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SUNUŞ
Bir pencere yeter bana bir tek pencere 
Bilince ve bakışa ve suskunluğa 
İşte öylesine boy atmış ki ceviz fidanı 
Anlatabilir artık genç yapraklarına tüm bir duvarı 
Ve sor aynadan 
Adını kurtarıcının 
Ve işte senden daha yalnız değil mi 
Ayaklarının altında titreyen gökyüzü? 
Yıkıntı elçiliğini, peygamberler 
Kendileriyle birlikte getirmediler mi çağımıza? 
Ve yankıları değil mi o kutsal metinlerin 
Bu patlamalar ardarda 
Bu zehirli bulutlar? 
Ey dost, ey kardeş, ey herkes! 
Yazın tarihini gül soykırımının

    Füruğ Ferruhzad

Sabah uyandığında uluslararası bir sözleşmeden imza çekil-
diğini öğrenen bir ülkenin insanlarıyız. Mecliste oy birliği ile kabul 
edilmiş aynı iktidar tarafından kadınlar gününde müjde olarak 
kadınlara armağan edilmiş bir sözleşmenin. 

Aradan geçen zamanda ne oldu, neden vazgeçtiniz imza-
nızdan diye sormak, cevap istemek elbette tüm yurttaşların 
hakkı. Ama en önce erkek şiddetinin mağduru olan, koruma-
sız bırakılan, yaşamak istiyorum çığlıklarıyla çocuklarının gözü 
önünde ölümle selamlaşan kadınların, istismar altındaki çocuk-
ların, sürekli olarak ayrımcılığa uğrayan ötekileştirilen ve yalnız-
laştırılmak istenen LGBTİ + bireylerin hakkı bu soruyu sormak. 

Av. Özkan YÜCEL
İzmir Barosu Başkanı
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Devlet olmanın gereğini yapmak, şiddeti azaltacak tedbirleri 
almak, şiddet tehdidi altındaki yurttaşlarını korumak, şiddet failini 
cezalandırmak ve şiddeti önleyecek politikalar üretmenin nere-
si zor geldi size? Ya da yurttaşlarınızı bu korumalardan yoksun 
bırakmanızın gerekçesi ne? 

Örf ve adetlerimize uymuyormuş sözleşme? Öyle mi? Haydi 
gösterin uymayan yeri? Ya da hadi gerçekten uymadı diyelim 
hangi örf ve adeti koyacaksınız biten bir yaşamın yerine. Ve nasıl 
utanmadan bakacaksınız çocuklarınızın gözlerine. 

Biz haykırıyoruz tüm gücümüzle:  “İstanbul Sözleşmesi Yaşa-
tır. Vazgeçmiyoruz.” 

HHH

Kadınlar öldürülüyor, her gün her gece. Kadınlar öldürülüyor 
sokak ortasında, köşe başında, kızının gözleri önünde, işyerinde. 

Belli ki siz hiç korkuyu yaşamamışsınız, belli ki siz hiç ölümü 
bu kadar yakın bilmemişsiniz, belli ki umurunuzda değil olanlar.

Sessiz kalmayı seçiyorsunuz, gözünüzü kapatmayı, kulakları-
nızda bir tıkaç var belki yardım çığlıklarını duymamak için. Ya da 
vicdanlarınız tamamen körleşmiş olmalı. 

Bu kadar zor mu tedbir almak. Bu kadar zor mu korumak. 
Bu kadar zor mu yakalayıp cezalandırmak. 

Ölen kadınlar bırakmayacak peşinizi, yakanıza yapışacak 
çocuklar korkuyla bakan gözleriyle ve siz bir gün öldüğünüzde 
ağlamayacak arkanızdan tek bir “kadın” bile. 

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır. Sözleşmeyi Uygula. 
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Av. Gülce MUTOĞLU KILAVUZ

AFETLERDE KADIN
Afetler genel olarak meydana geldikleri toplum yapısını belirli bir süre 

sekteye uğratan, bu toplum içerisinde yaşayan insanların ekonomik, sos-
yal, kültürel ve psikolojik kayıplara uğramasına yol açan, hatta çoğu zaman 
ölümlerle sonuçlanan ve bu insanların bu süreçte normal yaşamlarına 
devam edemeyip, dışa bağımlı hale gelmelerine sebep olan felaketler ola-
rak tanımlanmaktadır.(Odabaş, 2010, s. 25-33) 2020 yılına girmemizle bir-
likte Elazığ ve Malatya depremleri, Van’da meydana gelen çığ olayı, daha 
sonra tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ve ardından en 
son yaşanan İzmir depremi ile birlikte doğal afetler yaşamımızın her alanı-
nı sararken, bu sürecin yönetilmesi amacı ile afet yönetimine olan gerek-
sinim, ülkemizde yürütülen afet öncesi ve sonrasındaki politikaların yeter-
sizliği ve bu politikaların toplumsal cinsiyet açısından ne kadar yetersiz 
olduğu gün yüzüne çıkmaya başladı. (Taftaf, 2020) Afetlerden en çok etki-
lenen grupların başında gelen kadın ve kız çocuklarının dezavantajlı konu-
ma düşmeleri aslında afet öncesi ve sonrasında ortaya çıkan eksikliklerden 
öte, daha doğdukları anda yüzleşmeye başladıkları toplumsal cinsiyet eşit-
sizlikleri ile baş göstermektedir. Bu sebeple afet yönetimine hazırlanırken 
toplumsal cinsiyete duyarlı plan ve programların kadın bakış açısı ile ele alı-
narak, kadınların sürece katılımının arttırıldığı politikalar geliştirmek afetler-
le mücadele edilmesi açıcından yaşamsal bir önem taşımaktadır. Ülkemiz-
deki kadınların afetlerdeki durumunu görmek için çok yakın geçmişe hatta 
bugüne bakmak dahi yeterli olacaktır.

Ülkemizde ilk korona virüs vakası bildiğimiz kadarıyla 11 Mart 
2020 tarihinde görüldü. Peki, bu tarihten sonra kadınlar için neler 
değişti, süreç onlar için nasıl işledi?

Halkın büyük çoğunluğu gibi kadınlar da eve kapandı ve zaten ev içi 
emek gerektiren işleri büyük ölçüde üstlenen kadınlar bunun üzerine bir 
de ekstra hijyen ve temizlik önlemleri ve hane halkının sürekli evde olması 
sebebiyle artan iş yükü ile hırpalanmaya başladı. 

