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	 Kadınların	eşitlik,	özgürlük	ve	hak	mücadelesinin	sem-
bol	günü	olan	25	Kasım	Kadına	Yönelik	Şiddetle	Uluslararası	
Mücadele	 Günü	 nedeniyle	 çıkarılan	 bu	 bültende	 öncelikle	
kadınların	 direnişini	 selamlayarak	 yazıma	 başlamak	 istiyo-
rum.	Mirabel	Kardeşlerin	25	Kasım	1960	tarihinde	yaktıkları	
meşalenin	ışığı	dünyanın	her	yerinde	kadınları	aydınlatıyor.	
 
	 Kadınlar	bu	ışıkla;
	 -	yaşam	hakkı	için,
	 -	siyasal,	ekonomik	ve	sosyal	hakları	için,	
	 -	adalet,	özgürlük	ve	eşitlik	için	mücadele	ediyorlar. 

	 Ülkemiz	“kadın	mücadelesinin”	bu	simge	gününe	maa-
lesef	 yine	 şiddetin	 gölgesi	 altında	giriyor.	 En	 temel	 hakla-
rı	 olan	 yaşam	hakkı	 kadınların	 ellerinden	alınıyor,	 her	 yeni	
güne	kadın	cinayetleri	haberleri	ile	başlanıyor.	Kadınların	na-
sıl	giyineceğine,	kiminle	evleneceğine,	nerede	gülüp	nerede	
konuşacağına,	kaç	çocuk	doğuracağına,	nasıl	yaşayacağına,	
cinsiyetine	 müdahale	 etmekle	 kalmayan	 iktidar	 sahipleri;	
çıkardıkları	ve	çıkarmayı	hedefledikleri	yasal	düzenlemeler-
le	kadınlar	üzerindeki	baskıyı	arttırıyor,	kadınların	kendi	ya-
şamlarını	belirleme	özgürlüğünü	ellerinden	almak	istiyor.

	 Ancak	 bilinmelidir	 ki	 eşitliğe	 inanmayan,	 kadını	 kadın	
olarak	 görmekten	 kaçınan	 bir	 bakış	 açısı	 ile	 ne	 kadına	 yö-
nelen	şiddet	durdurulabilir,	ne	de	özgürlük	ve	adalet	sağla-

nabilir.	“İnsana	yapılan	zulme	dur	demektir,	kadının	yanında	
durmak;	 insana	verilen	değerdir	kadının	hakkını	vermek	ve	
zaten	olanı,	ona	ait	olanı	iade	etmek;	aynı	ekmeği	bölerken	
aynı	sudan	içerken	ayrı	düşmemektir	insanlık	dediğin.”

	 Bu	bülten	 ile	 ayrıca	 İzmir	Barosu	Kadın	Hakları	Danış-
ma	ve	Hukuk	Araştırmaları	Merkezinde	kadınların	ihtiyaçları	
doğrultusunda	özel	olarak	tasarlanan	görüşme	odalarında,	
farkındalık	eğitimlerine	katılan	ve	kadınların	özel	ve	kamu-
sal	alanlarda	karşılaştıkları	her	türlü	hak	ihlallerine	karşı	mü-
cadele	veren	310	meslektaşıma	bir	kez	daha	teşekkür	ede-
rim.

	 Yine	 25	 Kasım	 bülten	 özel	 sayısının	 hazırlanmasına		
katkı	 sunan	değerli	 hocam	 Itır	 Bağdadi’ye,	meslektaşlarım	
Av.Gökçe	 Çiçek	 Türkmen’e,	 Av.Hülya	 Gültekin’e,	 Av.Ayça	
Özdoğan’a,	 Av.Figen	 Özler	 Merder’e,	 Av.Ebru	 Puğ’a,	
Av.Buket	Vurgeç’e,	 Stj.Av.Gözde	Yavuz’a,	Av.Meliha	Yaman	
Yurdugül’e,	 Av.Rahile	 Horzum’a,	 Av.Ezgi	 Bıyık’a,	 Av.Ezgi	
Güşta	Müftüoğlu’na,	 Av.Nuriye	 Kadan’a,	 Av.Devrim	 Cengiz	
Aygün’e	ve	Gurur	Özer’e	sonsuz	teşekkür	ederim.

	 İnsanlık	tarihi	 ile	bir	olan	kadınların	var	olma	mücade-
lesinde	“Kelebeklerin”	kanat	çırpınışlarının	tüm	dünyada	ka-
dına	yönelik	şiddeti	durduracak	fırtınalar	yaratacağına	dair	
umudumuzu	koruyarak	saygılarımı	sunuyorum.	

TEŞEKKÜR

Av. Aydın ÖZCAN
İzmir Barosu Başkanı
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SUNUŞ

	 Belki	de	bize	en	yakın	şey	ölüm;	fakat	bu	beni	korkut-
muyor,	haklı	olan	her	şey	 için	savaşmaya	devam	edeceğiz”	
(Maria	Teresa	Mirabel	1936)

	 “Bunca	acıyla	dolu	ülkemiz	 için	yapılacak	her	şeyi	yap-
mak	bir	mutluluk	kaynağı;	kollarını	kavuşturup	oturmak	ise	
çok	üzücü”	(Minerva	Argentina	Mirabel	1926).

	 “Çocuklarımızın,	bu	yoz	ve	zalim	sistemde	yetişmesine	
izin	 vermeyeceğiz.	 Bu	 sisteme	 karşı	 savaşmak	 zorundayız.	
Ben	kendi	adıma	her	şeyimi	vermeye	hazırım;	gerekirse	ha-
yatımı	da”	(Patria	Mercedes	Mirabel	1924)

	 Birleşmiş	Milletlerin	1999’daki	Genel	Kurulu’nda	alınan	
karar	 ile	 her	 yıl	Mirabel	 kardeşlerin	 öldürüldüğü	 gün	 olan	
25	Kasım	tarihi	“Kadına	Yönelik	Şiddete	Karşı	Mücadele	ve	
Uluslararası	 Dayanışma	 Günü”	 olarak	 anılmaktadır.	 25	 Ka-
sım,	 toplumsal	 cinsiyet	 eşitsizliğine,	 ayrımcılığa,	 ataerkil	
toplumsal	şiddete,	aile	içi	şiddete,	savaşa,	ırkçılığa	ve	kadın-
ları,	kadın	haklarını	yok	sayan	sistemlere	karşı	kadınların	ey-
lem	günüdür.

	 Şiddetin	olabildiğince	hız		aldığı	ve	sessiz	salgın	haline	
geldiği	bu	günlerde	güzel	yarınlara	dair	umudumu	hiç	yitir-
medim.	Şunu	biliyorum	ki	 İzmir	Barosu	Kadın	Hakları	Mer-
kezindeki	 tüm	meslektaşlarım,	yol,	mücadele	arkadaşlarım	
aynı	duygular	içinde.

	 Şiddetin	bu	karanlığında,	karanlığı	biraz	olsun	aralayıp	
ışığın	girmesi	için	mücadele	edenlere	selam	olsun.

	 Hiç	böyle	ısınmamıştım
	 Daldaki	vişneye,
	 Vitrindeki	aydınlığa,
	 Salça	kokusuna	mutfağımın,
	 Akan	dereye,	uçan	buluta,
	 Hiç	böyle	ısınmamıştım	yaşamaya...
	 (Edip	Cansever	Yaşamak	Telaşı)

	 Dayanışma	ve	Mücadele	 içinde	olmak	dileğiyle	bu	bül-
tende	emek	veren	katkı	koyan	herkese	teşekkürler.

	 Sevgilerimle...

Av. Nuriye KADAN
İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
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	 25	Kasım	1960	Dominik	Cumhuriyeti’nin	kuzey	bölgesin-

de,	bir	uçurumun	dibinde	üç	kadının	cesedi	bulunur.	Bunlar	

Mirabel	kardeşlerdir.	Ertesi	sabah	gazetelerde	bu	ölümlerin	

bir	kaza	sonucu	meydana	geldiğini	anlatan	bir	haber	çıkar.	

Oysa	 	 gerçek	göründüğü	gibi	 değildir...	Mirabel	 kızkardeş-

ler,	  Dominik	Cumhuriyeti’nde,	Salcedo’da	Ojo	de	Agua	adlı	

köyde	doğmuş 	Trujillo	diktatörlüğüne	karşı	mücadele	eden	

Clandestina	 Hareketi’nin	 öncülerindendir.	 Patria,	 Minerva	

ve	Maria	Mirabel	kardeşler	,	ülkelerinde	siyasal	özgürlük	için	

kararlılıkla	 mücadele	 ederek  	 Latin	 Amerika’daki	 diktatör	

Rafael	 Leonidas	Trujillo’ya	meydan	okur	 .Bu	yüzden	dikta-

törlük	tarafından	zulme	uğrayarak	pek	çok	kez	hapsedilir	ve	

en	son	olarak	da	25	Kasım	1960	yılında	arabalarından	zorla	

indirilerek	tecavüz	ve	işkenceyle	katledilirler...	

 

	 Mirabel	kız	kardeşlerden	birinin	kod	adının	Kelebek	ol-

masından	da	esinlenerek;	o	günden	sonra	bu	üç	kız	kardeş,	

gerek	Dominik’te	gerek	dünya	da	“Kelebekler”	adıyla	efsa-

neleştirilerek	anılmaya	başlanır.

	 Önce	1981’de	Dominik’te	toplanan	Latin	Amerika	Kadın	

kurultayında;	25	Kasım	,	“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mü-

cadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü” 	olarak	kabul	edi-

lir.	Daha	sonra	1985	yılında,	BM	tarafından	“25	Kasım,	kadı-

Kele b e k
     Etk i s i
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na	yönelik	şiddetin	yok	edilmesi	için	uluslararası	mücadele”	

günü	 ilan	edilir.	2000	yılının	25	Kasımında	Mirabel	Kardeş-

lerin	 cesetleri	 doğdukları	 köye	 kadın  	 örgütleri	 tarafından  	

taşınır.	

 

	 1981	den	bu	yana	dünyanın	dört	bir	köşesinden	kadın-

lar,	efsaneleşen	bu	üç	kelebeği	anıyorlar	ve	toplumsal	cinsi-

yet	eşitsizliğine,	ayrımcılığa,	ataerkil	toplumsal	şiddete,	aile	

içi	şiddete,	savaşa, 	ırkçılığa	ve	milliyetçiliğe	karşı;	kadın	da-

yanışmasını	sürdürüyor,	seslerini	yükseltiyorlar.

 

	 25	 Kasım	 gününün	 kadınlarla	 ilgili	 diğer	 günlerden	

önemli	bir	farkı	vardır.	O	da	dünya	üzerinde	yaşayan	tüm	ka-

dınların	ve	kız	çocuklarının	giderek	artan	ve	çeşitli	biçimler-

de	maruz	kaldıkları	cinsiyete	dayalı	şiddete	odaklanılmış	ol-

masıdır.	Bugün,	kadına	yönelik	şiddet	olgusunun	hem	kadını	

hem	de	tüm	toplumu	saran	sosyo	ekonomik	koşullar,	politik	

gelişmeler	ve	kültürel	etkenlerle	birlikte	değerlendirilmesi	

gerekliliğini	dünyanın	gündemine	taşıma	gibi	bir	işlevi	yük-

lenmektedir.	 	 	 	Ne	yazık	 ki	 ;	 örgütlü	 veya	örgütsüz	 	bütün	

çalışmalara	 ve	mücadeleye	 rağmen	 ,tüm	dünyada	kadınlar	

hayatın	her	alanında	şiddete	maruz	kalmaya	devam	ediyor.	

Dün	de	bugün	de	...

 

 Bir	kelebeğin	kanat	çırpması,	Dünyanın	yarısını	dolaşa-

bilecek	bir	kasırganın	oluşmasına	neden	olabilir.Umarım	bir	

gün	bu	üç	kelebeğin	başlattıkları	mücadele	ile		tüm	dünyada	

kadına	karşı	şiddet			tarih	olur…
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25	KASIM	KADINA	YÖNELİK	ŞİDDETE		KARŞI

	ULUSLARARASI	MÜCADELE		GÜNÜ

	 Basına	ve	Kamuoyuna;

	 Yine	25	Kasım,	Mirabel		kardeşlerin,’’	kelebeklerin’’1960	

yılının	25	kasımında		vahşice	öldürüldüğü		gün		olan	25	Ka-

sım	.

 

	 Ve		

	 20	 Aralık	 1993	 yılında	 ,Birleşmiş	 Milletler	 tarafından	

kabul	edilen		‘’	Kadınlara	Yönelik	Şiddetin	Önlenmesine	dair	

bildirge	ile	açıklanan;	‘’	tüm	insanların	eşitliği,	güvenliği,	öz-

gürlüğü,	bütünlüğü,	ve	onuruna	 ilişkin	hakların	ve	 ilkelerin	

kadınlara	uygulanmasına	acil	ihtiyaç	olduğu‘’	zorunluluğu	ve	

önemi.	

 

	 Birleşmiş	Milletler	tarafından	kabul	edilen	ve	1999	yılın-

da	ilan	edilen	25	Kasım		Kadına	Karşı	Şiddetin	Ortadan	Kaldı-

rılması	İçin	Uluslar	Arası	Mücadele	Günü	‘’	

  

	 Kadına	yönelik	şiddet,	‘’kamusal	veya	özel	yaşamda;	ka-

dınlara		fiziksel,	cinsel	veya	psikolojik	acı,	ıstırap	veren,	ya	da		

verebilecek	olan		cinsiyete	dayanan	eylem,	tehdit	zorlama,	

keyfi	olarak	özgürlükten,	ekonomik	gereksinimlerden		yok-

sun	bırakma,		küçük	yaşta	evlenmeye	zorlama,	çocuk	doğur-

maya	zorlanma,	erkeğe	bağımlı	hale	getirme		gibi	örnekle-

nebilen		davranışlardır	.	Bir	insan	hakkı	ihlalidir.	

 

	 Bu	kadar	çeşitli,	bu	kadar	yoğun	şiddet	türlerinin	en	da-

yanılmazı,	en	vahimi,	en	korkuncu	,	en	temel		insan	hakkına	‘’	

yaşama	hakkına	‘’	yapılan	saldırıdır.	

 

	 Ülkede	2016	yılı	başından		şu	ana	kadar		238		kadın	öl-

dürüldü.	Her	yaştan,	her	şehirden,	her	kültürden		öldürülen	

238		kadın.	Belki	de	bu	açıklamayı	yaparken	sayı	arttı.	Kadın-

lar	bu	hızla	öldürülmekte.

 

	 Şiddete	maruz	kalan	kadın	sayısı	hakkında	net	bir	bilgi-

ye	ulaşmak	bile	mümkün	değil.	Her	üç	kadından	biri	yaşı	kaç	

olursa	olsun	şiddet	gördüğü	bilimsel	araştırmalarla	kanıtlan-

mış	durumda.	

 

	 Toplumun	genelinde	görülen	şiddet	artışı,	fazlası	ile	ka-

dınlara	yönelik	şiddet	artışı	olarak	şekil	bulmakta.	Toplumda	

şiddetlenen	düşmanlık	ve	karşıtlıklara,	giderek	daha	muha-

fazakarlaşan,	farklı	yaşam	biçimleri,	farklı	değerler		arasında	

ciddi	değerlerin	olduğu	bir	dönemdeyiz.	
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	 Kadına	 yönelik	 nefretin	 dışa	 vurumu	 görünür	 kılındı.	

Kadına	yönelik	şiddet	neredeyse	meşrulaşacak	görünümde.	

Giysisi,	kendi	düşüncesine,	hayat	görüşüne		uymadı	diye	bir	

kadın,	bir	erkek	saldırısına	uğrayabilir	hale	geldiği	 	ülke.Ve	

bu	 saldırıyı	 meşrulaştırabilecek	 görüşlere	 sahip	 insanlarla	

dolu	bir	ülke	.Bu	ve	benzer	nedenlerin	de	etkisi	ile		kadınla-

rın	yaşayabileceği	ülkeler	sıralamasında	Suudi	Arabistan’dan		

da	sonra	gelen	bir	ülke.	

 

	 Birleşmiş	Milletler	İnsan	Hakları	Evrensel	Beyannamesi,	

Avrupa	İnsan	Hakları	ve	Ana	Hürriyetleri	Koruma	Sözleşme-

si,	Kadına	Karşı	Her	Türlü	Ayrımcılığın	Önlenmesi	Sözleşmesi	

(CEDAW)	Kadınlara	Yönelik	Şiddet	ve	Aile	İçi	Şiddetin	Önlen-

mesi	ve	Bunlarla	Mücadeleye	İlişkin	Avrupa	Konseyi	Sözleş-

mesi,	gibi	uluslararası	sözleşmelere	de	taraf	olan	Türkiye`de	

yasal	değişiklikler	yapılmış	olsa	da	sadece	mevzuat	şiddeti	

engellemeye	yetmiyor. 

 

	 Kadına	 yönelik	 şiddetin	 ortadan	 kalkması	 için;	 kadına	

yönelik	ayrımcılığı	besleyen,	destekleyen	politikaların	orta-

dan	kalkması	zorunludur.	

 

	 Kadına	 yönelik	 şiddetin	 ortadan	 kalkması	 için;	 toplu-

mun	temellerinin	ve	yönetimin	gerçekten	demokratik	olma-

sı		gerekli	ve	zorunludur.	

 

	 Kadına	 yönelik	 şiddetin	 ortadan	 kalkması	 için;	 bizzat	

şiddetin	aracı	ve	sonucu	olan	eril	dil,	kullanım	dışında	kalma-

lıdır.

	 Tüm	bunların	gerçekleşmesi,	devletin	ve	siyasal	iktidar-

ların	sorumlulukları	yüklenerek,	tüm	kurumlarının	eşgüdüm-

lü	çalışması	ile	,gerekli	sosyal	politikaların	yaşama	geçirilme-

si	ile	sağlanacaktır.	

 

	 Kadına	yönelik	şiddetle	mücadele	25	Kasımla	sınırlı	de-

ğil,	süreli	olmalıdır,	olmak	zorundadır.	Şiddete	ve	ayrımcılığa	

karşı	kadınların	eşit	ve	özgür	yaşam	hakları	ve	çocuk	hakları	

için	 mücadele	 eden	 kadın	 derneklerinin	 Ohal	 kapsamında	

kapatılması	 Anayasa	 ve	 taraf	 olduğumuz	 uluslararası	 söz-

leşmeler	 ile	güvence	altına	alınmış	olan;	başta	 ifade	ve	ör-

gütlenme	özgürlükleri	olmak	üzere	temel	hak	ve	özgürlük-

lerin	ihlali	niteliğindedir.	Bu	vesile	ile	İzmir	Barosunun	Kadın	

Hakları	 Danışma	 ve	Hukuk	Araştırmaları	Merkezi	 üyesi	 biz	

kadınlar;	 hukuktan	 aldığımız	 güçle	 kadına	 yönelik	 şiddete	

karşı	mücadelemizde	demokrasiye,	hukuka	ve	temel	hak	ve	

özgürlüklere	sonuna	kadar	sahip	çıkacağımızı	kamuoyunun	

bilgisine	sunarız.	25.11.2016

İzmir Barosu

Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi
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Yürüyoruz yürüyoruz, günün aydınlığında
Donuk fabrika bacalarına, yoksul mutfaklara
Çarpıyor sesimiz ve birden parlayan
Bir ışık gibi ulaşıyor insanlara
“Ekmek ve gül! Ekmek ve gül!”

Yürüyoruz yürüyoruz, erkekler için de yürüyoruz
Çünkü hâlâ bizim oğullarımızdır onlar
Ve biz hâlâ analık ederiz onlara
En zorlu iş, en ağır emek
Ve çalışmak doğuştan mezara dek
Ve böyle sürüp gitsin istemiyoruz
Yaşamak için ekmek
Ruhumuz için gül istiyoruz!

Yürüyoruz yürüyoruz kol kola
Saflarımızda ölüp gitmiş arkadaşlarımız
Ve türkümüzde onların kederli “Ekmek!” çığlıkları
Çünkü bir köle gibi çalıştırıldı onlar
Sanattan, güzellikten, sevgiden yoksun
Biz de bugün hâlâ onların özlemini haykırıyoruz
İş ve ekmek istiyoruz
Ama gül de istiyoruz

Yürüyoruz yürüyoruz, yan yana, güzel günler adına
Kadınız, insanız, insanlığı ayağa kaldırıyoruz
Paydos bundan böyle köleliğe, aylaklığa
Herkes çalışsın, bölüşülsün kardeşçe, yaşamın sundukları
İşte bunun için yükseliyor yüreklerimizden
Bu ekmek ve gül türküleri
Ve yineliyoruz hep bir ağızdan
“Ekmek ve gül! Ekmek ve gül!”

EKMEK VE GÜL

James OPPENHEIM

Çeviri:  Metin DEMİRTAŞ
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 Umut.	 Şaşkınlık.	 Üzüntü.	 Hayal	 kırıklığı.	 Korku.	 Kabul	

edememe.	Öfke.	Yetersizlik.	Depresyon.	Başkaldırı.	Zorla	da	

olsa	kabullenme...

	 Evet,	 8	 Kasım	 ABD	 Başkanlık	 seçimlerinden	 beri	 ABD	

seçmenlerinin	 yarısından	 fazlasının	 yaşadığı	 duygu	döngü-

sünün	 az	 çok	 gidişatı	 buydu	 sevgili	 okuyucularım.	 Oyların	

çoğunu	Hillary	Clinton’un	almasına	rağmen	Donald	Trump’ın	

ABD’nin	eyaletlerin	seçmen	kurulları	 tarafından	belirlenen	

ABD	başkanlığına	seçilmesi	Amerika’da	çok	alışık	olmadığı-

mız	bir	görüntü	yarattı.

	 Amerikan	seçmeni	olmasam	da,	ben	sonuna	kadar	Hil-

lary	 Clinton’u	 destekliyordum.	 	Dünyada	 gitgide	 artan	 po-

pülizm	ve	nefret	 söylemine	karşı	dünyanın	en	güçlü	ülkesi	

olan	 ABD’nin	 başında	 bir	 kadının	 olması,	 başka	 hiçbir	 şeyi	

etkilemese,	 onunla	 farklı	 zirvelerde	 karşılaşan	 erkeklerin	

“oturmalarına	kalkmalarına”	dikkat	etmelerini	gerektirecek-

ti,	üstelik	kadın	liderlerle	de	masaya	oturmaya	alışacaklardı.	

Dünya	yönetiminin	sadece	erkeklere	açık	bir	alan	olmadığını	

önemli	bir	cam	tavanı	kırarak	herkese	gösterecekti.	

	 Seçilseydi	dünyadaki	yönetimde	kadınların	 temsili	 cid-

di	bir	şekilde	güç	kazanacaktı.	Bir	düşünün	Almanya	Ange-

la	Merkel’den,	İngiltere	Theresa	May’den,	IMF	de	Christine	

Lagarde’dan	 sorulurken,	bir	de	ABD	Hillary	Clinton’a	ema-

net	edilseydi,	dünyada	kim	bilir	neler	değişebilirdi?

	 Sırf	 kadın	 olduğu	 için	 mi	 değişecekti	 yani	 demeyin...	

Hillary	Clinton	dışişleri	bakanı	ilan	edildikten	sonra	25	ülke	

ABD’deki	temsilciliklerinin	en	üst	görevine	bir	kadın	getire-

rek	daha	iyi	ilişki	kurmaya	çalışmışlar.	ABD’nin	destek	olduğu	

gelişmekte	olan	ülkelerde	kadınları	ilgilendiren	konulara	da	

daha	fazla	fon	ayrılmış.	 İşte	bu	sebeplerden	dolayı	“Hillary	

Öğr. Gör. Itır BAĞDADİ
İzmir Ekonomi Üniversitesi

KADINLAR

DAHA NE KADAR

BEKLEYECEK
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Etkisi”	diye	bir	terim	üretilmiş.	Yani,	kadının	varlığı	bile	pek	

çok	ülkenin	kadın	temsilci	sayısını	arttırmış.	

	 Üstelik	1977’de	Rosabeth	Moss	Kanter	tarafından	yapı-

lan	bir	araştırma,	kadınların	herhangi	bir	kurumda	değişim	

sağlamaları	için	üst	yönetimde	%20-%30	arasında	bir	kritik	

kitleye	ulaşmaları	gerektiğini	kanıtlamış.	Yani,	sadece	Ange-

la	Merkel	varken	bu	iş	zor,	ama	Angela,	Hillary,	Theresa	ve	

Christine	güçlerini	birleştirirse	–	 işte	o	zaman	gerçek	deği-

şim	kaçınılmaz	olacaktı…	

	 Mesela	 kadına	 yönelik	 şiddetin	 uluslararası	 düzeyde	

daha	önemli	 hale	 gelmesi	 ve	 bir	 insan	 hakları	 ihlali	 olarak	

cezalarının	arttırılması,	anne	sağlığına	daha	fazla	fon	ayrıl-

ması,	kadın	temsilci	sayılarının	arttırılması,	kalkınma	planla-

rında	daha	 fazla	 kadını	 ilgilendiren	konulara	 yer	 verilmesi,	

ekonominin	daha	kapsayıcı	bir	hale	gelmesi,	çevre	ve	kırsal	

kalkınma	gibi	konulara	uluslararası	anlaşmalarda	daha	fazla	

önem	verilmesi	gibi…	

	 Ama	olmadı,	olamadı…

	 Üstelik	bu	seçimdeki	en	ilginç	olay,	Hillary	Clinton’un	se-

çimi	kadınlar	yüzünden	kaybetmesi	oldu.	Evet,	doğru	okudu-

nuz,	Hillary	Clinton’a	kendi	beyaz	hemcinsleri	yeterince	oy	

vermediği	için	seçimi	kaybetti.	Seçim	sonuçları	ve	analizleri	

Amerikan	basınında	her	gün	devam	etse	de,	iki	farklı	adaya	

destek	verenlerin	çok	farklı	dünya	bakış	açılarına	sahip	oldu-

ğu,	aslında	ABD’de	de	bir	kutuplaşma	olduğu	açık	bir	şekilde	

belli	olmaya	başladı.	Beyaz	kadın	seçmenler	de	bu	kutuplaş-

mada	cinsiyetlerinden	önce	diğer	kimliklerini	ön	planda	tut-

mayı	tercih	ettiler.	Bu	arada	Clinton’a	destek	vermeyen	be-

yaz	kadınlar,	üniversite	mezunu	olmayan,	muhafazakâr,	45	

yaş	üstü	olan	gruptan.	Yani,	eril	sistemin	tam	sevdiği,	kendi-

ne	bağımlı	hale	getirdiği	kadınlar.	Bu	seçimde	de	kendilerini	

aşağılayan	bir	erkek	adayı	bir	kadın	adaya	tercih	ederek	bize	

ABD’de	de	dünyanın	her	yerinde	olduğu	gibi	kadın	adayların	

kadın	seçmenler	tarafından	desteklenmesinin	ne	kadar	zor	

olduğunu	tekrar	gösterdi.			

	 Kadınların	 kadınlara	 oy	 vermemesi	 Türkiye’de	 de	 çok	

görülen	bir	durum.	Dünyanın	neresine	giderseniz	gidin	ka-

dın	 seçmenler	 hemcinslerini	 destekleme	 konusunda	 hayal	

kırıklığı	 yaratmakta.	 ABD’de	 yapılan	 bir	 araştırma	 pek	 çok	

kadın	seçmenin	cinsiyete	çoğu	zaman	erkeklerden	daha	çok	

baktığını	 göstermiş.	 Tabii	 buradaki	 en	önemli	 etkenlerden	

biri	 yetiştirildiğimiz	 sistemin	 doğduğumuz	 andan	 itibaren	

kadınları	 yönetici	 olarak	 erkeklerden	 daha	 aşağı	 göster-

mesiyle	alakalı.	Liderlik	gibi	bazı	kişilik	özellikleri	erkeklere	

atfedilirken,	merhamet,	hoşgörü	gibi	daha	az	değer	verilen	

özellikler	 kadınlardan	 beklenmekte.	 Yani	 kısacası	 kadınlar	

seçme	hakkına	sahip	olsa	bile	seçilecek	ve	yönetecek	pozis-

yonlara	erkekler	layık	görülüyor.	

	 Ülkemizin	başka	bir	acı	gerçeği	kadın	seçmen	sayısının	

erkek	seçmen	sayısından	fazla	olması.	Kazete’de	2	yıl	önce	

çıkan	bir	 habere	göre	Türkiye’deki	 kadın	 seçmen	 sayısı	 er-

keklerden	yaklaşık	713	bin	daha	fazla.	Eğer	bir	kadın	seçmen	

bilinci	olsa	sandıktan	çıkan	sonuçlar	çok	daha	farklı	olabilir	

ancak	 kadınlar	 ortak	 hareket	 etmedikleri	 için	 her	 seçimde	

bölünüyorlar	 ve	 siyasal	 ideolojiler	 arasında	 kayboluyorlar.	

Sonuç	olarak	daha	fazla	kadın	seçmenin	bulunduğu	bir	ülke-

de	kadın	oylarıyla	TBMM’de	erkekler	%85	temsil	edilirken,	

kadınlar	sadece	%15	temsil	ediliyor.

	 Yapılan	diğer	araştırmalar	kadınların	adayları	değerlen-

dirirken	 kadınlardan	 beklentileriyle	 erkeklerden	 beklenti-

lerinin	farklı	olduğunu	tespit	etmiş.	Mesela	kadın	adayların	

fiziksel	görüntüsü	çok	önemli	bir	faktörmüş,	erkek	adaylar-

dan	aranmayan	hayat	stiliyle	ilgili	yargılamalara	kadın	aday-



10 11

lar	daha	çok	maruz	kalıyormuş.	İşin	aslı	kadınlar	diğer	kadın-

ları	 erkeklerin	 başlattığı	 ve	 teşvik	 ettiği	 standartlara	 göre	

değerlendirmekte.	Önemli	başka	bir	unsur	da	kadın	adaylar	

ortalama	olarak	erkek	adaylardan	daha	eğitimliyken,	kadın	

seçmenler	 erkek	 seçmenlerden	 daha	 eğitimsiz	 durumda.	

Özellikle	 bizim	 ülkemizde	 aday	 kadınların	 çoğu	 üniversite	

mezunu,	hatta	yüksek	lisans	veya	doktora	derecesi	sahibiy-

ken,	 seçmen	kadınların	beşte	birinin	 ilkokul	diploması	bile	

yok.	Seçen	kadın	ve	seçilen	kadın	arasında	uçurumlar	var.

	 Kadınların	gerek	 liderlikle	 ilgili	 önyargılarını	 gerek	 ka-

dın	adaylara	bakış	açısını	medya	yönlendirmekte,	bu	yüzden	

de	medyanın	toplumsal	cinsiyet	bakış	açısına	sahip	bir	eği-

timden	geçmesi	gerekmekte.	Kadının	medyadaki	temsili	ka-

dınlarla	ilgili	önyargıları	sadece	pekiştirmekte.	Tekrar	kendi	

ülkemizi	örnek	verecek	olursak,	kadın	seçmenlerinin	beşte	

biri	ilkokul	mezunu	değil.	Kadınların	işgücüne	katılım	oranı-

nın	da	%30	civarında	olduğunu	düşünürsek,	kadınlar	genel-

de	evde	gündüz	kuşağındaki	programları	 izlemekte.	Evlilik	

programları	 ve	 kadınları	 erkeklerden	 daha	 aşağı	 gösteren	

programlar	izledikçe	kadınlarla	ilgili	bu	tür	önyargılar	pekiş-

mekte.	Kadın	adaylar	bu	tür	önyargılarla	da	mücadele	etmek	

zorunda	 kalıyor.	 Aramızda	 binlerce	 kilometre	mesafe	 olsa	

da	ABD’nin	son	başkanlık	seçiminde	kadın	seçmenler	bizim	

kadın	seçmenlerimizden	çok	farklı	davranmadı.	

	 Donald	 Trump	 nefret	 dolu	 bir	 kampanya	 yürüttü.	 Sa-

taşmadığı	çok	az	grup	kaldı:	Meksikalıların	hepsi	suçlu	ve	te-

cavüzcü,	kadınlar	 istediğiniz	gibi	 taciz	edebileceğiniz	eksik	

varlıklar,	Çin	Amerika’yı	soyan	bir	ülke,	 İran	üçkâğıtçı,	Müs-
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lümanların	 hepsi	 potansiyel	 terörist,	 siyahiler	 tehlikeli	 ve	

yaşadıkları	 yerler	 “cehennem	gibi”,	 Suriyeli	mülteciler	Batı	

medeniyetine	tehdit…

	 Böyle	 nefret	 dolu	 bir	 seçim	 kampanyası	 yürüten	 bir	

adayın	 seçimi	 kazanmasının	 altında	 kadın	 seçmen	 davra-

nışları	dışında	ulusal	çok	sebep	yatsa	da,	dünyada	ABD’nin	

kaçamadığı	bir	popülizm	dalgası	da	söz	konusu.	Washington	

Post	 yazarlarından	 Anne	 Applebaum	 son	 yıllarda	 özellikle	

Avrupa’da	artan	popülist	 söylemi	kullanan	aşırı	milliyetçili-

ğe	Popülist	 Enternasyonal	 adını	 uygun	 görmüş.	 Brexit	 oy-

laması,	Macaristan’da	Viktor	Orban	yönetimi,	Polonya’daki	

son	 gelişmeler,	 hatta	 Rusya’da	 Putin	 yönetimi	 de	 bu	 yeni	

popülist	lider	modelinden	bazı	örnekler.	Genelde	bu	liderler	

gerçeklere	dayanmayan	hayali	bir	geçmişi	seçmenlere	vaat	

etmekte,	ülkenin	ahlakını	 ve	düzenini	bozduğunu	 iddia	et-

tikleri	yabancılara	karşı	nefret	beslemekte,	ekonominin	ya-

bancılardan	korunması	gerektiğini	savunmakta	ve	tamamen	

eril	bakış	açısıyla,	kadın	hakları	ve	eşcinsel	hakları	gibi	daha	

aşağı	gördükleri	grupların	haklarını	çiğneyerek	onları	yöne-

timin	dışına	itmeyi	hedeflemekte.	

	 Trump	 “Amerika’yı	 Tekrar	 Muhteşem	 Yapalım”	 sloga-

nıyla	Obama’nın	yönetimi	altında	son	yıllarda	haklarını	kay-

bettiğini	 düşünen	 işsiz,	 üniversite	 eğitimi	 olmayan	 beyaz	

seçmenlere	 tekrar	 üstünlüklerini	 kazanacakları	 vaadinde	

bulunduğu	 için	 kazandı.	Bunu	nasıl	 yapacağına	dair	 somut	

bir	plan	sunmasa	da,	bunun	umudu	bile	yetti.	

	 Hillary	Clinton’a	karşı	bakış	açısı	da	bu	seçimde	önem-

li	bir	rol	oynadı.	Trump’ın	herhangi	bir	siyasi	tecrübesi	yok,	

ama	Hillary	Clinton	uzun	yıllardır	göz	önünde.	First	lady,	se-

natör,	dışişleri	bakanı,	başkan	adayı	-	tüm	bu	süreçlerde	top-

lumda	bazı	önyargılar	oluştu.	Hem	bu	önyargılarla	mücadele	

etmek,	 hem	 de	 geçmiş	 dönemde	 yaptığı	 hatalarla	 yüzleş-

mek	Clinton’ın	adaylığını	çok	zedeledi.	Ayrıca	kadın	olduğu	

için	daha	sert	bir	şekilde	eleştirildi	ve	daha	farklı	beklentiler-

le	mücadele	etmek	zorunda	kaldı.

	 Tabii	Hillary	Clinton’a	oy	vermek	 istemediği	 için	sandı-

ğa	gitmeyen	çok	seçmenin	de	katkısı	var.	Siyahi	bir	başkan	

adayı	olan	Obama’ya	8	yıl	önce	oy	veren	grupların	bir	kısmı	

aynı	heyecanı	bir	kadın	aday	için	hissetmedi.	Cam	tavan	8	yıl	

önce	bir	 siyahi	 erkek	 aday	 için	 kırılmış	olsa	da,	 anlaşılan	o	

ki	1920	yılında	ulusal	düzeyde	seçme	seçilme	hakkını	elde	

eden	Amerikalı	kadınlar	o	cam	tavana	neredeyse	100	yıl	son-

ra	hala	toslamaktalar.	

	 1916	yılında	kadın	hakları	için	mücadele	eden	Inez	Mil-

holland	ölümünden	önce	yaptığı	 son	konuşmasında	 “Sayın	

Başkan,	kadınlar	özgürlük	 için	daha	ne	kadar	bekleyecek?”	

diye	sormuştu.	100	yıl	 sonra	hala	daha	başkan	seçilme	öz-

gürlüğüne	ne	zaman	kavuşacakları	merak	konusu…	

	 *Bu	yazının	çeşitli	kısımları	 farklı	 tarihlerde	Habertürk	

Egeli	ve	Ege	Meclisi	gazetelerinde	yayınlanmıştır.
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YÜREĞİNİ AYDINLIĞA YOL YAPMIŞ CESUR 

CUMHURİYET KADINI: 

BAHRİYE	ÜÇOK	

	 Bahriye	Üçok	 bütün	 yaşamını,	 halkın	 aydınlanma	mü-

cadelesine	adamış	çok	değerli	bir	bilim	 insanı,	 ‘yılmaz’	bir	

kadın	hakları	savunucusuydu.	Onun	bilimden	ve	aydınlıktan	

yana	olan	güçlü	sesini,	6	Ekim	1990	günü	evine	gönderilen	

ve	bir	kitabın	arasına	koyulan	bombalı	paketle	yok	etmeye	

çalıştılar.	Bu	alçak	saldırı	ile	Bahriye	Üçok	fiili	olarak	aramız-

dan	ayrılsa	da,	fikirleri	ve	savunuları	halen	dipdiri	ayakta	ve	

bizlere	ışık	olmakta!	

 

	 Peki	neden	Bahriye	Üçok’un	bilimden	yana	olan	sesini	

kesmeye	çalıştılar?	Bahriye	Üçok	niçin	öldürüldü	sorusuna,	

9	Ekim	1990	tarihli Cumhuriyet Gazetesi’ndeki	köşe	yazısın-

da	Uğur	Mumcu	şu	şekilde	cevap	vermiştir:	“Bahriye Üçok 

niçin öldürüldü? Bu sorunun yanıtı bellidir. Atatürk ilkelerini 

savunduğu için! Evet bunun için. Üniversite ve yüksekokullar-

da kız öğrencilerin başörtü takmalarının İslam dini ile ilgisinin 

bulunmadığını, türban ve başörtünün birtakım tarikatların 

bayrağı gibi kullanıldığını kanıtladığı için.”

