleceğe yazılı belgeler 
bırakmak çok anlamlıdır. Bu sayıda  de-
ğerli meslektaşlarımla  paylaşmak iste-
diğim duygu ve düşüncelerimi  ifade 
ediyor olmaktan mutluluk duyduğumu 
öncelikle belirtmek istiyorum. 

1977 Karaman doğumluyum. İlk ve 
orta öğrenimimi Karaman’da lise öğre-
nimimi ise ,yatılı olarak Ankara Maliye 
Meslek Lisesinde yaptım. Okulu bitirdi-
ğim sene vergi memuru olarak İzmir’e 
atamam yapıldı. Aynı yıl  Dokuz Eylül 
Üniversitesinde Hukuk Fakültesine baş-
ladım . Maliye Bakanlığının çeşitli birim-
lerinde bazen gece mesaisinde bazen 
de gündüz çalıştım. Sonunda okulu bi-

Kadınlar “güneşten düşen parçalardır”

tirdikten sonra istifa ettim ve avukatlık 
faaliyetime başladım. Sendikacılıktan 
öğrenci derneği çalışmalarına kadar 
her yerde politik olarak doğru bildiğimi 
söylemeye ve yapmaya gayret ettim. 

2010-2012 döneminde İzmir Barosu 
Yönetim Kuruluna seçilmemle birlikte 
Kadın Hakları Komisyonu ile Kent ve  
Çevre Komisyonu sorumlu yönetim ku-
rulu üyesi olarak  faaliyetlerimi sürdür-
düm. 2012 ve 2014 döneminde baro 
yönetimine tekrar  layık görüldüm.  Ha-
len serbest avukatlık faaliyetim yanında 
bu onurlu görevi sürdürmeye gayret 
ediyorum.

Özellikle okul süreci olmak üzere 
epey yoğun ve zor bir süreç olmuş.
Öğrencilik ve çalışma yaşamını bir-
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likte yürütürken bir kadın olarak en-
gellerle karşılaştınız mı? 

Bu coğrafya da kadın olarak engellerle 
karşılaşmadığımız bir zaman dilimimiz 
var mı ki? En basitinden  Maliye Bakan-
lığında gece çalışırken eve dönüşlerimi 
hatırlarım hep. Gece eve dönüşler ben-
de hep endişe hissi bırakmış ,şimdi ha-
tırlıyorum. Sonra memuriyette etek giy-
me mecburiyeti vardı ki evlere şenlik. 
Ayrıca aynı şeyleri söylediğin,aynı hakkı 
savunduğun  halde erkek delikanlı sa-
yılırken sen birden süpürgeli bir cadıya 
dönüşebilirdin.  Hoş halen de öyle .Ka-
dının insan hakları mücadelesini  sürdü-
rürken de bu ithamlarla karşılaşabiliyor 
insan. Herşeye rağmen insan kendi ter-
cihlerini yaşarsa hiçbir şey zul gelmiyor. 
Meğer ki kendi istediğini , hiçbir baskı 
altında kalmadan özgür iradesi ile iste-
sin. 24 saat o kadar da kısa değildir. Ço-
ğumuzun yaşadığı derin yorgunluğun 
insanların istemediği tercihleri yaşamak 
zorunda kalmasından kaynaklandığını 
düşünüyorum. Elbette insanların ye-
tenek ve arzularına uygun mesleklere 
yönlendirilmemesi gibi en baştan ya-
ratılan esaslı hataları telafi etmek kolay 
değil.  Bunu aşmanın en güzel yolu da 
sonraki tercihlerimize özgür irademizle 
karar vermemiz. Ben özgür irademle 
seçimlerimi yaptığım için bir çok engeli 
daha kolay aştım diye düşünüyorum. 

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma 
ve Hukuk Araştırmaları Merkezinin 
kuruluşunda sorumlu yönetim ku-
rulu üyesiydiniz ve bu durum halen 
sürüyor. Merkezin koordinatörlüğü-
nü de yapıyorsunuz. Önce merkezin 
kurulmasından başlamak istiyorum? 
Süreç nasıl başladı?

2010 Baro seçimlerini kazandıktan son-
ra, kadın hakları komisyonunda görev 
almayı  tercih ettim. Bu göreve gelme-
den önce de kadın hareketi içinde çalış-

malarım vardı. Yönetim kuruluna seçil-
dikten sonra ilk toplantıyı Kadın Hakları 
Komisyonu olarak biz yaptık. Toplantıya 
katılan meslektaşlarımın  gözündeki ışı-
ğı görünce  çok güzel işler yapacağımı-
zı anladım. Bir süre toplantılarımız de-
vam etti. Çeşitli etkinliklerde bulunduk. 
Kadına yönelik şiddetin geldiği nokta 
da, adli yardım hizmetlerini münhasıran 
yürüten ve “insan haklarını korumak ve 
geliştirmek” gibi bir görevi olan İzmir 
Barosunun bir şey yapmaması mümkün 
değildi. 

Bu yüzden bu faaliyeti bir kadın Hakları 
Merkezi altında yürütmenin gereklili-
ğini kabul ile komisyondaki siz sevgili 
meslektaşlarımızla çalışmaya başladık. 
2011 senesinde bir model geliştirdik 
ve gönüllü meslektaşlarımızla(hiçbir ta-
lebimiz olmaksızın) bir sene kadar bu 
model altında Merkez faaliyetini sür-
dürdük. Eksiklerini görerek geliştirdik 
ve Kurumsal bir yapı olarak Baroya ve 
tüm meslektaşlara özgüledik.

Olağanüstü bir tecrübeydi. Gerçekten 
beraber düşünmek kadar insanları bir-
birine yaklaştıran bir şey yokmuş. Ortak 
bir ideal uğruna düşünmek ve çalışmak 
muazzam bir duygu ve bizi çok iyi dost-
lar yaptı. 

Gurur duyduğum esas şey şu ki, hiçbir 
çıkar gözetmeksizin başkalarının iyili-
ği için çalışan, kendinden bir nebzede 
olsun vazgeçebilen  bu kadar güzel in-
sanla yan yana durmayı başarabilmiş 
olmam. Sevgili meslektaşlarıma ,dost-
larımın hepsine tek tek sonsuz teşekkür 
ediyorum.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede 
Merkezin rolü nedir?

Merkez çok büyük bir açığı kapattı. En 
başta kurumsal bir yapı olması , resmin 
tamamını görebilmemizi sağlıyor. Kadı-

na Yönelik Şiddetle Mücadele ile ilgili 
hukuki ve politik tavırlar geliştirebiliyo-
ruz. Adliye içindeki büromuzla kendini 
adliyeye kadar ulaştırabilen her kadına 
hukuki destek sağlayabiliyoruz. Bilgi-
yi doğru yerden edinmesini sağlıyor 
ve bürokrasiden uzak bir çalışma tarzı 
ile anında müdahale ederek, koruma 
kararlarının alımından, Savcılık başvu-
rularına kadar gerekli her türlü girişimi 
anında yapıyoruz. Yine barınma soru-
nu varsa, güvenlik sorunu varsa derhal  
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü-
ne bağlı ŞÖNİM’e (Şiddet Önleme ve 
İzleme Merkezi) ulaşarak bu sorunlarını 
çözmeye çalışıyoruz. 

Kurumsal olarak da il ve ülke ölçeğin-
deki kurullara dahil oluyoruz. Elimizdeki 
veriler ve vakalarla , hukuksal süreçler 
ve tıkandığı noktaları çok iyi bildiğimiz 
için tıkanan noktaları aşmak için gerek-
li kurumsal tüm ilişkileri geliştiriyoruz. 
Samimiyetle söylemem gerekir ki Mer-
kezimiz ulusal ölçekte dahi son derece 
saygıdeğer bir kurum olarak kabul edil-
miştir.

Sözünü ettiğiniz bu kurullar nelerdir.
Örnek verebilir misiniz?

Örneğin İzmir Valiliği bünyesinde İl Ka-
dın Hakları Koordinasyon Kurulunun 
katılımcısıyız. 6284 sayılı Ailenin Korun-
ması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlen-
mesine dair kanun yürürlüğe girdikten 
sonra oluşturulan  kısaca Komite diye 
adlandırılan Şiddetin Önlenmesine dair 
il çapında ilgili  tüm kamu kurumlarının 
katılımcısı olduğu  kurulda yer almakta-
yız. Bu kurullarda bulunmak , doğrudan 
iletişim kurulması ve sorunların çözümü 
için ortak  akıl geliştirilmesi açısından 
oldukça yararlı oluyor. Türkiye Barolar 
Birliği Kadın Hukuku Komisyonuna da 
katılıp hukuki süreci ulusal ölçekte tde-
ğerlendiriyor  ,bilgi ve deneyim paylaşı-
yoruz. Ayrıca  kadın örgütleri ,akademik 
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meslek odalarının kadın birimleri ve 
sendikaların kadın koordinasyonları ile 
değişik platformlarda dayanışma içinde 
pek çok etkinlik ve eğitim çalışmaları 
yapıyoruz. Üniversitelerle de işbirliği 
içinde özellikle merkezde görev alacak 
meslektaşlarımızın  kadına yönelik şid-
det ve cinsiyet ayrımcılığına ilişkin ko-
nularda farkındalığını arttırmaya,dola-
yısıyla merkezde verilen hizmetin daha 
etkin olmasına çalışıyoruz. 

Merkezin çalışmalarına nasıl katılı-
nabilir?

Rutin olarak 15 günde bir Çarşamba 
günleri İzmir Barosunun  Alsancak’taki 
merkez  binasında toplantımız var. Ara 
toplantılarımız ise e-mail grubumuzda 
paylaşıyoruz. O toplantılara meslektaş-
larımızın katılımı önemli. O kadar çok 
yapılacak iş var ki bu vesileyle herkesi 
davet ediyorum. Periyodik olarak yap-
tığımız eğitim çalışmalarına katıldıktan 
sonra Adliye büromuzda görev almak 
mümkün . 

İki dönemdir Baro yönetimindesiniz. 
Çok yoğun bir tempoda çalıştığınızı 
biliyoruz.  Avukatlık, özel hayat ve  
baro çalışmalarının hepsi bir arada   
zor olmuyor mu?

Elbette zaman ile ilgili bazı sorunlar 
doğuyor. Zaman planlaması yapmak 
gerekiyor. Kolaylaştıran şey ise dayanış-
ma. Eğer dayanışma güçlendi ise sizin 
açığınızı beraber olduğunuz insanlar 
dolduruyorlar. Büroda işlerime yete-
mediğimde sevgili ortağım Av.Fatma 
KUZU tamamlıyor. Özel hayatımda yet-
mediğimde hemen ailem devreye gi-
riyor. Baro çalışmaları en kolay kısmı . 
Zira Kadın Hakları Merkezinde beraber 
çalıştığım onlarca sevgili meslektaşımla 
her şeye birlikte  karar veriyoruz ve bir-
likte  üretiyoruz. Tam olarak demokrasi-
yi işletmeye gayret ediyoruz. 

Baro yönetimine gelince hepsi son de-
rece iyiniyetli, çalışkan, ekip ruhu ile ha-
reket eden insanlar. Aynı zamanda Kent 
ve Çevre Komisyonundan da sorumlu 
olmam nedeni ile ekstra bir yoğunlu-
ğum oluyor. Zaman zaman alanda ol-
mam gerekiyor. Başkanımız dahil tüm 
ekibin kadın hakları ve çevre duyarlılığı 
yüksek olduğu için çalışmalarımızı des-
tekliyorlar. Dayanışma ile her türlü zor-
luğu beraberce aşıyoruz. 

Baroların ve Barolar Birliğinin tem-
sil organlarında kadınların yeterince 
temsil edildiğini düşünüyor musu-
nuz?

Elbette hayır. Bu durumdan da büyük 
üzüntü duyduğumu itiraf etmeliyim. 
Sadece Barolarla sınırlı olmamak üze-
re tüm kurumlardaki karar mekaniz-
malarında kadınların olmaması büyük 
bir eksiklik. Halbuki dört senedir Baro 
çalışmalarının içindeyim kadınların na-
sıl üretken, çözüm bulucu ve yaratıcı 
olduğunu birebir deneyimledim. İddia 
ediyorum ki  kadınlar karar organların-
da daha yüksek oranda yer aldıklarında 
dünya daha güzel bir yer olabilir. Ka-
dınlar üzerinden bir sürü şehir efsanesi 
yaratılıyor. Beraber çalışamayacakları, 
yönetici olamayacakları gibi. Bunların 
hepsi gerçek dışıdır. 

Nüfusun yarısı kadınsa ,hayatın yarısı 
da kadındır. Kadınlar ortaya çıkmalılar 
ve mutlaka hayata müdahale etmeliler.

Kadın meslektaşlarımızın Baro çalış-
malarına yeterince katıldığını düşü-
nüyor musunuz?

Baro çalışmalarında kadınların oranı er-
keklere göre daha yüksek! Ama elbet-
te arzu edilen düzeyde değil. Kadınlar 
“güneşten düşen parçalardır” derler. 
İnanıyorum. Öylelerdir. Ellerine aldıkları 
her işi büyük bir tutku ve azimle yerine 

getirirler. Bakın dünya tarihine kadının 
sahiplenip katılmadığı hiçbir hareket 
zafer kazanamamıştır. Tüm kadınlar; 
hayatı beraberce, özgürce, ilmek ilmek 
dokumak için mücadeleye katılmalılar 
,çalışmalara gelmeliler. Onlar yoksa hep 
bir eksiğiz demektir.

Bu süreçten ne öğrendiniz?

Bu soru  çok güzel bir soru. Hepimiz ha-
yatın öğrencileriyiz, sürekli öğreniyoruz.

Öğrendiğim şey şudur ki hayatı güzel 
yapan şeylerden en önemlisi DAYANIŞ-
MA ve DİĞERKAMLIK’tır. Hiçbir çıkar 
gözetmeksizin ,dayanışma için de, baş-
kalarının iyiliği için çalışmak. Beraberce 
düşünmek, gülmek ve yeri geldiğinde 
gözyaşlarını silip omuz omuza tekrar 
ayağa kalkmaktır.

Prof. Dr. Nilgün TOKER’in dediği gibi 
neoliberalizm kendine yeni bir insan ya-
ratmak istiyor. Kar-zarar hesabı yapan, 
çıkarını düşünen, yargılayan ve yalnız 
bir insan. Ve elbette mutsuz ve tüketen 
bir insan. Bu duruma direnmenin yolu 
ise önce sanatla haşır neşir olmaktan 
sonra da dayanışma ve diğerkamlıktan 
geçiyor.

Son olarak söylemek istediğiniz bir 
şey var mı?

Kadın Hakları Merkezi çalışmaları ile di-
ğer baro çalışmalarında yan yana dur-
maktan gurur duyduğum İzmir Barosu 
mensubu tüm değerli meslektaşlarıma 
sevgi ve saygılarımı iletiyorum.İyi ki var-
lar ve yan yanayız. 

Aynı zamanda benim için çok anlam-
lı bir jest oldu. Hepinize çok teşekkür 
ediyorum. 
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Hülya ANBARLI
Uçan Süpürge İzmir Muhabiri

Küçük Yaşta Evlilik
“Büyük” Geliyor

Yazı, başlığını, ‘Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma 
Derneği’nin, 2005 yılından beri sürdürdüğü ‘Çocuk Gelinler’ 
projesinden alıyor.  Merkezi Ankara’da olan ‘Uçan Süpürge’  
küçük yaşta evlilikleri gündeme getirdiği zamana kadar,  bu-
nun bir sorun olduğu pek çok çevrede dillendirilmiyordu 
bile... Ne çocukları ‘gelin’ edenler, ne gelin olanlar,ne yasa 
koyucular ne de akademisyenler tarafından... Uçan Süpürge 
bu gerçeğin farkına varmanın sorumluluğuyla 2005 yılında 
bir proje başlattı. Projenin amacı çocuk yaşta yapılan evli-
liklerin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonucu olduğu dü-
şüncesinden hareketle, ‘erken yaşta ve zorla yapılan evlilik-
ler’e dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmaktı.  
Proje kapsamında 81 ilin tamamı tek tek gezilerek  çocuk 
yaşta evlenmek zorunda kalan/bırakılan kadınların hikayeleri 
paylaşıldı. Bazen mahalle baskısı, bazen sofradan bir boğaz 
eksilsin diye, bazen namus bahanesiyle,bazen daha güzel bir 
hayat umudu,ama asıl olarak ataerkil geleneklerin sonucu 
evlendirilen ‘küçük kadınlar’ belki de bir başkasına ilk kez 
anlattılar hikayelerini...Yaşadıkları coğrafya  belki birbirinden 
farklı ancak hikayeler ortaktı:

‘13 yaşında,herkes okula giderken otuz yaşında bir adamla 
evlendirildim; her zaman baba gözüyle baktım ona’, ‘biz ka-
rar veremeyiz, bizim dilimiz yok’ diyordu Aynur.

‘Babam beni 12 yaşında gelin etti. Kocam 20 yaşındaydı. Beni 
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götürdüler, bu kocan dediler.’ Tanımam etmem. 20 sene onun 
yanında kaldım. Vay olmaz olaydı;acı çok’ diyordu Döne.

‘14 yaşındayken babam beni kendi kardeşinin çocuğuyla ni-
şanladı.’ diyordu Şerife.

‘15 yaşında evlendim, korkunç bir şey, tanımı yok’, diyordu 
bir başkası...

Şerife, Nermin, Medine... İsimler değişiyor ama hikayeler de-
ğişmiyordu. Bu durum yaşanılan bölgeye, kente ya da kül-
türe  göre ufak tefek farklılıklar gösterse de  ortak olan bir 
şey vardı: Ülkemizin pek çok yerinde,  henüz oyun çağındaki 
çocuklar, bazen yaşıtlarıyla çoğu kez de babaları yaşındaki 
erkeklere ‘gelin ediyorlardı.’

Düş kurmaya,sevmeye,okumaya hatta oynamaya hakları 
yoktu bu çocukların. Hayatları hakkında kararı ya babaları,ya 
abileri ya da diğer aile büyükleri verirdi. Oyuncaklarına do-
yamadan, henüz  13-14 yaşlarında kendi çocuklarını kucakla-
rına alır, hayallerini sonsuzluğa uğurlar ve yazgılarına boyun 
eğerlerdi. 
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‘KIZLARIMIZI KINALAR KOCALARINA KURBAN 
EDERİZ’...

Çünkü  ‘kız beşikte çeyiz sandıkta’ anlayışıyla daha doğar 
doğmaz yazgıları çatılıyordu kız çocuklarının. Çünkü ‘biz üç 
şey için kına yakarız.’ diyordu ‘atalarımız’...   ‘Koçlarımızı kına-
lar  allaha kurban  ederiz, askerlerimizi  kınalar milletine  kur-
ban  ederiz  ve  kızlarımızı  kınalar  kocalarına  kurban ederiz! 
Erkek sistemin ‘hizmetkarı’ gelenekler tarafından  ‘kurban’ 
ilan edilen küçücük çocuklar evlenmeli, baba sorumluluğu 
kocanın sorumluluğuna devredilmeliydi. Evi çekip çevirecek, 
çocuk doğuracak, gerektiğinde ise yaşlılara bakacaklardır 
çünkü. Onlar bazen  ‘başlık parası’ yoluyla ailenin kurtarıcısı 
olur, bazen ‘ berdel’ denilerek kan davasının ‘bedeli’ olur, ba-
zen de ‘bir boğaz eksik olsun’ düşüncesiyle çoğu kez tanıma-
dıkları/sevmedikleri kişilere ‘verilir’  ve  çocukluklarını çeyiz 
sandığına gömerlerdi. Onlar artık ‘çocuk gelinler’di.

YOKSUNLUK VE ŞİDDET...

Ama her şey evlenmekle de bitmez. Büyüklerin verdiği kara-
rın bedelini her daim o küçücük bedenler öder. Zaten başlı 
başına bir ‘şiddet’ biçimi olan her çocuk evliliği,  hak ihla-
lini, bedensel ve ruhsal şiddeti,yoksulluğu ve yoksunlukları 
da beraberinde getirir.  Okul sıralarından, anne kucağından 
koparılıp koca evine mahkum  edilen çocuklar, yazgılarının 
bu olduğuna inanarak/ inandırılarak, yoksulluğu, yalnızlığı, 
boylarından büyük işleri sırtlayıp beden ve ruh sağlıklarını yi-
tirme pahasına yollarına devam etmeye çalışır,  bu yükle baş 
edemeyenler, her gün gazetelerde tanık olduğumuz üzere 
yaşadıklarına  yenik düşerek ya da hayatlarına kendileri son 
vererek göçüp giderler. Ve aslında ataerkil sistem tarafından 
bir bakıma ‘tasarlanan’ ölümleri, kayıtlara ‘doğal ölüm’ olarak 
geçer. 

VE SONUÇ...     