6
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Normalleşme sürecinde alınan önlemler kapsamında 
bir kısım işletmelerde küçük çocuğu olan veya hamile 
kadınların evden çalışması uygun görüldü ve kadınlar-
dan evde çocuklarına bakmanın yanı sıra iş hayatlarını 
da evden de olsa eksiksiz sürdürmeleri beklendi. Okul-
ların kapanması ve uzaktan eğitim tedbirlerinin uygu-
lanması ile kadınlar bu kez de hem ev işlerini, hem 
evden çalışma kapsamındaki işlerini yaparlarken bir 
de çocuklarının eğitimleri devam edebilsin diye adeta 
öğretmenlik vazifesini üstlendiler.Yine sözde normalleş-
me sürecinde kreş desteği alamayan veya risk sebebiyle 
almak istemeyen pek çok kadın işini bırakmak zorunda 
kalarak işsiz kaldı. Peki bu süreçte babalar neredeydi?

Kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar, normal zamanlar-
da bile yönetilmesi zor bir durum iken, afet ve pandemi gibi kriz 
durumlarında daha da artan ve kontrolden çıkan bir süreç ola-
rak karşımıza çıkmaya başladı.(Ayla & Caniklioğlu, 2016, s. 6) 
Pandemi sürecinde kadına yönelik şiddet de ne yazık ki dur-

madı, ancak yargı askıya alındı. Eşinden/partnerinden vb. bir 
erkekten şiddet gördüğü için zorlukla kolluğa ulaşma imkânı 
bulabilen kadınlar pandemi bahanesiyle 6284 Sayılı Kanun’un 
öngördüğü koruma tedbirlerinden yararlanamadıkları gibi bir de 
pandemi sebebiyle alınan sokağa çıkma yasağı, sosyal mesa-
feye uyma, maske takma gibi tedbirlere uymadıkları için idari 
cezalarla karşı karşıya kaldılar. Eve kapanma, sürecin getirdi-
ği maddi zorluklar, psikolojik baskı gibi sebepler de ev içi şid-
det arttırdı, başvuru mekanizmalarının işleyişindeki aksaklıklar 
ise kadınların ikincil mağduriyetler yaşamasına sebep olmaya 
devam etti. Anıt sayaç verilerine göre 2020 yılı Kasım ayı itiba-
riyle ne yazık ki 335 kadın öldürüldü.(Şiddetten Ölen Kadın-
lar İçin Dijital Anıt, 2020)

Eğitime evde devam etmek zorunda kalan çocuklar açı-
sından da şiddet, istismar ve ensest vakalarının arttığı ve fakat 
sosyal hayata erişimi kalmayan çocukların yardım isteme şans-
ları da kalmadığından yaşanan bu vakaların gizli kaldığı düşü-
nülmektedir.

7
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Pandemi süreci devam ederken İzmir’de yaşayan kadın-
lar bir de deprem gerçeği ile sarsıldılar.Kadınların sosyo-ekono-
mik konumları sebebiyle afet durumlarından erkeklerden daha 
çok etkilendikleri dünyada kabul gören bir gerçek olmakla birlik-
te kadınların afetlerde daha çok etkilenen grup olmasının altın-
da yatan birden fazla sebep bulunmaktadır. Öncelikle evin rei-
sinin erkek olarak görüldüğü ataerkil toplumlarda afet sırasında 
kaçış kararı ve afet sonrasında gelen yetkililerle görüşme ve 
desteklerden yararlanma süreci erkek tarafından yönetilmek-
te ve kadınlar erkeğe bağımlı olmalarının bir sonucu olarak bir-
çok mağduriyet yaşamaktadırlar.Örneğin yardım yetkilileri gel-
diğinde evin reisi bulunmadığı için birçok destekten mahrum 
kalan kadınlar, yardım talebinde bulunmak için yetkililere ulaş-
maya çalıştıklarında geride çocuklarını korunmasız ve istisma-
ra açık bırakmak zorunda kalabilmektedir. (Ayla & Caniklioğ-
lu, 2016, s. 33)

Kadınların karşılaştıkları bir diğer sorun ise hayatlarının her 
alanını çevreleyen ve kadını kontrol altında tutan toplumsal cin-
siyet mekanizmalarının üzerlerine yüklediği toplumsal cinsiyet 
rolleri ve kadına yüklenmiş olan eşitsiz ahlaki sorumluluk olmak-
tadır. Ataerkil toplumların bir diğer sorunu olarak karşımıza çıkan 
kamusal ve özel alanın ayrımında kadının özel alana hapsedil-
mesi ve bakım ve temizlik işlerinden sorumlu tutulması düşün-
cesi de deprem sırasında ve sonrasında yepyeni bir mekânda 
kendisine yer edinen kadının birçok güçlük ve mağduriyet yara-
tan durumla karşılaşmasına sebep olmaktadır. Örneğin; kadın-
ların deprem gibi doğal afetlere “uygun” kıyafetlerle yakalanma-
ması dahi ölümle sonuçlanabilen durumlar yaratmaktadır.

Toplumsal cinsiyet rollerinin ve ataerkil değer yargılarının 
getirdiği yükler sebebiyle kadınlar üzerlerinde bulunan gün-
lük kıyafet, çamaşır vb. ile ölmek pahasına dahi olsa dışa-
rı çıkmaktan, kaçmaktan, yine deprem sonrası süreçte ped, 
çamaşır vb. gibi en temel hijyenik ihtiyaçlarını dile getirip talep 

etmekten çekinmektedirler.Ayrıca afet durumlarında yeter-
li aydınlatma ve güvenliğin sağlandığı tuvaletlere erişim güç-
lüğünden dolayı kadınlar bu süreçte birçok enfeksiyonel has-
talıklara maruz kalabilmektedirler.(Ayla & Caniklioğlu, 2016, s. 
34-36) Yine çocuk ve yaşlıların bakımını çoğunlukla üstlenen 
grup olmaları sebebiyle hem afet anında onları korumak iste-
meleri hem de sonraki süreçte onların bakımlarını üstlenme-
ye çalışmaları sebebi ile afetin yaşattığı olumsuzluklardan daha 
fazla etkilenmektedirler.

Toplumsal eşitsizliklerinden kaynaklanan bir diğer sorun ise 
genellikle yardım ve destek ekiplerinin erkeklerden oluşma-
sı sebebiyle kendisini ve sorunlarını tam olarak ifade edemeyen 
kadınların,  yabancı bir çevrede erkeklerin göz hapsi ve haklarını 
ihlal etmeleri durumunda da savunmasız kaldıkları görülmekte-
dir.(Kaya, 2019) Yine evini ve ailesini kaybeden kadınların yaşa-
mış oldukları ekonomik ve güvenlik sorunları sebebiyle insan 
ticareti, cinsel taciz/saldırı, zorla çalıştırma vb. suçların mağduru 
olma ihtimalleri de artış göstermektedir. 