 

Av. Gökçe Çiçek TÜRKMEN
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 Atatürk ilkelerini savunduğu için öldürülen Bahriye 

Üçok kimdir?

	 Bahriye	 Üçok,	 1919’da	 Trabzon’da	 doğdu.	 İlköğreni-

mini  Ordu‘da	 tamamladıktan	 sonra  İstanbul	 Kandilli	 Kız	

Lisesi‘ne	 devam	eden	Üçok,	 daha	 sonra	 öğrenimine Anka-

ra	Dil	 ve	Tarih-Coğrafya	Fakültesi’nde	devam	edip,	 yüksek	

öğrenimini	Ankara	Dil	Tarih	ve	Coğrafya	Fakültesi	Ortaçağ	

Türk-İslam	 Tarihi	 Bölümü’nde	 tamamladı.	 Aynı	 zamanda	

Devlet	Konservatuarı	Opera	bölümüne	de	devam	edip	bitir-

di.	 Yani	Üçok,	 ilk	 gençlik	 yıllarından	beri	 pozitif	 bilime,	 sa-

nata	ne	derecede	yatkın	ve	düşkün	olduğunu	gözler	önüne	

sermişti.	 Fakültelerden	mezun	olduktan	 sonra,	 Samsun	 ve	

Ankara’da	onbir	yıl	süren	lise	öğretmenliği	görevini	üstlen-

di.	Öte	yandan	Ankara	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	öğretim	

üyesi	Prof.	Dr.	Coşkun	Üçok	ile	evlenen	Bahriye	Üçok’un	bu	

evlilikten	Kumru	isminde	bir	kız	çocuğu	dünyaya	geldi.

Öğretmenlik	 görevini	 başarıyla	 sürdürmesine	 rağmen,	 bi-

lim	 için	daha	 fazla	 çalışmalar	 yapmak	 isteyen	bu	aydın	ka-

dın,	bir	yandan	çalışarak	eğitimine	azimle	devam	etti.	Ve	yıl	

1953‘e geldiğinde	Ankara	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi‘nde	

bir	ilk	gerçekleşti;	zira	Bahriye	Üçok	fakültenin	ilk	kadın	öğ-

retim	 üyesi	 olarak	 çalışmaya	 başlamıştı!	 Akademik	 kariye-

ri 1957‘de	başlayan	Üçok, 1964’te	ise	“İslam	Devletleri’nde	

Kadın	Hükümdarlar”	adlı	tez	çalışmasıyla	doçentliğe	yüksel-

di.	Akademik	hayatı	boyunca	“İslâm’dan	Dönenler	ve	Yalan-

cı	 Peygamberler”,	 “İslâm	 Devletinde	 Kadın	 Hükümdarlar”,	

“İslam	Tarihi”,	“Emeviler	–	Abbasiler”	ve	“Atatürk’ün	İzinde	

Bir	 Arpa	 Boyu”	 adlı	 yapıtlarını	 yazan	 Üçok,	 birçok	 makale	

ve	 araştırma	 yazısı	 da	 kaleme	 aldı.	 İyi	 derecede	 Farsça	 ve	

Arapça	 bildiği	 için	 İslam	 dini	 üzerine	 yaptığı	 araştırmalar	

sonucunda	Kur’an-ı	Kerim’e	bağlı	kalarak	İslamiyet’i	çağdaş	

ve	gerçekçi	bir	bakış	açısı	ile	yorumlayarak	bu	yönde	açıkla-

malarda	bulundu.	Bahriye	Üçok: “Din bireylerin özelidir. Özel 

olanı kamusal yaşamın çıkarları için kullanmak öncelikle ahla-

ki değildir.” diyerek,	tüm	demokratik	devrimlerin	programı-

nı	savundu.	Ona	göre	tanrı	adına	hareket	ettiğini	söyleyen	

efendiler,	 insanın	özgürlüğünü	dini	 ideoloji	 aracılığıyla	yok	

edemezdi.	Tanrı	ve	inanç,	bireyin	kendi	dünyasıyla	sınırlıydı.

	 İşte	tam	da	bu	nedenlerle	1960’lı	yıllardan	itibaren	ra-

dikal	dinci	grupların	hedefi	olmuş,	bu	gruplardan	tehditler	

almaya	başlamıştı.	Hatta	tehditlerin	iyice	artması	nedeniyle	

1960’ların	sonunda	severek	sürdürdüğü	akademik	çalışma-

larına	 ara	 vermek	 zorunda	kaldı.	 1971  senesinde	dönemin	

Cumhurbaşkanı Cevdet	Sunay tarafından	kontenjan	senatö-

rü	olarak	atanan	Üçok’un	aktif	 siyasi	 yaşamı	da	bu	şekilde	

başladı.	Altı	 yıl	 boyunca Cumhuriyet	 Senatosu	divan	üyeli-

ği  yaptıktan	 sonra  1977‘de	 CHP’ye	 katılmış,  1983  yılında	

Halkçı	Parti’nin	kurucu	üyesi	olmuş	ve 1984‘te	yapılan	genel	

seçimlerde	bu	partiden	Ordu	milletvekili	seçilerek	TBMM’ye	

girmişti.	1986 yılında	SHP’ye	geçmiş,	1990	Eylül’ünde	ise	bu	

partinin	parti	meclisi	üyesi	seçilmişti.

 Nasıl öldürüldü?

	 Akademik	yaşamında	yükselmesi	 ve	halkı	din	 tacirleri-

ne	ve	yobazlara	karşı	aydınlatmaya	başlaması	ile	dış	destekli	

radikal	 islamı	grupların	hedefi	haline	gelmiş	olan	Üçok,	 si-

yasi	 yaşamında	 da	 görüşlerini	 taviz	 vermeden	 savunmaya	

devam	ettiği	için	her	zaman	bıçak	sırtı	bir	hayat	yaşamıştır.	

Kasım 1988‘de	katıldığı	bir	 televizyon	açık	oturum	progra-

mında	“İslam	dininde	örtünmenin	ve	oruç	tutmanın	zorun-

lu	olmadığı”	yönündeki	açıklaması	üzerine	“İslami	Hareket”	

adlı	 örgüt	 kendisini	 yoğun	olarak	 tehdit	 etmeye	başlamış-

tı.  1990‘da	 SHP’den	 parti	 meclisi	 üyesi	 olarak	 seçildikten	

kısa	bir	süre	sonra	Üçok, 6	Ekim 1990 günü	Ankara’daki	evi-

ne	gönderilen	kitap	paketini	açmaya	çalışırken	içine	yerleşti-

rilen	bombanın	patlaması	sonucu	hayatını	yitirdi.	O	dönem-
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de,	bu	kadar	yoğun	tehdit	altında,	hayatı	tehlikedeyken	bile	
yılmayan	bu	kadın,	katledildiği	günlerde	SHP	için	bir	 laiklik	
raporu	hazırlamaktaydı.

	 Üçok’un	 tek	 çocuğu	 olan	 avukat	 Kumru	Üçok,	 o	 günü	
şöyle	 anlatır:	 “Bombayı anneme ellerimle verdim, Kargo şir-
keti anneme gönderilen paketi evimize iki kere getirmiş. Bizi 
evde bulamamışlar. İkinci gelişlerinde eve ihbarname bırakmış-
lar. Ben de kargo şirketine gidip paketi aldım ve eve getirdim. 
O paketle de 15 dakika kadar seyahat ettim. Paketi anneme 
verdikten sonra arkamı döndüm ve alt kata yöneldim. Annem 
o sırada paketi açmaya çalışıyordu. Arkamı döner dönmez bir 
patlama sesi duydum. Bu olayı unutmak mümkün değil. Her 

gün her an aklımda. Her gün rüyalarıma giriyor.”

	 7	Ekim	1990	Pazar	günü,	Cumhuriyet	Gazetesi’nin	habe-

ri	şöyleydi:	“Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun’dan 

sonra türbana karşı tavrı ve laikliği savunmasıyla tanınan SHP 

Parti Meclisi Üyesi Bahriye Üçok da suikast sonucu öldürüldü. 

İstanbul’dan Ankara Çankaya’daki evine özel bir kargo şirke-

tiyle yollanan kitap paketini açan Üçok, içindeki bombanın 

patlaması sonucu ağır yaralandı. İki kolu ve bir bacağı kopan 

Üçok kaldırıldığı hastanede ameliyata alınamadan öldü.”	  Bu	

alçakça	cinayeti	“İslami	Hareket”	örgütü	üstlendi.	Cumhuri-

yet	Gazetesini	telefonla	arayarak	İslami	Hareket	örgütü	adı-

na	konuştuğunu	bildiren	bir	kişi	Üçok’u	“tesettür	konusun-

daki	düşünceleri	yüzünden”	cezalandırdıklarını	söyledi.	
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	 Bombalı	paketi	kabul	eden	ve	eve	teslim	eden	‘kargocu	

kız’	olarak	da	tanınan,	davada	tanık	olarak	dinlenip	kargoyu	

getirenlerin	eşgallerini	vererek	robot	resimlerin	çizilmesini	

sağlayan	 Gülay	 Calap,	 saldırıdan	 sonra	 uzun	 süre	 ortadan	

kayboldu.	1994’te	İzmir’de bir	terör	örgütüne	üye	olmak	ve	

silahlı	eylem	yapmak	suçlaması	ile	gözaltına	alındı	ve	12	yıl-

lık	hapis	cezasına	mahkum	edildi.1	Üçok	suikastının	aydınla-

tılmasında	uzun	yıllar	bir	gelişme	olmadı.	Yıllar	sonra	Muam-

mer	Aksoy,	Bahriye	Üçok,	Uğur	Mumcu	ve	Ahmet	Taner	Kış-

lalı	 suikastlarının	aydınlatılmasını	amaçlayan	bir	operasyon	

düzenlendi.	 Umut	 Operasyonu	 adı	 verilen	 bu	 operasyona	

ilişkin	açılan	davada,	o	sırada	hükümlü	olan	Gülay	Calap	tek-

rar	hakim	karşısına	çıkarıldığında	sanık	sandalyesinde	oturan	

kişileri	bu	kez	teşhis	edemedi.	Ankara	Emniyet	Müdürlüğü,	

18	Mayıs	2000	günü	yaptığı	açıklamada,	Üçok	cinayetine	iliş-

kin	önemli	bir	gelişmenin	olduğunu,	gözaltına	alınan	‘Tekin’	

kod	adlı	Ferhat	Özmen’in	parmak	izinin,	Üçok’un	öldürülme-

si	olayında	kullanılan	pakette	tespit	edilen	parmak	iziyle	ör-

tüştüğünü	açıkladı.	Ferhat	Özmen	isimli	şahıs	ve	operasyon	

kapsamındaki	diğer	suikastlerden	yargılanan	sanıklar	bu	da-

vada	çeşitli	hapis	cezalarına	mahkum	edildiler.2

	 Bahriye	 Üçok	 tüm	 yaşamı	 boyunca	 laik	 Türkiye	

Cumhuriyeti’nin	 ilkelerine	 bağlı	 kalarak	 kadın	 haklarının	

Atatürk	 aydınlanması	 ışığı	 içinde	 savunucusu	olmuştu.	Ge-

ricilerin,	 şeriatçıların	 yoğun	 tehditleri	 altında	 kalsa	 da,	 he-

defte	olduğunu	bilse	de	asla	yılmamış,	cesurca	cumhuriyet	

kazanımlarına	 sahip	 çıkmaya	 her	 fırsatta	 devam	 etmişti.	

Öldürüldüğü		gün	evine	kitap	paketi	göndermişlerdi.	Kargo	

paketinde	 kitap	 olmasaydı,	 tedbirsizce	 açmaya	 çalışmazdı	

belki	de…	Kitaplara,	öğrenmeye	ve	bilime	olan	sevdası	 ile	

1	http://www.hurriyet.com.tr/kargocu-kiz-dtp-nin-
kurmayi-7755554

2	http://www.hurriyet.com.tr/ben-oldurdum-39155613

öğrendiklerini	korkmadan	halka	aktarması	sebebiyle	haince	

bir	saldırı	ile	aramızdan	ayrıldı	Bahriye	Üçok.	Yaşasaydı	daha	

nice	 kitaplara	 imza	 atacak,	 laiklik	mücadelesinde	 ne	 denli	

önemli	bir	yol	kat	edilmesini	sağlayacak,	tüm	gerici	unsurla-

ra	karşı	ülkemizi	hep	ileriye	taşıyacaktı.	

 Fikirler Ölmez!

	 Bahriye	 Üçok,	 3	 Ekim	 1990	 tarihinde	 SHP	 Genel	

Başkanlığı’na	 sunduğu	 raporda	 irticayı,	 “gücünü	 kutsal	

inançlardan	 alan	 şeriatçı	 mihrakların	 eylemleri	 olarak”	 ta-

nımlamıştır	 ve	 çözüm	 için	 şu	 görüşlere	 yer	 vermiştir;	 “Dış 

mihrakların Türkiye’yi içine düşürmek istedikleri uçurumu he-

pimiz biliyoruz. Bunu tabanın da bilmesi gereğine inanıyorum. 

Bugün yapılacak iş, her şeyden önce gerçekleri tabanın bilinci-

ne indirmek, bu konuda deyim yerindeyse bir seferberlik yap-

maktır. Bu da bize düşer. Bunu iktidardan bekleyemeyiz.”

	 Ona	 göre	 ilerici	 ve	 gerici	 olmanın	 ölçütü	 vatan	 sevgi-

siydi.	Bu	nedenle	 karanlıklardan	 çıkışı	 her	 zaman	Kemalist	

Devrim	kazanımlarını	korumakta	ve	ilerletmekte	gördü.	En	

çok	da	laikliği…	Laiklikle	ilgili	şunları	söylemişti:	“İktidara ge-

lecek parti; Atatürk’ün 6 ilkesini eksiksiz uygular. O ilkelerin 

üzerine titreyerek, o ilkelerden en cüzi bir ödün vermeye asla 

yanaşmaz. Eğitim sistemini ve programları teokratik eğitim 

yolundan, çağdaş, rasyonel programlar uygulamaya çevirirse, 

Eğitim Birliği Yasası’na bütün gücü ile sahip çıkarsa, toplum 

uyanacaktır.”

	 Cemaatlerin	ve	tarikatların	parlatıldığı,	toplumun	sigor-

tası	yerine	konduğu,	bu	gerici	yapıların	şeyhlerinin	baş	tacı	

yapıldığı	koşullarda	60	yıl	önce	yazdığı	şu	satırların	ne	kadar	

da	anlamlı	olduğunu	görüyoruz:	“Tarihin her devrinde ve dün-

yanın her tarafında hakiki peygamberlerin yanı sıra sahte pey-
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gamberlerin de ortaya çıktıkları görülmüştür. 

Monoteist yüksek bir dinin iyice yerleşmiş bu-

lunduğu bir bölgede faaliyette bulunan böyle 

sahte peygamberler, cahil halk kütleleri içinde 

bir zamanlar kendilerine taraftar bulmakta 

güçlük çekmemişler…”  (İslam	 Tarihinde	 İlk	

Sahte	Peygamberler)

	 Kadınların	 adalet	 mücadelesinin	 çözü-

münün	bir	iktidar	sorunu	olduğuna	inanmış-

tı,	 yine	 çözümü	 Atatürk	 devrimlerine	 sahip	

çıkmakta	 ve	 altı	 okta	 görmüştü.	 Bahriye	

Üçok	günümüz	Türkiye’sinde	çok	ciddi	bir	so-

run	haline	gelen	ve	en	büyük	etkisini	de	ka-

dının	hayatı	üzerinde	gösteren	laiklik	karşıt-

lığına	savaş	açtığı,	toplumumuzun	ve	cumhu-

riyet	 devrimlerimizin	 temel	 taşlarından	 biri	

olan	laiklik	ilkesini	savunduğu	için,	gericiliğe	

karşı	direndiği	 için	yok	edildi..	Fakat	arkada	

bıraktığı	eserleri	ve	fedakarca	mücadelesi	ile	

bizim	 yolumuzu	 aydınlatmaya	 halen	 devam	

etmektedir.
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 İzmir’de	 kadın	 şiddeti	 üzerine	 bir	 konuşmacı	 gelecek	

demişlerdi	 Adı	 Prof	 Dr	 Evan	 Stark,Halk	 sağlığı	 Uzmanı	 ve	

Amerikalı	Dünyada	ilk	kadın	sığınma	evini		açan	şiddete	uğ-

rayan	kadınlarla	özellikle	kocasını	öldüren	kadınlarla	çalışan	

kişiymiş,yaptığı	konuşmayı	hala	unutamıyorum.Şöyle	bir	ör-

nek	vermişti;

	 ….Adli tıpta, partnerlerini öldüren kadınlarla çalıştım. 

Kadınlara, hayatlarındaki ‘başka’ sorunları sormaya başladım. 

Cinsel şiddeti, kontrol mekanizmasını... Bir baktık ki bu kadınlar 

ailelerini arayamıyor, evden çıkamıyordu, araba kullanamıyor-

du. Bize gelen kadınların yüzde 65’i, zamanlama denetimine ta-

biydi. Bir vakam vardı... Kadın, kocası uyurken beş kez kafasına 

ateş ederek öldürmüştü. Polisi aradıktan sonra silahı almıştı, 

çünkü peşinden geleceğini düşünüyordu. Bu kadınların gözün-

de kocaları, ölümü bile atlatacak kadar güçlüydü! Polis, neden 

öldürdün deyince kadın menülerden bahsetmeye başladı... 

 Adamın, kadının yaptığı her şey hakkında bir günlük tuttuğu 

ortaya çıktı. Her masrafı, her kararı ve yaptığı yemekleri kay-

dediyordu. Kadını çağırıp günlükte yazılanları gösterip dövü-

yordu. Ciddi yaralamalar değil! Polis kaydı, hastane raporu 

yok! Bu günlüğü mahkemeye sunduğumda şoke oldular. Kadın 

Av.Hülya GÜLTEKİN 

BASKICI KONTROL
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tahliye edildi. Biz de kadınlara empoze edilen kurallara bak-

maya başladık. Kadınların nasıl giyindiği... Kiminle telefonda 

konuştuğu... Bir adam, karısını cezalandırmak için aşırı acı bi-

ber döküp yemek yediriyordu. Ayrıca Puan çetelesi tutanlar 

vardı. Oral sekse şu kadar puan, temizlik için şu kadar.. Hiç 

ağlamayacaksın, hiç şikayet etmeyeceksin. Çoğunlukla da bu 

kuralların yazılı olmasına gerek yoktu!  Maksat otorite kur-

mak. Bunların deli olduğunu düşünürdüm. Erkekler, kadınların 

başkalarıyla seks yapıp yapmadığını anlamak için elbiselerini 

kokluyor, vs. 

 

	 Fiziksel	şiddet	dışındaki	şiddet	türleri	kadınların	kendi-

lerine	olan	güvenini	yıkmayı,	birey	olarak	eşitliğini	ortadan	

kaldırmayı	ve	özgüvenini	yok	ederek	erkeğe	hem	maddi	hem	

manevi	olarak	bağımlı	hale	getirmeyi	hedefler.

 

	 Bunlardan	 biri	 olan	 “zorlayıcı	 kontrol”	 başkalarına	

önemsiz	gelen	olayların	aslında	biriktiğinde	mağdur	için	za-

man	içinde	güçsüzleştirici	ve	özgüven	kaybına	sebep	veren	

bir	durum	haline	geldiği	ve	kadının	kişisel,	sosyal,	ekonomik	

ve	 siyasal	haktan	mahrum	bırakan	bir	davranıştır.	 Zorlayıcı	

kontrol	fiziksel	bütünlüğü	bozmaktan	öte,	korku	yaratarak	

bireyi	 saygıdan	mahrum	 bırakır	 ve	 aşağılar.	 Genelde	 bunu	

yapmak	 için	 duygusal	 soğukluk,	 mala	 zarar	 verme,	 ısrarlı	

takip,	kadını	çevresinden	izole	etme,	zamanının	kontrolünü	

elinden	 alma,	 hareketliliğini,	 iletişimini	 ve	 ulaşımını	 kısıt-

lama	 gibi	 taktikler	 kullanır.	 Zorlayıcı	 kontrolün	 en	 önemli	

unsurları	 kadının	 aşağılanması	 ve	güncel	 hayatının	 kontrol	

altına	alınmasıdır.	Bu	tür	davranışlarla	kadının	özgür	hareket	

alanı	kısıtlanır.	Görüştüğü	aile	veya	arkadaşları	uzaklaştırıla-

rak	da	destek	veren	çevresi	yok	edilir.	Bütün	bu	davranışla-

rın	sonunda	mağdur,	partnerine	tamamen	bağımlı	hale	gelir.	

Fiziksel	şiddetin	veremediği	zararı,	zorlayıcı	kontrol	bu	şekil-

de	sağlar.
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	 Prof.	Dr.	Evan	Stark	baskıcı	kontrolü	şöyle	tanımlamak-

tadır:	 “Belli	 bir	 yöntemle	 ilerleyen	 davranışlar	 bütünü	 ve	

en	 büyük	 zararı	 kadınların	 eşitliğine,	 özgürlüğüne,	 kişiliği-

ne	ve	onuruna	verir.	Baskıcı	kontrolün,	kadınların	kendileri	

için	yapmak	istediklerini	engellediğinden	fiziksel	şiddetten	

daha	ağır	sonuçlar	doğurmakta	ve	kadınların	kendilerine,	ai-

lelerine	ve	ülkelerine	faydalı	olmaları	engellenmektedir.”

 

	 İngiltere,	şiddet	tanımına	baskıcı	kontrolü	de	eklemiştir.	

İşkoçya,	aile	içi	şiddet	tanımını	genişleterek	“historik	şiddet”	

uygulaması	olarak	değiştirmiştir.

	 Baskıcı	kontrole	örnek	olarak;	“ya	şunu	yaparsın	ya	da	

şöyle	olur”	veya	“seni	öldürürüm,	ailene	zarar	veririm”	gibi	

davranışlarla	sergilendiği	gibi,	kadını	takip	ederek,	kıskanç-

lık	yaparak,	saç	rengine,	kıyafetlerine,	seyahat	özgürlüğüne,	

iş	seçimine	müdahale	ederek	kadını	değersizleştiren	bir	se-

yir	takip	etmektedir.	Yine	Prof	Dr.Evan	Stark’ın	ilginç	bir	va-

kasını	burada	örnek	verebiliriz..

 Kadın, çocukken amcasının dolaptan çıkıp kendisine te-

cavüz ettiğini kocasına anlatmış. Adam oyun olarak kadın eve 

gelince dolaptan atlamaya başlamış…

 Erkekler, her zaman kadının kilosuna takar. İstediği kadar 

zayıf olsun, hep kalınlaştın, şiştin der... Kadının kendini tanım-

ladığı şeye saldırır. Türkiye ‘de de bunun örneklerini görebiliriz;

Şiddet	 gören	 Kadınlarla yapılan konuşmalarda geçen ilginç 

vakalar…

 …20 yıllık evliyim sürekli küfür ediyor buzdolabında kendi 

yiyeceklerini ayırdı benim yemeyim diye üzerlerine yazıyor, ka-

saptan aldığı etleri kendi yiyor… 

 …Buzdolabımda kilit var buzdolabını zincirle sardı ve kilit 

taktı. Sadece kendi açıyor.

 …Akşam eve döndüğünde çöpleri kontrol ediyor. 

 ….Zorla tesettüre soktu mecbur başımı bağladım. 12 ya-

şından büyük erkek çocuklarıyla tokalaşmam yasak komşuları-

mın çocuklarını komşularımla birlikte dahi eve alamıyorum. 

 ….Kızımın babası çok huysuzdu ikimiz de öğretmendik 

yılda bir kere ilçemize tiyatro gelirdi aylar önce yer ayırtıp 

hazırlanırdım. Tiyatro akşamı eşimin giysilerini özenle hazır 

ederdim en güzel döpiyesimi giyer saçımı yapardım.  Tiyatroya 

giderken usulca ceketinin düğmesini   çevire çevire   koparırdı 

ben bu şekilde gidemem geri dönelim derdi ağlayarak ardın-

dan eve  giderdim. 
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….Eşim benden 30 yaş büyük hamileydim yine dövdü çocuğu-

mu düşürdüm hastaneye bile götürmedi bir gün bile mutlu ol-

madım ağzım burnum parçalandı küpeyi çekti kulağım yırtıldı 

boş ol dedi ama devlet nikahım devam eder değil mi ? 8 kere 

yaşadıklarımdan dolayı intihara kalktım. 

 …Evim perdelerini açma ve kapama saatim var. 

 …Perdeleri giderken iğnelerdi döndüğünde iğne izlerini 

kontrol ediyor.*

 

	 Bugün	 Türkiye’de	 kadınlar	 her	 açıdan	 gerçek	 bir	 de-

ğersizleştirme	 sürecinden	 geçmektedirler.	 Kadınlara	 birey	

olarak	değer	vermek	yerine	varlıkları	aile	ve	evlilik	kurum-

ları	 içinde	eritilmek	 istenmektedir.	Evliliğin	her	kadının	ya-

şamında	 nihai	 amaç	 olması	 gerektiğini	 savunan,	 boşanma-

ların	 önüne	 geçmek	 için	 komisyonlar	 kuran,	 kadınların	 iş	

hayatında	 doğum	 nedeni	 ile	 kısmi	 süreli	 çalışma,	 ücretsiz	

izinli	 sayılma	ve	doğumda	boşta	geçen	 süreleri	borçlanma	

gibi	kurallar	 ile	uzakta	tutan,	anneliği	ve	ev	kadınlığını	 tek	

olumlu	değer	olarak	gören	ve	bunu	 tüm	ders	 kitaplarında	

televizyon	dizi	ve	reklamlarında	tekrarlayan,	kadın	cinselliği	

üzerinde	ahlaki	baskı	kuran	ve	en	son	olarak	da	kadının	kaç	

çocuk	doğuracağına	dahi	karışan	ataerkil	anlayışların	devlet	

politikası	haline	gelmesine	sebep	olan	anlayış,	kadının	bas-

kıcı	kontrol	altında	tutulmasında	mevcut	kanunlara	imzala-

nan	uluslararası	sözleşmelerde	yer	alan	hükümlerin	aksine	

tutum	sergilemektedir.

 

	 Belki	bu	yazıyı	okuyana	kadar	bir	erkeğin	bu	tür	davra-

nışları	 yapmasının	 şiddet	 olduğunu	 bilmeyenler	 vardır.	 Bu	

durumda	olan	kadınlar	 için	bunun	şiddetin	bir	türü	olduğu	

bilinci	verilerek	baskıcı	kontrolün	güçsüzleştirdiği	kadınları	

tekrar	güçlendirmeye	ve	bu	şiddet	yüzünden	kaybettikleri	

özgüveni	tekrar	sağlamaya	çalışabiliriz.

	 Yararlanılan	eserler

	 -|  Mehveş Evin Milliyet 

 -Itır Bağdadi Ege Meclisi

	 “Belki	Sana	Vurmuyor”	26.05.2016	yazısı	

 -ODTÜ Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı çalışmaları

	 -Av.Nilgün	Demir	Şentuna’nın	konuşmasından	alınmıştır.
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 Geçenlerde	bilirkişi	raporu	hazırlamak	için	bir	dosya	in-

celiyordum.	Dava	konusu	olayda	davalı	kadının	eşi	vefat	et-

miş	ve	çocukları	olmadığından	ölen	erkeğin	yasal	mirasçısı	

olan	kardeşleri,	kadının	evlilik	birliği	içinde	edindiği	mallarla	

ilgili	yasal	mal	rejiminin	tasfiyesi	davası	açmışlar.	Davalı	ka-

dın	 isyan	 ediyor	 dilekçeleri	 ile	 “ben eşimin kardeşlerini ta-

nımadım bile, o da kavgalı idi kardeşleri ile görüşmezdi, ben 

şimdi mallarımın yarısını neden tanımadığım bu kişilere veriyo-

rum”	diye.	Bu	kadın	eşinin	sağlığında,	eşinin	ölmesi	halinde	

kendisine	 ait	malların	değerinin	 yarısını,	 eşinin	hiç	 tanıma-

dığı	kardeşlerine	vereceğini	bilseydi	ya	çocuk	yapardı	ya	da	

mal	ayrılığı	sözleşmesi	diye	düşündüm.		

	 Gerçi	mallarının	yarısını	ölen	eşinin	kardeşlerine	vermek	

istemeyen	bu	kadının	zamanında	çocuk	yapması	da	kesin	çö-

züm	olmazdı.	Çocuk	hayırsızın	teki	çıkıp,	babasının	ölümün-

den	sonra,	hayatta	kalan	annesine	dava	açıp	onun	mallarının	

yarısını	 isteyebilirdi.	Bunu	nereden	mi	 çıkarıyorum,	 tabii	 ki	

kanundan…Türk	Medeni	Kanunun	236.	maddesi	şu	şekilde:	

“Her eş ve mirasçıları, diğer eşe ait artık değerin yarısı üzerin-

de hak sahibi olurlar”.	Bu	durumda	eşlerden	birinin	ölmesi	

halinde	onun	mirasçıları,	yani	bu	hayırsız	evlat	da	olabilir,	hiç	

tanımadığımız	 kardeşler	 de,	 sağ	 kalan	 eşin	 artık	 değerinin	

yarısını	talep	edebilirler.	Tabii	ki	durum	tersi	de	olabilir.	Yani	

sağ	 kalan	eş,	 ölen	eşin	mirasçılarından,	 ölen	eşin	 artık	 de-

ğerinin	yarısı	olan	katılma	alacağını	talep	edebilir.	Hatta	ve	

hatta	her	iki	eş	de	öldüyse,	her	iki	eşin	mirasçıları	birbirlerine	

karşı	bu	davayı	açabilir.	

	 Yasal	mal	rejiminin	tasfiyesi	oldukça	karışık	bir	konu,	bir	

de	buna	ölüm	hali	eklenince	kafamız	daha	da	karışıyor.	Ben	

çözüm	önerimi	bu	makalenin	sonuç	bölümünde	sunacağım	

ama	öncelikle	ölüm	halinde	tasfiyeye	biraz	bakalım.	

	 Eşlerden	birinin	ölümü	halinde,	ölen	eşin	ya	da	sağ	kalan	

eşin	edinilmiş	bir	malı	varsa,	burada	iki	ayrı	tasfiye	söz	konu-

sudur.		Birincisi,	aile	hukukundan	doğan	mal	rejimi	tasfiyesi,	

ikincisi	ise	miras	hukukundan	doğan	mirasın	tasfiyesidir.	

SÖZLEŞME Mİ?

ÇOCUK MU?
Av. Ayça ÖZDOĞAN

İstanbul Barosu
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	 Öncelikle	 yasal	 mal	 rejiminin	 tasfiyesinin	 kurallarına	

bakalım:	Bu	tasfiye	Aile	Mahkemelerinin	görev	alanındadır.	

Mal	 rejiminin	 tasfiyesi	 sonucu	artık	değere	katılma	alacağı	

oranı,	 kural	olarak	½	olup,	bu	oran	 sabittir.	Ölüm	halinde,	

sağ	kalan	eş,	ölen	eşin	yasal	mirasçılarına	karşı	bu	davayı	aça-

bileceği	gibi,	ölen	eşin	mirasçıları	da	sağ	kalan	eşe	karşı	bu	

davayı	açabilirler.	Her	iki	eş	de	ölmüş	ise,	bu	takdirde	dava,	

her	iki	eşin	yasal	mirasçıları	arasında	da	görülebilir.	Hatta	her	

iki	eşin	aynı	anda	ölmeleri	halinde,	aynı	anda	ölen	eşler	bir-

birlerine	mirasçı	 olamayacakları	 halde;	 eşlerin	mal	 rejimin-

den	doğan	katılma	alacağı	hakkı	onların	yasal	mirasçılarına	

intikal	edeceğinden,	her	iki	tarafın	mirasçıları	birbirlerinden	

mal	 rejimi	 tasfiyesi	 ve	 katılma	 alacağı	 talep	 hakkına	 sahip	

olabilecektir.

	 Eğer	ölen	eşin	mirasçılarının	mirasçılık	sıfatı	sona	ermiş-

se,	bu	takdirde	mirasçılar	sağ	kalan	eşe	karşı,	mal	rejiminden	

doğan	bu	katılma	alacağını	ileri	süremezler.	Ancak	sağ	kalan	

eş,	ölen	eşin	ölüme	bağlı	tasarrufu	ile	mirasçılıktan	çıkarılsa	

bile,	mirasçılık	sıfatı	sona	ereceğinden,	mirastan	pay	alamaz-

ken,	katılma	alacağını	talep	edebilir.Çünkü	mirasçılar	muris	

adına	mirasçı	 sıfatları	 ile	 talepte	bulunurken,	 sağ	 kalan	 eş	

mirasçı	sıfatından	bağımsız,	kendi	adına	bir	alacak	talebinde	

bulunmaktadır.	Yine	aynı	şekilde,	sağ	kalan	eş	mirası	reddet-

se	veya	feragat	etse	de,	yasal	mal	rejiminin	tasfiyesini	ve	ka-

tılma	alacağını	talep	edebilir.

	 Yasal	 mal	 rejiminin	 tasfiyesinde,	 ölen	 eşin	 edinilmiş	

malları	tasfiyeye	girer	ve	tasfiyeden	doğan	katılma	alacağı	
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hakkı,	kural	olarak	parasal	bir	alacak	hakkıdır.	Kural	olarak	

diyoruz	çünkü	TMK.	226	ve	240.	maddelerinde	mal	rejiminin	

tasfiyesinde	aynî	talepte	bulunma	hakkı	tanınmıştır.	Özellik-

le	TMK	m.	240’da	sağ	kalan	eşe	tanınan	aynî	haklar	bu	yazı-

nın	konusu	açısından	önemli	olmakla	birlikte,	ölüm	halinde	

tasfiyede	anlatacak	çok	şey	olduğundan,	TMK	m.	240’ı	başka	

bir	yazının	konusu	olarak	bırakalım.	

	 Yasal	mal	rejiminin	tasfiyesi,	Yargıtay	uygulaması	gereği	

10	yıllık	zamanaşımına	tabidir.

	 Sağ	kalan	eşin	katılma	alacağı	terekenin	pasifini,	buna	

karşılık	ölen	eşin	katılma	alacağı	da	terekenin	aktifini	oluş-

turur.	 Mirası	 reddetmemiş	 olan	 mirasçılar,	 sağ	 kalan	 eşin	

katılma	alacağı	borcundan,	müteselsil	olarak	sorumludurlar.	

Aşağıdaki	Yargıtay	kararı	da	bunu	belirtmektedir.	

 “sağ eşin mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan alacak 

hakkı terekeye ait ödenmesi gereken borçtur. Buna göre; ön-

celikle terekeye ait bu borcun sağ eşe ödenmesi, daha sonra 

kalan miktar üzerinden yine sağ eşin TMK.nun 499. maddesine 

göre oluşan miras payının belirlenerek hem mal rejiminin tasfi-

yesinden, hem de miras payından kaynaklanan alacak miktar-

larının toplamı belirlenerek davacının isteği hakkında bir karar 

verilmesi gerekir.” Yargıtay 8. HD. 10.07.2012, 2012/5463 E., 

2012/6949 K.

	 Yasal	mal	rejiminin	tasfiyesinde,	edinilmiş	malların	de-

ğeri,	 tasfiye	 anındaki	 sürüm	 değerine	 göre	 belirlenir.	 (Ek-

lenecek	olan	değerler,	devir	anındaki	sürüm	değerine	göre	

belirlenir.)

	 Eşlerden	birinin	ölmesi	nedeni	 ile	tasfiyede,	sağ	kalan	

eş	diğer	eşin	sağlığında,	zina	yapmış	ya	da	hayatına	kast	et-

miş	olsa	dahi,	 sağ	kalan	eşin	katılma	alacağı	hakkı	etkilen-

mez.	Çünkü	TMK.m.236/f.2	hükmü,	sadece	boşanma	nede-

niyle	mal	rejiminin	tasfiyesine	özgüdür.

	 Boşanma	davası	esnasında	eşlerden	biri	ölürse,	bu	du-

rumda	“ölüm”	nedeniyle	mal	rejiminin	tasfiyesi	yapılabilecek	
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ve	sağ	kalan	eş	katılma	alacağı	alabilecektir.	TMK.m.181/f.2	

gereği,	ölen	eşin	mirasçıları	davaya	devam	ederek	sağ	kalan	

eşin	mirasçı	olamayacağını	tespit	ettirirlerse,	bu	durum	sağ	

kalan	eşin	yasal	mirasçılığını	etkileyecek,	buna	karşılık	katıl-

ma	alacağı	hakkı	devam	edecektir.	(Zina	ve	hayata	kast	ne-

deni	ile	bir	boşanma	davası	açılmış	olması	halinde	ise	farklı	

görüşler	vardır.)	

	 Buraya	kadar	aile	hukukundan	doğan	yasal	mal	rejimi-

nin	tasfiyesine	ilişkin	özellikleri	anlattık.	Mirasın	tasfiyesine	

ilişkin	özelliklere	baktığımızda	 ise	 şunları	 görmekteyiz:	Mi-

rasın	 tasfiyesinde	 görevli	 mahkeme	 Sulh	 Mahkemeleridir.	

Mirasın	geçişi	 ve	paylaşımı,	 yasal	mal	 rejiminin	 tasfiyesinin	

tersine,	kural	olarak	aynî	paylaşımdır.	Bu	nedenle	mirasçılar	

aralarında	anlaşarak	miras	paylarına	göre	tapuda	paylı	mül-

kiyete	dönüşüm	yapılabilirler.	Bu	durum	tasfiye	davası	açıl-

masına	engel	değildir.	

	 Yasal	mal	rejiminin	tasfiyesinde	sadece	edinilmiş	mallar	

tasfiyeye	girerken,	mirasın	tasfiyesinde	ölen	eşin	tüm	mal-

varlığı	(edinilmiş	ve	kişisel	mallar	ile	alacak	hakları)	terekeyi	

oluşturur.	Mirasçıların	sağ	kalan	eşe	açtığı	mal	rejiminin	tas-

fiyesi	davası	sonucunda,	ölen	eşin,	diğer	eşten	katılma	alaca-

ğı	(veya	değer	artış	payı	ve	katkı	payı	alacağı)	belirlenmişse,	

bu	hak	da	terekenin	aktifine	eklenmelidir.	Bu	nedenle	tere-

kenin	paraya	çevrilerek	paylaşılması	halinde,	mal	rejiminden	

doğan	bu	alacak	hakkı	tüm	mirasçıların	miras	payları	oranın-

da	pay	edilir.	

