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Av. Özkan YÜCEL
İzmir Barosu Başkanı

Siz Hiç Utandınız mı ? 
Size sesleniyorum. 

Bu ülkenin sıradan insanları, işçileri, köylüleri, meslek sahipleri, zanaatkarları, siyasetçileri, 

polisleri, hakimleri, avukatları, öğretmenleri. 

Size sesleniyorum, bir büyük sessizlikle karanlığın sürmesinde payı olanlar. 

Siz, biz; hepimiz yani. 

Siz hiç utandınız mı? 

Sokakları kadın cinayetinden bir ülkede yurttaş olmaktan, 

Şiddete dur diyen kadınlara, gaz bombaları ve plastik mermilerle verilen yanıttan, 

Herkesin bildiği ama görmezden geldiği bir şiddet sarmalında yaşamaktan, 

Öldürülen kadınsa; hiç yaşamamış, adı duyulmamış, var olmamış  gibi davranmaktan, 

Sıradan kötülüğümüzün sürgit bir karanlık yaratmasından,

Kurtarabilecekken, katledilmesine sessiz kalmaktan, 

Görmemekte, duymamakta, fark etmemekte ısrar etmekten, 

Ölmekte olanı değil, failini korumaktan, 

Yaşamak istiyorum çığlıklarıyla ölüme giden bir kadının yakarışlarından, 

Cinsdaşlarınızın yarattığı vahşetten, nefretten ve öfkeden

Erkek olmaktan,

İnsan olmaktan? 

Siz hiç utandınız mı?
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Av. Perihan ÇAĞRIŞIM KAYADELEN
Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi’nden Sorumlu 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Yeniden Yazılmaya Başlayan 
Masallar İçin
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Odanın zifiri karanlığında bir hayalet gibi görünen  o beyaz elbise yüzünden 
doğru düzgün uyuyamayan Pamuk, sabaha karşı yatağında doğruldu. Artık 
kararını vermişti. Kendi kendine  “İstemediğim bir hayatı yaşamayacağım, 
evlenmeyeceğim” dedi. Sabah ayazında saraydan çıktı. Karlarla kaplı asırlık çam 
ağaçları, günün bu vaktinde çok daha güzel göründü gözüne. Ormana doğru 
ilerlerken, son kez dönüp saraya baktı ve ‘Özgürlük ‘ dedi ‘Ne güzel şey’..

Aynı saatlerde, küllerle kaplı çuldan yatağında Sindirella, günün yorgunluğuna 
inat kurumuş ağaç parçalarına şekil vermeyi ne çok sevdiğini düşünüyordu. 
Onları yontup, gönlünce şekillendirmenin ne çok hoşuna gittiğini, en  çok bu 
işi yapmayı sevdiğini. Sonra birden büyük bir heyecanla ‘Marangoz olmalıyım, 
evet kesinlikle marangozluk beni mutlu edecek’ dedi. Ani bir kararla yatağından 
kalktı, eski bir elbiseden (gerçi yenisi de yoktu ama) yaptığı valizine baktı. İki 
tarafından bağlayarak, valizini topladı. Müştemilatın tahta kapısını açtı ve 
ormana doğru yürümeye başladı….

Pamuk ve Sindirella ormana ilerlerken, ormanın tümüyle uzak bir başka 
tarafında Rapunzel senelerdir tutsak olduğu kulenin hiçbir hayat belirtisi 
taşımayan sessiz duvarlarına ve yatağının karyola başlığına bakıyordu. Sonra, 
odanın her yerini kaplayan saçlarını ve bedenini seyre koyuldu. Son iki aydır, 
demir başlık kendisini taşıyabilsin diye, neredeyse hiçbir şey yemiyordu. Yeteri 
kadara zayıfladığına emindi. Saçlarını demir başlığa sıkıca bağladı ve birkaç kez 
kontrol etti. Kulenin penceresine yanaştı; derin bir nefes alarak kendini aşağıya 
bıraktı. Yere kısa bir mesafe kala, havada asılı kaldı. Elindeki bıçağı saçlarına 
vurdu ve yere indi. Saçlarına dokundu ; ‘Hafifledim ‘ dedi. Yıllar süren esaretinin 
simgesi olarak ardında bıraktığı kuleye hiç bakmadan, ormana doğru yöneldi.

Ormanın derinliklerinde karşılaşıp tanıştıklarında, şaştılar hikayelerinin 
benzerliğine. Yeni bir yaşam gibi birlikte inşa ettikleri ahşap evlerini 
bitirdiklerinde, 6 ay geçmişti karşılaşmalarının üzerinden. Artık kendilerine 
yetecek bir evleri, bahçeleri, bolca da hayvan dostları vardı.

Ve böyle mutlu sonla bitti bu masal. 
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Kimbilir, bitmeseydi masal burada, Sindirella, kendisini sadece ayakkabısından 
tanıyabilecek zekada bir prens yerine, hayatı paylaşabileceği biriyle birlikte 
olacaktı belki ya da Pamuk gerçek aşkı, zehirlendiğinde onu öpücük yerine, 
tedavi ile iyileştiren doktorda bulacaktı belki. Ve Rapunzel, artık tutsak 
olmadığı için, kendisini kurtaran kişiyi, hayat arkadaşı olarak seçmek zorunda 
kalmayacaktı. Kim bilir?

Nasıl,  beğendiniz mi masalımızı?

Yoksa çok mu aykırı buldunuz?  

Ben masalın bu halini, asıllarına tercih ederdim. Toplumun kadına dayattığı 
rollerin dışında, kendi ayakları üzerinde durabilecek genç kadınlar; kendi 
dünyaları ile birlikte, tüm kadınların dünyayısını da değiştirirdi bence. Ve belki 
böyle yazılsaydı bu hikâyeler; bugün Müzeyyen, Şule, Ceren, Rabia Naz, Nadira, 
Emine, Safiye, Işık ve daha nice kadın ölmezdi.

Bu 25 Kasım Bülteni, masalları yeniden yazdığımız; kadınlar için özgür, eşit 
ve güvenli bir dünya inşa ettiğimiz günlere özlemle, öldürülen tüm kadınların 
anısınadır.
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Prof. Dr. Ayşegül  YARAMAN

Cinsiyetçi 
İkiyüzlülük 
Bağlamında 
Gönüllü Ezilme:

SİMGESEL 
ŞİDDET*

“ Erkeğin kadını var etmesi için, kadın kendi 
varlığını inkar etmelidir.Ataerkil idealin 
en önemli rolünü -efendi rolünü-, kadının 
erkeğe sunmasından daha fazla, eşitler arası 
bir ilişkiden korkan erkeğin gururunu ne 
okşayabilir ki? 

F.Mernissi, “Virginity  and Patriarchy”, Women’s Studies International 
Forum, Cilt:5,Sayı:2,1982.

h t t p s : / / w w w. s c i e n c e d i r e c t . c o m / s c i e n c e / a r t i c l e / a b s /
pii/0277539582900267 , (01.05.2019)



Cinsiyetçi 
İkiyüzlülük 
Bağlamında 
Gönüllü Ezilme:
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ŞİDDET*

7

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Simgesel şiddet tüm ezen-ezilen ilişkileri için, tahakkümün 
gizli/içkin bir düğümüdür ve ezilenlerin, kendilerinin 
ezilmelerini pekiştiren pratik ve düşünceleri gönüllülükle 
yeniden üretmeleri anlamını taşır; tehlikesi, mağduru açısından 
bile meşruiyetinde, hatta farkedilmemesinde yatar. Dolayısıyla 
açık/düşmanca tahakküm ilişkilerine karşı çıkmak nispeten 
daha kolayken ve bu bağlamda önemli yol kat edilmişken; 
örtük/sinsi simgesel şiddet aracılığıyla tahakküm güçlenerek 
varlığını sürdürür. Açık baskı itaatle yürür;hegemonya ise ikna 
ile tabiiyet oluşturur. Ataerkil sistem zihniyeti/üstyapıyı tek 
başına inşa edecek kadar hegemonik olduğunda; özellikle 
egemen sistemin organik aydınları (kendilerini sisteme 
muhalif gösterseler veya sansalar dahi) hegemonyayı yeniden 
üreten (kimi zaman sözde muhalif ) söylemi mağdurlarına 
bile ikna eder; hatta onların mağduriyetlerini “gönüllülükle” 
yeniden üretimini sağlarlar. İşte bu “mağduriyeti gönüllülükle 
yeniden üretme” simgesel şiddettir.  Simgesel şiddet, yaygın 
kanının aksine psikolojik/manevi şiddet değildir. Fiziki şiddet 
ve psikolojik şiddet, kimi zaman rasyonalize edilerek, gözardı 
edilse bile, aleni/düşmanca cinsiyetçiliğin parçasıdır. 

*Bu makale, 2020 Kış programında Bağlam Yayınları/İstanbul 
tarafından Cinsiyetçi İkiyüzlülük başlığı ile yayımlanacak 
kitabımdan özel olarak hazırlanmıştır.

Tokattan öldürmeye kadar uzanan fiziki şiddet, ne nedenle ifşa 
edilmiyor olursa olsun, düşmanca ve aleni cinsiyetçiliğin  vücut 
bulmasıdır ve dünya genelinde 1/3 oranındaki yaygınlığını sınıf 
ve coğrafyalar üstü sürdürmektedir.
 
Psikolojik şiddet kıskançlıktan küfre uzanan, fiziki şiddetten 

dünya genelinde daha yaygın ama daha az şikayet edilen, 
daha çok mazur görülendir. 

Simgesel şiddet ise neredeyse, herkesin bir biçimde maruz 
kaldığı bir şiddet türüdür. Mağdurlar bunun farkına varmak, 
şikayet etmek şöyle dursun; bu “şiddet”e uğramak ister hatta 
başlarına gelmediğinde “üzülürler.”  Öncelikle bu üç şiddet türü 
sadece kadına özgü değildir. Örnekleri değişik bir “alan”dan, 
yaştan vereyim: Yaşlıların, sırf artık güçlerini yitirdikleri için ev 
içinde tartaklanması, “kol kırılır yen içinde” zihniyeti üzerinden 
örtülse  bile açık fiziki şiddet biçimlerinden biridir.Yaşlılarla, 
çeşitli yaşa bağlı özelliklerinden dolayı dalga geçilmesi  bir 
psikolojik şiddet örneğidir. Her ikisi de açık/kötücül şiddettir. 
Yaşlı birine, “kesinlikle yaşından genç görünüyorsun” demek 
ise, bir iltifat/duyulmak istenen güzel söz gibi algılanır; ama 
özünde  “yaşlılık durumu” aşağılanmaktadır ve “iltifat gören” 
kişi aslında yaşlıdır (ama bu “aşağı/ayıp” durumu bir biçimde 
“affedilmektedir”). İşte bu sözde iltifat, simgesel şiddettir. 
Mağdurun, mağduriyetini pekiştiren söylemi/durumu 
gönüllülükle kabulü; hatta maruz kalmadığında üzülmesidir 
simgesel şiddet. Bir durum ya da söylemin simgesel şiddet olup 
olmadığını anlamak için yapılacak en kolay çözümleme, durum 
ya da söylemi tersine çevirmektir. Genç birine ne kadar yaşlı 
duruyorsun demek hakaret/komiklik addediliyorsa; tersinin 
iltifat olabilmesi mümkün değildir; o da hakarettir/komikliktir. 
Buradaki hegemonya gençliktir (genç olmamak defo olarak 
inşa edilmiştir bu kültürel bağlamda); zira sosyo-ekonomik 
sistem gençlik üzerinden para kazanmaktadır. Yaşlılar genç 
görünebilmek için, gençler genç kalabilmek için önemli 
bir ekonomik yatırım yapmaktadırlar. Bu konuda harcanan 
her çaba, yapılan her “iltifat”, gençlik hegemonik değerinin 
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gönüllülükle yeniden üretimi ve kapitalizm bağlamında 
tüketimin daha artması anlamına gelmektedir. 

İltifat/koruma/kayrılma sayılan/sanılan her durum ve söylemi 
tersine çevirmek o alandaki mevcut hegemonyayı deşifre 
etmeyi sağlar. Batılı’ya benzetilince duyulan haz ile örneğin 
Arab’a (hatta Türk’ün Türk’e) benzetilince duyulan hayal 
kırıklığı, Batı’nın Doğu’ya hegemonikliğini; müstahdem 
bilmem kime değil de patron bilmem kime benzetilmenin 
hoşnutluğu, zenginin fakire hegemonikliğini gösterir. Batı’nın 
Doğu, zenginin fakir üzerindeki  egemenliğine muhalefet edip 
mücadele edenler dahi bu “iltifatlar” karşısında kendilerini iyi 
hissederler. 

Cinsiyetçi hegemonyaya geri döndüğümüzde ise, erkeğe 
benzetilen kadınların örtük ya da açık bir biçimde bunu iltifat 
saymaları söz konusuyken; kadına benzetilen erkeğin bunu 
hakaret hatta şiddet sebebi saymaması nadir rastlanılan bir 
durumdur. Kadınların bir kazanım olarak pantolon giymeleri, 
neredeyse her kesimce “muteber” bir davranış iken; en feminist/
eşitlikçi bir kadının dahi, erkeğin istiyorsa ve cinsel tercihine1 
bağlı olmaksızın/heteroseksüel kalıplarda (veya değil), etek, 
hele mini etek giymesini en azından komik bulması yaygındır. 

1- Cinsel yönelim yerine cinsel tercih bilinçle kullandığım bir 
kavramdır, cinsel tercih kavramının gerektiğinde fantazi olarak 
da tanımlanabilecek olandan biolojik olana kadar geniş bir alanı 
içerdiğini düşünüyorum. Cinsel yönelim kavramı bana egemen 
heteroseksist söyleme karşı somut bir mazaret bulma ve kabulü 
bu mazaret üzerinden sağlama izlenimi vermektedir. Bense cinsel 
tercihin , egemen sistemlere hiçbir “makul” açıklamaya mecbur 
olmadığını düşünüyorum. Bu bakış açısıyla cinsel yönelim kavramını 
da sembolik şiddet örneği olarak niteliyorum.

Demek ki eşitim sandığımızda dahi erkek gibiye, erkeğin olana, 
erkeğe atfedilmiş olana “ulaşmak” tercihi hala söz konusudur. 
Bunlar gönüllülükle uygulanan, kazanım sanılan ama aslında 
egemenin taklidini/yüceltilmesini içeren birer simgesel şiddet 
örneğidir.

Mağdurun mağduriyetini “gönüllülükle” yeniden ürettiği 
cinsiyetçilik örnekleri günlük hayatın, doğalmış addedilen 
veya çeşitli biçimlerde egemenlik ilişkisini meşrulaştırmak 
adına rasyonalize edilen pratiklerinde mütemadiyen yeniden 
üretilmektedir: Örneğin kadınlar genelde kendilerinden yaşça, 
boyca, paraca, statüce büyük/üstün erkekleri partner olarak 
seçer veya seçmeyi/onlar tarafından seçilmeyi hayal ederler. 
Evlenme, arkadaşlık, cinsel ilişki tekliflerinin erkekten gelmesini 
beklerler; herhangi bir ortak anlamlı gün nedeniyle erkeğin 
hediye almasını, harcamalarını (en azından ele güne karşı) 
erkeğin ödemesini, çocuk bakımı vs gibi nedenlerle çalışma 
hayatını bırakabilme “lüksünün” kadınların tekelinde olmasını, 
ağır bavulu erkeğin taşımasını, arabanın kapasını erkeğin 
açmasını, fiziki ve teknik sorunun erkek tarafından çözülmesini 
vs “normal” bulurlar. Oysa tüm normlar gibi , bu normlar da 
egemen söylemce belirlenmiştir ve onun yeniden üretimine 
hizmet eder. Konumuz bağlamında ataerki ve cinsiyetçilik 
ile ilgili normların “işe gelenlerinin” tercih edilmesi, eşitsizliği 
gönüllülükle kabul etmek anlamına gelir. Eşitlik sadece talep 
değil, bedel de gerektirir. Aksi taktirde bu durum ikiyüzlülük; 
konumuz bağlamında cinsiyetçi ikiyüzlülüktür. Bu pratikler 
üzerinden erkeğin üstünlüğünü simgesel olarak (fark etmeden 
veya çıkarına uyduğu için) kabul etmek; başına geldiğinde değil 
ezildiğini anlamak, mutluluk ve hatta kadınlık durumunda bir 
“aşmışlık” olarak algılamak biçiminde tezahür etmektedir. Oysa 



9

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

fiilen kadının ikinci cinsiyetliğinin teyidi ve modelidir.

Aynı tür cinsiyetçi simgesel şiddet örneklerinden biri tüketim 
toplumuna da şöyle bağlanmaktadır: Evlenme teklif etmesi 
norm sayılan erkeğin elinde artık bir de tektaş olması (bu klişeyi 
küçümseyenlerin dahi sadece “özgün/farklı” bir yüzük yaratma 
çabalarıyla bunu sözde aşması ama bu sözde muhalif duruşun 
dahi yine sadece kadın için ve erkek tarafından gerçekleştiriliyor 
olması) normlaşmıştır. Geleneksel/kırsal başlık parasını aşarak 
hatta yargılayarak özgürleştiğini sanan kadınların gönüllülükle 
yeni başlık parası formu ürettikleri; böylece hem para karşılığı 
elde edilen ikincil statüyü gönüllülükle hayata geçirdikleri; hem 
de yine gönüllülükle tüketim toplumunu besledikleri sıklıkla 
rastlanan sözde muhalif özde düzeni yeniden üreten simgesel 
şiddet örneklerindendir.

Öte yandan evlenme teklifini erkekten bekleyen ve bu uğurda  
“kıvranan” kadının tumturaklı teklifden sonra evlenip günün 
birinde evliliği bitirmeye kendinin karar vermesi ve boşanmaya 
kalkması  psikolojik bağlamda tutarsızlık örneğidir. Koca evlilik 
teklif etsin diye yani evlilik kararı alacak yegane merci olarak 
“onurlandırıldıktan” sonra evlilik kurumuyla ilgili her türlü 
kararın da kendisinde olduğunu varsayar.  Ve bundan çıkarak o 
istedikçe evliliğin süreceğini düşünür. Evliliği bitirme kararının 
kadından gelmesine şaşırır, hazmedemez zira anlayamaz.
Ve şiddet uygulamayı hak görür.Bir yetki gönüllülükle birine 
verilmiş ve kişi bu konuda tek yetkili olduğuna ikna edilmişse, 
diğerinin yetkiyi bozma kararı en azından afallatır.Zira erkek 
“evlilik kurma yetkisi bendeyse bozma yetkisi de bendedir” 
diye düşünmektedir. Normlar toplumsal yaşamın gereğidir 
ve ekonomipolitiğin yasalarınca yapılanır; diğer bir değişle 

egemenlik ilişkilerine göre biçimlenir. Bir yandan cinsiyetçiliğe 
karşı bir söylem ve talep içinde bulunan özellikle kadınların , 
bir yandan da egemenliği erkeğe gönüllülükle tevdi etmeleri 
anomik bir ortamdır. Evlilik, ilişki vb teklifini erkekten beklemek 
ve bunu çok istese dahi ima etmenin ötesine geçememek, 
erkeğin kararına tabiyetin çok açık bir pratiğidir. Hele kendini 
herhangi bir yüzük vs ile “satmak”, erkek egemenliğine kendini 
sunmaktır. Böyle başlayan, (hatta belki erkek istemese dahi ki 
ataerkil normlar onu da bu role kıstırmaktadır.)erkeği egemen 
role yerleştiren kadın, egemenliğin tüm boyunduruklarına 
zımnen adaydır. Aynı kadının, gün gelip ilişkiyi, çok makul bir 
nedenle dahi olsa, bitirmek istemesine, aynı kadın tarafından 
ilişkinin egemeni kılınmış erkeğin her cinsten şiddetli tepki 
vermesini, en azından psikolojik olarak meşrulaştırır.2 Ataerkil/
cinsiyetçi değerler toplumsal dönüşüm ve çeşitli feminist 
mücadelelerle eprimektedir; ancak yeni değerler henüz 
netleşmemiştir. Bu durkheimien anomik ortamda,  cinsiyetçi 
ikiyüzlülük hem kadınların hem erkeklerin cinsiyetsiz bir 
toplum inşası yönündeki imtihanı ve prangasıdır.

Bu yüzden kadınlar kendi geleceklerini de ilgilendiren tüm 
konulardaki teklifleri (evlenme, yemeğe çıkma, sevişme vs.), 
erkekler kadar yapmakla mükelleftir ki boşanma teklifini de 
kadının yapması normalleşsin. 