Peki ne yapmalı? Kadınların sosyo-ekonomik konumla-
rı sebebiyle afet durumlarından erkeklerden daha çok etki-
lendikleri dünyada kabul gören bir gerçek. Öncelikle toplum-
sal cinsiyet rollerinin baskısı altında hareket özgürlüğü kısıtlanan 
kadınların özgürleşebilmesi amacıyla hayatın her alanında top-
lumsal cinsiyet eşitliğine önem veren politikaların geliştirilmesi 
önem taşımakla birlikte kadının ekonomik, siyasal, sosyal, kül-
türel ve psikolojik açıdan daha güçlü olduğu bir toplumda, afet-
lerin getirmiş olduğu olumsuzluklar da daha aza indirgenecektir. 
Ayrıca özel alana sıkışan ve evle ilgili temizlik, yemek, bakım gibi 
tüm sorumlulukları tek başına yüklenmiş kadının afetlerle birlikte 
artış gösteren bu sorumluğunu erkekle paylaşabileceği bir top-
lumsal yapının oluşabilmesi amacı ile erkeklerin de bilinçlendi-
rilmesini temel alan toplumsal cinsiyet politikaları sayesinde de 
kadınların üzerindeki baskılar azalacaktır.
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KAYNAKÇA

Afetin getirmiş olduğu psikolojik, ekonomik ve sos-
yal nedenlere bağlı olarak artan yoksulluk, yetersiz beslen-
me, hastalıklar, şiddet ve cinsel istismar gibi olumsuzlukların 
önüne geçebilmek için fiziksel yapılara yönelik iyileştirmenin 
yanı sıra, sosyo-ekonomik iyileştirme ve yeniden yapılandır-
ma çalışmalarının artırılması ve geliştirilecek olan programla-
ra ve planlama çalışmalarına kadınların dâhil edilmesi büyük 
önem arz etmektedir.(Okay & İlkkaracan, 2018, s. 8)Diğer 
yandan afetlerin hem toplumun genelinde hem de kadınlar 
ve kız çocukları üzerindeki zararlı etkilerini azaltmak için, afet 
öncesi ve sonrasında yürütülen çalışmalarda toplumsal cin-
siyet farklılıklarının dikkate alınması oldukça önemlidir.(Ayla 
& Caniklioğlu, 2016, s. 5)Sürdürülebilir kalkınmanın gerekle-
rinden biriside hayatın doğal akışı içerisinde kaçınılmaz olan 

afetlere karşı sürdürülebilir bir afet yönetimi oluşturmaktır. 
Toplumun yarısını oluşturan kadınların ihtiyaç ve gereksinim-
leri belirlenir iken kadınların potansiyellerinin dikkate alınması, 
afet öncesi çalışmalarda sorumlulukların cinsiyetler arasın-
da dengeli bir şekilde paylaştırılması afet zararlarının azaltıl-
masında doğrudan etkili olacaktır. Dolayısı ile bu sürdürüle-
bilir afet yönetimi planı oluşturulurken kadınların bu sürecin 
hem karar alma aşamalarında, hem de destek ve yardım 
uygulamaları sırasında ekiplerin içerisinde etkin rol oynama-
ları gerekmektedir.(Okay & İlkkaracan, 2018, s. 8) Bu sebep-
le devletler tarafından bir an önce toplumsal cinsiyete duyar-
lı afet yönetimi politikaları geliştirilerek kadınları da içerecek 
şekilde sürdürülebilir afet yönetimi planlama süreçleri gelişti-
rilmelidir.
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KADINA KARŞI İŞLENEN EZİYET 
SUÇUNUN YARGITAY KARARLARI 
ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

1 Tezcan, Durmuş/Erdem, Mustafa Ruhan/Önok Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 17. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019, s. 308

2 Özbek, Veli Özer/ Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 15. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s.292. 

3 Yokuş Sevük, Handan, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Eziyet Suçu” İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 71, Sayı 1, s.1274.

A. GENEL OLARAK

“Eziyet” kavramı Anayasa madde 17/3’te; 
“Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse 
insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya 
muameleye tabi tutulamaz.” şeklinde ve Türk 
Ceza Kanunu ikinci kitabının, “Kişilere Karşı Suç-
lar” kısmının “İşkence ve Eziyet” başlıklı üçüncü 
bölümünde madde 96’da “(1) Bir kimsenin eziyet 
çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren 
kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis ceza-
sına hükmolunur. (2) Yukarıdaki fıkra kapsamına 
giren fiillerin; 

a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından ken-
disini savunamayacak durumda bulunan kişiye 
ya da gebe kadına karşı, b) Üstsoy veya altsoya, 
babalık veya analığa ya da eşe karşı, İşlenme-
si halinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar 

hapis cezasına hükmolunur.” Şeklinde düzenlen-
miştir. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi-
nin 3. maddesinde; “Hiç kimse işkenceye, insan-
lık dışı yahut haysiyet kırıcı ceza veya muameleye 
tâbi tutulamaz” ve İnsan Hakları Evrensel Bildirge-
sinin 5. maddesinde de “Hiç kimsenin işkence-
ye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara 
veya muameleye tâbi tutulamaz”. Hükümleri yer 
almaktadır.
Eziyet kapsamında değerlendirilecek davranışların 
suç olarak düzenlenmesiyle, kişinin zalimce, 
insanlık dışı ve onur kırıcı her türlü kötü muame-
leden korunma hakkı güvence altına alınmıştır. 
Eziyet suçuyla korunan hukuksal değer, kişinin 
onuru, maddi ve manevi varlığıdır.1

Kişinin maddi varlığı kapsamında vücut bütün-
lüğü2  ve beden sağlığı, manevi varlığı kapsamın-
da ruh sağlığı, şerefi ve iç huzuru korunmaktadır.3

Av. Merve ÇETİNER
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4 Tezcan/Erdem/Önok, s.308-309.

5 Özbek/Doğan/Bacaksız, s.292-293

6 Tezcan/Erdem/Önok, s.309

Suçun faili ve mağduru herhan-
gi bir kimse olabilmesine karşın 
mağdurun, çocuk, beden veya ruh 
bakımından kendisini savunama-
yacak durumda bulunan kişi, gebe 
kadın veya failin üstsoyu, altsoyu, 
babalığı, analığı ya da eşi olması 
durumlarında suçun nitelikli hali 
oluşacaktır.4  Çalışmada özellikle 
suçun temel ve nitelikli halleri bakı-
mından mağdurunun kadın olduğu 
durumlar, Yargıtay kararları çerçe-
vesinde açıklanmaya çalışılacaktır.