Araştırmalara göre dünyada çocuk gelinlere en çok   Afri-
ka ve  Güney Asya ülkelerinde rastlanıyor. Söz gelimi her yıl 
10-12 milyon kız çocuğunun erken yaşta evlendirildiği Ni-
jerya’da ,Çad’da ve Bangladeş’te yüzde 60’ları geçen oranda 
çocuk evlilikleri görülüyor.

Türkiye ise Avrupa ülkeleri olarak nitelendirilen ülkeler ara-
sında erken evlilik oranı yüzde 17 olan Gürcistan’ın ardından 
yüzde 14 oranıyla ikinci sırada görülüyor. Yine, 18 yaş altı 
evlilik yapan erkek çocuklarının oranı yüzde 6,9 iken kız ço-

cuklarının yüzde  31,7... Yani ülkemizde her üç kadından biri 
erken yaşta evlilikle karşı karşıya kalıyor.

Uçan Süpürge’nin,söz konusu proje kapsamında 2011 yılın-
da çıkardığı ‘Çocuk Gelinler’ kitabında yer alan verilere göre 
ise, gelişmekte olan  ülkelerde her 7 çocuktan biri,15 yaşı-
na gelmeden evliliğe zorlanıyor.  Bugün, dünya üzerinde 80 
milyondan fazla ‘çocuk gelin’ olduğu tahmin ediliyor. Araş-
tırmalar, önlem alınmazsa, 2020 yılına kadar bu sayının 100 
milyonu geçeceğini gösteriyor. 

Klişe bir söyleyişle ‘acı ama gerçek’... Fakat  gelmiş geçmiş bü-
tün ‘erkler’ tarafından ilmek ilmek örülmüş bir gerçeklik bu. 
Ve bu gerçekliği değiştirebilmenin yolu, öncelikle bu kurban  
kültürünü reddetmekten ve çocuk evliliklerinin son bulması 
için toplumsal, siyasal ve hukuki bütün kanalları zorlayarak  
küçük yaşta evliliklere ‘ferman çıkaran’, başta kör inançlar, 
ataerkil gelenekler olmak üzere bütün iktidarlar biçimlerine 
‘hayır’ demekten geçiyor.
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Basında “Liseli Kıza Tecavüz Davası” 
başlığıyla yer alan Dikili’de bir lise öğ-
rencisi olan, E.A. ya cinsel istismarda 
bulunan fırıncı 55 yaşındaki A.K. ve ken-
disine yardım ettiği iddia edilen eşi E.K. 
ile Din Kültürü Ahlak Bilgisi öğretmeni 
52 yaşındaki R.K.’nin 15 yıla kadar ha-
pis cezası istemiyle yargılandığı davaya 
İzmir Barosu Kadın Hakları Komisyonu 
ve İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma 
ve Hukuk Araştırmaları Merkezi’nden 
gönüllü avukatlarımız gözlemci sıfatıy-
la katıldı. Bergama Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde görülen davanın 03.02.2014 
tarihli duruşmasında merkezimizi tem-
silen Av. Şenay Tavuz, Av. Birgül Değir-
menci ve Av. Gülce Mutoğlu gözlemci 
olarak hazır bulundu. 

Meslekteşlarımız duruşmaya gözlemci 
olarak katılmış olsa da E.A’nın avuka-
tıyla görüşerek, davaya müdahil olma 
taleplerini de mahkemeye iletti. Tanık-
ların dinlendiği duruşmada, E.A’nın ruh 

Bu Daha Başlangıç
Mücadeleye Devam!

sağlığının bozulup bozulmadığı yönün-
de rapor alınması için Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk ve Ergen 
Ruh Sağlığı Bölümü’ne sevki ve tutukla-
ma taleplerimizi de dinleyen mahkeme 
heyeti tutuklama talebimizin reddine 
karar verirken, E.A.’nın istismar sonucu 
ruh sağlığının bozulup bozulmadığını 
belirten raporun alınması için İstanbul 
Adli Tıp Kurumu’na sevkine ve yaşadık-
larını anlattığı rehber öğretmenin tanık 
olarak dinlenmesine karar verildi. Du-
ruşma 21 Nisan 2014 tarihine ertelendi. 

Gülce MUTOĞLU
Avukat, İzmir Barosu

Eğitim Sen, Dikili Kadın Platformu, Di-
kili Kadın Meclisi, çeşitli siyasi partile-
rin kadın kolları üyeleri, TMMOB İzmir 
İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma 
Grubu, KESK’e bağlı sendikalar ve çeşitli 
sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden 
oluşan kalabalık bir grup da destek için 
duruşma için Bergama Adliyesi önün-
deydi. 

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve 
Hukuk Araştırmaları Merkezi olarak 21 
Nisan’da daha kalabalık bir katılımla 
davanın takipçisi olacağız. 
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Şahin KÜÇÜKSÜSLÜ
Avukat, İzmir Barosu

“Sedef”

Evlendirildiğinde henüz 16 yaşındaydı. Bu 
kocan dediler; kendisinden 10 yaş büyük-
tü.

Kocası inşaat ustasıydı. Düzenli bir işi 
yoktu. Düzenli iş nedir bilmiyordu zaten. 
Çok şükür karnımız doyuyor diyordu.

İlk çocuğuna hamile kaldığında, resmi ni-
kahı yoktu. Evde doğurdu oğlunu. Murat 
ismini verdiler. Ama öyle yazılı bir kağıda 
filan kayıtlı değildi. 2 Yıl sonra, nüfusa 
kaydedebilmek için resmi nikah kıydılar. 
Mutluydu. Artık, gerçekten evliydi ve eşi-
ne bir erkek evlat vermişti.

Çocuk da olunca, kocasının kazancı yet-
memeye başladı. Ev işlerinde çalıştı bir 
süre. Sonra evini temizliğe gittiği kadın, 
bir firmada temizlik işi ayarladı. Maaşla 
çalışılabildiğini orda öğrendi.

İnsan ilişkilerini gördü. İnsanların birbir-
lerini sevebildiklerini, sevginin bin türlüsü 
olduğunu gördü.

Bunu bir kez kocasına anlatmaya yeltendi. 
İlk dayağını o zaman yedi.

Yılmadı; bir daha denedi. Bir daha, bir 
daha... Her defasında yeni yaraları oldu. 
Vücudundaki yaraları zamanla iyileşti, 
ama içinde bir yerlerdeki sızısı hiç geç-
medi.

Sonuçta konuşmayı bıraktı.

Kocası, işini kaybedince, başka bir şehre 
göç ettiler. Boş bir araziye gecekonduları-
nı yaptılar. Kendi elleriyle harcı kardı; tuğ-
laları taşıdı. O’na ne iş verilirse onu yaptı.

O sırada 2. çocuğunu doğurdu.

Dayak rutini olmuştu artık. Kocası, bel-
li bir sebep yokken de döver oldu. Yine 
sustu; sesini çıkarmadı.

Bir kez annesine söyleyecek oldu. ‘’Erkek 
dediğin döver de sever de’’ dedi annesi. 
Sevgi nedir bilmiyorum diyemedi; sustu.

Kocası inşaatı büyütmek istedi. Devlet 
yıkmaya geldi. Arbede oldu. Kocası, sila-
hını çekti, bir memuru vurdu. Tutup ce-
zaevine attılar. 2 Çocuğuyla ortada kaldı. 
Çalışmaya devam etti; sustu.

Ama kararını vermişti. İnsan gibi yaşamak 
istiyordu.

5 Yıl sonra kocası cezaevinden çıktığında, 
bambaşka bir Sedef buldu karşısında. Ar-
tık susmamaya karar vermişti.

Farketmesi kısa sürdü. O gün çocukları ile 
beraber, hastanelik oluncaya kadar da-
yak yediler. Kolu ve kaburgaları kırılmıştı. 
Günlerce hastanede yattı. Bu kez yaraları 
acıyordu, ama içinin artık acımadığını far-
ketti.

Karakola gitti; şikayetçi oldu. Kocasının si-
lahı vardı. Polislere söyledi. Oralı olmadı-
lar. Evine dön dediler. Evim yok dedi. Ça-
resiz kaldılar sığınma evine gönderdiler.

Sığınma evinin yetkilileri, ‘’Sehven’’ ad-
reslerini yayınladılar. Kocası sığınma evini 
buldu. Artık orada kalamazdı.

Kocasının işyerine gittiğini O’nu aradığını 
öğrendi. Artık işe de gidemezdi.

Boşanma davası açmak istiyordu; ama 
korkuyordu. Baro’ya başvur dediler. Aradı, 
buldu. Kendisine bir avukat görevlendir-
diler. Kocası avukatı da buldu. Tehdit etti.

Devletten koruma istedi. Veremeyiz mev-
zuat yok dediler.

Kıt imkanlarıyla, başını sokacak bir ev ki-
raladı. Kocası, bu evi de buldu. Zor kaç-
tılar.

Hakime, durumu anlatmak istedi. Hakim, 
çok vaktim yok, daha 30 tane dosyam var, 
ne evlenmeyi becerebiliyorsunuz ne bo-
şanmayı, koruma kararı verdim; korkma 
devlet arkanda dedi. Sustu.

Oysa, yeni bir hayat istiyorum. Yaşamak 
istiyorum. Sevmek sevilmek istiyorum di-
yecekti.

Hakim, bir dosyayı daha bitirmiş olmanın 
kıvancıyla yaz kızım dedi. Evlilik birliğinin 
temelinden sarsıldığı anlaşıldığından, ta-
rafların şiddeti geçimsizlik nedeniyle bo-
şanmalarına...
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Neo-Liberal Politikalara Eklemlenen Muhafazakâr 
İdeolojinin Temel Metni: Kadın Bedeni

GİRİŞ

İçinde yaşadığımız düzen, mağrur bir 
şekilde eşitlik, özgürlük ve demokrasi 
bayrağını şahlandırsa da, biz küçük bir 
azınlığın diğerlerine göre daha fazla 
eşit ve daha fazla özgür olduğunu bili-
yoruz. Daha eşit ve özgür olan bu küçük 
azınlığın, beyaz, heteroseksüel, varlıklı, 
iktidar ve güç sahibi erkeklerden oluş-
tuğunu görüyoruz. Güç sahibi erkekleri 
kutsayan cinsiyetçi söylemin temellen-
diği erk(ek) egemen ideolojinin; günlük 
hayatın neredeyse tüm pratiklerinde, 
devletin tüm kurumlarında, gelenek-
lerde, kültürde, hukuk sistemlerinde, 
medyada ekonomik ve siyasal yaşam-
da, erkek üstünlüğünü meşrulaştırıl-
dığına tanık oluyoruz. Meşrulaştırma 
işlevinde, sadece ülkemizde değil tüm 
dünyada yükselişe geçen muhafazakâr 
ideolojinin etkin bir rol oynadığını gö-
rüyoruz. Bu yükselişte ise; neo-liberal 
politikaların uygulanma aşamaların-

Dr. Derya ŞAŞMAN KAYLI
Sosyolog

da ortaya çıkan yoksulluk, eşitsizlik ve 
yabancılaşmanın neden olduğu olum-
suzlukları hafifletmek için muhafazakâr 
ideolojiye eklemlenmesinin önemli bir 
yer tuttuğunu biliyoruz. Bu noktalardan 
hareketle çalışma kapsamında; muha-
fazakâr ideolojinin ve neo-liberal politi-
kaların temel argümanları çerçevesinde, 
her ikisinin de hegemonyalarını meşru-
laştırma yöntemi olarak kadın bedeni-
nin denetim ve tahakkümüne yönelik, 
ortak eril politik söylemleri nasıl uygu-
ladıkları ve uygulamanın sonuçlarına 
yönelik bir tartışma hedeflenmektedir.

Erk Sahibiyim, Mülk Sahibiyim Tabi 
ki Korumalıyım...

Muhafazakâr ideolojide, geleneğin 
önemsizleştiği,  tarihin göz ardı edildi-
ği toplumsal düzen tehlikelidir ve köklü 
toplumsal değişimler kabul edilebilir 
değildir. Bu nedenle toplumda varlığını 
sürdüren kurumlar ve değerler, devam 
ettirilmelidir. Devamlılıktan amaç, de-
neyimlenen, geleneklerle alışkanlık ha-
line gelen toplumsal pratiklerin tercih 
edilmesi durumudur. Ancak bu sayede 
toplum kendisini tehdit eden içinde-
ki ve dışındaki tehlikelerden koruna-
bilecektir. Muhafazakârlığın toplum 

düzenine ilişkin en çok vurgu yaptığı 
kavramların başında, adetlerin, alışkan-
lıkların, bilgi ve davranışların kuşaktan 
kuşağa iletilmesini sağlayan, tarihsel 
mirastan çıkarılan, gelenek gelmektedir. 
Toplumda geleneği aktaran, geçmişten 
gelen değerleri uygulayan aile kuru-
mu, muhafazakâr ideolojinin baş tacı 
olarak kutsallıkla payelendirilmiştir. Bu 
bağlamda kutsal olan özel, özel olan da 
mahrem olandır. Özel alanın mahrem-
liği, kadının bu aile içinde konumlan-
dırılmasından gelmektedir. Dolayısıyla 
Muhafazakâr ideolojinin kendini meş-
rulaştırdığı, toplumun rızasını aldığı en 
önemli alanlardan biridir aile ve kadın. 
Bu iki alan ataerkiyle, özel mülkiyetle, 
iktidarla, kapitalist ekonomiyle doğru-
dan ilişki içinde ele alınmaktadır.

Muhafazakâr ideolojide kadın, doğur-
ganlığından dolayı doğaya ait sayıldığı 
için erkeğin mülkiyetti olarak değer-
lendirilmektedir. Böylece özel mülkiye-
tin bir parçası olarak kadın, aile içinde 
konumlandırılarak, kamusal dünyanın 
profesyonellik ve rekabete dayanan iş 
gücü için ise, erkek görevlendirilmek-
tedir. Böylece kapitalist ekonomi için 
gerekli olan iş gücünün fizyolojik, sos-
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yal, cinsel ihtiyaçları özel alanda kadın 
tarafından ücretsiz biçimde karşılandığı 
gibi, devletin hizmet alanlarından olan 
çocuk, yaşlı ve hasta bakımı,  yine kadın 
üzerinden ücretsiz sağlanmış olmakta-
dır. Dolayısıyla bu ideoloji tarafından 
sorgusuz sualsiz kabul edilen kadını ev 
içi alana, vasıfsız işlere hapseden ataer-
kil cinsiyetçi iş bölümü sayesinde oto-
rite, iktidar, güç ve mülkiyet sahipliği 
erkekleşerek, kadınlar beğenilesi, koru-
nası, alınası, varlıklar olarak, erkekleşen 
alanların nesnesi olarak kurgulanmak-
tadır.  Bu durumda aile içinde bu hizmet 
ağırlıklı iş yükünü sırtlanmak zorunda 
görülen kadın, profesyonel yaşamda, 
bu işlerden muaf tutulan erkekle aynı 
başarıyı göstermekte güçlük çekmek-
tedir. Bu güçlüğe kadınların okutulma-
ması ve erken evlendirilmesine ilişkin 
geleneksel değerlerin de hala geçerli 
olduğunu düşündüğümüzde, kadınla-
rın büyük çoğunluğu vasıfsız işleri de-
neyimlemek durumunda kalmaktadır. 
Böylece geleneksel ataerkil ailedeki 
cinsiyetçi iş bölümü kesintiye uğrama-
dığı için erkeleşen alanlardaki otorite, 
hiyerarşi korunacak ve toplumsal yapı 
tehlikeye girmeyecektir.

Geleneğin devamının, eskinin muhafa-
zasının ve ailedeki otorite ve hiyerarşik 
ilişkilerinin ön plana çıkarıldığı, mülki-
yetin özgürlük güvencesi olarak kabul 
edildiği muhafazakâr ideolojinin en 
önemli temellerinden birisi ataerkillik-
tir. Otoritenin, iktidarın, erkin, gücün 
sahipliği geleneğin, tarihin, kültürün 
bir parçası olarak erkeğe devrildiği için, 

bu durum sorgulanmadan doğal kabul 
edilmektedir. Dolayısıyla ailenin, çocuk-
ların, kadının ve evin sahibinin erkek 
olması oldukça geleneğin, tarihin akta-
rımlarından olduğu için normaldir. Bin 
yıllardır kabul gören, toplumsal onayı 
alan bu durumu eleştirmek, değiştir-
meye çalışmak özünde otoriteye karşı 
gelmektir ve tabi ki toplumsal yaşamın 
düzenini tehdit etmektedir. Aslında 
mevcut statükoyu savunmak ve mev-
cut mülkiyet ilişkilerini sürdürmek için 
devlet babanın, aile içindeki reis ba-
bayla benzer olması, dolaysıyla ailedeki 
toplumsal cinsiyet rollerinin kesintiye 
uğramadan yerine getirilmesi gerek-
mektedir. Bu nedenle, muhafazakâr-
lığı, yöneten sınıfın ideolojisi olarak 
değerlendirmek çok da yanlış görün-
memektedir. 

Muhafazakâr ideoloji hegemonyasını 
ataerki, gelenek ve aile, üzerinden meş-
rulaştırırken toplumsal rızanın alınması-
na yönelik hegemonyasının devamında 
ve yeniden yükselişinde ataerkilliğin ya-
nında bir diğer önemli katkıyı da Neo-
liberal politikalaryaptığını yapmaktadır. 

Neoliberal politikalar uygulanırken, ata-
erkil aile, heteroseksüellik, annelik, ka-
dınların biyolojik yazgısı, ev içi hizmet, 
çocuk, hasta, yaşlı bakımı gibi bilindik 
söylemler sanki yeniymiş gibi tekrar 
sunulmakta ve eskiye dönüş stratejisi 
olarak muhafazakârlık ön plana çıkarıl-
maktadır. Böylece özel ve kamusal alan 
arasındaki ayrım iyice belirginleşerek 
kadınlar ve özel alanın muhafazasına 

vurgu giderek artmakta ve bu alanlar 
neo-liberal politikaların bir parçası ol-
maktadır. Bu politikaların yarattığı ağır 
ekonomik ve siyasal krizlere rağmen, 
toplumun büyük bir kısmını hala bu 
politikalara ikna edilebilmesinde, mu-
hafazakâr değerlerle toplumu ortak bir 
duygusallık etrafında birleştiren muha-
fazakârlığa önemli işlevler yüklenmek-
tedir. Aslında neoliberal iktisat politika-
ları uygulanırken, muhafazakârlık, bu 
politikaların yarattığı yıkımın halk tara-
fından tolere edilmesinde araç olarak 
kullanılmaktadır.

Neo-liberal politikalarla, üretim/çalış-
ma biçimlerinin esnekleştirilmesi, yeni 
istihdam alanları ortaya çıkarmakta ve 
bu alanlar için güvenceli ve uzmanlaş-
maya dönük kadrolu işler yerine parça 
başı, evden, çağrı üzerine çalışma gibi 
modeller yaygınlaştırılmaya çalışılmak-
tadır. Bu kapsamda ihtiyaca uygun ucuz 
iş gücüne gereksinim vardır. Gereksini-
mi karşılamak için kadınların ihracata 
yönelik sektörlerde ucuz işgücü olarak 
çalışmasının yolları açılmalıdır. Yolların 
açılması için de muhafazakâr ideolo-
jinin ataerkil aile ve kadın kurgusu ol-
dukça işlevsel bir şekilde göreve çağ-
rılır. Bu bağlamda topyekûn devletin 
tüm kurumlarında ailenin, aile içindeki 
kadınlık görevlerinin kutsandığı ve ne 
kadar önemli olduğuna dair politikalar 
topluma nüfuz ettirilmeye çalışılır. Kadı-
nın çalışmasına, aile içindeki anne, eş ve 
hizmet odaklı işleri de yapması kaydıyla 
engel konulmaz. Sonuçta kadınların ev 
içinde harcadıkları hizmet odaklı işler 

İzmir Barosu Bülteni 8 Mart 2014 Özel Sayısı - 30 -



görünmezleştirilip harcanan emek de 
değersizleştirilirken, yapılan parça başı 
üretim ise aile bütçesine yardım olarak 
tanımlanır. Böylece kadınlar üzerinden 
düşük, güvencesiz çalışma koşulları ge-
nelleştirilmiş olmaktadır. Annelik kut-
sanmakta,  annelerin ayaklarının altları 
öpülmekte ve doğum izinleri, süt izin-
leri ve çocuk başına emeklilik gibi kısa 
süreli teşviklerle kadınlar doğurmaya 
teşvik edilmektedirler. Yani neo-liberal 
muhafazakâr politikalar kadın bedeni-
nin denetimi üzerinden gerçekleştiril-
mekte ve sermayenin ihtiyaç duyduğu 
ucuz işgücü doğurganlığın garantilen-
mesiyle gerçekleştirilmeye çalışılmakta-
dır. Neoliberal politikalarla el ele giden 
erkek egemen sistem kadının bedenini, 
emeğini, cinselliğini denetleyerek cin-
siyetçi işbölümünü güçlendirmektedir. 
Kadına aile dışında bir yaşam olanağı 
tanınmadığı için, kadına yönelik, erkek 
şiddeti, tacizi, tecavüzü görünmezleş-
mektedir. 