	 Eşler	 aynı	 anda	 ölmüş	 sayılırsa,	 birbirlerinin	 mirasçısı	

olamayacaklardır.	Bu	halde	eşlerin	mirasçıları	arasında	miras	

tasfiyesi	söz	konusu	olmaz.	Buna	karşılık	eşlerin	birbirlerin-

den	 olan	 katılma	 alacağı,	 değer	 artış	 payı	 alacağı	 ve	 katkı	

payı	alacakları	her	iki	mirasçıları	tarafından	birbirlerine	ileri	

sürülebilecektir.	Yukarıda	belirttiğimiz	üzere,	sağ	kalan	eşin	
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yasal	mal	rejiminden	doğan	katılma	alacağı	oranı	sabit	olup,	

kanun	gereği	artık	değerin	yarısıdır.	Buna	karşılık	miras	payı,	

-birlikte	 mirasçı	 olacağı	 zümreye	 göre-	 değişkendir.	 Miras	

hukukuna	göre,	sağ	kalan	eş	yasal	mirasçı	olarak	terekenin	

borçlarından	müteselsilen	sorumludur.

	 Mirasbırakan	 eş	 mirasçılıktan	 çıkarma	 (ıskat)	 tasarru-

funda	bulunmamışsa,	sağ	kalan	eşin	zinası,	mirasçılık	hakkını	

engellemez.	Hayata	kast	ise,	mirastan	yoksunluk	nedenidir.

Tereke	özellikle	 tenkis	davası	açısından,	murisin	ölüm	tari-

hindeki	sürüm	değerine	göre	değerlendirilir.	

	 Yasal	mal	rejiminin	tasfiyesindeki	10	yıllık	zamanaşımı-

na	karşılık,	mirasın	tasfiyesini	talep	etmek	için	belirli	bir	süre	

öngörülmemiştir.	 (TMK.m.	 642	 gereği,	 mirasçılardan	 her	

biri,	 sözleşme	veya	kanun	gereğince	ortaklığı	sürdürmekle	

yükümlü	olmadıkça,	her	 zaman	mirasın	paylaşılmasını	 iste-

yebilir).

	 Boşanma	davası	esnasında	eşlerden	biri	ölürse,	bu	du-

rumda	sağ	kalan	eş	ya	da	ölen	eşin	mirasçıları,	“ölüm”	nede-

niyle	mal	rejiminin	tasfiyesini	ve	katılma	alacağını	talep	ede-

bilirler.	 Ancak,	 TMK.m.181/f.2	 gereği,	 ölen	 eşin	mirasçıları	

davaya	devam	ederek	sağ	kalan	eşin	mirasçı	olamayacağını	

tespit	ettirirlerse,	bu	durumda	sağ	kalan	eşin	yasal	mirasçı-

lığı	 sona	ereceğinden,	mirastan	pay	alamayacaktır.	Bu	 ihti-

malde,	ölen	eşin	katılma	alacağını,	onun	yasal	mirasçıları	sağ	

kalan	eşe	karşı	ileri	sürebileceklerdir.	

	 Aile	hukukundan	doğan	tasfiye	ile	mirastan	doğan	tasfi-

yenin	özelliklerini	değerlendirdikten	sonra	akla	ilk	gelen	ko-

nulardan	biri,	eşlerden	birinin	ölümü	halinde	sağ	kalan	eş	ya-

sal	mal	rejiminin	tasfiyesi	davası	açarsa,	sağ	kalan	eşin	miras	

payı	dikkate	alınacak	mıdır?	Bir	örnekle	açıklamamız	gerekir-

se,	ölen	eşin	tüm	terekesinin	edinilmiş	malı	olan	240.000	TL	

değerindeki	 bir	 taşınmazdan	 oluştuğunu	 düşünelim.	 Ölen	

eşin	mirasçı	olarak	sağ	kalan	eş	ve	iki	çocuğu	bulunmaktadır.	

Sağ	kalan	eş	katılma	alacağının	tahsili	 istemli	bir	dava	açtı-

ğında,	Mahkemece	120.000	TL’ye	mi	hükmedilecektir,	yoksa	

sağ	kalan	eş	de	mirasçı	sıfatı	ile	murisin	borcundan	sorum-

lu	olduğundan,	miras	payı	olan	1/4	oranı	düşülerek	90.000	

TL’ye	mi	hükmedilecektir?	

	 Bu	 konuda	 farklı	 görüşler	 olmakla	 birlikte,	 Yargıtay	

uygulaması	da	değişiklikler	göstermiştir.	Bu	yazının	faydalı	

olması	amacı	diğer	görüşlere	ve	Yargıtay’ın	eski	uygulamala-

rına	yer	vermeksizin,	Yargıtay’ın	son	uygulamasının	belirtil-

mesinin	faydalı	olduğunu	düşünüyorum.	Yargıtay,	sağ	kalan	

eşin	mal	rejiminin	tasfiyesi	davası	açması	halinde,	davacının	

miras	payını	dikkate	alarak,	davacıya	düşen	katılma	alacağın-

dan	miras	payını	düşülerek	hesaplama	yapılması	gerektiğini	

belirtmektedir.	

 “Tüm bu açıklamalar nedeniyle, davacı mirasçı sağ eşin 

mal rejiminin tasfiyesi nedeniyle talep ettiği ve terekeye ait 

borç sayılan alacak miktarından, davanın mirasçılar arasında 

görülmesi nedeniyle, davacı da dahil bütün mirasçılar miras 

payları oranında sorumludurlar. Buna göre, hüküm altına alı-

nan tereke borcundan davacının da miras payı oranında sorulu 

olduğunun ilamın infazı aşamasında gözetilmesine karar veril-

mesi gerekirken, bu husus göz ardı edilerek yazılı şekilde ka-

rar verilmesi doğru olmamıştır” Yargıtay	8.	HD.	29.09.2015	T.,	

2015/6737	E.,	2015/16974	K.)	

	 Mirasçıların	 katılma	 alacağından	 sorumluluğu	 ise	 mi-

ras	 payları	 oranında	 değil,	 müşterek	 ve	 müteselsildir.	

TMK.m.641	 uyarınca,	 tereke	 borçlarından	 tüm	 mirasçılar	

müteselsilen	sorumlu	olduğundan,	davanın	tüm	mirasçılara	

karşı	açılması	gerekmektedir.	

“Kural olarak, TMK’nun 652. maddesi uyarınca açılan bu tür 

davalarda sağ kalan eş, davacı sıfatına haiz olup, diğer tüm 
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mirasçıları ise davalı durumunda bulunmaktadırlar. Yani da-

vacı tarafından açılacak bu tür davanın diğer tüm mirasçılara 

yöneltilmesi ve bu şekilde taraf teşkilinin sağlanması, ondan 

sonra işin esasına girilerek olumlu veya olumsuz bir karar 

verilmesi gerekmektedir…….. Mirasçılardan Reha ve Mus-

tafa Atilla davalı gösterilmekle birlikte diğer mirasçılardan 

sayılan Ülya…….. ile Havva ………davacı safında yer almış-

lardır. TMK’nun 641. maddesi uyarınca tüm mirasçılar tereke 

borçlarından müteselsilen sorumludurlar. Bu hüküm de göz 

önünde bulundurulduğunda davanın Ülya, Havva Selma, Reha 

ve Mustafa Atilla’ya karşı açılması gerekirken, iki mirasçının 

davacı safında yer alması taraf teşkilinin sağlandığı anlamına 

gelmez. Çünkü TMK’nun 641. maddesi uyarınca davacı safında 

yer alan Ülya ile Havva Selmanın da vekalet ücreti dahil her 

türlü yargılama giderlerinden sorumludurlar. 

 Bu nedenle davanın aynı zamanda davacı safında yer alan 

Ülya ile Havva Selma’ya yöneltilmesi, davalı safında yer alma-

larının sağlanması ve yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 

yargılama giderlerinden bunlarında sorumlu tutulması gerek-

mektedir. Davanın sadece iki mirasçıya yöneltilerek açılması, 

açıklanan nedenlerle usul ve kanuna aykırıdır.” Yargıtay 8. 

HD. 04.04.2014 T., 2013/7517 E., 2014/6261 K.

	 Buna	karşılık	sağ	kalan	eşe	karşı	mal	rejiminin	tasfiyesi	

davasını	mirasçılar	açmak	isterse,	bu	durumda	tüm	mirasçı-

ların	birlikte	dava	açma	zorunlulukları	bulunmadığı,	tek	bir	

mirasçının	da	bu	davayı	açabileceği	kabul	edilmelidir.	Zira	bu	

durumda	mirasçıların	katılma	alacağından	sorumluluğu	söz	

konusu	olmadığından,	miras	 ve	 tereke	hükümleri	 uygulan-

mayacaktır.	Miras	hukukundan	kaynaklanan	tenkis	davaları	

kıyasen	uygulanarak,	sadece	sağ	kalan	eşe	karşı	dava	açan	

mirasçının,	miras	payı	oranında	alacak	hakkına	hükmedilme-

lidir.		

	 Uygulamada	mal	 rejiminin	tasfiyesi	 ile	mirasın	tasfiye-

sinin	aynı	zamanda	istenmiş	olması	halinde,	mal	rejimi	tas-

fiyesi	davasının	öncelikli	olduğu	gerekçesi	ile,	mal	rejiminin	

tasfiyesi	davası,	mirasın	tasfiyesi	için	bekletici	mesele	yapıl-

maktadır.	 Doktrinde	 de	 ağırlıklı	 görüş	 bu	 yöndedir.	 Ancak	

kanaatimizce,	 yukarıda	 açıkladığımız	 üzere,	 	 mal	 rejiminin	

tasfiyesi	nakdi,	mirasın	tasfiyesi	 ise	aynî	şekilde	yapıldığın-

dan,	bu	konuda	bekletici	mesele	yapılmasına	ihtiyaç	bulun-

mamaktadır.	(Bu	konuda	ayrıntılı	açıklama	için	bkz	Ş.Şıpka-A.

Özdoğan,	Eşler	Arasındaki	Malvarlığı	Davaları,	12	Levha	Ya-

yıncılık,	2015,	syf	435)	

	 Mirasçılar	arasında	aynî	 taksimin	ya	da	miras	paylaşım	

sözleşmesinin	yapılmış	olması,	 sağ	kalan	eş	veya	diğer	mi-

rasçıların	mal	rejiminin	tasfiyesi	davası	açarak	katılma	alaca-

ğını	talep	etmelerine	engel	değildir.	Yeter	ki,	aralarında	yap-

tıkları	anlaşmada	mal	rejimi	tasfiyesinden	de	açıkça	feragat	

etmemiş	olsunlar.	

	 Yukarıda	belirttiğimiz	üzere,	yasal	mal	rejiminin	tasfiye-

si	oldukça	teknik	ve	karışık	bir	konuyken	bir	de	buna	ölüm	

halinin	eklenmesiyle	konu	daha	da	karışık	hale	gelmektedir.	

Kanaatimizce	bu	konuda	yasal	bir	düzenleme	yapılarak	eş-

lerden	birinin	ölümü	halinde	yasal	mal	rejiminin	tasfiye	edil-

mesinin	 kanundan	 çıkarılması,	 buna	 karşılık	 sağ	 kalan	eşin	

miras	payının	arttırılması	en	doğru	çözüm	olacaktır.	Ancak	

böyle	bir	düzenleme	yapılması	 şimdilik	gündemde	dahi	ol-

madığından,	biz	avukatlar	ölüm	halinde	tasfiye	davaları	 ile	

uğraşmaya	devam	edeceğiz	gibi	görünmekte.	
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 Kadın sünneti  tıbbi gerekçeler ve zorunluluklar olmaksı-
zın, Vajinanın bir kısmının ya da tümünün alınmasıdır. Kadın-
lar ve kız çocukları için uluslararası kabul görmüş çok ciddi bir 
insan hakları ihlalidir. Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü 
ve çeşitli devletler tarafından genital sakatlama olarak adlan-
dırılmaktadır.

	 UNICEF’in	en	son	yayınladığı	(2013) kadın	sünneti rapo-
runa	göre	dünyada	125	milyondan	fazla	kız	çocuğu	ve	kadın	
sünnet	edilmiş	durumda.	30	milyon	kız	çocuğu	ise	önümüz-
deki	on	yılda	sünnet	edilme	tehlikesiyle	karşı	karşıyaydı.

	 Afrika	 ve	 Ortadoğu’da	 29	 ülkede	 yapılan	 araştırmaya	
göre	sünnet	edilen	kadın	sayısının	en	yüksek	olduğu	ülkeler	

sırasıyla	Mısır,	Etiyopya,	Nijerya,	Sudan	ve	Kenya	ile	Burkina 

Faso	 	bulunmaktadır.	 Somali’deki	 kadın	 ve	kız	 çocuklarının	

ise	yüzde	98’i	sünnet	edilmişdir.

 

	 ABD’de	 kadın	 sünneti	 1996	 yılında	 yasaklandı.	 Buna	

rağmen	kadın	sünneti	konusunda	herhangi	bir	adli	tatbikat	

yapılmadığı	gibi,	şu	ana	kadar	bu	suçu	işleyen	sadece	bir	kişi-

ye	dava	açıldı.

	 İngiltere’de	 her	 yıl	 etnik	 azınlık	 gruplardan	 binlerce	

genç	kız	kadın	sünnetine	maruz	kalıyor.	Birçok	Avrupa	ülkesi	

gibi	İngiltere’de	de	bu	uygulama	yaklaşık	30	yıl	önce	yasak-

landı.	Ancak	bugüne	kadar	Kadın	Sünneti	Yasası	uyarınca	tek	

bir	 yargılama	 bile	 yapılmadı.	 İngiltere’de	 kadın	 sünnetinin	

hala	birçok	toplumda	devam	ettiği	biliniyor.

KADIN SÜNNETİ

KADINA ŞİDDET TÜRÜDÜR

Av. Figen ÖZLER MERDER
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	 Toplumda	kabul	görme	uygulamanın	yapılmasında	öne	

sürülen	en	yaygın	gerekçe.	Hijyen,	daha	iyi	bir	evlilik	ihtimali,	

bekareti	korumak,	dini	gereklilik	 ise	diğer	nedenler	arasın-

da.	Uygulama	çoğunlukla	Müslümanlarda	görülmekle	birlik-

te	diğer	dinlerde	de	yapılıyor.

Kadın	 sünnetleri	bilinen	hiçbir	 tıbbi	 yararı	 yok,	üstelik	 cid-

di	 sağlık	 sorunlarına	 sebep	olmakta.	 Sünnetler	 çoğunlukla	

ilkel	metodlarla,	bazı	yerlerde	ise	hastanelerde	yapılmakta.	

Pek	çok	seferinde	aletlerin	tek	kullanımlık	olmaması	AIDS	ve	

sarılık	gibi	hastalıkların	 yayılmasına	 sebep	oluyor.	Kadınlar	

enfeksiyon	kapabiliyor	ve	hatta	 idrar	yolları	ve	yumurtalık-

ları	 iltihaplanıyor.	Sünnetler	esnasında	kan	kaybından	ölen	

kadınlara	da	rastlanılıyor.

	 Kadın	sünnetinin	fiziksel	etkileri	kadar	psikolojik	etkileri	

de	var	elbette.	Böyle	bir	uygulamaya	maruz	bırakılan	kadın-

lar,	cezalandırıldıklarını	ve	ailelerinin	ihanetine	uğradıklarını	

düşünebiliyorlar.	Nitekim	zaten,	kadını	kontrol	altına	almak	

ve	cinsel	açıdan	etkisiz	hale	getirmek	için	yapılan	bu	uygu-

lama,	tam	olarak	bir	cezalandırma	yöntemi.	Hayatlarına	çok	

büyük	bir	travma	olarak	kazınan	bu	olay	sonrası	kadınlarda,	

uykusuzluk,	kendine	güvensizlik,	iştahsızlık	veya	aşırı	yeme	

davranışı	ile	birlikte,	sınırda	kişilik	bozukluğu	ve	ömür	boyu	

süren	panik	ataklar	görülebiliyor.

	 Kadın	sünnetinin	en	yaygın	olduğu	ülkelerden	biri	olan	

Nijerya’da,	kadın	sünneti		yasaklandı.	Bu	her	ne	kadar	umut	

vaat	edici	bir	hamle	olsa	da	aktivistler	engelleyeci	mekaniz-

malar	konulmadığı	sürece	yasal	olmayan	yollarla	kadın	sün-

netinin	devam	edeceğini	söylüyorlar.

	 Düşünün	;Üç	yaşında	küçük	bir	kız	çocuğuyken	bir	sabah	

anneniz	sizi	apar	topar	uyandırıp	evden	çok	uzakta	kimsenin	

olmadığı	bir	 araziye	götürüyor.	Nemrut	 suratlı	 yaşlıca	bir	
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kadınla	buluşuluyor,	kadın	pis	bohçasından	paslı	bir	jilet	ya	

da	kırık	cam	parçası	çıkarıyor.	Anneniz	bacaklarınızı	ayırıyor	

ve	sünnetçi	kadın	klitorisinizi	kesip,	sadece	çişinizi	yapabile-

ceğiniz	şekilde	bir	açıklık	bırakarak	vajinanızı	boydan	boya	

hasır	 bir	 iple	 dikiyor.	 Şanslıysanız,	 hayatta	 kalıyorsunuz.	

Eğer	değilseniz	kan	kaybı	veya	enfeksiyondan	ölüyorsunuz. 

	 Dünyanın	her	 yerinde	kadın	olmak	 için	 farklı	 	 bir	 be-

del	 ödemeniz	 gerekiyor.	 Hiçbir	 şeyden	 haberinizin	 olma-

dığı	 ve	 	 oynayarak	 geçirdiğiniz	 mutlu	 çocukluğunuzun	

ortasında	 sizi	hiç	 istemeyeceğiniz	bir	 acıya	ve	hayatınızın	

sonuna	 kadar	 taşıyacağınız	 bir	 yaraya	 mahkum	 ediyor-

lar.  Kadın(!) olmak için kadınlığınız elinizden alınıyor. 

 

	 Afrika’da	ve	bazı	Ortadoğu	ülkelerinde	her	yıl	3	ila	12	

yaş	arasında	milyonlarca	küçük	kız	çocuğu	bu	vahşete	ma-

ruz	kalıyor.	Genel	olarak	müslüman	Afrika	ülkelerinde	göz-

lemlenen	bu	ritüel,	kızlıktan	kadınlığa	geçmenin	ve	gerçek	

bir	kadın	olmanın	değişmez	şartı.	Erkek	egemen	toplumun	

dayattığı,	fakat	kadınlar	arasında	sessiz	sedasız	halledilen	

bir	pratik.

	 Sünnetli	 kadınlar,	 hayatları	 boyunca	 regl	 dönemle-

rinde	 ve	 cinsel	 ilişki	 sırasında	 dayanılmaz	 ağrılar	 çeki-

yor.	 Sünnetsiz	 kadınlar	 ise	   kabilelerine	 ve	 soyadlarına	

ihanet	 etmiş	 sayılıyor,	 dolayısıyla	 aile	 tarafından	 red-

dediliyorlar.	 Hayat	 kadını	 veya	 fahişe	 statüsünde	 kabul	

edildikleri	 için	 asla	 evlenemiyor	 ve	 her	 türlü	 sosyal	 gru-

bun	 dışında	 kalıyorlar.	 Bu	 duruma	 düşmekten	 ve	 ‘kir-

li’	 adledilmektense	 yüzyıllardır	 anneler,	 kendi	 elleriyle	

küçük	 kızlarının	 çığlıklarını	 duymazdan	 gelerek	 onları	

sünnet	 ettiriyor.  İffetli birer kadın olabilmeleri için.. 

Peki	 kadınların	 sünnet	 edilmesinin	 geleneksel	 nedenleri-

nin	 yanında	 sosyolojik	 sebepleri	 de	 yok	mu?	 Tabii	 ki	 var.	

Sünnetli	kadınlar,	klitorisleri	olmadığı	için	hiçbir	zaman	haz	

duyamıyor.	Bu	da	kadını	 cinsel	açıdan	nötralize	ediyor	ve	

sadece	bebek	yapan	bir	makinaya	dönüştürüyor.	Ayrıca	di-

kişi	genişlememiş	veya	açılmamış	kadının	bekareti,	dışarı-

dan	bakıldığında	kolayca	anlaşılıyor.	Dolayısıyla	bu	ritüelin,	

bir	nevi	‘bekaret	kontrol	mekanizması’	olduğu	da	söyleni-

lebilir.	Yani	Türkiye’deki	gibi	işi	şansa	bırakmamışlar.	Belki	

kızlık	zarı	geridedir,	esnektir,	doğuştan	yoktur	gibi	durum-

ları	düşünmelerine	gerek	bile	yok.	Kadın	dikiliyse,	tamam-

dır.

	 Dünyanın	 ilgisini	 bu	 konu	 üzerine	 çekmeyi	 başaran	

ünlü	model	Waris	Dirie,	 o	 kızlardan	 sadece	 bir	 tanesiydi.	

Somalili	 Waris,	 4	 yaşında	 sünnet	 edildi	 ve	 hayatta	 kaldı;	

fakat	 küçük	 kız	 kardeşi	 onun	 kadar	 şanslı	 değildi.	 12	 ya-

şında	 babası	 tarafından	 3	 deve	 karşılığında	 65	 yaşında	

bir	 adamla	 evlendirilmek	 istenince	 annesinin	 yardımıyla	

evden	kaçtı.	Günlerce	yürüdü,	çölü	aştı	ve	Somali’nin	baş-

kenti	 Mogadişu’ya	 ulaştı.	 Mogadişu’daki	 akrabaları	 saye-

sinde	 Somali	 Büyükelçiliği’nde	 temizlikçi	 olarak	 çalışmak	

üzere	İngiltere’ye	gitti.	Orada	çok	ünlü	bir	fotoğrafçı	tara-

fından	keşfedilen	Waris	Dirie,	başarılı	bir	 top	model	oldu	

fakat	 içine	 girdiği	 görkemli	 ve	 parlak	 hayat	 mutsuzluğu-

nu	 gizleyemedi. Waris, artık ‘Afrika’nın çölünden Paris 

podyumlarına’ başlıklı röportajlar vermek istemiyor-

du.  Anlatmak	 istiyordu,	 kadın	 sünnetinden	 bahsetmek,	

tüm	 dünyaya	 haykırmak	 ve	 bununla	 savaşmak	 istiyordu.	
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Bir	gün	gazeteye	verdiği	bir	 röportajda	başına	ge-

lenleri	 anlattı.	 Basında	 çok	 büyük	 yankı	 uyandıran	

röportaj	sayesinde	herkesin	Waris’in	ve	milyonlarca	

Afrikalı	 kadının	maruz	 kaldığı	 bu	 vahşetten	haberi	

oldu.	Daha	 sonra	Waris,	 kadın	 sünnetine	karşı	 ver-

diği	mücadeleye	odaklanmak	 istediğini	açıklayarak	

modelliği	bıraktı.	1997	yılında	BM	tarafından	Kadın	

Sünneti	Özel	 Elçisi	 olarak	 seçildi.	 2002	 yılında	De-

sert	 Flower	 Foundation’ı	 (Çöl	 Çiçeği	 Vakfı)	 kurdu.	

Waris	Dirie’nin	aynı	zamanda	kendi	yaşam	öyküsünü	

anlattığı	3	kitabı	ve	bir	de	Çöl	Çiçeği	adlı	kitabından	

uyarlanmış,	aynı	adı	taşıyan	bir	filmi	vardır.	

	 İlk	sünnet	vakasının	milattan	önce	Mısır’da	bir	

mumya	 üzerinde	 gözlemlenmiş	 olması,	 geleneğin	

ne	 kadar	 uzun	 süredir	 devam	 ettiğini	 kanıtlıyor.	

Yüzyıllardır	var	olan	bu	geleneğin	dinle	hiçbir	ilgisi-

nin	olmadığını	söyleyen	din	adamlarına	rağmen,	her	

gün	8	bin	kız	çocuğu	sünnet	ediliyor.Kadın	sünneti	

bir	 kültür	 değildir,	 kadın	 sünnetinin	 dinle	 bir	 ilgisi	

yoktur.	Kadın	 sünneti	 kadına	 şiddetin	 	bir	 türüdür. 

	 Kaynak:

 

	 –	Waris	Dirie,	Anneme	Mektup	Deutsche	Welle,	

Viral	Women		Onedio
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SOLUK

Boğazım düğüm düğüm
Nefesim ılık
Kesiliyor nedense
Havasız içimde odalar 
Oysa bahar dolardı 
Çektiğimde içime eskiden
Şimdi kestiler nefesimi
Rengim soluk.

KIZ ÇOCUĞU

Ben doğunca susmayın
Yayın haberi sevinçle
Renk doğdu, bereket doğdu diyin
Ben herşey olurum inan
Yeterki engel koymayın
Öğreten de olurum, öğrenen de 
İstersem ana olurum,
İstersem herşey
Cam tavanı kırar, güneşe el sallarım gönlümce.
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Ben doğunca susmayın
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Renk doğdu, bereket doğdu diyin
Ben herşey olurum inan
Yeterki engel koymayın
Öğreten de olurum, öğrenen de 
İstersem ana olurum,
İstersem herşey
Cam tavanı kırar, güneşe el sallarım gönlümce. Av.Ebru PUĞ
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Gülnaz
	 Gülnaz	;	40’lı	yaşlarını	yaşamaya	çalışan	ince	,	uzun	,	es-
mer	tenli	,	yüzünde	buruk	bir	gülümsemesi	olan	kendi	halin-
de	bir	 kadındı.Hayatı	boyunca	 ismindeki	gül	 fiiline	 inat	hiç	
gülmemiş	,	hiç	naz	edememiş	;	hep	zora	koşulmuş	,	neticede	
hor	görülmüştü.
 
	 Gülnaz;	Gaziantep’te	doğmuş,orada	büyümüş,	hiç	başka	
şehir	görmemişti.	Kimse	de	başka	bir	şehri	görüp	görmediği	
ile	doğduğundan	beri	 	 ilgilenmiyordu	zaten.	Varlığı	çok	da	
umursanmıyordu.	 Babası;	 kızını	 bir	 gelir	 kapısı	 gibi	 görüp,	
başlık	parası	yüzünden	küçük	yaşta,	daha	12’sinde	iken	ev-
lendirmek	istemişti.	Gülnaz	çelimsizdi,	çok	çabuk	hasta	olu-
yordu.	Annesi	kızını	bir	tek	bu	sebepten	korumaya	çalışıyor,	
babasını	“Çok	zayıf,	hemen	hasta	olur,	geri	gönderirler,	para-
yı	da	geri	isterler”	diyerek	oyalayıp	,	ikna	etmeyi	başarıyor-
du.Ta	ki	16’sına	gelene	dek	,bu	böyle	devam	etti.Ama	sonun-
da	daha	fazla	bekleyemeyen	babası,	kızını	boya	badana	işleri	
ile	uğraşan	bir	adama		gelin	diye	verdi.
	 Önceleri	 ,	 sevgisiz	baba	evinden	gelin	olup	gidiyor	ol-

masına	sevinir	gibi	oldu	Gülnaz.	Belki	evlenince	daha	iyi	olur-
du	hayatı.	Kocası	onu	sever,	o	kocasını	zamanla	sever,	mutlu	
olurlardı	 diye	 düşündü.	 Zaman	 içinde	 4	 tane	 çocuğu	oldu.	
Büyük	 kızını	 babası	 aynı	 kendisi	 gibi	 küçükken	 daha	 15’in-
deyken	başlık	parası	alarak	evlendirdi.	Ardından	oğlu	da	bir	
kızı	kaçırdı	evlendi.	Gülnaz	evde	 iki	küçük	çocuğu	 ile	kaldı.
Düşündüğü	gibi	olmadı	hayatı	işte.	Yüzü	hiç	gülmedi.	Bir	mal	
gibi	 alınıp,	 satılan	Gülnaz,	 ederi	 kadar	 evde	 değer	 görme-
di.	Evliliği	boyunca	eşi	onu	hep	hor	gördü,	önce	sözleri	 ile	
dövüyor,	 ardından	 Gülnaz’ın	 bedenine	 hırsını	 çıkarırcasına	
yöneliyordu.	Zaten	inceydi,	zaten	çelimsizdi	dayanamıyordu	
ama	çözüm	de	yoktu,	katlanıyordu.	Gözyaşları	içine	doluyor,	
kendi	göletinde	girdaplar	oluşturuyordu.

	 Şiddetin	 dozu	 da	 gün	 geçtikçe	 artıyordu.	 Uyuşturucu	
kullanan	 eşi	 kendini	 kaybediyor,	 eşine	 adeta	 saldırıyordu.
Gülnaz’ı	temizlik	işlerine	gönderiyor,	sonra	tüm	parasına	el	
koyuyor,	aldığı	parayı	uyuşturucuya	yatırıyordu.	Üstüne	ken-
dini	 kaybedip	 bir	 bahane	 ile	Gülnaz’ı	 dövüyordu.	 Kaç	 kere	

KABULLENME(!)

Av.Ebru PUĞ
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dövüp	kapının	önüne	attı,	kaç	kere	öldürücü	hareketle	saldırdı	
Gülnaz	sayamıyordu	bile.	Bunu	hiç	mi	kimse	görmüyordu,	hiç	mi	
kimse	bilmiyor,	duymuyordu	o	mahallede?	Öyle	bir	şey	olmamış	
gibi	yaşıyordu	herkes	sessizce.
 
	 Birgün	;		hafif	hafif	yağmur	damlalarıyla	ıslanan	bir	sonba-
har	akşamı,	eşi	yine	uyuşturucu	için	Gülnaz’ın	parasını	almış	ve	
sonra	insanlıktan	çıkmışcasına	ona	saldırmıştı.	Hiç	düşünmeden	
vurmuş,	Gülnaz’ın	hem	bedenini	hem	ruhunu	parça	parça	etmiş-
ti.	Küçük	iki	çocuğuyla	evinin		önüne	atılınca,	dayanamadı	artık	
Gülnaz.	O	eve,	o	 cehenneme	artık	dönemezdi,	dönmemeliydi	
diye	düşündü.	Eşinden	 sakladığı	 koynundaki	 son	parayla	 ,	 ço-
cuklarıyla	otogara	yöneldi.	Hafif	hafif	yağan	yağmurun	altında	
iki	küçük	çocuğu	ile	yürüdü,	yürüdü	,	yürüdü.Sonunda	otogara	
varıp,	İzmir’e	bir	bilet	aldı	ve	ordaki	hiç	görüşmediği	dayısının	
kızının	yanına	gitmeye	karar	verdi.Hiç	daha	önce	Gaziantep’ten	
çıkmamışdı	,	yol	bilmezdi,	iz	bilmezdi.	Ama	çaresizdi,	eşinin	şid-
deti,	birlikteyken	ölüm	tehditleri	artık	dayanılmaz	hale	gelmiş-
ti.

	 İki	küçük	çocuğundan	birini	kucağına	aldı,	birini	muavin	ye-
rine	oturtmayı	kabul	ettiler,	oturttu	onu	da	oraya.	Yıllar	sürmüş	
gibi	 gelen	 uzun	 yolculuğu	 başlamıştı.	 Yol	 boyu	 kafasını	 cama	
yaslayıp	gelip	geçen	gece	manzarasına,	ağaçlara,	ışıklara	dalıp	
eşini,	yaşadıklarını	düşündü.	Eşinin;	her	zamanki	gibi,	kendisine	
Gülnaz’ın	yalvaracağını,	ağlayacağını,	kapıda	uyuyakalacaklarını	
düşüneceğini	sonra	da	sabah	giderken	kapıyı	açık	bırakıp,	üstle-
rine	basa	basa	çekip	gitmeye	kalkışacağını	ama	onları	kapıda	bu	
sefer	görmeyince	çok	 şaşıracağını	düşündü.	Merak	edip	önce	
büyük	kızının	ve	oğlunun	evlerine	bakardı	herhalde.	Bulamazsa	
ne	yapardı	acaba?	Kesin	peşine	düşerdi.	Başka	bir	 şehire	kaç-
mak,	saklanmak	daha	 iyiydi.	 İyi	yapmıştı	kendine	göre	ya	ama	
akrabası	onu	çocuklarla	görünce	ne	diyecekti	acaba?	Elinde	de	
dayısının	kızının	bir	tek	adresi	vardı.	Taşınmamıştır	umarım	diye	
düşündü.	Niyeyse	hissetmiş	gibi,	bir	umut	kaynağı	gibi	o	adresi	
bir	kaç	telefon	numarası	yazılı	olan	eski	bir	kağıtla	beraber	koy-
nunda	hep	taşırdı.
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 Gece	boyu	süren	uzun	ve	yorucu	bir	yolculuğun	ardın-

dan	 İzmir’e	geldiler.Çocuklar	 aç	 ve	uykuluydu.Onları	 sakin-

leştirip	 elindeki	 adresi	 otogardakilere	 göstererek	 ,	 adrese	

nasıl	gidebileceğini	öğrenmeye	çalıştı.Birisi	yardımcı	olup	 ,	

onları	 servislere	götürdü	 	 ve	 şoföre	 rica	edip	o	 semtte	 in-

dirmesini	söyledi.Şaşkın	şaşkın	etrafa	bakıyordu	hepsi	,	daha	

dün	sadece	Gaziantep’teki	mahallelerinden	başka	hiçbir	yeri	

bilmiyorken	şimdi	çok	büyük	bir	şehire	gelmişlerdi.Servis	gi-

decekleri	yere	getirdi	,	şoför	indirirken	akrabasının	adresini	

sorabilecekleri	bir	marketi	de	Gülnaz’a	 işaret	etti.Teşekkür	

edip	çocukların	elini	tutarak	markete	yöneldi	Gülnaz.Bir	yan-

dan	da	acaba	dayısının	kızı	onları	görünce	ne	yapacak	 ,	ne	

diyecek	diye	de	düşünceli	düşünceli	yürüyordu.

 

	 Sonunda	adresi	buldu	,	dayısın	kızı	kapıda	iki	küçük	ço-

cukla	 Gülnaz’ı	 görünce	 önce	 çok	 şaşırdı.	 Sonra	 onları	 içeri	

davet	 etti.	 Onun	 da	 durumu	 çok	 iyi	 değildi,	 kendi	 halinde	

yaşıyordu.	Eşi	erken	vefat	etmiş	,	büyük	kızları	ile	hayat	mü-

cadelesi	veriyordu.

 

	 Gülnaz,	 uzun	 uzun	 yaşadıklarını	 anlattı,	 çaresizliğini	

anlatı.	Başka	bir	çaresi	olmadığı	 için	son	çare	İzmir’e	geldi-

ğini	 söyledi.	 Dayısının	 kızı	 onu	 hoş	 karşılamış	 ama	 endişe	

duyduğunu	belli	edemeden	de	duramamıştı.	Çünkü	eşi	onu	

bulmaya	çalışıp,	rahatsızlık	verebilirdi.	Bir	de	ne	zamana	ka-

dar	kalacaklardı,	nasıl	geçineceklerdi	düşünmeye	başlamıştı.

Gülnaz	tüm	bu	olup	bitenleri	düşünmüş	ama	çocuklarıyla	ta-

nımadığı	bir	şehirde	sığınmaevi	gibi	yerlere	gitmeye	de	çe-

kinmişti.	O	gece	tüm	bunları	bir	kenara	bırakıp	,	düşünmeyip	

iyice	dinlenmeye	çalıştılar.	Gülnaz	içinden	“Gün	ola	harman	

ola!”	diye	geçirdi.

	 Ertesi	gün	karar	verdi,	bu	adamdan	boşanmalıydı.	Artık	

çekmek	istemiyordu.	Neyi	çekiyordu,	niye	çekiyordu?	Dayısı-

nın	kızının	tavsiyesiyle	de	 İzmir	adliyesi’ne	gitti.Akrabasına	

komşuları	daha	önce	Adli	Yardımdan	bahsetmişlerdi.O	mer-

kezi	bulup,yardım	isteyebilirler	diye	düşündüler.Adli	yardımı	

buldular.Orada	Gülnaz’ı	dinlediler,	bir	avukatı	boşanma	da-

vası	açmak	ve	eşinin	kendisine	ve	çocuklarına	yaklaşmaması	

için	 karar	 çıkarmak	 için	 görevlendirdiler.Çok	 şaşırdı	 ,	 bunu	

yapabilirler	miydi	gerçekten	diye	düşündü.Eşi	çok	tehditkar-

dı.Onu		bulursa	kesin	yine	ölümle	tehdit	eder	ve	öldürebilir-

di	bile.

 

	 Gülnaz’ın	hiç	bir	geliri	yoktu,	dava	masraflarını	bile	ak-

rabası	karşıladı.	Mahkemeden	adli	müzaharet	isimli	yardımı		

istediler,	hakim	vermedi.	Gerekçesi	de	dava	açmaya	para	bu-

labiliyorsa,	diğer	masrafları	da	yapabilirdi.	Ama	işin	aslı	öyle	

değildiki.	Yakınları	olmasa	harçlarını	bile	yatıramazdı	davası-

nın	ama	dinlemediler	işte!

 

	 Gel	 zaman	 git	 zaman	 Gülnaz’ın	 davası	 açıldı,	 koruma	

kararı	alındı	ama	eşinin	adresini	bulup	bir	türlü	tebligat	ya-

pamıyorlardı.	Eşi,	Gülnaz	gidince	,	onları		kapıda	göremeyin-

ce	 çok	 sinirlenmiş,	 Gülnaz’ın	 tahmini	 gibi	 önce	 evli	 büyük	

çocuklarının	evlerinde	aramış,	sonra	da	geri	dönmeleri	 için	

etrafta	 tehditler	 savurmuştu.	Devamlı	 ikametgahını	 değiş-

tirerek		dava	dilekçesini	almıyor,	boşanma	davası	da	böyle-

ce	durmadan	uzuyordu.	Ama	Gaziantep’teki	akrabalarından	

duyduğuna	göre,	boşanma	davası	açtığını	öğrenmiş	ve	çok	

sinirlendiğinden	 tehditler	 etmeye	 devam	 ediyormuşdu.	

Peki	ne	olacaktı,	boşanamayacakmıydı	bu	adamdan?	Neyse	

ki,	sonra	hiçir	yerden	kocasını	bulamayınca	Mahkeme	gazete	

ilanı	ile	eşine	duyuru	yapmaya	karar	verdi.