Eziyet suçunu düzenleyen 
madde metninde suçun tanımına 
ilişkin net bir açıklama yer almayıp, 
açıklama madde gerekçesinde 
yer almaktadır. Gerekçe metnine 
göre; “Eziyet olarak bir kişiye karşı 
insan onuruyla bağdaşmayan ve 
bedensel veya ruhsal yönden acı 
çekmesine, aşağılanmasına yol 
açacak davranışlarda bulunulması 
gerekir. Aslında bu fiiller de kasten 
yaralama, hakaret, tehdit, cinsel 

taciz niteliği taşıyabilirler. Ancak, 
bu filler, ani olarak değil, siste-
matik bir şekilde ve belli bir süreç 
içinde işlenmektedirler. Bir süreç 
içinde süreklilik arz eder bir tarzda 
işlenen eziyetin özelliği, işkence 
gibi, kişinin psikolojisi ve ruh sağlığı 
üzerindeki tahrip edici özelliklerinin 
olmasıdır. Bu etkilerin uzun bir 
süre ve hatta hayat boyu devam 
etmesi, eziyetin bu kapsamda işle-
nen fiillere nazaran daha ağır ceza 
yaptırımı altına alınmasını gerektir-
miştir. Maddenin ikinci fıkrasında, 
eziyet suçunun daha ağır cezayı 
gerektiren nitelikli unsurları belirlen-
miştir. Bu unsurlara ilişkin açıklama 
için, kasten yaralama suçunun 
gerekçesine bakılmalıdır.”5  Madde 
gerekçesinde yer alan “algılama 
ve irade yeteneğinin etkilenmesi” 
dışında fiilin işkence suçu ile aynı 
olması gözetilerek maddi unsur 
bakımından işkence suçunun un-
surlarının dikkate alınması gerektiği 
de belirtilmektedir.6
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Suç, insan onuruyla bağdaşmayan ve kişinin 
bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine ve 
aşağılanmasına yol açacak her türlü hareketlerle 
işlenebileceğinden serbest hareketlidir. Mağdu-
run maddi ya da manevi bütünlüğünü bozacak, 
mağdurda utanma, korku, acizlik ve değersizlik 
duygusu uyandırıp onurunu zedeleyecek hare-
ketler eziyet kapsamında değerlendirilecektir.7

Kişiyi küçük düşüren, saygınlığını ve manevi 
bütünlüğünü zedeleyen tüm davranışlar eziyet 
kapsamındadır. Eziyet suçunda failin mağdura 
yönelik bedensel veya ruhsal yönden acı veren 
ve insan onuruyla bağdaşmayan hareketleri ger-
çekleştirmesi gerektiği açıklanmakla birlikte su-
çun ihmali davranışla işlenebileceğine ilişkin bir 
düzenleme yasa metninde yer almamaktadır. Bu 
nedenle suçun ihmali hareketle işlenemeyeceği 
görüşleri yanında8, bir hastabakıcının bakmakla 
yükümlü olduğu, hareket yeteneği olmayan 
hastaya sırf acı çektirmek için ilaçlarını verme-
mesi ve hastanın fiziksel veya ruhsal yönden acı 
çekmesine sebep olması örneği verilerek suçun 

ihmali davranışla işlenebildiğine ilişkin görüşler 
de mevcuttur.9 
Suçun manevi unsurunu genel kast oluşturmak-
tadır.10  Eziyet suçu kasten işlenir, kişinin yaptığı 
hareketin insan onuru ile bağdaşmayıp mağdura 
bedensel veya ruhsal acı verdiğini veya mağdu-
ru aşağıladığını bilmesi ve bunun gerçekleşmesi 
için hareket etmesi yeterlidir. Failin süreç içinde 
uyguladığı hareketlerin süreklilik arz ettiğinin de 
bilincinde olması gerektiğini savunan bir görüş 
yanında,11 failin belirli bir süreç içinde gerçek-
leştirdiği davranışların objektif olarak bu sonuç-
lardan birini doğurabilecek nitelikte olduğunu 
bilmesi ve istemesi, kastın varlığı için yeterli 
gören bir görüş de mevcuttur.12  Eziyet teşkil 
eden davranışlar insan onuruyla bağdaşmaz 
nitelikte görüldüğünden bu suçta mağdurun 
rızası bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul 
edilmemektedir.13  Ayrıca kişinin vücut bütünlü-
ğü üzerinde mutlak bir tasarruf yetkisi olmadığını 
kabul eden görüşten yola çıkarak da rızanın bir 
hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edileme-
yeceğini savunan görüşler mevcuttur.14

7  Yokuş Sevük, s.1276

8  Tezcan/Erdem/Önok, s.310.

9  Hafızoğluları, Zeki/Özen, Muharrem, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler – Kişilere Karşı Suçlar, 6. Baskı, US-A Yayıncılık, 2017, s. 119. 

10  Özbek/Doğan/Bacaksız, s.296

11  Tezcan/Erdem/Önok, s.314

12  Yokuş Sevük, s.1279

13  Artuk, Mehmet Emin/Gökçen, Ahmet/Yenidünya, Ahmet Caner, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 11.Baskı, Ankara, 2011, s.160

14  Özbek/Doğan/Bacaksız, s. 296
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Yine bu suç tipinde davranışların belli bir süreç-
te ve sistematik biçimde gerçekleşmesi söz ko-
nusu olduğundan, meşru savunma veya kanun 
hükmünü yerine getirme gibi hukuka uygunluk 
nedenlerinin de gerçekleşmesinin mümkün 
olmadığı belirtilmektedir.15

Madde gerekçesi doğrultusunda eziyetten 
söz edebilmek için insan onuruyla bağdaşma-
yan ve mağdurun bedensel, ruhsal yönden acı 
çekmesine, aşağılanmasına neden olan hare-
ketlerin belli bir süreç içinde, süreklilik arz eder 
şekilde ve sistematik olarak gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Belli bir süreç içinde sistematik 
olarak gerçekleştirilen ve eziyet oluşturan fiiller, 
benzer ya da farklı olabilir. Önemli olan failin 
bilerek ve isteyerek belli bir süreç içinde uygula-
dığı ve insan onuruyla bağdaşmayan hareket-
lerin, bir bütün halinde mağdura bedensel veya 
ruhsal yönden acı vermesi veya mağdurun 
aşağılanmasına yol açacak nitelikte olmasıdır.16