İstediği kadar feminist hareket kadının yaptığını erkeğe 
eşitlemeye çalışsın; bunu erkek yapar, şunu kadın yapar 

2- Hiç kuşku yok kadına yönelik şiddeti ne tek nedene indirgiyor, ne 
meşrulaştırıyorum. Şeytanın avukatlığını psikolojik mekanizmalar 
üzerinden yaparak bilimsel bir açıklama ortaya koyuyor ve kadınları 
kışkırtmak istiyorum.
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söylemi cinsiyetçidir.. İşbölümünü/potansiyeli kadın bunu, 
erkek şunu yapar uzlaşmaz zemininine  kilitlemek, cinsiyeti 
mutlaklaştırıp genel geçer iki kutba sıkıştırmak, bu niteliklerin 
denkliği savunulsa dahi  cinsiyetçiliktir.

Neoliberal sistem ve ona eşlik eden muhafazakarlaşma 
açısından bakıldığında, bir yandan ailenin yeniden 
yüceltildiğini; ama ,sözde kadının ekonomik özgürlüğü adına, 
bu söylemle özel alana çekilen kadının üzerine esnek üretim 
rolünün de yüklendiğini görmekteyiz. Sosyal politikalar; hasta, 
yaşlı, çocuk bakımı yeni ekonomik sistemin en karlı metaı 
haline dönüştürülerek ortadan kaldırılmaktadır. Bu ortamda 
kadın, birinci dalga feminist mücadele ve erken kapitalist 
çıkarlar gereği çalışmak için çıktığı kamusal alandan; geç 
kapitalizmin ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden inşa edilen 
muhafazakar söylemle özel alana/aile içine geri çekilmektedir. 
Evde bakımın ücretlendirilmesi ve evden esnek üretim 
kadınların gönüllülükle ev içine geri çekilmesini sağlamaktadır. 
Aileyi yüceltmek,sadece muhafazakarlaşma değildir; ezen-
ezilen ilişkilerinin tümünün güçlendirilmesi anlamını taşır. 

Ayrıca Birleşmiş Milletlerin 2019’da yılındaki başlığı ‘Değişen 
Dünyada Aile’ olan Dünya Kadın İlerleme Raporu’na göre kadın 
için en tehlikeli yerin aile içi olduğu bir kez daha belgelenmiştir.
Kadın cinayetlerinden yüzde 60’a yakınında katilin aile 
üyelerinden biri olduğunu gösteren rapora göre, her gün 137 
kadın aile fertlerinden biri tarafından öldürülmekte;. 15-49 yaş 
arasındaki beş  kadından biri, eskiden veya şu anda birlikte 
olduğu partneri tarafından fiziksel şiddet veya cinsel istismara 
uğramaktadır.3

3- K.Celimli; “Kadınlar İçin En Tehlikeli Yer Kendi Evleri”, 

İyicil cinsiyetçilik kapsamında yükselen annelik,simgesel 
şiddetin bariz ama  kavramın tabiatı gereği örtük/görünmeyen 
hatta doğaya dönüş ütopyasıyla gönüllülükle ve övünçle 
hayata geçirilen bir örneğidir. “Anneliği, kadınların hayatındaki 
(...)baskının kaynağı (...) olarak gören Beauvoir’ın tersine, yeni 
feminist kuşak, anneliği, daha insani ve daha dürüst bir dünyanın 
temelini oluşturabilecek çok önemli bir kadınlık deneyimi 
olarak düşünür. (...) iyi annenin çocuğunun ihtiyaçlarını ‘doğal 
olarak’ her şeyin önüne geçirmesi (gerekir.)(...) Artık emzirmek 
istemeyen Romalı annelere seslenen Plutarque’ın ahlaki 
vurgularına başvurularak annelere göğüslerinin öncelikle 
bebeklerine ait olduğu ve göğüslerin beslenmek için yaratıldığı 
hatırlatılır. (...) Giderek haktan daha az, görevden ise daha çok 
söz edilmektedir.(...) Mesaj açıktır: iyi anne emziren annedir. 
Tesadüfe bakın ki bütün gelişmiş ülkelerde, iyi annenin sosyo 
kültürel profili aynıdır: otuz yaşın üstündedir; yüksek bir sosyo-
profesyonel zümreye mensuptur, bir mesleği vardır , sigara 
içmez, doğuma hazırlık kurslarına katılır ve doğum iznini 
olabilindiğince uzun tutar. (Artık) biberon, annenin egoizmi 
ile eşanlamlı(dır).”4 Egemen ideoloji, “muhalif” feminist söylemi 
de içine alarak anneliği yüceltip, kadınları annelik rolüne 
gönüllülükle kıstırır.

Bilindiği gibi, özellikle 1980’lerde yükselen kadın mücadelesinin 
içerisinde kadınların,evlendikleri takdirde isterlerse kendi 
soyadlarını kocalarınınkiyle beraber kullanmaları için mücadele 

Euronews,25.06.2019
https://tr.euronews.com/2019/06/25/bm-raporu-kadinlar-icin-en-
tehlikeli-yer-kendi-evleri-kadn-haklar-tecavuz (08.07.2019)

4- E.Badinter; Kadınlık mı? Annelik mi ? ,İletişim, İstanbul, 2011,  
s.75,76,96,98.
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verilmiş ve  yapılan bir düzenlemeyle çift soyadı kullanma 
imkanı yasalaşmıştı. Söz konusu yasal dönüşüm özellikle son 
yıllarda çeşitli kesimlerden kadınlardan teveccüh gördü ve çift 
soyadı kullanımı yaygınlaştı.5 Kadın kimliğiyle ilgili mücadele 
sürecinde önemli bir kazanım olan bu uygulama,  aslında, 
bugün itibariyle simgesel şiddet örneğidir ve kadın–erkek 
eşitliğine, hatta anayasaya aykırı6 bir durumdur. Zira evli bir 
erkek kendi tek soyadını taşımayı evlendiğinde de sürdürürken, 
kadın evlendiğinde çift soyadı kullanınca önemli bir cinsiyet 
eşitsizliği doğmakta, “soyadı alyansı” olarak kavramlaştırdığım 
bir gönüllü cinsiyetçilik deneyimlenmektedir. Tıpkı parmakta 
taşınan (farklı kültürlerde medeni durumu göstermek için 
kullanılan çeşitli renklerde/biçimde giyinme/örtünme, dövme, 
giyim, takı vs) alyansın kişinin evli olduğunu, özünde, onu 
tanıyan ya da tanımayanlara göstermek için kullanılması 
gibi, kadınların çift soyadı da bir başka alyans olarak “medeni 

5- Öncesindeki fiiili kullanım ve mücadeleye bağlı olarak Medeni 
Kanun’un 153. maddesi14 Mayıs 1997’de yapılan değişiklikle evli 
kadınların kızlık soyadlarını evlilikten sonraki soyadlarının önünde 
kullanabilmeleri hakkı yasalaşmıştır.

6- TC Anayasası 10. Madde:- Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, 
felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeks-
izin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve 
erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini 
sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 12/9/2010-5982/1 md.) Bu mak-
satla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.  
Eroğlu,F.;Anayasalarda Toplumsal Cinsiyet ve Kadınlarla İlgili Hükümler, 
TBMM Araştırma Merkezi, Ankara,2011,s.33https://www.google.com/
search?q=anayasa+kad%C4%B1n+erkek+e%C5%9Fitli%C4%9Fi&o-
q = a n a y a s a + k a d % C 4 % B 1 n + e r k e k + e % C 5 % 9 Fi t l i k & a q s -
=chrome.1.69i57j0l3.11405j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

durumu”7 etrafa bildirmektedir.8 Kuşkusuz herkesin böyle bir 
gösterim/gösteriş tercihine sahip olması kabulü gereken 
bir durumdur. Kişinin evli olduğunu başkalarına neredeyse 
“anons etmesi”nin psikolojik ve sosyolojik nedenlerini 
tartışmak amacında değilim. Ancak, özellikle sosyal, kültürel ve 
ekonomik açıdan “seçkin” kadınların, üstelik sadece kocalarının 
soyadını kullanmaktan başka “şansı” olmayan diğer kadınlara 
üstünlük ve özgürlük taslayarak çift soyadı kullanmaları, artık 
ataerkil sistemin gönüllülükle yeniden üretildiği bir simgesel 
şiddet örneğidir. 1980’li ve 1990’lı yıllardaki reformist niteliğini 
kaybetmiştir; güncel mücadele kadının medeni durumunun 
da (evlenme yahut boşanma ile ), tıpkı erkek gibi, isminden 
anlaşılamaması talebini yükseltmektir. Söz konusu talep 
kadının her ne kadar bir erkekten (baba veya koca) gelse de 
tek soyadını ömür boyu kullanma özgürlüğüdür.

Bu amaçla Tekeli-Ünal pilot davası AİHM’de 2004 9yılında 

7-  Kişinin “medeniyeti”nin evlilik kurumuyla ilişkilendirilendirilmesi, 
evliliğin hukuki ve sosyal norm olarak sisteme ne kadar içkinleştir-
ildiğinin tartışılması gereken bir durumdur.

8- Kuşkusuz bu uygulama sadece “evli” olunduğunu değil, soyadı çift-
ten teke indiğinde de (alyans çıkartıldığında da) boşanmayı, çevreye 
isteyerek ya da istemeyerek bildirmektedir.

9- Başvuran Türk yasaları tarafından erkeklerin kendi soyadlarını kul-
lanmasına izin verilmesine karşın, yetkililerin evlendikten sonra kızlık 
soyadını kullanmasına izin vermemesinden şikayet etmiştir. Dava so-
nucunda AİHM Türkiye’nin cinsiyet eşitliğine içkin bu konuda düzen-
lemeler yapmasını ve tazminat ödemesine karar vermiştir. Avrupa 
Konseyi’nin üye ülkeleri arasında Türkiye kocanın soyadının çiftin 
soyadı olarak kabul edilmesini ve bu nedenle kadının, evlendiğinde 
otomatik olarak kendi soyadını kaybetmesini yasalarla öngören tek 
ülke konumundadır diye tespit de kararda yer almaktadır.
www.inhak.adalet.gov.tr › ara › karar › unaltekeli2004  (28.10.2019)
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kazanılmış; gerek bu davanın davacısı gerek bu davayı örnek 
gösterenlerin açmış olduğu davalar olumlu sonuçlanmıştır. 
Ancak yasada bu yönde bir değişiklik gerçekleşmemiş; hatta 
Anayasa Mahkemesi Mart 2011’de AİHM kararını yok sayarak, 
Medeni Kanun’un kadınların soyadını düzenleyen 187. 
maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar vermiştir.10 
Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2014/2-889 K. 2015/2011 
T. 30.9.2015 tarihli kararı ile kadının evlenmekle aldığı kocasının 
soyadının iptaline ve sadece kızlık soyadını kullanmasına karar 
verilmiş ve evlendikten sonra sadece kendi soyadını kullanmak 
isteyen kadınların Aile Mahkemeleri’nde açacakları dava ile 
kendi soyadlarını kullanabilmeleri imkanı doğmuştur. Tabii ki bu 
otomatik ya da tercihe bağlı bir işlem değil, ancak mahkemeye 
başvuru neticesinde ulaşılabilecek bir sonuç olması hasebiyle 
caydırıcıdır. Oysa kadının doğumla gelen soyadını hayatının 
çeşitli aşamalarında değiştirmek zorunda kalması sosyal 
ve psikolojik kimliğine yönelik cinsiyetçi bir saldırıdır. Evlilik 
ve boşanma durumlarında (üstelik bu medeni durum 
değişikliği kişi yaşamında birkaç kez vuku bulabilmektedir) 
erkeğin ad ve soyadı üzerinden bir okuma/yorum hatta 
dedikodu yapılamazken; kadının ad ve soyadı, ister istemez 
medeni durumunu afişe etmektedir. Kadının soyadındaki 

10-  “Kadının evlenmekle kocasının soyadını almasının cinsiyet 
ayırımına dayanan bir farklılaşma yarattığı savı da yerinde değildir. 
Durum ve konumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için 
değişik kuralları gerekli kılabilir. Belirtilen gerekçelerle yasakoyucunun 
takdir yetkisi kapsamında aile soyadı olarak kocanın soyadına öncelik 
vermesi eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmamaktadır.” http://www.
kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/52ec3af5-d561-4134-
8f16-ce4064ad3aad?excludeGerekce=False&wordsOnly=False 
(28.10.2019)

medeni durumunun yarattığı erkeğe bağımlı değişiklik, evli 
kadının çift soyadı kullanma “hakkı”yla çözümlenmemiş; evli 
kadının çift soyadı kullanması, ama evli erkeğin tek soyadı 
kullanmayı sürdürmesi çiftler bağlamında cinsiyetçi eşitsizliğin 
pekiştirilmesine yol açmıştır. Dolayısıyla kadının doğumla 
gelen soyadını evlenirken değiştirmesine bir alternatif olarak 
mücadelesi verilen eşinin soyadının yanında mevcut soyadını 
da kullanabilme hakkı, artık bir kazanım olarak savunulamaz. 
Özellikle parmaklarında ilkel toplumlardan devralınarak 
zamane modalarıyla değişen evlilik alyansını giderek daha az 
kullanma temayülünde olan kadınların soyadı alyansına rağbet 
göstermeleri, cinsiyetçiliğin en aşıldığı var sayılan noktada dahi 
yeniden, üstelik gönüllülükle/fark edilmeden üretildiğinin bir 
kanıtıdır. Ve şahane bir simgesel şiddet örneğidir.

Kuşkusuz mevcut erkek soylu nüfus kaydını ve ona bağlı baba 
soyadını kullanmayı “tercih” etmiyorum. Bu durumun babadan 
doğumsal yahut kocadan edinimsel aktarılmasını da pek tabii ki 
ataerkil sistemin bir yansıması olarak problematik buluyorum. 
Derdim, soyadının ataerkilliği değil; (bunu herkes biliyor 
ve çözüm için çok fikir üretildi, üretiliyor. ) medeni duruma 
bağlı olarak kadının çift soyad kullanma “ özgürlüğü”nün 
cinsiyetçiliktir/ayrımcılık ve dört dörtlük bir simgesel şiddet 
örneği olduğunu gösterebilmek. Derdim, ikisi de erkek soylu 
bu soyadların ikisinin birlikte kullanılmasının (gün geldiğinde 
birinin düşebilmesinin), kadının medeni durumunu kamuya, 
durduk yerde hem de isteyerek arzetmesi. 

Ters yüz edildiğinde hangi sorunu kastetdiğim daha iyi 
anlaşılabilir: Erkeğin de evlenince bir biçimde iki soyadı taşımak 
durumunda kadına “eşitlendiğini” farz edelim. Bu taktirde 
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dahi, ilgili ilgisiz tüm kamuya medeni durumun arz edilmesi 
söz konusudur. Böylece kadın-erkek soyadı bağlamında bir 
biçimde eşitlense dahi, medeni durumunu ilgisiz kişilere 
otomatikman “arz etme” bir insan haklarıihlali olarak telakki 
edilebilir.. 

Çift soyadı almak ve bırakmak, kimlik kağıdına dahi bakmadan 
kadının, farz ettiğimiz şekliyle kişilerin medeni halinin, ilgili 
ilgisiz kamuya duyurulmasıdır. Bir de şeytanın avukatlığını 
yaparak anlatmaya çalışayım: Kadınların evlendiklerinde çift 
soyadı taşımaları yasalarca zorunlu kılınsaydı,kuşkusuz bu 
durumun kadın-erkek eşitliği bağlamında ortadan kaldırılması 
için ciddi bir mücadele verilirdi!

Aslında anlaşılması çok kolay olay soyadı alyansı kavramını, 
özellikle bunu kullananlara anlatabilmek yıllardır çok zor oluyor. 
Kuşkusuz içselleştirilmiş ataerki/eril tahakküm ve bağlı olarak 
evlilik kurumunun yüceltilmesiyle ilgili cinsiyetçi ikiyüzlülük 
bu “anlayamamanın” ya da “yanlış anlamanın” altındaki temel 
neden. Bu yüzden ilk tanımından itibaren anlayanlar için fazla 
detaylandırarak anlatmam muhtemelen fuzuli görülecektir. 
Ama çift soyadı kullanımıyla ilgili son bir “gerekçeli savunmayı” 
da anmadan geçemeyeceğim: “Çocuğumun annesi 
olduğumu başka türlü ispat edemediğim için kocamın 
soyadını da ekliyorum.” Ben kocanın soyadının “eklenmesi” 
yahut çocuğunun kendinin olduğunun kolay ispatı için evlilik 
soyadının ne evliyken ne sonra kullanılmasına karşı, , bir 
argüman öne sürmüyorum; bu hukukçuların alanı. Tek soyadı 
tercihinin daha eşitlikçi/ehven-i şer olduğunu, (bugünkü erkek 
egemen soykütüğüne rağmen ve onu ortadan kaldırmakla 
ilgilişkisi ol(a)mayan bir konu bu) iddia ediyorum. E, o zaman 

madem radikal bir çözüm değil; ben evli olduğumu herkese 
göstereyim diyenlere ise derdimi anlatamamışım demektir ki 
bu duruma maalesef çok rastlıyorum. Bu kadar içselleştirilmiş 
bir evlilik “takıntısı”nın tedavisi sadece freudcu bireysel değil; 
jungcu kolektif bir psikanalizi icbar eder. Ve pek tabii ki 
kadınlık durumunun sözde eleştirilen ikincilliğinin cinsiyetçi 
ikiyüzlülük bağlamında yeniden üretiminde önemli bir 
etmendir.

Öte yandan  çift soyadı kullanımının evlenince veya 
boşanınca sosyal, ticari ve üretimsel olası kimlik kargaşasına 
karşı bir panzehir oluşturduğunu da deneyimlemedim ve 
düşünmüyorum. Çift soyadı psikolojideki gestalt ekolünün 
yaklaşımına benzer bir algı yaratmaktadır. Tek soyadından 
çifte, çiftten tekrar teke veya başka çifte geçmek aynı kişi 
olduğunun  anlaşılabilmesine , bünyeleşmiş bütünler algısı 
uyarınca, her zaman cevap vermemektedir. Diğer bir deyişle 
kimliğinin/isminin bir parçası düşen ya da eklenen kadının 
aynı kadın olduğunun anlaşılması psikolojik mekanizmalara 
takılabilmekte ve kimliğin korunmasından çok söylenti 
üretilmesine imkan vermektedir.

Evliliğini bütün bunları anlayarak soyadı aracılığıyla göstermeyi 
tercih edenlere ise saygım tabii ki sonsuz; ancak cinsiyetçiliğe 
karşı mücadele konusunda mangalda kül bırakmamaya 
devam ediyorlarsa bu benim tanımım bağlamında cinsiyetçi 
ikiyüzlülüktür. Davranış esastır; belagat reklam.

Tüm simgesel şiddet örnekleri egemenlik ilişkilerinin, konumuz 
bağlamında cinsiyetçi, aterkil, heteroseksist hegemonyanın 
gönüllülükle yeniden üretilmesi yönünde çok önemli bir 
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ideolojik yöntemdir.  Mağduriyetin kişinin sözde çıkarına olanı 
mevcut değildir.  Mağduriyetin ilgası sadece talebe değil, 
bedel ödemeye de bağlıdır. Cinsiyetçi ikiyüzlülük, talep 
ettiğini hayata geçir(e)memek ve bununla bağlantılı olarak 
bedel ödemeye yanaşmamakla doğrudan ilişkilidir.

Bourdieu’nün simgesel şiddet11 kavramıyla kısıtlayarak 
aktardığım cinsiyetçi ikiyüzlülük kavramım, bir 
eleştiri, yargılama değil; yüzleşme sağlamak amacından 
kaynaklanmıştır. Kimi zaman kantarın topuzu ağır kaçtığında 
ise başta kendimizle olmak üzere mücadeleyi kışkırtmayı 
hedefliyorum. Yoksa Sartre’a atfen: Mevcut egemenlik ilişkileri 
altında hepimiz yarı mağduruz yarı işbirlikçi...

11- P.Bourdieu; La Domination Masculine, Points/Seuil, Paris, 
2002.
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Erkekler bir çok konuda birbirleri ile anlaşamazlar. Küçükken, 
hangi oyuncakla kimin oynayacağı konusunda tartışırlar, 
ergenlikte kimin penisinin daha büyük olduğu konusunda 
birbirleri ile yarışırlar. Hangi takımın şampiyonluğu hak ettiği, 
en iyi etin nereden alınacağı, hangi arabanın daha az yakıt 
harcadığı, kimin oğlunun daha hızlı koştuğu, ekonominin nasıl 
kurtulacağı, hangi partinin daha ilerici, daha devrimci olduğu, 
dünyanın nasıl kurtulacağı, tüm bu konular erkekler için bir 
muammadır, sürekli tartıştıkları ama bir sonuca ulaşamadıkları 
birer anlaşmazlık noktasıdır. Ama erkeklerin eğitimleri, 
etnik kökenleri, sınıfsal konumları, yaşları ve dini ve politik 
tarafgirlikleri fark etmeksizin üzerine anlaştıkları, sorgusuz 
sualsiz kabul ettikleri ve canları pahasına savundukları tek bir 

Erkekler
Nasıl 
Kurtulur ?
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mesele vardır: Erkeklikleri, erkekliğin sağladığı avantajların 
onlara doğa ya da tanrı tarafından bahşedildiği ve bu sebeple 
sorgulanamaz olduğu, erkekliğin kaybının toplumsal düzeni 
zayıflığa uğratacağı ve ataerkil düzenin onlara verdiği yetkilerin 
ve iktidarın herkesin iyiliğine olduğuna dair kıymeti kendinden 
menkul yanılsamaları. Erkekler, en çok erkek olmakla gurur 
duyuyor, en çok erkek olmanın keyfini sürüyor, en çok da 
erkekliklerini yitirmekten korkuyorlar, hep birlikte sözsüz 
bir anlaşma ile erkekliklerini, erkek olmayanlara ya da erkek 
sayılmayanlara karşı tahkim ediyorlar. 