Neo liberal politikalarla ailenin güç-
lendirilmeye çalışılarak kadın, ailenin 
devamını sağlamakla ve muhafazakâr 
ideolojiyi ev içi alanda, çocuklara aktar-
makla görevlendirilmektedir. Bu bağ-
lamda Neo-liberal politikalar ile muha-
fazakârlık ortak bir söylemle, kendisini 
aile ve kadın bedeni üzerinden tanım-
lamaktadır. Bu tanım içinde kadının 
namusu, bedeni, anne ve eş oluşu ön 
plana çıkarılmaktadır. İşsizliğin giderek 
arttığı günümüzde, kadın ve aile bu ka-
dar muhafaza edilirken, piyasa kadınla 
erkek arasında bir seçim yaparak ter-

cih durumunu neredeyse değişmez bir 
kurguyla erkekten yana kullanmaktadır. 
Böylece hem yükselen erkek işsizliği-
ne karşı, ailedeki her türlü hizmet işle-
ri kadın tarafından ücretsiz olarak aile 
içinde gerçekleştirilmiş olmaktadır hem 
de istihdam bu kadar azalıp, yoksulluk 
artarken, kadın özel alana çekilmeye 
çalışılmaktadır ve yoksulluk aile içinde 
maskelenmiş olarak görünmez kılın-
maktadır. Böylece 25 milyon çalışabilir 
yaştaki kadının 19 milyonun işgücüne 
katılmaması, katılamayanların 12 mil-
yonun ise kayıtlarda ev kadını olarak 
yer alması ve her beş kadından sadece 
birinin ücretli çalışması toplumda daha 
kolay kabüllenilmektedir.

SONUÇ

Toplumdaki iktidar ilişkilerinin deşifre 
edilmesinde, muhafazakâr ideolojiye 
eklemlenen neoliberal kapitalist üre-
tim ilişkilerinin, kadını, doğayı sömüren, 
ikincilleştiren iktidar ilişkilerinin üze-
rindeki kanıksanmış ataerkil anlama-
ların dönüştürülmesi özellikle kadınlar 
açısından hayati önem arz etmektedir. 
Çünkü muhafazakâr ideoloji, tarihi eski 
olan, gelenekten beslenen, bu nedenle 
de toplum tarafından kanıksanmış cin-
siyet eşitsizliklerini gizemleştirmekte, 
kendini kadın bedeninin denetimi üze-
rinden meşrulaştırılmaktadır. Böylece 
ailede, mahallede, toplumun tüm ku-
rumlarında doğurganlığıyla, namusuyla, 
giyim şekliyle, anneliyle, eşliğiyle kadın, 
ön plana çıkarılan muhafazakâr söylem 
tarafından denetlenmekte ve kamusal 

alandan ev içi alana çağrılmaktadır. Ka-
dınlardan geleneği aktarımında önemli 
olarak görülen aile içinde, eril iktidar 
ilişkilerini tehdit etmeden, geleneksel 
cinsiyetçi iş bölümünü yerine getirme-
leri beklenmektedir. Böylece erk, mülk, 
söz ve güç sahibi erkeğin öncelikleriyle 
sarmalanmış, hukuk, siyaset, medya vb. 
neredeyse devletin tüm kurumlarında 
kadına yönelik hak ihlalleri yadırgan-
maz olabilecektir. Sonuç olarak, kadın 
işsizliği, yoksulluğu, görünmez olacak 
kadına uygulanan şiddet, taciz, tecavüz 
ve cinayetler, namus altına saklandığı 
için kolaylıkla haklılaştırılacaktır.

Bu durum, ev kadını olarak kayıtlanan 
12 Milyon kadının sosyal güvenlik sis-
temi dışına itilmesi, hastalık, yaşlılık, 
çocuk bakımı vb. mağduriyetlerle ka-
dınların yalnız baş etmesi demektir. Ka-
dınların yalnızlaşması Feminist ideoloji 
ve kadın hareketi için de çok sıkıntılı bir 
duruma karşılık gelmektedir. Çünkü ka-
musal alana çıkamayan kadınlara femi-
nizmin dokunması zorlaşmakta ve ka-
dınların bedenleri üzerinden yürütülen 
bu muhafazakâr neo-liberal politikala-
ra karşı güçlenebilme, örgütlenebilme 
ve politikaları etkileyebilme olanakları 
azalmaktadır. Aslında kadınların sistem-
li bir şekilde, yaşam alanlarını sorgula-
yıp eril iktidara karşı yükseltecekleri 
özgürlük söylemleri aslında hem mu-
hafazakâr ideolojinin hem de neo-li-
beral politikaların uygulanamaması da 
demek olacaktır.
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Sığınmaevlerinin Evrensel Standartlara Uygun 
Hale Getirilmesi ve İşlevsellik Kazandırılması 
Sosyal Hukuk Devletinin Gereğidir!

5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 
14/1-a maddesinde “Büyükşehir bele-
diyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerinde-
ki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için 
konukevleri açmak zorundadır. Diğer 
belediyeler de mali durumları ve hizmet 
önceliklerini değerlendirerek kadınlar 
ve çocuklar için konukevleri açabilirler” 
hükmü yer almaktadır. 

Kadın ve çocuklara karşı her türlü şid-
detin önlenmesi, toplumsal eşitliğin 
sağlanması, kadın ve çocukların her 
türlü şiddet ve ayırımcılığa karşı korun-
ması evrensel insani değerlerin gerek-
tirdiği bir zorunluluktur.

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma 
ve Hukuk Araştırmaları Merkezi olarak 
11.11.2013 tarihinde İzmir il sınırları 
içerisindeki tüm belediyelere yazılı ola-

Tuğçe DENİZER
Avukat, İzmir Barosu

rak başvurularak; belediye bünyesinde 
sığınmaevi olup olmadığı, var ise kabul 
şartları, sunulan hizmetler, kapasitesi ve 
hizmet veren personel sayısı ve uzman-
lık alanlarına ilişkin bilgi verilmesi talep 
edilmiştir. 

İzmir Barosu Başkanlığı’na gönderilen 
yanıtlar   incelendiğinde  İzmir Büyükşe-
hir, Aliağa, Bayraklı, Karşıyaka, Ödemiş, 
Urla olmak üzere  toplam 6 belediyede 
sığınmaevi bulunduğu, bunların toplam 
118 kadını barındırma kapasitesine sa-
hip olduğu , 9 psikolog, 7 sosyolog, 2 
avukat, 1 hemşire, 1 çocuk eğiticisi, 16 
güvenlik görevlisi, 6 yardımcı personel-
le faaliyet gösterdikleri anlaşılmaktadır. 
İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür-
lüğü’nün verdiği yanıtta; Bakanlığı bağlı 

2 kadın konukevi, 1 ilk kabul birimi ve 
yerel yönetimlere bağlı da 6 sığınmaevi 
bulunduğu bildirilmiştir.  (Tablo-1)

İzmir il sınırları içinde nüfusu 100.000’i 
geçtiği halde Konak, Karabağlar, Torba-
lı, Bergama, Çiğli, Menemen, Gaziemir 
Belediyelerinin sığınmaevleri olmadığı 
belirlenmiştir.

Uluslararası standartlara göre her 
10.000 nüfusa bir sığınmaevi, her 
50.000 nüfusa kadın danışma ve daya-
nışma merkezi açılması gerektiği öngö-
rülmektedir.İzmir il sınırları içerisinde 
nüfus oranına ve uluslararası standart-
lara göre sığınmaevileri sayısı, kapasi-
tesi, sunulan hizmetler ve sığınmaevle-
rinde görev alan uzman personel sayısı 
çok yetersiz düzeydedir.
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Tablo 1. Aliağa 
Belediyesi

10.02.2005 tarihli, 
18 yatak kapasiteli,
412 çocuk, 716 
kadına destek 
sağlamıştır.

Aliağa ilçe 
barosundan destek 
sağlanmaktadır. 

Tüm ihtiyaçlar 
belediye tarafından 
karşılanmaktadır.

1 Psikolog
9 Personel

Balçova 
Belediyesi

---------- ---------- ---------- ----------

Bayraklı 
Belediyesi

15.03.2005 tarihli 
22 kapasitelidir. 
Toplamda
61 çocuk, 202 
kadına destek 
sağlamıştır. 

Bayraklı adliyesi 
adli yardım 
bürosundan destek 
alınmaktadır.

Sağlık, eğitim 
ihtiyaçları belediye 
tarafından 
karşılanmaktadır.

1 Psikolog
1 Hemşire
6 güvenlik 
görevlisi
5 Yardımcı 
personel

Bergama
Belediyesi 

Kadın danışma 
birimi 
bulunmaktadır.

---------- ---------- 2 Psikolog
1 Sosyolog
1 avukat

Bornova 
Belediyesi

19.102012 tarihli 
50 kişi kapasiteli 
Türkan saylan 
konukevi 
bulunmaktadır.  
154 kadın 110 
çocuğa hizmet 
sunmuştur. Ayrıca
kadın danışma 
merkezide vardır.

İzmir barosu Kadın 
hakları dayanışma 
ve hukuk 
araştırmaları 
merkezi tarafından 
sağlanmaktadır.

Sağlık, eğitim 
ihtiyaçları belediye 
tarafından 
karşılanmaktadır. 
2014 yılı içinde 
asgari temel 
ihtiyaçların 
karşılanması için 
maaş ödemesi 
yapılması 
planlanmaktadır.

1 Psikolog 
2 çocuk 
gelişimcisi
3 sosyolog
10 Personel 

Çandarlı 
Belediyesi

Kadın sığınma evi 
bulunmamaktadır.

---------- ---------- ----------

Çeşme 
Belediyesi

Kadın sığınma evi 
bulunmamaktadır.

---------- ---------- ----------

Çiğli 
Belediyesi

Belediye sınırları 
içinde uygun yer 
bulunur bulunmaz 
projelendirilecektir.

---------- ---------- -----------

Gaziemir 
Belediyesi

En kısa sürede 
kadın sığınma evi 
açılacaktır ama 
kadın danışma 
merkezi 
bulunmaktadır.

----------- ---------- 1 Psikolog
1 Avukat

Güzelbahçe 
Belediyesi 

Sığınma evi yoktur 
ama kadın danışma 
merkezi açılacaktır.
Nüfusu: 29,000 
ama sığınma evine 

Kadın çalışmaları 
Yelki Semt Evi 
aracılığı ile 
yürütülmektedir.

Belediye tarafından 
aile danışmanlık 
hizmeti, yardım 
konularında 
danışmanlık hizmeti 

Belediyede 1 
sosyolog

yönlendirilen 
kadınlarımızın 
sayısı 12’dir.

veriliyor.

İzmir 
Valiliği

2 kadın konukevi, 
yerel yönetimlere 
bağlı 6 konukevi 
bulunmaktadır. İki 
konuk evi  
toplamda 64  kişi 
kapasitelidir ve 
kuruldukları 
tarihten itibaren 
3205 kadına ve 487 
çocuğa hizmet 
sunmuştur.

Şiddet Önleme ve 
İzleme Merkezi 
(ŞÖNİM) e başvuru 
yapmaktadırlar.  
Şönim’de baronun 
kadın danışma 
merkezine 
yönlendirilmektedir

Sağlık giderleri 
kurum tarafından 
karşılanmaktadır. 
Kadınlarımız iş-
kur’un meslek 
edindirme 
kurslarından 
yararlanmaktadır. 
Ücretsiz 12 yaş altı 
için gece ve gündüz 
bakım desteği 
sağlanmaktadır.

3 Psikolog
2 Sosyal hizmet 
uzmanı

İzmir 
Büyükşehir 
Belediyesi 

2009 tarihli 28
yatak kapasiteli, 
345 çocuk,574 
kadına  destek 
sağlamıştır.

Hukuksal destek 
sağlanmaktadır.

Eşrefpaşa hastanesi , 
halk eğitim merkezi, 
işkur, meslek 
edindirme ve beceri 
kursları desteği 
sunulmaktadır.

3 Psikolog
2 Sosyolog
1 Avukat

Karabağlar 
Belediyesi

Sığınma evi 
bulunmamaktadır. 
Kadın danışma 
merkezi Limontepe 
semt merkezinde 
açılmıştır.

----------- ----------- 1 Avukat
1 Psikolog
2 Personel 

Karşıyaka 
Belediyesi

8.03.2007 tarihli
20 kadın ve 20 
çocuk kapasitelidir.
567 kadın 264 
çocuga hizmet 
sunmuştur.

İzmir barosu adli 
yardım bürosuna 
yönlendirilmektedir

Belediye 
bütçesinden, sosyal 
yardım işler 
müdürlüğü ve 
gönüllüler tarafından 
karşılanmaktadır. 

4 Sosyolog
2 Psikolog

Karaburun 
Belediyesi

Sığınma evi 
bulunmamaktadır.

----------- ----------- ----------

Kemalpaşa 
Belediyesi

Kadın danışma 
merkezi 
bulunmaktadır.

---------- Kadın danışma 
merkezi tarafından 
sağlanmaktadır.

1 Sosyolog
1 Avukat
1 Çocuk eğiticisi
2 Psikolog

Kiraz 
Belediyesi

Kadın danışma 
merkezi ve kadın 
sığınma evi yoktur.

----------- ---------- ----------

Konak 
Belediyesi

Kadın sığınma evi 
proje kapsamında 
ama kadın danışma 

BayraklI adliyesi 
adli yardım 
bürosundan destek 

Sağlık ve eğitim 
ihtiyaçları belediye 
tarafından 

1 Psikolog
1 Hemşire
5 Yardımcı 
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yönlendirilen 
kadınlarımızın 
sayısı 12’dir.

veriliyor.

İzmir 
Valiliği

2 kadın konukevi, 
yerel yönetimlere 
bağlı 6 konukevi 
bulunmaktadır. İki 
konuk evi  
toplamda 64  kişi 
kapasitelidir ve 
kuruldukları 
tarihten itibaren 
3205 kadına ve 487 
çocuğa hizmet 
sunmuştur.

Şiddet Önleme ve 
İzleme Merkezi 
(ŞÖNİM) e başvuru 
yapmaktadırlar.  
Şönim’de baronun 
kadın danışma 
merkezine 
yönlendirilmektedir

Sağlık giderleri 
kurum tarafından 
karşılanmaktadır. 
Kadınlarımız iş-
kur’un meslek 
edindirme 
kurslarından 
yararlanmaktadır. 
Ücretsiz 12 yaş altı 
için gece ve gündüz 
bakım desteği 
sağlanmaktadır.

3 Psikolog
2 Sosyal hizmet 
uzmanı

İzmir 
Büyükşehir 
Belediyesi 

2009 tarihli 28
yatak kapasiteli, 
345 çocuk,574 
kadına  destek 
sağlamıştır.

Hukuksal destek 
sağlanmaktadır.

Eşrefpaşa hastanesi , 
halk eğitim merkezi, 
işkur, meslek 
edindirme ve beceri 
kursları desteği 
sunulmaktadır.

3 Psikolog
2 Sosyolog
1 Avukat

Karabağlar 
Belediyesi

Sığınma evi 
bulunmamaktadır. 
Kadın danışma 
merkezi Limontepe 
semt merkezinde 
açılmıştır.

----------- ----------- 1 Avukat
1 Psikolog
2 Personel 

Karşıyaka 
Belediyesi

8.03.2007 tarihli
20 kadın ve 20 
çocuk kapasitelidir.
567 kadın 264 
çocuga hizmet 
sunmuştur.

İzmir barosu adli 
yardım bürosuna 
yönlendirilmektedir

Belediye 
bütçesinden, sosyal 
yardım işler 
müdürlüğü ve 
gönüllüler tarafından 
karşılanmaktadır. 

4 Sosyolog
2 Psikolog

Karaburun 
Belediyesi

Sığınma evi 
bulunmamaktadır.

----------- ----------- ----------

Kemalpaşa 
Belediyesi

Kadın danışma 
merkezi 
bulunmaktadır.

---------- Kadın danışma 
merkezi tarafından 
sağlanmaktadır.

1 Sosyolog
1 Avukat
1 Çocuk eğiticisi
2 Psikolog

Kiraz 
Belediyesi

Kadın danışma 
merkezi ve kadın 
sığınma evi yoktur.

----------- ---------- ----------

Konak 
Belediyesi

Kadın sığınma evi 
proje kapsamında 
ama kadın danışma 

BayraklI adliyesi 
adli yardım 
bürosundan destek 

Sağlık ve eğitim 
ihtiyaçları belediye 
tarafından 

1 Psikolog
1 Hemşire
5 Yardımcı 

merkezi 
bulunmaktadır.

alınmaktadır sağlanmaktadır. personel
6 Güvenlik 
görevlisi

Menderes 
Belediyesi

Kadın sığınma evi 
bulunmamaktadır.

---------- ---------- ----------

Narlıdere 
Belediyesi

Sığınma evi 
bulunmamaktadır. 
2004 tarihli kadın 
danışma merkezi 
bulunmaktadır.

---------- ---------- Uzman personel 
yok.
1 Sağlık teknikeri
4 işçi personel

Ödemiş 
Belediyesi

08.03.2011 tarihli, 
10 kişi 
kapasitelidir. 69 
çocuk, 165 kadına  
destek sağlamıştır. 
Konuk evi 
bulunmaktadır.

Ödemiş adliyesi 
adli yardım bürosu 
ve ödemiş 
belediyesi hukuk 
işleri müdürlüğü 
destek 
sağlamaktadır.

Konukevi 
bünyesinde sağlık, 
eğitim ihtiyaçları 
karşılanmaktadır.

1 Psikolog
1 Sosyolog
1 Sekreter
4 Güvenlik 
görevlisi

Seferihisar 
Belediyesi

Kadın danışma 
merkezi 
bulunmaktadır.

Farkındalık 
eğitimleri 
yapılmaktadır.

---------- 1 Sosyolog
1 Eğitimci 

Selçuk 
Belediyesi

Kadın sığınma evi 
proje 
aşamasındadır.

---------- ---------- 1 Psikolog
1 Avukat

Urla 
Belediyesi

Urla belediyesi 
tarafından Aile ve 
Sosyal politikalar İl 
Müdürlüğüne tahsis 
edilen bina İsmet 
Vural konuk evi 
olarak 
kullanılmaktadır.

Hukuki destek 
belediye tarafından 
sağlanmaktadır.

Aile sosyal 
politikalar 
müdürlüğünce 
sağlanmaktadır.

1 Avukat
1 Psikolog

05.01.2013 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Kadın Konukevlerinin açılması ve 
İşletilmesi Hakkında Yönetmelik ile sığınma evleriyle ilgili uluslararası standartlara uygun 
kriterler getirilmiştir. Ancak bu yönetmeliğin uygulanması ve yönetmelik ile getirilen 
düzenlemelerin denetimi hususunda gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,gerekse 
belediyeler üzerlerine düşen görevleri yerine getirmemektedir.

Kadın sığınmaevleriyle ilgili en büyük sıkıntı az sayıda ve yetersiz kapasitede olmalarıdır. 
Sığınmaevinde yeterli sayı ve nitelikte öncelikle kadın çalışanlar arasından,psikoloji,çocuk
gelişimi,öğretmenlik ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun sosyal 
çalışma görevlileri istihdam edilmelidir.
Sığınma evlerinde psikolog,çocuk gelişimcisi,öğretmen,hemşire,çocuk eğiticisi,avukat 
bulunmalıdır.
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merkezi 
bulunmaktadır.

alınmaktadır sağlanmaktadır. personel
6 Güvenlik 
görevlisi

Menderes 
Belediyesi

Kadın sığınma evi 
bulunmamaktadır.

---------- ---------- ----------

Narlıdere 
Belediyesi

Sığınma evi 
bulunmamaktadır. 
2004 tarihli kadın 
danışma merkezi 
bulunmaktadır.

---------- ---------- Uzman personel 
yok.
1 Sağlık teknikeri
4 işçi personel

Ödemiş 
Belediyesi

08.03.2011 tarihli, 
10 kişi 
kapasitelidir. 69 
çocuk, 165 kadına  
destek sağlamıştır. 
Konuk evi 
bulunmaktadır.

Ödemiş adliyesi 
adli yardım bürosu 
ve ödemiş 
belediyesi hukuk 
işleri müdürlüğü 
destek 
sağlamaktadır.

Konukevi 
bünyesinde sağlık, 
eğitim ihtiyaçları 
karşılanmaktadır.

1 Psikolog
1 Sosyolog
1 Sekreter
4 Güvenlik 
görevlisi

Seferihisar 
Belediyesi

Kadın danışma 
merkezi 
bulunmaktadır.