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/6567 E. 
2014/2424 K ve 06.02.2014 tarihli kararında; 
“5237 sayılı TCK’nın 96/1. maddesinde “Bir 
kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davra-
nışları gerçekleştiren kişi” ibaresi yer almakta; 
yasada eziyet kabul edilen eylemler tanımlan-
mamaktadır. Madde gerekçesinde ise “Eziyet 

olarak, bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaş-
mayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı 
çekmesine, aşağılanmasına yol açacak davra-
nışlarda bulunulması gerekir. Aslında bu fiiller de 
kasten yaralama, hakaret, tehdit, cinsel taciz 
niteliği taşıyabilirler. Ancak, bu fiiller, ani olarak 
değil, sistematik bir şekilde ve belli bir süreç 
içinde işlenmektedirler. Bir süreç içinde sürek-
lilik arzeder bir tarzda işlenen eziyetin özelliği, 
işkence gibi, kişinin psikolojisi ve ruh sağlığı 
üzerindeki tahrip edici etkilerinin olmasıdır. Bu 
etkilerin uzun bir süre ve hatta hayat boyu 
devam etmesi, eziyetin bu kapsamda işlenen 
fiillere nazaran daha ağır ceza yaptırımı altına 
alınmasını gerektirmiştir.” denilmektedir. Kişinin 
aynı konutta birlikte yaşadığı aile bireylerine kar-
şı disiplin yetkisini aşarak merhametle bağdaş-
mayan davranışlarda bulunması “kötü muamele 
suçu”nu; bu davranışlar basit tıbbî müdahaleyle 
giderilebilecek ölçünün üstünde ise “kasten 
yaralama” suçunu; söz konusu davranışlar sis-
tematik ve sürekli ise “eziyet” suçunu oluşturur. 
Eziyet suçu ile bu suçları ayırt etmek açısından, 
eziyet suçu bakımından sistematik olma ve 
süreklilik unsurunun aranacağı ve kastın bu 
unsurları da kapsaması gerektiğidir. Öte yandan 
eziyet genel bir suç tipi iken, diğer suçlar için 
faille mağdur arasında özel bir ilişki olması gere-
kir.” Şeklinde açıklamada bulunmuştur.17  

15  Yokuş Sevük, s.1279

16  Yokuş Sevük, s.1277

17  Yarg. 8. CD 2013/6567 E. 2014/2424 K 06.02.2014 T. http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.html (Erişim Tarihi:25.12.2019)
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Eziyet suçunun kasten yaralama, cinsel 
taciz veya tehdit gibi suçlardan ayrılması 
hususunda eziyet oluşturan fiillerin sistematik 
biçimde işlenmesi hususu önem kazan-
maktadır. “Sistematik olma” kavramı, kişiye 
bedensel veya ruhsal yönden acı çektiren 
veya aşağılayan çeşitli hareketlerin belli bir 
süreç içerisinde bütünlük arz edecek şekilde 
bir arada uygulanması veya aynı hareketin 
belli süreç içerisinde tekrarlanması18  şeklin-
de tanımlandığı gibi, “mağdura karşı yapı-
lan birden fazla saldırının, genel bir tutum 
çerçevesinde gerçekleştirilen bir çok benzer 
davranışın bir parçası olması ya da önceden 
kararlaştırılmış organize bir seyir izlemesi”19  
şeklinde de tanımlanmaktadır. 

Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2016/6235 E. 
ve 2019/3438 K. Sayılı 27/05/2019 tarihli 
kararında “Eziyet suçu serbest hareketli bir 
suçtur. Bu suçun maddi unsuru eziyet et-
mektir. Yasada eziyet teşkil edecek davranış-
lar gösterilmemiştir. Ancak madde gerekçe-
sinde eziyet; bir kişiye karşı insan onuruyla 
bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal 
yönden acı çekmesine, aşağılanmasına yol 
açacak davranışlarda bulunulması olarak 
tanımlanmıştır. Daha açık bir deyişle, eziyet 
bedensel acı verse dahi daha çok psikolojik 
açıdan uygulanan, ruhsal sorunlar doğuran 

yöntemlerdir. Eziyet teşkil eden bu fiiller, ani 
olarak değil, sistematik bir şekilde ve belli bir 
süreç içinde işlenmektedirler. Eziyeti oluştu-
ran fiiller aslında kasten yaralama, hakaret, 
tehdit, cinsel taciz niteliği taşıyabilirler. Ancak, 
bu fiiller, ani olarak değil, sistematik bir şekil-
de ve belli bir süreç içinde işlenirlerse eziyet 
suçu söz konusu olabilir. Bu açıklamalar 
ışığında sistematik olma kavramı ele alındı-
ğında; Bir görüşe göre sistematik olmak, az 
çok bir plan dâhilinde önceden tasarlanmış 
olarak, birkaç kişi tarafından hiyerarşik yapı 
içerisinde işbölümü yapılarak belli bir faali-
yetin gerçekleştirilmesidir. Diğer bir görüşe 
göre, sistematik olarak belli bir süreç içinde 
uygulanma kriteri, aynı hareketlerin tekrarlan-
ması olarak anlaşılmamalıdır. Farklılık göster-
se bile, belli bir süreç içerisinde uygulanan 
hareketler bütün halinde, “İnsan onuruyla 
bağdaşmayan” ve “Bedensel veya ruhsal 
yönden acı çektiren”, “Aşağılayan” hareket 
özelliği kazanmışsa bu suç oluşacaktır. Bu 
sistematik hareket eziyeti kesintisiz bir suç 
haline getirir. Bu arada ilk olarak gerçek 
içtima hükümleri uygulanarak her bir fiil için 
failin ayrı ayrı cezalandırılabileceği söylenebilir. 
Ancak gerçek içtima uygulanabilmesi için 
fikri içtima koşullarının somut olayda gerçek-
leşmemesi gerekir.”20  açıklaması yer almıştır.

18  Dönmez, Burcu, “Kadına Karşı İşlenen Eziyet Suçu”, İzmir Barosu Dergisi, Sayı 2015/2, Mayıs 2015, s.338

19  Tezcan/Erdem/Önok, s.311.

20  https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/ 
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B. NITELIKLI HALLER

Eziyet suçunun belli kimselere karşı işlenmesi 
hali nitelikli hal olarak görülerek TCK madde 
96/2’de ayrıca düzenlenmiş ve bu hallerde failin 
daha ağır şekilde cezalandırılacağı belirtilmiştir. 

a) Suçun Çocuğa, Beden veya Ruh Bakımından 
Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye 
ya da Gebe Kadına Karşı Işlenmesi (TCK m.96/2-a)