Bu adı konmamış erkeklik sözleşmesinin, kurbana doymayan 
ataerkil bir tanrıya tapan bu erkeklik tarikatının, gözlerden o 
kadar da uzak olmayan tahakküme dayalı işleyişi, hepimizi 
çeşitli şekillerde yaralamaya, binlerce kez öldürmeye devam 
ediyor. Erkekler, her yıl yüzlerce kadını öldürüyor, binlercesini 
dövüyor, ağır işkenceye maruz bırakıyor, on binlercesinin 
ruhunu örseliyor, cesaretini kırıyor ve yaşama umudunu 

yok ediyor. Kaç transerkeğin ve transkadının, kaç eşcinselin 
ve biseksüelin erkekler tarafından öldürüldüğünü, intihara 
sürüklendiğini, ve yaralandığını takip edecek bir istatistik bile 
yok. Erkekler, en çok kendisi gibi olan erkekleri işe alıyor, onlara 
kadınlardan daha çok statü ve daha yüksek ücret veriyor, 
kadınların görünmez ve ücretsiz emeğini analarının ak sütü gibi 
kendilerine helal görüyorlar. Erkekler, kadınlara, çocuklara, ve 
LGBTI+ bireylere tecavüz ediyor, onları işyerlerinde, okullarda 
ve sokaklarda taciz ediyorlar, daha da kötüsü tacizi ve tecavüzü 
bildikleri halde sessiz kalıyorlar, tacizciyi ve tecavüzcüyü 
koruyorlar, tacizin ve tecavüzün üzerini sessizlik ve korku ile 
örtmek için işbirliği yapıyorlar.   Erkekler, krizden besleniyor, 
krizlerle var olabiliyorlar ve tüm dünyayı, politikayı, ekonomiyi, 
eğitimi, tıp endüstrisini, orduları, dini ve medyayı kendilerine 
benzetiyorlar, krizler derinleştikçe erkekliklerinin güçlendiğini 
biliyorlar. Kocaman bir utanç ve şiddet ordusu gibi hareket 
eden erkekler ataerkiyi kurumsallaştırıyor, yasalaştırıyor, ve her 
çeşit silahla güçlendiriyorlar, her türden şiddeti var oluşlarının 
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tek dayanağı olarak yaygınlaştırıyorlar. Roland Barthes, faşizm 
konuşma yasağı değil söyleme zorunluluğudur diyor. Erkekler, 
sürekli olarak erkek olduklarını hissetmek, erkek olduklarını 
söylemek ve başkalarına erkek olduklarını hatırlatmak 
zorunluluğu ile yaşıyorlar.

Tam da bu sebeple, erkekliğin/erilliğin eleştirisi, öncelikle 
özgür ve eşit bir yaşamı tesis etmek ve sürdürmek için gerekli. 
Ataerkinin ve eril bilincin dönüştürülmesi ve (olabiliyorsa eğer) 
yerle bir edilmesi, tarih boyunca bize öğretilen birçok doğrunun 
ve zorunluluğun da yeniden inşa edilmesi için birincil koşul 
bana göre. Bu sadece kadınların ve LGBTİ+ bireylerin tanınırlık 
ve özgürlük mücadelesi için değil, kendisini erkek olarak 
tanımlayan eril zihniyetin taşıyıcısı erkek bireyler için de bir 
varoluş savaşı. Erkekler varoluşları, ayrıcalıkları ve iktidarları ile 
hesaplaşmadığı sürece kendi elleri ile yarattıkları zindanlardan 
çıkma ve zincirlerinden kurtulup gerçek benlikleri ile yüzleşme 
fırsatını elde edemeyecekler, diğer erkekler, kadınlar, ve LGBTİ+ 

bireyler ile sağlıklı ve eşit bir ilişki kuramayacaklar. Bu nedenle, 
erkekliğin eleştirisine yönelik çalışmalar, sadece toplumsal 
cinsiyet rolleri bağlamında erkekler ve “daha az erkek olan” ya da 
“erkek olmayanlar” arasındaki mücadeleyi hedef almaz; bunun 
da ötesinde, erkekliği ve erilliği bir toplumsal ve ideolojik inşa 
olarak kabul edip, bu inşanın eğitimden aileye, militarizmden 
beden politikalarına, din, sanat, hukuk ve siyasete kadar 
kurumsallaşmış tüm hâlleriyle hesaplaşmayı ve yeniden 
tanımlamayı merkezine alır. Bu nedenle, eleştirel erkeklik 
çalışmaları, her bireyin öncelikle kendi iktidar pozisyonlarını 
ve eril iktidar ile ilişkilerini, eril söylemi ne derecede ve 
hangi koşullarda yeniden ürettiklerini sorgulamasını ve 
bu sorgu üzerinden yeni bir uygarlık ve eşitlik hayalini 
gerçekleştirmelerini öngörür. Bu hayal, erkekler, kadınlar ve 
LGBTİ+ bireyler için hem bir vaat hem de kendi konumlarını 
da bu eleştirinin içine katarak yeniden dönüştürme fırsatıdır.
Erillikle sorunu olan ve eril zihniyeti reddederek bir çıkış arayan 
erkeklerin feminist kuramdan ve mücadeleden öğrenecekleri 
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çok şeyin olduğunu düşünüyorum. Farklı feminist yaklaşımlar ve 
mücadele tarzları, bana göre, temelde kriz üreten bir kurumsal 
yapı olarak ataerkinin dönüştürülmesi ve eril tahakkümün 
sona erdirilmesini amaçlar. Bu nedenle, erkekliğin ve erilliğin 
eleştirisi özünde profeminist bir tavrı benimser ve feminist 
mücadeleye destek vermeyi amaçlar. Bu açıdan bakıldığında, 
farklı erkekliklerin var olduğunu ve erkekliğin erillikten 
arındırılmış hâllerinin de mümkün olabileceğini savunan 
eleştirel erkeklik çalışmaları kadın ve LGBTİ+ mücadelesinin 
başarıya ulaşmasında kilit rol oynar zira bugün kadın sorunu 
ya da LGBTİ+ sorunu olarak tartıştığımız birçok kriz, temelde 
erilliğin üretmiş olduğu yapısal krizlerdir ve erkekleri ve erilliği 
yeniden tanımlamadan ve dönüştürmeden bu sorunları 
aşmamız ve çözmemiz mümkün görünmemektedir.

Erkeklerin kurtuluşu ancak erkeklik temsillerinin ve erilliğin asla 
erişilemeyecek bir ideal, bir hegemonik erkeklik yanılsaması 
etrafında kurulduğunu ve bu ideallere erişme çabasının 

erkekleri daha da yalnızlaştırdığını ve köleleştirdiğini kabul 
etmeleri ile başlar. Erkeklik ideallerinin içinde hayat bulduğu 
iktidar ağlarının sorgulanması, erkeklerin yarattıkları iktidar ağları 
içinde asla tamamen hükmedemeyeceği bir iktidar konumuna 
öykünen erkek/erkeklik/erillik temsillerinin de sorgulanmasını 
beraberinde getirir.  Bu sorgulama kaçınılmaz olarak, erkeklerin 
birincil sorununun dış güçler, kamusal alanda güçlenen kadın, 
görünürlüğü artan LGBTI+ bireyler değil, erkekliğin ve erilliğin 
ta kendisi olduğu sonucunu ortaya koyacaktır. Erkekler, farklı 
erkekliklerin var oluşunu kabullendiklerinde, şiddetin tüm 
halleri ile aralarına mesafe koyduklarında, tahakkümün farklı 
görünümleri ile yüzleştiklerinde, ayrıcalıklarını ve hiyerarşi 
temelinde yarattıkları iktidarlarını sorguladıklarında, duygularını 
çekinmeden ifade ettiklerinde ve başkalarının duygularını 
içtenlikle kabullendiklerinde, kendilerini hapsettikleri erkeklik 
zindanından kurtulacak daha eşit, özgür ve barış dolu bir 
yaşama adım atacaklardır.  
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Av. Birgül DEĞİRMENCİ

Bugün Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan en büyük 
toplumsal problemlerden biri ataerkil sistem sonucu 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir. Kadınların erkeklere 
göre eşitsiz bir konumda yer alması, toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin sonucudur. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, 
kadınlık ve erkekliğe ait kalıp yargılarla (stereotiplerle) 
yeniden üretilir. 

Ataerkil  sistem toplumun sosyal, kültürel, siyasal ve 
ekonomik alanlarına hâkim olmakta, kadınlar ikincil 
konuma düşürülerek  eril şiddete maruz bırakılmaktadır. 
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ne anlama geldiğini 
açıklamak için önce toplumsal cinsiyet kavramını 

Toplumsal
Cınsıyet

Eşitsizliğinde
Medyanın Rolü
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açıklamak gerekiyor. Toplumsal cinsiyet kavramı doğuştan 
kişinin kazandığı bir nitelik değildir. Toplumsallaşma sürecinde 
ataerkil sistemin  genel olarak kadınlara ve erkeklere yüklediği 
rol ve sorumluluklardır. Kadın ve erkek için uygun olan 
rolleri belirleyen toplumsal cinsiyet, toplumda kadın-erkek 
eşitsizliğine neden olmakta, kadının toplumdaki rolünü 
ikincilleştirmektedir. Çünkü ataerkil bir toplumda kadınların 
ve erkeklerin nasıl davranmaları, nasıl düşünmeleri gerektiği 
erkek egemen bir düşünceyle şekillendirilmektedir. Bu yüzden 
erkek, toplumda kendisinden beklenen rolleri yerine getirip 
bir birey olarak yetiştirilirken, kadınlar toplum tarafından 
erkeğe bağımlı bir bu şekilde yetiştirilir. Bu toplumsal düzene 
göre erkekler yapmak istedikleri mesleği seçmekte özgür 
olan, kendi ayakları üzerinde duran, ailesini, eşini, çocuklarını 
koruyan güçlü kişiler olması sağlanırken, kadınların hayatı nasıl 
yaşayacakları genellikle evlenmeden önce baba  evlendikten 

sonra koca tarafından belirlenmesi sağlanmaktadır. Aslında 
bu durum hem erkek hem de kadın için özgür olmama 
anlamına da gelmektedir. Çünkü ataerkil ideoloji bu cinsiyet 
rollerinin yerine getirilmesi gerektiğini kadın ve erkeğe şart 
koşmakta, dayatmaktadır. Bu rollere örnek kadının, ev işleri ve 
çocuklarının bakımından sorumlu olması, erkeğin dışarıda para 
kazanarak evini geçindirmesi, eşinin ve çocuklarının üzerinde 
söz hakkının olması gibi verilebilir.  
Feminist Kuram, ataerkilliği; erkeklerin kadınlar üzerinde 
egemenlik  kurmasını  sağlayan  güç ve  hiyerarşik ilişkiler  olarak 
tanımlamaktadır. Bu egemenlik ilişkisi toplumsal yaşamda 
erkek egemen bir düzenin işleyişi olarak  ortaya çıkmaktadır. 
Bu erkek egemen sistemde toplumsal cinsiyetin, biyolojik 
cinsiyetten farklı olarak, toplum tarafından  inşa edildiğini 
ve  tarihsel  süreçlerde  kültürel olarak değişen, ancak sosyal 
ve siyasal  faaliyetlerle bilinçli bir şekilde yeniden üretilen bir 
kavram olduğunu  kabul eder.  

Yeniden üretim toplumsallaşma sürecinde gerçekleştirilir. 
Toplumsallaşma süreci  aile, okul, siyaset, evlilik, din, ekonomi, 
medya vb. kurumları tarafından  şekillendirilmektedir. Bu 
noktada iktidar açısından Althusser’in Devletin İdeolojik 
Aygıtlarından biri olan  medyanın önemi ortaya çıkmaktadır. 
Althusser’e göre ataerkil sistem /egemen sınıf iktidarını 
kurmak ve devam ettirmek için ideolojilerini topluma medya 
aracılığıyla rıza üretimi  ile gerçekleştirir. Böylece egemen 
sınıf, ataerkil ideolojinin yeniden üretilmesinde bireylerin 
düşünceleri, davranışları ve değer yargılarının oluşumu ve 
şekillendirilmesinde, cinsiyetçi söylemlerin üretilmesinde 
ve  toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin normalleştirilmesinde 
medyanın  gücünü  kullanmaktadır.   Medya aracılığıyla   
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egemen ataerkil düşünce  kadınları medyada sıklıkla  cinsel 
bir obje olarak sunmakta, metalaştırmakta, ötekileştirmekte ve 
cinsiyete dayalı  şiddetti  normalleştirerek   toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğini yeniden üretimini  sağlamaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini en iyi gözleyebileceğimiz alan  
medyadır. Medya her gün bize hayata nasıl bakılması gerektiğini 
cinsiyet ayrımcılığını kuvvetlendirerek yeniden üretilmesine 
neden olan  haberler, programlar, reklamlar aracılığıyla; kadın 
ev işleriyle ilgilenen, kendini eşine beğendirmek ve her türlü 

ihtiyacını karşılamakla , erkek ise mülkiyet ve paradan sorumlu, 
birikimi yönlendiren konumunda gösterilmektedir. Böylece 
toplumsal cinsiyet roller medya aracılığıyla içselleştirilmektedir. 
Bu içselleştirmeler medyada hatırlayalım reklamlarda ; kadının, 
çocuklarını tertemiz kıyafetleriyle, kocasının bembeyaz 
gömlekleriyle, mis kokulu çarşaf ve perdelerle gurur duyması ve 
hatta sahip olduğu tek şey bunlar olduğu için, bu mutluluklara 
sıkı sıkıya bağlı olması  çok rahatça hatırlayacağımız sahnelerdir. 
Örneğin, ACE çamaşır suyu reklamında yeterince temiz 
olmayan çamaşırlar mutsuzluk kaynağı olan  bir ev kadının 
en büyük derdi çıkmayan  lekeler (başka derdi yok)  olarak 
gösterilmektedir. Fakat bu mutsuzluk çok uzun sürmez çünkü 
“Ayşe Teyze” beyaz giysilerle bir sihirbaz gibi yanında hiç 
ayırmadığı mutluluk iksirini çantasından çıkarır ve mutsuz ev 
kadınına “ACE çamaşır suyunu” vererek onu bu dertten kurtarır 
(bu kadar kolay işte!). Bu reklamda kadın ancak çamaşırları temiz 
ve lekesiz ise mutludur ya da yemek için yeni model fırını  varsa 
veya alınmışsa  kadın mutludur mesajları ile kadının yerinin ev 
olduğu algısı oluşturulur.

Bu nedenle medya çeşitli şekillerde cinsiyetçiliği topluma 
iletmektedir. Medya kadını  reklamlarda, televizyon 
programlarında, dergilerde, gazetelerde, afişlerde sürekli 
bedenini, cinselliğini  kullanarak biçimlendirilmekte bir meta 
gibi sunmaktadır. Öyle ki kadın iş yaşamında başarılı olsa 
da televizyonda bu özelliğinden ziyade erkeğe sorulmayan 
sorularla (baba,çocuk ve eş ilişkisi)  kadına “ne kadar başarılı 
olursan ol sen bir kadınsın sınırın “ anlayışına vurgu yapılan 
anne ve eş yönleri  ön plana çıkartılmaktadır. Medyada 
yayınlanan gündüz  yayın yapan programları kadınların evde 
olduklarını varsayılarak oluşturulmakta ve  kadının ev  hanımı 
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rolünü destekler nitelikte yapılmaktadır. Bu programlarda “nasıl 
daha iyi yemek yapılır, daha iyi nasıl çocuk bakılır, daha güzel 
bir vücuda nasıl sahip olunur” gibi konular sürekli işlenerek 
yaratılan “kadın” algısı yeniden üretilmektedir. 
Medya, bir dünya  algısı yaratmak konusunda son derece 
geniş bir alanda  etkilidir. Medya araçları, erkeğe kendini 
beğendirmenin dışında kadına ideal kadın tipinin nasıl olması 
gerektiğini de iletir. Medyanın  kadını gerek yazılı gerek sözel 
gerekse görsel ve sosyal medyada sunumu toplumda var 
olan cinsiyet kalıplarını pekiştirebilmektedir. Tartışılan en 
son reklamlardan biri olan Diyanet’in resmi sosyal medya 
hesabından yayınlanan ve “Telefonuna değil, eşinin yüzüne 
bak” denilen reklama  tepkiler karşısında verilen cevap ise  
“Kadın, kocasına bir çay getirmiş, bir kek getirmiş buna 
tahammül edemiyorlar, getirmeyecekmiş efendim. Böyle bir 
şey olur mu? Bizim medeniyetimizde kadın görevini yapacak, 
erkek görevini yapacak…” ifadeleri bile kadının görevlerinin 
neler olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bu reklamın  dini bir kurum 
olan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından  medya üzerinden 
yapılması etki alanını büyütmektedir. Çünkü medyada kadının 
temsil şekli, atılan manşetler, kadın haberlerinde kullanılan 
fotoğraflar kadının toplum içindeki yerinin ne olduğu, 
dolayısıyla toplumsal cinsiyet kalıpları hakkında toplumun 
büyük kısmına ulaşma gücüne sahip olması ile  yönlendirme 
gücü bulunmaktadır.

Medya ve Kadına Yönelik Şiddet İlişkisi

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonuçlarından biri olan ataerkil 
sistem kadına şiddet ve kadın cinayetleri üzerinde etkilidir. 
Erkek egemen sistem,  toplumun sosyal, kültürel, siyasal ve 

ekonomik alanlarına hâkim olmakta, kadınları ikincil konuma 
düşürmekte ve eril şiddete maruz kalmasına neden olmaktadır. 
Medya, toplumda kadına şiddeti ve kadına yönelik şiddet 
çeşitlerini, biçimlerini en sık gördüğümüz bir alan olarak 
karşımıza çıkar. Medyanın kadına yönelik şiddet haberlerini 
paylaşmasının yanı sıra ne şekilde gösterdiği ve nasıl anlattığı 
da oldukça önemlidir.  

Haberlerde şiddete uğrayan kadınların hikayeleri anlatılırken 
kadının kimliği ve işi görmezden gelinerek kadın olarak 
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kadersizliklerinden, zayıflılıklarından bahsedilir. Haberlerdeki 
kadına yönelik şiddet film ve dizilerde de sürüp gider. 
Örneğin birçok Türk filminde ve dizilerde kocanın otoritesi, 
kadının itaatkârlığını ön plana çıkartan simgeler kullanılır. Yine 
filmlerde, dizilerde ev kadını ve annelik, eşlik görevlerini yerine 
getiremeyen kadınların da “kötü kadın” olarak şiddeti hak ettiği, 
asi/karşı çıkma tavırlarıyla kocasını kışkırttığı mesajı verilir. Bu 
mesajlar toplumda da kadına yönelik şiddet ve   cinayetin 
nedeni olarak “savunma” olarak ileri sürülür. Örnek verirsek; 
“Yine koca dehşeti! Boşanmak isteyince öldürdü” 
( 23.11.2018 tarihli ) gibi kadın boşanmak istemezse  
öldürülmezdi  ya da çok sevdiğini iddia ettiği eşini öldürme 
yoluna gitmezdi gibi  algı oluşturmakta  yani “kadın hak etmiş” 
algısını yaratarak şiddetin pekiştirilmesine neden olabilecek 
başlıklar kullanılmaktadır..