Farkındalık 
eğitimleri 
yapılmaktadır.

---------- 1 Sosyolog
1 Eğitimci 

Selçuk 
Belediyesi

Kadın sığınma evi 
proje 
aşamasındadır.

---------- ---------- 1 Psikolog
1 Avukat

Urla 
Belediyesi

Urla belediyesi 
tarafından Aile ve 
Sosyal politikalar İl 
Müdürlüğüne tahsis 
edilen bina İsmet 
Vural konuk evi 
olarak 
kullanılmaktadır.

Hukuki destek 
belediye tarafından 
sağlanmaktadır.

Aile sosyal 
politikalar 
müdürlüğünce 
sağlanmaktadır.

1 Avukat
1 Psikolog

05.01.2013 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Kadın Konukevlerinin açılması ve 
İşletilmesi Hakkında Yönetmelik ile sığınma evleriyle ilgili uluslararası standartlara uygun 
kriterler getirilmiştir. Ancak bu yönetmeliğin uygulanması ve yönetmelik ile getirilen 
düzenlemelerin denetimi hususunda gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,gerekse 
belediyeler üzerlerine düşen görevleri yerine getirmemektedir.

Kadın sığınmaevleriyle ilgili en büyük sıkıntı az sayıda ve yetersiz kapasitede olmalarıdır. 
Sığınmaevinde yeterli sayı ve nitelikte öncelikle kadın çalışanlar arasından,psikoloji,çocuk
gelişimi,öğretmenlik ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun sosyal 
çalışma görevlileri istihdam edilmelidir.
Sığınma evlerinde psikolog,çocuk gelişimcisi,öğretmen,hemşire,çocuk eğiticisi,avukat 
bulunmalıdır.

05.01.2013 tarihinde yayınlanarak yü-

rürlüğe giren Kadın Konukevlerinin açıl-

ması ve İşletilmesi Hakkında Yönetme-

lik ile sığınma evleriyle ilgili uluslararası 

standartlara uygun kriterler getirilmiş-

tir. Ancak bu yönetmeliğin uygulanması 

ve yönetmelik ile getirilen düzenleme-

lerin denetimi hususunda gerek Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,gerekse 

belediyeler üzerlerine düşen görevleri 

yerine getirmemektedir.

Kadın sığınmaevleriyle ilgili en büyük 
sıkıntı az sayıda ve yetersiz kapasitede 
olmalarıdır. Sığınmaevinde yeterli sayı 
ve nitelikte öncelikle kadın çalışanlar 
arasından, psikoloji, çocuk gelişimi, öğ-
retmenlik ve sosyal hizmet alanlarında 
eğitim veren kurumlardan mezun sos-
yal çalışma görevlileri istihdam edilme-
lidir.

Sığınma evlerinde psikolog,çocuk geli-
şimcisi, öğretmen, hemşire, çocuk eğiti-
cisi, avukat bulunmalıdır.

Sığınma evinde çalışan tüm personele 

cinsiyet eşitliği eğitimi,kadına yönelik 

şiddet gibi konularda hizmet içi eğitim 

verilmelidir. Sığınma evlerinde kalan 

kadınların psikolojik durumunu anlaya-

bilecek ve gerektiğinde yardımcı olabi-

lecek sayıda ve vizyonda uzmanın çalış-

tırılması şarttır. 

Bu nedenlerle öncelikle Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı ve Kadın Statüsü 

Genel Müdürlüğü’nün sığınma evlerine 

yönelik acil bir politika ve eylem planı 

oluşturması gerekmektedir. Uluslarara-

sı standartlara uygun sığınma evlerinin 

açılması ve hizmetlerinin sürekliliğini 

sağlamak için finansman yaratılması 

devletin görevidir. 

Unutulmamalıdır ki kadına yönelik şid-

detle mücadelelinin önemli bir kolunu 

oluşturan sığınmaevlerinin evrensel 

standartlara uygun hale getirilmesi ve 

işlevsellik kazandırılması sosyal hu-

kuk devletinin gereğidir. Şiddet gören, 

maddi imkansızlık yaşayan ve meslek 

sahibi olmayan kadınlarımızın tekrar 

özgüvenlerinin sağlanarak sosyal ya-

şama kazandırılması ve kendi başlarına 

hayatlarını devam ettirebilecek donanı-

ma kavuşturulması hepimizin görevidir.
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ben büyürken 
serçe sözler ettim
ne güzel!
uçarak serpildi üzerime ses 

rüzgar kapaklarını açtım 
annem buyursun diye içeri 
suyu duru uyudum 
tohumu yavaş yürüdüm
duymak için zamanın kokusunu 

ben büyürken 
ıhlamur bandosu kurdum sabaha 
haziranda ıslak gölgeleri selamladım 
babama yürü dedim 
emekleyerek koştum adımlarını 
cüce kelimelerin  

deniz ısındı
zeytin çiçeklendi 
sokak genleşti

Bırakırsa kalemini elinden ozan,
Bir güvercin tüyü daha düşer çöllere,
ve bir çocuk ağlar uzaklarda...

Serçe Söz Vazgeçme

Şiir Köşesi

Nigar OKYAY ÇELEBİ
Avukat, İzmir Barosu

Nilgün ŞENTUNA
Avukat, İzmir Barosu

nar aklıma dağıldı 
böyle böyle anladım hızı 

ben büyürken 
kayıp renklerini topladım alfabenin 
yırtık bir fotoğrafta onardım yaşamı

ben büyürken 
ısırganı ısırdım 
dünya cızzzzzzzzz dedi. 
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Daha önce defalarca konuştuk, söyledik, haykırdık! Önünüze 
gelen dosyalardaki kadınlar evrak değil bir insan dedik.

Anayasa, kanunlar, uluslarası sözleşmeler, demokratik, laik, 
sosyal hukuk devleti  dedik. Kadınlar öldürülüyor, şiddet gö-
rüyor dedik. 

Şimdi Devlete göre bir kağıt, bir işyükü, bir dosya azaldı.

Bize göre ise bir insan öldü. Tıpkı korumayanlar, ciddiye al-
mayanlar, odasından kovanlar gibi acıkan, üşüyen, susayan, 
öfkelenen, korkan ve sevinen ve mutlu olmak isteyen bir ka-
dın daha öldürüldü.

38 yaşında, üniversite mezunu, öğretim görevlisi, 1.5 yaşında 
bir çocuk sahibi bir kadın, Serpil ERFINDIK boşandığı eşi ta-
rafından öldürüldü.

Serpil ERFINDIK daha önce kolluğa durumunu anlattı, savcı-
lığa durumunu anlattı, aile mahkemesine durumunu anlattı. 

Aile Mahkemesi önce üç aylık, sonrasında bir aylık koruma 
kararı verdi. 

Tehditler yine sona ermedi. İzmir Barosu Kadın Hakları Mer-
kezine başvuran Serpil ÖZFINDIK’ın gerekli dilekçeleri dü-
zenlendi ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. 

Ailesinin beyanına göre Cumhuriyet Savcısı “SEN YİNE NİYE 
GELDİN, BİRDE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLACAKSIN ,ÇAN ÇAN 
ÇAN NE BU ÇENE, BEN ZATEN AMELİYAT OLACAĞIM RAPOR 
YAZMAM LAZIM SİZİNLE Mİ UĞRAŞACAĞIZ “ diyerek oda-
dan kovdu.

Elindeki bir aylık koruma kararının son günü evinde şikayetçi 
olduğu eski eşi tarafındanbıçaklanarak öldürüldü. Şuan fail 
halen yakalanamadı.

ŞİKAYETÇİYİZ.

1. Şiddete uğrayan, uğrama ihtimali olan, öldürme ile teh-
dit edilen kadınları ;bir evrak olarak gören hakim,savcı ve 
kolluk görevlilerinden;

2. Tüm taleplere rağmen türlü bahanelerle mağdurları bir 
kere bile dinlemeye zahmet etmeyen,  odasından kovan 
Aile Mahkemesi Hakimleri ile Cumhuriyet Savcılarından 

BASINA VE KAMUOYUNA
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3. Tebliğde geçen süreye, karara itiraz süresi olan iki haf-
ta ve hakimin karar verme süresi bir hafta eklendiğin-
de tedbir kararının kesinleşmesi için en az 1 aya  ihtiyaç 
olduğunu  ve bu süre içinde zorlama hapsi uygulana-
mayacağını bildiği halde, defi bela defi kaza şeklinde  8 
günlük, 14 günlük, 15 günlük, 1 aylık, 2 aylık  koruma 
kararı veren,  bu kararlara itirazları okumadan reddeden 
Aile Mahkemesi hakimlerinden,

4. Koruma denen şeyi bir polis memurunun cep telefonu 
numarasını vermekten ibaret sayan koruma kararlarının 
infazından sorumlu  Cumhuriyet Savcıları ve Kolluk gö-
revlilerinden,

5. İstanbul ve Ankara’da “kadına yönelik şiddet” vakaları 
için özel Savcılıklar varken, talep ettiğimiz halde İzmir’de 
özel Savcılık kurmayan Adalet Bakanlığından,

6. Kadına yönelik şiddet ve  kadın cinayetleri ile ilgilenirmiş 
gibi yapan, Şiddet Önleme ve İzleme Birimlerine yeterli 
kadroyu dahi istihdam etmeyen, birkaç personel ile bu 
sorunu çözeceğini sanan, adı var kendi yok Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığından, 

7. Kararları işyükü gibi görüp kararların infazını takip etme-
yen, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden 

8. Adli mercilerin önüne soruşturma talebi ile gelen tehdit, 
basit yaralama,hakaret gibi suçlarının mağduru kadınlara 
avukat yardımı yapılmasına müsade etmeyen Ceza Mu-
hakemesi Kanununu değiştirmeyen TBMM’den,

9. Serpil ERFINDIK’ı  acımasızca öldüren Vedat ATİK’ten

10. Serpil ERFINDIK’ı odasından kovan Cumhuriyet Savcısın-
dan, koruma kararını layıkıyla infaz etmeyen kolluk gö-
revlilerinden

ŞİKAYETÇİYİZ.

Yukarıdaki herkes bu cinayetten sorumludur. Bu olaya dahli 
olan herkes kirlenmiştir. Duymayan, görmeyen, bilmeyen bir 
devlet, devlet değildir.

Acımız çok büyüktür. 

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları 
Merkezi olarak tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda 
bulunuyoruz. Sorumlular yargılanıp cezalandırılana kadar bu 
işin peşini bırakmayacağımızı tüm kamuoyuna ve ilgililere 
bildiririz.17.12.2013

İZMİR BAROSU 
KADIN HAKLARI DANIŞMA 
VE HUKUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Fotoğraf: Gül NURHAN DOĞAN
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Aytül ARIKAN
Avukat, İzmir Barosu

Elimde Stefan Zweig’ın “Clarıssa“ adlı 
romanı, sayfalarını zamanla yarışırca-
sına karıştırıyorum. Romanın giriş say-
fasında ise mavi tükenmez kalemle ya-
zılmış bir not ilişiyor gözüme “Kızımın 
hatırasına Av. .....Hanıma” T. A. 

Bu roman, benim için sıradan bir ro-
man olmakta öte bir anlam taşıyor. Si-
zin içinde bu romanın bir anlamı olmalı 
diye düşünüyorum kendi kendime. Ka-
lemi elime alıp size iki satırda olsa yaz-
mak istiyorum. Hani bir roman okursu-
nuz  yada bir film izlersiniz ve sonunu 
beğenmezsiniz “ .. böyle olmamalıydı..” 
dersiniz  ya. Sanki böyle derseniz kita-
bın yazarı yada filmin senaristi sizi du-
yacak, sonra  romanın yada filmin sonu 
değişecekmiş gibi...

Clarıssa adlı roman, Stefan Zweıg’in öl-
meden önce üzerinde çalıştığı son kita-
bı. Zweıg’ın sözleriyle, “Bir kadının yaşa-
dıklarından hareketle, 1902’den savaşın 
patlak vermesine kadar geçen süre için-
de dünyanın anlatıldığı roman”(*)   

YARIM KALAN ÖYKÜ

Roman, Stefan Zweıg’ın 1942’de intiharı 
sebebi ile yarım kalmış ve Zweıg’ın ya-
yıncısı Knut Beck tarafından tamamlan-
mış.

Romanın yazarının trajik intiharı bir 
yana, romanın çevirmenlerinden S.E.‘nin 
trajik ölümü, Türkiye’de kadın olmanın 
zorluğunun tüm can yakıcılığını ortaya 
döküyor adeta.

S.E, Türkiye’de eşi tarafından şiddete 
uğramış kadınlardan biriydi. Akademis-
yendi, küçük bir oğlan çocuğu anne-
siydi. 1975’te Almanya’da Frankfurt’ta 
doğmuştu. Ege Üniversitesi Alman Dili 
ve Edebiyatı Bölümü mezunu, yüksek 
lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi Mü-
tercim Tercüman Bölümü’nde tamam-
lamıştı. Friedrich Nietzsche’nin Putların 
Alacakaranlığı ve Gerhard Fink’in Antik 
Mitolojide Kim Kimdir adlı çevirileri ya-
yımlanmıştı. 2010 Ağustos ayında Ste-
fan Zweıg’ın Clarıssa Romanını meslek-
daşı Gülperi Sert ile birlikte çevirisi Can 
Yayınları  tarafından yayınlandı.

S.E. İzmir’de 15.12.2013 tarihinde bo-
şandığı eşi tarafından bıçaklanarak kat-
ledildi. Bu olay  kimine göre her geçen 
gün basında okuduğumuz kadın cina-
yetlerinden biriydi, kimine göre bir aka-
demisyenin kaybı, kimine göre kucak-
layacağı bir annenin yok edilişi, kimine 
göre varlığından güç alınacak bir evladı 

yitirmenin kahrediciliği, kimine göre 
işlemi bitmiş bir dosyaydı... Evet yanlış 
okumadınız “işlemi bitmiş bir dosya!!!! ”

S.E. boşandığı eşi tarafından pek çok 
kez öldürülmekle tehdit edilmiş, ha-
karete uğramıştı. S.E. can güvenliğinin 
sağlanması için karakola, mahkemeye 
tam üç kez müracaat yapmış, koruma 
kararı talebinde bulunmuş ve koruma 
kararına rağmen 15.12.2013 günü kat-
ledilmişti. Artık S.E. koruma kararına 
rağmen korunamamış, işlemi bitmiş  bir 
evraktı. Olay bu  kadar basitti…

S.E. henüz bitirilmemiş tercümeler, ka-
ğıda dökülmemiş projeler, okunmamış 
sınav kağıtları, henüz söylenmemiş söz-
ler, yaşam çoşkusu bitmemiş bir yürek 
değildi sadece. Bir kadın ve bir insan-
dı. Henüz yaşanmamışlıkları barındıran, 
mutlu sona ulaşamamış yarım kalan bir 
kadın öyküsüydü…    

Şiddet gören kadınların hayatları,  işi 
bitmiş dava başvuruları ve ruhsuz bir 
evrak değildir. Hayır... Böyle bitmeme-
li... yarım kalan öyküler olmamalı. Yoksa 
daha nice S.E.‘ler ve nice bitmemiş öy-
külerin can yakıcılığı yüreklerimizi kasıp 
kavurup, küle çevirmeye devam ede-
cektir.  

(*) Stefan Zweig- Clarıssa, Can Yayınları,
Çeviri: G. Ser, S. Yalçın
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Birgül DEĞİRMENCİ
Avukat, İzmir Barosu

Kadınların  Siyasal Yaşama Katılımı ve 
Pozitif Ayrımcılık Temelinde Cinsiyet 
Kotası

Yerel Seçim süreci arifesinde yerel yö-

netimlerde kadınların  adaylık sıralama-

sında yer bulamayışı  bir kez daha ka-

dınların yüzüne şamar gibi çarpmıştır. 

Aday  listelerde yer almış olan kadınla-

rın da daha alt sıralarda yer alması kar-

şısında ise şu soruları  akla getirmekte-

dir. Üst sıralarda gösterilen erkeklerin 

kadınlardan ne farklılığı vardır? Kadın-

lar neden yer bulamamaktadır? Siyaset 

erkek işi midir?!!! Siyasetin cinsiyeti var 

mıdır? 

Genel olarak Siyaset, toplumsal ya-

şamdaki kaynakların dağılımına ilişkin 

süreçlerin kontrolünü ve bu kaynakla-

rın kime, hangi cinsiyete, hangi sınıfa, 

gruba dağıtılacağına dair karar verme 

yetkisine sahip olmayı içermektedir. 

Yani bu tanıma göre karar mekanizma-

larında yer almak, bu kararlar üzerinde 

söz sahibi olmak demektir.

Siyasette genelde söz sahibi, egemen 

ve karar sahibi olan hangi cinsiyet?

Ülkemize baktığımızda  her yerel ve ge-

nel seçim sonuçlarından sonra ortaya 

çıkan tabloya aslında kimin egemen ol-

duğunu göstermektedir. Örneğin  2011 

Genel Seçimlerinde 550 milletvekilinin 

ancak 79’u kadın, 2009 Yerel Seçimler 

baktığımızda da Büyükşehir kapsamın-

da 16 Büyükşehir Belediye Başkanlığının 

%100’ü erkeklerden oluşmakta, Büyük-

şehir olmayan 2.903 Belediye Başkan-

lığının 2.877’si (%99,10) ile erkek, 26’sı 

(%0.90) ile kadınlardan oluşmuştur. 

31,790 Belediye Meclis Üyeliğinden 

30.450’i (%95.8) ile erkeklerden, 1.340’i 

(%4.2) ile kadınlardan 18.607 mahalle 

muhtarının 18.178 i(%97.7) erkeklerden  

429’u(%2.3) kadınlardan oluşmuştur.

Bu tablo nüfusun yarısını oluşturan 

kadınları yok hükmünde olduğunu ve  

siyasetin cinsiyetinin de ERİL (ERKEK) 

OLDUĞUNU göstermektedir.

Yasal olarak seçme ve seçilme konu-

sunda bir engel bulunmamasına kar-

şın gerçek anlamda (fiili olarak da) 

EŞİTLİK neden  sağlanamamaktadır?

Günümüzde kadının siyasal katılımı 

hala erkeklerle eşit düzeye gelememe-

sinin nedeni çoğu toplumda, yasal dü-

zenlemelere rağmen siyasetin erkeklere 

ait bir iş olduğu anlayışının egemen 

olmasından kaynaklanmaktadır. Özel-

likle seçilme hakkından yararlanma 

ve siyasal karar mekanizmalarında yer 

alma konusunda cinsler arası eşitsizlik 

geçmişte olduğu gibi yüzyılımızda da 

hala devam etmekte ve kadınlar ikincil 

konuma itilmektedir. Yine kadınların si-

yasal bakımdan erkeklerle eşit olduğu 

görüşü yasal anlamda kabul edilmiş 

olsa bile, çok sayıda kültürel, sosyal ve 
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ekonomik faktörlerin beslediği  eril(ata-

erkil)  ideoloji kadınların siyasal katılı-

mını olumsuz  yönde etkilemektedir. Bu 

eril(ataerkil) anlayış cinsiyet eşitsizliğini 

derinleştirerek kadınların aday olarak 

siyasette yer alma cesaretini kırmakta 

veya katılma  cesaretini bulan ve seçilen 

kadınları da içinde kabul etmek için eril 

davranışlara zorlamaktadır. 

Öyle ki kağıt üzerinde herkese açık olan 

siyasal haklar nüfusun yarısını oluştu-

ran kadınlar; dinsel faktörler, gelenek-

ler, toplumsal değer yargıları, siyasal ve 

sosyal faktörlerin bileşeni olan ataerkil  

ideolojinin yansıması olan toplumsal 

cinsiyet eşitsizliği nedeniyle eşitsizliği 

,ayrımcılığı hücrelerine kadar yaşamak-

tadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 

kaynağı olan ataerkil(erkek egemen) 

ideoloji bunu  kadına  toplumsal rol ve 

sorumluluklar yükleyerek, kamusal fa-

aliyetlere katılmasına engeller koyarak 

ve özel alanı denetleyerek yapmaktadır. 

Nedir Bu  Toplumsal Rol ve Sorum-

luluklar ?

Toplumsal cinsiyet; farklı kültürde, tari-

hin farklı anlarında ve farklı coğrafya-

larda kadınlara ve erkeklere toplumsal 

olarak yüklenen roller ve sorumlulukları 

ifade eder. Bu çerçevede erkek cinsiye-

ti ile kadın cinsiyeti arasında toplumsal 

yaşama katılma düzeyi açısından fark-

lılıklar oluşur. Sayısal bakımdan eşit 

olmakla beraber iki cinsin toplumsal 

alanda temsiliyetleri farklılaşır. Kadın 

cinsiyeti daha çok ev gibi özel alanda 

kalırken, erkek cinsiyeti dışarıda her tür-

lü kamusal alanda kendini ifade eder. 