Suçun çocuğa, beden veya ruh bakımından 
kendisini savunamayacak durumda bulunan 
kişiye karşı işlenmesi madde metninde düzen-
lenen ilk nitelikli haldir. Çocukların kendisine 
karşı yapılan eziyet oluşturan hareketleri anla-
yamaması, fiziksel güçsüzlüğü, eziyet oluştu-
racak fiilleri savuşturamayacak olması dikkate 
alındığında, eziyet oluşturacak davranışların 
çocuğa kaşı işlenmesinin daha kolay olduğu 
gözetilerek bu nitelikli hal ile daha fazla korun-
maları amaçlanmıştır. Beden ve ruh bakımından 
kendini savunamayacak durumda olma hali, 
mağdurun hasta olması, akıl sağlığının yerinde 
olmaması gibi pek çok farklı sebepten kaynak-
lanabilir. Mağdurun beden ve ruh bakımından 
eziyet teşkil eden fiillere maruz kaldığı sürede 
kendini savunamayacak durumda olduğunun, 
uzman bilirkişi raporuyla tespit edilmesi gerektiği 
vurgulanmaktadır. Eziyet suçunun gebe kadına 
karşı işlenmesinin nitelikli hal sayılmasının nedeni 
olarak ise hem kadının hem ceninin yaşamının 

tehlikeye atılması, kadının gebeliği dolayısıyla be-
densel ve ruhsal olarak eziyet fiilini savuşturma-
daki güçsüzlüğü, daha fazla korunması gerektiği 
gösterilmektedir. Bu nitelikli halin uygulanması 
bakımından da gebeliğin süresi önem arz etme-
mektedir. Önemli olan kadının gebe olduğunun 
fail tarafından bilinmesi veya gebeliğin anlaşılabi-
lir olmasıdır.21 

b) Üstsoy veya Altsoya, Babalık veya Analığa ya 
da Eşe Karşı Işlenmesi 

(TCK m.96/2-b)
TCK madde 96/2-b hükmü doğrultusunda 

eziyet suçunun, üstsoy veya altsoya, babalık 
veya analığa ya da eşe karşı işlenmesi suçun 
daha ağır cezalandırılmasını gerektiren bir diğer 
ihtimaldir. Söz konusu nitelikli halin düzenlen-
mesindeki gerekçe, fail ile mağdur arasındaki 
ilişkinin eziyet teşkil edecek fiil/fiillerin işlenmesin-
de kolaylık sağlaması olarak görülmektedir. Bu 
kişilerin fail ile aralarındaki ilişki nedeniyle eziyet 
oluşturacak davranışlara karşı güçsüz, savun-
masız durumda olmaları muhtemel görülmekte-
dir. Bu nedenle söz konusu kişileri kişisel bütün-
lüklerine yönelik ihlallere karşı daha etkin koruma 
amaçlanmıştır. Nitelikli halin uygulanması için, fail 
ile mağdur arasında madde metninde öngörülen 
ilişkilerin, Medeni Kanun hükümleri uyarınca suç 
tarihinde mevcut olması gerekli görülmektedir. 
Bu hususlar fail ve mağdurun nüfus kayıtlarının 
incelenmesi suretiyle tespit edilebilecektir.22

21  Yokuş Sevük, s.1280

22 Yokuş Sevük, s.1281
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C. Içtima Hususundaki Görüşler

Tehdit, hakaret, yaralama, cinsel taciz 
davranışları, belli bir süreçte sistematik ve 
sürekli şekilde gerçekleştirildiğinde, ayrı ayrı 
suç olarak değerlendirilmeyip eziyet suçunu 
oluşturmaktadır. Ancak bu gibi durumlarda 
olayın oluşu ve gelişimi dikkate alındığında 
özellikle yaralama, kötü muamele ve cin-
sel taciz suçları ile eziyet suçu arasında bir 
içtima tartışması gündeme gelmektedir. Bu 
çerçevede fikri içtima hükümleri doğrultusun-
da hüküm kurulmakta ancak bu durumda 
eziyet suçu ile amaçlanan yarar elde edile-
memektedir. Hatta bazı Yargıtay kararlarında 
fikri içtima ilişkisine değinilmeksizin doğru-
dan eziyet suçundan mahkumiyet hükmü 
kurulduğu da görülmektedir. Özellikle kasten 
yaralama ve cinsel taciz gibi suçlar söz ko-
nusu olduğunda, suç tipi davranışın haksızlık 
içeriğini karşılıyorsa ayrıca eziyet suçundan 
hüküm kurulması gerekmeyecektir. Ancak 
failin eyleminin insan onuruna karşı saldırı 
niteliği ve haksızlık içeriği belirtilen suç tipleri 
ile karşılanamıyorsa, bu hallerde eziyet suç 
tipi ile korunan hukuki yarar da ihlal edildiğin-
den gerçek içtima hükümleri doğrultusunda 
hüküm kurulması önerilmektedir.23 

Eziyet suçunun “kasten yaralama” 
suçundan ayrılması bakımından Yargıtay 
uygulamasında genel olarak her somut olay 
ayrı değerlendirilerek fikri içtima hükümlerinin 
uygulanması gerektiği belirtilmektedir.24  Bu 
kapsamda, münferit fiiller ile TCK m. 96’daki 
suç karşılaştırılmakta ve daha ağır cezayı 
gerektiren madde dikkate alınarak hüküm 
kurulmaktadır. Fakat bu uygulama ile her 
zaman eziyet suçuna ilişkin düzenleme ile 
amaçlanan yarar elde edilememektedir.25  
Örneğin fiil sayısı kadarı yaralama suçunun 
oluştuğu ve tümünün cezasının içtima edile-
ceği hallerde (kasten yaralama suçunda zin-
cirleme suç hükümleri uygulanmadığından), 
işlenen fiiller tek bir eziyet suçu sayılırsa, tek 
suç gündeme gelmekte ve daha az cezaya 
hükmedilmektedir. Yargıtay’ın bu gibi durum-
larda çoğunlukla fikri içtima ilişkisi ile eziyet 
suçundan ceza verdiği görülmekte ve ancak 
failin sadece eziyet suçundan sorumlu tu-
tulması her zaman eylemin haksızlık içeriğini 
karşılamadığı gerekçesi ile eleştirilmektedir.26 
Zira yaralama suçunun netice yüzünden 
ağırlaşmış hallerinde öngörülen ceza, çoğu 
zaman zaten eziyet suçunun cezasından 
ağır olmaktadır.27  

23  Tezcan/Erdem/Önok, s. 318

24  Tezcan/Erdem/Önok, s. 318

25  Dönmez, s.343

26  Yokuş Sevük, s.1283

27  Dönmez, s.344
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Örneğin gebe olan eşe karşı bedensel yönden 
acı çekmesine neden olan ve süreklilik arz eden 
davranışlar neticesinde kadının çocuğunu düşürmüş 
olması halinde TCK m. 87/2 gereğince faile verilecek 
ceza 8 yıldan az olamayacaktır. Ancak eziyet suçu-
nun gerçekleştiği kabul edilirse verilecek ceza TCK 
m.96/2 gereğince 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası 
olacaktır.28 