Yine medyada  yayınlanan kadına şiddet haberlerinde, tecavüze 
ya da şiddete uğrayan kadınların kimlikleri açık bir şekilde 
ifşa edilmesi, kadının yüzünün net bir şekilde görülebildiği 
fotoğraflar kullanılması hem kadın  haklarını ihlal edebilmekte, 
hem de haberlerde kullanılan kelimeler alt metin ifadelerinde 
erkeğe hak vererek sunulabilmektedir. Bu tür  haberlerde 
kadınlar kimlik  olarak öne çıkarılmamakta, daha çok uygulanan 
şiddete vurgu yapılmaktadır. Söz konusu haberlerde kadın yine 
eş, anne gibi rollerle sunularak, haberlerde olaylar genellikle 
dram olarak verilmekte; öyküler acınılası hayat hikâyeleri 
şeklinde yapılandırılmakta ve olaylar gündelik yaşam içinde 
normalleştirilerek hikaye edilmektedir.  Bu durumda gazeteler, 
kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti sıradanlaştırmakta 
ve toplumun tepkisinin azalmasına sebep olmaktadır. Kadına 
yönelik şiddet , yalnızca erkeklerin psikolojik sorunlarıyla 

veya kadının rol ve sorumluluklarının ihlali ile ilişkilendirilerek 
açıklanması , sorunun toplumsal bağlamının göz ardı edilmesi 
anlamına  gelmektedir. Özellikle şiddet haberlerinde  suç 
ve şiddetin nedenleri hakkında şiddetin ortaya çıkmasına 
neden olan toplumsal koşulları hakkında  hiçbir bilgiye 
yer verilmemektedir.   Örneğin; “9 Aylık Hamile Dövülerek 
Öldürülmüş” başlıklı haberde cinayetin nedeni, kadının evde 
olan kayınbiraderine ‘…hasta ve hamile olduğu için yemek 
hazırlayamaması…’ olarak ifade edilmektedir. Buradaki mesaj 
kadın hamile de olsa hasta da olsa toplumsal rol gereği 
yemek yapmak zorundadır. Eğer yapsaydı öldürülmezdi. Ya 
da saldırıya uğrayan kadınlarla ilgili olarak verilen haberlerde, 
cümlelerin başında belli başlı ifadeler yerleştirilerek, örneğin, 
“mini etekli kız” , “akşam geç saatlerde evine dönmekte olan 
kadın” vb. kadınların aslında kendilerine yapılan saldırıyı “hak 
ettiklerine” dair imalar yer almaktadır. Öyle ya, “eğer mini etek 
giyilmezse veya geç saatlerde dışarıda dolaşılmazsa böyle 
olaylar yaşanmazdı” gibi mantık dışı nedensellikler aranmakta 
ve toplumun algısı bu yönde var olan toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği algısı  pekiştirilmektedir. Öyle ki kadınlar seslerini 
çıkarmazsa hak mücadelesi vermezse  şiddet olmaz algısı 
ile üretilen şiddet, sadece şiddet mağdurlarını değil “korku” 
yaratarak tüm kadınları da baskı altına alarak psikolojik şiddet 
yaratmaktadır.Yaratılan “korku” ile psikolojik şiddet  cinsiyet 
temelli eril şiddettir. Kadın cinayetlerine ilişkin mevcut 
istatistikler  ( 2016-328, 2017-409, 2018-440 ve 2019 ilk altı 
ayında 214 kadın öldürüldü –Kadın Cinayetlerini Durduracağız 
Platformu bilgileri) kadınları hedef alan  eril şiddetini yapısını 
ortaya koymaktadır.
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Sonuç  ve Öneriler

Medyanın kadın cinayetleri sunumu, kadına yönelik şiddeti 
üstü açık veya örtülü bir biçimde gündelik hale getiren 
ve marjinalleştiren ataerkil söylemleri, kadın cinayetlerini 
pekiştiren bir dilin sürekli üretilmesine ve  kadınlara uygulanan 
şiddetin normalleştirilmesine neden olmaktadır. 

Bu bağlamda Devletin ideolojik araçlarından biri olan medyanın  
etkin bir güç olması aynı zamanda söz konusu eşitsizliği yok 
etme gücüne sahip olması anlamına da gelmektedir. Alternatif 
medya  ve eşitlikçi dili esas alan medyanın   toplumsal 
cinsiyet eşitliğini sağlama anlamından da görev alabileceğini 
düşünebiliriz.

Medyanın bu eril dili bırakması ve eşitlikçi bir dil kullanarak 
toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlaması için öneriler birçok 
akademisyeninde ifade ettiği şekli ile ;

1- Kadınlar ile ilgili konular medya tarafından daha sık ele 
alınmalı, olaylar kadının haklarını savunacak ve toplumu bu 
konuda bilinçlendirecek bir şekilde, kadın odaklı  habercilik 
kriterlerine uygun olarak, objektif olarak yansıtılmalı,

2- Gazeteciler ve köşe yazarları gerek fotoğraflar, gerek 
seçtikleri haber manşetleri ile bu konudaki hassasiyetlerini 
göstermelidir. 

3- Kadın hakkında yapılan olumlu haberlerin sayısı arttırılmalı, 
kadınların özel yaşamından ziyade başarıları ve düşünceleri ön 
plana çıkarılmalıdır. 

4- Kadının cinsel bir meta olarak sunulduğu fotoğraflar 
kullanılmamalı, kadın bir nesne olarak sunulmamalıdır. 

5- Ekonomi sayfalarında erkekler kadar kadınlara da yer 
ayrılmalıdır. 

6- Başarılı olan bir kadının başarısından bahsederken, 
“kadın olmasına rağmen, bile..” gibi kadının toplumda her 
zaman erkekten sonra geldiğini meşrulaştıran ifadeler 
kullanılmamalıdır.

7- Kadının ayakları üzerinde durabilen, başarılı, güçlü imajına 
erkeklerin konu olduğu haberlerde olduğu gibi aynı şekilde 
vurgu yapılmalıdır.  

8- Medyada çalışan kadın gazeteci/yönetici sayısı arttırılmalı ve 
bu konudaki engeller kaldırılmalıdır. Şeklinde ifade edilebilir.
Medyanın bu görev ve sorumluluklarının da yanında, 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında en büyük 
güç olan Devlet’tir. Devlet  ideolojik kurumlara sahipti.r 
Bu kurumlar aracılığıyla Devlet; toplumda kadın - erkeğin 
eşit olduğuna dair  bilincin oluşması için sürekli eğitim 
çalışmaları yapmalıdır. Üniversitelerde ve örgün eğitim –
öğretim kurumlarının müfredatına toplumsal cinsiyet eşitliği 
derslerinin yeniden  konulması sağlanmalıdır. Devlet kadına 
yönelik  şiddeti hafifletici  neden olarak toplumsal cinsiyete 
dayalı  rol ve sorumlulukların ileri sürülmesini indirim nedeni 
olarak kullanılmasını ortadan kaldırmalı ve  caydırıcı cezalar 
ile şiddet önlemeli, şiddet gören kadınların insan onuruna 
uygun yaşam  haklarını sağlanmalıdır.Bunun için de  genelde 
ve yerelde cinsiyete duyarlı bütçeleme zorunlu hale getirilerek  
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kadınlara yönelik ayrımcılıkla, eşitsizlikle  mücadele edilmelidir.
Anayasamızın 90/5 maddesine göre iç hukuk olarak 
değerlendirilen sözleşmelerden toplumsal cinsiyet eşitliğini 
esas alan “İstanbul Sözleşmesi“ eksiksiz  uygulanmalı ve 
eksiklikler bir an önce giderilmelidir. Kadın erkek eşitliğinin 
sağlanabilmesi siyasettin çıkarlarına göre kullanılmasını ortadan 
kaldırmak için  Anayasa da “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”ni 
sağlayan bir madde eklenerek tüm  mevzuatımızın bu kavram 
çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir. Bu değişikliklerin 
yaşama geçirilmesinde , takip edilmesinde, cinsiyet temelli 
kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadelede önemli güç 
de medya olmalıdır. Çünkü medya toplumsal cinsiyet rollerinin 
topluma yansıtılması ve benimsetilmesi noktasında oldukça 
etkilidir. Medya ile toplumsal cinsiyet rolleri arasında şöyle bir 
döngü vardır. Toplumsal cinsiyet rolleri medyaya yansır, medya 
da aynı şekilde bu rolleri topluma geri yansıtır. Bu yüzden 
medyanın toplumsal rol ve sorumluluklarının oluşmasında 
oldukça etkili bir araç olduğu gerçeğini unutmamak gerekir.
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SuİsTiMaLSuİsTiMaL Av. Gülce MUTOĞLU KILAVUZ

‘‘ Türk Dil Kurumu’nun 
güncel sözlüğünde  

suistimal; görev, yetki vb. 
kötüye kullanma olarak 

tanımlanmaktadır. ’’ 
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Suistimal. Türk Dil Kurumu’nun güncel sözlüğünde  suistimal; 
görev, yetki vb.ni kötüye kullanma olarak tanımlanmaktadır. 
Kadın hakları alanında çalışan hak savunucularının sıkça 
duyduğu bir kelime. Son dönemde özellikle nafaka miktarlarının 
düşürülmesinde veya taleplerin reddinde, 6284 Sayılı Kanun 
kapsamındaki tedbir taleplerinin 10-15 gün sürelerle vermiş 
olmak için verilmesinin ya da külliyen reddedilmesinin örtülü 
gerekçesi kanun ve kurumların suistimal ediliyor olması. 

Anayasa’nın 138. Maddesine göre; “Hakimler, görevlerinde 
bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak 
vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler.” Yine Medeni 
Kanun’un Hakimin Takdir Yetkisi başlıklı 4. Maddesine göre; 
“Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya 
da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği konularda 
hâkim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir.”

Peki karar verme görev ve yetkisi hakimlerdeyken kadınların 
kanunları suistimal etmesi mümkün mü? Bir örnek üzerinden 
bakalım mümkün mü?

İzmir’in bir ilçesinde bir kadın öğretmen boşanma aşamasındaki 
eşinden ve eşinin ailesinden şiddet gördüğü ve tehdit 
edildiği, iş yeri güzergahının eşinin de iş yeri güzergahı olması 
sebebiyle can güvenliğinden endişe ederek iş yeri değişikliği 
için Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmuş,  Milli 
Eğitim Müdürlüğü verdiği cevapta; “can güvenliği olmaması 
sebebiyle iş yeri değişikliği için kurumuna ve valiliğe de 
başvurmuş fakat Milli Eğitim Bakanlığı’nın 22.02.2015 tarihli 
cevabi yazısında DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME 
SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’in Can 
Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği Madde 14/A’ da 
düzenlenen “Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak 

yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, 
eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin 
bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında 
bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından alınacak 
belgeyle belgelendirmesi gerekir. Can güvenliği mazeretine 
dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur; aynı hizmet 
bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı 
hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer 
hizmet bölgelerine atanabilir.8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı 
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine 
ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, aynı hizmet 
bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet 
bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet 
bölgelerine atanabilir.” Maddesi gereğince anılan hüküm 
çerçevesinde düzenlenmiş belgeye rastlanmadığından 
bahisle talebi hakkında karar verilememiştir.” diyerek talebini 
reddetmiştir.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün cevabından sonra eski eşi 
tarafından bıçaklanan başvurucu avukatı aracılığıyla Aile 
Mahkemesi’ne iş yeri değişikliği için başvurmuş, başvurusu 
sırasından aynı mahkemenin vermiş olduğu iş yeri değişikliği 
kararını da emsal olarak göstermesine rağmen, talebi 
mahkemece söz konusu değişiklik talebinin “idari mahiyette” 
olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. Ret kararı üzerine yapılan 
itiraz başvurusu da reddedilerek karar kesinleşmiştir.

Aile Mahkemesi’nin ret kararı üzerine de başvurucu yine avukatı 
aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaparak 
Anayasa’nın 10. Maddesinde düzenlenen eşitlik hakkı ile 17. 
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maddesinde koruma altına alınan kişinin maddi ve manevi 
varlığını koruma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. 

Anayasa Mahkemesi, 17.07.2019 Tarih Ve 2016/14613 numaralı 
bu kararında yaptığı değerlendirmede; “Anayasa’da güvence 
altına alınan kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkı 
devlete pozitif ve negatif ödevler yüklediğini söz konusu pozitif 
yükümlülükler haklara saygıyı sağlamaya yönelik tedbirlerin 
alınmasını zorunlu kıldığını belirtmiştir.

Somut olayda 6284 sayılı Kanun’da öngörülen koruma 
tedbirlerinden biri olan işyeri değişikliği talebinin reddi 
nedeniyle başvurucunun maddi ve manevi varlığının 
korunması hakkı bağlamında kamu makamlarının pozitif 
yükümlülükleri yönünden inceleme yapıldığı, kanun koyucu 
tarafından ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi 
için etkili ve süratli bir yöntem izlenmesi, şiddete maruz kalan 
veya uğrama tehlikesi altında olan kişinin gecikmeksizin 
korunması amacıyla 6284 sayılı Kanun hükümleri ihdas edilerek 
yürürlüğe konulduğu, söz konusu Kanun’da koruyucu tedbirler 
kapsamında hâkimin mağdurun işyerinin değiştirilmesine 
hükmedebileceği düzenlendiği, hâkim tarafından verilen 
işyerinin değiştirilmesi yönündeki tedbir kararının, kişinin tabi 
olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre yetkili merci veya kişi 
tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir.

Başvurucunun can güvenliğinin tehlikede olduğu yolundaki 
iddialarını, somut temellere dayalı olarak açıkladığını belirten 
Anayasa Mahkemesi, Aile Mahkemesinin başvurucunun içinde 
bulunduğu ciddi can güvenliği risklerine dair hiç bir somut 
açıklama, değerlendirme ve gerekçe ortaya koymadığını 
bu sebeple karardaki gerekçelerin başvurucunun maddi ve 

manevi varlığının korunması hakkı bağlamında ilgili ve yeterli 
olmadığı sonucuna varıldığını beyan etmektedir.

Söz konusu gerekçelerle Anayasa Mahkemesi, devletin pozitif 
yükümlülüklerini yerine getirdiğinden bahsedilemeyeceğini 
belirterek Anayasa’nın 17. maddesinde koruma altına alınan 
kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal 
edildiğine karar vermiştir.”

Görüldüğü üzere Anaysa Mahkemesi başvurucu  kadının 
suistimal içinde olduğu veya olabileceği yönünde bir yorum 
getirmemekte aksine can güvenliği riskini somut gerekçelerle 
açıklamasına rağmen bu risklere dair herhangi bir somut 
açıklama, değerlendirme ve gerekçe ortaya konmadığını 
belirtmektedir.

Anayasa Mahkemesi’nin 17.07.2019 Tarih Ve 2016/14613 
numaralı bu kararı gelecek başvurular için somut olayın 
özelliklerine uygun olmak kaydıyla şiddete uğrayan veya 
uğrama tehlikesi bulunan kadınların iş yeri değişikliklerinin 
ivedilikle sağlanması açısından önemli bir emsal olmuştur.

Başvuru 2016 yılının Ağustos ayında yapılmış karar ise 2019 
yılının Temmuz ayında verilmiştir. Geciken adalet, adalet midir? 
Bir kadın, bir kanunu suistimal edebilmek adına 3 sene bekler 
mi? Hiçbir sıkıntısı yokken kurulu düzenini bozmak ister mi? 
Ailesini, arkadaşlarını, sosyal çevresini arkasında bırakıp gitmeyi 
göze alabilir mi? Somut olayın şartlarına göre karar verme 
görev ve yetkisi hakimlerdeyken kadınların kanunları suistimal 
etmesi mümkün mü?
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Yoksulluk toplumsal bir sorun olmakla birlikte kadınlar, 
yoksulluğu çok yönlü yaşamaktadırlar. Toplumda 
genel olarak, kadın ile erkek arasında ve kadınlar 
arasında var olan yapısal eşitsizlikler kadının yoksulluğu 
deneyimleme biçimlerini farklılaştırmaktadır (Uçar, 
2011; Şener,2009; Bradshaw ve Linnekar, 2003). 
Kadınlar, eğitim, sağlık hizmetleri, istihdama katılım gibi 
toplumsal yaşamın tüm alanlarındaki hak ve fırsatlara 
eşitsiz erişmektedirler. Toplumun genel düzeyine göre 
belli bir sınırın altında gelir veya harcamaya sahip olan 
birey göreli anlamda yoksul sayılmaktadır.  Kadınların, 
devletin sunduğu kaynaklara ve hizmetlere erkeklerle 

Av. Hülya GÜLTEKİN

Kadının 
Yoksulluğu 

Yoksulluk 
Nafakası
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eşit biçimde erişememesinin yanı sıra emeklerinin değersizliği 
ve görünmezliği de yoksulluğun kadınlaşması açısından 
önemli etkenlerdendir. Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından 
bakıldığında, kadınların her şeyden önce özel alana yani ‘eve 
ait’ olduğu inancı, kadınların ev içi emeğini ‘doğal’ ve ‘olması 
gereken’ olarak var sayar ve emeğini görmezden gelir.

Kadın yoksulluğu kavramının kullanılması 1980’lerden 
itibaren gündeme gelen bir konudur. 20. yüzyılda gelişmiş 
ülkelerde yapılmış bazı araştırmalar yoksulluk yardımı alanların 
çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu gösteriyor (Alcock, 
1997,135). Ancak kavram 1970’li yıllardan itibaren özellikle 
Amerika Birleşik Devletleri’nde kadın hane reislerinin sayısının 
artması ve kent içinde enformel sektörde çalışmaya başlayan 
kadınların oranındaki artışlar nedeniyle gündeme gelmeye 
başladı. 1980’lerden sonra ise özellikle Latin Amerika ve sahra-
altı Afrika gibi ülkelerde uygulamaya koyulan yapısal uyum 
politikaları sonucunda yaşanan ekonomik krizlerin ardından 

yürütülen birçok araştırma da kadın yoksulluğunu ölçmeye 
yöneldi. 1990’lı yıllardan itibaren çok sayıda ülkede uygulanan 
makroekonomik politikaların sonuçları nedeniyle de artan 
yoksulluğu önlemek amacıyla uluslararası düzeyde gündeme 
gelmeye/getirilmeye başlayan yoksulluk çalışmalarında kadın 
yoksulluğu daha çok incelenmeye başlandı (Şenses, 2001; 
Bridge,2001). 

Dünya’da ve Türkiye’de sosyal, ekonomik, kültürel, yasal vb. 
birçok açıdan kadınlar yoksulluk ve yoksunluk içerisindedir. 
Geleneksel yapı içerisinde baba veya eş tarafından 
korunacakları varsayılan kadınlar, bir nedenle bu korunmadan 
faydalanamamaktalar. Herhangi bir donanıma sahip 
olmadan çocuklarıyla veya yalnız yaşamlarını sürdürmeye 
çalışmaktadırlar (Bora, 2007). Yoksulluğun kadınlaşması 
nedeniyle; dul, boşanmış veya kocasından ayrı yaşayan ya da 
hiç evli olmayan kadınlar, diğer bir deyişle hane halkı reisi olan 
kadınlar yoksulluktan çok etkilenmektedir.
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Kadınlar, işgücü piyasasına katılımda çoğunlukla kayıt dışı 
sektörlerde düşük ücretli, kötü koşullarda, geçici, yevmiyeli, 
yarı zamanlı sosyal güvenceden yoksun olarak çalışmaktadır. 
Ayrıca, kadının geleneksel yapıdan dolayı çocuk ve yaşlı 
bakım hizmetlerini üstlenmesi, kadına yönelik cinsiyet 
ayrımcılığı, eğitim seviyesinin düşüklüğü gibi sosyo-ekonomik 
nedenlerden dolayı kadın toplumun güçsüz kesimini 
oluşturmaktadır.

İşsizlik Oranı: %10,3. Erkeklerde %8.8, kadınlarda ise %13,4.
İstihdam oranı: Erkeklerde %65,8, kadınlarda ise %29.3.
İşgücüne katılma oranı: Erkeklerde %72,1, kadınlarda ise %33,8
(Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri, TÜİK Haber Bülteni, Sayı: 
27687, 15 Şubat 2018.)
Dolayısıyla kadınlar hem kronik hem de geçici yoksulluğu 
yoğun olarak yaşamaktadırlar. Yoksullukla mücadeleye ilişkin 
politikaların belirlenmesinde kadın yoksulluğu üzerinde 
odaklanması önem taşımaktadır. Genel yoksullukta olduğu 
gibi kadın yoksulluğunun da giderek artış gösterdiği bulgusu 
uygulanan politikaların yoksulluk sorununu çözmede yetersiz 
kaldığını göstermesi bakımından önemlidir.

Gelelim uzun zamandan beri gündemde olan boşanma 
nedeniyle yoksulluğa düşecek olan eşin (kadının) aldığı 
yoksulluk nafakası ve onun sınırlanması gerektiği tartışmalarına.

Yoksulluk nafakası Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde 
düzenlenmiştir; 
“Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru 
daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan 
mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka 
yükümlüsünün kusuru aranmaz. “

Medeni Kanun’da ifadesini bulan yoksulluk nafakası esasen 
süresiz değildir. Medeni Kanun’un 176. maddesi nafakanın 
kaldırılması koşullarını düzenlemektedir. 
“…nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da 
taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; 
alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi 
yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz 
hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır.”