Çalışma yaşamından siyasete, sivil top-

lum örgütlenmesinden eğitime kadar 

her türlü kamusal alanda iki cins teme-

lindeki bu görünüm toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğini oluşturur. Bu eşitsizlik ata-

erkil (erkek egemen)ideolojisinin teme-

lidir. Bu ideoloji ile  toplumsal rol ve so-

rumluluklar ile kadının bedeni, ruhi ve 

ahlaki  üzerinde bir baskı sistemi inşa 

eden bir  dünya görüşü kurulmuştur. 

Öyle ki kadının özel alandaki gelenek-

sel sorumlulukları onun kamusal alana 

yönelmesini engelleyecek şekilde dü-

zenlenmiştir. Örneğin aile,örf ve adetler 

, ahlaki temelde   kadına “değersiz” ve 

aynı zamanda erkeğe karşı “itaatkâr ve 

boyun eğen” bir rol yüklenmiştir. Ka-

dının bütün ilgi ve gelişmesi aile ve ev 

içine yöneltilmiş ve kadın da bu yüküm-

lülüğü kabullenmek zorunda kalarak iç-

selleştirmiştir.

Kadın siyasette yer alsa dahi kadınsı 

işlere yönlendirilmektedir. Bu nedenle  

Toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü, 

kadınların önündeki en büyük engeli 

oluşturmaktadır. Kadın kamusal alana 

girebildiği ölçüde özgürleşir ve kendi 

kişiliğini ortaya koyar. Kadın evde te-

mizlik yapan, çocuk doğuran, yemek 

pişiren, erkeğe hizmet eden, cinsel 

rolleriyle var olmayı sürdürdüğü müd-

detçe ikincil olacaktır. Kadın bu rollerin 

dışında da var olabileceğini bilmelidir. 

Kamusal alanda eşitliğin sağlanması ve 

cinsiyet ayrımına dayalı iş bölümüne 

son verilmesi, kamusal ortamda kadı-

na eşit fırsatların tanınması  ve destek-

lenmesi kamusal alanı erkek alanı ol-

maktan çıkaracak, teklikten kurtaracak 

ve kadın bakışıyla zenginleşecektir. Bu 

nedenle  demokratik temel hak ve öz-

gürlüklerin  tam anlamıyla toplumda 

yerleşebilmesi kadın ve erkeklerin her 

alanda, karar alma mekanizmalarında 

eşit olarak temsil edilmesiyle mümkün 

olur. Temel hak ve özgürlüklerin  yaşan-

dığı, cinsiyet ayrımcılığının olmadığı ve  

fiili eşitliğin sağlanmış olduğu bir de-

mokrasinin var olabilmesi için siyasette 

kadın temsili önemlidir ve zorunludur.

Bu bağlamda Kadınların siyasette ek-
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sik temsilinin giderilmesi için siyasal 

ve kamusal alanda kadınların sayısını 

artırmak ve kadınların içinde bulun-

dukları koşulları değiştirmek gereklidir. 

Bunun için siyasette erkek hâkimiyetine 

son verecek, kadın temsilini artıracak 

düzenlemelere ihtiyaç vardır. Özellikle 

ataerkil yapının hakim olduğu kültürel 

ve geleneksel uygulamalar, toplumun 

kalıplaşmış cinsel yargıları, kadının bilgi 

ve ilgi eksikliği, siyasi partilerin eşitsiz 

uygulamaları ve toplumsal desteğin 

eksikliği siyasal yaşamda cinsiyet eşit-

liğinin sağlanmasına engel olduğu 

düşünüldüğünde, toplumda erkekle-

rin ayrıcalıklı konumları ve kadınların 

siyasetten dışlanma eğilimini ortadan 

kaldırmak için  kadınlar lehine pozitif 

ayrımcılık içeren yaklaşımları zorunlu 

kılmaktadır. 

Pozitif Ayrımcılık Nedir ?

Pozitif ayrımcılık, bir toplumda deza-

vantajlı konumdaki insan gruplarının 

lehine geliştirilen politika, strateji, yön-

tem ve uygulamaların bütününe veri-

len isimdir. Buna özel önlemlerde denir 

.Yani sadece hukuki değil fiili olarak da 

eşitliğin sağlanmasına kadar sürdürül-

mesi gereken uygulamaları ifade et-

mektedir.

Pozitif Ayrımcılık Eşitlik İlkesine Ay-

kırı mıdır?

Değildir.  1982 Anayasa’nın 10. madde-

sinde yer alan, hiç bir kişiye, aileye veya 

zümreye “imtiyaz” tanınmaz ifadesi 

“aynı durumda bulunanlar için haklarda 

ve ödevlerde, yararlarda ve yükümlü-

lüklerde, yetkilerde ve sorumluluklarda, 

fırsatlarda ve hizmetlerde eşit davran-

ma zorunluluğu”’nu ifade etmektedir. 

Bu ifade ile bireylere karşı eşit koşul 

ve ortamda ayrımcılık yapılmamasına 

vurgu yapılmakta ve cinsiyet, din ve ırk 

gibi unsurlar dikkate alınmaksızın her-

kesin eşit olduğu varsayımının altı çizil-

mektedir. Bu çerçeveden bakıldığında 

bu hukuki eşitlik yaklaşımı, bireylerin, 

mensup olduğu toplumsal tabaka ile 

içinde bulunduğu ekonomik koşullar 

dikkate alınmaksızın, kanun önünde 

eşit oldukları veya kanunların eşit ko-

ruma öngörmesini vurgulamaktadır. 

Oysa sorun hukuki eşitlikten ziyade fi-

ili eşitliğin olmamasıdır. Bu nedenle fi-

ili eşitliğin sağlanmasına yönelik olarak 

Anayasal anlamda  2010 yılında  de-

ğişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğe göre  

Anayasa’nın “kanun önünde eşitlik” 

başlığını taşıyan 10. maddesinin “...Ka-

dınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. 

Devlet, bu eşitliğin yaşama geçirilmesini 

sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla 

alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykı-

rı olarak yorumlanamaz...” getirilmiştir. 

Yapılan bu düzenlemedeki temel amaç, 

kadınları ayrıcalıklı kılmak değil, onlar 

için var olan engeller ve dezavantajları 

ortadan kaldırmaktır.  Çünkü Türkiye’de 

“temsilde cinsiyet eşitliğini” sağlamak 

için  somut çözümün “siyasette cinsiyet 

kotası” uygulamak olduğu açıktır. Çün-

kü kadınların temsil krizi vardır ve siya-

si karar organlarında yeterince temsil 

edilememektedirler. Kadınlar toplumsal 

cinsiyet eşitsizliği nedeniyle güçsüzleş-

tirilmekte, fırsatlardan ve kaynaklardan 

eşit bir biçimde yararlanamamaktadır.

Dünyada anayasal anlamda kadın ve 

erkek arasında fiili eşitliğin  sağlanması  

konusundaki ilk ulusal düzenleme 1949 

tarihli F. Alman Anayasasıdır. F. Alman 

Anayasasının 3. maddesinin 2. fıkrası 

uyarınca “Kadın ve erkekler eşit haklara 

sahiptirler”. Bu düzenleme artık kanu-

ni eşitliğin ötesinde fiili eşitliği amaç-

lamaktadır. Fiili eşitlik amaçlandığında 

devletin salt müdahale etmeyen bir 

konumla yetinmesi mümkün değildir. 

Nitekim, 1994 yılında yapılan anayasa 

değişikliğiyle F. Alman Anayasası’nın 2. 
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fıkrasına şu cümle eklenerek devletin 

olumlu yükümlülüklerinin de bulun-

duğu açıkça ifade edilmiştir: “Devlet, 

kadın ve erkeklerin eşit haklarının fiilen 

gerçekleşmesini teşvik eder ve var  olan 

dezavantajların ortadan kaldırılması 

için önlemler alır”.

İşte Kota sistemleri, kadınların siyasette 

eksik temsilini gidermeye yönelik pozitif 

ayrımcı bir yapılanmadır. Pozitif ayrım-

cılıktan kasıt, kadınların parlementoda 

ve yerel yönetimlerde  etkili olabilme-

sini sağlayacak hedef %50 olmakla be-

raber  “kritik eşik” olarak tanımlanan en 

az  %30 veya %40 kadın temsilci oranını 

hayata geçirmek yönünde geçici bir uy-

gulamadır. Kota uygulamasına karşı çı-

kanlar, bu uygulamaların erkekler aley-

hinde bir ayrımcılığa dönüştüğünü ileri 

sürmektedirler. Oysa seçimlerde cinsi-

yet kotası uygulaması, kadınların yeterli 

düzeyde temsil edilememe problemine 

geçerli cevaplardan biridir. Bir anlam-

da cinsiyet kotasında her bir cins için 

tahsis edilen en az pay veya oran kas-

tedilmektedir. Bu tür kota, hem kadının 

hem de erkeğin zayıf temsilini düzelt-

meyi amaçlamakta ve her iki cins için 

en az ve en yüksek bir çıta koymaktadır. 

Eğer, cinsiyet kotası örneğin en az %30 

ise bunun anlamı, teoride erkek veya 

kadın pratikte ise(erkekler genelde bu 

oranın üzerinde çıktıkları için) kadınlar 

%30’dan az pay elde edemeyecekler 

demektir.

Türkiye’de kota uygulamalarına bak-

tığımızda  Cumhuriyet Halk Partisi(-

CHP)  tüzüğünde %33 cinsiyet kotası 

bulunmaktadır, Demokratik Sol Partinin 

(DSP) programında kadına yönelik kota 

uygulaması bulunmamaktadır,  Barış ve 

Demokrasi Partisinin(BDP) tüzüğünde 

partinin her türlü organ seçimi ve genel 

ve yerel seçimlerin aday belirlemelerin-

de %40 cinsiyet kotası uygulaması yer 

almakta ve %40‟lık kotanın hem ka-

dınlara hem de erkeklere uygulanacağı 

ifade edilmektedir. Milliyetçi Hareket 

Partisi (MHP)‟nin tüzüğünde cinsiyet 

kotası yer almamaktadır. İktidar partisi 

olan Adalet ve Kalkınma Partisi(AKP)‟-

nin tüzüğünde de cinsiyet kotası yoktur.

Dünyada ise farklı kota uygulamaları söz 

konusudur. Örneğin ;Sabit kota, oranlı 

kota, milletvekili aday listelerinde kota 

düzenlemesi, seçim çevresi kotası, de-

lege kotası gibi çok farklı düzenlemeler 

söz konusu olabilmektedir. Kota uygu-

lama zorunluluğu önce Kuzey Avrupa 

ülkelerinde siyasi partilerin tüzükleriyle 

getirilmiştir. Seçimlerde kadın kotası, 

halen dünyada 81 ülkede uygulanmak-

tadır. Bu ülkelerden 16’sı kotayı anayasa 

ile 27’si seçim yasasıyla düzenlemiş; 43 

ülkede ise kota siyasi partilerin tüzükle-

rine konulan hükümler çerçevesinde ve 

seçim adaylarını kapsayacak biçimde 

hayata geçirilmiştir. Örneğin, Belçika’da 

her tür seçimde oluşturulacak listede 

bir cinsin oranının 2/3’ü geçemeyeceği 

kuralı geçerlidir. Fransa’da liste usulüne 

dayalı oranlı temsil yöntemi ile yapılan 

bütün seçimlerde seçilen kadın–erkek 

sayısı arasındaki fark 1’den fazla olama-

makta ve buna uymayan siyasi partilere 

para cezası uygulanmaktadır. Arjantin 

ve Brezilya’da seçimlerde oluşturulacak 

listelerde yer alacak adaylara sırasıyla 

%30 ve %20 sabit kota uygulamaktadır. 

Uganda’da 39 seçim   her birinden bir 

kadın milletvekili seçilmesi düzenlene-

rek seçim çevresi kotası uygulanmakta-

dır. Hindistan yerel meclis seçimlerinde 

%33 kota öngören bir düzenleme ge-

tirmiştir. Bugün kadın temsil oranının % 

45’e ulaştığı Danimarka’da partiler tü-

züklerinden kadın kota zorunluluğunu 

kaldırmaya başlamışlardır.

Erkeklerin kadınlar lehine olan cinsiyet  

kotasını kedilerine karşı bir  ayrımcılık 
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olduğuna dair eleştirilerine karşı şunu 

sormak gerek; şimdiye kadar kadınların 

temsil edilmemesi eşit haklara cinsiyeti 

nedeniyle sahip olmasının engellenme-

si karşısında  “kadınlara ayrımcılık uy-

gulanıyor” diyorlar mıydı. Demiyorlardı.

Çünkü siyasetin erkek işi olduğunu dü-

şünüyorlardı. Bu nedenle bu kaygıları 

ortadan kaldırmak için  ülkemizde 2010 

yılındaki  anayasal değişiklik temelinde 

kota uygulamasının maddi temeli oluş-

muş ise de yine bazı ülkelerde olduğu 

gibi Anayasal olarak  ayrı bir düzenleme  

altında yapılması her iki cinsiyeti de ko-

ruyacaktır  diye düşünüyorum. Bu  ana-

yasa ile güvence altına alınmış  “cinsiyet 

kotası”olmalıdır. Hem kadınlara hem de 

erkeklere uygulanmalıdır. Önemli olan 

bir cinsin diğer cins üzerinde egemenlik 

kurmasının engellenmesidir.

Cinsiyet Kotası Kadın sorununu çö-

zer mi?

Cinsiyet kotaları siyasetteki kadınla-

rın tüm problemlerini çözemez. Ancak 

Kota kadının eksik temsil durumunu 

hızla değiştirerek, temsilde adaleti sağ-

layabilir. Bununla birlikte cinsiyet  kota-

sı, kadının eksik temsilinin altında yatan 

tarihsel toplumsal kalıp yargıları  yani 

eşitsizliğin temeli olan aterkil(erkek 

egemen) temelinde oluşturulmuş top-

lumsal rol ve sorumluluklarını yıkabilir. 

Halen 97 ülkede kadınların siyasal tem-

silini artırmaya yönelik kotalar yürür-

lüktedir. Kota sistemi, siyasette kadınla-

ra eşit temsil hakkını sağlamaya yönelik 

bir pozitif ayrımcılık sistemidir.  Kota, 

kadınların siyasi, ekonomik, sosyal ve 

kültürel politikalara aktif katılımının 

önündeki toplumsal engeller kaldırılın-

caya kadar uygulanabilir. Oysa Kadın-

ların karar alma mekanizmalarındaki 

varlıklarını sağlamlaştıracak ve güçlen-

direcek, gerçek anlamda eşitliği sağla-

yacak yasal ve toplumsal  cinsiyet eşitli-

ği oluşturacak  altyapı  oluşturulmalıdır. 

Yani Ataerkil toplum yapısı değişmeli, 

kadının siyasal katılımın önündeki yapı-

sal engeller kaldırılmalı, ekonomik, sos-

yal ve psikolojik eşitsizlikleri gidermeye 

yönelik adımlar atılmalıdır.

SONUÇ OLARAK

Dünyanın yarısını oluşturan kadınlar ve 

erkekler ortak yaşam alanlarını aynı bi-

çimde kullanmazlar. Yaşam çevresinin 

sunduğu ekonomik, sosyal ve mekan-

sal imkanlardan yararlanma şansları, ih-

tiyaçları ya da sorunları  da aynı değil-

dir. Bu nedenle ortak yaşam alanlarına 

yönelik politikalar kadınlarla erkekleri 

farklı biçimlerde etkiler.  Erkeksi bir si-

yaset yapılanması içinde kadınların ko-

numları, sorunları, öncelikleri, yerel ni-

telikli gereksinimleri ve hatta toplumsal 

cinsiyet rollerinin gerektirdiği özgürlük-

lere dayalı hizmetlerin dikkate alınması 

pek mümkün görünmemektedir. Yetki 

bir cins tarafından kullanılınca nüfusun 

yarısının gereksinimleri göz ardı edilmiş 

olmaktadır.

Bu nedenle Kadınların siyasetteki tem-

sil sayısını artırmak için, birçok ülkede 

uygulandığı gibi kadınların siyasette 

yer almasını engelleyen faktörler orta-

dan kalkıncaya kadar, pozitif ayrımcılık 

içeren özel önlem politikaları anaya-

sal güvence temelinde uygulanmalıdır. 

Toplumun zihinsel, sosyal, kültürel ve 

siyasal değişimini hızlandıracak, kadın 

erkek eşitliğini yaşama geçirecek yasal 

düzenlemeleri yapmakla yükümlü olan 

devlet anayasal temelde siyasi partiler-

de eşitlikçi bir yapının kurulması, aday 

seçimlerinin demokratikleştirilmesi ve 

cinsiyet kotasının kadınların siyasi alan-

da daha eşitlikçi bir oranda temsilini 

sağlayacak çözümleri zorunlu kılacak 

düzenlemeleri yapmalıdır. 
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YAŞADIM - MI ?*

Rahile HORZUM
Avukat, İzmir Barosu

Doğum günüm 8 Mart. 1967 yılının 8 
Mart’ı. Ne de anlamlı bir günde doğ-
muşum meğer. Henüz 17 yaşındayken, 
doğup büyüdüğüm şehirde, Mardin’de, 
uğruna hemşirelik okulunu terk ettiğim 
adam ile evlendim. Bu kadar büyük bir 
fedakarlığı yapacak kadar çok seviyor-
dum. Aynı ölçüde sevildiğimi de düşü-
nüyordum o esen kavak yellerinin hışır-
tısı arasında.

İlk çocuğumu Mardin’de doğurdum.
Doğurmak ayrı zordu, büyütmek daha 
ayrı. Belki büyük şehre gidersek daha iyi 
yaşayabilirdik, buna bizim de hakkımız 
olmalı diye düşünürdüm hep.

 İzmir’deki akrabalarımız ara sıra geldik-
lerinde nasıl da güzel anlatırlardı. O ka-
dar farklıydı ki yaşamları, imrenmemek 
elde değildi. Neden biz de orada yaşa-

mayalım ki dedik. Günlerce, aylarca ko-
nuştuk kocamla. Gücümüz kuvvetimiz 
yerinde, hep birlikte çalışırız, çocukla-
rımızın hepsi okur, güzel hayatları olur 
dediğimiz sonuca ulaştık. Sonunda her 
şeyi göze alarak geldik İzmir’e. Ben, çok 
sevdiğim kocam, çok sevdiğim oğlumla 
birlikte, küçük ailem ile kocaman umut-
larla geldik.

Kocaman umutlarımız tek oda gece-
konduya yerleştiğimizde de devam 
ediyordu. Aradan geçen zaman içinde 
çoğaldık. Dört çocukla sığamaz hale 
geldik bu gecekonduya. Umutlar ya-
vaş yavaş azalırken, sorunlar hızla ço-
ğalıyordu. Bu büyük şehirdeki yaşama 
uymaya çalışmak, hayatta kalabilmek, 
ayakta durabilmek çok büyük yüktü 
omuzlarımda. Bu yükün altında eziliyor 
eziliyor eziliyordum. 

Belki de kocamın sevgisinin tükendiğini 
görmesem, bilmesem daha dik dura-
bilecektim ama bu da olmadı. Geçmişi 
düşünmemeye çalıştım.Keşke  okuluma 
devam etseydim, keşke annemi dinle-
seydim gibi faydası olmayan pişmanlık-
lara dalmamaya çalıştım. Bir eş, bir anne 

olarak hep en iyisini yapmaya çalıştım. 
Bu uğurda aşağılansam da, hakarete de 
uğrasam, dayak da yesem dert etme-
dim. Aslında dert etmemeye çalıştım. 
Etsem ne olacaktı ki zaten, arada dört 
tane çocuk vardı.

Kocamın her tür isteğini yerine getir-
dim. Ona sırdaş oldum, arkadaş oldum, 
şiddetine bile sessiz kaldım, sabrettim. 
Çocuklarımın her biri ile gücümün en 
üstünde ilgilendim. Okulda velileriy-
dim, evde öğretmenleri, sokakta ar-
kadaşları… Evimin temizliği, düzeni 
komşularımınkinden çok çok güzeldi. 
Paramız yettiğince en güzel yemekleri 
pişirdim aileme. İki seneye kadar hiçbir 
makine yoktu evde. Ellerimle yıkardım 
çamaşırı da bulaşığı da. Sahip olduğum 
tek makine küçük bir dikiş makinesiydi

Evde dikiş diktim; karılıktan, annelikten, 
temizlikten, aşçılıktan  bulaşıkçılıktan 
,çamaşırcılıktan kalan zamanlarda . Evi-
me, yuvama bir nebze faydam oldu-
ğunda, dertleri unutup  mutlu oldum.