	 Davası	devam	ederken	Mahkemenin	verdiği	6	aylık	ko-

ruma	kararı	da	bir	cuma	günü	sona	eriyordu	ve	eşi	akraba-

ları	aracılığı	“O	cumartesi	günü,	gününü	görecek.”	diye	ha-

ber	yolluyordu.	Avukatını	aradı,	hemen	durumdan	bahsetti.

Cuma	 günü	 adliyede	 buluşup,	 hakimi	 durumdan	 haberdar	
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edip	haftasonu	araya	girmeden,	ara	kararla	hemen	bir	6	ay-

lık	koruma	kararı	daha	çıkardılar.	İçi	biraz	daha	rahatlamıştı.

Bu	arada	da	temzilik	ile	ilgili	bir	iş	buldu,	çocuklarını	da	okula	

başlatmıştı.	 Bir	 süre	dayısın	 kızının	 evinde	 kaldıktan	 sonra	

hem	eşinin	tehditlerinden	akrabaları	huzursuz	olmasın	diye	

hem	de	eşi	kendini	bulamasın	diye	küçük	bir	gecekonduyu	

kiralayıp,	oraya	taşınmıştı.	İşler	kendi	açısından	biraz	düzene	

giriyor	gibiydi.

  

	 Birgün	çocukları	okula	yollayıp,	kendi	de	tam	evden	çı-

kacakken	kapıda	eşi	belirdi	 ve	onu	sürükleyerek	evin	 içine	

soktu.	Onu	bulmuştu.	Çok	korkuyordu.	Eşi	derin	derin	nefes	

alıp	veriyor	ve	Gülnaz’ın	üstüne	yürüyordu.	Evi	terkettiğini,	

çocukları	 kaçırdığını	 onu	 bulamayacağınımı	 sandığını	 filan	

söylüyordu.	Gülnaz	o	sırada	eline	masanın	üstündeki	telefo-

nu	hızla	geçirdi	ve	öylesine	 tuşlara	bastı,	 son	aramalardan	

en	 son	 görüştüğü	 avukatı	 açtı	 telefonu,	 hemen	 telefonu	

kulağına	götürüp	yardım	istedi,	eşinin	evine	zorla	girdiğini,	

onu	tehdit	ettiğini	söyledi.	Avukatı	hemen	telefonu	hopor-

lör	yapıp	eşinin	 söylediklerini	duymasını	 sağlamasını	 istedi	

ve	Gülnaz’ın	eşine	blöf	yapıp	koruma	kararı	gereğince	eve	

ve	 işyerine	 yaklaşmaması	 gerektiği	 halde	 eve	 giriş	 yaptığı	

ve	 telefonla	 kendisi	 arandığı	 için	 polisin	 bundan	 haberdar	

olup,	şu	anda	eve	doğru	geldiğini,	zorla	güzellik	olmayaca-

ğını,	eşinin	artık	ayrılmak	istediğini	,	hemen	çıkmazsa	hapse	

gireceğini	 söyledi.	Adam	ne	yapması	gerektiğini	bilemeyip	

bir	an	bocaladı.	Aslında	ayrılmak	istemediğini,	eşini	sevdiği-

ni,	çocuklarını	çok	özlediğini	onları	görmek	için	geldiğini	söy-

ledi.Avukatı	işin	ciddi	olduğunu,	hapse	mi	girmek	istediğini	

sordu,	 çünkü	 koruma	 kararı	 ihlal	 edilmişti.	 Adam	 sonunda	

oradan	 ayrılmaya	 karar	 verip	 “Tamam	 ,	 gidiyorum	ama	ay-

rılmak	istemiyorum		ben	karımdan”	dedi.	Gülnaz	titriyordu,	

şaşkındı.	Eşi	hızla	kapıdan	çıktı	gitti.	Hemen	kapıyı	kilitledi,	

kapının	arkasına	yığıldı.	Bir	süre	şokta	öylece	kaldı.	Sonra	ak-

lına	okuldaki	 çocukları	geldi,	 ya	onları	gidip	alırsa	okuldan	

diye	 hızla	 evden	 çıkıp	 okula	 gitti.	Müdürle	 konuştu,	 neyse	

ki	eşi	okula	gitmemişti.	Ne	yapacağını	,	nasıl	hareket	etmesi	

gerektiğini	bilemiyordu.

  

 Günler	 geçmiş	 ,	 eşi	 tekrar	 eve	gelip	 rahatsız	 etmemiş	

ama	telefonla	aramaya	devam	etmişti.	Tehdit	etmiyor,	ama	

o	 gittikten	 sonra	 herşeyin	 değiştiğini,	 kötü	 olayların	 üst	

üste	geldiğini,	kendisinin	de	çocuklarını	özlediğini	söyleyip	

duruyordu.	 Bu	 arada	 Gaziantep’teki	 oğlu	 rahatsızlanmış,	

ameliyat	olması	gerekiyordu.	Kızının	ise	hamile	olduğunu	ve	

eşinin	işlerinin	kötü	gidip	bir	sürü	borçlarının	olduğunu	öğ-

renmişti.	Aklı	karışmıştı,	acaba	vazgeçmeliymiydi	gerçekten	

davasından.	Bir	sürü	uğursuzluk	başlarına	gelmişti	sanki.	Eşi-

ne	 inanmaya	başlamış,	söylediklerinden	etkilenmişti.	Sanki	

o	yaşadığı	şiddeti,	evden	kovmaları	o	yapmamıştı.	Belki	de	

inanmak	 istiyordu.	 Herşey	 düzelebilir,	 ben	 geri	 dönersem	

eğer	diye	düşünmeye	başlamıştı.

  

	 Sonunda	 karar	 verdi,gerçekten	 tüm	 bu	 yaşanan	 uğur-

suzluklar	kendisi	evden	kaçıp	gittiği	için	oluyordu.B	oşanma	

davasından	vazgeçecek,	çocuklarını	da	alıp	Gaziantep’e	geri	

dönecekti.	 Davadan	 vazgeçtiğini	 söylemek	 için	 avukatını	

aradı.	Olanları	anlattı,	uğursuzluğa	inandığını,		eşinin	değiş-

miş	olabileciğini	bu	nedenle	boşanmaktan	vazgeçtiğini	söy-

ledi.	Avukatı	bu	kararına	şaşırmış,	eşinin	kendisine	baskı	ve	

zoruyla	bu	kararı	almış	olabileceğini	düşündü.	Gülnaz’ı	soru	

yağmuruna	tuttu,	ona	zorla	mı	böyle	bir	karar	aldırmıştı,	o	

mu	geri	çektiriyordu	diye	sorular	sordu	durdu.Ama	Gülnaz	

kabul	etmeyip,	eşinin	onu	ikna	ettiği	hususları	birbir	sırala-

yıp	,	o	evi	terketmeseydi	bu	uğursuzluklar	başlarına	gelme-

yecekti	 inancını	 kabul	 ettirmeye	 çalıştı.	 Sonunda	 davadan	

vazgeçti,	 Mahkemeye	 durum	 bildirildi.	 Ve	 Gülnaz	 çocukla-

rıyla	Gaziantep’e	geri	döndü.	Gerçekten	kabullendiği	gibi	mi	

olmuştu,	herşey	değişmiş	miydi	???
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 Kadın	haklarını	kadınlara	karşı	uygulanan	eşitsiz	ve	ay-

rımcı	 muamelelerin	 önlenmesini	 ve	 kadınların	 toplumsal	

konumlarında	 iyileştirme	 sağlayan	 haklar	 olarak	 anlamak	

gerekir;	dolayısıyla	bu	haklar	kadınlara	yönelik	kasıtlı	ya	da	

kasıtsız	ayrımcılığı	telafi	edici	niteliktelerdir.	

	 Ayrımcılık	 ise	 genel	 olarak	 hukuk	

dışı	 farklı	 bir	 davranışı	 tanımlar.	 Her	

farklı	 davranış	 hukuk	 dışı	 değildir;	 eşit	

olmayan	 her	 davranış	 ayrımcılık	 ilkesi-

ni	otomatikman	 ihlal	etmez.	Eşit	olma-

yan	davranış	 sadece	 nesnel	 nedenlerle	

gerekçelendirilmezse	 ayrımcılık	 etkisi	

doğurur.	Devletler,	insanların	ihtiyaç	ve	

özelliklerini	dikkate	almak	ve	buna	göre	

düzenlemeler	 yapmak	 zorundadır.	 İki	

kişi	 ya	 da	 durum	 arasında	 farklılık	 bu-

lunmasına	 rağmen	 farklı	 davranmamak	

ya	da	farklı	durumlardaki	kişilere	benzer	şekilde	davranmak	

ayrımcılık	 olarak	 kabul	 edilir.	 Kadınlara	 karşı	 ayrımcılık	 ise	

kadınların	politik,	ekonomik,	sosyal,	kültürel,	kişisel	vb.	alan-

larda	insan	haklarının	tanınması	ve	kullanılmasının	cinsiyeti	

nedeniyle	 engellenmesi	 veya	 yok	 sayılması	 yoluyla	 dışlan-

ması	ya	da	sınırlandırılması	şeklinde	gerçekleşmektedir.

	 Avrupa	 İnsan	Hakları	Mahkemesi	 ayrımcılığın	 tespitini	

yaparken	haklı	kılınan	farklı	muamelenin	olup	olmadığının,	

muamelenin	amacı	ve	etkisi	 ile	bağlan-

tılı	olarak	değerlendirilerek	tespit	edile-

bileceğini,	bu	değerlendirme	yapılırken	

demokratik	 toplumlarda	 genel	 olarak	

geçerli	olan	ilkelerin	göz	önünde	tutula-

cağını	belirtmiştir.	Buna	göre	haklardan	

birinin	 kullanımında	 uygulanan	 farklı	

muamele,	yalnızca	meşru	bir	amaç	izle-

memeli;	 ayrıca	 kullanılan	 araç	 ile	 amaç	

arasında	makul	bir	orantılılık	bulunduğu	

da	açıkça	ortaya	konmalıdır.	Aksi	takdir-

de	mahkemeye	göre	Avrupa	İnsan	Hak-

ları	 Sözleşmesinin	ayrımcılık	 yasağını	düzenleyen	14.	mad-

desinin	ihlali	söz	konusu	olabilecektir.

AYRIMCILIK YASAĞI IŞIĞINDA

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

VE ETKİLERİ 
Av.Buket VURGEÇ

Stj.Av.Gözde YAVUZ 
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	 Hemen	hemen	tüm	insan	hakları	belgelerinde	ayrımcılık	

yasağına	yer	verilmiştir.	Kadın-erkek	eşitliği	Birleşmiş	Millet-

lerin	en	önem	verdiği	konular	arasında	yer	alır.	Kadınlar	bir	

insan	olarak	tüm	insan	haklarına	sahip	olmakla	birlikte	Bir-

leşmiş	Milletlerin	kuruluş	yılları	ve	ilerleyen	yıllarda	hala	pek	

çok	 hakkını	 kullanabilmekten	 uzaktı	 ve	 hayatın	 birçok	 ala-

nında	ayrımcılığa	maruz	kalmaktaydı.	Bu	nedenle	Birleşmiş	

Milletler	 kuruluş	belgesinde	 yer	 verdiği	 eşitlik	 ilkesine	uy-

gun	olarak	kadın	haklarına	önem	vermeye	başlamış;	ilk	ola-

rak	1952	yılında	“Kadınların	Siyasi	Hakları	Üzerine	Sözleşme”	

ile	kadınların	seçme	ve	seçilme	hakları	kabul	edilmiş,	daha	

sonra	kadınlara	karşı	ayrımcılığı	1967	tarihli	“Kadınlara	Karşı	

Ayrımcılığın	Kaldırılması	Bildirgesi”	ve	1979	tarihli	“	Kadınla-

ra	Karşı	Ayrımcılığın	Kaldırılması	Sözleşmesi”	(The	Conventi-

on	on	the	Elimination	of	All	Forms	of	Discrimination	against	

Women,	kısaca	CEDAW)	ile	kesin	olarak	yasaklamıştır.	Ancak	

ataerkil	anlayışın	tüm	dünyada	egemen	olmasının	bir	teza-

hürü	olarak,	CEDAW	bütün	insan	hakları	belgeleri	içinde	en	

fazla	çekince	konmuş	belgedir.

		 CEDAW	ile,	yaşamın	her	alanında	kadın	erkek	eşitliğini,	

toplumda	gözlenen	kalıplaşmış	kadın-erkek	 rollerine	daya-

nan	önyargıları	 ve	 ayrımcılık	 içeren	uygulamaların	ortadan	

kaldırılması	amaçlanmıştır.	Sözleşme	hükümlerinin	uygulan-

masını	denetlemekle	sorumlu	Komite,	ülkelerin	ilerlemele-

rini	ve	karşılaştıkları	sorunları	içeren	raporları	incelemekte-

dir.	Ayrıca	CEDAW	seçimlik	protokolünü	imzalayan	devletler	

haklarında	yapılan	bireysel	veya	gruplar	tarafından	yapılan	

suçlamaların	Komite	tarafından	incelenmesi	yetkisini	kabul	

etmiş	olurlar.	Bu	Protokol	 ilgili	devletler	hakkında	CEDAW	

kapsamındaki	hakların	ihlal	edilmesi	halinde	bildirim	usulü,	

ağır	ya	da	sistematik	hak	ihlali	durumlarında	ise	soruşturma	

başlatma	yetkisini	Komiteye	tanır.	Protokol	ülkemizde	de	29	

Ocak	2003	tarihinden	itibaren	yürürlüktedir	ve	Türkiye’yle	il-

gili	olarak	Komite’nin	verdiği	önemli	kararlar	bulunmaktadır.

	 Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi’nde	ise	özel	olarak	ka-

dın	haklarına	ayrılmış	bir	hüküm	yoktur.	Kadına	karşı	ayrım-

cılık	başvuruları	sözleşmede	bulunan	haklar	açısından	ayrım-

cılık	yapmamayı	düzenleyen	14.	Madde	ve	12.	Ek	protokolle	

düzenlenen	genel	eşitlik	ilkesi	maddesi	aracılığıyla	ele	alınır.	

Bunun	yanında	7.nolu	ek	protokolde	kadın	hakları	bakımın-

dan	 önem	 taşıyan	 hükümler	 vardır.	 Bu	 protokolün	 5.mad-

desi,	 evlilikte	eşler	 arasında	medeni	 hak	 ve	 yükümlülükler	

bakımından	eşitlik	öngörmektedir.	

	 Avrupa	 İnsan	Hakları	Mahkemesi’nin	 Türkiye	hakkında	

vermiş	olduğu	vermiş	olduğu	pek	çok	kadın	hakkı	ihlal	kararı	

vardır.	 Bunlardan	 özellikle	 2009	 tarihli	 Opuz	 kararı	 önem-

li	 etkileri	 olan	 bir	 karardır.	 	 Kararı	 ve	 karara	 dayanak	 olan	

olayları	kısaca	özetleyecek	olursak;	dava	başvurucu	Nahide	

Opuz’un	devletin	kendisini	eşinin	şiddetinden	koruyamadığı	

gerekçesiyle	2002	yılında	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi-

ne	başvurmasıyla	başlamıştır.	Diyarbakır’da	yaşayan	ve	1972	

doğumlu	 olan	Opuz,	 eşiyle	 1995	 yılında	 evlenmiştir	 ve	 üç	

çocukları	vardır.	Opuz,	evlendikten	sonra	annesi	ile	birlikte	

eşi	H.O.	tarafından	sürekli	şiddet	görmüş,	bıçaklı	saldırı	ve	

araçla	ezme	girişimine	maruz	kalmıştır.	Hakkında	darp,	ağır	

yaralama	 ve	 cinayete	 teşebbüsten	dava	 açılan	H.O.,	 “kanıt	

yetersizliği”	 gerekçesiyle	 herhangi	 bir	 yaptırımla	 karşılaş-

mamış,	 defalarca	 gözaltına	 alınmasına	 rağmen	 her	 sefe-

rinde	 tutuksuz	 yargılanmak	 üzere	 salıverilmiştir.	 Başvuran	

ve	 annesinin	 saldırılarla	 ilgili	 şikayetlerini	 geri	 çekmeleri	

üzerine	de	şikayete	bağlı	suçlar	olmaları	nedeniyle	davalar	

düşmüştür.	H.O.	,	sadece	araçla	ezme	girişimiyle	ilgili	olarak	

üç	ay	hapse	mahkum	edilmiştir	ki	bu	ceza	da	para	cezasına	

çevrilmiştir.	2002	yılında	başvurucu	ve	annesi	H.O.’dan	kur-

tulabilmek	için	İzmir’e	yerleşmeye	karar	vermişlerken,	yolda	

nakliye	aracının	önünü	arabasıyla	kesen	H.O.	başvurucunun	

annesini	vurmuştur.	Başvurucunun	annesi	olay	yerinde	can	

vermiştir.
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	 Annesinin	 ölümünden	 sonra	 	 başvurucu	 Avrupa	 İnsan	

Hakları	 Mahkemesine	 başvurmuştur.	 H.O.	 hakkında	 2002	

yılında	 açılan	 kamu	 davası	 2008	 yılında	 sonuçlanmıştır	 ve	

H.O.	25	yıl	10	ay	hapis	cezasına	çarptırılmıştır.	Kararın	tem-

yiz	mahkemesinde	incelenmesi	ve	tutuklu	kalınan	süre	göz	

önüne	alınarak	H.O.	serbest	bırakıldı.	Başvurucu,	eski	eşinin	

salıverilmesinden	sonra	tehditlerin	yine	başlaması	nedeniy-

le	koruma	talep	etmiştir.	Bu	koruma	talebinin	devlet	tarafın-

dan	karşılanmaması	üzerine	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkeme-

sine	yapmış	olduğu	şikayete	bu	durumu	da	ekledi.	

	 Sonuç	olarak	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi,	Opuz	vs.	

Türkiye	kararında	Türkiye	hakkında	sözleşmenin	yaşam	hak-

kını	 düzenleyen	 2.maddesini,	 işkence	 yasağını	 düzenleyen	

3.maddesini	etkin	başvuru	hakkını	düzenleyen	13.maddeyi	

ve	kadınları	aile	içi	şiddetten	koruyan	düzenlemeler	bulun-

maması	nedeniyle	ayrımcılık	yasağını	düzenleyen	14.madde-

yi	ihlal	ettiği	için	mahkumiyet	kararı	vermiştir.	Bu	karar	Av-

rupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi’nin	tarihinde	ilk	defa	aile	 içi	

şiddete	karşı	vatandaşını	koruyamaması	nedeniyle	bir	dev-

let	hakkında	verdiği	mahkumiyet	kararıdır.	Ayrıca	mahkeme	

bu	 kararla	 devletin	 cinsiyet	 temelli	 ayrımcılık	 yaptığını	 ve	

kadına	karşı	şiddet	konusunda	gereken	önlemleri	almadığı-

nın	tespitini	yapmıştır.	Opuz	vs.	Türkiye	kararı	bugün	kadına	

karşı	şiddet	konusunda	tüm	dünyada	önemli	bir	içtihat	ola-

rak	 kabul	 görmektedir	 ve	 İstanbul	 Sözleşmesinin	 temelini	

oluşturmaktadır.	

	 Mahkeme	yine	Türkiye	hakkında	vermiş	olduğu	2014	ta-

rihli	Durmaz	kararında,	Opuz	kararında	yapmış	olduğu	tes-

pitleri	tekrarlamış	ve	ihlallerin	ve	ihlallerin	Türkiye’de	ev	içi	

şiddet	 iddialarına	karşı	 kamu	görevlilerinin	pasif	 tutumun-

dan	kaynaklandığını	belirtmiştir.	Avrupa	İnsan	Hakları	Mah-

kemesi	verdiği	bu	ihlal	kararlarının	gereklerinin	tam	olarak	

yerine	getirilmesi	 için	devletin	 alması	 gereken	bazı	 ek	ön-

lemler	saymıştır.	Bunlar,	aynı	bireyler	arasında	gerçekleşen	

birden	fazla	şiddet	olayının	bir	bütün	olarak	değerlendiril-

mesi	ve	verilecek	koruma	kararının	bu	bütünlük	gözetilerek	

belirlenmesi,	şiddete	maruz	kalan	kadının	şikayetini	geri	alsa	

da	saldırının	şiddeti	ve	yeniden	tekrarlanma	riskine	göre	so-

ruşturmanın	kamu	yararına	devam	ettirilmesi,	koruma	ted-

biri	 kararlarının	 acil	 ve	 hızlı	 şekilde	 verilmesi,	 ev	 içi	 şiddet	

olayları	karşısında	alınabilecek	önlemlerin	resmi	nikaha	da-

yanmayan	birliktelikleri	de	kapsayacak	şekilde	öngörülmesi,	

koruma	kararlarını	yerine	getirmeyenlerin	bu	kararlara	uy-

masını	sağlayacak	tedbirlerin	alınmasıdır.	

	 Türkiye,	Opuz	kararından	sonra	 İstanbul	Sözleşmesine	

taraf	olmuş,	4320	sayılı	Ailenin	Korunması	Hakkında	yerine	

İstanbul	Sözleşmesine	uyumlu	şekilde	hazırlanmış	olan	6284	

sayılı	Ailenin	Korunması	ve	Kadına	Yönelik	Şiddetin	Önlen-

mesine	 Dair	 Kanunu	 kabul	 etmiştir.	 Ayrıca	 eşitlik	 ilkesinin	

düzenlendiği	Anayasanın	10.	maddesi	ve	TCK’nın	çeşitli	hü-

kümlerinde	değişiklikler	yapılmıştır.

	 Anayasa’nın	10.maddesine	2010	yılında	“bu	amaçla	alı-

nacak	 tedbirlerin	 eşitlik	 ilkesine	 aykırı	 olmayacağı”	 ibaresi	
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eklenerek	cinsiyet	temelindeki	ayrımcılık	yasağı	konusunda	

devletin	pozitif	yükümlülükleriyle	pekiştirilmek	istenmiştir.	

Yapılan	bu	değişiklik,	fiili	eşitsizlikler	önlenmedikçe	ve	gide-

rilmedikçe	kadın-	erkek	eşitliğinin	sağlanamayacağı	gerçeği-

nin	kabul	edildiğini	göstermektedir.

  

	 2005	 yılında	 kabul	 edilen	 yeni	 Türk	 Ceza	 Kanunu’nda	

İstanbul	 Sözleşmesi	 ile	 uyumlu	 şekilde	 yapılan	 değişiklik-

ler	arasında	 şunlar	 sayılabilir:	 cinsel	 suçlar,	 “Topluma	Karşı	

Suçlar”	kısmının	“Cinsel	Bütünlüğe	ve	Edep	Törelerine	Kar-

şı	Suçlar”	başlığı	altından	çıkarılarak,	“Kişilere	Karşı	Suçlar”	

kısmına	alındı.	“Edep”,	“töre”,	“ırz”,	“namus”,	“ahlak”,	“ayıp”,	

“edebe	aykırı	davranış”	gibi	erkek	egemen	söylemler	kanun-

dan	çıkarıldı.	Cinsel	 suçlarla	 ilgili	 tanımlar	genişletilmiş,	 iş-

yerinde	cinsel	taciz	suç	olarak	tanımlanmış	ve	cinsel	suçlara	

verilen	 cezalar	 arttırılmıştır.	 Çocuklara	 yönelik	 cinsel	 istis-

mara	 ilişkin	düzenlemelerde,	 “çocuğun	 rızası”	 kavramı	 kal-

dırılarak,	bu	suçlar	cinsel	istismar	suçu	olarak,	ayrı	bir	başlık	

altında	düzenlendi.	Evlilik	içi	tecavüz	suçuna	yer	verildi,	na-

mus	cinayetlerinde	ceza	indirimleri	yapılmasına	neden	olan	

“haksız	tahrik”	maddesi	değiştirildi	ve	töre	cinayetleri	insan	

öldürme	suçunun	ağırlaştırılmış	hali	olarak	düzenlendi.	Ka-

dınları	evli	 -	bekâr,	bakire	-	bakire	olmayan	şeklinde	ayrım-

cılığa	maruz	bırakan	maddeler	değiştirildi.	Evlilik	dışı	doğan	

çocuğun	annesi	tarafından	öldürülmesi	durumunda	ceza	in-

dirimi	öngören	madde	kaldırıldı.	Tecavüz	ve	kadın	kaçırma	

olaylarında,	suçu	işleyenin	mağdurla	evlenmesi	durumunda	

suçluyu	affederek	ya	da	cezasını	indirerek	tecavüz	ve	kaçır-

mayı	 meşrulaştıran	 maddeler	 kaldırıldı.	 Eşe	 karşı	 müessir	

fiiler	şikayete	tabi	olmaktan	çıkarılarak	kamu	davasına	dö-

nüştürüldü.	

	 Tüm	 bu	 gelişmeler	 ışığında	 tam	 ismi	 “Kadına	 Yönelik	

Şiddet	ve	Aile	İçi	Şiddetin	Önlenmesine	ve	Bunlarla	Mücade-

leye	İlişkin	Avrupa	Konseyi	Sözleşmesi”	olan	İstanbul	Sözleş-

mesi,	Türkiye’nin	Avrupa	Konseyi	dönem	başkanlığı	yaptığı	

bir	dönemde	 İstanbul’da	düzenlenen	bir	 toplantı	 sırasında	

imzaya	açılmış	bir	Avrupa	Konseyi	sözleşmesidir.	Sözleşmeyi	

ilk	onaylayan	devlet	Türkiye’dir	.	TBMM		25	Kasım	2011	de	

sözleşmeyi	kabul	etmiş	,14	Mart	2012	de	sözleşmeyi	onay-

lamıştır.	 Sözleşme	 2011	 yılında	 imzaya	 açılmasına	 rağmen	

yürürlüğe	 1	 Ağustos	 2014	 tarihinde	 girebilmiştir.	 Çünkü	

sözleşmenin	yürürlüğe	girmesi	için	8	tanesi	Avrupa	Konseyi	

üyesi	 olan	 	 10	 ülkenin	 sözleşmeyi	 onaylaması	 koşulu	 geti-

rilmiştir.	Bu	koşul	3	yıllık	değerlendirme	sürecinin	ardından	

sağlanmıştır.		

   

	 Sözleşmenin	ana	dili	İngilizce	ve	Fransızcadır.	Sözleşme	

Türkçeye	çevrilmiştir.	Fakat	bu	çeviri	sırasında	bazı	hatalar	,	

orijinal	metin	ile	Türkçeye	çevrilen	sözleşme	metni	arasında	

bazı	çelişkiler	ortaya	çıkmıştır.	Bu	çelişkileri	yazımızın	değer-

lendirme	kısmında	ele	alacağız.

   

	 İstanbul	 sözleşmesi	 uluslararası	 bir	 antlaşmadır.	 Ana-

yasa’mızın	90.maddesi	5.	 fıkrasında	yer	alan	hüküm	gereği	

İstanbul	Sözleşmesi	kanun	hükmündedir		ve	Anayasa’ya	ay-

kırılık	iddiası	ile	Anayasa	Mahkemesine		başvurulamaz,	söz-

leşmenin	iptali	istenemez.	İstanbul	Sözleşmesi	ile	iç	hukuk-

taki	kanunların	farklı	hükümler	 içermesi	sebebiyle	 	çıkacak	

uyuşmazlıklarda	Anayasa’mızın	ilgili	hükmü	gereği	 İstanbul	

Sözleşmesi	esas	alınacaktır.

	 Sözleşmenin	kapsamına	bakıldığında	önem	arz	eden	ilk	

husus	sözleşmenin	barış	ve	savaş	dönemlerinde	de	uygula-

nacak	olmasıdır	.	Yani	sözleşme	herhangi	bir	gerekçe	ile	as-

kıya	alınamaz	,	sözleşme	hükümlerinin	uygulanması	engelle-

nemez.		

	 İstanbul	 Sözleşmesinin	 I.	 bölümünde	 sözleşmenin	 te-

mel	amaçlarına	yer	verilmiştir.	Buna	göre;	
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 •	Kadınları	her	türlü	şiddetten	korumak	,	kadınlara	yöne-

lik	şiddet	ve	aile	içi	şiddeti	önlemek	,	kovuşturmak	ve	orta-

dan	kaldırmak,

 •	 Kadınlara	 yönelik	 her	 türlü	 ayrımcılığın	 ortadan	 kal-

dırılmasına	katkıda	bulunmak	ve	kadınların	güçlendirilmesi	

yolu	dahil	kadın	ile	erkekler	arasındaki	temel	eşitliği	teşvik	

etmek,

 •	Kadınlara	yönelik	şiddet	ve	aile	içi	şiddeti	ortadan	kal-
dırmak	amacıyla	uluslararası	işbirliği	teşvik	etmek,

 •	Kadınlara	yönelik	şiddet	ve	aile	içi	şiddet	mağdurları-

nın	korunması	 ve	bu	mağdurlara	 yardım	edilmesi	 için	 kap-

samlı	bir	çerçeve,	politikalar	ve	tedbirler	geliştirmek,

 •	Kadınlara	yönelik	şiddet	ve	aile	içi	şiddeti	ortadan	kal-
dırmak	 üzere	 bütüncül	 bir	 yaklaşım	benimsemek	 amacıyla	

etkili	işbirliğini	sağlamak	için	kuruluşlara	ve	kolluk	kuvvetle-

rine	destek	ve	yardım	sağlamaktır.

	 Sözleşme	bu	 temel	amaçları	doğrultusunda	hazırlanır-

ken	4	temel	ilke	esas	alınmıştır.Bu	ilkeler	;	Önleme	(	şiddeti	

önleme	)	 ,	Koruma	 (şiddet	mağdurlarını	koruma	)	 ,	Kovuş-

turma	(	şiddet	uygulayanı	soruşturma	)	,	Politikalar	(	kadına	

karşı	şiddetin	sonlandırılmasına	yönelik	politikalar	)

     

	 Sözleşme,	 sözleşmeye	 taraf	 olan	 devletlerin	 vatan-

daşları	 	 kadınlar	 için	 değil	 hukuki	 durumu	ne	 olursa	 olsun	

göçmen	ve	sığınmacı	kadınlar	 için	de	koruma	sağlar.	 İstan-

bul	 Sözleşmesi’nin	 önemli	 bir	 düzenlemesi	 de	 ikametgah	

durumu	 iç	 hukuk	 tarafından	 eş	 veya	 partnerin	 ikametgah	

durumuna	bağlı	olan	şiddet	mağduru	kadınlara,	eş	veya	ev-

lilik	 dışı	 partnerlerinden	 bağımsız	 ikametgah	 izni	 sağlama	

yükümlülüğü	getirmiş	olmasıdır.	Taraf	devletler,	evlilik	bir-

liğinin	sonlanması	durumunda,	ikametgah	durumu	iç	hukuk	

tarafından	 eş	 veya	 partnerin	 ikametgah	 durumuna	 bağlı	

olan	mağdurlara,	özellikle	zor	durumlarda	ve	başvuru	üze-

rine,	evliliğin	veya	ilişkinin	süresine	bakılmaksızın,	bağımsız	

ikamet	izni	verilmesini	sağlamak	üzere,	gerekli	hukuki	veya	

diğer	önlemleri	alacaklardır.	Bağımsız	ikamet	izni	verilmesi	

ve	süresine	 ilişkin	koşullar,	 iç	hukuk	tarafından	düzenlene-

cektir	.

	 Sözleşme’nin	Temel	Haklar,	Eşitlik	ve	Ayrımcılık	Karşıt-

lığı	 başlıklı	 4.maddesine	 göre	 “Bu	 Sözleşme	 hükümlerinin	

Taraflarca	 uygulanışında,	 özellikle	 de	 mağdurun	 haklarını	

koruyacak	 tedbirler	 alınırken;	 cinsiyet,  toplumsal	 cinsiyet,	

renk,	 dil,	 din,	 siyasi	 veya	 başka	 görüşler,	 ulusal	 veya	 top-

lumsal	köken,	ulusal	bir	azınlığa	mensubiyet,	mülkiyet,	do-

ğum, cinsel	yönelim,	cinsiyet	kimliği,	yaş,	sağlık	durumu,	en-

gellilik,	medeni	hal,	göçmenlik	veya	mültecilik	statüsü	veya	

başka	 statüler	 temelinde	 hiçbir	 ayrımcılık	 yapılmayacaktır.	

Buna	göre	İstanbul	Sözleşmesi’nin	öncü	yönlerinden	biri	de,	

LGBTQI	bireylere	yönelik	ayrımcılıktan	doğrudan	ve	net	bir	

biçimde	söz	etmesidir.	Ayrıca	Sözleşme	hane	içi	şiddetin	ta-

nımını	yaparken	“eş”	kavramı	ile	birlikte	“partner”	kavramını	

da	ele	alarak	eşcinsel	bireylerin	içerisinde	olabileceği	ilişki-

lerde	yaşayabilecekleri	hane	 içi	şiddet	vakalarını	da	kapsa-

maktadır.

	 Sözleşme	medeni	durumlarına	bakılmaksızın	tüm	kadın-

ları	şiddetten	korumayı	ve	şiddete	uğramış	kadınların	temel	

hak	ve	özgürlüklerini	,	kişilik	haklarını	korumaya	yönelik	ön-

lemler	 almayı	 amaçlıyor.	 Sözleşmeye	 taraf	 olup	 onaylayan	

devletler	şiddetin	önlenmesi	ve	mücadele	edilmesi	için	ge-

rekli	önlemleri	 almaları,	 özen	yükümlülüğünü	yerine	getir-

meli	ve	şiddetle	vb.	eylemlerle	aktif	olarak	mücadele	eden	

bütüncül	politikalar	benimsemelidir.

   

	 Bu	noktada	sözleşmenin	temel	ilkelerinin	beraber	ger-

çekleştirilmesi	önem	taşır.	Sadece	önlemeye	yönelik	eylem-

ler	 alınması	 yeterli	 değildir.	 Belirtilen	 ilkelerin	 aktif	 olarak	

birlikte	uygulanması	durumunda	sözleşme	hükümleri	daha	

etkin	hale	gelecektir.
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	 Sözleşme,	 	kadına	karşı	şiddeti	ve	aile	 içi	 şiddeti	önle-

meyi	amaçlar.	Burada	şiddet	kavramının	içeriğine	bakılacak	

olursa	sözleşme	şiddet	eylemlerini	kapsarken	dar	bir	yorum	

yapmamıştır.	Aksine	 	her	 türlü	 fiziksel	 şiddet	 	 yanında	her	

türlü	psikolojik	 şiddet	 ,	baskı	 ,	hor	görme	 ,	aşağılama	 ,	ay-

rımcılık	yapma	gibi	eylemler	de	sözleşmede	şiddet	kapsamı	

içine	alınmış	ve	bunlara	yönelik	önlemler	getirilmeye	çalışıl-

mıştır,	ki	bu	eylemlerin	daha	net	saptanabilmesi	için	sözleş-

menin	4.bölümünde	kadına	yönelik	şiddet,	aile	içi	şiddet	ve	

kadınlara	 yönelik	 toplumsal	 cinsiyet	 kavramları	 tanımlan-

mıştır.	Önem	taşıması	açısından	bu	tanımlara		bakacak	olur-

sak	;

 Kadına yönelik şiddet ; kadınlara	fiziksel	,	cinsel	,	psiko-

lojik		veya	ekonomik	zarar	veya	ıstırap	veren	veya	verebile-

cek	toplumsal	cinsiyete	dayalı	her	türlü	eylem	ve	bu	eylem-

lerle	 tehdit	etme	 ,	 zorlama	ve	keyfi	olarak	özgürlüğünden	

yoksun	bırakma	anlamına	gelir.

 Aile içi şiddet ;	aile	içinde	veya	hanede,	mağdur	faille	

aynı	evi	paylaşsa	da	paylaşmasa	da	eski	 veya	 şimdiki	eşler	

veya	partnerler	arasında	meydana	gelen	her	 türlü	 fiziksel,	

cinsel,	 psikolojik	 veya	ekonomik	 şiddet	 içeren	eylemlerdir.	

Burada	dikkat	edilmesi	gereken	en	önemli	husus	sözleşme-

nin	erkeklere,	çocuklara	yönelik	olarak	da	koruma	sağlama-

sıdır.	Aile	içi	şiddet	kapsamında	mağdur	erkek	de	olabilir.	Bu	

durumda	 sözleşmenin	 kapsamında	 aile	 içi	 şiddet	 açıklanır-

ken	kadın-erkek	yönünden	bir	ayrım	yapılmadığı	için	mağdur	

kim	olursa	olsun	korunacaktır.	

 Kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet; ka-

dına	kadın	olması	dolayısıyla	uygulanan	ve	kadınları	orantı-

sız	şekilde	etkileyen	şiddettir. İlk	kez	bir	hukuksal	metinde	

toplumsal	cinsiyet	tanımı	yapıldığından	önem	taşımaktadır.

	 Sözleşme	kadın	 tanımına	kimlerin	gireceğini	de	açıkça	

belirtmiştir.	 Buna	 göre	 18	 yaşın	 altındaki	 kız	 çocukları	 da	

sözleşme	kapsamında	kadın	olarak	kabul	edilmiş	ve	koruma-

ya	alınmıştır.

	 İstanbul	sözleşmesi	Psikolojik şiddeti	(m.	33),	taciz 

amaçlı takibi	(m.	34),	fiziksel şiddeti	(m.	35),	cinsel saldırı 

dahil cinsel şiddeti	(m.	36),	zorla evlendirmeyi	(m.	37),	

kadın sünnetini	(m.	38),	zorla kürtaj ve zorla kısırlaştır-

mayı (m.	39)	ve	cinsel tacizi (m.	40)	tanımlamakta	ve	söz-

leşme	kapsamına	almaktadır	ve	bu	eylemler	ile	ilgili	gerekli	

hukuki	tedbir	ve	önlemleri	alması	için	taraf	devletlere	yü-

kümlülükler	getirmektedir.