Sosyal devlet ve kadınlar için sosyal güvenlik mekanizmalarının 
çok sınırlı olduğu bir sistemde nafakayı sınırlamak, kadınların 
boşanma ile düşecekleri yoksullukla onları baş başa bırakmak 
anlamına gelecektir. Evliliğin bitmesinin ardından, hayatın 
her alanındaki eşitsiz koşullar nedeniyle yoksulluk kadın için 
kaçınılmaz bir sonuç olmaktadır. Kadınların boşanmanın 
ardından nafakaya ulaşmasını güçleştirmek ya pek çok 
kadını sadece sosyal yardımlara muhtaç edecek ya da 
kadınlar boşanmanın ardından hayatını sürdüremeyeceğini 
düşüneceğinden boşanmadan vazgeçmek durumunda 
kalabilecektir. Yasal ve fiili olarak kadın erkek eşitliği 
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sağlanmadan nafakanın süreye bağlanması halinde, kadın 
mutlu olmadığı belki de şiddet gördüğü bir evliliğe mahkum 
olabilecektir.
Yoksulluk nafakasının süresiz olmasının iptaline yönelik 
Anayasa Mahkemesine açılan kanunun iptaline ilişkin bireysel 
başvuru davasında;

“Evlilik birliğinde eşler arasında geçerli olan dayanışma 
ve yardımlaşma yükümlülüğünün, evlilik birliğinin sona 
ermesinden sonra da kısmen devamı niteliğinde olan 
yoksulluk nafakasının özünde, ahlaki değerler ve sosyal 
dayanışma düşüncesi yer almaktadır. Yoksulluk nafakasının 
amacı nafaka alacaklısını zenginleştirmek değildir. 
Yoksulluk nafakasıyla, boşanma sonucunda yoksulluk içine 
düşen eşin asgari yaşam gereksinimlerinin karşılanması 
düşünülmüştür. Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi 
için nafaka talep eden eşin boşanma nedeniyle yoksulluğa 

düşecek olmasının yanı sıra, nafaka talep edilen eşin 
de nafaka ödeyebilecek ekonomik gücünün bulunması 
gerekmektedir.

İtiraz konusu kuralda, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşen 
eşi korumak için diğer eşin, koşulları bulunduğu sürece, 
herhangi bir süre sınırı olmaksızın yoksulluk nafakası 
vermesi düzenlenmiş olup bu yükümlülüğün sosyal hukuk 
devleti ilkesinin gereği olarak getirildiği kuşkusuzdur. “ 
diyerek başvuruyu reddetmiştir.

Bahsi geçen Anayasa Mahkemesi kararında “...Anayasanın 2. 
maddesinde yer alan ‘sosyal hukuk devleti’, vatandaşlarına 
asgari bir yaşama düzeyi sağlamayı kendisine görev bilen 
ve bu yüzden devletin sosyal ve ekonomik yaşama aktif 
müdahalesini meşru ve gerekli gören bir anlayışı ifade eder.  
Vatandaşların sosyal durumlarıyla ilgilenen sosyal hukuk 
devleti, ‘insan onurunun korunmasını amaçlar ve bunun için 
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sosyal adaleti sağlamaya çalışır. Sosyal hukuk devleti, kişi ve 
toplum yararı arasında denge kuran, toplumsal dayanışmayı 
üst düzeyde gerçekleştiren, güçsüzleri güçlüler karşısında 
koruyarak eşitliği, sosyal adaleti sağlayan ve toplumsal 
dengeleri gözeten devlettir.” demektedir.

Günümüzde kadınların çoğunluğu uğradıkları şiddet ve 
nafakayı tahsil edememekten kaynaklı, nafaka almaktan 
vazgeçmektedir. Yoksulluk nafakasıyla ilgili asıl mağduriyeti 
kadınlar yaşamaktadır ve nafakanın tahsil edilememesi gibi 
ciddi bir problem söz konusudur. Kadınların çoğunluğu 
mahkeme kararı olsa dahi hem yoksulluk hem iştirak nafakasını 
alamamaktadır.

Nafakanın süre ile sınırlandırılmasından önce adın yoksulluğu 
ile mücadele için kadının kişisel özelliklerini güçlendirme 
çalışmalarına da ağırlık verilmelidir. Kadınların neden 
yoksulluğa düştüğü konusunda ciddi araştırmalar yapılıp ve bu 

sorunlar kapsamında yasal düzenlemelerin yapılması Sosyal 
Hukuk Devleti gereğidir. Nafakanın sınırlandırılması devletin 
onayladığı BM Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan 
Kaldırılması Sözleşmesi ve Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi 
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) dâhil uluslararası 
sözleşmelere de aykırıdır.
Kadınların daha yoksul olmasının ve etkilerini daha derinden 
hissetmesinin nedeni hem toplumsal düzlemde hem de hane 
içinde kadınla erkek arasında var olan eşitsiz ilişkilerdir. (Şener, 
2009).

Kadının yoksullaşması engellemek için toplumda, toplumsal 
cinsiyete bakış açısını değiştirmeye yönelik tedbirler alınmalı, 
her alanda toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmalıdır.

Kaynak; Ankara Barosu Nafaka Çalıştayı
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Av. Işıl KACAR ERCAN

Bir Kanun Maddesi Olarak

IffetIffet
..

1986 yılında Naciye isimli kadın, dört kişi tarafından 
kaçırılarak cinsel saldırıya uğradı.  Söz konusu 
olaya dair davanın görüldüğü Antalya 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde Naciye’nin fuhuşu kendisine meslek 
edindiği iddiası üzerine sanıkların cezasından 765 
Sayılı Eski TCK md. 438 uyarınca indirime gidilmesi 
istendi. 

Bahsi geçen 765 Sayılı Eski TCK’nın 438.  Maddesinde;

“Irza geçmek ve kaçırmak fiilleri fuhuşu kendine 
meslek edinen bir kadın hakkında irtikâp olunmuş 
ise, ait olduğu maddelerde yazılı cezaların üçte 
ikisine kadarı indirilir.” hükmünü içermekteydi. 
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Yani hükümde açıkça aynı suçun fuhuşu meslek edinmiş kadına karşı işlenmesi 
halinde daha az ceza verileceği ön görülmekteydi. Söz konusu davalar, hemen 
hemen cezasızlık ile neticelenmekteydi.

Naciye’nin davasında Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi bu hükmü Anayasa’nın 
10. 12. 17. ve 19. maddeleriyle hukukun temel ilkelerine ve adalet duygusuna 
aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi gerektiğinden resen Anayasa 
Mahkemesi’ne taşıdı. Ancak Anayasa Mahkemesi Madde 438’in 4’e karşı 7 oyla 
Anayasa’ya uygun olduğuna karar verdi. 

Anayasa Mahkemesi’nin hükmün Anayasa’ya uygun olduğuna dair 
gerekçesinden alındığı şekliyle;

“İffetli bir kadının zorla kaçırılması veya ırzına geçilmesi onun onurunu, 
toplumdaki ve yaşadığı ortamdaki saygınlığını, giderilmesi olanaksız ölçüde 
kıracaktır. Oysa, aynı eylemlerle karşılaşan fuhuşu meslek edinmiş bir kadının 
bu ölçüde zarar gördüğünü ileri sürmek ve kabul etmek güçtür. Fahişe, 
fuhuşu kendisine meslek edinmiş, onu ticari bir iş kabul etmiş olduğundan 
bu tür kadınların kişi ve cinsel özgürlükleri iffetli kadınlarınki kadar bozulmuş 
sayılamaz…. Yasa koyucu, fuhuşu kendine meslek edinen bir kadının kaçırılması 
ve ırzına geçilmesi ile aynı eylemin bu durumda bulunmayan kadınlara karşı 
yapılmasının toplum yaşamında yaratacağı farklı etkileri dikkate alarak suçtan 
zarar gören kişinin durumuna göre değişik cezalar verilmesini uygun görmüş ve 
Türk Ceza Yasası’nın itiraz konusu 438. maddesini kabul etmiştir. Bu bakımdan 
fuhuşu meslek edinen bir kadının kaçırılması veya ırzına geçilmesinde verilecek 
ceza ile aynı eylemin iffetli bir kadına karşı yapılması durumunda verilecek ceza 
kıyaslanarak bu hükümlerde eylem ile ceza arasında Anayasa’ya olduğu gibi 
hukukun genel ilkelerine ve adalet duygusuna aykırılık olduğu yolunda ileri 
sürülen görüş de yerinde bulunmamıştır.” denilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi, skandal ifadeler taşıyan bu kararıyla kadınların, iffetine ve 
saygınlıklarına göre derecelerinin bulunduğunu kabul etmiştir. Dahası Anayasa 
Mahkemesi, cinsel saldırı suçunun bazı kadınlara karşı işlenmesinin mazur 
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görülebileceğini de örtülü olarak kabul etmiştir. 

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararına karşı oy kullanan üyeler, 438. Maddenin 
fuhuşu meslek edinenlerin kendi toplumlarından dışlanmalarının ve insanları 
suça özendirmenin  anlamsız ve acımasız bir örneği olduğunu belirtmişlerdir. 
Söz konusu karşı oy gerekçelerinde devamla;

“Fuhuşu kendilerine meslek edinenlerin toplumsal koruma alanı dışında 
bırakılmaları, … ırza geçmek ve kaçırmak suçlarını işleyerek cinsel arzularını 
bu yoldan tatmin etmek isteyenlere cesaret ve cü’ret kazandıracaktır. Devletin 
önde gelen görevi, bu tür saldırıları adeta özendirecek ve kolaylaştıracak 
nitelikteki düzenlemenin uygulama alanından sür’atle kaldırılması olmalıdır.

Bu anlayış sürdürülürse, başka başka nedenlerle yurttaşlar, kadınlar ve erkekler 
arasında ayrımlar yapılır, iyi durumda sayılmayanlara karşı işlenen suçlar 
hoşgörüyle karşılanırsa toplumsal denge bozulur…Toplumun ve devletin 
üzerine düşenleri yapması, aralarında ruhsal rahatsızlıklarla bu yola düşenlerin 
de bulunduğunu kabul ederek, hepsinin özel olarak korunması beklenirken, 
suça özendirici kışkırtıcı neden niteliğindeki kuralı korumak, düşündürücü 
olmalıdır.” demekteydi.

Karşı oy gerekçesinde eylemin yönelik olduğu kişinin yaşlı-genç, güzel-çirkin, 
erkek-kadın ayrımı nasıl doğru değilse kadınlar arasında ayrımın da doğru 
olmadığı seçkin, üstün, kalıcı, çağdaş ve hukuksal ölçünün”insanlık” olduğu 
belirtilmekteydi. 

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı sonrası 438. Madde üzerinde tartışmalar ve 
tepkiler yoğunlaşmıştır. Halk kadınları iffetli ve iffetsiz olarak ayıramayacaklarını 
söyleyerek haklı tepkilerini ortaya koymuştur.  Her ne kadar Anayasa Mahkemesi 
438. Maddeyi yerinde bulmuş olsa da halktan gelen yoğun tepki üzerine Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 21.11.1990 tarih ve 3679 sayılı karar ile ilgili maddeyi 
yürürlükten kaldırmıştır. Bu olay basında kadınların ilk büyük zaferi olarak 
nitelendirilmiştir.  Naciye’nin davasını Anayasa Mahkemesi’ne resen taşıyan 
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hakimler ve Anayasa Mahkemesi’nin karşı oy kullanan hakimleri basında halkın 
vicdanında kahraman ilan edilmiştir. 

Bu olay 1990 yılında “Madde 438 ” isimli Türk filmine de konu olmuştur.
Yönetmenliğini Ümit Efekan’ın, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği 
filmin oyuncu kadrosunda; Gülşen Bubikoğlu, Berhan Şimşek ve Hakan Ural 
bulunmaktadır. 

Filmde Naciye’nin hayat kadını olmadığı, faillerin daha az ceza almak adına 
Naciye’ye bu ithamda bulundukları anlatılmıştır. Naciye kendisinin hayat 
kadını olmadığı,  söz konusu maddeye karşı verilen mücadelenin fuhuşu 
kendisine meslek edinmiş kadınların hakları konusunda verildiği, bu nedenle 
adının gazetede çıkması, çevresinin tepkisini çekmesi, verilen mücadelenin 
kendisine bu anlamda zarar verdiği üzerinde de durulmuştur. Film bu anlamda 
bürokrasiye ve insan hakları mücadelesi verilirken yapılan yanlışlara da eleştiri 
getirmiştir. 

Anayasa Mahkeme’sinin 438. Maddesinin yerindeliğine dair kadınların iffet 
bakımından seviye sıralamasına tabi tutan gerekçesi bir anlamda diğer 
insanlara kadınların iffetini tartışma hakkı vermekteydi. Nitekim söz konusu 
olayda da failler daha az ceza almak adına mağdurların fuhuşu kendine meslek 
edindiği savunmasında bulunmuşlardır.  Diğer bir ifadeyle mağdur olan kadın 
bir anlamda iffetini kanıtlamak mecburiyetine tabi tutulmuştur. 

Madde 438, belirtildiği gibi 1990 yılında TBMM tarafından yürürlükten 
kaldırılmıştır. Ancak bugün halen kadınların namusu kadın cinayetlerinde 
haksız tahrik kılıfı altında tartışmaya açılmaktadır.  Aradan geçen zamana 
rağmen halen insanın insan olarak doğmakla kendiliğinden sahip olduğu temel 
hak ve özgürlükleri bilinci gelişmemiştir.  Madde 438, yürürlükten kalkmıştır. 
Ancak mesele, kadınların namusunu tartışma hakkının yürürlükten kaldırılması 
gereğidir.
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Av. Şenay TAVUZ

İki Kadının 
Başarıya Giden
Yoldaki 
Azim Hikâyesi

Bir film izler sonra düşünür veya hayal edersiniz 
yaşadıklarınızı, ya da yaşanacak olanları… işte böyle bir 
izlencenin ardından hissettiklerimi ve düşüncelerimi sizlerle 
paylaşmak istedim. 

Yoğun bir gün geçirmiş, kulağınızda ısınacak kadar çok 
konuşmak zorunda kaldığınız telefon görüşmelerinin 
ardından, müvekkilinize anlatmaya çalıştığınız konuların 
ve bitmeyen davaların yüküyle, işten yorgun argın evinize 
geldiğinizde çoğu zaman tek istediğiniz kafa dağıtmaktır. 
Sessize aldığınız için cevaplayamadığınız aramalara da 
yanıt verdikten sonra elbette… 

DANGAL(*)
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Bedeniniz çok yorulmadıysa o gün, ne bileyim adliyede çok 
koşturmadıysanız ya da başka bir il veya ilçede duruşmaya 
ya da keşfe gitmediyseniz, asansörlere binme şansınızı 
yakaladıysanız gün boyu adliyede, şanslı bir günü geride 
bırakmışsınız demektir. Emeğinizin karşılığı olan ücretinizi 
de tahsil ettiyseniz eğer, moraliniz de tavan yapmış, egonuz 
tatmin olmuştur. 

Peki eve geldiğinizde ne bekler sizi? Hep birlikte düşünelim ve 
sonra hayal kuralım olmaz mı? 

Yalnız yaşıyorsanız daha şanslı sayılabilirsiniz. En azından 
eve geldiğinizde sadece canınızın istediği şeyi yapmakta 
özgürsünüz.  Yaptığınız diyete uygun hafif bir şeylerle karnınızı 
doyurup, günün yorgunluğunu atmak için salondaki kanepeye 
uzanır ve yılların vermiş olduğu alışkanlıkla her  yıl ekranı daha 
da büyüyüp serpilen, son model HD görüntü veren TV’nin 
karşısına geçerek mutlaka orta sehpada bulunan kumandayı 
bir elinize  alır, TV’yi açar, sonra diğer kumanda ile (Uydunet-
Digiturk vs. kumandası )  rastgele bir kanalı açarsınız.  Bu 
sırada bağımlısı olduğunuz cep telefonunuz ise diğer elinizde 
otomatikman yerini almıştır. 

Sadece TRT’nin olduğu tek kanallı TV döneminden bugüne 
gelmişseniz eğer ,bir çoğunuz benimle aynı duyguları 
yaşamışsınızdır, mutlaka. Hangi kanalı izlesem derdi yoktu o 
zamanlarda, tek tuş ve tek kanal. Beğenmezseniz kapatır radyo 
dinlerdiniz veya gazete, kitap okur veya el işi yapıp sohbet 
ederdiniz evdekilerle. Olmadı komşuya gider hep birlikte kış 
ayları ise çayın yanına alınmış kaymaklı bisküvi veya pötübör 
bisküvi veya patlamış mısır eşliğinde güzel muhabbetler 
edilirdi.  TV olmayan komşularınız geldi ise hep birlikte saat 
12 olana kadar TV izlenir, haber, film, maç vs. ne varsa bitince 

İstiklal Marşı okunup bayrak göndere çekilir ve ekran böylece 
kapanırdı. 

Yaz aylarında ise balkonda veya bahçede buluşulur, balkona 
çıkarılan TV’den adeta tüm mahalleye yayın yapılırdı, kimi 
zaman. Çiğdem çitlenir, leblebi veya nohut yenir, yanında 
yine mutlaka çay, bazı zamanlarda ise sade gazoz içilirdi. Sunal 
kokteyl çıkmıştı daha sonra, ardından da pepsi ve coca cola…  
Şimdilerde ise hiçbir misafire çiğdem ikram edilmez oldu, 
çayın yanına bisküvi konulması ise tarihe karıştı neredeyse. 
Yanılıp da ikram etmek zorunda kalırsanız, konuklarınız sizi 
ayıplayabilir çünkü. Hazır kekler, pastalar, bir telefonla eve sipariş 
verilebilecek imkanlar varken, “ne o öyle bisküvi de neymiş?” 
diyebilirler. Her yerde sağlıklı olduğu için yenilmesi gerektiği 
açıklanan fındık, fıstık, badem olmalı, e  ceviz, antepfıstığı da şart 
tabii, ikramda.  Patlamış mısırı evde yapma zevkini de yok etti 
büyük mağazalar, markalar. Paket paket patlamış mısır satılıyor 
marketlerde. Cipsler ise bizim kuşağın alıştığı yiyecekler değil, 
çok şükür.  

Dönelim bugüne, yüzlerce kanal var ve hangi kanalı 
izleyeceğimize karar verme özgürlüğümüz elimizde. Yüzlerce 
TV kanalına tek tuşla ulaşabilirim, haber ve film kanalları, spor 
kanalları, belgesel, müzik, alışveriş, oyun vs. o kadar çok ki, 
ibadet bile kanalla hatta arzu ederseniz… 

Şimdi ben yorgun argın halimle hangi kanalı arayıp bulacağım? 
Elbette en çok haber kanallarını izliyorum. Nasılsa tüm haber 
kanalları tek tipte haber veriyor. Son yıllarda zaten ülke ve 
dünya gündemine dair haberler çoğu zaman yer almıyor bu 
bültenlerde.  Tüm ulusal kanallar sanki yerel kanalmış gibi 
mahallelerde yaşanan kavgaları bile anahaber bültenlerinde 
canlı bağlantılarla verir oldu.   Kadınlara, çocuklara ve hayvanlara 
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yönelik şiddet haberleri, trafik terörü, şehir magandalarının 
baskınları vs. gibi haberlerin ise magazinel olarak yansıtılması 
ile adeta teşvik edici bir rol üstlendi medya kuruluşları.  Toplumu 
kutuplaştırıcı bir biçimde cinsiyetçi ve nefret dilinin egemen 
olduğu bir habercilik anlayışı kullanılıyor yaygın olarak. Tartışma 
programlarında ise hep erkekler konuşuyor, kadına şiddetin 
tartışıldığı programlarda dahi erkekler ön planda. 

İşte bu yüzden, bütün gün sosyal medyadan haberleri takip 
ediyorum zaten diyerek kafa dağıtacak bir film veya dizi 
arıyorum rastgele. Onları da saatlerine göre takip etmek ne 
zor şey, en iyisi arkadaşların tavsiye ettiği  “Dangal” filmini 
Netflix’ten seçip izlemeye karar veriyorum.   Bu filmle 
birlikte aslında farkına varıyorum ki ben yıllardır hiçbir spor 
müsabakasını TV den izlememişim. Ne Akdeniz Olimpiyatlarını 
ve dünya olimpiyatlarını, ne güreş ve jimnastik müsabakalarını, 
voleybol ve basketbol turnuvalarını,  ne de yüzme ve atletizm 

yarışmalarını izlememişim. 

Oysa TV tek kanalken sözünü ettiğim bu spor müsabakalarını 
heyecanla ve zevkle izlerdik biz. Ne çok şeyden uzaklaşmış 
olduğumu farkettim. Dünya şampiyonu olan başarılı sporcu 
kadınlarımız kimlerdi hiç bilmiyordum.  Filmde eski güreşçi 
olan babalarının hayali sebebiyle, Hindistan’da güreşçi olarak 
yetiştirilen iki kız kardeşin gerçek yaşam öyküsü anlatılıyordu. 
Ben film boyunca heyecanla onların güreşlerini izliyordum 
nefesimi tutarak. 

Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları’nda altın 
madalya kazanarak güreşte altın madalya kazanan ilk kadın 
güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı almış.  
Genç kadın güreşçilerin başarıya giden yol boyunca kızlardan 
güreşçi olur mu vb. geleneksel anlayışla ve arkadaşlarının alay 
etmesiyle de mücadele etmelerini konu alan film müthişti! 
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Filmden sonra düşündüğüm ilk şey, kadınlar olarak kendi 
gücümüzün farkına varmak ve dayanışmak  için yıllardır 
yürüttüğümüz  mücadelede  nasıl da yaşamın diğer 
zenginliklerini unutmuştum.  Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık 
çalışan hak temelli mücadele yürüten feminist bir hukukçu 
olarak “Erkek adalet değil gerçek adalet” perspektifiyle kadınlara 
yönelik cinsel, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete karşı 
gerek toplumsal gerekse hukuksal platformlarda toplumsal 
cinsiyet kaynaklı ayrımcılıkla uğraşırken, kısır bir döngü gibi  
hep adaletten umut beklemiş, aslında nedenlere odaklanmak 
yerine sonuçlara kilitlenmiştim. Bu durum bazı bazı çaresizlik 
duygumu kışkırtıp çoğaltmış, fakat çoğu zamansa  direnme, 
değiştirme ve dönüştürme arzumu ise kamçılamıştı.  

Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde artan şiddet sebebiyle   
özellikle kadınların bir çoğunda  ve  toplumsal kesimlerin 
hemen hemen tümünde korkunun ve çaresizlik duygusunun 
egemen olduğu bir dönemde, kadınların farklı alanlarda 
kazandığı dünya çapında başarılar  hepimiz için önemliydi. 

Kadının değersizleştirilmeye çalışıldığı, nesneleştirildiği, dini ve 
ahlaki kuralları bahane ederek ev içine hapsedilmek istendiği, 
itaate zorlandığı, iş yaşamından uzaklaştırmak için esnek 
çalışmaya itildiği, anneliğin kutsandığı bir toplumda birey 
olarak kazandığı her başarı bizim için bir ışıktı oysa ki. 

Çok kanallı, sınırsız internetli bir dünyamız olmasına rağmen 
bizler neo-liberal politikaların da etkisiyle beraber, sınırsızca 
ancak kategorileştirilerek önümüze sunulanların içinden 
neyi nasıl seçeceğimizi bilemez hale geldik. Özgürce seçme 
hakkımız var diye sevinirken her birimiz kendi isteğimizle kendi 
kulelerimize hapsedilmeye başladık.  Aynı evde yaşayan ancak 
zevkleri farklı olanlar bile ayrıştı, her odaya bir TV ve tablet girdi. 

 Dolayısıyla spora özel bir ilgimiz yoksa izlediğimiz herhangi bir 
kanalda spora dair hiçbir şeye rastlama şansımız olmadığı için 
gittikçe uzaklaştık.  Benzer şekilde müzik, sinema veya diğer 
bilimsel ve sanatsal gelişmelerden bihaber şekilde çılgınca 
sürekli zaping yapıp döne dolana bulduğumuz bir filmi veya 
saçma sapan da olsa karşımıza çıkıveren  bir diziyiya da master 
şeflerin sunduğu yemek programlarını seyrettik  zaman zaman 
ve hala seyretmeye devam ediyoruz. 

1980’lerden itibaren küresel ölçekte etkili olan neoliberal 
politikaların Türkiye medyasına olan etkisi sayesinde en 
önemli değişim radyo ve televizyonlar da kamu tekelinin 
kaldırılmasıydı. 24 Ocak 1980 kararlarıyla birlikte IMF ve Dünya 
Bankası tarafından tavsiye edilen uyum programlarında 
yer alan telekomünikasyon başta olmak üzere alt yapısı 
sağlamlaştırılan hizmet sektörlerinin özelleştirilmesinin 
ardından sadece dokuz ay sonra gerçekleşen 12 Eylül askeri 
darbesinin uygulamaya koyduğu ekonomik politikalar, medya 
alanındaki ciddi gelişmelerin de hazırlayıcısı olmuştur.  O 
zamanlar tek televizyon kanalı olan TRT darbe sonrasında tek 
sesli yayın yapan bir kanala dönüşmüştür. 1984 den sonra ise 
kanal sayısı önce dörde çıkarılmış ardından 1990‘lı yıllarda ise 
ilk olarak STAR TV kurulmuş ardından çok sayıda özel televizyon 
kanalları yayına başlamıştır. 

Günümüzde ise onlarca kamu kanalı ve yüzlerce özel kanal 
olmasına rağmen bu alandaki yasal düzenlemeler çok yetersiz 
olduğu için arzu ettiğimiz bir medya bulamıyoruz. Özellikle 
kadın ve çocuklara yönelik şiddet içerikli, ayrımcılığı yeniden 
üreten, geleneksel toplumsal cinsiyet klişeleri besleyen dizi, 
film, evlilik programları, yemek yarışmaları, dini içerikli sağlık 
ve eğitim programları gittikçe muhafazakarlaşan toplumun 
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susturulduğu, sorgulamaksızın kabullenmeye yönelik itaat 
kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor. 

Oysa ki Türkiye’nin ilk imzacı olduğu ve 2014 yılında yürürlüğe 
giren İstanbul Sözleşmesindeki taahhütleri çerçevesinde  
Madde 12/1 uyarınca, Taraf devletler, kadınların daha aşağı 
düzeyde olduğu düşüncesine veya kadınların ve erkeklerin 
toplumsal olarak klişeleşmiş rollerine dayalı önyargıların, 
törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün 
kazınması amacıyla, kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel 
davranış kalıplarının değiştirilmesine yardımcı olacak önlemleri 
almakla yükümlü tutulmuştur.  

Madde 17 uyarınca, Taraf devletler ifade özgürlüğüne ve 
bağımsızlıklarına gerekli saygıyı göstererek özel sektör, bilgi ve 
iletişim teknolojileri sektörü ve medyayı, kadına yönelik şiddetin 
önlenmesi ve kadın onuruna duyulan saygının arttırılması için 
politika geliştirme, uygulamaya katılma ve yönergeler ile özel 
düzenleyici standartlar geliştirme hususlarında teşvik etmek 
zorundadır. Bu maddenin amacı, bu Sözleşme kapsamındaki 
her tür şiddeti önleme ve bu tür fiillerle mücadele şeklindeki 
uzun vadeli amacı gerçekleştirmeye yönelik çabalara yeni 
bir ivme kazandırmaktır. Bu düzenlemeyle, zararlı toplumsal 
cinsiyet temelli klişelerin, kadınları aşağılayıcı görüntü 
ve yorumların medyada yer almasının önüne geçilmek 
istenmektedir. Sözleşme’nin Taraflarından, özel sektörü, bilgi 
ve iletişim teknolojileri sektörünü ve medyayı, kadınlara 
yönelik şiddeti önlemeye yönelik yerel, bölgesel veya 
ulusal politikaların ve çabaların yalnızca oluşturulmasına 
değil, bunların uygulanmasına da katılmaya özendirmeleri 
istenmektedir. Bu alanda harekete geçilip geçilmeyeceği, 
geçilecekse ne tür girişimlerde bulunulacağı, ilgili Taraflara 

bırakılmıştır. Bu hususun medya açısından taşıdığı önem, 
Tarafların bu özendirmesinde ifade özgürlüğüne ve medyanın 
bağımsızlığına özel özen gösterilmesi gerekliliğidir.

Bağımsızlık, özel olarak yayın politikasının bağımsızlığı açısından 
değerlendirilmelidir. İkincisi, Taraflardan, özel sektörü, bilgi ve 
iletişim teknolojileri sektörünü ve medyayı belirli konularda 
özendirmeleri talep edilmektedir. Buna göre söz konusu 
kesimler, kadınların saygınlığını sağlayacak kılavuzlar ve kendi  
kendini yönetme standartları oluşturmalı, böylece kadınlara 
yönelik şiddetin önlenmesine katkıda bulunmalıdırlar. 

Madde 14/2 uyarınca, Taraf devletler medyada, kadın erkek 
eşitliği, kalıplaşmamış toplumsal cinsiyet rolleri, karşılıklı saygı, 
kişisel ilişkilerdeki çatışmalarda çözüm yolları, kadına yönelik 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kişisel bütünlük hakkı 
gibi konulardaki ilkeleri geliştirmek amacıyla gerekli adımları 
atma görevi üstlenmişlerdir. Kapsamlı, Eşgüdümlü ve Bütüncül 
Politikalar İzlemek,. Özel Sektör ve Medya ile İşbirliği Madde 
17, Taraf devletlerin, özel sektör, bilgi ve iletişim teknolojileri 
sektörü ve medya ile kadına yönelik şiddetin önlenmesi 
ve kadın onuruna duyulan saygının arttırılması için işbirliği 
yapmasını öngörmektedir.

6284 sayılı yasada bu husus tekrar düzenlenmiştir.  MADDE 
16’da Kurumlararası koordinasyon ve eğitim öngörülmüş ve bu 
görevin Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığınca yerine 
getirileceği açıklanmıştır. 

Bu yasaya göre;  Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, 
bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve 
radyolar, ayda en az doksan dakika kadınların çalışma yaşamına 
katılımı, özellikle kadın ve çocukla ilgili olmak üzere şiddetle 
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mücadele mekanizmaları ve benzeri politikalar konusunda 
Bakanlık tarafından hazırlanan ya da hazırlattırılan bilgilendirme 
materyallerini yayınlamak zorundadır. 

Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17.00-22.00 saatleri arasında 
olmak üzere 08.00-22.00 saatleri arasında yapılır ve yayınların 
kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst 
Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar aylık 
doksan dakikalık süreye dâhil edilmez. 

Bu süreler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir. 
Televizyon kuruluşları ve radyolarda yayınlanacak bilgilendirme 
materyalleri, Bakanlık birimleri tarafından üniversiteler, ilgili 
meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri 
alınarak hazırlanır şeklindeki hükme rağmen kamu spotları bile 
yetersizdir. 

Kaldı ki salt süreli yayınlarda değil tüm yayınlar içeriklerinde 
sözleşmede açıklanan hükümlere uygun olmak zorundadır. 
Bizler de seçme şansımız olan azınlık grubuna dahil 
olduğumuz için bir çoğumuz paralı kanallardan arzu ettiğimiz 
yayınları izleme şansı elde ediyoruz. . Ancak neyi seçip 
seçemeyeceğimiz konusundaki kültürel alt yapımız ne yazık ki 
toplumun genelinde yerleşik kodlarla aynı biçimde beslendiği 
için (okulda, sokakta, işyerinde vs.)  seçme özgürlüğümüz de 
aslında yavaş yavaş yok olmaya başlıyor.  

İşte yıllardır TV de spor müsabakası izlemediğimin farkına 
vardığımda korkuyla ürpermem bu sebepledir. Başarılı tüm 
kadın sporcularımızdan kendi adıma özür diliyorum. Dangal 
filminden sonra araştırıp öğrendiğim güreş sporu yapan ve 
çok önemli şampiyonluklar kazanmış olan Yasemin Adar, Evin 
Demirhan ve adını bilmediğim tüm kadın güreşçilerimizi 

yürekten kutluyorum. 

*”Dangal”, Hindistan’da güreş yarışlarına verilen isim.  https://
www.a24.com.tr/dangal-ne-demek---dangal-nedir-filmin-
konusu-ne-anlama-geliyor--haberi-40124968h.html?h=53

23 Ağustos 2017 tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’te 
düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda Dünya Güreş 
Şampiyonası’nda milli güreşçi Yasemin Adar ilk defa Kadınlarda 
75 kiloda Dünya Şampiyonu olmuştur. 

1991 doğumlu Balıkesirli sporcu Yasemin Adar, fırıncılıktan 
emekli bir babanın, güreşe meraklı bir ailenin iki kızından biri. 

Aynı yarışmada 48 kiloda Evin Demirhan bronz madalya 
kazanmış, böylece  Kadınlar branşında ilk defa iki madalya 
birden kazanarak tarihe geçmişlerdir.  Evin Demirhan daha 
öncesinde de ;  Polonya’da 21-26 Kasım 2017 tarihleri  arasında 
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düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 48 kiloda altın 
madalya kazanmıştır. 

1995 ,Siirt doğumlu milli sporcu Evin Demirhan,  10 çocuklu 
yoksul bir ailede dünyaya gelmiştir, hayat hikayesiyle dikkat 
çeken Evin, röportajlarda ailesine katkıda bulunmak ve kendine 
güzel bir hayat kurmak adına güreşle tanıştığını belirtmiştir. 
Siirt dışına ilk kez çıkarak katıldığı ilk yarışmada Türkiye birincisi 
oldu. Hayatı belgesel oldu, belgesel Antalya Film Festivali’nde 
ödül almıştır.  Milli sporcu Türk kadın güreşinde Avrupa ve 
Dünya şampiyonalarında 16 madalya ile en fazla madalya 
kazanan güreşçi olmuştur. 

Milli güreşçi Evin Demirhan, 2019 Avrupa Oyunları’nda bronz 
madalyanın sahibi oldu. 

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Kadın Milli Takımı üçüncü oldu.

Kadın Güreş Milli Takımı, 08-14 NİSAN 2019 tarihleri arasında 
Romanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nı üçüncü 
bitirdi.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te devam Avrupa Güreş 
Şampiyonası’nda kadın milli güreşçiler, toplamda kazandığı 4 
madalya ve 98 puanla takım halinde Avrupa üçüncüsü olarak 
yurda döndü. Şampiyona kapsamında 76 kiloda mücadele 
eden Yasemin Adar altın, 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, 55 kiloda 
Bediha Gün ve 50 kiloda Evin Demirhan bronz madalya elde 
etti. Milli kafile Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla saat 11.30’da 
İstanbul Havalimanına indi. Milli güreşçiler havalimanında 
çiçeklerle karşılandı.
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BİR KADININ VE BİR ÜLKENİN ANILARI 

bir kadındı ve gözleri intihar
sevgilisi sürgündü ve anıları bir ülke
zeytinyağı tenekelerinde çiçekleriyle
başka kentler çevrelerdi kentleri
yasak kentler / ötekiler 

bir ülkeydi ve bir kadındı imgeler
çingeneler / zakkumlar / beşibiryerdeler
sevgilisi rehindi ve bilekleri kesik
bodrum kokan soluklarıyla
başka çocuklar çevrelerdi çocukları
yasak çocuklar / ötekiler

kadınlar sürekli tığ örerdi ve yoktu anıları
ve sokaklar sanki
geceyarısı uyanmış erkekler kalabalığı
bir kadındı / bir ülkeydi / kapanmazdı artık yarası

LALE MÜLDÜR
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Önce savcı girdi salona kırmızı yakalı, sarı şeritli  cübbesiyle. Sonra onu üye 
hakimler izledi ve en son mahkeme başkanı yerleşti koltuğuna. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin salonu hazırdı duruşmaya. Yine seslendi mübaşir. Önce sanığın, 
sonra vekilinin adını. Ve katılanların, katılan vekillerinin. 

Yurdun dört bir yanından gelmiş hak savunucusu, kadın hakları savunucusu, 
mağdur kadınların, şehit kadınların savunucusu avukatlar. Bu kez meslektaşları 
için ordaydılar.
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Hep oradaydı, hep orada olacaktı Müzeyyen.
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O, çoktan ordaydı yine. İlk celsede de ordaydı, bu celsede de herkesten önce, 
tüm meslektaşlarından da önce yerini almıştı. 

Hep önce giderdi zaten. 

Geçen yıl boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından pompalı tüfekle 
sırtından vurularak öldürülen Fatma’nın Urfa’daki duruşmasına da ilk önce o 
gitmişti, o almıştı salonda yerini. Önce o anlatmıştı kadınlara yönelik hızla artan 
şiddetin vahametini. 

Aynı yıl barışma isteğini reddettiği için eski eşi tarafından tam 24 kez bıçaklanarak 
öldürülen Nermin’in  annesinin yanındaydı katılan vekili olarak. 

‘’Ya benim olacaksın ya kara toprağın‘’ cümlelerini hafızasına kazıyan, defalarca 
reddettiği  bir erkek tarafından yüzüne atılan kezzapla dünyası kararan Aysel 
için başlatılan destek kampanyasında da ilk önde vardı. 

Kaçtığı adam fuhşa zorladığı için baba evine dönen, aile meclisi kararıyla 
kardeşi tarafından öldürülen Suriyeli kadının davasında da ordaydı. Duruşma 
salonunda katılanların yanında.

‘’ Anne lütfen ölme‘’ diye yalvaran kızının gözü önünde boğazı kesilen,  ‘’ölmek  
istemiyorum‘’ diyerek ölen Emine’ nin  yanında da vardı.  

Hep mağdur kadınların yanındaydı, bir gün kendisinin de mağdur kadın 
olabileceğini aklına getirmeden. 

Bu celseye gelmemişti ilk celsede susma hakkını kullanan katili. Psikolojisinin 
bozuk olduğu iddiasıyla Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılan katili.

Hani daha öğrenci iken tanıdığı, büyük hayallerle evlilik yolunda adımını attığı 
gün, yemin töreninde mutlulukla izlediği katili.

“Tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı statü, hak ve 
yetkileri kötüye kullanmayacağıma, hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma, 
hastalarımı memnun edeceğime, insan hayatına mutlak surette saygı 
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göstereceğime, mesleğim dolayısıyla öğrendiğim küçük sırları saklayacağıma, 
hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı ve sevgi göstereceğime dil, din, milliyet, 
cinsiyet, takım, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin 
vermeyeceğime, mesleğimi dürüstlükle ve onurla yapacağıma namusum ve 
şerefim üzerine yemin ederim.” Diyen katili. 

Bu yemini sadece cümleleri tekrarlamış olmak için etmişti demek. İnsan 
hayatına mutlak saygı göstereceğini tekrarlarken hayat arkadaşının, çocuklarının 
annesinin, bir eşin, bir kadının, bir insanın hayatına saygı göstermek yerine, 
onun hayatını elinden almaktan hiç çekinmemişti. 

Başkaca bir açıklaması yoktu elbet psikolojik rahatsızlığın arkasına sığınmaktan 
öte. 

Nasıl açıklayabilirdi ki katili, daha boşanma kararı vermeden önce onu 
dövdüğünü. Ardı arkası kesilmeyen baskılarla evliliğini sürdürmeye zorladığını.

Çocuklarını kendi canından fazla düşündüğünü, çocuklarının mutluluğu, sevinci, 
huzuru ve geleceği için her şeye katlanmayı göze aldığını. Bu duygularından 
yararlandığını kendinde var olmayan gururu var etmek uğruna yaptıklarını. 

Katilinin kendisine uyguladığı şiddete karşı da mücadelesi vardı elbette. Her 
tür şiddete uğramış kadınların mücadelesinde elinden geldiğince yardımlarına 
koşan bu kadının.

Ne acı ki tüm mücadelesi bir anda yok oldu;19 Mayıs günü. Canını verebilecek 
kadar çok sevdiği o küçücük çocuklarının, o kocaman dünyalarında yalnız 
kalmamaları uğruna gitmişti yılsonu gösterisine. 

Canavarca hislerini, planlarının arasına serpiştiren, O Hipokrat yemini etmiş, 
O hastaların umudu olması gerekirken eşinin umudunu da yaşamını da yok 
eden katili ile birlikte. Çocuklarının birlikte olmaktan mutlu olacağını bildiği 
bu uğurda her şeyi feda edebileceğini göze alarak. Yine çocuklarını düşündü 
arabadan dışarı atarken kendini. Onların o mutlu gününü bozmamak adına 
bitmeyen tartışmaya son verebilmek uğruna çıktı. 
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Kaç adım atmıştı bilinmez ama çok değildi kesin. Peş peşe gelen 11 kurşun 
bedenini delip geçerken. Hepsi deldi geçti de bedenini, kalbine saplanan yıktı 
onu. Yüreğinin tam orta yerine saplanan heyecan gibi yüreğinin tam orta yerine 
saplanan ölüm.

Kendisini sevdiğini anlata anlata bitiremeyen, uğruna her şeyi göze alarak 
evlenen kocasından gelen kurşunlardan yüreğine saplananı işte onu yıkan o 
tek kurşundu tüm hayallerini yerle bir eden, tüm umutlarını anında yok eden, 
sevdim diyen, sevdim dediği eşinden gelen bu kurşun. 