Huzursuzluklar sıradan hale gelmişti 
evimizde. Kocamın sürekli gergin  halini 
yadırgamıyorduk bile. O’nu anlamaya 
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çalışıyordum. Çok bitkindi, umutsuzdu, 
çaresizdi. Yine işten çıkarılmıştı. Birikmiş 
kiralar dağ gibiydi karşımızda, çocukla-
rın masraflarına asla yetişemiyordu za-
ten. Çocukların masrafları dedimse en 
basitinden, en azından zorunlu masraf-
lardı bunlar. Her şeye kızıyor, her şeye 
bağırıyor, hep beni suçluyordu.

Bir kış günüydü. Küçük oğlan aniden 
ateşlendi. Alev alev yanıyordu, ne yap-
tımsa bir türlü düşüremedim ateşini. 
Korku içinde hastaneye acil servise  
koşturdum. Hemen müdahale ettiler, 
doktor bir süre ateşinin düşmesini takip 
için bizi bekletti. Eve döndüğümüzde 
hava kararmıştı, kocam  yine iş bula-
madan eve dönmüştü. ’’Nerdeydin ?’’ 
dedi hışımla, durumu anlattım. Neden 
tek başına gidiyorsun? Ben baba değil 
miyim? Benim neden haberim olmu-
yor  da sen tek başına gidiyorsun’’  diye 
bağırarak fırlattığı çiçek saksısı belime 
geldi. Kendime geldiğimde yine aynı 
hastanedeydim. Hastaneden çıktığım-
da ise  bir bacağım aksıyordu.

İlk kez beddua ettim O’na. ‘’Yağlı kur-
şunlara gelesin inşallah ‘’’dedim. Du-
alarımın hiç birini  duymayan Allahım, 
nasılsa bedduamı duydu. Ve kocam  o 
gece silahlı çatışmanın ortasında kalıp 
vuruldu. Böbreğinin birini, dalağını kay-
betti. Tedavi olabilmesi için kendisine; 
sağlık güvencesi olarak yeşil kart çıkart-
tık. Kocamla beraber, ben de, çocuklar 

da  bu yeşil kartla sağlık hizmetlerinden 
yararlanmaya başladık.

Şimdi yaralı, bir böbreği eksik , dala-
ğı olmayan  yarım bir koca. Tam iken 
bile iş bulamazken bu yarım haliyle hiç 
çalışamadı.Aslında bu durumundan 
yararlanıp çalışmadı.  Evin geçimi ta-
mamen üstümde kaldı. Aldırmadım yu-
murtalığımdaki ufacık kiste. Duymadım 
bile midemdeki ağrıları. Bedenimdeki 
hiçbir ağrı beni engelleyemiyordu. Al-
dırmıyordum ki hastalıklara. Küçük bir 
dükkan buldum, dışarıya dikiş dikmeye 
de başladım. Ufak tefek tamiratlarla, ta-
dilatlarla  başladığım işimde, zamanla 
komşulara  elbise diktim, pantolon dik-
tim. Yakınımızdaki okulun öğrencilerine  
bayramda oyunlarında giyecekleri kıya-
fetleri diktim.

Kimselere muhtaç olmadan yaşamaya 
çalışıyorduk dört çocuğum, sakat kal-
mış kocam  ve ben. Ta ki dayanılmaz 
ağrılara karşı koyamayacağım hale 
gelene dek. Acılar ağrılar içinde kıvra-
narak gittiğimde doktor tarafından ko-
nulan teşhis kanserdi. Tedavi giderlerini 
karşılamaktaki dayanağımsa eşimden 
olan yeşil karttı .

Tüm bedenime yayılmış tümörler için 
radyoterapi olmam gerekiyordu.  He-
men bu tedaviye başlamak zorunda 
olduğumu öğrendim. Doktorun,  üç 
ile altı ay arasında bir ömrüm kaldığını  
söylerken başı öne eğik,  gözleri yer-
deydi.

Yine kendim için değil, çocuklarım için, 
ailem için yaşamam gerekiyordu. İki 
oğlum okuyordu, biri askerdeydi, kızım 
da nişanlıydı. Zaman her şeyin ilacıydı 
ama, ilaç olması için bende ondan yok-
tu. Çok çabuk karar vermem gerekiyor-
du. Kararımı verip, radyoterapi almak  
için  hastaneye gittiğimde önce sağlık 
güvencem soruldu. ‘’Yeşil kartlıyım ‘’ 
dedim. Bir kaç kez kontrol edildi, so-
nuç aynıydı. Görevliden gelen ses ‘’Yeşil 
Kartınız iptal edilmiş’’ti. 

Son gücümle çalışmıştım ya. Hani kom-
şuların pantolon paçalarını dikmiş, ta-
dilatlar, tamiratlar yapmıştım ya. İşte o 
zaman  Bağ-kur’lu olmuştum farkında 
olmadan ve beş  yıllık prim borcum  
doğmuştu. Hayatımda bir arada gör-
mediğim , göremeyeceğim para kadar 
bir borç.

 Prim borcu ödenmeden Bağ-kur’lu 
olarak sağlık güvencesinden yararlana-
mayan ben.

Farkında olmadan Bağ-kur’lu olduğum 
için Yeşil Kartı iptal edilen ben

Radyoterapi alamadığım için en fazla 
altı ay ömrü olan ben.

8 Martta doğan emekçi kadın ben.

Yaşıyor muyum? Yaşadım mı?

* Gerçek yaşamdan alınmıştır.
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Yaşam Bitti

Çok güzel ve genç bir kadın olarak ilk 
görev yeriniz küçük bir Anadolu kasa-
bası ve siz o işe ulaşmak için çok emek 
vermişseniz ve yaşamınızı orada kurup 
ve orada başlatmak zorundaysanız… 

Sabahın ilk ışıklarının ısıtamadan yıka-
dığı kasaba, yeni güne uyanmak üzere. 
O, çoktan uyanmış işine gitmek için ha-
zırlanıyor. Çalıştığı bankanın karşısında-
ki kahvehanenin önünde yer kapmak 
isteyen bıçkın delikanlılar ise O’nun 
sabah güzelliğini görebilmek için er-
kenden yerlerini almışlar. Sabah işe ge-
lişinde, öğlen arası yemeğe çıkışında, 
dönüşünde ve akşam iş çıkışında da 
aynı biçimde gençler ah! Of! Çekerek 
adımlarını izliyorlar. O, kasabaya gel-
diğinden beri her sabah her akşam bu 
törenler yineleniyor. Herkes tören kıta-
sındaki yerini titizlikle koruyor. 

O, itina ile giyinip makyajını yapıyor. 
Evinin bulunduğu sokağın sessizliğini 
bozmadan yürüyor. Caddenin köşesin-

Gönül YAVUZ
Avukat, İzmir Barosu

den dönüyor. Hafif bol mantosu, ince-
cik belini ve adımlarıyla uyumlu hareket 
eden yuvarlak, düzgün kalçalarını, sak-
lamaya yetmiyor. Hatta daha da belir-
ginleştiriyor. Dizinin biraz üstündeki 
etek boyu, düzgün bacakları, birbiriyle 
yarışan telaşlı adımları, hafif topuklu 
ayakkabılar üzerinde kurduğu o alımlı 
denge kahvedekilerin yüreklerini hop-
latıyor. Gözlerinin yeşili hafif makyajı 
ile daha bir ışıltılı ve gamzeli yanakları 
o güzel gülümseyişini sabitlemiş yüzü-
ne. Bankanın merdivenlerine yönelişi ve 
merdivenleri çıkıp kapının tokmağına 
uzanışı kahvehaneden sessice izleniyor. 
Bankanın kapısı gürültülü demir çığlı-
ğıyla yerine yerleşince herkes iç çekerek 
uyanıyor: “ah ulan ahhh!” Şimdi ban-
kada yapılacak bir iş icat etme zamanı. 
Eğer iş olmazsa birisine bakıyormuş 
gibi bankaya girilip çıkılacak gün boyu 
mecburen.

O, alışkanlıkla sürdürüyor yaşamını. Bu 
ilginin hiç yabancısı değil. Büyüdüğü, 
okuduğu kentlerde yaşadığı çevre hep 
güzelliği ile ilgilenen insanlarla dolu ol-
masına rağmen kendi ilgisini çekecek 
kişiyi arıyor gönlü. Kendisi için yaşamı 
başlatacak kimse yok henüz. 

Bir cumartesi günü bankadaki yarım 
günlük çalışma, bütün kasabanın ez-
berindeki yaşamı bozarken O’na el 
değmemiş kaynakların billur sularını 
sunuyor. Kısa kesilmiş kızıl dalgalı saç-

ları ince uzun boyu, hafif çilli beyaz teni 
ve tertemiz gülüşü ile saymanlık yapan 
bir delikanlı bankaya geliyor. İlk görüş-
te aşk bu olsa gerek. Kalbi duracak gibi 
oluyor ama durmuyor. Heyecandan el-
leri titriyor yüzü kızarıyor. Ellerinin titre-
mesi ve kızaran yüzü fark edilecek diye 
ödü kopuyor. Sayman, kendisi ile hiç il-
gilenmiyor. Oysa herkesin ilgisine öyle-
sine alışık ki... Nasıl dikkatini çekeceğini 
bilemiyor.  Yakışıklı adamın dikkatini çe-
kemiyor. Sonra, rüyalarında, masalının 
prensine ait olan o temiz gülüşlü, çilli 
yüzü görüyor. Bir süre sonra yaşanmış 
bu küçücük heyecan tatlı bir fotoğraf 
olarak yerleşiyor belleğine.

Günler, haftalar aynı alışkanlıklarla ayla-
ra dönüşüyor. Bir gün ev sahibine kirası-
nı vermek üzere uğradığında rüyaların-
daki bu delikanlı ile kapıda karşılaşıyor. 
Zarif bir referansla kendisine geçme üs-
tünlüğü sağlayan adamın da gözleri ta-
kılıp kalıyor ona. Böyle bir güzelliği bu 
güne kadar fark etmemiş olması, daha 
da ilginç unutmuş olmasını garipsiyor.  
Sona giden ilk adım atılıyor o gün. Ne 
büyük şans! Rüyalarının erkeği ev sa-
hibinin yeğeni imiş... Eskişehir’de ticari 
ilimleri bitirip döndüğü kasabasında, 
muhasebecilik yapmaktaymış. Ailesinin 
ısrarla kendisini evlendirmek istemesi-
ne de çok kızıyormuş. Bereket ona rast-
lamış. Evlenmek statü demekmiş aynı 
zamanda. Statü ise daha iyi koşullarda 
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iş yapabilmekmiş. Tüm bu anlatılanlar 
O’nun hayalleri ile örtüşmüyor ama ol-
sun rüyalarının erkeği ile evlenecek.

Düğün dernek derken, yaşam umuda 
giden kapılarını açıyor kendince.

Mutluluk açık ve aç yüreğine ulaşamı-
yor nasılsa. Her gün yeni bir hayal kırık-
lığı ile uyanıyor. Zoraki elde ettiği küçü-
cük yakınlıklar sonrasında kekremsi bir 
acı damağından sol memesinin altına 
akıyor sanki. Eşi ile arasındaki tek uyum 
statü için dışarıya karşı oynadıkları 
başarılı roller. Bedenindeki tüm albe-
nili titreşimleri silip götüren heyecan-
sız günler bir birini kovalarken hamile 
kaldığını fark ediyor. Ve yaşam o gün, 
taşıdığı bu heyecan verici, bu iç ısıtan 
canla, yeniden bir daha başlıyor.

Günün yorgunluğu ve içinde taşıdığı o 
küçük canlının verdiği uyuşuklukla sa-
londa erkenden uyuyakaldığı bir gece, 
sırtının ağrısı ile uyanıyor. Yatağına git-
mek üzere kalkınca yatak odasından 
gelen iniltileri duyuyor. İlerleyip kapıyı 
araladığında hemen her gece eşinin o 
iyiliksever daveti ile sofralarına konuk 
ettikleri kasabanın biraz saf, sağır ve 
dilsiz delikanlısı olan “lal” ile rüyalarının 
erkeğini kendilerinden geçmiş bir halde 
buluyor.

Rüyadan uyanmanın tam zamanı… Ama 
bu aşk masalına karnında tekmeler atan 
günahsız can da katılmalı. O’da mer-
haba demeli bu dünyaya. Bu güneşle 
ısınmalı ve delikanlıların yiyip tüketen 
bakışları altında işine gidip gelmeli. Ve 
rüyalarının erkeğini bulmalı. Ve gökten 
üç elma düşmeli.

...

Yıl dediğin nedir ki 365 gün, göz açıp 
kapayıncaya kadar geçer. Geçiyor yıllar, 

O’nun acıya bulanmış özlemlerini ve 
dünya güzeli kızını büyüterek...

Güzel bir eylül sabahı, güneşin kucak-
ladığı yatağında açıyor gözlerini. Akıllı 
kızı bu gün yeni bir dünyaya uçacak. 
Yurt dışında kazandığı bursla yüksek li-
sans yapmak üzere İsviçre’ye gidecek. 
Kızının hazırlanmasına yardım ediyor. 
Eşinin aceleci koşuşturmaları arasında 
valizler aşağıya taşınıp arabaya yerleşti-
riliyor. Kızına son kez sarılıyormuşçasına 
sıcacık nefesini başıyla birlikte göğsüne 
gömüyor. Minik bebeğini emzirir gibi 
süt damarlarının sızladığını hissede-
rek. Tekrar öpüyor yanaklarını, arabaya 
binince açık camdan saçlarını okşuyor. 
Baba direksiyona geçiyor, hareket edi-
yorlar. Araba gözden kayboluncaya ka-
dar arkasından bakıyor. Elinde, kızının 
saçlarının yumuşaklığını yüzünde sıcak 
nefesini koruyarak merdivenleri çıkıp 
eve giriyor. Kapıyı sıkıca kilitliyor. Oysa 
hiç huyu değil gündüz kapı kilitlemek.  
Kafes içindeki yabani bir hayvan gibi 
kararsız tedirgin. Kahvaltı masasına tik-
sinerek bakıyor. Statü için oynadığı rol 
bitmiş gibi. Son perde kızını götüren 
araç gözden kaybolunca tamamlandı. İş 
yeri, hep akşamdan kalma sarımsak ve 
içki kokusuna batmış şef geliyor aklına. 
Her fırsatta evliliğini ve eşini ima ederek 
ahlaksız önerilerini çekinmeden yapan 
şef… Ve kendini hiçe sayan kurumlar ve 
kurumların onuru, ailesi, işi... İçini ısıtan 
güneşi de artık uzaklarda kanat çırpa-
cak. Ecza dolabını açıyor eline geçen 
büyükçe bir cam tüpü alıyor. Kaldırarak 
güneşte bakıyor. Bir bardak su doldu-
rup yatak odasına yürüyor...

Yakışıklı eşi, kızını ilden uçağa bindirip 
dönmüş. Kapıyı anahtarla açamıyor. 
Evin kapısı arkadan kapalı evde hiç ya-
şam belirtisi yok. Komşulara soruyor. 

Kasaba küçük çabuk duyuluyor haber. 
Mahallede bir telaş... O, kızını yolcu 
ettiği saatten beri yok. Kimse görme-
miş. İşe telefon etmiş “gelemeyeceğim” 
diye o kadar. Kapı kırılıyor. Salonda hiç-
bir şeye dokunulmamış masanın üzeri 
kahvaltıdan kalan kirli bardak ve tabak-
larla dolu. O yok. Odalara bakılıyor. Ya-
tak odasının kapısı kilitli... Evde bir kapı 
daha kırılıyor. Yatak odası tüm temiz 
görünümüne rağmen ağır bir kokuyla 
karşılıyor girenleri. Yatağın üzerindeki 
örtü kayarak yere sarkmış. Ucunda O 
yatıyor yataktan düşmüş gibi. Yarı açık 
ağzı köpükler içinde, sağ avucu sımsı-
kı kapalı. Yeşil gözleri uzun kirpiklerinin 
gölgesinde yarı açık... Düzgün bacakla-
rı utançla kıvrılmış. Altını kirlettiği için 
utanmış olmalı. Yine gülümsüyor. Tüm 
bıçkın delikanlıların yüreğini hoplatan 
gamzeleri, kasabaya geldiği ilk günün 
umudunu taşıyor sanki. Sehpanın üze-
rinde boş bardak ve yan yatmış boş bir 
ilaç şişesi. Avucu zorla açılıyor. Titreyen 
bir elin yazdığı birkaç sözcük: “yaşam 
affet beni! Affet kızım ve kızımın baba-
sı, tüm kurumlar ve toplumsal statüleri 
hesaba katmadan âşık olmak istedim. 
Başaramadım, yalansız sevmek istedim 
sadece”... Duvarda ailenin, statü için ge-
rekliğine tanık düğün fotoğrafı. Altında 
kızının bebeklik fotoğrafı ile kepli bir 
mezuniyet fotoğrafı. Yatak odasının ka-
lın perdeleri açılırken perde kapanıyor 
aslında. 

Ve yaşam O’nun için sessiz bir çığlıkla 
bitiyor. 

Yazarın son sözü: O kim? Ben, sen, o, 
içimizden biri... Kurumlara, tabulara, tö-
relere, insanı hiçe sayan daha bilmem 
nelere kurban edilen birimiz.

2008
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Kadının Siyasete Katılımında Uluslararası Ön Model: 
Norveç Örneği

Siyasal Kat(ıl)ma

Siyasal katılma, toplum üyesi bireyle-

rin siyasal sistem karşısında kararlarını, 

tutum ve davranışlarını belirleyen bir 

kavramdır. Günümüz demokrasilerinin 

önemli parametrelerinden biri olan si-

yasal katılma, kişinin özgür olarak yap-

tığı tercihler ve verdiği kararlar sonu-

cunda siyasal karar mevkilerine gelecek 

olanları belirlemeleri veya bu mevkile-

ri ellerinde bulunduranları etkilemek 

amacıyla gerçekleştirdikleri tüm eylem 

ve faaliyetler olarak tanımlanabilir. Ka-

tılma eylemi sadece oy verme, seçme 

ve seçilme hakkından ibaret olmayıp; 

seçim kampanyaları çalışmalarına ka-

Dr. Huriye TOKER
Yaşar Üniversitesi

tılmak, mitingleri izlemek, siyasal tar-

tışmalara katılmak, oy kullanmak, lobi 

yapmak, siyasal kararları etkilemek, bil-

gilenmek, yönetimde görev almak ve 

siyasal statüye kavuşmak gibi amaçlarla 

gerçekleştirilebilir.

Katılma faaliyeti demokrasinin benim-

senmesi ve işlerliğine dair fikirler veren 

önemli bir göstergedir. Siyasal katılma 

konusunun sorunlarından ilki, dünya 

nüfusunun yarısını oluşturan kadınların 

siyasal mekanizmaya katılımı konusu-

dur. Bu bağlamda kadının yerel ve ge-

nel yönetimde siyasal katılımının düşük 

olduğu bilinen bir gerçektir. Siyasette 

kadın katılımı, kadın sorunlarının çözü-

mü için gereklilik olduğundan hareketle 

kadınların siyasette eksik temsilinin gi-

derilmesi için siyasal ve kamusal alanda 

kadınların sayısını artırmak ve bu artışın 

doğal sonucu olarak da kadınların için-

de bulundukları koşulları değiştirmek 

için çaba gösterilmektedir. Demokrasi-

nin tam anlamıyla yerleşebilmesi kadın 

ve erkeklerin her alanda, karar alma 

mekanizmalarında eşit olarak temsil 

edilmesiyle mümkün olacağı gerçeği-

ne karşılık, çoğu ülkede yasalar önünde 

eşitlik ilkesine onemli oranda uyulmuş 

olsa da hayatın icindeki eşitlik hep göz 

ardı edilmiştir ve edilmektedir.     

Cinsiyet eşitliğinin siyasal yaşamda 

sağlanamamasının önündeki bahaneler 

çok çeşitli olabilmektedir; ataerkil yapı-

nın hakim olduğu kültürel ve geleneksel 

uygulamalar, toplumun kalıplaşmış cin-

sel yargıları, kadının bilgi ve ilgi eksikli-

ği, siyasi partilerin eşitsiz uygulamaları, 

toplumsal desteğin eksikliği bunlardan 

bazılarıdır.  Oysa ki siyasal katılma, mo-

dern sanayileşmiş bir toplum yapısının 

demokratik bir göstergesidir. Böylece 

21. Yüzyılda kadınların karşılaştıkları en 

önemli sorun yasalarla bir takım hakla-

rın kadınlara verilmesinden ziyade, ya-

saların uygulan(a)mamasındandır. 
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Neden? Niçin?

Neden kağıt üzerinde herkese açık olan 

siyasal haklar nüfusun yarısını oluştu-

ran kadınların çoğuna dinsel faktörler, 

gelenekler, toplumsal değer yargıları, 

siyasal ve sosyal faktörler nedeniyle ka-

palıdır. Eşitsiz temsiliyetin cevap aransa 

da bulunamayan bulunsa da henüz çö-

zülemeyen önemli sorunlarından olan 

siyasal katılımda eşitsiz temsiliyete iliş-

kin en belirgin tablo ulusal parlamento-

lardaki kadınların temsil oranıdır.