	 Sözleşme	orijinal	metninden	Türkçeye	çevrilirken	“ev	içi	

şiddet”	ibaresi	aile	içi	şiddet	olarak	çevrilmiştir.	Orijinal	me-

tinde	ister	evli	olsunlar	ister	olmasınlar	eşler	ve	partnerler	

korunurken	Türkçe	metinde	evli	olan	eş	ve	partnerler	korun-

mak	istenmiştir.	Türkiye’nin	sözleşmenin	hukuki	korumasını	

evlilik	yapmış	olan	çiftlerle	sınırlama	yönündeki	söz	konusu	

politik	 tercihi,	 Anayasa’mızın	 eşitlik	 ilkesini	 (m.	 10/1),	 İs-

tanbul	 	 Sözleşmesi’ni	 (m.	4/3)	 ve	Türkiye’nin	 tarafı	 olduğu	

Birleşmiş	Milletler	Kadınlara	Yönelik	Her	Türlü	Ayrımcılığın	

Ortadan	Kaldırılması	Sözleşmesini	 (CEDAW)	 (m.	1)	 ihlal	et-

mektedir.	Her	ne	kadar	aile	hukukumuza	göre	evliliğe	dayalı	

birlikteliklere	ilişkin	bir	koruma	öngörülmekteyse	de,	evlilik	

dışı	birlikte	yaşayanların	ya	da	tek	ebeveynlerin	de	aile	hu-

kukuyla	ilgili	düzenlemelerin	kapsamında	olduğunun	kabul	

edilmesi	 gerekir.	 Çünkü	Anayasa	m.10,	 “benzeri	 sebepler”	

ifadesiyle	medeni	hale	dayalı	ayrımcılığı	yasaklamış	olduğu	

gibi,	İstanbul	Sözleşmesi	de	farklı	kadın	grupları	arasında	ay-

rım	yapılmasını	yasaklamaktadır.	Madde	4/3	uyarınca,	Taraf	

devletler	bu	Sözleşmede	öngörülen	korumayı	hiçbir	ayrıma		

yer	 vermeksizin	 bütün	 gruplara	 sağlamakla	 yükümlüdür.	

Öte	yandan,	ayrımcılık	yasağı	ile	ilgili	temel	ilkeleri	İstanbul	
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Sözleşmesi’ne	dahil	edilmiş	olan	Birleşmiş	Milletler	Kadınla-

ra	Yönelik	Her	Türlü	Ayrımcılığın	Ortadan	Kaldırılması	Söz-

leşmesi	de,	medeni	duruma	dayalı	ayrımcılığı	yasaklamakta-

dır	.

 Ayrıca	 iç	 hukukumuzda	 cinsel	 saldırı	 olarak	 nitelendi-

rilen	eylemler	 sözleşme	de	 tecavüz	olarak	adlandırılmıştır.	

Buna	benzer	birçok	çevirisi	hatası	yüzünden	orijinal	metin	ve	

Türkçeye	çevrilen	metin	arasında	farklılıklar	vardır.	Bu	fark-

lılıkların	nedeni	sözleşmeyi	çevirenlerin	sözleşmeye	tam	ha-

kim	olmamasından	kaynaklanmıştır.	İki	metin	arasında	farklı-

lıklar	olmasına	rağmen	esas	alınacak	metin	orijinal	metindir.	

Çünkü	Türkiye’nin	de	tarafı	olduğu	1969	tarihli	Antlaşmalar	

Hukuku	Hakkında	Viyana	Sözleşmesi	m.	33	uyarınca,	ulusla-

rarası	 sözleşmelerin	 orijinal	metinleri	 bağlayıcıdır.	 Türkiye,	

İstanbul	Sözleşmesi’ne	herhangi	bir	çekince	de	koymadığın-

dan,	Türkiye	açısından	bağlayıcı	olan,	hatalı	ve	eksik	Türkçe	

çeviriler	değil,	orijinal	metinlerdir.

	 İstanbul	Sözleşmesi	taraf	devlere	şiddeti	önleme	ve	en-

gelleme	,	eşitlik	ilkesinin	toplumun	her	kesiminde	uygulan-

masını	,	ayrımcılığın	yapılmaması	için	gerekli	ortamın	oluştu-

rulması	 konusunda	gerekli	 önemlerin	 alınması	 için	 yüküm-

lülükler	 getirmektedir.	 Taraf	 devletler	 toplumda	 insanlar	

için	“şiddetten arınmış bir toplum”	düzeni	sağlamak	ile	yü-

kümlüdür.	Burada	özen	yükümlüğünün	kapsamına	özellikle	

devlet	adına	faaliyet	gösteren	kişiler	girmektedir.	Örneğin	

hakimler,	savcılar	,	kolluk	görevlileri	gibi	kişiler	önlerine	ge-

len	vakıa	ve	somut	durumlarda	öncelikle	şiddet	olayı	meyda-

na	gelmemiş	 ise	gelmesini	engellemek	 ,	gelmişse	tekrarını	

engellemek	 ve	 ister	 şiddet	meydana	gelsin	 ister	 gelmesin	

mağduru	korumak	adına	gerekli	hukuki	ve	sosyal	korumaları	

sağlamak	için	özen	göstermelidir.	

	 İlk	 kez	 toplumsal	 cinsiyetin	 tanımlandığı	 İstanbul	

Sözleşmesi’ne	taraf	devletler	şiddet	ile	mücadele	konusun-

da	mevcut	politikalarını	gözden	geçirerek,	şiddet	ile	gerçek	

anlamda,	etkin	olarak	mücadele	edebilecek	aktif	,	bütüncül	

politikalar	 benimsemelidir.	 Bu	 politikaların	 öncelikli	 amacı	

toplumda	 kadının	 güçlendirilmesi	 olmalıdır.	 İstatistik	 veri-

lere	bakıldığında	genel	olarak	kadınların	 toplum	 içerisinde	

mağduriyet	 oranının	 yüksekliği	 göze	 çarpar.	 Türkiye	 İsta-

tistik	Kurumu	2016	mart	ayında	yayınlanan	 raporuna	göre	

Türkiye	nüfusunun	%49.8’nin	kadın	olduğunu,	okuma	–yaz-

ma	 bilmeyen	 kadın	 oranının	 erkeklere	 oranla	 5	 	 kat	 fazla	

olduğunu,	kadınların	 istihdam	oranının	erkeklerin	 istihdam	

oranının	 yarısı	 kadar	 olduğunu,	 kadınların	 tüm	 eğitim	 dü-

zeylerinde	erkeklerden	daha	düşük	ücret	aldığını,	her	10	ka-

dından	4’nün	eşinden	veya	birlikte	yaşadığı	kişiden	fiziksel	

şiddet	gördüğünü	raporlamıştır.	Toplumda	ve	ailede	kadına	

biçilen	roller,	kadının	fiziksel	güçsüzlüğü,	çoğu	kadının	eko-

nomik	yetersizliği,	eğitimsizliği	yüzünden	kadınlar	çeşitli	şid-

det	eylemlerine	maruz	kalmakta	ve	ses	çıkarmamaktadır.	
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	 Sözleşmede	taraf	devletler	için	öngörülen	yükümlülük-

lerden	biri	de	sivil	toplum	kuruluşlarının	şiddet	ile	mücade-

lesinde	gerekli	olduğunda		mali	kaynak	sağlamasıdır.	

 

	 Sözleşmenin	 önleme	 bölümünde;	 taraf	 devletlere	 ka-

dınların	 aşağı	 bir	 cins	 olduğunu,	 toplumdaki	 kalıp	 roller	

düşüncesine	 dayanan	 ön	 yargıların,	 örf	 ve	 adetlerin,	 gele-

neklerin,	toplumda	kadın	ve	erkek	arasında	fark	olması	için	

mevcut	sosyal	ve	kültürel	modellerin	değişmesini	sağlamak,	

savunmasız	 hale	 gelen	 insanların	 ihtiyaçlarını	 karşılamak,	

şiddetin	 ve	 çocuklar	 üzerindeki	 etkilerinin	 önlenmesi	 için	

farkındalıkların	arttırılması,	sözleşmenin	ana	amaçlarını	kap-

sayan	ilkelerin	eğitim-öğretim	materyali	olarak	her	seviyeye	

uygun	biçimde	müfredatlara	eklenmesini,	devlet	adına	faa-

liyet	gösteren	karar	mekanizmalarının	eğitilmesini,	 şiddeti	

önleyici	müdahaleler	ve	şiddet	failleri	için	tedavi	programları	

uygulayarak	şiddetin	tekrarlanmasını	engellemek,	özellikle	

özel	sektörün	ve	medyanın	tüm	bu	amaç	ve	yükümlülüklerin	

sağlanmasında	aktif	olarak	yer	almasını	içeren,	insan	hakları	

ve	özgürlüklerini	odak	alan	yükümlülükler	yer	almaktadır.	

	 Sözleşmenin	koruma	ve	destek	bölümünde		taraf	dev-

letlerin	alacağı	tedbir	ve	önlemlerin	kapsamında,	kadına	yö-

nelik	şiddet	ve	aile	içi	şiddeti	toplumsal	cinsiyet	temelinde	

anlamaya	 çalışacağını,	 mağdurların	 insan	 haklarına	 ve	 gü-

venliğine	odaklanacağını,	mağdurlar,	failler	ve	çocuklar	için	

bütüncül	yaklaşımlar	benimseyeceğini,	ikinci	mağduriyetleri	

önleme	ve	kadınların	güçlenmesini	,	ekonomik	bağımsızlığı-

nı	kazanması	ve	özel	olarak	korunmaya	ihtiyacı	olan	mağdur-

ların	özel	 ihtiyaçlarının	karşılanması	amaçları	yer	alır.	Buna	

göre	Sözleşme	ile	mağdurlar	için	şiddet		ve	sonrasındaki	iyi-

leşme	döneminde	uzman	desteği	alma,	kalacak	güvenli		yeri	

olmayanlar	için		sığınma	evleri,	mağdurların	anladıkları	dilde	

destek	ve	bilgi	hizmetleri,	yasal,	psikolojik	danışmanlık,	mali	

yardım,	konut,	eğitim-öğretim,	iş	bulma	gibi	destek	hizmet-

leri,	mağdurlara	 toplu	 ya	 da	 bireysel	 şikayet	 haklarını	 kul-

lanmaları	ve	bu	haklara	erişebilmeleri	için	destek	verilmesi	

imkanları	mevcuttur.	Aynı	zamanda	şiddet	ile	ilgili	tavsiye	ve	

bilgi	verilmesi	için	7/24	saat	açık		ve	ücretsiz		olarak	hizmet	

verecek	telefon	yardım	hizmetleri	imkanı	yer	almaktadır.	Ül-

kemizde	buna	paralel	olarak	“ALO	183	hattı”	her	türlü	kadın	

şiddeti,	aile	şiddeti	konusunda	7/24	saat	hizmet	vermekte-

dir.

	 Taraf	 devletler	 önleme,	 koruma	 ve	 destek	 yükümlü-

lüklerini	 yerine	 getirirken	 toplumsal	 cinsiyet	 duyarlılığına,	

kadının	 güçlendirilmesi,	 şiddetle	 mücadelede	 eşgüdümlü	

ve	kapsamlı	politikalar	benimsemeyi,	şiddetle	mücadelede	

aktif	olarak	rol	alması	gereken	sivil	toplum	kuruluşlarına	ve	

hükümet	dışı	kuruluşlara	yeterli	mali	destek	ve	kaynak	yar-

dımında	bulunmayı	ve	bu	kuruluşlar	ile	aktif	bir	şekilde	işbir-

liği	içinde	olmayı,	özel	sektör	ve	medyanın	gücü	kullanılarak	

mücadelede	işbirliği	yapmayı,	şiddet	ve	sonuçları	konusun-

da	araştırma,	veri	toplama	ve	bu	verileri,	bilgileri	paylaşma	

ilkelerine	uymalı	ve	tüm	bu	ilkelerin	uygulanabilmesi	için	ko-

ordinasyon	birimleri	kurmalıdır.

	 Sözleşme	taraf	devletlere	Sözleşme’nin	fiziksel	şiddet,	

cinsel	saldırı	dahil	cinsel	şiddet,	 	zorla	evlilik,	kadın	sünne-

ti	 ve	 zorla	 kürtaj	 ve	 zorla	 kısırlaştırma	maddeleri	 uyarınca	

belirlenen	 suçların	 soruşturulması	 veya	 kovuşturmalarının;	

suçun	kısmen	veya	tamamen	taraf	devlette	işlenmesi	duru-

munda	suçun	mağdur	tarafından	bildirilmesi	veya	şikayette	

bulunulmasına	bağlı	olmamasını	ve	mağdur	şikayetini	veya	

ifadesini	geri	alsa	bile	kovuşturmanın		devam	etmesini	sağ-

lamak	üzere	gerekli	hukuki	veya	diğer	önlemlerin	alınması	

yükümlülüğünü	yüklemektedir.

	 Taraf	devletler,	Sözleşme	kapsamındaki	şiddet	eylemle-

rinde	arabuluculuk	ve	uzlaştırma	da	dahil,	zorunlu	alternatif	
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uyuşmazlık	çözüm	süreçlerini	yasaklamak	üzere,	gerekli	hu-

kuki	veya	diğer	önlemleri	alacaklardır.	Bu	düzenleme	önem	

taşımaktadır.	Özellikle	 bu	 tür	 alternatif	 çözüm	 yöntemleri	

zorunlu	tutulduğunda	ve	mahkeme	süreçlerinin	yerini	aldı-

ğında,	olumsuz	birtakım	sonuçlar	da	ortaya	çıkabilir.	Şiddet	

mağdurları,	alternatif	çözüm	süreçlerine,	hiçbir	zaman	fail-

lerle	eşit	düzeyde	giremezler.	Mağdurların	utanç,	çaresizlik	

ve	güçsüzlük	duygularıyla	baş	başa	bırakılmaları,	buna	kar-

şılık	 faillerin	 güç	 ve	 egemenlik	 duygusuna	 kapılmaları	 bu	

tür	suçların	doğasında	vardır.	Bu	yüzden	yapılan	düzenleme	

önem	taşır.

	 Sözleşme	 kapsamında	 elde	 edilen	 kişisel	 veriler,	 1981	

tarihli	 “Kişisel	Verilerin	Otomatik	 İşlemden	Geçirilmesi	 Sü-

recinde	Bireylerin	Korunması	Hakkında	Avrupa	Konseyi	Söz-

leşmesi”	uyarınca,	Taraf	devletlerce	üstlenilen	yükümlülük-

leri	müteakiben	saklanır	ve	kullanılır.	Bu	hüküm,	bu	Sözleş-

me	kapsamındaki	her	tür	şiddet	fiiline	ilişkin	kişisel	verilerle	

ilgilidir.	Sözleşme,	özellikle,	kişisel	verilerin	yalnızca	belirti-

len	yasal	amaçlar	için	muhafaza	edilebileceğini,	bu	amaçlar	

dışında	 hiçbir	 şekilde	 kullanılamayacağını	 belirtmektedir.	

Ayrıca,	bu	tür	verilerin,	veri	konusu	kişinin	teşhisine	izin	ve-

recek	şekilde	muhafaza	edilemeyeceği	ve	verileri	muhafaza	

süresinin	de	kayıt	ve	muhafazayı	gerektiren	amaçlar	açısın-

dan	gerekli	süreden	uzun	olamayacağı	öngörülmektedir.	Bu	

Sözleşme	ayrıca	 verilere	 izinsiz	 girilmesini,	 değiştirilmesini	

ve	 açıklanmasını	 önleyici	 güvenlik	 önlemlerinin	 alınmasını	

zorunlu	tutmaktadır

	 İstanbul	 sözleşmesinde	 iki	 aşamalı	 bir	 denetim	 me-

kanizması	 vardır.	 Sözleşmenin	 ilk	 denetim	 mekanizması	

GREVIO’dur.	 GREVIO	 sözleşmeye	 taraf	 her	 devlet	 tarafın-

dan	önerilen	üyelerden	oluşan	bir	uzmanlar	komitesidir.	Tür-

kiye	GREVIO’ya	üye	olarak	Feride	Acar’ı	göstermiştir.	Feride	

Acar	diğer	taraf	devletlerin	oybirliği	ile	yönetim	kurulu	baş-

kanlığına	seçilmiştir.	Böyle	bir	uluslararası	platformda	baş-

kan	olarak	bir	Türk	üyenin	seçilmesi	ülkemiz	açısından	gurur	

kaynağıdır.	Feride	Acar’ın	kadın	hakları	ve	toplumsal	cinsiyet	

alanlarında	önemli	çalışmaları	bulunmaktadır.	1994-2003	yıl-

ları	arasında	ODTÜ	Kadın	Çalışmaları		Anabilim	Dalı		ve	Yük-

sek	 Lisans	 programlarının	 kurucu	 başkanı	 olarak	 görevde	

bulunmuştur.	Ayrıca	Birleşmiş	Milletler	ve	Avrupa	Birliği	gibi	

birçok	uluslararası	kurumlarda	danışman	olarak	hizmet	ver-

miş,	1997	yılında	Birleşmiş	Milletler	Kadınlara	Karşı	Ayrımcı-

lığın	Ortadan	Kaldırılması	Komitesine	(CEDAW	)	üye	olarak	

seçilmiş;	röportör,	başkan	yardımcılığı	,	başkanlık	gibi	görev-

lerde	bulunmuştur.	2015	yılından	beri	ortaya	çıkış	süreci	ve	

hazırlanmasında	aktif	olarak	yer	aldığı	İstanbul	Sözleşmesi-

nin	denetim	mekanizmasında	yönetim	kurulu	görevini	 icra	

etmektedir.

	 GREVIO	kuruluş	aşamasından	2016	Mart	ayına	kadar	4	

toplantı	yapmış	ve	bu	toplantıların	 temel	konusu	üye	dev-

letlere	gönderilecek	soru	kağıdı	olmuştur.	2016	Mart	ayının	

ilk	 haftasında	 yapılan	 5.toplantıda	 üye	 devletlere	 gönde-

rilecek	 olan	 soru	 kağıtları	 standart	 formda	 hazırlanmış	 ve	

GREVIO’nun	web	sitesinden	yayınlanmıştır.
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 Üye	devletlere	gönderilecek	olan	ilk	soru		kağıtları		bilgi	

edinme	amaçlı	olup	 tüm	 taraf	devletlere	 sıra	 ile	 aynı	 soru	

kağıdı	 gönderilecektir.	 Gönderilen	 soru	 kağıtları	 için	 taraf	

devletlere	 	 4	 aylık	 bir	 süre	 tanınacak,	 bu	 sürenin	 sonunda	

her	devletin	soru	kağıdına	verdiği	cevaplar	ayrı	ayrı	değer-

lendirilip	ülkelerdeki	sorunların	niteliğine	göre	2.	soru	kağıt-

ları	her	devlete	ayrı	olarak	hazırlanacaktır	.	Artık	bu	aşamada	

standart	formlar	değil,	her	taraf	devletin	mevcut	sorunlarını	

çözme	ve	bu	sorunların	engellenmesi	için	her	taraf	devlete	

sorunlarının	niteliğine	özgü	soru	kağıtları	hazırlanacak;	böy-

lece	sorunlara	gerçek	anlamda	vurgu	yapılmış,	her	ülkedeki	

mevcut	sorunlar	tespit	edilmiş	olunacaktır.	Şu	an	gönderilen	

ilk	soru	kağıtlarına	cevap	veren	ülkeler	Monaco	ve	Fransa’dır.	

Bu	ülkeler	sorulara	verdikleri	cevaplar	itibariyle	değerlendi-

rilmeye	alınıp	2.soru	kağıtları	hazırlanacaktır.

	 Ayrıntılı	olarak	hazırlanmış	2.soru	kağıtlarına	verilecek	

cevaplar	devlet	raporlarını	oluşturacaktır.	Bu	raporlar	GRE-

VIO	 tarafından	 denetlendikten	 sonra	 her	 ülke	 ile	 ayrı	 ayrı	

olarak	temsilcileri	 ile	Strazburg’da	görüşmeler	gerçekleşti-

rilecek,	devlet	raporlarında	yer	alan	muğlak,	çelişkili,	aydın-

latılması	gereken	haller	için	devlet	yetkililerine	sorular	soru-

lacaktır.	Devlet	 yetkilileri	 ile	 yapılan	görüşmelerin	kamuya	

ve	 sivil	 toplum	 kuruluşlarına	 açık	 olup	 olmayacağının	 belli	

olmadığı,	bu	sürecin	uygulama	ile	oluşacağı	düşünülüyor	.

	 Devlet	yetkilileri	ile	yapılan	görüşmelerden	sonra	GRE-

VIO	heyeti	her	ülkeyi	ziyaret	edecek	ve	ülkeler	hakkındaki	

taslak	 raporunu	 oluşturacaktır.	 Söz	 konusu	 rapor,	 ilgili	 ül-

kelere	gönderilecek	ve	varsa	diyecekleri	ile	katkıları	istene-

cektir.	 İlgili	devletlerin	 rapor	 ile	 ilgili	beyan	ve	katkıları	da	

değerlendirildikten	sonra	GREVIO,	her	taraf	devlet	için	nihai	

değerlendirme	 raporunu	 ve	 sonuçlarını	 hazırlayacak,	 ilgili	

devlet	ve	taraf	komitesine	bu	raporu	gönderecektir.

	 Nihai	 değerlendirme	 ve	 sonuçların	 taraf	 komitesine	

gönderilmesi	ile	taraf	komitesinin	denetim	mekanizması	iş-

lemeye	başlayacaktır.		Taraf	komitesi	sözleşmeye	taraf	olan	

her	devletin	 üyelerinden	oluşan	 siyasal	 bir	 organdır.	 Taraf	

komitesi	Nihai	raporu	inceledikten	sonra	ilgili	devlete	gön-

derecektir.	Nihai	değerlendirme	raporunun	siyasal	bir	organ	

tarafından	ilgili	devletlere	gönderilmesinin	bir	güç	ve	ağırlık	

taşıyan	bir	usul	olduğunu	belirten	Acar,	GREVIO	ve	taraf	ko-

mitesi	arasında	bir	işbirliği	olduğunun	ve	taraf	komitesinin,	

GREVIO’nun	raporlarını	onaylama	merkezi	olmadığını	belir-

tiyor.

	 GREVIO	 	 hakkında	 en	 merak	 edilen	 noktalardan	 biri,	

GREVIO’ya	 bireysel	 başvurunun	 olup	 olmayacağıdır.	 Yapı-

lan	açıklamalara	göre	bireysel	başvuru	yolu	şu	an	mümkün	

gözükmüyor.	Ancak	GREVIO	hakkında	verdiği	bir	röportajda	

Feride	Acar,	GREVIO’nun	tek	tek	vaka	temelinde	soruşturma	

yetkisinin	olmadığını,	ancak	yapılan	bireysel	başvuruların	il-

gili	devlet	denetlenirken	göz	önüne	alınacağını	belirtmiştir.	

Ayrıca	GREVIO	acil	ve	vahim,	yaygın	ihlal	durumlarında,	ilgili	

devlete	yönelik	bir	soruşturma	açma	yetkisi	vardır.

 

	 Tüm	bu	anlatılanlar	uluslararası	düzeyde	ve	iç	hukuku-

muzda	Sözleşmenin	önemini	ortaya	koymaktadır.	Sözleşme	

2014	 yılında	 yürürlüğe	 girmesine	 ve	 dünyada	 şiddetin	 ön-

lenmesi	 konusunda	 “altın	 standartlar”	 içermesine	 rağmen	

sözleşmenin	etkin	olma	 süreci	 daha	uzun	 zaman	alacaktır.	

Türkiye	gönderilen	 soru	 kağıdına	2017	 yılında	 cevap	 vere-

cektir.	Her	devletin	cevap	süreleri	ve	her	devlet	için	yapıla-

cak	inceleme	dönemleri		farklı	zamanlara	rastlayacaktır.	Sü-

reç	her	devlet	için	farklı	işleyecek	olup	her	devlete	sıra	gele-

ne	kadar	zaman	geçecektir.	Yani	sözleşme	yürürlüğe	girmesi	

ile	aktif	bir	önleme	ve	engelleme	politikası	içermemektedir.	

Ayrıca	Sözleşmeye	 taraf	devletlerin	 çekince	koyma	hakları	
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da	vardır.	Ancak	 sözleşmenin	kapsamı	 ve	 tanımlar	 kısmına	

çekince	konulamaz.	Tüm	taraf	devletlerde	aynı	şekilde	kap-

sam,	şiddet	ve	aile	içi	şiddetin	tanımı	uygulanacaktır.	Sözleş-

mede	çekince	koyma	imkanı	olan	maddeler	sözleşmenin	son	

kısmında	belirtilmiştir.	Örneğin	tazminat	başlıklı	maddenin	

2.fıkrasında	 zararları	 karşılanamayanlara	 devlet	 tazminatı	

imkanı	tanınmıştır.	Devletler	ister	ise	bu	tazminat	konusun-

da	miktar	konusunda	çekince	koyabilirler.	Ve	her	devlet	 is-

tediği	zaman	Avrupa	Konseyi	Genel	Sekreterliği’ne	yapacağı	

bir	bildirimle	sözleşmeyi	feshedebilir.	

	 Tüm	 bu	 çekince	 ve	 fesih	 hakları	 ve	 süreç	 düşünüldü-

ğünde	 sözleşmenin	 şiddeti	 önleme	 konusundaki	 etkinliği	

hakkında	 beklentinin	 yüksek	 olmaması	 gerekir.	 Sözleşme-

nin	uluslararası	bir	bağlayıcılığı	 ve	 yaptırımı	olmakla	birlik-

te,	asıl	önemli	olan	iç	hukuk	mevzuatımızla		bu	sözleşmenin	

paralelleştirilmesi	ve	uygun	tedbirlerin	alınmasıdır.	Daha	da	

önemlisi,	bugüne	kadar	meydana	gelen	şiddet	vakıalarının	

incelenerek	sorunların	tespit	edilmesi	ve	her	sorun	için	özel	

çözüm	önerilerinin	geliştirilmesi	atılacak	en	önemli	adımdır.	

Örneğin	Türkiye’deki	kadın	cinayetleri	istatistikleri	incelen-

diğinde	 boşanmak	 isterken	 öldürülen,	 boşandıktan	 sonra	

öldürülen	kadın	sayısı	cinayetlerin	önemli	bir	yüzdesini	oluş-

turmaktadır.	Bu	tablo	insanların	boşanma	sırasında	ve	son-

rasında	destek	almaya	 ihtiyacı	olduğunu	gösterir.	 İç	hukuk	

mevzuatımızda	 yapılacak	bir	 çalışma	 ile	bu	destek	hizmeti	

zorunlu	 hale	 gelebilir,	 şiddetin	 önlenmesi	 için	 önemli	 bir	

adım	atılmış	olabilir.

	 Gene	 aynı	 şekilde	 karar	mekanizmalarının	 özel	 olarak	

eğitilmesi,	 karar	mekanizmalarına	da	uygun	aralıklarla	psi-

kolojik	destek	verilmesi	gerekir.	Her	gün	çok	sayıda	şiddet	

olayına	tanık	olan	bu	mekanizmalarda	yer	alan	personelin,	

şiddet	 ve	mağdurlarına	 ilişkin	 tutum	 ve	 davranışları	 konu-

sunda	 eğitilmesi	 gerekir.	 Kadın	 ölümlerine	 bakıldığında	

çoğu	kurbanın	koruma	altında	olduğuna	ya	da	koruma	talep	

ettiğine	yönelik	 veriler	görülmektedir.	Bu	durumda	sorgu-

lanması	gereken,	devletin	koruma	ve	engelleme	politikaları-

nın	pasifliği	ve	işlevsizliği	olmalıdır.	

	 Günümüz	dünyasında	etkisi	 artan	 internetin	 ve	 sosyal	

medyanın	doğru	kullanımı	özellikle	yeni	nesilin	eğitimi	 için	

çok	önemlidir.	Bireyler	ve	çocuklar	üzerinde	etkisi	fazla	olan	

televizyon	 yayınları	 bilinçli	mesajlar	 vermeli,	 özellikle	 dizi-

lerdeki	 kalıplaşmış	 kadın	 rollerinden	 vazgeçilmeli,	 kadının	

toplum	içerisinde	etkinliği	arttırılmalı,	ülkenin	her	yerindeki	

bireyler	eğitim	alma	hakkına	erişebilmeli	ve	her	 insanın	in-

san	oluşundan	dolayı	şiddet	vahşetine	maruz	kalmaması	için	

yetkililerin	gerekli	önlemleri	almalıdır.

	 Şiddet	 küresel	 bir	 insanlık	 sorunudur.	 Toplumun	 her	

kesiminden	 farklı	 bireyler	 şiddet	mağduru	 olabilmektedir.	

İstanbul	sözleşmesi,	kadına	karşı	 şiddet	ve	aile	 içi	 şiddetin	

önlenmesi	için	hazırlanmış	önemli	bir	uluslararası	işbirliğidir.	

Anlatmaya	çalıştığımız	kadarıyla	içerdiği	hükümler,	mağdur-

lara	sağladığı	olanaklar	itibariyle	şiddetin	her	türlüsünün	ön-

lenmesi	konusunda	zaman	içinde	etkili	olacaktır.	Sözleşme-

ye	daha	birçok	devletin	taraf	olacağı	ve	kapsamının	geniş-

leyeceği	düşünülmektedir.	Ülkemiz	ve	tüm	dünya	açısından	

şiddetin	 önlenmesi	 ve	 kadınlara	 karşı	 ayrımcılığın	 ortadan	

kaldırılması	için	etkin	olması	temennisi	ile	…
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“Aile	 ve	 Toplumda	 Kadının	 Yeri	 ve	 Yersizliği”	 İzmir	 Barosu	
Kadın	Hakları	Danışma	ve	Hukuk	Araştırmaları	Merkezi	 ta-
rafından	23	Ekim	2016	günü	Prof.	Dr.	Üstün	Dökmen’in	katı-
lımıyla	“Aile	ve	Toplumda	Kadının	Yeri	ve	Yersizliği”	adlı	bir	
konferans	düzenlendi.
 
	 Yaklaşık	dört	yüz	kişinin	katıldığı	konferans	İzmir	Baro-
su	Avukat	Nevzat	Erdemir	Konferans	Salonu’nda	yapıldı.
 
	 Konferansın	açılış	konuşmasını	yapan	 İzmir	Barosu	Yö-
netim	Kurulu	Üyesi	Av.	Nuriye	Kadan, “şiddetin	kol	gezdiği-
ni	belirterek,	şiddetin	tarafı	ve	mağduru,	en	çok	zarar	gö-
reni	hep	kadın” oluyor	dedi.	Kadınların	iş,	sosyal,	toplumsal	
hayatları	 ve	 rollerine	 direk	müdahalelerde	 bulunulduğunu	
dile	getiren	Av.	Nuriye	Kadan, “demeç,	röportaj,	sohbet	ve-
sair	konuşmaların	sonu	olumsuz	örnekleme	ile	kadınla	bi-
tiriliyor.	  Cinsiyetçi	bakış	ölüme	bile	konu	yapılıyor” dedi. 
 
	 Prof.	 Dr.	 Üstün	 Dökmen,  “Şiddetle	 mücadele	 edece-
ğiz,	yılmayacağız,	bu	mücadelede	yılmaz	kişiler	olacağız,	
mücadelemiz	ancak	pozitif	bilimle	güç	bulacaktır	diyerek	
başladığı” konuşmasında;	   
 
	 “Cumhuriyetin	başlarında	var	olan	kadın	erkek	eşitli-
ğinin	50’li	 yıllardan	 itibaren	pozitif	 bilimden	uzaklaşma-

ya	başladıktan	sonra	kadın	aleyhine	geliştiğini	ve	gelinen	
nokta	da	erkek	egemen	bir	toplum	olduğumuzu	söyleyerek	
“pozitif	 bilimden	 uzaklaştıkça	 ne	 kadar	 eğitim	 yapsanız	
da	bu	şiddeti	ve	eşitsizliği	önleyemezsiniz” dedi.
 
	 Dökmen	sözlerini, “evet	şiddet	var,	mücadele	de	edelim	
ama	şiddetin	 soğuk	yüzü	 ile	mücadele	ederken	o	kapka-
ranlık	odadan	içeri	sızılan	ışığı	da	görmezden	gelmeyelim.	
Yılgın	değil	yılmaz	yapımızla	üstesinden	geliriz	sorunların.	
Mustafa	Kemal	Paşa	İstanbul	Boğazı’nda	demir	atmış	on-
larca	 İngiliz	 gemisine	baktığında	 ‘geldikleri	 gibi	 giderler’	
demeseydi	Kurtuluş	Savaşı	zaferle	sonuçlanır	mıydı?” şek-
linde	bitirdi.

AİLE VE TOPLUMDA

KADININ YERİ VE YERSİZLİĞİ
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 Kentin	adı	ister	Amazon	Kraliçesinden,	ister	güzel	koku-
lu	Arabistan	Mersini	Ağacı’ndan	gelmiş	olsun,	şu	bir	gerçek	
ki	SMYRNA/İZMİR	kadın	şehridir.	Kadının	herhangi	bir	şeye	
adını	vermesi	veya	estetiksel	açıdan	yaptığı	çağrışım	nedeni	
ile	yerin	adının	kadın/sal	olması	büyük	bir	başarıdır.	Kentim,	
mücadele,	güzel	koku,	somut	veya	soyut	güzel	olan	her	şeyi	
bir	arada	taşıdığı	için	İzmir’dir.
     
	 Kadın	şehri	SMYRNA,	(Tepekule)	tek	odadan	oluşan	bah-
çe	 içinde	evlerle	köy	düzeninde	bir	yerleşke	 iken	SMYRNA	
AGORAsı	-	anıtlar	dışında	-	yatay	bir	plana	sahiptir,	 iki	katlı	
yapılardan	oluşmaktadır.	
   
	 Bayraklı	 Höyüğü	 (Tepekule),	 Kadifekale	 (Pagos),	
SMYRNA	Agorası	İzmir	Körfezini	dantel	gibi	sararken	kentin	
ve	kentlinin	güneşli	güzel	günlerine	engel	olmaması	hedef-
lenmiştir.	 	 Kentin	 nefes	 alması	 sağlanmış,	 volkanik	 toprak	
yapısı	nedeni	ile	şehrin	NARİN	bir	temel	üzerine	kurulmasına	
dikkat	edilmiştir.	Adeta	şehrin	bu	yapısının	ölümsüz	olacağı,	
her	gelenin	bu	kaygıyı	taşıyacağı	düşünülmüştür.	
	 Narin	 şehir	 SMYRNA’da,	 manzara	 her	 yerde	 aynıdır.		
Pagos’da,	Tepekule’de,	yatay	zeminde	kurulu	Agora’da	yön	

hep	denize,	geniş	ufuklara	doğrudur.		Güneş	sımsıcak,	insa-
nın	içini,	yüzünü	aydınlatan	ışıklarını	şehre	vurdu	mu,	hiçbir	
gölge	körfezin	güzelliğini	ufkun	sonsuzluğunu	izlemeye	en-
gel	olamaz.	Cinsiniz,	kim	olduğunuz,	nereden	gelip	nereye	
gittiğiniz	önemli	değildir.		Yani	şehrin	yapısında,	her	halinde	
EŞİTLİK	vardır.	 İçinde	kadın	olan	her	şey	zaten	doğal	yapısı	
gereği	eşitliği	çağrıştırmaz	mı?

	 Kadın	 şehri	SMYRNA,	EŞİTLİK	 şehri	SMYRNA…	 	Gülen	
SMYRNA’dan,	 ağlayan	 İZMİR’e...	 Gülmek	 Smyrna’ya	 M.Ö	

GÜLEN SMYRNA,

AĞLAYAN İZMİR 

Av. Meliha YAMAN YURDUGÜL
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3000	yılından	gelip	MS.21.yüzyılda	son	bulacak	bir	ruh	hali	
mi	olmalıydı?	Toplam	5000	yıllık	tarihi	ile	İZMİR’in	her	alan-
da	“	kadın	duyarlılığına”	göre	yapılanması	gerekmez	miydi?	
Smyrna	bal	damlayan	incirleri,	Kraliçe	Smyra’nın	gözleri	gibi	
buğulu	zeytini	 ile	sonsuza	dek	gülemez	miydi,	meltemiyle,	
imbatıyla	narin	narin	salınamaz	mıydı?		Şu	manzarayı	görün-
ce	demek	ki	gülemezmiş	demekten	başka	yanıt	bulamıyor	
insan.	 	O	artık	Gülen	SMYRNA	değil,	Ağlayan	İZMİR.	 	Yatay	
şehir	 yani	 KÖY	 SMYRNA	 yerini,	 Dikey	 şehir	 yani	MODERN	
İZMİR’e	bıraktı.	Bu	haliyle	İzmir	ağlıyor.	KENT	ARTIK	ERKEK.
     
	 Rantsal	 dönüşüm,	 kentsel	 dönüşüm,	 21.yy	mimari	 ya-
pısı,	 şehrin	 kalabalığı…	 Kimin	 umurunda	 gülen	 SMYRNA,	
kimin	umurunda	köy	düzenine	sahip	tek	katlı	yapılar,	kimin	
umurunda	 toprağın	 volkanik	 yapısı,	 deprem	 kaygısı,	 insan	
yaşamı?	Kadınsal	kaygılar,	kadın	bakışının	sonucu	eşitlik	an-
layışı	kimin	umurunda,	gülen	şehir	Smyrna’	nın	yerini	ağla-
yan	şehir	İzmir	aldı.
     
	 Erkek	şehir	 İzmir,	şiddete	teslim	olan	modern	şehir	 İz-
mir…	Sahilinde	 insanların	 denize	 ve	 güneşe	doyduğu,	 dağ	
eteklerinde	rüzgârla	dans	eden	çiçeklerin	kokusuna	seyirten	
keçilerin	otladığı,	ovalarında	beyaz	pamuk,	kehribar	tütünün	
renk	cümbüşü	oluşturduğu	Smyrna’nın	yerini	binaların	ara-
sında	 telaşla	koşturan,	 yarı	 aç	yarı	 tok,	gelecekten	ümitsiz	
insanların	tıkıldığı	beton	şehir	İzmir	aldı.	Bu	haliyle	modern	

mimari,	şiddet	içeren	yapısı	 ile	şehre	imzasını	attı.	Alaybey	
–	Bayraklı,	Bayraklı	–	Konak,	Konak	–	 İnciraltı,	SMYRNA’nın	
boynundaki	İNCİ	KOLYE	iken	İZMİR’in	KASLI	KOLLARINA	VE	
OMUZLARINA	dönüştü.	Önünde	bu	kadar	kaslı	bir	erkek	var-
ken	arkadaki	sen,	nasıl	görüneceksin,	neyi	göreceksin?	Göl-
gesi	o	kadar	büyüktür	ki	arkasındaki	hiçbir	şeye	güneş	değe-
mez,	güneşin	 ışıkları	 ile	beslenemeyen	her	şey	solar,	çürür	
ve	doğal	son	gerçekleşir.							