Önce dizlerinin üstüne düştü. Dik durmaya çalıştı, dik durmalıydı ‘’anne, anne‘’ 
diye ağlayan oğlunun gözü önünde idi, bu yüzden dik durmalıydı. Onu daha 
fazla ağlatmamak için dik durmalıydı. Tüm gücünü sarf etti ve bir süre öylece 
kaldı dizlerinin üstünde, sonra oğlunun içinde olduğu arabanın uzaklaşan sesini, 
uzaklaştıkça azalan sesini duyunca yavaşça uzaklaştı hayattan ve yığıldı tam da 
o kurşunları yediği yerde. Kulağında çocuğunun sesi, yüreğini parçalayan o tek 
kurşunun iziyle yığıldı.

Bedeni orada kaldı ama; her öldürülen, yakılan, bıçaklanan, kezzapla yanan, 
işkence edilen, haşlanan, kızgın yağla yakılan ve saymakla bitmeyecek şiddet 
türleriyle mağdur olan her kadının davasındaydı. 

Hep oradaydı, hep orada olacaktı Müzeyyen.
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Kestim Kara Saçlarımı

Uzaktı dön yakındı dön çevreydi dön
Yasaktı yasaydı töreydi dön
İçinde dışında yanında değilim
İçim ayıp dışım geçim sol yanım sevgi
Bu nasıl yaşamaydı dön.

Onlarsız olmazdı taşımam gerekti kullanmam gerekti
Tutsak ve kibirli –ne gülünç öfke be-
Gözleri gittikçe iri gittikçe çekilmez
İçimde gittikçe bunaltı gittikçe bunaltı
Gittim geldim kara saçlarımı öylece buldum.

Kestim kara saçlarımı –n’olacak şimdi-
Bir şeycik olmadı deneyin lütfen
Aydınlığım deliyim rüzgarlıyım
Günaydın kaysıyı sallayan yele
Kurtulan dirilen kişiye günaydın

Şimdi şaşıyorum bir toplu iğneyi
Bir yaşantı ile karşılayanlara
Gittim geldim kara saçlarımdan kurtuldum.

GÜLTEN AKIN



Ortaçağ boyunca tıbbın okullarda öğretildiği ortamlarda  kadınların olmadığını 
düşünmek çok yanlış olmaz. Bunun tek istisnası 11. Yüzyılda İtalya‘da Salerno’da 
kurulan tıp okuludur. Salerno tıp okulunun jinekoloji ve obstetri kitabının yazarı 
ise bir kadındır: Trotula. Ancak yine de 20. Yüzyıla gelene kadar kurumsal tıbbın 
içinde kadınların adına rastlanmaz. Geleneksel sağlıkçıların bir bölümü, ebelerin 
ise tümü kadınlardan oluşuyordu. Ortaçağ Avrupa‘da bu kadınlar açısından çok 
zor geçti; bir çoğu cadı olmakla suçlandı, binlercesi yakıldı ya da bu tehdidi 
üzerlerinde hissederek işlerini yaptılar.

16. yüzyıldan itibaren tıp kurumlaşmaya başladı. Okul eğitimi gören hekimlerin 
sayısı arttı, sağlık hizmeti verenlerin idari otorite tarafından tanınması zorunlu 
tutulmaya başladı. Kadın sağlıkçılar bu kurumlaşmanın dışında bırakıldılar. Erkek 
hekimler de doğum yaptırmaya -genellikle de operatif doğumlar- başladılar. 
Bu alanda okullu erkek hekimlerle, geleneksel kadın ebeler arasındaki rekabet 
giderek şiddetlendi ve ancak kadınların da hekim olmaya başlamasıyla çözüldü.
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Tarihin
İlk Kadın Doktoru 
Olduğu 
Ölünce Anlaşıldı
Margaret Ann Bulkley, Saygı ve Minnetle…
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Av. Figen ÖZLER MERDER
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Kadınların kurumsal tıp içine girebilmesi, diğer bir deyişle, 
bir tıp okulunda okuyabilmesi, mezun olabilmesi ve çalışma 
izni alabilmesi 19. Yüzyılın ikinci yarısında başlayıp 20. Yüzyıla, 
iki dünya savaşı arasındaki döneme kadar süren uzun bir 
mücadeleyi gerektirdi. Bu mücadelenin esas yükünü ve acısını 
öncüler çekti. Tarih ve biz kadınlar bu öncü kadınlara çok şey 
borçluyuz.

Tarihin ilk kadın doktoru mesleği uğruna 56 yıl kadın olduğunu 
gizledi, sırrı ölünce ortaya çıktı.

1856 yılında kayıtlara ilk kadın doktor olarak geçen Elizabeth 
Garrett’ten tam yarım yüz yıl önce başka bir kadın Margaret 
Ann Bulkley, doktorluk mesleğini başarı ile yerine getiriyor, tıp 
dünyasına önemli katkılar sağlıyordu. Maalesef ki Bulkley’in, 
19. Yüzyılın başında bunu kadın kimliği ile yapmasına imkan 
yoktu. Toplumun kısıtlayıcı ve adaletsiz yaklaşımını aşmak için 
adını değiştirdi ve erkek kılığına girdi. Üstelik mesleğini İngiliz 
ordusunda icra etti. Öldüğünde kadın olduğu anlaşıldı. Ordu, 
doktorun sırrının açıklanmasını yasakladı. 100 yıl boyunca 
Margaret Ann Bulkley’in hikayesi gizli kaldı.

 

1789 yılında İrlanda’nın Cork kentinde, bir bakkalın kızı olarak 
dünyaya gelen Margaret Ann Bulkley, sosyal ve dışa dönük 
bir çocuktu. 14 yaşına geldiğinde, maddi güçlükler babasının 
borçları nedeni ile hapse düşmesine, Margaret ve annesinin 
de Londra’da yaşayan amcasının evine sığınmak zorunda 
kalmasına neden oldu.

Margaret, Londra’da amcası James Barry sayesinde, elit bir 
sosyal çevre ile tanışma fırsatı yakaladı. Margaret’ın sosyal 
statüsü bu elit çevreden biri ile evlenmesine engeldi. Fakat 
aile, bu elit çevrenin desteği ile zeki kızları Margaret’ın 
öğretmen olabileceği umudunu taşıyor ve onu bu yönde 
yüreklendiriyorlardı.

 Margaret 
 Ann Bulkley 
 nasıl 
  Dr James   
      Barry oldu?
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Margaret, bu elit çevrede, devrimci Venezuela generali 
Francisco Miranda ile tanıştı. Bu tanışma Margaret’ın yaşamında 
dönüm noktası oldu. Birlikte yaptıkları plana göre, Margaret 
cinsiyetini gizleyerek tıp eğitimi alacak, mezun olduktan sonra 
Venezuela’da mesleğini icra edecekti.

1806 yılında Margaret, vefat eden amcasının adını ve miras 
bıraktığı parayı alarak, Edinburgh Üniversitesi’ne girdi. Ancak 
mezun olduğunda, Miranda ile yaptıkları planı hayata 
geçiremediler. Zira 1812 yazında devrim engellenmiş ve 
Miranda İspanyollar tarafından hapsedilmişti. Margaret, kadın 
kimliğini gizleyerek yaşamına Dr. Barry olarak devam etmeyi 
seçti. 

1813 yılında hekim olarak, İngiliz Ordusuna katıldı. 1815 yılında 
Güney Afrika’daki İngiliz sömürge birliğine atandı.

Barry yaşam stili ile dikkat çekiyordu. Vejeteryandı. Sütünü 
içtiği bir keçisi ve adı Psyche olan küçük bir köpeği vardı. Gittiği 
her yere çok güvendiği yardımcısı Danzer’i de götürüyordu. 
(Danzer Barry’nin 50 yıl boyunca yanında kaldı.)  Her sabah 
Danzer, Barry’e 6 küçük havlu verirdi. Barry bu havluları, kıvrımlı 
hatlarını yok etmek için vücuduna sarar ve omuzlarını daha 
geniş göstermesi için vatka gibi omuzlarına yerleştirirdi.

Titiz ve zor beğenen mizacından kaynaklı problemler yaşıyordu. 
Sinirli doktorun reformcu hemşire Florence Nightingale ile 
sorunlar yaşadığı bilinmektedir.

Öfkeli mizacına karşın, Barry hastalarını destekler ve onlarla 
yakın ilişki kurardı. Hatta başarılı sezaryen operasyonu 
sonrasında, doğan bebeğe ailenin, James adını verdiği, 
doktorun da bebeğin vaftiz babası olduğu bilinmektedir.

Cape Town valisi Lord Charles Somerset ile Barry’nin özel bir 
ilişkisi vardı. Lord Charles hastalandığında, Barry onun tedavisi 
ile yakından ilgilenmişti. Bu yakın ilişki, birçok dedikoduya 
neden olmuştur. Hatta Lord Charles’in Barry’nin gerçek 
cinsiyetini bildiği ve ikisinin sevgili olduğu söylenmiştir.

1857 yılında görev yaptığı Kanada’da rahatsızlanan Barry, 
Londra’ya geri döndü. 25 Temmuz 1865 yılında, 76 yaşında 

Barry, Danzel ve Psyche



55

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

öldü. Barry’nin son isteği, üzerindeki kıyafetlerle hızlıca 
gömülmekti. Ancak son isteği yerine getirilmedi, ölümünden 
sonra doktorun aslında kadın olduğu hatta vücudunda doğum 
yaptığına dair izler taşıdığı anlaşıldı.

Askeri kurumlar Barry’nin cinsiyetini fark etmeyerek, yaklaşık 
yarım yüz yıl boyunca bir kadını görevlendirdiklerini anlayınca, 
büyük utanç duydular ve konu ile ilgili belgelerin açıklanmasını 
100 yıl boyunca yasakladılar.

Doktorun hikayesi, 1958’de İngiliz Deniz Harp Dairesi 
arşivlerinde inceleme yapan Isobel Rae tarafından açığa 
çıkarılmıştır. İlk biyografi Rae tarafından kaleme alınmış, 
biyografiyi makaleler, kitaplar hatta bir film takip etmiştir. 

1873‘de Londra’da Kadınlar için Tıp Okulu kuruldu ve bundan 
sonra birçok kadın burayı bitirerek hekim oldular ancak 

erkeklerden oluşan Kraliyet Koleji‘nden ebe olarak çalışma izni 
alamadılar. Kadınların hekim olmaları ve hekimlik yapabilmeleri 
önündeki yasal engellerin kalkması 20. Yüzyıl başlarına 
kadar sürdü. Ancak birçok batı ülkesinde tıp fakültelerine 
girişte kadınlar için çeşitli kotalar uygulanıyordu (Kadınların 
bir dönemde kabul edilen öğrencilerin %10‘undan ya da 
20’sinden fazla olamayacağına ilişkin yazılı kurallar 1970‘lere 
kadar sürdü).

Birçok gelişmiş batı ülkesinde kadınların tıp fakültelerine 
girmeleri önündeki yazılı ve yazılmamış engellerin ortadan 
kaldırılmasını ancak 1970‘lerin kadın hareketi sağlayabildi. 
Seksenli yıllardan başlayarak hemen bütün ülkelerde 
hekimlerin giderek yükselen bir oranını kadınlar oluşturmaya 
başladı. Kadınlar her alanda mücadele etmek zorunda kalmış, 
hiçbir şeyi kolayca elde edememiştir. Bu mücadele azmi tarih 
boyunca kazandırmış ve kazandırmaya da devam edecektir.

Kaynaklar

• Atlas Obscura 

• Irish Examiner.com 

• The Guardian

• Hekim Forumu (İstanbul Tabip Odası yayın organı), Kasım –  
Aralık 1999, Cilt:17, Sayı: 137.Dr. Nuriye ORTAYLI
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Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı Afet İNAN’ın anılarından; 

“Sıcak yaz mevsiminde, (16 Temmuz 1934) otomobille Kızılcahamam 
yolundayız. O zaman şose, Zir Ovasından giderdi. Yol boyunca bütün 
köylüler Atatürk geçecek diye çıkmışlar, kısım kısım yerlerde toplanarak, ağaç 
dallarından çardaklar ve taklar yapmışlardı.

1919’ da 
Atatürk Samsun’a çıktığı zaman doğdum.

SATI KADIN

Av. Fulden ELVERİR
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Kazan Köyüne yakın bir yerde durduk. Okul talebeleri, 
öğretmenleriyle sıralanmıştı. Nahiye müdürü, köy muhtarı ve 
kadınlı erkekli köylüler hep bir arada idiler. Atatürk, üstü kapalı, 
yanları açık bir otomobilde idi. Yanımızda Nuri Conker ve 
başyaveri bulunuyordu. Otomobil durdu. Fakat o topluluktan 
hemen cesaret edip yaklaşan olmamıştı. Adeta emir bekliyorlar 
gibi bir durum vardı. 

Onların içinden birden bire sırma işlemeli en güzel köylü 
elbiselerini giymiş, yağız çehreli bir kadın otomobile yaklaştı, 
“Paşam, hoş geldiniz, senin için yer hazırladık, ayran yaptık, 
insene” dedi.  Atatürk nezaketle yolumuzun uzun olduğunu 
ve her yerde durmak mümkün olmayacağını anlattı. Fakat 
aynı zamanda da bana “Bu kadın kimmiş sorsana” dedi. Ben 
onunla konuşurken diğer erkekler de cesaret alarak Atatürk’e 
yaklaşmışlar ve O’nun çeşitli suallerine cevap veriyorlardı. 

Satı Kadından öğrendiğim şu idi, Kendisi Kazan Köyünün 
muhtarı imiş ve seçimle köy idaresinin başına yeni geçmiş, 
Muhtar Satı kadın, oraların hakimi edası ile ayranı otomobile 
getirtti. İçtik ve kendisinden köyü hakkında bilgi edinerek yola 
devam ettik. Atatürk :“İşte mebus olacak kadın” dedi. Satı 
Kadın, Türk Köylü kadınının cesur bir timsali olarak karşımıza 
çıkmıştı. Yol boyunca onun hakkındaki müşahadelerimiz 
söylüyorduk. Nuri Conker, Büyük Millet Meclisine âza olarak 
girebilecek bu yeni aday arkadaşı hakkında şakalı sözler 
sarfetmekle beraber, Atatürk bu muhtarın ismini ve köyünü 
kaydetmemi emir vermişti.” 

Satı Kadın (Çırpan), babası Kara Mehmet Efendi olan zengin 
topraklara sahip bir ağanın ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 
İlk evliliği Cafer Efendinin vefatından sonra köyüne, aile 
ocağına döner, daha sonra İbrahim Efendi ile tanışarak ikinci 

evliliğini yapar ve eşinin köyü olan Tekke köyüne yerleşir. 
Aradan geçen bir süre sonra babası Kara Mehmet Efendi 
yaşlılığından dolayı topraklarına ve arazilerine bakamadığını, 
mallarına sahip çıkamadığını, birtakım kişilerin toprakları ele 
geçirmek üzere olduğunu, haber gönderir. Bunun üzerine 
Satı Kadın eşi İbrahim Efendi ile babasının köyüne geri döner 
ve evin idaresini ele alır. Babasının topraklarını sattırmaz ve 
mallarını gasp etmek isteyenlerle ciddi bir mücadele verir. 
Gösterilen mücadele karşısında halk kendisine “Satı Ağa” olarak 
hitap etmeye başlar. 
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26 Ekim 1933 tarihinde, 18 Mart 1924 tarihinde kabul edilen 
442 sayılı Köy Kanununda yapılan değişiklikle kadınlara, muhtar 
ve ihtiyar meclisi seçimlerinde oy kullanma ve seçilme hakkı 
tanınır. Satı Kadın da bu kanun değişikliğinden yararlanarak 
Kazan köyüne muhtar seçilir. Satı Kadını muhtar olmasıyla 
hayatı tamamen değişecektir. 

1934 Yılı Temmuz ayında Atatürk’ün Kızılcahamam üzerinden 
İstanbul’a gideceği haberini alan Halkavun Nahiye Müdürü, 
hemen köylere haber salar. Çünkü Atatürk Kızılcahamam’a 
giderken Halkavun Nahiyesinden geçecektir. Satı Kadın da bu 
haberi alır ve hazırlıklarını yapar. Karşılama günü de en güzel 
elbisesi olan, halen torunlarınca saklanan bindallısını giyer, 
gümüş işlemeli kemerini beline akar ve törene katılır.

Afet İnan’ın anıları da bahsi geçtiği gibi Satı Kadın ile Atatürk’ün 
karşılaşması ve aralarında geçen diyalog aynen şöyle; 

– “Muhtar mısın?” 

– “Muhtarım Atam.”

– “Hoşnut musun?”

– “Hoşnudum, Atam.”

– “Adın ne?”

– “Bana Kara Mehmet kızı Satı derler Atam.” 

-“Senin kocan kim?” 

Köylü kadını, yüzü tunçlaşmış, elleri nasırlı bir Türk Anası, 
Ankara’nın kendine has şivesi ile kocasının Sakarya harbinde 
boğazından yaralanmış bir cengaver olduğunu söyledi. Ata bir 
soru daha sordu:
– “Ne zaman doğdun?”

–“1919’da Atatürk Samsun’a çıktığı zaman doğdum.”

Ata, bir an düşündü. Yıl 1934 idi. Kadının bu ifadesine göre 15 
yaşında olması lazımdı. Halbuki karşısındaki kadın 25 yaşlarında 
görünüyordu, tekrar sordu:

– “Nasıl olur!”

Evet, nasıl olurdu. Bu Satı Kadın hiç tereddütsüz, o her zamanki 
nüktedan haliyle ve memleketin işgal altında geçirdiği acı 
yılları ima ederek:

– “Evet Paşam, ondan evvel yaşamıyordum ki!”

16 Temmuz 1934 yılında Satı Kadın’ın Atatürk’e ikram ettiği 
bir bardak ayran, bu hareketin arkasındaki cesaret ve nezaket, 
Şubat 1935 yılında Milletvekili adayı olarak gösterilmesine 
imkan verir ve artık Satı Kadın için yepyeni bir dönem 
başlamıştır.  Şubat 1935 tarihinde yapılan genel seçimde Satı 
Kadın, Ankara Milletvekili olur ve 5. Dönem Ankara Milletvekili 
olarak 1935-1939 tarihleri arasında T.B.M.M.’de görev yapar.

Av. Çiler N. Koşan’ın yazılarından yararlanılmıştır. 
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TOPLUMDA 
KADIN OLMANIN 
FARKINA VARMA 
YOLCULUĞU : 

KİHEP

TOPLUMDA 
KADIN OLMANIN 
FARKINA VARMA 
YOLCULUĞU : 

KİHEP
Av. Neslihan ACUNER ÇAKIR



60

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

“ Toprak... Her nevi yaşamın doğduğu, yeşerdiği ve sona erdiği 
kutsal aidiyet... Peki o zaman toprak neden ana? Üreten, 
koruyan, kollayan, büyüten, iyi bakıldığında çiçek açtıran, 
meyvesini veren ama ilgisiz, sevgisiz bIrakıldığında, terk 
edildiğinde, üzerine basılıp geçildiğinde sadece var olan ya 
da var olmaya çalışan, bazen de bu hakkı dahi elinden alınan 
toprak kadındır aslında... Nasıl bir hayat sunulursa ya da 
varoluş mücadelesine ne kadar saygı duyulursa o kadar fark 
ettirir kendini, o kadar filizlendirir, yeşertir, açtırır çiçeklerini her 
baharda...

Toplumda kadın olarak var olmanın, insanca yaşamanın, hatta 
yaşamanın son derece güç ve karmaşık hal aldığı şu günlerde 
tam da omuz omuza olmanın, güçlü olmanın, varım demenin 
reçetesidir KİHEP...

KİHEP, kadına toplum içinde var olduğunu, her alanda hakları 
olduğunun ve herşeyden önce her kadının emsalsiz, değerli 
ve biricik olduğunu fark ettiren, kadının insan haklarının 
korunması ve  ihlallerinin önüne geçilmesi için her türlü 

engelin kadın hareketi ile aşılabileceğini anlatan, “kadın 
kadının yurdudur” felsefesi ile üstesinden gelemeyeceğimiz 
hiçbir zorluğun olmadığını yaşayarak öğretendir.

Mücadeleden asla vazgeçmemeyi, pes etmemeyi ilke edinmiş 
KİHEP kadınları olarak  toplumun her kesiminden her kadına 
aktarılmasını mümkün kılacak nitelikte toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve kadın olarak haklarımız ekseninde son derece 
titizlikle hazırlanmış olan bu eğitim programını çevremdeki 
her kadına anlatarak nefer olmayı hedeflemekteyiz. 

Gücümüze güç katmak, hem dünyada hem de ülkemizde 
“sadece kadın olmak” sebebiyle maruz kalınan cinsiyet temelli  
her türlü ayrımcılığın ve hak ihlallerinin önüne geçmek adına 
tüm kadınları aramıza bekliyoruz.