Bu çerçevedeki bazı örneklerden, Yargıtay 8. 
Ceza Dairesi 21.06.2018 tarihli, 2018/7210 E. ve 
2018/7245 K. Sayılı ilamda; “Sistematik olarak ve 
belli bir süreç içinde kasten yaralama, hakaret, tehdit 
ve cinsel taciz niteliği taşıyan, insan onuruyla bağ-
daşmayan, mağdurun bedensel veya ruhsal yönden 
acı çekmesine ve aşağılanmasına yol açan davra-
nışların eziyet suçunu oluşturacağı cihetle oluşa ve 
dosya kapsamına göre sanığın eşi olan mağdurun, 
ellerini, ayaklarını ve ağzını koli bandı ile bantlayıp 
kolunda sigara söndürmek, ağzında bulunan bandı 
nefessiz kalana ve bayılmasına yakın bir ana ka-
dar çıkartmamak eylemlerinin bedensel ve ruhsal 
yönden acı çekmesine yol açan ve insan onuruyla 
bağdaşmayan nitelikte olması sebebiyle eziyet olarak 
kabulünde bir isabetsizlik görülmediğinden…”29 şek-
linde görüş açıklayarak hükmün onanmasına karar 
vermiştir.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 29.05.2018 tarihli 

2017/14971 E. 2018/10075 K. Sayılı ilamda “Mağ-
durun soruşturma aşamasında; 19 yıldır evli olduğu 
eşinin, kendisini sürekli dövdüğünü, olay tarihinde 
de saat 23.00 sıralarında maddi sorunlar nedeniyle 
çıkan tartışmada kendisine hakaret ederek, yüzüne, 
boynuna, kulak bölgesine yumruk atmaya başladığını 
beyan ettiği, mağdur hakkında Şanlıurfa Devlet Has-
tanesi’nce düzenlenen 30.12.2014 tarihli raporda, 
“Boyun bölgesinde 0,5 cm. çaplarında sıyrık şeklinde 
ekimotik alanlar, daha önceye ait olduğunu söylediği, 
şu an olmadığı belli olan 3-4-3-3 cm. boyutlarında 
düzgün sınırlı kesi-yanık şeklinde 4 yanık izi, bir tane 
de 4 cm. boyutunda yan şekilde kesi yanık, sağ 
meme üst bölgede kelebek şeklinde 4x4 cm. boyu-
tunda yanık izi, ayrıca sırtta hortum/sopa izine benzer 
3x1 ve 3x1 solda ve 3x1 şeklinde sağda darp izleri 
mevcut, sağ kol orta bölgede düzgün sınırlı 2x1 cm. 
boyutunda eski kesi mevcut olduğu”nun belirtildiği 
anlaşılmakla, sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 
96/2-b maddesindeki eziyet suçunun yasal unsurla-
rını taşıyıp taşımadığı hususunun tartışmasız bırakıl-
ması”30  bozma gerekçesi olarak gösterilmiştir.

Yine Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2015/620 E. 
2015/19463 K. Numaralı ve 18.6.2015 tarihli ilamın-
da ise; “müşteki ...’ın, 16 yıldır şüpheli ile evli olduğu, 
şüphelinin sürekli şekilde “boşanalım, dini nikahla 
yaşayalım” şeklinde baskı yaptığını, başka kadınlarla 
düşüp kalkmaya başladığı, sık sık alkol aldığı,

28  Yokuş Sevük, s. 1284

29 https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/

30 https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/
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sadakat yükümlülüğünü ihlal etmekle birlikte 
alkol tüketiminin arttığı, bu durumun aile büt-
çesini sarstığı, her zaman gece geç saatler-
de eve alkollü olarak geldiği kendisine karşı 
yaralama eylemlerinin olduğu, sürekli şekilde 
sinkaflı hakaretlerde bulunduğu, direnmesine 
rağmen zorlayarak zaman zaman ters ilişkiye 
girdiği belirtilmiş, şikayete konu eylemlerin 
geniş bir zaman aralığına yayılması nedeniyle 
sistematik bir biçimde icra edilip edilmedikle-
rine ilişkin soruşturmanın genişletildiği, tanık 
beyanlarına göre alkollü bir şekilde eve gelerek 
müştekiye “adi kadın” biçiminde hakarette 
bulunduğu, “şerefsiz, sülalesi bozuk, kahpe, 
orospu, senin başkasında gözün var, resmi 
nikahlı yaşamayalım, boşanalım, nikahsız 
yaşayalım” diyerek kollarından tutarak sarstığı 
ve iteklediği, şüphelinin 4-5 yıldır hiçbir işte 
çalışmadığı, eve maddi ve manevi hiçbir kat-
kısının bulunmadığı…Tüm dosya kapsamında 
değerlendirildiğinde; eylemlerin sistematik bir 
biçimde müştekinin psikolojisi ve ruh sağlığı 
üzerinde tahrip edici etkiler doğurabilecek 
nitelikte olduğu, bu haliyle münferit eylemlerin 
bir bütün olarak müştekinin eziyet çekmesine 
yol açabileceği, … sanık ....’ın mağdur ...a 
karşı üzerine atılı “eşe karşı eziyet” suçunu 
işlediği sabit olduğundan 5237 sayılı TCK. nın 
61. maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, 
failin güttüğü amaç ve saiki, meydana gelen 
zarar ve tehlikenin ağırlığı ile sanığın kasta 

dayalı kusurunun ağırlığı gözönüne alınarak 
eylemine uyan 5237 sayılı Yasanın 96/2-b 
maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 5 yıl 
hapis cezası ile cezalandırılmasına”31  şeklinde 
verilen yerel mahkeme kararını onamıştır.

Yargıtay 3. CD 2017/17550 E. 
2018/16302 K. 31.10.2018 tarihli kararında 
ise; “Katılanlar hakkında düzenlenen adli rapor 
içeriklerinde, eski ve yeni tarihli birden fazla 
yara izine rastlanması, taraf ve tanık anlatım-
ları ile tüm dosya kapsamına göre sanıklar 
tarafından sistematik bir şekilde ve belli bir 
süreç içinde, insan onuruyla bağdaşmayan, 
katılanların bedensel veya ruhsal yönden acı 
çekmesine ve aşağılanmasına yol açan davra-
nışlarının bir bütün halinde eziyet suçunu oluş-
turduğu gözetilmeden, suç vasfının tayininde 
yanılgıya düşülerek kasten yaralama suçun-
dan hüküm kurulması, … hatalı olup bozmayı 
gerektirmiştir.”32  şeklinde hüküm kurmuştur.