	 İzmir	 şehri	 gökdelenlere	 teslim	dikey	bir	 şehir	 olabilir	
mi?	 İzmir	gölgesi	 soğuk,	 yapısı	 soğuk,	güneşi	 kesen,	nefes	
almayan,	masmavi	de	olsa	kışın	soğuğu,	yazın	sıcaklığı	arttı-
ran	camlar	şehri	olabilir	mi?	Toprak	şehir,	seramik	şehir,	yeşil	
şehir,	çiçekleri	alına	moruna	karışmış,	maviliğinde	martıların	
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gövde	gösterisi	yaptığı	rengârenk	şehir	SMYRNA	değil	midir	
özlemi	duyulan?		
 
	 Başı	göğü	deler	-	erişilmez,	hantal	–	kucaklanamaz,	ka-
pılarındaki	güvenlik	aşılmadan	içine	girilemez,	körfezi	saran	
gölge,	havasız,	nefes	alamadığı	için	feryat	eden	erkekleşmiş	

şehir.	Kadın	şehri	erkek(liğe)	şehre	teslim	edenler	kadın	ba-
kışını	yitirmişler,	ANİMAlarını	öldürmüşler.	Güneşime	engel	
olma	 diyor	 kadın	 şehir	 erkekliğe.	 Bırak	 şehir	 yatay	 kalsın.		
Sen	dikleştikçe,	 şiddet	 saçan	yapın,	 yaşanacak	şehri	 ve	ka-
dını,	 kadınsal	dokuyu	öldürüyor.	Tek	 tip	değiliz	 ki,	 çok	 çok	
tipiz...	Bırak	İZMİR	değil	SMYRNA	mirasın	olsun.
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KİMSEYE ETMEM ŞİKAYET
Av. Hülya GÜLTEKİN

Kimseye etmem şikayet

Ağlarım ben halime

Kimseye etmem şikâyet

Ağlarım ben halime

Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime

Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime

Perde-i vuslat çekilmiş

Korkarım ikbâlime

Perde-i vuslat çekilmiş

Korkarım ikbâlime

Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime
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	 Kimseye	Etmem	Şikayet,	sadece	sevilen	bir	Türk	Sanat	

Müziği	klasiği	değil.	Aynı	zamanda	1800’lerin	sonunda	bir	kız	

çocuğunun,	İhsan	Raif	Hanım’ın	çocuk	yaşında	zorla	evlendi-

rilişine	ve	kendisini	bekleyen	karanlık	geleceğe	dair	kağıda	

haykırdığı	dizelerdir...

	 Türk	Sanat	Müziği,	bir	müzik	türü	olmasının	dışında	bir	

tarihi	de	ifade	eder.	Dönemsel	olarak	incelendiğinde	ilk	ola-

rak	 aşk	 sözcüklerinin	 zarafeti	 göze	 çarpar.	 Bir	 de	 dilimizin	

günden	güne	nasıl	kabalaştığı.	

	 Kimseye	Etmem	Şikayet	şarkısı,	gerek	icracıların	reper-

tuvarlarında,	 gerek	 dinleyicilerin	 listelerinde,	 gerekse	 hü-

zünlü	masaların	muhabbetlerinde	önemli	 bir	 yer	 tutar	 söz	

konusu	Türk	Sanat	Müziği	olduğunda.	Birçok	şarkı	 incelen-

diğinde	 sadece	bestecisine	bakıldığından	Serkis	Efendi’nin	

şarkısı	denilip	geçilir.	Ancak	işin	aslı	pek	de	öyle	değildir.

	 Şarkının	 sözleri	 aslında	 1800’lerin	 sonunda	 bir	 kız	 ço-

cuğunun	 yakarışıdır.	 Başına	 geleceklere	 sessiz	 isyanıdır.	

Henüz	 13	 yaşındaki	 İhsan	 Raif	 Hanım’ın	 bir	 iftira	 sonrası	

zorla	 evlendirilmek	 üzereyken	 kağıda	 karaladığı	 bir	 şiirdir. 

     

	 1877’de	Beyrut’ta	doğan	İhsan	Raif	Hanım,Vezir	Köse	Raif	

Paşa›nın	kızıdır.	Babasının	görevi	nedeniyle	pek	çok	yer	gez-

miş .	Özel	olarak	müzik,	edebiyat	ve	Fransızca	dersleri	almıştır. 

 

	 Küçük	 yaştan	 itibaren	 edebiyata	 ilgi	 duyan	 İhsan	 Raif	

Hanım .	Döneminin	şairlerinden	Rıza	Tevfik›in	etkisiyle	hece	

vezniyle	halk	şiiri	tarzında	şiirler	yazan	ve hece	veznini	kulla-

nan	ilk	kadın	şairlerimizdendir.

Niçin	beni	yan	bakışla	süzersin?

Sözlerime	neden	dudak	bükersin?

Bugün	sever,	yarın	belki	üzersin

Gel	üzülme,	bu	sevdadan	geçersin.

Sevsen	de	hoş,	sevmesen	de	sen	beni,

Ben	vahşiyim,	hiç	sevdirtmem	kendimi;

Bu	halimle	incitirim	ben	seni;

İncinmeden	bu	sevdadan	geçersin.

Bülbül	gibi	aşık	olma	her	güle;

Vefasızdır,	gül	inanmaz,	bülbüle;

Çünkü	şakır	lalelere,	sünbüle;

Sünbül	gibi	aşkın	solar	geçersin.

(Gözyaşları	adlı	kitabından	alınmıştır.)

	 Sade	 bir	 dili,	 yalın	 bir	 anlatımı	 vardır.	 Fransızcaya	 ve	

Fransız	 Edebiyatına	 vakıf	 olan	 İhsan	 Raif	 Hanım;	 13	 yaşın-

dayken	kız	kardeşi	ile	bulundukları	konağa	bir	adam	dalar	ve	

hayatı	kararır.Nişantaşı’ndaki	konaktan	İzmir’e.

	 İhsan	Raif’e	göz	 koyan	Mehmet	Ali	 isimli	 adam,	daldı-

ğı	konaktan	genç	kızı	kaçırmaya	kalkar.	Başarılı	olamasa	da,	

İhsan	Raif	hakkında	dedikodular	çıkar	ve	babası	kızının	Meh-

met	Ali	ile	evlenmesine	karar	verir.

	 İzmir’e	gelin	olarak	gönderilmeye	hazırlanan	İhsan	Raif,	

Nişantaşı’nda	bulunan	konaklarını	terk	etmeden	önce	üzün-

tüsünü,	korkusunu	ve	umutsuzluğunu	kağıda	döker	ve	Türk	

Sanat	Müziği’nin	en	önemli	klasiklerinden	biri	olacak	Kimse-

ye	Etmem	Şikayet’in	sözlerini	yazar.	Daha	sonra	şiirini	bes-

telediği	de	rivayet	edilse	de,	ağırlıklı	görüş	bestenin	Serkis	

Efendi	tarafından	yapıldığıdır.

 

	 İhsan	Raif	Hanım’ın	evliliği,	ailesi	başka	kadınlarla	birlik-

te	olan	kocasından	ayrılmasına	razı	gelene	kadar,	yani	yak-

laşık	14	yıl	devam	eder.	Bu	sürede	3	çocuğu	olmuştur.	İkinci	

evliliği	 1	 gün	 sürer.	 Üçüncü	 evliliği	 ise	 bir	 aşk	 evliliği	 olur.	

Yazar	Şahabettin	Süleyman	ile	evlenir.	Eşi	ölene	kadar	mut-

lu	bir	birliktelikleri	olur.	Bunun	yanında	İhsan	Raif,	edebiyat	
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dünyasından	 bir	 çevre	 edinir	 ve	 şiirleri	 ile	

kendisini	bu	zümreye	kabul	ettirir.	Dördüncü	

ve	son	evliliğini	ise	Şahabettin	Beyin	ölümü-

nün	ardından	bir	Fransız	ile	yapar.	İhsan	Raif	

Hanım’ın	kısa	ve	fırtınalı	yaşamı	1926’da	son	

bulur.	Öldüğünde	49	yaşındadır.

	 Şiirleri	kadınsı,	aşk	dolu	ve	yoğun	duygu	

içeriklidir.	 Şiirlerinden	 bazılarını	 kendisi,	 ço-

ğunu	da	diğer	sanatçılar	bestelemiştir.	İhsan	

Raif	Hanım’ın	şiirlerinden	bestelenmiş	şarkı-

lar	günümüzde	de	dinlenmektedir.

	 1926’da	 Paris’te	 yaşamını	 yitirmiştir.	

Mezarı	 Rumelihisarı’ndadır.	 İhsan	Raif	Hanı-

mın	 şiirlerinin	 tolandığı	 Eserleri;	 Gözyaşları	

(1914),	Kadın	ve	Vatan	(1914)	adlı	kitaplarda	

toplanmıştır.

	 İhsan	Raif	Hanım‘ın	ve	Kimseye	Etmem	

Şikayet’in	 hikayesini	 öğrendikten	 sonra	 şiiri	

tekrar	 okuyun	 ya	 da	 şarkıyı	 yeniden	 dinle-

yin  Sanki	 önceki	 okuyuş	 ya	 da	 dinleyişlere	

göre	daha	buruk,	daha	kıvamlı	ve	daha	ger-

çek	 gelecek  ve	 hikayenin	 ayrıntılarını	   öğ-

renmek	 isterseniz Mehmet	Öklü	 tarafından	

yazılan	Kimseye	Etmem	Şikayet(	2013	Doğan	

kitap 	)	kitabını	okuyun.

	 Kaynakça;	 Çağrı	 Gırlangıç	 9	 Ekim	 2016	

İz	Bırakanlar,	Kültür	Sanat,	Müzik,	Sayı:	133,	

Kimseye	Etmem	Şikâyet,	Mehmet	Öklü,	Do-

ğan	Kitap,	2013
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 “Ah hayat seni yaşamaya doyamıyorum!” 

	 Böyle	yazmışım	seneler	önce	günlüğümün	başına.	Her-

halde	 lisede	 falandım	 o	 zamanlar,	 ne	 ergence	 doldurdum	

günlüğü	bilmem..	Ama	tek	bildiğim	her	hücremle	yaşamayı	

sevdiğimdi.	Her	 sabah	 yeni	bir	 uyanış,	 yeni	bir	başlangıçtı.	

Sanki	bir	filmin	başrol	oyuncusu	gibi	yaşardım	hayatı.	Sahi,	

doğru	ya;	ben	de	kendi	drama	filmimin	başrol	oyuncusu	ola-

caktım	ama	o	zaman	bunlardan	haberdar	değildim.

	 Her	sabah		hayata	sıfırdan,	her	şeye	yeni	bir	güçle,	bit-

mek	bilmeyen	enerjim	tükenmeyen	sabrım	ile	başlıyordum.	

Okunacak	kitaplarım,	dinlenecek	müziklerim,	gezilecek	yer-

lerim,	dahası	atılmamış,	duyulmamış	ağız	dolusu	kahkahala-

rım	vardı.	Başarılı	olmak	istiyordum.	Deli	gibi	çalışıyor,	iste-

diğim	okul	ve	istediğim	meslek	için	çabalıyordum.

	 Ben	mi?	Kendimi	tanıtıyım;	ben	Gül.	26	yaşında	bir	hem-

şireyim.	Anlayacağınız	üzere	istediğim	okulu	kazandım,	me-

zun	bile	oldum	hatta.	Ama	tek	değil...	Tanıştırayım	efendim;	

celladım	-pardon-	kocam	Gurur.	Kendisi	iyi	bir	şirkette	elekt-

rik	mühendisi	olarak	çalışıyor.	Üniversite	2.	sınıftaydım	gali-

ba	tanıştığımızda.	Nasıl	mı	tanıştık?	Üniversitenin	oryantas-

yon	eğitiminde	 yanıma	oturmuştu.	 4	 saatlik	 bir	 eğitimden	

sonra	“bi kahve?”	diye	sormuştu	bana.”bi kahve”...

	 Söylediği	gibi	oldu	bir	kahve,	bir	sinema,	bir	yemek	der-

ken	iki	ay	sonra	bir	baktık	ki	el	eleyiz.	Nasıl	mutluyum	ama	

seviyorum,	 seviliyorum..	 Her	 sabah	 erkenden	 kalkıyor	 sırf	

dalgalı	 saç	 seviyor	 diye	maşa	 yapıyorum.	O	 çok	beğendiği	

kırmızı	rujumu	sürüyor,	bana	aldığı	beyaz	elbiseyi	giyip	koşa	

koşa	yanına	gidiyorum.	Ne	heyecan	ne	heyecan	ben	de	se-

viyorum	ya…	Neyse,	 ne	demiştim	mezuniyet..	 Evet,	 ordan	

devam	edeyim.	Mezuniyetten	5	ay	sona	evlendik.	Ben	özel	

bir	 hastanede	 çalışmaya	 başladım,	 Gurur’da	 stajını	 yaptığı	

şirkette	kaldı.

	 İlk	 aylarımızda	 sevgili	 gibi	 yaşamaya	 devam	 ettik.	 Ak-

şamları	hala	sinemaya	gidebiliyor,	“bi kahve”	diyebiliyorduk.	

Taa	ki	Gurur	hastaneye	gelene	kadar.	Başhekimi	beğenme-

miş	kocam,	çok	gençmiş,	bana	iyi	bakmıyormuş.	Saatlerce	bu	

Stj. Av. Gözde YAVUZ

SESSİZ ÇIĞLIKLAR 



56 57

cümleleri	duydum.	Ve	sonra	o	cümle...	Beni	beynimden	vu-

ran	o	cümle;	“işi bırak, ben sana bakarım”.	Evet	evet	gerçek-

ten	söyledi!	Keşke	söylemeseydi,	şaka	olsaydı	ama	söyledi..	

Senelerce	 hayalini	 kurduğum	mesleğimi	 bırakmamı	 istedi.	

Bütün	 olayı	 paraya	 bağlamıştı,	 hiç	 anlayamadı	 mesleğime	

olan	aşkımı.

	 Bizim	 evde	 aylarca	 sürdü	 bu	 konu.	 Sabahları	 kavgayla	

uyanıyor,	nöbet	dönüşü	kavgayla	uyuyordum.	O	çok	sevdiği	

kırmızı	ruju	bile	kırmıştı.	Ne	yalan	söyleyeyim	önceleri	hoşu-

ma	gitmişti	kıskaçlığı.	İçten	içe,	“beni kıskanıyor”	diyordum.	

Sonra	bu	durumun	bana	korkulu	bir	 hayat	 yaşatacağından	

haberim	yoktu.	Korkulu	bir	hayat...	Ne		mi	oldu?

	 Altı	ay	sonra	evden	ayrıldım.	Çünkü	artık	birlikte	yaşa-

maya	bile	dayanamıyordum.Eşyalarımı	topladım,	beyaz	elbi-

semi	de	aldım	tabi..	Tam	evden	çıkacaktım	ki	kolumdan	tut-

masını	 falan	 bekliyorum,	 sarılacak	 bana,	 “gitme”	 diyecek...	

Tuttu,	evet	kolumdan	tuttu	ama	ilk	tokadını	atmak	için…

	 Yaşadıklarımdan	utanıyor,	aileme	bile	anlatamıyordum.	

Yakıştıramıyordum	 bu	 yaşadıklarımı	 hayatıma.	 Sevdiğim	

adam	Gurur,	gururumu	öyle	kırmıştı	ki...	Ama	gene	de	özür	

dilemeye	 gelmesini	 bekliyordum..	 Kırmızı	 güller,	 belki	 pa-

patya	ya	da	leylak...	Hele	bir	gelsin	de	“öyle hemen affetme-

yeceğim, biraz süründüreceğim”	 diyordum	 kendi	 kendime...	

Kendimce	haklıydım	ve	bunu	onun	da	bildiğini	sanıyordum.		
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	 Bir	ay	boyunca	Gurur’dan	hiç	ses	çıkmadı.	Taa	ki	o	güne	

kadar..	Öğle	yemeğindeydim.	Yeni	asistan	arkadaşımla	birlik-

te	yemek	yiyordum.	Belki	biraz	neşeliydim,	biraz	da	güldüm	

hatta...	En	sevdiğim	yemekleri	yemiştim:	Karnıyarık,	pilav	ve	

cacık...	Kalan	10	saatlik	nöbetime	dönecektim.	Lavaboya	git-

tim,	kırmızı	rujumu	tazeledim.	Döndüğümde	masada	asistan	

yoktu,	yerine	Gurur	oturmuştu.	Şaşırdım,	nasılda	değişmişti.	

Sakalları	uzamış,	kıyafetleri	ütüsüz,	bakımsız	bir	haldeydi.	En	

kötüsü	de	bana	nefretle	bakıyordu.	İlk	defa	bakışlarından	bu	

denli	korkmuştum.	Anlıyordum	bir	şeylerin	ters	gittiğini..

	 İlk	cümlesini	bekledim,	“özledim”	deseydi,	“ben de seni 

çok özledim”	 diyecektim.	 Ama	 benim	 hayalim	 olmadı.	 Ko-

nuştu:	“O adam kim?”	 İşte	bu	kadar..	Gurur	 ikinci	defa	beni	

beynimden	vuruyordu.	10-15	dakika	ağız	dalaşı	halinde	ko-

nuştuk.	Kızmıştım	ona,	aynı	yerde	takılı	kalmasına,	anlama-

masına..	Son	cümlem;	“sen beni anlamıyorsun”	oldu.	Çıktım,	

sokağın	başına	kadar	yürüdüm	ve	arkamdan	bir	ses:	“Gül”..	

Gurur’du.	“Git”	diyecektim	hemen,	keşke	fırsat	verseydi	dön-

meme.	Sevgili	kocam	ceketinin	cebinden	çıkardığı	maket	bı-

çağı	ile	vücudumun	16	yerinden	delik	açtı.	Yalvarışlarım,	ya-

karışlarım,	en	sessiz	çığlıklarım...	Her	bıçak	darbesinde	daha	

da	 	 kısıldı	 sesim.	 Artık	 acıtmıyordu	 darbeler.	 Son	 görüntü	

aklımda	kalan:	kanlı	maket	bıçağı	ile	üstümde	oturuyordu.

	 Merhaba	ben	Gül.	28	yaşındayım.	Artık	hemşire	değilim.	

Bütün	hayatımı	bir	yatağa	bağlı	geçiriyorum.	Merhaba	ben	

Gül.	Sevdiği	adam	tarafından	soldurulan	Gül.	Tüm	sevdikle-

rim	yaşadığıma	şükrediyor.	Oysa	ben..	Gül...	28	yaşında	koca-

sı	tarafından	hayata	küstürülen	Gül.	

	 Tanıştırayım:	Gurur,	üniversitede	tanıştığım,	severek	ev-

lendiğim	kocam,	celladım..

	 Sanmayın	ki	şiddet	gören,	baskıya		uğrayan,	yaralanan,	

öldürülen	kadınlar	sizin	tabirinizle	okumamış,	cahil..	Sanma-

yın	 ki	 bunlar	 eğitimli	 kadınların	 başına	 hiç	 gelmiyor	 ya	 da	

bunları	takım	elbiseli	beyefendiler	yapmıyor.	Kapalı	kapılar	

ardında	kalıyor	sessiz	çığlıklar.	Kimi	zaman	utandıkları,	kimi	

zaman	anlatamadıkları	için.	Şiddet	bazen	uzun	bir	süreç,	ba-

zense	bir	 tokat	attığını	bile	görmediğiniz	eşiniz,	 sevgiliniz,	

babanız...	 -sıfatı	 ne	 olursa	 olsun-	 1	 dakikada	 hayatınızı	 ka-

rartabilir.	Evet,	eğitim	şart.	Ama	önce	 insanlık	şart!	Kadına	

şiddet	insanlığa	bir	vahşettir.	Kadına	şiddet,	küresel	bir	dün-

ya	sorunudur.	Tüm	insanlığın	en	büyük	ayıbıdır.	Bu	insanlık	

vahşetine	dur	de…
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	 Eşcinselle	 yönelik	 olumsuz	 tutum	 ve	 davranışlardan	

yani	homofobiden	bahsetmeden	evvel	cinsel	yönelimin	ne	

olduğundan	bahsetmek	yararlı	olacaktır.	Cinsel	yönelim;	bi-

reyin	arzu	nesnesinin	kim	olduğu,	hangi	cinse	cinsel	ilgi	duy-

duğu	ile	ilgilidir.	Üç	farklı	cinsel	yönelim	biçimi	vardır,	bunlar,	

heteroseksüellik,	homoseksüellik	ve	biseksüelliktir.	Hetero-

seksüellik	bireyin	arzu	nesnesinin	karşı	cins	olması,	eşcinsel-

lik	arzunun	hemcinse	yönelik	olması	biseksüellik	ise	her	iki	

cinse	de	cinsel	arzu	duyulmasıdır.	

	 Eşcinselliğin	tarihi	insanlık	tarihi	kadar	eskidir.	Bugüne	

dek	 yazılan	 tüm	 tarihsel	 kaynaklarda,	 incelenen	 tüm	 top-

lumlarda	eşcinselliğin	 izlerine	rastlanır.	Kiminde	eşcinsellik	

kültürel	bir	olgudur,	kiminde	bir	cinsel	öğretidir,	kiminde	ise	

suçtur.	Tutumlar	her	ne	olursa	olsun	eşcinsellik	her	toplum-

da	var	olan	bir	gerçekliktir.

	 Geçmiş	topluluklarda	görülen	eşcinsellik	bugün	ki	mo-

dern	anlamda	kullanılan	eşcinsellikten	oldukça	farklıdır.	Ho-

moerotik	 kültürlerde	 görülen	 ayinsel	 eşcinsel	 edimler,	 sa-

raylarda	ki	mahbub	oğlanlar	ve	oğlancılık	modern	eşcinsellik	

ile	karıştırılmamalıdır.	Burada	en	büyük	iki	fark	rıza	esası	ve	

yetişkinliktir.	Genel	olarak	Ortadoğu’nun	sınıflı	toplumların-

da	ya	da	Osmanlı	Devleti’nde	görülen	oğlancılık	rıza	esasına	

dayanmaz.	İlişkide	bir	taraf	ya	köle	ya	da	çocuktur.	Modern	

eşcinsellikte	 ise	 taraflar	 yetişkin	 olmak	 ile	 birlikte	 rıza	 te-

melli	bir	ilişki	içindedirler.				

	 Eşcinselliğe	yönelik	tutumların	arka	planında	toplumsal	

cinsiyet	 kavramı	 heteronormativite	 ve	 heteroseksizm	 bu-

lunmaktadır.	Her	kültürde	her	coğrafyada	kadın	ve	erkeğe	

yüklenen	bazı	roller	ve	toplum	tarafından	uyması	beklenen	

fiziksel	 ve	 ruhsal	bir	 kalıp	 vardır.	Bu	bahsedilen	 toplumsal	

beklentiler	zamana	ve	yere	göre	farklılıklar	gösterir	ve	biz	

bunu	toplumsal	cinsiyet	olarak	tanımlarız.	Toplumsal	cinsi-

yet	rol	beklentileri	eşcinsellere	yönelik	olumsuz	tutumlara	

bir	etkendir.	

	 Günümüzde	 ayrımcılığa	 ve	 damgalamaya	 yönelik	 tüm	

tutumların	 altından	 bireysel	 olarak	 kendimizi	 bir	 anlamda	

EŞCİNSELLERE YÖNELİK 

OLUMSUZ TUTUM VE

DAVRANIŞLAR: HOMOFOBİ
Gurur ÖZER 
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üstün	 tutma	 ve	 yaptığımızın	 en	 iyi	 ve	 en	 doğru	 olduğuna	

inanma	eğilimimizin	neden	olduğu	görülebilir.	Etnik	ayrım-

cılıkta	bir	 ırk	bir	diğer	 ırkın	karşısında	kendini	üstün	görür,	

seksizmde	bir	cins	bir	diğer	cinsten	üstün	olduğunu	düşünür	

ve	bu	şekilde	davranır,	cinsel	yönelim	ayrımcılığında	ise	birey	

kendi	 cinsel	 yönelimini	kendinden	 farklı	olandan	üstün	 tu-

tar	ki	bunu	heteroseksizm	olarak	tanımlarız.	Heteroseksizm,	

heteronormatif	 toplumların	 genel	 ideolojisidir	 denebilir.	

Heteronormativite,	 toplumdaki	 tüm	 değerlerin,	 kuralların	

ve	 toplum	 işleyişinin	 herkes	 heteroseksüelmiş	 gibi	 düzen-

lenmesidir.	Türkiye	heteronormatif	bir	toplumdur.	“Normal”	

olarak	görülen	heteroseksüelliktir,	dolayısıyla	evlilik,	çocuk	

sahibi	 olmak	 gibi	 haklar	 eşcinsellere	 verilmez.	 Eşcinseller	

“farklı”,	 “anormal”,	 “hasta”,	 “sapkın”	 ya	 da	 “günahkar”dır.	

Eşcinsellere	 yönelik	 damgalamaya,	 dışlamaya,	 ayrımcılığa	

dayanan	tüm	bu	davranışlar	ve	tutumlar	homofobiktir.	Ho-

mofobi	genel	anlamda	eşcinsellere	yönelik	olumsuz	tutum	

korku	ve	nefret	olarak	tanımlanabilir.

	 Homofobinin	varabileceği	boyutlar	tüm	ayrımcı	ideolo-

jilerinki	 kadar	 tehlikelidir.	 Kişinin	 davranışlarından	 hoşlan-

madığı	bir	bireye	“nonoş”,	“top”	gibi	lakaplar	takması	dilde	

homofobiye	işaret	eder.	Genel	olarak	insanlar	davranışlarını	

kadınsı	bulduğu	erkeklere	bu	tip	lakaplar	takarlar,	bu	durum	

iki	yönlü	bir	ayrımcılığa	işaret	eder.	İlki	tüm	eşcinsellerin	ka-

dınsı	olduklarına	yönelik	genel	önyargıdır.	Bu	doğru	değildir	

çünkü	eşcinsellik	cinsel	kimliğe	yönelik	bir	durum	değildir,	

dolayısıyla	kadın	eşcinseller	kadın	olmaktan	erkek	eşcinsel-

ler	 ise	 erkek	 olmaktan	memnundurlar.	 Bir	 diğer	 ayrımcılık	

ise	kadınsılığın	ve	bu	bağlamda	kadının	ve	kadının	aşağılan-

masıdır.	Kadınsı	olan	kötüdür	çünkü	kadın	daha	aşağı	bir	ko-

numdadır	 düşüncesinin	 bir	 nevi	 dışavurumudur.	 Bu	durum	

bize	gösterir	ki	heteroseksizm,	seksizmden	bağımsız	düşü-

nülemez.

	 Eşcinselliğe	 yönelik	 bu	 ayrımcılık	 ve	 damgalama	 pek	

çok	yanlış	bilgiye	yol	açar.	Bunun	en	büyük	nedenlerinden	

biri	bu	konudaki	eğitimsizliktir.	Okullarda	cinsel	yönelimlere	

dair	bilgilendirme	şöyle	dursun,	çoğunlukla	biyoloji	dersinin	

zorunlu	konusu	olan	üreme	dahi	büyük	bir	ihtiyatla	ele	alınır	

hatta	mümkünse	kısa	kesilip	atlanır.	Dolayısıyla	kişiler	ken-

dilerine,	cinselliklerine,	cinsel	yönelimlerine	dair	bilgileri	ya	

kulaktan	dolma	bilgilerle	ya	da	güvenilir	buldukları	bazı	kay-

naklardan	edinirler.	Bunun	sonucunda	ortaya	pek	çok	doğru	

zannedilen	yanlış	ve	bilgi	kirliliği	çıkar.

	 Günümüzdeki	bilgi	kirliliği	içinde	eşcinsellere	yönelik	en	

yaygın	yanlış	bilgilerden	biri	eşcinselliğin	tercih	olduğu	me-

selesidir.	Eşcinsellik	bir	tercih	değildir.	Eşcinsellik	tıpkı	hete-

roseksüellik	gibi	bireyin	doğuştan	getirdiği	bir	şeydir.	Kişi	er-

genliğinin	ilk	dönemlerinden	itibaren	kimi	arzuladığını	fark	

eder.	Tüm	bunlar	bir	yana	eşcinselliğin	tercih	olması	durumu	

da	başlı	başına	 saygı	duyulması	gereken	bir	durumdur.	Bir	

kişinin	tercihlerini	yargılamanın	ya	da	onu	tercihlerinden	do-

layı	ayrımcılığa	maruz	bırakmanın	da	meşru	bir	yanı	olamaz.	

Bir	diğer	yaygın	ayrımcılık	yolu	eşcinselliği	bir	suç	olarak	gör-

mektir.	Eşcinsellik	Orta	Çağ	Avrupası’nda	yaygın	olarak	gö-

rülmekle	birlikte	pek	çok	farklı	zaman	ve	farklı	coğrafya	da	

suç	olarak	görülmüştür.	Eşcinselliğin	suç	olarak	görülmesin-

den	dolayı	pek	çok	insan	cinsel	organlarının	kesilmesinden	

öldürülmeye	 kadar	 pek	 çok	 ceza	 almış	 ve	 damgalanmıştır.	

Eşcinselliğin	suç	olduğu	görüşü	ile	halen	çok	yaygın	olarak	

inanılan	 eşcinselliğin	 günah	 olduğu	 düşüncesi	 birbirinden	

çok	 da	 bağımsız	 değildir.	 Ortaçağ	 Avrupası’nda	 tek	 tanrılı	

dinin	ortaya	çıkışı	ve	devlet	yönetiminde	dinin	oldukça	etkili	

olması	suç	ve	günah	mekanizmalarının	birlikte	işlemelerine	

neden	olmuştur.	Tek	tanrılı	dinlerde,	özellikle	Ortaçağ	Hıris-

tiyan	inancında	döl	vermeyen,	sonucunda	bir	çocuk	meyda-

na	gelmeyen	tüm	cinsel	edimler	bir	günahken	eşcinselliğin	

günah	 olmaması	 zaten	 beklenemezdi.	 Günahkarlar	 ise	 bir	
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daha	bu	 tür	davranışlar	baş	göstermesin	diye	 cezalandırıl-

malıydı.	Ortaçağın	eşcinseller	için	bu	kadar	karanlık	bir	çağ	

olmasına	 rağmen	 aynı	 zamanda	 eşcinsel	 edim	 de	 oldukça	

fazlaydı.	Görülüyor	ki	eşcinsellik	suç	ya	da	günah	olmadığı	

gibi	baskı,	ceza	ya	da	dışlama	ile	bitirilebilecek	bir	şey	değil-

dir.	Çünkü	bitmesi	gereken	bir	şey	olmaması	bir	yana	zaten	

engellenebilecek	yapay	bir	şey	de	değildir.		

	 Son	olarak	günümüzde	hala	19.	yy	düşüncesi	ile	devam	

eden	pek	çok	insanın	eşcinsellere	yönelik	yanlış	yargısından	

bahsetmek	doğru	 olacaktır	 ki	 bu	 düşünce	 eşcinselliğin	 bir	

hastalık	 olduğu	 düşüncesidir.	 Tıp	 ve	 psikiyatrinin	 gelişme-

siyle	 birlikte	 “normal	 olmayan”	 olarak	 görülen	 eşcinsellik	

bu	kez	de	hastalık	kategorisine	sokulmuştur.	Aslında	bunun	

en	önemli	etkenlerinden	biri	o	dönemde	yazılan	kitaplardan	

bazılarında	ruh	hastalıkları	anlatılırken	klinik	içinde	bulunan	

heteroseksüeller	 yerine	 eşcinsellerin	 özellikle	 kitapta	 yer	

alması	olarak	görülebilir.	Dolayısıyla	tüm	ruhsal	bozukluğu	

olan	 bireylerin	 eşcinsel	 olduğunu	 görmek	 eşcinselliğin	 bir	

ruh	 hastalığı	 olduğu	 düşünmek	 üzerinde	 bir	 etkiye	 neden	

olmuştur.	Bugüne	kadar	eşcinselliğin	bir	hastalık	olduğuna	

dair	bir	veri	bulunamamıştır,	nitekim	böyle	bir	veri	aramak	

da	oldukça	anlamsızdır.	Çünkü	heteroseksüellik	için	herhan-

gi	bir	gen,	ya	da	buna	neden	olanın	ne	olduğuna	dair	herhan-

gi	ir	etken	aranmamaktadır.	

	 Hastalıklı	olarak	görülen	eşcinseller	bu	dönemlerde	de	

çokça	eziyete	maruz	kalmışlardır.	Onarım	terapisi	adı	altın-

da	bireylere	tiksindirme	terapisinden	beyne	elektroşok	ver-

meye	kadar	pek	çok	acılı	yöntem	uygulanmıştır.	Eşcinsellik	

ancak	1973	yılında	ruh	hastalığı	kategorisinden	çıkarılmıştır.	

Dolayısıyla	bugüne	dek	halen	eşcinselliğin	hastalık	olduğu-

na	dair	düşüncenin	taşınması	bize	yeniden	cinsel	yönelimle-

re	dair	bilgisizliğin	boyutunu	göstermektedir.	

	 Yukarıda	 bahsedilen	 eşcinselliğe	 yönelik	 düşünceler,	

homofobik	tutum	ve	davranışlara	yol	açan	en	belirgin	ve	en	

sık	rastlanan	sebeplerden	birkaçıdır.	Daha	önce	de	söylendi-

ği	gibi	homofobik	davranış	önyargıdan	beslenir	ve	sözle	baş-

layan	homfobiden,	ölümle	sonuçlanan	homofobik	davranışa	

kadar	uzanan	büyük	bir	skalası	vardır.

	 Eşcinsellerin	 görünürlüğünün	 artması	 Türkiye’de	

1980’lerden	sonrasına	tekabül	etmektedir.	O	dönemden	bu	

döneme	yavaş	yavaş	derneklerin	kurulması,	dergilerin	çıka-

rılması,	LGBTİ	hareketinin	yeni	sosyal	hareketler	bağlamında	

görünürlüğünün	artması,	akademik	anlamda	daha	çok	çalışı-

lan	bir	konu	olmaya	başlaması	bu	süreci	oldukça	etkilemiştir.		

Bu	durum	cinsel	yönelimler	hakkında	daha	fazla	bilgi	edine-

bilmeyi,	eşcinsellerin	baskıdan	uzak	kendilerini	rahatça	ifa-

de	edebilecekleri	alanlar	oluşturmayı,	çevreye	karşı	açılmak	

konusunda	daha	özgüvenli	 olmayı	beraberinde	getirmiştir.	

Dolayısıyla	 bu	 durum	 eşcinsellik	 ve	 homofobi	 konusunda	

daha	bilinçli	olmayı	da	sağlamıştır	diyebiliriz.

	 2015-2016	 yılında	 yapmış	 olduğumuz	 “Cinsel	 Yönelim	

Farklılıklarına	İlişkin	Tutum	Farklılıkları:	Kuşaklararası	Bir	in-

celeme”	çalışmasında	X	ve	Y	kuşakları	arasında	ki	eşcinsel-

lere	 yönelik	 tutum	 ve	 davranışlar	 ele	 alınmıştır.	 1980’den	

sonra	görünürlüğün	artması	,	bu	konuda	bilgi	sahibi	olma	ve	

eşcinsellerle	birebir	temasta	daha	çok	bulunmalarından	do-

layı	X	kuşağı	eklendiği	üzere	Y	kuşağından	daha	homofobik	

çıkmıştır.	Bu	durum	biraz	da	olsa	ümitlendirici	olarak	görüle-

bilir.
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	 Ailenin	en	küçük	çocuğu	idi.	Beş	kızdan	sonra	doğmuş	
bir	erkek	çocuk.	Bu	kez	‘’	oğlan	olacak	eminim	.	İçime	doğu-
yor	bu	kez	erkek	babası	olacağım	biliyorum	 ‘’	diyerek	kah-
vede	bekleyen	babasına	 	haber	verdiler.	Baba	müjdeyi	alır	
almaz	ayakları	yere	basmadan	geldi	eve.	
 
	 Bembeyaz	 bir	 tende	 pespembe	 yanaklar	 ve	 masmavi	
gözler.	Şiir	gibiydi	yüzü	oğlunun.	İçi	titredi	bir	an	;	işte	göz-
ler,	aynı	babamın	gözleri	babamın	aynısı	oğlum.	Benim	oğ-
lum		diye	gururla,	mutlulukla,	sevinçle	bağrına	bastı	o	minik	
bedeni.	
 
	 Anadolunun	 herhangi	 bir	 şehrinde,	 herhangi	 bir	 evin-
deydi.	Hızla	geçen	 çocukluğunda	 	hep	el	 üstünde	 tutuldu.	
Ailenin,	hatta	sülalenin		ilk	ve	tek	evladıydı.	Soyu	devam	et-
tirecek	erkek	evlat.
 
	 Yemeklerin	en	güzeli	ona		yedirildi.	Onun	her	isteği	bir	
emir	oldu.	Anne	babanın	,özellikle	de	babanın	değerlendir-
diği	kıyafetler	ne	pahasına	olursa	olsun	ona	alındı,	giydirildi.	

	 İlk	oyuncağı	küçük	bir	tabancaydı.	Sonra	bir	tüfek.		Ade-
ta	oyuncak		silah	koleksiyonu	yapmıştı	babası.		Her	boydan	
oyuncak		arabalar	kamyonlar	alındı	oynaması	için	.	
 
	 Ama	hiç	biri	ilgisini	çekmiyordu.	O	kadar	narindi	ki	;	eline	
silahı	yakıştıramadı.	O	kadar	naifti	ki;	kamyonun	sesini	çıka-
ramadı.	O	kadar	kırılgandı	ki	kendisine	karşı	ses	yükseldiğin-
de	ağlamaya	başlardı	.
 
	 İlk	uyarıyı	kendisinden	sadece	bir	yaş	büyük	kız		kardeşi-
nin	bebeği	ile	oynamaya	daldığında	aldı.	‘’	oğlum	sen	erkek	
adam	olacaksın,	bebekle	ne	işin	olur	?’’	diyen	annesine	şaş-
kın	şaşkın	baktığını	dün	gibi	hatırlıyordu.
 
	 Vazgeçemedi.	İlk	tokadı	da	bu	vazgeçmeyişi		ile	yedi	an-
nesinden.	Bu	okkalı	tokattan	sonra	bir	süre	bastırdı	duygu-
larını.	Bastırdığını	sandı,	sevindi.	
 
	 Okula	başladığı	gün	de	koşarak	bir	kızın	yanına	oturu-
vermişti.	Onun	pembe	tokalarını,	renkli	kalemlerini,	kokulu	

ADI NEYDİ ?