Türkiye 31 Aralık 2011 verilerine göre 
ulusal parlamentolarda kadın temsi-
li  bakımından Guetemala’nın üstünde 
Şili’nin altındadır  ve 89. sıradadır. Tab-
loda ilk 10 ülke arasında 8. sırada yer 
alan ve ulusal parlamentosunda % 39.6 
kadın temsili ile kadını siyasal yaşama 
katmayı başaran Kuzey ülkelerinden 
olan Norveç 30 yıl önce başlattığı bir  
tarihsel dönüşüm ile bugün kadın par-
lamenterin mecliste olması gerektiği 
yoğunlukta yer aldığı önemli bir örnek 
ülkedir.

Kuzey Avrupa’nın İsveç, Danimarka ve 

Finlandiya ile çevrili, 4.5 milyon insa-

nın yaşadığı ve kadının 1913 yılında oy 

kullanma hakkını elde ettiği Birleşmiş 

Milletler’in cinsiyet eşitliği, kadın güç-

lendirme indekslerinde ilk sırayı diğer 

ülkelere kaptırmayan Norveç Krallığı, 

kadın haklarının ulaştığı nokta bakı-

mından pek çok ülke tarafından örnek 

Kutup Yıldızı olarak görülen bir ülkedir. 

Son yirmi yıldır doğum iznine ayrılan 

kadına bir yıl boyunca % 80 ücretini 

ödeyen ülke, kadınlar için tıpkı masal-

lardaki kaf dağının ardındaki ülkedir.

Neden sorusu çerçevesinde 2009 öl-

çümlerine göre Türkiye’nin “kadının 

ekonomik katılım ve fırsat eşitliği” ba-

kımından dünya ülkeleri arasında 130.; 

“siyasete katılım” konusunda 107.; 

“güçlenme endeksi”ne göre 101. ve 

“cinsiyet uçurumu” bakımından 129. sı-

rada bulunmasına karşılık Norveç’in bu 

endekslerde ilk üç ülke arasında bulun-

ması bize gerçeklikleri istatistiksel ola-

rak tekrar tekrar göstermektedir. Fakat 

hala neden sorusunu sormaya devam 

edebiliriz? Neden Norveç ve Türkiye 

farkı?     

Tablo 1: Ulusal Parlamentolarda Kadın Temsil Oranı (ilk 15)

Kaynak: http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm

Ülkeler Seçim Sandalye

2008
2006
2009
2008
2009
2006
2007
2009
2009
2008
2010
2009
2007
2007
2008

80
349
400
614
63
150
200
169
250
220
57
257
150
179
350

45
162
178
265
27
63
80
67
98
85
22
99
57
68
128

56.3
46.4
44.5
43.2
42.9
42.0
40.0
39.6
39.2
38.6
38.6
38.5
38.0
38.0
36.6
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Cevaplardan ilki eğitim...

UNESCO verilerine göre dünya nüfusu-

nun 876 milyonu bulan okuma yazma 

bilmeyenlerini kadınlar oluşturmakta-

dır. Norveç’te hiç bulunmazken, Türki-

ye’de 15-24 yaş aralığında kadınların 

%11’i okur yazar değildir.Erkelerde ise 

bu oran sadece % 3’tür.  

İkincisi istihdam...

Yine istihdam oranlarında da Norveç’te 

% 46 kadın istihdamı söz konusudur. Bu 

oranın % 38’i tam zamanlı, %31’i yarı 

zamanlı çalışma şeklindedir. Türkiye’de 

ise bu oran ancak % 25’ler seviyesinde-

dir.

Üçüncüsü siyasi temsil...

Parlamentodaki kadın temsili, İsveç’te 

% 40, Norveç’te % 39.6 iken Türkiye 

% 14.2’dir. Hükümetlerde kadın temsili 

incelendiğinde Finlandiya yüzde 63,2 

ile ilk sırada, İspanya yüzde 52,9’la 3. 

sırada ve Norveç yüzde 52,6 ile 4. sıra-

da yer almaktadır. Böylece hükümette 

kadın temsili en yalın ifade ile Kuzey 

Avrupa ülkelerinde % 30 -% 50 aralı-

ğında iken Türkiye’de ataerkil yapının 

izin verdiği sadece sembolik oranlar-

dadır. Dünya Ekonomik Forumu 2010 

raporunda Türkiye kadının siyasetteki 

temsili konusunda 134 ülke arasında 

99. sırada bulunmaktadır.Neden soru-

suna yanıt aramaya devam ettiğimiz-

de, kadınların %19’unun okuma yazma 

bilmediği, kadın istihdamının giderek 

azaldığı, her üç kadından birinin aile içi 

şiddet mağduru olduğu, namus adına 

işlenen kadın cinayetlerinin ise son yedi 

yılda yüzde 1400 arttığı ülkemizde, ka-

dınların karar verici konuma geldiğin-

de, bu olumsuz tabloyu değiştireceğine 

inanıyoruz.

Model ülke Norveç ve Gro Harlem 

Brundtland

Bundan 30 yıl önce Norveç’te sadece 

%15 Storting (Norveç Millet Meclisi) 

temsilcisi kadındı. Günümüzde bu oran 

% 36 - % 39 arasındadır. Önemli faktör 

eğitim ve istihdamdır. Fakat yeterli de-

ğildir. Konuya odaklı kampanyalar, özel 

kotalar birer gerekliliktir. Norveç’te ilk 

olarak 1970’lerde cinsiyet kotası kabul 

edilmiştir ve Sosyalist Sol Parti tara-

fından uygulamaya konmuştur. Libe-

ral Parti’nin de desteği ile bu gün tüm 

partiler tarafından tüm yönetim kade-

melerinde uygulanmaktadır. Kota sis-

temi gönüllü ve partilerin kendilerinin 

uyguladığı bir sistemdir. Ülkedeki her 

tür resmi komite, komisyon ve grupta 

% 40 cinsiyet kotası uygulanmaktadır. 

30 yıl önce hükümet dışındaki diğer 

komisyon, komite ve gruplarda kadın 

temsilinin sadece %11 olduğu gerçeği, 

kota sisteminin ülkede etkili bir yöntem 

olarak yaşama geçirildiğine işaret et-

mektedir.

«Kadın sadece biz öyle istiyoruz diye 

güç kazanmaz, yasal değişiklikler, artan 

bilgi, kaynakların yeniden yönlendiril-

mesi bu konunun can alıcı noktaları-

dır…» diyen eski Başbakan ve İşçi Par-

tisi eski Lideri Gro Harlem Brundtland, 

1978 yılında Cinsiyet Eşitliği Yasası ile 

kadınlar lehine politik partilerde % 40 

kota getirmiştir. Hükümeti döneminde 

18 kabineli hükümette en az 8 kadın 

bakanla çalışarak Norveç tarihinde en 

yüksek sayıda kadın bakanla hükümeti 

kuran Brundtland’ın başlattığı gelenek 

ile Norveç’te kadın bakan sayısı % 40’ın 

altına düşmemiştir. Yine Brundtland’ın 

cinsiyet eşitliği kotasıyla % 40 kadın ve 

% 40 erkek temsiliyeti her türlü komis-

yon, komite ve örgütlenmede uygulan-

maktadır.
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Kuzey modelinde uygulanan % 40 cin-

siyet kotasının uygulama başarısı, stra-

tejilerinin çeşitliliğinden de kaynaklan-

maktadır. Örneğin Danimarka Sosyalist 

Partisi parti içi komite ve örgütlenme-

lerde öncelikle % 40 kotayı uygulamış, 

bazen komitenin üye sayısını arttırmış 

ve hatta iki katına çıkararak kotayı uy-

gulayabilmiş, erkekleri dışlamadan çö-

züm yolu bulmuştur. İlki erkek, ikincisi 

kadın olmak üzere iki parti sözcüsü 

seçilmiştir, fakat tek sözcü seçilecekse 

yine erkek tercih edilmiştir.

Norveç’te ise yöntem biraz daha farklı-

dır. Seçmenler partinin belirlediği aday 

sıralamasını etkileyememektedirler, 

siyasal partiler kimin seçileceğine sı-

ralamaları ile karar vermektedirler ve 

listede ilk sıralara pozisyonunu koru-

mak isteyen erkek adaylar yerleştirilir-

ken belli bir zaman aralığında boşalan 

adaylıklar kadın siyasetçiler tarafından 

doldurulabilmiştir. Ve Norveç deneyimi, 

kota sistemine göre cinsiyet dengesine 

ancak üç seçim dönemi sonrasında ula-

şılabildiğini göstermiştir.

İsveç’te ise 1970 seçimlerinde İsveç 

sosyal Demokrat Partisi’nin yerel ör-

gütünde kadınların aday listesinde bu-

lunması gerekliliğinden yola çıkılarak 

listeler oluşturulmaya çalışıldığında, 

deneyim bakımından erkeklerin liste-

lerin yukarısında yer almasının üzerine, 

ilk 10 isim erkek adaylardan seçilirken 

sonrasında seçilen her erkeğe karşılık 

bir kadın aday listeye yerleştirilmiştir. 

Bir sonraki seçimde 1973 yılında ilk beş 

aday erkek olurken diğerleri eşit sayıda 

belirlenmiş ve 1976 seçimine gelindi-

ğinde tüm aday listesi cinsiyet dağılı-

mı açısından eşit temsil edilmiştir. Parti 

her iki cinse ait iki liste hazırlayıp bunu 

seçimden önce birleştirmiştir. Kısacası 

kota sistemini getirmeniz değil o siste-

mi nasıl uygulayarak cinsiyet dengesine 

ulaşacağınız daha önemli bir konudur. 

İşçi, Kadın Mücadelesi ve  Devlet 

Feminizmi

Oslo Üniversitesi bünyesinde kuru-

lan NIKK’in (Nordik Cinsiyet Enstitüsü) 

araştırmacılarından Trine Rogg Kors-

vik,  Kuzey ülkelerinin başarısını  “Kıs-

men işçi hareketinin, kısmen de kadın 

hareketinin kazanımlarına bağlar, işçi 

hareketi eşitlik ve adalet –eşit işe eşit 

ücret- için savaşırken kadın hareketi de 

kadınların özgürlüğü ve erkeklerin de 

eşit sorumluluk almasını sağladı ve ço-

cuk bakımı alanında elde ettiği haklarla 

bunu başardı ” der. Ardından kadınların 

siyaset, eğitim ve istihdama katılımıyla 

birlikte gündeme yoğunlaşarak giren 

toplumsal cinsiyet eşitliği tartışması, 

kadın hareketinin ağırlık kazanması ve 

devletin de destek vermesiyle büyümüş 

ve adeta devlet feminizmi halini almış, 

refah devletinin kadın dostu politikalar 

oluşturmasına yol açmıştır. Bugün top-

lumsal cinsiyet eşitliğinin toplumun ya-

rarına olduğu konusunda bir fikir birliği 

ve ortak akıl vardır. Toplumsal fikir bir-

liğinin sonucu olarak uygulanan devlet 

feminizmi Norveç’in başarısıdır. 

Cinsiyet eşitliği endekslerinin üst sıra-

larına yerleşen bu örnek Kuzey ülkesi 

henüz hepimizin mitleştirdiği tam eşit-

liğe ulaşmış değildir. Siyasette değilse 

de, ordu, kilise ve iş hayatının; kısmen 

de akademi ve kültürel kurumların tepe 

noktaları erkek egemenliğindedir. İstih-

damda kamu ve özel sektör arasında 

ayrım vardır. Kadınlar sosyal hakların 

güçlü olduğu kamu sektöründe ağır-

lıktayken, erkeklerse kazancın yüksek 

olduğu özel sektörde baskın durumda-

dırlar.  Ayrıca eşit işe eşit ücret konusun-

da gidilmesi gereken uzun bir mesafe 
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bulunmaktadır. Büyük şirketlerin yöne-

tim kademelerinde kamu sektöründe % 

45.7 kadın temsiliyetinin özel sektörde 

ancak % 8.5 oranına temsil edilmesi 

gerçeğinden yola çıkarak hükümet, 1 

Ocak 2004’te önce kamu şirketlerinde 

% 40 yönetim kurullarında kadın ve % 

40 erkek istihdamını öngören yasayı 

kabul etmiş ardından 2006 yılında ka-

bul ettiği yasa ile yönünü özel sektöre 

çevirmiştir. Özel sektörde yer alan bü-

yük şirketlerdeki yönetim kurullarında 

% 40 cinsiyet kotası getirilmiş ve uyma-

yan şirketler için kapatılma tehlikesinin 

söz konusu olacağı belirtilmiştir. 1978 

yılında Brundtland’ın başlattığı hare-

ketin sarmal etkisi ile ekonomik alana 

da yayıldığı görülmektedir. Açıkça ifade 

edildiği üzere Norveç örneğinde ka-

dının gerek siyasette, gerek ekonomik 

yaşamda gerekse diğer alanlardaki aktif 

katılımı stratejik bir eylemdir. Tek başı-

na örgütlerin değil devlet feminizminin 

yardımı ile gerçekleşmektedir.

Gelişmişliğin temel ölçütü ne ülkenin 

sahip olduğu zengin petrol yatakları, 

ne girişimci sayısı ne de askeri gücü-

dür.  “Sonuçlarda eşitlik sağlanamıyorsa 

fırsat eşitliği sağlanmalıdır” sözünden 

hareketle Norveç, formel ve yasalarla 

tanımlanmış, farklılıkları dikkate alan bir 

eşitlik anlayışını yaşama geçirmiş, kadın 

erkek ilişkisisini tüm iktidar ilişkilerinin 

timeline yerleştirmiş,  kota uygulaması 

ile hayatın eşitle(ye)mediği durumlar-

da adalet terazisini işletmeyi başarmış 

bir örnek ülkedir. Eşitliğin kayrılması 

gerektiğinden eşitsizliği eşitleyen poli-

tikalar bazen gerekilik olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kota ve pozitif ayrımcılık 

eşitsizliği ortadan kaldırmasa da azalt-

mak için önemli bir araçtır. CHP’nin % 

33 kadın kotası bu anlamda önemli bir 

girişimdir ve desteklenmelidir. Daha 

yolumuz olduğu açıktır ama bulundu-

ğumuz nokta Norveç’in 30 yıl gerisinde 

olsa da doğru yoldur.
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Tuğba KARABINAR
Avukat, İzmir Barosu

Avukat olmaya nasıl karar verdiniz? 

Çocukluğumdan beri hep avukatların 
içindeydim zaten. Çünkü babam da İz-
mir Barosunda avukattı. Tatillerde bir-
likte ofise giderdik. Sonra erken yaşta 
babamı kaybettim. Ama o tatillerde 
aldığım kitap kokusunu, üstümde bı-
raktığı izi ve sevgiyi hiç unutmadım. Bu 
da beni hukuk okumaya itti. Böylelikle 
çok erken yaşta hukuk okumaya karar 
vermiş oldum. Hatta öğrenimimi de İz-
mir Barosuna kayıtlı üstatlarımızdan Av. 
Süleyman Faik Özkan’ın kurduğu vakıf 
sayesinde tamamladım. Kısaca avukat 
olmama avukatlar vesile oldu diyebili-
rim. 

Oldukça deneyimli bir avukatsınız.
meslek yaşamınızdan ve mesleğinizi 
hala severek yapmanızın sırlarından 
kısaca bahseder misiniz? 

Av. Fehma Akşar ile Söyleşi 

Bu yıl meslekte ki 40. yılım. Ama bu 40 
yıl şarkılarda olduğu kadar habersiz 
geçmedi. Özellikle mesleğin başların-
da evi eşi, işi idare etmek gerçekten 
çok zordu. Çünkü mücadele etmeyi 
henüz o kadar iyi bilmiyordum. Eğer 
avukatsanız okul bittiğinde hayata yeni 
başlıyorsunuz demektir. Teorik olarak 
bilgileriniz taze olsa da pratiğiniz az ol-
duğu için çok çalışmanız gerekiyor.ama 
1970’li yıllarda tek bir tuşla bilgiye ulaş-
mak maalesef mümkün olmuyordu. O 
nedenle ben benim dönemimden olan-
lar bilirler. Biz sürekli kitap alır çıkan 
yayınları düzenli olarak takip ederdik.  
Gerçi ben hala bilgilere kitaptan ulaşı-
yorum. Kokusunu severek başladığım 
mesleğimde ne kitaplarımdan vazgeç-
tim ne de öğrenciliğim bitti. Bu meslek-
te ki en önemli şey bilgidir. O yüzden 
hep öğrenci olarak kalırsınız. Bilgi ihti-
yacınız bitmediği ve yıllarca yoğun bir 
tempoya sahip olduğunuz için mesleği 
bırakıp inzivada bir yere yerleşmeniz 
neredeyse imkansızdır. 

İzmir Barosunun kadın haklarına yö-
nelik çalışmaları hakkında düşünce-
lerinizi alabilir miyiz? 

Kadın hakları derken ben öncelikli ola-
rak eşitliğe inandığımı belirtmek istiyo-

rum. İzmir Barosu Kadın Hakları Komis-
yonu öteden beri çok fazla çalıştı. Ve 
kadın haklarına dair bir çok kazanımın 
İzmir Barosunun yaptığı çalışmalarla 
kazanıldığını kimse inkar edemez. Hat-
ta 1977-1978li yıllarda MK çalışmala-
rına ilk kez İzmir Barosunda başlandı. 
Kadın haklarının kazanımı için periyodik 
olarak komisyonlar kurarak çalışmalar 
yaptı. Ben de bu komisyonlar da zaman 
zaman yer aldım. Komisyonlarda ya-
salaşması için meclise sunulan bir çok 
taslak hazırlandı. Çalışmalar sonucunda 
1983-1985’li yıllarda kadın hakları yavaş 
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yavaş filizlenmeye başladı. İzmir Barosu 
bu anlamda öncü bir barodur. 

Kadınların, toplumsal yaşamın bir 
çok alanında olduğu gibi meslek 
örgütlerinde, siyasi partilerde ve 
TBMM’de erkeklerle eşit oranda yer 
almadığını/alamadığını görüyoruz. 
Siz uzun yıllardır çalışan bir avukat 
olarak kadınların karar organlarında 
çok az yer almalarını nasıl değerlen-
diriyorsunuz? 

Öncelikle biz kadınlar olarak bu görev-
lere talip oluyor muyuz diye düşünme-
liyiz. Ancak kadının o kadar çok yükü 
var ki geri planda kalıyor. Türkiye’nin 
ataerkil bir yapısı var. Hayatın bir yarış 
olduğunu düşündüğümüzde ataerkil 
yapıya sahip olan bir toplumda kadınlar 
bu yarışa çok geriden başlıyor. O yüz-
den gençlerin cesaretlerinden güç alıp 
aktif olmaları gerektiğini düşünüyorum. 

Cumhuriyetın ilk yıllarında kadınla-
rın kamusal alana girmesini sağla-
yan yasal ve yapısal reformlar hızla 
gerçekleştirilmiş, Avrupanın birçok 
ülkesine göre Türkiye’de kadının 
toplum içindeki yeri ön plana çıkmış 
ve siyasi haklar çok daha önce veril-
miştir.

Ancak Türkiye’de gerek kapitalizm 
gerek siyasetin etkisiyle kadınların  
toplumdaki yeri her zamankinden 
daha fazla aile içinde tanımlanmakta 
ve kazanılmış haklarına kısıtlamalar 
getirilmeye çalışılmaktadır. Bu du-
rum nasıl düzeltilebilir, düşünceleri-
nizi alabilir miyiz?

Çocuk gelinler meselesinin çözümü, 
kadınların eğitimi konusunda Türkiye 
dünyaya göre çok daha geri de kalmış 
durumda. Geçmişe göre çok ilerleme 
kaydettik ancak tabii ki yeterli değil. 
Bu noktada STK’lara çok iş düşüyor. 
Bunu çözmemiz için eğitim ve aile çok 
önemlidir. Aile de yapamadıklarımızı 
ilkokul hatta ana okullarında verilecek 
eğitimle çözebileceğimizi düşünüyo-
rum. Eğitimimiz yetersiz kaldığı içindir 
belki de Türkiye’nin ne doğusunda ne 
de batısında kadın cinayetlerini,çocuk 
gelin sorunlarını çözemeyişimiz. Bu 
konu da bir çok yasa çıkarılıyor. Ancak 
uygulamada herkes kendine düşen gö-
revi yapmaya çalışsa da yetersiz kalıyor. 
Sadece yasa için değil artık uygulama 
için de çalışmalar yapmamız gerektiğini 
düşünüyorum. 

Yapılan araştırmalara göre,kadınla-
rın en fazla  aile içinde şiddete ma-
ruz kaldıkları tespit edilmektedir.  
Kadının aile içindeki ve toplumsal 
alandaki konumunu iyileştirme sü-
recinde erkeğe düşen görevler  sizce 
nelerdir? 