Çiçeklerin hiç solmadığı, bereketli, aydın ve aydınlık günlere..“

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Türkiye’de ve 
Dünyada kadınların insan haklarını savunmak ve bunu hayata 
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geçirerek gerçekleştirmek amacıyla kurulan bağımsız bir insan 
hakları örgütü olup, bu amaçla yola çıkan derneğin 1995 
yılından bu yana Türkiye genelinde ve Kıbrıs’ta 15 binden fazla 
kadına ulaşan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP), 
Türkiyede ve dünyadaki en yaygın, sürdürülebilir ve kapsamlı 
insan hakları eğitim programlarından biri olma özelliğine 
sahiptir.

KİHEP (Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı) toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve kadının insan haklarının hayata geçirilmesi,  
kadınların eşit yurttaşlar olarak yasal hakları konusunda 
bilgilerini ve  motivasyonlarını artırmak, kadınların eşitlik 
mücadelesini her platformda ortaya koymak ve bu mücadelede 
birlikte hareket etmek amacıyla geliştirilmiştir.

KİHEP, kadınlara özgü bir eğitim programı olup, katılımcılar 16 
haftalık bir eğitim sürecinden geçmektedir. Eğitim süresince 
16 hafta boyunca haftada bir kez yarım gün biraraya gelinerek 
KİHEP Grup Yönlendiricisi yönderliğinde haftalık modüller 
ve konu başlıkları üzerinden bilgi aktarımı, kişilerin kendi 

kişisel deneyimleri üzerine tartışmalarla katılımcılara eleştirel, 
farkındalığı yüksek bir bakış açısı ile özgüven kazandırılması 
hedeflenmektedir.

KİHEP eğitimleri kapalı oturumlar halinde, grup yönlendiricisi 
ve katılımcılar arasında  hiyerarşik olmayan bir yaklaşım 
benimsenerek gerçekleştirilmekte, bu şekilde katılımcıların 
bilgi aktarımları ve paylaşımlarını herhangi bir çekince 
hissetmeden tamamen samimi ve eşitlikçi bir anlayışla özgürce 
dile getirmelerine uygun ortam yaratılmaktadır.

Kihep Eğitimi, “Haklarımız Var” sloganı ile yola çıkarak Kadın 
Hakları, Ekonomik Haklar, Cinsellik, Doğurganlık Hakları’ndan 
oluşan 4 ayrı kitapçık üzerinden sosyal, maddi ve psikolojik 
boyutları ile yapılan hak temelli analizler içermektedir.

16 Haftalık modüller kapsamında; Programın tanıtımı ve 
İhtiyaçların Saptanması, Kadının İnsan Hakları, Anayasal ve 
Medeni Haklar, Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddet, Şiddete 
Karşı Stratejiler, Kadının Ekonomik Hakları, İletişim, Toplumsal 
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Cinsiyet Rolleri, Çocuk Hakları, Kadın Ve Cinsellik, Kadın Ve 
Doğurganlık, Kadın ve Siyaset, Feminizm ve Kadın Hareketi, 
Kadın Örgütlenmesi konularında interaktif bir atölye çalışması 
yoluyla katılımcıların bilgi ve farkındalıkları artırılmaktadır.  
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Etkinliklerimiz ve Basın Açıklamaları
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İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av.Özgür Yılmazer’in açılış  
konuşmasının ardından panelin ilk oturumunda Cinsel 
Şiddetle Mücadele Derneği’nden Hilal Esmer “Cinsel 
Şiddette Rıza Kavramı / Cinsel Şiddet Kriz Merkezleri” ve 
İzmir Barosu Üyesi Av. Şenay Tavuz “İstanbul Sözleşmesi ve 
Mağdur Hakları” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.
 
İkinci oturuma katılan Ankara Barosu üyesi 
meslektaşlarımızdan Av. Senem Doğanoğlu “Ceza 
Muhakemesi ve Cinsel Şiddet” başlıklı sunumu 
gerçekleştirirken, Av. Huriye Karabacak ise “Cinsel Suçlarda 
Cezasızlık” konusuna değindi.
 

14 Haziran 2016 tarihinde 
“Cinsel Suçlarda Rıza Kavramı / Mağdur Hakları” çalıştayı düzenlendi.
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Panelin üçüncü ve son oturumunda konuşan DEÜ Tıp 
Fakültesi Adli Tıp A. D. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akça Toprak 
Ergönen “Cinsel Şiddete Uğrayan Bireylerin Adli Tıbbi 
Muayenesi ve Değerlendirme”, DEÜ Tıp Fakültesi Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları A. D. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neşe 
Direk ise “Cinsel Travmaya Maruz Bırakılan Bireyin Ruh 
Sağlığı Muayenesi – Değerlendirmesi” başlıklı sunumları 
gerçekleştirdiler.
 
Çalıştayın ikinci günü gerçekleştirilen atölye alışmalarında 
ise “Mağdur Haklarının Ulusal ve Ulusla-rarası Sözleşmeler 
Kapsamında Değerlendirilmesi”, “Yargıtay Kararları 
Çerçevesinde Rıza Kavramı-na Bakış” ve “Rıza Kavramına 
Farklı Yaklaşımlar” konuları değerlendirildi.
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6284 sayılı Yasa ve uygulama örnekleri, şiddet mağduru ile empati/görüşmede dikkat edilmesi gereken hususlar, İstanbul 
Sözleşmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında interaktif yöntemler kullanılarak katılımcılar ile verimli bir deneyim paylaşımı 
söz konusu oldu.

19 Ekim 2019 ve 25 Ekim 2019 tarihlerinde 6284 Sayılı Yasa ve Kadına Yönelik 
Şiddet Olgusunun Sosyal, Psikolojik ve Hukuksal Boyutu Seminer Çalışması Gerçekleştirildi
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13 Kasım 2019 tarihinde İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından 
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında 

“Katılma Alacağı Hakkı” başlıklı bir konferans düzenlendi.
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Şiddete Karşı Yürüyoruz.

İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Av. Ayça Özdoğan’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansın sonunda İzmir Barosu Genel 
Sekreteri ve Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Perihan Çağrışım Kayadelen 25 Kasım dolayısıyla hafta 
boyunca çok sayıda etkinlik yapılacağını dile getirerek katkılarından dolayı Av. Ayça Özdoğan’a teşekkür belgesi sundu.

İzmir Barosu, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası 
Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Yağan 
yağmura rağmen ellerinde katledilen kadınların fotoğrafları 
ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca yürüyen avukatlar sık 
sık, “Nafakayı Değil Cinayeti Engelle”, “Boşanmayı Değil, 
Cinayeti Engelle”, “Kadın Cinayetleri Politiktir”, “Asla Yalnız 
Yürümeyeceksin” sloganlarını attı. Türkan Saylan Kültür 
Merkezi’nde sona eren yürüyüş sonunda yapılan basın 
açıklaması İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım 
Kayadelen tarafından okundu;
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BASINA ve KAMUOYUNA; 

Erkek şiddetiyle hayatına son verilen kadın haberlerinin gündemimizden eksilmediği günlerden geçerken, yine “25 Kasım 
Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü” nde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz.

Kadınlar her gün öldürülmeye, şiddet görmeye devam ediyor. Kadına yönelik erkek şiddeti hız kesmiyor. Ve sorumlular; yani 
failler ve cinayetlere engel olmak için hiçbir şey yapmayan işbirlikçileri, adeta bir savaşa dönen bu cins kırım nasıl durdurulabilir, 
sorusunu dahi sormaksızın, kadınları görmezden geliyor, yok sayıyorlar.

Kadın cinayetlerini/ kadına yönelik şiddeti engellemek, bütünlüklü politik bir müdahalede bulunmak için, daha kaç kadının 
ölmesini, zarar görmesini bekliyorlar?
 
İstanbul Sözleşmesi, tam da bu nedenlerle, şiddeti önleme yükümlülüğünü yerine getiremeyen Türkiye’nin tazminat ödemesine 
hükmeden AİHM kararı sonrası imzalanmıştır. İstanbul Sözleşmesine bağlı 6284 sayılı  yasa da 8 Mart 2012’de kadınlara 8 Mart 
hediyesi olarak açıklanmıştı.
Kadına yönelik şiddeti önleme görevini yerine getireceği ve bu yönde tüm tedbir ve uygulamaları öncelikle hayata geçireceğine 
dair sözleşmeyi imzalayan hükümet, o günden bu güne hiçbirşey yapmadı.

* Sığınak sayısı hala yetersiz;
* Hala ücretsiz 7/24 şiddet telefon hattı ve cinsel saldırı kriz merkezleri oluşturulmadı,
* Sözleşme konusunda hiçbir eğitim, tanıtım çalışması yok!
* Üstüne üstlük, son dönemde kamuoyu önünde yürütülen nafakanın sınırlandırılması ve 6284 sayılı Yasaya dair tartışmalar, 
tecavüz (cinsel saldırı) sonrasında yapılan evliliklere ilişkin af  gündemi ile, adeta ayrımcı söylem, resmi söylem haline getirildi.

“25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü”
 BASIN AÇIKLAMASI
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Kadın kazanımlarını, cinsiyet eşitsizliğini ve ayrımcılığı görmezden gelen tüm hükümet yetkilileri, katilleri cinayet haberlerinde 
“Çılgın aşık, mağdur baba, kıskanç sevgili, çaresiz eş”e dönüştüren medya mensupları, ihbarları, şikayetleri dikkate almayan, 
gerekli özeni göstermeyen polis memurları; koruma tedbirlerini layıkıyla uygulamayan, kadınlara hep şüpheyle bakan; dosyalarda 
katilleri indirimlerle ödüllendirirken, öldürülen, saldırıya uğrayan kadınların hayatlarını didik didik eden, adeta onları yargılayan 
avukat, savcı, hakim, tüm yargı mensupları, cinayetlerdeki payınızı hiç düşünüyor musunuz?

Sayılar, veriler, öldürülen kadınların ardlarında bıraktıkları hikayeler, çocuklar, anneler babalar, hepsi bize aynı şeyi söylüyor: 
Kadınlara karşı ayrımcılık var! Erkek şiddeti var! Cinsiyet eşitsizliği var!

Tüm bu ayrımcılığa, şiddete; isyanımız var! Biz kadınlar, sokakları, işyerlerini, özgürlük alanlarımızı terk etmeyeceğiz.  
Kazanımlarımızın geriye götürülmesine izin vermeyeceğiz, yasaları uygulatacak, daha iyilerini yapacağız. Hem mesleğimiz gereği 
hak savunucusu, hem de bu ayrımcılığa uğrayan kadınlar olarak, sokakta, adliyelerde, karakollarda, yükümlülüklerinizi, yasaları 
hatırlatacak, kadınların hayatı / hayatlarımız; hakları/ haklarımız için mücadeleyi bırakmayacağız!

Şimdi soruyoruz;

Ya siz? Şiddeti önlemek, gerekli tedbirleri almak; bütün bunların görülmesini, yasaların uygulanmasını, her kanaldan 
verilecek politik mesajlarla, şiddete ve ayrımcılığa karşı acil eylem planı açıklamak için daha neyi bekliyorsunuz? 
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İzmir Barosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Örnek Protokol

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü’nde İzmir Barosu ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesi arasında şiddet mağduru kadınlara yönelik 
güçlendirme ve farkındalık çalışması yapmasını sağlayacak 
“Ortak Hizmet Protokolü’nü imzalandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir Barosu’yla 
çok anlamlı bir protokole imza attıklarını ifade ederek, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Barosu’nun kardeş kuruluşlar 
gibi çalıştığını ifade etti. İzmir Barosu’nun Türkiye’nin yüz akı 
olduğunu dile getiren Tunç Soyer “kadına yönelik şiddete karşı 
imzalayacağımız protokolle en azından İzmir’de kadına karşı 
şiddeti önleme yönünde bir güç yaratmayı, kadınlarımızı yalnız 
bırakmamayı hedefliyoruz” dedi.
 
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ise kadına yönelik şiddet, 
çocuğa yönelik şiddet, istismar vakaları ve her türlü hak 
ihlallerine karşı yerel yönetimlerle işbirliği yapmadan, yerel 
yönetimlerle birlikte hareket etmeden şehrin kılcal damarlarına 

ulaşmanın ve en küçük yerdeki mağduriyetleri ortaya 
çıkarmanın mümkün olamayacağını ifade ederek “her gün 
şiddet haberleriyle, ölüm haberleriyle, mağduriyet haberleri ile 
geliyor. Merkezi iktidardan önlem almasını, acil önlem paketini 
açıklamasını bekliyoruz, İstanbul Sözleşmesi uygulansın 
istiyoruz. Ama ne yazık ki merkezi hükümet bu konuda bir 
adım atmıyor. Tam tersine kazanımları geri götürmek için bir 
çaba içerisinde, tam da İstanbul Sözleşmesi’ni etkisizleştirmek 
için bir gayretin içinde. Nafaka hakkından tutun, istismar 
mağduru genç kızlarımızı istismarcısıyla evlendirecek değişiklik 
tekliflerine kadar kamuoyunun gündemini meşgul eden 
ama kadını korumaya yönelik, kadına yönelik şiddeti ortadan 
kaldırmaya yönelik hiçbir önlem içermeyen bir dizi söylem. 
Tam da buna karşı çıkıyor ve diyoruz ki, biz merkezi iktidarı 
beklemek zorunda değiliz, yerel yönetimlerle sivil toplum 
kuruluşları, barolar el ele verip bu konudaki adımı yerelden 
başlatabilirler. Biz bunun Türkiye’deki örneği olmak istiyoruz. 
Bunu başarabileceğimizi inanıyoruz. Bugün bu protokolü 
imzalıyor olmak bu anlamda bizim için de çok değerli” dedi.



İzmir Barosu’nun 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü 
dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında 28 Kasım 2019 günü 

“İş Yaşamında Kadın Olmak” başlıklı bir panel düzenlendi.
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Oturum başkanlığını Av. Gözde Önal’ın yaptığı panele Av. 
Şenay Çöte ve Av. Zöhre Dalkıran konuşmacı olarak katıldı.
  
Panelin açılışını yapan oturum başkanı Av. Gözde Önal 
kadınlara yönelen tüm acımasızlıkların ve eşitsizliklerin onları 
sindirmek bir yana dayanışmalarını daha da güçlendirdiğini 
ifade etti.
 
Panelistlerden Av. Şenay Çöte ise kadının çalışma hayatına 
katılımının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında aktif 
bir rol oynadığını söyleyerek “kadının gelirinin olması, babaya, 
kocaya, ağabeye olan bağımlılığını azaltıyor. Kadının iş hayatına 
katılıp, onu evin içine hapseden zihniyetin dışına çıkması onu 
toplumsal yaşamda güçlendiriyor ve statüsünü yükseltiyor” 
dedi.  

Bir diğer panelist olan Av. Zöhre Dalkıran ise sunumunda 
avukatların mesleki olarak önlerine gelebilecek ve özellikle 
İş Yasası’ndan kaynaklı kadın lehine olan uygulamalar ve 
düzenlemelerden bahsetti.
 
Panelin sonunda İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Perihan 
Çağrışım Kayadelen katılımcılara teşekkür belgesi sundu.
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29 Kasım 2019 tarihinde Cinsiyet Temelli Şiddetin Önlenmesinde 
Erkeklerin Rolü Paneli Düzenlendi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü dolayısıyla düzenlediğimiz etkinliklerin sonuncusu 
“Cinsiyet Temelli Şiddetin Önlenmesinde Erkeklerin Rolü” başlıklı panel oldu. Celal Bayar Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Murat Göç Bilgin’in konuşmacı olarak 
katıldığı etkinlik İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gamze Karaoğlu’nun 
açılış konuşması ile başladı. 
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SineBaro’da 25 Kasım

Kadın Dernekleri Federasyonu İzmir Barosu’nu Ziyaret Etti

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında İngiltere’de kadınların oy hakkı için verdikleri 
mücadeleyi konu alan “Diren!” filmi izlendi.

Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü İzmir Barosu’nu ziyaret etti. Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel ile İzmir Barosu 
Genel Sekreteri ve Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Perihan Çağrışım Kayadelen’le yapılan görüşmede 
birlikte yapılan çalışmaların artarak devamı kararı alındı.

İngiltere’de kadınların oy hakları için verdikleri mücadeleden 
feyz alıp, bugün kadınların verdiği mücadeleye biraz da yol 
haritası olması için “Diren!” filmini seçtiklerini ifade eden İzmir 
Barosu Genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım Kayadelen, “bu film 
bize bir kez daha gösteriyor ki, kadınların elde ettiği kazanımlar 
uzun mücadelelerin sonucunda elde edilmiştir. Kadınlar için 
daha güzel yarınlar ancak kadının özgürleşmesi mücadelesi ile 
kazanılabilir” dedi.
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Ege Kadın Buluşması Bileşenleri İzmir Barosu’nu Ziyaret Etti.

Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkının kabulünün 85. Yılında Sorumluluğumuzun 
Farkındayız ve Mücadeleyi Sürdüreceğiz

Ege Kadın Buluşması bileşenleri İzmir Barosu’nu ziyaret ederek, Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel ve 
Baro Genel Sekreterimiz Av. Perihan Çağrışım Kayadelen’e başarı dileklerini ilettiler.

Türkiye Cumhuriyeti’nde kadınlara seçme ve seçilme hakkı 
tanınmasının üzerinden tam 85 yıl geçti.

85 yıllık süreçteki vahim tablo; uygun koşullar 
oluşturulmadığında hakkın kullanımının imkansızlaştığının bir 
göstergesi adeta.  

Zira nüfusunun yarısı kadın olan bir ülkede, kadın vekil 
oranının %10’un üzerine çıkması için tam 77 yıl geçmesi,  yani 

2011 seçimlerinin beklenmesi gerekti. Aradan geçen 85 yılda 
ise kadın milletvekillerinin temsil oranı yalnızca %17. Daha da 
vahimi, yarısı kadınlardan oluşan toplumumuzda, 20 ilde hiç 
kadın milletvekilimiz olmadı. 1389 belediyenin ise sadece 
43’ünün başkanı kadın.
 
Kadınlara 85 yıl önce tanınan seçme seçilme hakkına rağmen, 
erkek egemen zihniyette yıllar içinde bir dönüşüm yaşanmamış, 
politika üretmek, karar mekanizmalarında yer almak, hep erkek 
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Katledilen Meslektaşımız Av. Müzeyyen Boylu’nun Failinin Yargılandığı Davanın 
Duruşmasına Katıldık.

işi olarak görülmüştür. Kadınların siyaset yapmaları ve karar 
süreçlerinde aktif rol almalarını desteklemeyen erkek egemen 
zihniyet, birçok zorluğu aşarak siyasette var olmaya çalışan 
kadınlar için de, iftira ve saldırı mekanizmalarına başvurmaktan 
geri durmuyor. Son olarak bir kadın belediye başkanının, 
29 Ekim kutlamaları sırasında vatandaşlarla beraber halay 
çekerken, eski belediye başkanı ve korumalarının taciz ve 
fiziksel şiddetine maruz kalması, bunun en açık örneğidir.
 
Bugün,  toplumsal duyarlılık politikaları üretilememesinin, 
çocuk istismarından kadın cinayetlerine kadar ülkemizin temel 
problemleri için kalıcı çözümler geliştirilememesinin, mevcut 
politikalarda barış ve uzlaşı dili yerine saldırgan ve eril dilin 
hakim olmasının nedenlerinden biri de, siyasette kadınların 
temsil oranının çok düşük olmasıdır.
 
Bu nedenledir ki, kadınların seçme seçilme hakkını bir 
kanunda yer alan cümleler olmaktan çıkarıp, gerçek 

kılabilmek için; siyasette kadın kotası uygulamasının yanında, 
kadınların siyasete girmesini teşvik edici politikalar üretilmeli 
ve uygulanmalıdır. Şirketler, sivil toplum örgütleri, yönetim 
kurullarında kadınlara yer vermeli; medya kadın siyasetçileri 
daha görünür hale getirmelidir. Siyasetin erkek işi olduğu 
algısının yıkılabilmesi için, çocuklara küçük yaşlardan itibaren 
toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilmelidir.
 
Biz İzmir Barosu Kadın Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
olarak, başta kadın meslektaşlarımız olmak üzere, tüm 
kadınların siyaset alanında güçlendirilmesi, kamusal haklarının 
korunması ve kadınlara eşit temsil fırsatının tanınmasının şart 
olduğunu biliyoruz.
 
Sorumluluğumuzun farkındayız ve gereğini yapmak için 
mücadeleyi sürdüreceğiz. Saygılarımızla…

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi

Diyarbakır’da eşi tarafından katledilen 
meslektaşımız Av. Müzeyyen Boylu 
cinayetinin failinin yargılandığı davanın 
2. duruşması Diyarbakır 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görüldü. İzmir Barosu 
Genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım 
Kayadelen’in de katıldığı duruşmayı çok 
sayıda baro ve kadın örgütünün temsilcileri 
takip etti.
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