Av. Rahile HORZUM
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silgilerini	hayranlıkla	 seyrederdi.	Bahçedeki	oyunlarda	hep	
kızların	yanındaydı.Hep	kızlarla	oynar,erkek	çocukların	yanı-
na	da	gitmez,oyunlarına	da	katılmazdı.	
 
	 Ergenliğe	 geçtiğinde	 de	 bir	 değişiklik	 olmamıştı	 ter-
cihlerinde.	 Seçtiği	 renkler	 yumuşacıktı,	 dinlediği	müzik	 yu-
muşacıktı,	 konuşması	 yumuşacık,	 gülüşü	 yumuşacıktı.	 İşte	
o	dönemde	de	adı	‘‘yumuşak‘’a	çıkmıştı	ya	olsun	bundan	da	
rahatsız	değildi	ki.

	 Mutsuzdu,	 hem	 de	 çok	mutsuzdu.	 Fırtınalar	 kasıp	 ka-
vuruyordu	ruhunu.	O’na	ailenin	oğlu	olma	görevi	verilmişti	
kendisi	 istemeden.	Oysa	 ruhu	da,	beyni	de,	bedeni	de,	bir	
türlü	kabullenemiyordu	bu	görevi.	Yüreğinde	mahkum	edil-
miş	gerçek	cinsiyeti	parmaklıkların	ardından	kurtulmak	isti-
yordu.	Ben	kadınım	kadın	olmak	istiyorum	diye	haykırdıkça;	
içindeki	ses,	sen	erkek	doğdun,	erkek	gibi	yaşayacaksın,	diye	
bastırıyordu,	ailesinden,	arkadaşlarından	çevresinden	gelen	
güçlü	sesler.
 
	 Başarılı	bir	ilköğrenimden	sonra,	lise	yılları	da	duyguları-
nı	reddetmesi,		ailesine	karşı	çıkmaması	gerektiği	düşüncesi	
ile	geçti.	Bastırdı	tüm	duygularını.	Bastırdı		ya	da	bastırmaya	
çalıştı		eğilimini.	Bu		bastırışla	mutluluğunu	da	huzurunu	da	
yaşama	sevincini	de	bastırdığını	bile	bile	bastırdı.	
	 Ta	ki	üniversite	okumak	için	geldiği	o	kocaman	şehirde	
tanıştığı	arkadaşlarının	yanına	gelene	dek.	Arkadaşları	onu	
anlıyordu.	Ona	hak	veriyorlardı.		Öz	benliğine	kavuştuğunda,	
gerçek	kimliği	bulduğunda	ne	kadar	mutlu	olacağını	 sami-
miyetleri	ile	anlatıyorlardı.	Zekası	ve	başarısı	ile	zamanında		
bitireceği	üniversite	öğreniminin	son	yılına	gelmişti,	her	şeyi	
söylemeli,	 her	 şeyi	 açıklamalıydı	 ailesine.	 Özellikle	 de	 en		
kötü,	en	anlaşılmaz,	en	öfkeli,	en	berbat,	en	vahşi	 	 tepkiyi	
vereceğini	bildiği	babasına.
 
	 Artık	direnemiyordu	çünkü;	kendine	ait	hissettiği	bu	be-
den	 cinsiyetine	uymuyordu.	 Erkek	bedeni	 içine	hapsolmuş	

bir	kadındı.	Ruhu	kadın,	bedeni	de	kadın	olmalıydı	Bu	da	bir	
kadın	 elbisesi	 giyerek	 ya	 da	 kadın	 gibi	 görünerek	 olmazdı		
Tırtıldan	kelebeğe	dönüşmek	,en	yoğun	en	güçlü	arzusuydu.	
 
	 Ruhunun	bu	bedeni	istemiyor	olması		yeterli	olmuyordu	
kelebek	olabilmesi	için.		Erkek	olan	biyolojik	yapısı	değişme-
liydi.	Hormonları	değişmeliydi.	Psikolojisi	değişmeliydi.	Çok	
zorlu	bir	yoldan	geçerek	kelebek	olabilecekti.	Bu	zorlu	yola	
çıkmayı	göze	almış,	bu	zorlu	yolda	yürümeye	başlamıştı.	
  
	 Kendini	bulup,	özgürlüğünü	hissedince	,bir	gün	tüm	ce-
saretini	toplayıp	babasını	aradı.	Fazla	uzun	olmayan	bu	tele-
fon	konuşmasında	kendini	anlatmaya	çalıştı	ama	fazla	uzun	
dinlenmedi	elbette.	Öldürüleceğinin	kesin	olduğu	bir	cümle	
ile	telefon	kapandı	suratına.	
 
	 Tüm	 cesaretini	 toplayıp	 babası	 ile	 konuştuğunda	 ala-
cağı	 tepkiyi	 	biliyordu	ve	çoktan	kendini	hazırlamıştı	buna.	
Öyle	kötü	de	etkilenmedi.		Ya	da	etkilenmemeye	çalıştı.		Bu	
onun	hayatı	idi	ve	seçimi	de	kendisi	yapmıştı.	Mutluydu.	Bir	
süre	sıkıntıları	olacaktı	elbette	,özellikle	de	maddi	anlamda,	
ama	 aşacaktı	 biliyordu.	 İyi	 ya	 da	 kötü	 bir	 şekilde	 aşacaktı.	
Maddi	durumunu		düzeltecek	ve	o	en	büyük	hayali	olan	pem-
be	kimliğe	kavuşacaktı	sonunda.	Bunu	başaracaktı	.	Bu	yolda	
hiç	engel	tanımayacak	hepsini	aşacaktı.	Geriye	dönüş	yoktu	
artık	 	yaydan	çıkan	ok	misali.	Şimdi	yeni	yaşamına	bakması	
gerekiyordu.	
 
	 Okul	bitmişti			derece	ile	ama	iş	yaşamındaki	deneyimi	
derecesizdi.	Hele	de	cinsel	yönelimini	belli	eden	,	engelleye-
mediği	davranışları	hepten	kapattı	iş	bulabilme	yolunu.

	 Oysa	yaşaması	gerekiyordu	,		yaşamalıydı	ki	amaçlarına	
hedeflerine	ulaşabilsin.	Bulunduğu	toplum,	 şartlar	engeldi	
iş	bulmasına,	insan	olarak	kabullenilip	çalışmasına.	Öyle	çok	
mücadele	etti	ki,	bu	azmine	,	bu	sabrına,	bu	çabasına		kendisi	
bile	şaştı	.
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 Hiçbir	yerde	hiçbir	şekilde	iş	bulamadı	.	Kendisi	ile	aynı	

kaderi	paylaşan	arkadaşları	gibi	 çalışmaya	başladı	 zorunlu-

lukla.	Kendisini	sapıklıkla	 itham	edenlerle	birlikte	geçirdiği	

zamanlarda	onların	ne	?	olduğunu	düşünerek.	Her	tür	haka-

rete,	aşağılanmaya,		hor	görülmeye	rağmen		çalıştı	bedeniy-

le	.	Taşıdığı	tüm	risklerin	farkındalığıyla	çalıştı.

 

	 ‘’	Artık	bu	gece	son’’	diye	düşündü		o		soğuk	kış	gecesin-

de	o	ünlü	caddeye	çıkarken.’’	Bu	son	olacak	 	biliyorum.	Bu	

sonu	olacak	yaşadığım	berbat	gecelerin.	Artık	her	tür	masra-

fını	karşılayabileceğim	pembe	kimliğime	kavuşma	yolunda.’’	

 

	 Nerden	bilirdi	ki		o	gece,	o	caddeye	,o	arkadaşları	ile	bir-

likte	çıkarken	.Nerden	bilirdi	ki	o	lüks	arabaya	binerken	son	

kez	geriye	doğru	dönüp	baktığında.	

 

	 Bindiği	arabada	üç	erkek	vardı	alkol	kokulu,	dilleri	pel-

teleşmiş	konuşan.	Sevimsiz	esprilerle	başlayan		konuşmalar,	

aşağılamaya	doğru	yol	alırken	daha	önce	hiç	görmediği		bil-

mediği	yerlere	doğru	yol	alıyordu	araba.

 

	 Önce	fazla	endişelenmedi.	‘’	nasıl		olsa	peşin	peşin	bol	

miktarlı	ödemeyi	yaptılar.	Bu	son	işim.	Bu	gecenin	sabahın-

da	her	şey	çok	farklı	olacak.	Hayallerime	kavuşacağım.	Çok	

mutlu	olacağım.	Ve	benim	gibi		insanlar	için	çalışmaya	onları	

savunmaya,	onların	 sesi	olmaya	adayacağım	kendimi’’	 diye	

düşündü.	İçine	yeniden	büyük	bir	huzur,	büyük	bir	mutluluk	

doldu.	

	 Çok	 uzun	 sürmedi	 ne	 yazık	 ki	 bu	 mutluluğu.	 Aşağılık	

sözler,	 küfürler	eşliğinde,	 çekerek	 iterek	 indirdiler	 ıssız	bir	

yerde,	ağaçların	arasında	duran		arabadan	.	Ne	oluyoruz	de-

meye	kalmadan	ilk	tokatla	sendeledi,	kendini	yerde	buldu.	

Hem	kendisini	 erkekliğin	 yüz	 karası	 olmakla	 suçlayan	hem	

de	 tecavüz	 etmekten	 kaçınmayan	 bu	 güruhun	 çok	 yoğun	

saldırısına	uğradı	önce.	Vahşet	ötesi	bir	ortamdaydı	 ,	vahşi	

canlıların	arasında.	Ne	yana	baksa	umutsuz,	ne	yana	baksa	

çaresiz,	ne	yana	baksa	korkunçtu.	

 

	 Kaçamadı	,	çenesi	dağılmış	şekilde,	gözünden	akan	ka-

nın		ellere	bulaştığı	halde	bir	ağacın	gövdesine	bağlanmak-

tan.	

 

	 Kaçamadı	midesine	atılan	tekmeden,

	 Kaçamadı		en	hassas	bölgesine	saplanan	bıçaktan.

	 Konuşmayı	yalvarmayı	 ,	bağırmayı	yardım	istemeyi	dü-

şündü	Bunu	düşünebildi	sadece.	Kısa	süre	de	olsa	düşüne-

bildi.	Ben		de	bir	insanım	kıymayın	bana,	yapmayın	acıyın		de-

meyi	düşündü.	Henüz	yirmi	beş		yaşımdayım	demeyi.	Sadece	

düşünebildi.	Zamanın	en	kısa	biriminde	bunu	düşünebildi	 .	

Diyemedi.	

 

	 Vahşi	kahkahalar	arasında	kaldığı	,	gövdesine	bağlanan	

ağacın	ateşlendiği		anda	artık	düşünmeyi	de	bırakmıştı.	

	 Adı	neydi	sahi	?		Alev,	Okşan,	Ahsen,	Çağla,	Nalan,	Eylül			

HANDE	…
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	 Kuzey	 Amerika’da	 “Küçük	 Kibritçi	 Kız”	 masalı	 Hans	 Christian	

Andersen’a	 ait	 versiyonuyla	 	 ünlüdür.	Özünde	bu	masal,	 besin	 eksikli-

ğinin,	odağını	yitirmenin	neye	benzediğini	ve	nelere	yol	açtığını	anlatır.	

Dünyanın	her	 yanında	 çeşitli	 şekillerde	anlatılan	 çok	eski	bir	masaldır.	

Kimi	zaman,	geçmiş	zamanların	düşünü	görürken	ısınmak	içi	son	kömür-

lerini	kullanan	kömür	yakıcısıdır.	Son	kalan	çiçeklerine	bakarken	dalıp	gi-

den	ve	hayattan	sessizce	ayrılan	kalbi	kırık	bir	adam	hakkındaki	“	Küçük	

Çiçekçi”	versiyonunda	olduğu	gibi,	kibrit	simgesinin	başka	bir	şeyle	yer	

değiştirmesine	de	rastlanır.

     

	 Bazıları,	yüzeysel	bir	şekilde	yorumlayarak,	aşırı	duygusal	ve	aptal-

ca	hüzünlerden	güç	alan	öyküler	olduklarını	söylese	de,	bu	tip	öyküleri	

hafife	almak	hata	olur.	Öyküler	aslında	gerçek	ve	canlı	hayatın,	tin	açı-

sından	 “ölmeye”	 başladığı	 noktaya	 kadar	 uyuşturulmuş	psişenin	 derin	

ifadeleridir	 (yazarın	notu:	Araştırmalarımdan	edindiğim	kimi	gösterge-

lerde,	bu	öykünün	benzerlerinin	eski	yıl/yeni	yıl	dönümü	masallarının	bir	

çeşitlemesi	olabileceğini	söylemektedir.	Bunlarda	eskiyen	ölür	ve	hayat	

enerjisiyle	dolu	bir	formda	yeniden	doğar)	.	

     

KURTLARLA KOŞAN KADINLAR

“ODAKLANMA VE FANTEZİ DEĞİRMENİ”

OKUDUKLARIMIZDAN
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	 Aşağıdaki	“	Küçük	Kibritçi	Kız”	versiyonunu	bana	II.	Dün-
ya	Savaşı’ndan	sonra	Amerika’ya	gelmiş	olan	Teyzem	Kateri-
na	anlatmıştı.	Savaş	sırasında,	teyzemin	yaşadığı	ve	tarımla	
geçinen	basit	Macar	köyü	üç	farklı	düşman	ordusu	tarafın-
dan	üç	kez	istilaya	ve	işgale	uğramıştı.	Masala	başlarken	hep	
şöyle	derdi:	Zor şartlar altında hafif düşler bir işe yaramaz, 
sıkı zamanlarda sıkı düşlerimiz, gerçek düşlerimiz, gayretle ça-
lışırsak ve sütümüzü Bakirenin sağlığına içersek gerçekleşecek 
olan düşlerimiz olmalı.

	 KÜÇÜK	KİBRİTÇİ	KIZ
 
	 Ne	annesi	ne	de	babası	olan	küçük	bir	kız	çocuğu	varmış.	
Karanlık	bir	ormanda	yaşarmış.	Ormanın	kenarında	bir	köy	
varmış	ve	kız	oradan	yarım	kuruşa	kibrit	satın	alıp	sokakta	
bir	kuruşa	satabileceğini	öğrenmiş.	Eğer	yeterince	kibrit	sa-
tarsa,	bir	ekmek	kabuğu	satın	alabilir,ormandaki	kulübesine	
dönebilir	ve	sahip	olduğu	bütün	giysilerini	üzerine	geçirerek	

uyuyabilirmiş.

 Kış	gelmiş,	hava	çok	soğukmuş.	Kızın	ayakkabısı	yokmuş	

ve	ceketi	o	kadar	inceymiş	ki,	içi	görülebiliyormuş.	Ayakları	

mosmor	olmuş,	el	ve	ayak	parmakları	ile	burnunun	ucu	bem-

beyazmış.	Sokaklarda	dolaşıyor	ve	yabancılara,	kendisinden	

kibrit	satın	almaları	için	yalvarıyormuş.	Ama	kimse	durmuyor	

ve	başını	çevirip	bakmıyormuş.

   

	 Derken	bir	gece,	 “	kibritlerim ne güne duruyor?Bir ateş 

yakıp ısınabilirim” oturmuş.	Ama	hiç	çırası	ve	odunu	yokmuş.	

Her	şeye	rağmen	kibritleri	yakmaya	karar	vermiş.

  

	 Orada	bacaklarını	 uzatmış	oturuken,	 ilk	 kibriti	 çakmış.	

Çaktıkça	 soğuk	 ve	 kar	 hepten	 kayboluyor	 gibiymiş.	 Döne	

döne	inen	kar	yerine	bir	oda	görmüş;	demir	işlemeli	bir	kapı-

sı	olan;	büyük,	koyu	yeşil	seramik	sobalı	güzel	bir	oda.	Soba	

öyle	bir	sıcaklık	yayıyormuş	ki,	adeta	havayı	dalgalandırıyor-

muş.	Sobanın	yanına	sokulmuş	ve	kendini	harika	hissetmiş.
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	 Ama	soba	birdenbire	ortadan	kaybolmuş.	Yine	sokakta,	

karın	üzerinde	oturuyormuş;	titrerken	öylesine	acı	çekiyor-

muş	ki,	yüzündeki	kemikler	takırdıyormuş.	Böylece	ikinci	kib-

riti	 çakmış.	Oturduğu	yerin	yanındaki	binanın	duvarına	 ışık	

vurmuş,	birden	içerisini	görebilmiş.	Duvarın	ardındaki	odada	

üzerine	kar	gibi	beyaz	bir	örtünün	serilmiş	olduğu	büyük	bir	

masa	varmış.	Masanın	üsütünde	bembeyaz	porselen	tabak-

lar,	büyük	bir	tabağın	üstünde	de	yeni	pişmiş	bir	kaz	varmış.	

Tam	bu	yemeğe	uzandığı	an	görüntü	kaybolmuş.

   

	 Yine	karların	arasındaymış.	Ama	dizleri	ve	kalçaları	artık	

acımıyormuş.	Artık	soğuk	iğne	gibi	sokuyor,	yakıyor,	kolları-

na	ve	gövdesine	işliyormuş.	Böylece	üçüncü	kibriti	yakmış.

    

	 Üçüncü	kibritin	ışığında	ise	güzel	bir	Noel	ağacı	belirmiş.	

Ağaç	,	kenarları	işlemeli	beyaz	mumlarla,	çok	güzel	cam	süs-

leriyle	ve	onun	bütünüyle	fark	edemeyeceği	binlerce,	binler-

ce	küçük	ışık	beneğiyle	zarifçe	süslenmiş.

   

	 Bakışlarını	 yukarıya,	 bu	 muazzam	 ağacın	 gövdesine	

doğru	kaldırmış,	ağaç	gittikçe	yükselerek	tavana	kadar	uzan-

mış,	ta	ki	başının	üstündeki	gökyüzünde	asılı	duran	yıldızlara	

dönüşene	kadar.	Ansızın	gökyüzünde	bir	yıldız	parlamış	ve	

annesinin	ona	“bir ruh ölürse bir yıldız kayar”	dediğini	anım-

samış.

   

	 Birden	boşlukta	büyükannesi	belirmiş.	O	kadar	sıcak	ve	

müşfikmiş	ki,	çocuk	onu	gördüğü	için	çok	mutlu	olmuş.	Bü-

yükanne	önlüğünü	toplayarak	onunla	çocuğu	sarmış	,	iki	ko-

luyla	sıkıca	kucaklamış.	Kibritçi	kız		içinde	büyük	bir	mutluluk	

hissetmiş.	

   

	 Ama	büyükanne	giderek	 silikleşmeye	başlamış.	Ve	 ço-

cuk	 büyükannesinin	 yanında	 kalmasını	 sağlamak	 için	 daha	

çok	kibrit	çakmış…	büyükannesini	yanında	tutmak	için	daha	

çok	kibrit	çakmış…daha	çok…daha	çok…	ve	büyükannesiy-

le	birlikte	soğuğun	ve	açlığın	ve	acının	olmadığı	gökyüzüne	

doğru	yükselmiş	.	Ve	çocuk	sabahleyin	evlerin		arasında	kas-

katı	kesilmiş	bir	halde	ölü	bulunmuş.

 YARATICI FANTEZİYİ
 BAŞINDAN SAVMAK
   

	 Bu	çocuk	insanların	başkalarıyla	ilgilenmedikleri	bir	çev-

rede	yaşamaktadır.	Eğer	böyle	bir	çevredeyseniz,	kaçın.	Bu	

çocuk,	sahip	olduğu	şeylere	,	çubukların	üstündeki	ateşlere	

–	bütün	yaratma	olasılıklarının	başlangıcına	–	değer	verilme-

yen	bir	ortamdadır.	Eğer	böyle	bir	ortamdaysanız	 ,	sırtınızı	

dönüp	uzaklaşın.	Bu	çocuk	pek	fazla	seçeneğin	bulunmadı-

ğı	psişik	bir	durumdadır.	Hayattaki	“yer”ine	boyun	eğmiştir.	
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Bu	sizin	de	başınıza	geldiğinde	 ,	bağlarınızdan	kurtulun	ve	

tabanları	yağlayın.	Vahşi	kadın	köşeye	sıkıştığında	teslim	ol-

maz	,	öne	çıkar	,	pençelerini	savurur	ve	kavga	eder.

    

	 Kibritçi	kız	ne	yapmalıdır?	Eğer	içgüdüleri	sağlam	olsay-

dı,	çok	sayıda	seçimi	de	olurdu.	Yürüyerek	başka	bir	kente	

gidebilir,	gizlice	bir	vagona	binebilir	,	bir	kömür	vagonunda	

kaçak	yolculuk	yapabilirdi.	Vahşi	kadın	daha	sonra	ne	yapa-

cağını	bilirdi.	Küçük	vahşi	 çocuk	donmak	üzerdir	 ve	ondan	

geriye	kalan	sadece	kendinden	geçmiş	bir	halde	dolaşmakta	

olan	biridir.	

   

	 Bizi	 ısıtan	 ,	 yaratıcılığımızı	 onaylayıp	 öven	 gerçek	 kişi-

lerle	birlikte	olmak	 ,	 yaratıcı	 hayatın	akışı	 için	esastır.	Aksi	

halde	 donarız.	 Beslenme,	 hem	 içeriden	 hem	 de	 dışarıdan	

gelen	 seslerin	 oluştuğu	 bir	 korodur.	 Bu	 sesler,	 kadının	 ne	

halde	olduğuna	dikkat	eder,	onun	varoluşunu	destekleme-

ye	özen	gösterir	ve	gerektiğinde	ona	rahatlık	sağlar.	İnsanın	

kaç	arkadaşa	gereksinim	duyduğundan		pek	emin	değilim	,	

ama	–	hangi	alanda	olursa	olsun	–	yeteneğinizin	pan de cielo 

[	cennet	ekmeği]	olduğunu	düşünen	bir	yada	iki	tane	arka-

daş	şarttır.	Her	kadı	bir	Şükran	Korosunu	hak	eder.	

   

	 Kadınlar	 soğukta	 dışarıda	 kaldıklarında	 eylem	 yerine	

fanteziyle	yaşama	eğilimindedirler.	Bu	türden	fanteziler	ka-

dınlar	 için	çok	güçlü	uyuşturuculardır.	Güzel	bir	 sese	sahip	

olarak	dünyaya	gelmiş	kadınlar	 tanıyorum.	Doğal	öykü	an-

latıcılar	olan	kadınlar	tanıyorum;	ağızlarından	çıkan	hemen	

her	 şey	 taze	 taze	 şekillenir	 ve	 incelikle	 işlenir.	 Ama	 tecrit	

edilmişlerdir	ya	da	bir	şekilde	kendilerini	toplumdan	dışlan-

mış	hissederler.	Utangaçtırlar	,	bu	da	açlıktan	midesi	kazınan	

animus	için	bir	paravanadır.		Bir	türlü	içeriden	ya	da	arkadaş-

ları	,	aileleri	,	toplum	tarafından	desteklendikleri	duygusuna	

sahip	olmazlar.

	 Küçük	 Kibritçi	 Kız	 olmaktan	 kaçınmak	 için	 yerine	 ge-

tirmemiz	 gereken	 büyük	 bir	 eylem	 vardır.	 Sanatınızı,	 yani,	

hayatınızı	desteklemeyen	biri	 için	zaman	harcamanıza	değ-

mez.	Katı	,	ama	gerçek.	Yoksa	dosdoğru	gidip	Kibritçi	Kız’ın	

paçavralarını	giyersiniz	ve	tüm	düşünceleri	,	umutları	,	yete-

nekleri,	yazıları,	oyunları	,	desenleri	ve	dansları	donduran	bir	

çeyrek	–hayat	yaşamak	zorunda	kalırsınız.	

   

	 Sıcaklık	 ,	 Küçük	 Kibrit	 Kız’ın	 peşine	 düşmesi	 gereken	

esas	şey	olmalıdır.	Ama	öyküde	durum	farklıdır.	Onun	yerine	

kibritleri	,	yani	sıcaklık	kaynaklarını	satarak	bitirmeye	çalışır.	

Böyle	yapmak	bir	kadına	ne	daha	fazla	sıcaklık	 ,	zenginlik	 ,	

akıl	,	ne	de	daha	fazla	gelişme	sağlar.

   

	 Sıcaklık	bir	muammadır.	Bizi	bir	şekilde	ısıtır	ve	üretken	

kılar.	Çok	sıkı	şeyleri	gevşetir;	akışı	,	olma’ya	yönelik	esraren-

giz	dürtüyü,	yeni	 fikirlerin	bakire	uçuşunu	çoğaltır.	Ne	tür-

den	bir	sıcaklık	olursa	olsun,	bizi	giderek	daha	da	yakınına	

çeker.	

   

	 Kibritçi	Kız	serpilip	gelişebileceği	bir	ortamda	değildir.	

Sıcaklık	yoktur,	tutuşma	yoktur,	yakacak	odun	yoktur.	Onun	

yerinde	biz	olsaydık	ne	yapardık?	Her	şeyden	önce	Kibritçi	

Kız	 ‘ın	kibritler	yakarak	kurduğu	fantezi	dünyasında	eğlen-

mezdik.	Üç	tür	fantezi	vardır.	 İlki	haz	fantezisidir;	bu	,	gün-

düz	 düşleri	 gibi,	 sadece	 eğlence	 için	 yapılan	 bir	 tür	 zihin	

dondurmasıdır.	İkinci	fantezi	türü,	istemli	bir	şekilde	düşlem-

lemedir.	Bu	fantezi	çeşidi	planmış	bir		oturuma	benzer.	Bizi	

eyleme	sevk	etmek	için	bir	araç	olarak	kullanılır.	Psikolojik,	

tinsel,	mali	ve	yaratıcı,	tüm	başarılar	bu	yapıdaki	fantezilerle	

başlar.	Sonra	da	üçüncüsü	gelir	ki,	her	şeyi	sona	erdiren,	has-

sas	zamanlarda	doğru	eylemi	engelleyen	bu	fantezidir.	

   

	 Ne	yazık	ki,	Kibritçi	Kız	vaktini	bu	fantezinin	etrafında	

dolanarak	 harcar.	 Bu,	 gerçeklikle	 hiçbir	 ilgisi	 olmayan	 bir	
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fantezidir.	Hiçbir	şey	yapılamayacağı	ya	da	bir	şey	yapmanın	

çok	zor	olduğu	hissiyle	ilgili	olduğu	için,	aylak	aylak	bu	fan-

teziye	dalınabilir.	Kimi	zaman	fantezi	kadının	aklındadır,	kimi	

zamansa	bir	likör	şişesi,	bir	iğne	aracılığıyla	–	ya	da	bunlardan	

birinin	olmaması	yüzünden	–	aklına	gelir.	Kimi	zaman	fante-

ziyi	taşıyan	esrarın	dumanıyken	,	kimi	zaman	da	bir	yatak	ve	

bir	yabancıyla	tamama	eren	bir	gecelik	unutulan	odalardır.	

Bu	durumlardaki	kadınlar	her	fantezi	gecesinde	Küçük	Kib-

ritçi	Kız’ı	 sahnelemekte	ve	 fanteziler	arttıkça	 ,	her	 şafakta	

ölü	ve	donmuş	bir	halde	uyanmaktadırlar.	 İnsanın	 iradesini	

yitirmesinin,	odağını	kaybetmesinin	birçok	yolu	vardır.

   

	 Peki,	bunu	tersine	çevirecek	ve	ruhsal	–	değer	ile	ben-

lik	–	değerini	yeniden	eski	haline	getirecek	olan	nedir?	Kib-

ritçi	 Kız’ın	 elinde	 tuttuğundan	 çok	 farklı	 bir	 şey	 bulmamız	

gerekir.	Fikirlerimizi	destek	bulacakları	yerlere	götürmemiz	

gerekir.	Bu	,	odaklanmayı,	yani	besin	bulmayı	gerektiren	de-

vasa	bir	adımdır.	Çok	azımız	sadece	kendi	gücümüzle	yarata-

biliriz.	Melek	kanatlarının	bulabileceğimiz	tüm	destekleyici	

dokunuşlarına	ihtiyacımız	var.	

   

	 Çoğu	zaman	insanların	harika	fikirleri	vardır;	Şu	duvarı	

sevdiğim	bir	renge	boyayacağım;	bütün	kentin	ilgilenebile-

ceği	bir	proje	yaratacağım;	banyom	 için	biraz	 fayans	yapa-

cağım	ve	hoşuma	giderse	bir	kısmını	satacağım;	okula	geri	

döneceğim;	evimi	 satıp	seyahate	çıkacağım;	çocuk	yapaca-

ğım;	davranışlarıma	çeki	düzen	vereceğim;	kimsesizleri	ko-

ruyacağım.	

   

	 Bu	türden	projeler	besin	gerektirir.	Sıcak insanların	ha-

yati	 desteğine	 ihtiyaç	 duyar.	 Küçük	 Kibritçi	 Kız	 paçavraya	

dönmüştür.	Eski	bir	halk	şarkısında	olduğu	gibi,	o	kadar	uzun	

süre	aşağılarda	kalmıştır	ki,	bitik	görünmektedir.	Onun	dü-

zeyindeyken	kimde	serpilip	gelişemez.	Bizde	otlar	ve	ağaç-

lar	gibi,	güneşe	dönebileceğimiz	bir	konumda	olmak	isteriz.	

Ama	 bunun	 için	 bir	 güneş	 de	 olmalıdır.	 Bunu	 yapmak	 için	

orada	 öylece	 oturmamamız,	 hareket etmemiz gerekir.	 Du-

rumumuzu	farklılaştıran	bir	şey	yapmamız	gerekir.	Hareket	

olmazsa	kibrit	satmak	üzere	sokaklara	geri	döneriz.	

   

	 Sizi	seven	ve	yaratıcı	hayatınız	için	sıcaklık	sağlayan	ar-

kadaşlar,	dünyanın	en	iyi	güneşleridir.	Bir	kadın	Küçük	Kibrit-

çi	Kız	gibi	arkadaşsız	kalırsa,	kaygıdan,	bazen	öfkeden	donar.	

İnsanın	arkadaşları	olsa	bile,	bu	arkadaşlar	güneş	olmayabi-

lir.	Bu	arkadaşlar,	şartlarının	giderek	daha		da	donduğu	ko-

nusunda	bilgilendirmek	yerine	kadını	rehavete	sürükleyebi-

lirler.	Onu	rahatlatırlar	–	ama	bu	beslemeden	çok	farklıdır.	

Besin	sizi	bir	yerden	diğerine	götürür.		Besin	,	psişik	Tahılgil-

ler	gibidir.	

   

	 Rahatlama	 ile	 beslenme	 arasındaki	 fark	 şudur:	 Eğer	

karanlık	bir	dolapta	tuttuğunuz	 için	hastalanan	bir	bitkiniz	

varsa	ve	ona	yatıştırıcı	sözler	söylerseniz	,	bu	rahatlamadır.	

Eğer	bitkiyi	dolaptan	çıkarıp	güneşe	koyarsanız	,	işte	bu	bes-

lemedir.	

   

	 Besinsiz	 kalmış,	 donmuş	 bir	 kadın	 bitmek	 bilmeyen	

“keşke”	hayallerine	dalma	eğilimindedir.	Oysa	böyle	donmuş	

bir	durumda	olsa	bile	hatta	özellikle	böyle	donmuş	bir	du-

rumdaysa,	rehavete	iten	fantezileri	reddetmelidir.	Rahatla-

tıcı	fantezinin	bizi	öldüreceği	kesindir.	Ölümcül	fantezilerin	

nasıl	işlediklerini	bilirsiniz	:	“	Bir	gün…”,	“keşke	….ydım”,	“	O	

(erkek)	değişerek…”,”	sadece	kendimi	denetlemeyi	öğren-

sem...	 gerçekten	 hazır	 olduğumda,	 yeterince	 xyz’ye	 sahip	

olduğumda,	çocuklar	büyüdüğünde	,	daha	güvenli	olduğum-

da,	başka	birini	bulduğumda,	…	olur	olmaz	..rım”	ve	bu	böyle	

sürüp	gider.

   

	 Küçük	Kibritçi	Kız’ın	içinde	“	Kalk!	Uyan!	Ne	yap	et,	sıcak-

lık	bul!”	diye	bağırmak	yerine,	onu	uzaklara,	bir	fantezi	ale-
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mine,	 “cennet”e	götüren	bir	büyükannesi	vardır.	Ama	cen-

net	bu	durumda	Vahşi	Kadın’a,	tuzağa	düşen	vahşi	çocuğu	ya	

da	Küçük	Kibritçi	Kız’a	yardımcı	olmayacaktır.	Bu	rahatlatıcı	

fanteziler	 tutuşturulmamalıdır.	 Bunlar	 gerçek	 faaliyetten	

uzaklaştıran,	ayartıcı	ve	öldürücü	şaşırtmalardır.	

	 Öyküde,	 kibritleri,	 yani	 onu	 sıcak	 tutabilecek	 tek	 şeyi	

satmakla	Kibritçi	Kız’ın	bir	tür	alışveriş,	enikonu	düşünülme-

miş	bir	tür	ticaret	yaptığını	görürüz.	Vahşi	Anne’nin	besleyici	

sevgisiyle	bağlantıları	kopan	kadınlar,	dış	dünyada	ancak	kıt	

kanaat	geçinmelerine	bir	diyete	mahkûm	olurlar.	Ego,	sade	

bir	 hayat	 sürmekte,	 dışarıdan	 ancak	 en	 temel	 besinleri	 al-

makta	ve	her	gece	tekrar	tekrar	başladığı	yerden	geri	dön-

mektedir.	Orada	tükenmiş	bir	halde	uyumaktadır.

	 Bu	durumdaki	bir	kadın,	geleceği	olan	bir	hayata	uyana-

maz,	çünkü	sefil	hayatı	her	gün	tekrar	tekrar	asıldığı	bir	kan-

ca	gibidir.	Erginlenme	törenlerinde,	zor	şartlar	altında	epey	

bir	süre	geçirmek	kişiyi	rahatına	düşkünlükten	ve	miskinlik-

ten	koparan	bir	parçalanma	süreciyle	ilişkilidir.	Erginlenme-

nin	bir	parçası	olarak	bir	sonuca	ulaşacak	olan	ve	daha	yeni	

“burnu	sürtülen”	kadın,	tazelenmiş	ve	daha	bilge	bir	tinsel	

ve	yaratıcı	hayata	başlayacaktır.	Fakat	Kibritçi	Kız	konumun-

daki	 kadınların	 ters	 giden	 bir	 erginlenme	 içinde	 oldukları	

söylenebilir.	 Düşmanca	 şartlar	 derinleşmeyi	 sağlamaz,	 ak-

sine	sadece	yok	olmaya	yarar.	Farklı	destek	ve	rehberlikleri	

olan	başka	bir	yol,	başka	bir	ortam	seçilmelidir.	

	 Tarihsel	olarak	ve	özellikle	erkeklerin	psikolojisinde	has-

talık,	sürgün	ve	acı	çekme,	genellikle	erginleyici	bir	parçalan-

ma	olarak	anlaşılır.	Bu,	kimi	zaman	büyük	anlamlar	taşıyan	

bir	parçalanmadır.	Ama	kadınlar	için,	onların	yaratılış	psiko-

lojilerinden	ve	beden	yapılarından	doğan	başka	erginlenme	

arketipleri	de	vardır;	âşık	olmak	ya	da	besleyici	bir	sevgi	gör-

mek	gibi,	doğurmak	da	bunlardan	biridir,	kanın	gücü	ise	bir	

başkadır.	 Çok	 saygı	 gösterdiği	 biri	 tarafından	 kutsanmak,	

kendisinden	büyük	birinden	destekleyici	ve	derin	bir	eğitim	

almak,	bütün	bunlar	kendi	gerilimlerine	ve	dirilişlerine	sahip	

olan	yoğum	erginlenmelerdir.

	 Kibritçi	Kız’ın	erginlenmeyi	tamamlayacak	olan	hareket-

le	ilgili	geçiş	aşamasına	hem	çok	yaklaştığı	hem	de	bu	geçişe	

bir	o	kadar	uzak	kaldığı	söylenebilir.	Sefil	hayatında,	bir	er-

ginlenme	yaşantısı	 için	gereken	malzemelere	sahiptir,	ama	

içeride	ya	da	dışarıda	psişik	sürecine	rehberlik	edecek	kimse	

yoktur.

	 Psişik	olarak	en	olumsuz	anlamıyla	kış,	dokunduğu	her	

şeye	ölümün	öpücüğünü	–yani,	soğukluğu-	getirir.	Soğukluk,	

herhangi	bir	ilişkinin	bitişini	ifade	eder.	Eğer	bir	şeyi	öldür-

mek	 isterseniz,	ona	karşı	 soğuk	durmanız	 yeterlidir.	 İnsan,	

duygu,	 düşünce	 ya	 da	 eylem	bakımından	 donuklaştığında,	

ilişkinin	varolması	da	olanaksızlaşır.	 İnsanlar	kendilerindeki	

bir	 şeyi	 terk	etmek	ya	da	birini	 soğukta	dışarıda	bırakmak	

istediklerinde	 onu	 görmezden	 gelirler,	 davet	 etmezler,	 dı-

şarıda	 tutarlar,	 seslerini	 duymamak	 ya	 da	 görmemek	 için	

yollarını	bile	değiştirirler.	Kibritçi	Kız’ın	psişesindeki	durum	

budur.

	 Kibritçi	Kız	sokaklarda	dolaşır	ve	yabancılara	yalvararak	

ondan	 kibrit	 almalarını	 ister.	 Bu	 sahne,	 kadınlardaki	 zede-

lenmiş	içgüdüyle	ilgili	en	şaşırtıcı	şeylerden	birini,	çok	az	bir	

bedel	 karşılığında	 ışığı	 verilişini	 gösterir.	 Burada	 çubuklar	

üzerindeki	küçük	 ışıklar,	Vasalisa	öyküsündeki	çubuklar	üs-

tündeki	kafataslarına,	daha	büyük	ışıklara	benzer.	Bu	ışıklar	

aklı	temsil	eder,	ama	daha	da	önemlisi	bilinci	tutuşturur,	ka-

ranlığın	yerine	ışığı	koyar,	sönüp	gitmiş	olanı	yeniden	yakar.	

Ateş,	psişedeki	yeniden	canlandırıcı	özelliğin	başlıca	simge-

sidir.