Aile ve okul çevresinde erkek zaten 
şiddetten uzak kalıyor. Ola kadınlara 
oluyor desek yanlış olmaz. Erkek, “ben 
erkeğim para kazanan benim” diyerek 
büyük bir umursamazlık içinde davra-
nıyor. EKDAV ile Uşak bölgesinde yap-
tığımız çalışmada erkekler bize “kadının 
sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik 

etmeyeceksin; erkeğin vurduğu yer-
de gül biter” gibi atasözlerimizi örnek 
göstermişlerdi. Önce bu düşünce yapı-
sını düzeltmemiz gerekiyor. O yüzden 
birkaç seminerle yahut konuşmayla bu 
sorunları çözmemiz mümkün görün-
müyor. 

Kadına karşı şiddet hem Türkiye’de 
hem de dünyada en yaygın fakat en 
az cezalandırılan suçtur. Bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Kadına karşı şiddet konusunda koruma 
tedbirleri vs. çıkarılsa da önlemeler ye-
tersiz kalıyor. Yargının üçlü ayağı olan 
hakim,savcı ve avukatların eğitilmesi 
gerekiyor. Aynı şekilde adli kolluk gö-
revlilerinin de kadının değerini kavrayıp 
önlemler için daha aktif çalışması gere-
kiyor.

Yasalarda ki çıkmaz sokakların gideril-
mesi gerekiyor. Aksama nerdeyse o ala-
na yönelik çalışmalar yapılarak alt yapı-
nın oluşturulması gerekiyor.
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8 Mart, özgürlük ve eşitlik meşalesini  yakan kadınların ge-
leceğimize tuttuğu ışıktır! Kadınların  insan hakları, eşitlik ve 
özgürlük taleplerinin simgesidir. Bu uğurda mücadele etmiş 
ve mücadele eden herkesi saygıyla anıyoruz, selamlıyoruz. 

Ne yazık ki, uğruna ağır bedeller ödenerek  kazanılmış hak-
larımızın dahi, kadına yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadele 
etmesi gereken siyasal iktidar tarafından tartışıldığı günler-
den geçiyoruz. 

Siyasal İktidarın temsilcileri, her sözlerinde kadının cinsel 
kimliği üzerine fütursuzca beyanlarda bulunuyor, cinsel bü-
tünlüğüne saldırı mahiyetine gelebilecek, kadının çalışma 
hayatından, sosyal hayattan izolasyonuna yol açacak ayrımcı 
ve çirkin söylemlerle, hem şiddet uyguluyor hem de şiddet 
uygulayanlara yol açıyor. 

İçinden geçtiğimiz dönemde, bunca zamandır anlatmaya ça-
lıştığımız ve karşı koyduğumuz ataerkil kapitalist toplum dü-
zeninin açığa çıkan tüm yıkıcı özelliklerine tanıklık ediyoruz. 

2013 yılında öldürülen kadınların %32’si boşanmak istedikle-
ri için öldürüldüler. Tamamına yakını  babalarının, kardeşleri-
nin, eşlerinin, eski eşlerinin ya da sevgililerinin ellerinde  can 
verdiler. Sebep ise bu erkeklerin otoritelerine koşulsuz itaat 
etmemeleriydi. 

Son dönem yaşanan olaylara bakıldığında Siyasal iktidarın ve 

BASINA VE KAMUOYUNA

bu iktidarla şekillenen ve görev yapan kurumların ve kişilerin 
tavırları size benzer gelmedi mi? 

Türkiye’de, bütün barışcıl direnişler karşısında hınçla güç kul-
lananların davranışlarına bakalım! Gezi Parkı’ndaki ağaçları 
korumak için başlatılan, sonrasında devletin biber gazıyla, 
jopuyla, mermisiyle ve nefret dolu sözleriyle tırmandırılan, 6 
gencimizin ölümüne sayısız insanımızın yaralanmasına sebep 
olanların pervasız, hınç dolu, tavır ve söylemlerin sahiplerine; 

Yeterince muhafazakar olmadığı, barışçıl demokratik protes-
to gösterilerine katıldığı, mesai saatleri dışında tayt giydiği 
gibi bahanelerle ataması yapılmayan, stajyer hakim Didem 
YAYLALI ‘yı intihara sürükleyenlerin pişkin açıklamalarına; 

Karakolda işkence gören oğlu intihar eden, tüm hukuksal hak 
arama taleplerine rağmen sonuç alamayan, mücadele gücü 
kalmayıp hayatına son veren Hatice CAN’ın ölümü karşısında 
eylemsiz kalanların; 
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Atatürk Orman Çiftliğine yapılan Başbakanlık Binası inşaa-
tına mahkemelerce verilen yürütmeyi durdurma kararlarına 
rağmen, mahkeme kararlarını ve hukukun üstünlüğünü hiçe 
sayıp “Güçleri yetiyorsa yıksınlar. Yürütmeyi durdurdular, bu 
binayı durduramayacaklar. Açılışını da yapacağım, içine de 
girip oturacağım” diyenlerin sözlerine bakalım! 

Muhalifleri, itaat etmeyenleri, farklı olanları, itiraz edenleri,  
bu zulümden bıkanları, başka bir dünya yaratma arzusu du-
yanları tehdit eden, her türlü baskı aracı ile tahakküm altına 
almaya çalışan, şiddet uygulayan, tutuklayan,yargılayan,ceza 
veren ve öldüren bir devlet düzeninin ve bu düzenin temsil-
cilerinin; 

Kendisinin koyduğu kurallara uymadığı için hergün eşine ve 
çocuklarına zulmeden,onları yaralayan ve hatta öldüren  er-
keklerden bir farkı var mıdır? 

Ataerkil toplum düzeni her yanımıza sinmiştir. İktidarı ele ge-
çirenler, kendi  kurallarıyla iktidarını ilanihaye sürdürmek için 
her türlü zora ve zulme başvurmaktadırlar.

Prof. Dr. Sevda ALANKUŞ hocamızın dediği gibi; 

“aile”yi korumayı, nüfusu artırmayı, doğum kontrolünü ve 
kürtajı zorlaştırmayı, erken evlilikleri özendirmeyi vs. vs. ön-
celikli politikaları haline getirmiş; Kadından Sorumlu Devlet 
Bakanlığı’nın adını Aile ve Sosyal Politikalardan Sorumlu 
Devlet Bakanlığı olarak değiştirmiş bir iktidarın ülkesinde, 
sorunun bizzat öncelikle çekirdek, sonra da geniş aile içinde 
olduğunu gösteriyor ve bizi erkeğin egemenliğini -o ya da 
bu şekilde- tehdit altında görmesi gibi bir “gerçek” ile yüz-
leştiriyor. 

Aslında uzak ve yakın geçmişi bir şiddet sarmalı ile örülü, 
şiddetin sorumlularının hesap vermediği, ya da sadece kar-
şı-şiddet ile hesap vermeye zorlanabildiği, “gücü gücüne” 
yetenin şiddet kullanımının normalleştirildiği, okuldan, soka-
ğa ve askerlik kurumuna kadar meşru bir şiddet kültürü için-
de erkekliği kurulan ve sınanan erkeklerin ülkesinde, ailenin 
kadına yönelik erkek şiddetinin her türlüsünün mahali olarak 
karşımıza çıkması ne yeni ne de şaşırtıcıdır” 

Şimdi haykırıyoruz. Kadına yönelik şiddetin arkasında  -hep 
kendisini tehlikede hisseden devletimizde olduğu gibi- bir  

“erkeklik sorunu” vardır. Mutlak iktidar ve tahakkümü arzu 
eden  bu  hastalıklı erkeklik kurgusu ve algısı toplumun için-
den silinmedikçe eşit,adil,özgür bir dünya yaratılamayacaktır.

Özellikle mikro düzeyde şiddet uygulayan erkek faillerin 
kim olduğunu anlamamızı ve erkeklerle beraber bu sistemin 
üretilmesine sebep olan kadınların kendileriyle yüzleş(tiril)
melerini sağlayacak çalışmalar yapamazsak , kadına yönelik 
şiddetle mücadeleyi , sadece mağdur kadınların mağduriye-
tinin tazmini dışında ideolojik ve sosyo politik olarak ataerkil 
toplum düzeni ile mücadelede aramazsak  bu şiddet sarma-
lına asla son veremeyeceğiz. 

Demokrasiden, özgürlükten ,eşitlikten yana tavır almayan, 
kendisiyle yüzleşemeyen  her birey, bu sistemin bu hale gel-
mesinden sorumludur. 

İzmir Barosu olarak kadına yönelik şiddetle hukuksal müca-
deleyi sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Kendisini İzmir Adliye-
sine getirebilen yada “4 000 004” numaralı telefonu arayan  
şiddete uğramış ya da uğrama tehlikesi olan herkese hizmet 
veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. 

Ancak tekrar söylüyoruz ki münferit sayılan şiddet vakala-
rının, ataerkil toplum düzeninin mikro bir görüntüsü oldu-
ğunun farkındayız. Kadına yönelik şiddetle mücadele etme-
nin bu sakil, eşitsiz, totaliter düzenle mücadele etmekten de 
geçtiğini biliyoruz! Herkesi şapkasını önüne koyup düşün-
meye, yüzleşmeye, harekete geçmeye ve mücadeleye davet 
ediyoruz.

Dünya da hiç bir kazanım öznesinden bağımsız olmamış, 
altın tepsilerde sunulmamıştır. Tüm  kadınları mücadeleye, 
örgütlenmeye, kadınların örgütlü dayanışmasının, bütün ka-
dınları kapsayacak ve yalnız bırakmayacak şekilde daha da 
güçlendirmeye çağırır; 

Başta meslektaşlarımız olmak üzere tüm kadınların 8 Mart 
Dünya Kadınlar gününü kutlarız.                         

İzmir Barosu Kadın Hakları
Danışma ve Hukuk  Araştırmaları

Merkezi adına
Merkez Sorumlu Y.K. Üyesi

Av. Ayşegül ALTINBAŞ
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Değerli Basın Mensupları;

8 Mart, kadınların eşit işe eşit ücret, 
günde sekiz saat çalışma ve doğum izni 
talepleriyle 1857 yılında başlattıkları 
eşitlik mücadelesinde, hakları uğruna 
can verdiği gündür.

Günümüzde 8 Mart’lar, kadın sorunla-
rına çözüm önerilerinin kadınlara kar-
şı her türlü ayrımcılığın kaldırılması ve 
kadına yönelik şiddete son verilmesi 
istemlerinin bir kez daha dile getirildiği; 
Birleşmiş Milletler tarafından tanımlan-
mış uluslararası bir gündür.

Yoksulluk, eşitsizlik ve sosyal adaletsiz-
lik dünyada kadınları erkeklerden daha 
çok etkilemektedir. Halen tüm toplum-
larda kadınlar daha az eğitim almakta, 
okuma yazma öğrenmeleri engellen-
mekte, yoksulluğa mahkum kılınmakta, 
aynı işi yaptıkları halde daha az para 
kazanmaya devam etmektedirler. Gö-

BASINA VE KAMUOYUNA
rünmeyen ev içi emekleri karşılıksız ve 
sosyal güvencesiz kalmaktadır. Dünya-
da özel mülkiyetin sadece %1’i kadınla-
ra aittir. Pek çok erkek, ailenin finansal 
kaynaklarını kontrol altında tutmakta, 
kadının ne kadar para harcayacağına 
karar vermektedir. Dünya üzerinde çok 
az kadın kendi kişisel ihtiyaçlarının ta-
mamını karşılayacak kadar para kazana-
bilmektedir. Kadınlar, Dünya nüfusunun 
% 50 sini, yeryüzündeki toplam işgücü-
nün üçte ikisini oluşturur. Ancak kadın-
lar dünya gelirinin % 10 unun almakta 
ve dünyanın tüm mal varlığının %1 ine 
sahip bulunmaktadır. Yaşamın bütün 
alanlarında çalışma alanında, istihdam-
da, karar alma mekanizmalarında, po-
litikada kadınlar nüfus oranında temsil 
edilmemektedir. Bugün yeryüzünde her 
üç kadından biri şiddetin değişik bi-
çimlerine, ekonomik, sosyal, psikolojik, 
fiziksel şiddet ve tacizlere maruz kal-
maya devam etmektedir. Kadına yöne-
lik ayrımcılık ve bunun uzantısı şiddet 
bir insan hakları ihlalidir, münferit değil, 
sistematiktir. Bu nedenle, engellenmesi 
de ancak sistemli ve etkin bir mücadele 
ile gerçekleşebilir.

Çocuk Hakları insan haklarının somut 
içeriğini oluşturur. Çocuk gelinler so-
runu, yoksulluk, ataerkil zihniyet, çok 
çocuklu aile yapısı, kadının eğitimsiz-
liği, kadının statüsünün düşüklüğü, 
toplumsal cinsiyet ayrımcılığı gibi çok 
yönlü nedenlerden kaynaklanmaktadır.  
“Çocuk Gelin”, “Çocuk Anne” olgusunu 
beraberinde getirmekte, erken yaşta 
evlilikler kız çocuklarının cinsel sağlık ve 
üreme sağlığı haklarını ihlal etmekte ve 
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anne-bebek ölümlerine yol açmaktadır.2012 yılında 18 yaş 
altında evlendirilen, resmi kayıtlarda yer alan kız çocuk sayısı 
40.428’dir. Bu toplumsal soruna kalıcı çözüm için okul ön-
cesi eğitimden başlayarak çocukların küçük yaştan itibaren 
bilgilendirmesi ve bilinçlendirmesi için uzun soluklu çalışma 
yapılmasında yarar vardır. Evlilik yaşı 18 yaşın doldurulması 
koşuluna bağlanmalı; TCK.da cinsel istismar mağduru çocuk 
yaşı 15 yaştan 18 yaşa çıkarılmalı; Çocuğa karşı işlenen suç-
lara verilecek cezalarda haksız tahrik indirimi yapılmamalıdır. 
Çocuk gelinler sorunu her yönüyle ele alınmalı, kız çocukların 
eğitimi, okula devamları, istihdama katılımları desteklenme-
li, ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın etkin bireyleri haline 
gelmeleri sağlanmalıdır.

Gerçek demokrasinin temel kriteri olan kadın erkek eşitliği-
nin yaşama geçirilmesi gerekirken; kadın sorunlarının gör-
mezden gelinmesine, kadın sorunların çözümü için kurulmuş 
olan kurumların, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun (KEFEK) kaldırılmasına yönelik 
girişimlere son verilmelidir.

İnsan hakları evrensel bildirgesi ve uluslararası sözleşmelerle 
güvence altına alınmış bulunan kadının insan haklarını tanı-
mak ve geliştirmek ve kadına yönelik şiddeti önlemek; ulus-
lararası kuruluşların, siyasi iktidarların ve devletlerin olduğu 
kadar, medyanın, toplumun, hepimizin sorumluluğundadır.

Bu güzel dünyada yalnız yaşamıyoruz. Kadınlarımızı anladı-
ğımız, saygı duyduğumuz, yaşam ve özgürlük hakkı başta ol-
mak üzere sağlık, eğitim, yiyecek, barınma ve toplumsal hiz-
metler de içinde olmak üzere sağlığına ve esenliğine uygun 
bir yaşam düzeyine kavuşma, mal ve mülk edinme, çalışma, 
işini seçme özgürlüğüne saygı duyulduğu ölçüde mutlu bir 
dünya kurmuş oluruz. Ülkemizin ve dünyamızın daha eşit-
likçi, daha yaşanabilir hale gelmesi için erkeklerle yan yana 
çalışmayı hedefleyen biz kadınlar; eşitliği, özgürlüğü, hakça 

bir yaşamı, onurlu çalışmayı, eğitim,  sağlık ve sosyal güven-
lik hakkından eşit bir şekilde yararlanmayı savunmaya devam 
edeceğiz.

Birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 8 Mart’da; bütün 
dünya ve ülkemiz kadınlarının Dünya Kadınlar Gününü Kut-
luyor; kadınların birey ve vatandaş olarak haklarının korun-
ması yolunda yürüme azminde olduğumuzu basına ve ka-
muoyuna duyuruyoruz.

TÜBAKKOM 
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2. Küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarının ülke-
mizdeki genel tanımı

3. “Kapıları çalan benim, kapıları birer birer. Gözü-
nüze görünemem göze görünmez ölüler” dizeleri 
ile başlayan Nazım Hikmet şiiri

4. Çocuklara karşı cinsel duygular beslenmesine 
neden olan zihinsel bir hastalık

5. 2012 yılında Türkiye, Kanada ve Küba’nın teklifi 
üzerine Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 
Dünya Kız Çocukları Günü

11. Sözlerini Aysel Gürel’in yazdığı, Onno Tunç 
bestesi olan, çocuk gelinleri anlatan şarkı

15. 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler 
tarafından kabul edilen ve 2 Eylül 1990 tarihin-
de de yürürlüğe giren çocuk hakları ile ilgili olan 
uluslararası belge, ”Birleşmiş Milletler sözleşme-
si”.

16. Aileye evlenme yoluyla girmiş olan kadın

18. Çocuk için oyun aracı

20. Aynı erkekle evli olan kadınların birbirine göre 
adı, ortak

22. Her iki cinsiyet içinde gerçekleşmesi gereken 
yaş ortalamasından önce yapılan evlilik

1. Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal geli-
şimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya 
da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek uy-
gulanan tüm davranışlar, çocuğa kötü muamele.

6. Siirt’te 11 yaşındayken gelin edilen, 12’sinde ilk 
çocuğunu kucağına alan ve 14’ünde doğurduğu 
ikinci bebeğini erken doğum nedeniyle kaybet-
tikten sonra odasında ölü bulunan çocuk

7. Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından çocuklara 
armağan edilen, Ulusal Egemenlik ve Çocuk bay-
ramının kutlandığı tarih

SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN AŞAĞIYA

ÇOCUK GELİNLERBULMACA
Hazırlayan: Av. Rahile HORZUM
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8. Çocuk haklarına dair sözleşmeyi imzalayan 
ülke sayısı

9. Ailenin kız ve erkek çocuğunun diğer ailenin 
kız ve erkek çocuğuyla karşılıklı olarak aynı za-
manda evlendirilmesi

10. Oyunculardan birinin ebe olması ve saklanan 
arkadaşlarını bulması temeline dayanan bir çocuk 
oyunu

12. Bir kızın ailesinden olan büyüklere göre kızın 
kocası

13. Genellikle, kız çocuklarının ev işler’ini örnek 
alarak oynadıkları oyun

14. Bazı bölgelerde, evlenirken damadın kaynata-
sına ödemesi gereken para veya mal

17. Çocuk Hakları Sözleşmesine göre “ulusal ya-
salarca daha genç yaşta reşit sayılma hariç 18 ya-
şın altındaki insanın” genel tanımı

19. Bu yaş altındakilerin çocuk sayıldığı yaş sınırı

21. 39. Brüksel Bağımsız Film Festivali’nde büyük,  
ödülün sahibi olan, 60 yaşlarında bir erkekle 14 
yaşındaki bir kız çocuğun evlendirilmesini anlatan 
“Reis Çelik” filmi
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Sanırlar ki;

Hiç kara sevdaya düşmez kadınlar

Hiç Nazım, hiç Hasan Hüseyin olmaz,

Bir çift kara göz uğruna

Dünya bir yana sen bir yana,

Toprak olup

Çölün kızgın aleviyle

Karışmak istemez bir sam yelinde.

Numarası bile bilinmeyen çıkmaz sokaktaki bir evde

Gizli bir mum alevinde kitaplar, şiirler yazmaz

Yakılacağını bile bile;

Bir akşamüstü

Güneşin batışıyla

Demlemek istemez dertlerini meze yapıp.

Sanırlar ki;

Hiç aşık olmaz kadınlar

Hiç devrimci olmaz

Hiç başkaldıran haksızlıklara…

Sanırlar ki;

Hiç aşık olmaz kadınlar

Boynundan akan incecik mavi atkısı ile

Gözyaşları karışırken

Kırmızı esvaplı vatan aşkına...

Bir somun ekmek

Bir emek uğruna

Mahpuslarda volta atmak nedir bilmez.

Kalleş bir iddianamenin

Kara harfleri ile hiç kirlenmez beyaz sayfaları…

Sanırlar ki;

Hiç aşık olmaz kadınlar

Bir devrim uğruna,

Memleket aşkına

Sürgün vermez saçlarını;

Bilmezler ki;

Her bir çocuk doğumunda

Doğar kadınlığım

Aydınlık günlerin sancısında

Bilmezler ki;

Kapkaranlık gecede

Bir kuyunun dibinde yansıyan ışıktır kadınlığım,

Her yeni günle yeniden doğum sancıları çeken

Her bir sancıyla devrimciye dönüşen

Hak için, özgürlük için, barış için.

Av. Sibel Tunuslar Bolevin

Sanırlar ki