70 71

	 Burada,	Kibritçi	Kız’ın	büyük	bir	ihtiyaç	içinde	olduğunu	

görüyoruz,	yalvarırken	aslında	karşılığında	aldığı	değerden	

(bir	kuruş)	çok	da	büyük	değerde	bir	şey	(bir	 ışık)	sunmak-

tadır.	 Bu	 “alınan	daha	 az	değer	 için	daha	büyük	değer	 ve-

rilmesi”	 süreci,	 ister	psişelerimizin	 içinde	olsun,	 isterse	dış	

dünyada	yaşansın,	sonuç	aynıdır:	Daha	çok	enerji	kaybı.	Bu	

durumda	bir	kadın	kendi	 ihtiyaçlarına	karşılık	veremez.	Ya-

şamak	isteyen	bir	şey	bunun	içi	yalvarır,	ama	yanıt	gelmez.	

Burada,	Yunan	akıl	perisi	Sophia	gibi,	deniz	diplerinden	ateşi	

getiren	biri	vardır,	ama	bu,	ateşi	faydasız	fantezilerin	gelişi-

güzelliği	 içinde	satıp	elden	çıkarır.	Kötü	sevgililer,	çürümüş	

patronlar,	 sömürücü	 durumlar,	 her	 türden	 şeytani	 komp-

leksler,	kadını	bu	türden	seçim	yapması	yönünde	ayartır.

	 Kibritçi	Kız,	kibritleri	yakmaya	karar	verdiğinde,	kaynak-

larını	 harekete	 geçmek	 yerine,	 fanteziler	 kurmak	 için	 kul-

lanır.	 Enerjisini	bir	 anlamda,	 anlık	hevesler	 için	 tüketir.	Bu,	

kadınların	hayatında,	kendisini	çok	belirgin	biçimlerde	gös-

terir.	Üniversiteye	gitmeye	karar	vermiştir,	ama	hangisinde	

karar	kılacağını	belirlemesini	üç	yılını	alır.	Bir	dizi	resim	yapa-

caktır,	 ama	sergileyecek	yeri	olmadığından	 resim	yapmaya	

öncelik	tanımaz.	Şunu	ya	da	bunu	yapmak	ister,	ama	iyi	yap-

masını	sağlayacak	duyarlılığı	ya	da	beceriyi	öğrenip	gelişti-

recek	zamanı	ayırmaz.	Düşlerle	dolu	anca	defteri	vardır,	ama	

yorumlamanın	büyüsüne	kapılmıştır	ve	bunların	anlamlarını		

eyleme	dökemez.	Terk	etmesi,	başlaması,	durması,	gitmesi	

gerektiğini	bilir,	ama	yapamaz.

	 Bunun	neden	böyle	olduğunu	da	görüyoruz.	Bir	kadın	

duyguları	 donduğunda;	 artık	 kendisini	 hissetmediğinde;	

kanı,	 tutkusu	 artık	 psişesinin	 uzuvlarına	 ulaşmadığında,	

umutsuz	olduğunda	fantezi	hayatı	da	göz	koyabileceği	baş-

ka	 her	 şeyden	 çok	 daha	 haz	 vericidir.	 Küçük	 kibriti	 yanar,	

çünkü	yakacak	odunu	yoktur,	onun	yerine	kocaman	kuru	bir	

kütükmüş	gibi	psişeyi	yakıp	bitirir.	Psişe	kendine	oyunlar	oy-

namaya	başlar;	artık	bütün	özlemlerin	yerine	getirildiği	fan-

tezi	ateşinde	yaşamaktadır.	Bu	türden	fantezi	kurma	biçimi	

yalan	gibidir:	Yeterince	sık	söylerseniz,	siz	de	inanmaya	baş-

larsınız.

	 Coşkuyla	 düşlenen	 gerçekdışı	 çözümlerle	 ya	 da	 güzel	

anlarla	sorunların	azaltıldığı	bu	türden	dönüşüm	bunaltıları,	

sadece	kadınlara	saldırmakla	kalmaz,	insanoğlunun	önünde	

de	büyük	bir	engeldir.	Kibritçi	Kız’ın	fantezisinde	soba,	sıcak	

düşünceleri	 temsil	 eder.	 Aynı	 zamanda	merkezin,	 yüreğin,	

ocağın	simgesidir.	Bize	kızın	gerçek	benlik,	psişenin	yüreği,	

içerideki	evin	sıcaklığı	için	fantezi	kurduğunu	anlatır.

	 Ama	soba	birdenbire	kaybolur.	Bu	psişik	derdi	çeken	bü-

tün	kadınlar	gibi,	Kibritçi	Kız	da	kendisini	yine	karın	üzerinde	

otururken	bulur.	Burada	bu	tür	fantezilerin	kısa	süreli,	ama	

çok	yıkıcı	olduklarını	görüyoruz.	Enerjimizden	başka	yakacak	

bir	 şeyi	 yoktur	 onun.	 Bir	 kadın,	 fantezilerini	 kendini	 sıcak	

tutmak	 için	 kullanabilse	 de,	 önünde	 sonunda	 kendini	 yine	

derin	dondurucuda	bulacaktır.

	 Kibritçi	 Kız,	 diğer	 kibritlerini	 de	 yakar.	 Her	 bir	 fante-
zi	 yanarak	 tükenir,	 çocuk	 yine	 karın	 üzerindedir	 ve	 dahası	
donmaktadır.	Psişe	donduğunda,	bir	kadın	yüzünü	kendine	
döner,	bir	başkasına	değil.	Üçüncü	bir	kibrit	 yakar.	Bu	peri	
masallarında	rastladığımız	üçtür;	büyülü	sayıdır,	yeni	bir	şe-
yin	ortaya	çıkmasının	gerektiği	noktadır.	Ama	bu	durumda,	
fantezi	eylemi	boğduğundan,	yeni	bir	şey	olmaz.

	 Öykünün	 bir	Noel	 ağacı	 içermesi	 ironiktir.	 Noel	 ağacı,	
Hıristiyanlıktan	önceki,	sonsuza	kadar	süren	(sonsuza	kadar	
yeşil	kalan)	hayat	simgesinden	çıkmıştır.	Onu	kurtarabilecek	
olanın	 bu	 olduğu	 söylenebilir;	 her	 zaman	 yeşil	 kalan,	 hep	
büyüyen,	daima	hareketli	ruhsal	–	pşise	fikri…	Ama	odanın	
tavanı	yoktur.	Hayat	fikri	pşisede	tutulamaz.	Büyülenmeye	
teslim	olunmuştur.
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	 Büyükanne	çok	sıcaktır,	çok	müşfiktir,	ama	son	morfin-

dir,	son	zehir	yudumudur.	Çocuğu	ölüm	uykusuna	çeker.	En	

olumsuz	 anlamıyla	 bu,	 miskinlik	 ve	 uyuşukluk	 uykusudur:	

-“Sorun	yok,	halledebilirim,”	ya	da	inkâr	uykusudur:	-“Sade-

ce	başka	bir	yol	deniyorum.”	Bu,	habis	fantezi	uykusudur.	Bu	

uykuda,	 tüm	 sıkıntıların	 büyülü	bir	 şekilde	gözden	 kaybol-

masını	umarız.

	 Libidonun	ya	da	enerjinin	soluklarının	artık	aynada	gö-

rünmediği	bir	noktaya	kadar	silinip	gitmesi	halinde	Hayat/

Ölüm/Hayat	 doğasının,	 burada	 büyükanneyle	 resmedilen,	

bir	temsilcinin	ortaya	çıkması,	pşisik	bir	olgudur.	Onun	işi,	bir	

şeyin	ölümüne	yetişmek,	arkada	bulduğunu	bırakan	ruha	ku-

luçkaya	yatmak	ve	yeniden	doğana	kadar	göz	kulan	olmak-

tır.

	 Herkesin	 pşisesinin	 kutsallığı	 da	 burada	 yatar.	 Kibritçi	

Kız’ınki	gibi	acı	verici	bir	sonu	ola	bir	olayda	bile,	ışık	huzme-

si	vardır.	Zamana,	hoşnutsuzluğa	ve	baskılara	yeterince	kat-

lanıldığında,	pşisenin	Vahşi	Kadın’ı,	kadının	zihnine	yeni	bir	

hayat	fırlatacak,	ona	bir	kez	daha	kendi	yararına	davranma	

fırsatı	verecektir.	Çekilen	acılardan	da	görebileceğimiz	gibi,	

fanteziye	duyulan	bağımlılığı	 iyileştirmek,	ölülerden	ayağa	

kalkmalarını	isteyip	umutla	beklemekten	çok	daha	iyidir.
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TÜRK HUKUKUNDA

MOBBİNG KAVRAMI

 Tek	hayvana	karşı	yapılan	toplu	hayvan	saldırılarını	 ta-

nımlamak	için	kullanılan	mobbing	ifadesini	ilk	kez	Heinz	Ley-

mann	çalışan	insanlara	yönelik	saldırıları	özetleyen	bir	terim	

olarak	kullanmıştır.	Leymann,	1984’te	yayınladığı	makaleler	

dizisinde,	işyerinde	yaşanan	psikolojik	baskı	hareketlerini	in-

celedi	ve	mobbingi	“işyerinde meydana gelen, bir veya birkaç 

çalışanın hedef seçilen bir ya da birkaç çalışana uyguladığı, 

hedefin çaresiz kılınarak işyeriyle bağını kesmeye yönelik düş-

manca davranışlar”	olarak	 tanımladı.	 Einarsen	 ve	 Skogstan	

mobbing	kavramını	 “işyerinde yavaş yavaş gelişen, sistema-

tik, sürekli ve kasıtlı psikolojik korkutma ve yıldırma eylemleri” 

olarak	genişlettiler.	Türkiye’de	mobbing	olgusunu	tanımla-

mak	 için	 “duygusal	 taciz”,	 “psikolojik	 taciz”,	 “psikolojik	 te-

rör”	gibi	farklı	terimlerde	kullanılmaktadır.

	 İnsanların	 neden	 mobbing	 davranışları	 sergilediği	 ile	

ilgili	çalışmalar	henüz	çok	yenidir.	Erkek	ve	kadın	yöneticile-

rinin	uyguladıkları	mobbing	davranışları	arasındaki	farklılık-

ların	nedeni	bile	henüz	anlaşılamamıştır.	Ancak	yapılan	araş-

tırmalar	göstermektedir	ki,	kadın	yöneticiler	hedefi	dolaylı	

olarak	etkileyen	mobbing	davranışları	 (dedikodu,	 iftira	vs.)	

sergilerken,	erkek	yöneticiler	doğrudan	saldırmaktadır.

 

	 Yapılan	davranışın	mobbing	olarak	nitelendirilmesinde	

hukuki	olarak	üç	ana	unsurun	önemi	vardır.	Bunlar	Mobbin-

gin	hukuki	tanı	kriterleridir:	Psikolojik	taciz	uygulayan	kişinin	

niyetine	 bakmaksızın,	 gerçekleştirdiği	 eylemin	 mağdurun	

üzerine	bıraktığı	etkiler,	etkilerin	olumsuzluğu,	mağdura	za-

Av. Ezgi BIYIK
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rar	verip	vermediği	ve	psikolojik	taciz	eylemine	devam	edil-

mesi	konusundaki	ısrarlı	davranış.

 

	 Mobbingin	mağdur	 açısından	 etkileri	 özellikle	manevi	

olarak	yıkıcıdır.	Bu	akla	“neden	işinden	ayrılmıyor”	sorusunu	

getirse	de,	çalışan	bireyin	yaşlandıkça	yeni	bir	iş	bulma	yete-

neği	ve	ihtimalinin	azalması	kişinin	ellerindeki	işi	kaybetme	

korkusunu	 arttırmaktadır.	 Bu	 nedenle	 günümüz	 ekonomik	

koşullarına	işçi	yaşamını	devam	ettirebilmek	adına,	mobbing	

davranışlarına	göz	yummaya	çalışmaktadır.	İşten	atılma	du-

rumunda	da	işçi	bir	daha	iş	bulamama	durumuyla	karşı	kar-

şıya	kalır,	yani	mobbingin	sonucunda	aynı	zamanda	iş	paza-

rının	da	dışına	itilir.	Yine	Mobbinge	maruz	kalan	kişinin	işte	

ilerlemesinin	 yavaşlaması	 ya	da	durması	da	diğer	bir	 yıkıcı	

etkidir.

	 Mobbingin	çalışanlarda	verimliliğin	düşmesi,	ekip	içinde	

uyumun	bozulması,	işe	yabancılaşma,	işten	soğuma,	devam-

sızlık,	işe	gelmeme,	işten	ayrılma	gibi	somut	olumsuz	sonuç-

ları	da	görülebilmektedir.

	 Ne	yazık	ki	yapılan	araştırmalarda	iş	yaşamında	kadınla-

rın	mobbinge	daha	çok	maruz	kaldıkları	ortaya	çıkmıştır.	Bir	

çok	mobbing	mağduru	kadın	bulunmaktadır.	Özellikle	cinsel	

taciz	kadınların	en	çok	mobbinge	uğradıkları	alandır.	Bazı	ül-

kelerde	bu	konuda	özel	kanunlar	veyahut	özel	düzenlemeler	

bulunmaktadır.	 Türk	 hukuk	 doğrudan	mobbing	 ile	 ilgili	 ilk	

madde	6098	sy.	Borçlar	Kanunu’nda	yer	almıştır.

 

	 Türk	Hukukunda	mobbing	 kavramı	 henüz	 çok	 yeni	 ol-

duğundan,	 mobbingin	 önlenmesi	 buna	 ilişkin	 yaptırımlar	

hakkında	henüz	 İş	Kanunu	ve	Ceza	Kanununda	düzenleme	

mevcut	değildir.	Bu	nedenle	mobbingden	doğan	hukuki	so-

runlarda	genel	hükümler	geniş	yorumlanarak	çözüme	gidil-

meye	çalışılmaktadır.

	 10	 Haziran	 2003	 tarihinde	 yürürlüğe	 giren	 4857 sa-

yılı İş Kanunu’nda	 cinsel	 tacizle	 ilgili	 düzenleme	 yapılmış	

olmakla	 birlikte,	 mobbingle	 ilgili	 bir	 düzenleme	 yapılma-

mıştır.	Bu	durum	doktrin	tarafından	da	eleştirilmektedir.	 İş	

Kanunu’nda	mobbing	 ile	 ilgili	 doğrudan	bir	 düzenleme	ol-

masa	 da	 dolaylı	 olarak	mobbing	 ile	 bağdaştırabileceğimiz	

hükümler	bulunmaktadır.	 İşverenin	çalışanı	gözetme	borcu	

İş	Kanunu›nun	77.maddesinde	düzenlenmiş	iken	söz	konusu	

hüküm	30.06.2012	tarihinde	6331	sy.	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	

Kanunu’nun	37.maddesi	gereği	mülga	olmuş,	işverenin	işçiyi	

gözetme	borcu	6331	sy.	Kanun	kapsamında	düzenlenmiştir.	

Bu	 durum	 İş	 Sağlığı	 ve	 Güvenliği	 Kanunu’nun	 kapsamının	

daha	geniş	olmasından	dolayı	işçiler	adına	lehe	yorumlanabi-

lir.	İşverenin	işçiyi	gözetme	borcunun	düzenlendiği	bir	diğer	

madde	 ise	Borçlar	Kanunu›nda	bulunmaktadır.	Söz	konusu	

kanunun	417.maddesinde	 yer	 alan	 «	 İşveren,	 hizmet	 ilişki-

sinde	 işçinin	kişiliğini	korumak	ve	saygı	göstermek	ve	 işye-

rinde	dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özel-

likle	işçilerin	psikolojik	ve	cinsel	tacize	uğramamaları ve bu 

tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri 

için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. İşveren, işyerinde iş 
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sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi 

almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş 

sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymak-

la yükümlüdür. İşverenin yukarıdaki hükümler dahil, kanuna ve 

sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bü-

tünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağlı 

zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk 

hükümlerine tabidir.”	şeklindeki	düzenleme,	doğrudan	mob-

bingi	düzenleyen	de	ilk	düzenlemedir.	

 

 İşçinin	 iş	 görme	 borcunu	 yerine	 getirmekten	 kaçınma	

hakkı	 İş	Kanununun	83.	maddesinde	düzenlenmişken,	 yine	

bu	hüküm	de	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Kanununda	ele	alınarak,	

İş	Kanunundan	 yürürlüğü	 kaldırılmıştır.	Ancak	 İş	 Sağlığı	 ve	

Güvenliği	Kanununda	ele	alınan	işçinin	iş	görme	borcunu	ye-

rine	getirmekten	kaçınma	hakkı,	 İş	Kanununda	düzenlenen	

genel	koşuldan	daha	özel	koşula	indirgenerek	«ciddi	ve	ya-

kın	 tehlike	halinde”	bu	hakkı	 işçiye	 tanımıştır.	Bu	nedenle	

İş	Kanunu	mülga	md.83’e	göre	işçi	mobbing	nedeni	 ile	psi-

kolojik	sağlığının	bozulduğunu	tespit	ettirerek	çalışmaktan	

kaçınması	mümkün	iken,	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Kanunundaki	

düzenlemeye	göre	bunu	gerçekleştirmesi	mümkün	değildir.	

 

	 İşçinin	haklı	nedenle	fesih	hakkı,	İş	Kanununun	24.mad-

desinde	 düzenlenmiştir.	 İşçi	 bu	 maddede	 düzenlenen	 ne-

denlere	dayanarak,	mobbing	nedeni	ile	iş	akdini	haklı	olarak	

derhal	feshedebilir.	Bu	durumda	işçi	kıdem	tazminatına	hak	

kazanacağı	gibi	mobbing	kaynaklı	psikolojik	zararı	da	alacağı	

bir	raporla	kanıtlayarak	manevi	tazminat	talep	edebilecek-

tir.	

 

 4722 Sayılı Türk Medeni Kanununa	 göre	 mobbing	

nedeni	ile	kişilik	hakları	saldırıya	uğrayan	kişi	saldırının	dur-

durulması,	 saldırı	 tehlikesinin	önlenmesi,	 saldırının	hukuka	

aykırılığın	 tespiti	 gibi	 dava	 yollarına	 başvurabilir.	 Bu	 dava-

ların	 açılmasında	 zamanaşımı	 söz	 konusu	 değildir.	 Ayrıca	

mobbing	nedeni	 ile	kişilik	hakları	 ihlal	edilen	kişi	maddi	ve	

manevi	tazminat	için	mahkemeye	başvurabilir.	Ancak	bura-

da	mobbing	eylemi	ile	ortaya	çıkan	zarar	arasında	illiyet	bağı	

bulunmalıdır.	Bu	davaların	zamanaşımı	süresi	on	yıldır.	

 

	 Türk	Medeni	Kanununun	2.	maddesine	göre	herkes	hak-

larını	 kullanırken,	 dürüstlük	 kurallarına	 uymak	 zorundadır.	

Mevcut	hukuk	düzenimiz	açıkça	hakkın	kötüye	kullanılması-

nı	korumaz	ve	buna	bir	takım	sonuçlar	bağlar.	Bu	durumun	

İş	Hukuku	açısından	mobbing	 ile	 ilgili	 sonuçları	olabilecek-
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tir.	Bunlar,	işverenin	yönetim	hakkını	kötüye	kullanması,	iş	

görme	ve	 itaat	etme	borcunun	kötüye	kullanılması,	 	 işçi-

den	aşırı	özen	beklentisi	olarak	karşımıza	çıkabilir.

 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu	açısından	mobbingi	ince-

leyecek	olursak;	Mobbing	suçunun	unsurları,	tacizin	sistemli,	

sürekli	ve	kasıtlı	olmasıdır.	Mobbing sürecinde sistematik 

şekilde ve sürekli olarak kişinin saygınlığı ve güvenilirli-

ğine saldırılır. Mobbing	suçunu	maddi	ve	manevi	unsurları	

bakımından	karşılayan	başlıca	ceza	hukuku	eziyet,	kişilerin	

huzur	ve	sükununu	bozma,	hakaret,	özel	hayatın	gizliliğini	

ihlal,	tehdit	 ile	 iş	ve	çalışma	özgürlüğünün	ihlaline ilişkin	

hükümlerdir.

	 Mobbing,	işçiyi	psikolojik	ve	fiziksel	olarak	tüketen,	yıp-

ratan,	 korkutan,	 özellikle	 ruh	 sağlığını	 bozan	bir	 taciz	 şek-

li	 ve	oldukça	yaygın	bir	 sorundur.	Toplum,	 işyeri	ve	çalışan	

için	oldukça	ciddi	ve	yıkıcı	sonuçları	olan	mobbing	ülkemizde	

yeni	yeni	gündeme	gelmekte	olup,	Türk	hukuk	sisteminde	

doğrudan	doğruya	mobbingi	konu	alan,	mobbing	içerikli	bir	

kanun	hükmü	bulunmamaktadır.	Özellikle	İş	Kanununda	bu	

şekilde	bir	hüküm	bulunmaması,	mobbing	mağduru	 işçileri	

savunmasız	bırakmaktadır.	İşyerinde	mobbinge	maruz	kalan	

bir	işçinin	başvuracağı	açık	bir	kanun	maddesi	bulunmadığı	

için	mobbing	mağduru	işçi	Türk	Ceza	Kanunu	yada	İş	Kanunu	

hükümlerinden	dolaylı	olarak	faydalanarak,	genel	hükümler	

nezdinde	bir	çözüm	bulmaya	çalışmaktadır.	Ancak	bu	durum	

özellikle	ispat	açısından	sıkıntılar	doğurmakta,	adil	bir	sonu-

ca	ulaşmak	zorlaşmaktadır.	Bu	nedenle	hukuk	sistemimizde-

ki	bu	büyük	eksikliğin	bir	an	önce	giderilmesi	gerekmekte-

dir.
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HOTANTO VENÜSÜ

Sarah	Baartman

	 İnsaoğlunun	karanlık	 fantezilere,	 farklı	olana	duyduğu	

ilgi	ve	bunun	uğruna	yaptıkları	tarih	boyunca	birçok	hikaye-

ye	 konu	oldu.	 Birçok	 insan	bu	duyguların	 yönettiği	 acıma-

sızlıklardan	 nasibini	 aldı.	 Günümüzde	 şekillenen	 popüler	

kültürün	altında,	bu	tarihsel	öyküler	yatıyor	olabilir	mi?	İşte	

Saartjie	Baartman	ve	onun	insanoğlu	tarafından	metalaştırı-

lan	bedeninin	hikayesi.

	 Hotanto	Venüsü
 Sarah’nın Öyküsü

	 Sarah	Baartman,	 (kesin	 olarak	 bilinememekle	 birlikte)	

1789	yılında	Güney	Afrika’da,	Doğu	Burnu’nda	 (East	Cape)	

Gamtoos	 Nehri	 kıyısında	 doğdu.	 Ailesi,	 Khoisan	 halkından	

Grigua	Kabilesi	mensubuydu.	Khoisan	halkı,	Güney	Afrika’nın	

yerli	 topluluklarından	birisidir.	 	Sarah,	bir	komando	baskını	

sırasında	yetim	kaldı	ve	bölgedeki	Hollandalı	çiftçiler	tara-

fından	köle	 yapıldı.	Afrika’da	 kısa	 isim	kullanma	alışkanlığı	

nedeniyle	Saatrjie	(Küçük	Sarah)	ismiyle	bilindi.	Gerçek	soy	

ismini	öğrenmek	hiçbir	zaman	mümkün	olmadı.

	 Sarah,	 bir	 kadın	olarak	Batı	 ülkelerinde	 yaşayan	kendi	

hemcinslerinden	farklı	özelliklere	ve	cinsel	görünüme	sahip-

ti.	Daha	ilk	bakışta	çok	büyük	kalçaları	ve	farklı	cinsel	organ	

yapısı	ile	beyazların	ilgisini	çekmişti.	Köle	olan	Sarah’ın	“sa-

hibinin”	 erkek	 kardeşi,	 siyah	 kadının	 bu	 özelliklerinden	 ya-

rarlanmak	istedi.	Kendisini	İngiltere’ye	götürmeye	ikna	etti.	

İddiasına	göre;	Sarah,	bu	“ilginç”	fiziksel	yapısı	ile	Avrupa’da	

çok	 zengin	 olabilirdi.	 1810	 yılında	 	 İngiltere’ye	 doğru	 yola	

Av. Figen ÖZLER MERDER
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çıkarken,	 bu	 ülkede	 ve	 yaşamının	 sonraki	 yıllarında	 başına	

neler	geleceğinin	farkında	bile	değildi.

	 Sarah,	 İngiltere’de	 (deyim	 yerindeyse	 “hilkat garibesi”	

konumunda)	bir	gösteri	yıldızı	oldu.	Bedeninin	Batılılara	tu-

haf	gelen	 (ama	Khoisan	halkı	 için	olağan	olan)	özelliklerini	

göstererek,	 insanları	 	 “eğlendirmeye”	başladı.	Avrupa’ya	gi-

den	tek	Khoikhoi	kadını	Sarah	değildi.	Avrupa’ya	götürülen	

Khoikhoi	 kadınları,	 önceleri	 Güney	 Afrika’daki	 Hollandalı	

yerleşimciler	ve	daha	sonra	Avrupa’da,	ana	dillerinden	dola-

yı	biraz	alaycı	ve	aşağılayıcı	bir	ifade	ile	Hotanto	(Hottentot)	

olarak	isimlendirildi.	Hotanto	kimliği,	Eski	Roma’nın	aşk	tan-

rıçası	Venüs	 ile	 birleştirilince	ortaya	 “Hotanto Venüsü (The 

Hottentot Venus)”	 çıktı.	 Batı	 kültürünün	 onu	 “Siyah Venüs 

(Black Venus, Vénus Noire)”	olarak	isimlendirdiği	de	oldu.

	 Hakkında	yazılanlarda;	Sarah’ın	gösterilerini	60	cm	yük-

sekliğinde	 bir	 platform	 üzerinde	 yaptığından	 söz	 ediliyor.	

Gösteri	 sırasında;	 yanında	 sahibi	 bulunuyor;	 ona	 bir	 vahşi	

canavar	 imiş	 gibi	 (oturması,	 kalkması,	 yürümesi	 yönünde)	

komutlar	 veriyordu.	 İngiliz	 aristokratlar,	 kendileri	 için	 özel	

gösteriler	 talep	etmekteydiler.	 Londra’daki	 	gösterileri	 so-

runlara	ve	kamuoyunun	tepkisine	neden	oldu	ve	yasaklandı.	

Kölelik	karşıtı	hayırsever	İngilizler,	Sarah’ın	özgürlüğü	için	bir	

kampanya	başlattılar.	

	 Sarah’ın	İngiltere’de	Londra	caddelerindeki	gösteri	çile-

si	dört	yıl	daha	sürdü.	1811	yılında	vaftiz	edilerek	Hıristiyan	

yapılan	Sarah	Baartman,	1814	yılında	bir	Fransıza	satıldı	ve	

yeni	“sahibiyle”	birlikte	Fransa’ya	doğru	yola	çıktı.	Fransa’da-

ki	yaşam,	daha	önce	başından	geçenleri	aratır	nitelikteydi.	

Bir	hayvan	(ayı)	eğiticisi	olan	Regu,	onbeş	ay	boyunca	Sarah’ı	

o	zamana	kadar	yaşadıklarından	çok	daha	ağır	şartlar	altında	

gösteri	yapmaya	zorladı.

	 Bu	dönemde	Fransız	Doğa	Tarihi	Müzesi’nden	hayvanat	

bahçesi	 sorumlusu	Georges	Cuvier	ziyaret	etti.	Değişik	za-

manlarda	başka	doğa	bilimciler	de	kendisini	görmeye	geldi-

ler.	Sarah,	1815	Martında	Fransa’nın	en	önemli	botanik	bah-

çesi	olan	Jardin	du	Roi’da	bir	dizi	 incelemelere	ve	bilimsel	

resimlemelere	 tabii	 tutuldu.	 Bu	 “incelemelerin”	 gerçekleş-

tirilmesi	esnasında	orada	bulunan	Fransız	hayvan	bilimciler	

Frédéric	Cuvier	ve	Ètienne	Geoffroy	Saint-Hilarie,	resimleme	

sırasında	Sarah’ın	soyunmaya	ve	çıplak	resimlenmeye	mec-

bur	edildiğinden	söz	ediyorlar.	Sarah’ın	farklı	bedenine	 ilgi	

duyan	Fransız	doğa	bilimciler,	Sarah’ın	evrimleşme	sürecin-

de	maymunlar	ile	insanlar	arasında	geçişi	temsil	eden	halka	

olduğunu	düşünüyorlardı.

	 Paris,	Sarah’ın	soylu	duruşuna	zarar	 	verdi.	Yalnızlık	ve	

vatan	hasretinin	dayanılmaz	acıları	ve	baskı	altında	zorlandı-

ğı	yaşantının	utancı	ile	aşırı	miktarda	içki	kullanmaya	başla-

dı.	Yaşayabilmek	için	para	karşılığı	fahişelik	yapmak	zorunda	

kaldı.

	 Sarah	Baartman,	29	Aralık	1815’te	 (25	ya	da	26	yaşın-

da)	öldü.	Ölüm	nedeninin	ateşli	bir	hastalık	olduğu	anlaşı-

lıyor.	Sarah’ın	ölümünden	sonra	da	çilesi	bitmedi.	Ölümün-

den	sonra	(1816’da)	Fransız	doğa	bilimci	ve	anatomi	uzmanı	

Henri	Marie	Ducrotay	de	Blainville	tarafından	otopsi	yapıldı.	

Otopsi	sonuçları,	1816’da	de	Bainville	ve	daha	sonra	1817’de	
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“Doğa Tarihi Müzesi Anıları”	içinde	Fransız	doğa	bilimci	Geor-

ges	Cuvier	tarafından	yayınlandı.	Cuvier,	anılarında	Sarah’ın	

zeki	bir	kadın	olduğunu,	dikkat	çekici	bir	belleğe	sahip	oldu-

ğunu	ve	yeterli	akıcılıkta	Felemenkçe	konuştuğunu	yazıyor.

Sarah’ın	iskeleti,	(otopside	çıkarılan)	cinsel	organları	ve	bey-

ni,	1974	yılına	kadar	Paris’te	İnsanlık	Müzesi’nde	sergilendi.	

Daha	sonra	sergilemeden	kaldırıldı	ve	gözden	ırak	bir	depo-

da	unutuldu.	Balmumundan	üretilen	modelini	 ise	iki	yıl	ka-

dar	daha	sergilenmeye	devam	etti.

	 1994	yılında	Güney	Afrika’da	Afrika	Ulusal	Meclisi	genel	

seçimleri	kazanarak,	Nelson	Mandela’yı	iktidara	getirdi.	Baş-

kan	Mandela,	Fransa’dan	Sarah’tan	geriye	kalanların	ülkesi-

ne	iade	edilmesini	talep	etti.	Fransız	Ulusal	Meclisi’nde	uzun	

tartışmalardan	 sonra	 6	 Mayıs	 2002’de	 Sarah’ın	 bedeninin	

parçalarının	ülkesine	iade	edilmesine	karar	verildi.	Sarah,	9	

Ağustos	 2002’de	Güney	Afrika’nın	Hankey	 kentinin	Verga-

deringskop	ismi	verilen	tepesinde	(bir	anıt	mezarda)	doğu-

mundan	 200	 yıl	 sonra	 defnedildi.	 Sarah	 ile	 ilgili	 bir	 yazıda	

“1815’te öldü; 2002’de gömüldü”	deniyor.	 Sarah	Baartman,	

artık	bu	ülkenin	tarihinde	pek	çok	yaşanmışın	bir	temsilcisi	

olarak	yer	alıyor.

	 Günümüz	insanı	için	bu	örnek,	insanlıkdışı	ve	akıl	almaz-

dır. Bu	nedenle	Hotanto	Venüsü	insan	hakları	ve	kadın	hak-

ları	kuruluşlarının	önemli	bir	referansı	haline	gelmiştir.

 Kaynakça :

	 Gerard	 Badou’nun	 “Hotanto Venüsü (L’enigme De La 

Venus Hottentot)”	 ,Gürcan	 Banger	 Hotanto	 Venüsü	 ,2010	

yılında	çevrilen	ve	Abdellatif	Kechiche	tarafından	yönetilen	

“Black Venus (Vénus Noire)”	isimli	film,	Sarah	Baartman’ın	ya-

şam	öyküsünü	anlatıldığı	Film,	 (67’nci	Venedik	Uluslararası	

Film	Festivali’nde	Altın	Aslan	ödülünü	kazandı.)…v.s
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YIKICI GELENEKLERİN VE

FEODAL YAPININ MAĞDURLARI

ÇOCUK GELİNLER
	 Ünzileler;	 bedeni	 ufacık,	 kalbi	 çocuk,	 ruhu	 çocuk	 ama	

büyümek,	anne	gibi	hissetmek	zorunda	bırakılan	kız	çocuk-

ları...	Çocuk	gelinler...

	 Çocuk	gelinler	utanılası	bir	dünya	gerçeği...Gelişmekte	

olan	ülkelerin	birçoğunda	kız	çocukları	henüz	ergenliğe	gir-

meden,	iradeleri	yok	sayılarak	evlenmek	zorunda	bırakılıyor-

lar.	Çocuk	ve	evlilik	kelimeleri	birbirine	bunca	uzak	 iki	kav-

ramken	küçücük	kız	çocukları,	kendilerini	kadın,	anne,	kimi	

zaman	kuma	olarak	görebilen(!)	adamların	yanında,	bir	alış-

verişin	 ortasında	 buluveriyor	 kendini.	 Hem	 bedenleri	 hem	

ruhları	yara	alıyor.	Hayallerini	bir	daha	hatırlamamak	üzere	

unutuyor,	 ataerkil	 düzenin,	 feodal	 yapının	 ve	 cinsiyet	 eşit-

sizliğinin	bir	 sonucu	olan	bu	hayatını	 sorgulamadan	kabul-

lenmek	zorunda	kalıyor	daha	doğrusu	zorunda	bırakılıyor.	

	 Türkiyede	 de	 yıllardır	 milyonlarca	 kız	 çocuğu	 kimi	 za-

man	töre	kimi	zaman	yoksulluk	 	 	sebebiyle	bu	şiddete	ma-

ruz	kalıyor,	çocuk	evliliklerine	her	geçen	gün	bir	yenisi	daha	

ekleniyor.	 En	 büyük	 yanılgı	 ise	 bunu	 yalnızca	 çocuk	 gelin	

sorunu	olarak	görmek.	Bu	sığ	bakış	açısı	bu	algıyı	yenmenin	

önündeki	 en	 büyük	 engeldir.	 Bunu	 bir	 toplum	 sorunu,	 bir	

halk	sağlığı	sorunu	olarak	görmeye	başladığımız	gün	büyük	

bir	 adım	 atmış	 olacağız	 toplum	 olarak.	 Türkiye	 imzaladığı	

Birleşmiş	Milletler	Çocuk	Hakları	Sözleşmesine	taraf	olarak	

bir	 söz	 verdi.	 Bu	doğrultuda	 yapılması	 gereken	bu	 kararın	

kendi	 iç	 hukukumuza	 uyarlanmasıdır.	 Buda	Medeni	 Kanun	

ve	Ceza	Yasalarında	yapılacak	radikal	bir	değişimle	mümkün	

olabilir	ancak.	Aksi	halde	küçücük	bir	çocuğun	hayatını	aile-

nin	 rızası,	 hakimin	 takdiri	 gibi	 sebeplerle	 en	 başından	 yok	

ediliyor.	Devlet	politikaları,	kalkınma	planları,	eğitim	sistemi	

bu	sorunu	aşabilmek	için	birer	basamak	ve	hepsi	bir	bütünün	

parçaları.	

	 Dünyanın	yanı	sıra	artık	Türkiye	de	çocuk	gelinlerinfar-

kında.	Onlara	ulaşmak,	adalet	mekanizmalarına	ulaşmalarını	

sağlamak,	yapılan	şeyin	bir	suç	olduğunu,	yalnız	olmadıkla-

rını	 söylemek	 gerekiyor.Biz	 susarsak,	 kadınlar	 susarsa	 Ün-

zileler	 dahada	 yalnızlaşacak,	 daha	 çok	 korkacak,	 umudunu	

hepten	yitirecek..

Av. Ezgi Güşta MÜFTÜOĞLU
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	 Uzaklarda	bir	yerlerde,	umudun	yaşattığı	Ünzilelere	it-

hafen..

Ünzile	insan	dölü

On	kardeş	beşi	ölü

Büyüdükçe	un	ufak

Ve	gelir	de	görücü

İnci	gibi	dişi

Görücü	bilir	işi

Söğüdüm	ağlar	gider

Olur	hatun	kişi

Varmadan	sekizine

Ergin	oldu	Ünzile

Hem	çocuk	hem	de	kadın

Onikisinde	ana

Bir	gül	gibi	al	ve	narin

Bir	su	gibi	saydam	ve	sakin

Susar	kadın	Ünzile

Yağmuru	kim	döküyor

Ünzile	kaç	koyun	ediyor

Dayaktan	uslanalı

Hiçbir	şey	sormuyor
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Yağmuru	kim	döküyor

Ünzile	kaç	koyun	ediyor

Dayaktan	uslanalı

Hiçbir	şey	sormuyor

Korkar	durur	gitmez

Köyün	en	son	çitine

İnanır	o	sınırda

Dünyanın	bittiğine

Ünzile	insan	dölü

Bilinmezlere	gebe

Sırların	mihnetini

Yükleyip	de	beline

Varmadan	sekizine

Ergin	oldu	Ünzile

Hem	çocuk	hem	de	kadın

Onikisinde	ana

Bir	gül	gibi	al	ve	narin

Bir	su	gibi	saydam	ve	sakin

Susar	kadın	Ünzile

Yağmuru	kim	döküyor

Ünzile	kaç	koyun	ediyor

Dayaktan	uslanalı

Hiçbir	şey	sormuyor

Yağmuru	kim	döküyor

Ünzile	kaç	koyun	ediyor

Dayaktan	uslanalı

Hiçbir	şey	sormuyor

Yağmuru	kim	döküyor

Ünzile	kaç	koyun	ediyor

Dayaktan	uslanalı

Hiçbir	şey	sormuyor

Yağmuru	kim	döküyor

Ünzile	kaç	koyun	ediyor

Dayaktan	uslanalı

Hiçbir	şey	sormuyor

Yağmuru	kim	döküyor

Ünzile	kaç	koyun	ediyor

Dayaktan	uslanalı

Hiçbir	şey	sormuyor

Yağmuru	kim	döküyor

Ünzile	kaç	koyun	ediyor

Dayaktan	uslanalı

                         

Aysel	GÜREL
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BASINDA	KADIN	HAKLARI	MERKEZİ
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