Yargıtay 8. CD 2011/3608 E. 2012/20031 
K. 18.6.2012 tarihinde vermiş olduğu kara-
rında; “Oluşa, dosya kapsamına, B... Devlet 
Hastanesi’nin 27.10.2007 günlü ve B... Adli 
Tıp Şube Müdürlüğü’nün 08.11.2007 tarihli 
raporları kapsamına göre, sanıkların muhtelif 
zamanlarda katılan A.’in 13 aylık çocuğu olan 
mağdurun vücudunda sigara söndürmek, 
ısırmak ve olay günü de arabada saatlerce

31  https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/

32  http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.html
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tek başına aç susuz bırakıp bakımını da 
yapmadan, dövüp kolunu kırmak suretiyle 
süreklilik gösteren eylemlerinin, eziyet suçunu 
oluşturduğu, ancak; işkence suçunda netice 
sebebiyle ağırlaşmış halleri düzenleyen 
TCK’nın 95. maddesine benzer bir düzenle-
menin eziyet suçunda yer almayıp TCK’nın 
96. maddesinin 2. fıkrasında nitelikli hallerin 
belirtilmiş bulunması karşısında, sonuçta 
meydana gelen yaraların niteliği gözetilerek 
TCK’nın 44. maddesi uyarınca sanıkların 
eylemlerinin bir bütün halinde TCK’nın 96/2-
a maddesinde yaptırıma bağlanan eziyet 
suçunu oluşturacağı ve yaraların ağırlığı 
nedeniyle TCK’nın 3. maddesinde yer alan 
orantılılık ilkesi ile 61. maddesinde yazılı ölçüt-
ler gözetilerek asgari haddin üzerinde ceza 
tayini gerektiği gözetilmeden, ayrıca yaralama 
suçundan da ceza tayini hukuka aykırıdır.”33  
yönünde görüş açıklamıştır.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 29.05.2018 
tarih ve 2017/14971 E.  ,  2018/10075 K. 
Sayılı kararında ise“…Mağdurun soruştur-
ma aşamasında; 19 yıldır evli olduğu eşinin, 
kendisini sürekli dövdüğünü, olay tarihinde 
de saat 23.00 sıralarında maddi sorunlar 
sebebiyle çıkan tartışmada kendisine hakaret 
ederek, yüzüne, boynuna, kulak bölgesine 
yumruk atmaya başladığını beyan ettiği, 

mağdur hakkında Şanlıurfa Devlet Hastane-
si’nce düzenlenen 30.12.2014 tarihli rapor-
da, “Boyun bölgesinde 0,5 cm. çaplarında 
sıyrık şeklinde ekimotik alanlar, daha önceye 
ait olduğunu söylediği, şu an olmadığı belli 
olan 3–4–3–3 cm. boyutlarında düzgün sınırlı 
kesi-yanık şeklinde 4 yanık izi, bir tane de 4 
cm. boyutunda yan şekilde kesi yanık, sağ 
meme üst bölgede kelebek şeklinde 4x4 
cm. boyutunda yanık izi, ayrıca sırtta hortum/
sopa izine benzer 3x1 ve 3x1 solda ve 3x1 
şeklinde sağda darp izleri mevcut, sağ kol 
orta bölgede düzgün sınırlı 2x1 cm. boyu-
tunda eski kesi mevcut olduğunun belirtildiği 
anlaşılmakla, sanığın eyleminin TCK’nın 
96/2-b maddesindeki eziyet suçunun yasal 
unsurlarını taşıyıp taşımadığı hususunun 
tartışmasız bırakılması..” 34  hususunu bozma 
gerekçesi yapmıştır.

Yine Yargıtay 2014/38485 E. 2015/15521 
K. Sayılı 30.04.2015 tarihli kararında “mağ-
durun annesi olan sanığın açık kimliği tespit 
edilemeyen kişilerle birlikte, mağdurun el ve 
ayaklarını iple bağlayıp, dövmesi, yüzünde 
sigara söndürmesi şeklindeki mağdura yö-
nelik eylemlerinin eziyet suçunu oluşturduğu 
gözetilmeden, kasten yaralama suçundan 
hüküm kurulmak suretiyle eksik ceza tayini”35  
bozma gerekçesi olarak gösterilmiştir.

33  http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.html

34 https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/

35  https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/
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Doktrinde ise söz konusu hallerde bir gö-
rüş, fikri içtima kurallarını uygulamak suretiyle 
failin daha ağır cezayı gerektiren hükümden 
cezalandırılmasını uygun bulmakta, başka 
bir görüş ise; eziyet suçunun ancak basit 
yaralama niteliğindeki fiillerin sürekli biçimde 
işlenmesi suretiyle oluşacağını kabul ederek, 
ağır yaralama hallerinde eziyet suçunun değil, 
kasten yaralama suçunun gerçekleşeceğinin 
kabul edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bir 
diğer görüş ise; sanığın eylemi klasik suç tipleri 
çerçevesinde haksızlık içeriği karşılanamayan 
ve insan onuruna yönelik saldırı bakımından 
ayrıca cezalandırmayı gerektiren bir nitelik taşı-
yorsa, bu durumda eziyet suç tipiyle korunan 
hukuksal değer de ihlal edilmiş olacağından ve 
bunun da cezai karşılığının verilmesi amacıyla, 
ilgili suç tipinin yanında ayrıca eziyet suçundan 
da ceza verilmesi gerektiğini savunmaktadır.36  

Eziyet suçu, TCK madde 232’de düzen-
lenen “kötü muamele” suçu ile karşılaştırıldı-
ğında ise madde 232/1 açısından temel farkın 

fail olduğuna dikkat çekilmelidir. Bu suçta fail 
yalnızca aynı konutta birlikte yaşayan kimse 
olabilecekken, madde 96’daki eziyet suçunun 
faili herkes olabilmektedir. 

Doktrinde diğer bir fark olarak eziyet suçu-
nun sistematik ve sürekli olması ve kastın bu 
unsurları da kapsaması gerektiği yönünde gö-
rüşler bulunmakla birlikte37  Yargıtay’ın yerleşik 
uygulamasında bir kez yaralama gibi münferit 
olayın varlığı halinde kasten yaralama suçunun 
oluşacağı, insan onuruna aykırı olmamakla 
birlikte süreklilik unsuru taşıyan kötü mua-
melelerin varlığı halinde ise madde 232/1’in 
uygulanacağı ifade edilmektedir. 38  Buna göre 
her somut olayda davranışın kötü muameleyi 
aşıp, eziyet suçu olarak nitelendirilebilecek bir 
boyuta ulaşıp ulaşmadığının da ayrıca değer-
lendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.39  Aynı 
konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine, bir 
kez de olsa kötü muamele sayılacak mahiyette 
davranışlarda bulunulması, 232/1’in uygulan-
ması için yeterlidir. 40 

36  Hakeri, Hakan, “Yeni Türk Ceza Kanununda Hayata Karşı, Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar, İşkence ve Eziyet, Terk 
ve Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçları”, http://portal.hakanhakeri.com/index.php?option= 
com_content&task=view&id=29&Itemid=1 Ayrıca bkz. Tezcan/Erdem/Önok, s.318-319

37  Artuç, Mustafa, Kişilere Karşı Suçlar, 2. Baskı, Adalet Yayıncılık, 2018, s.712-716 (akıl hastası çocuğunu iple evin bir köşe-
sine bağlayan ve evden ayrılan ebeveynin aile bireylerine kötü davranma suçunu, çocuğu sürekli bu şekilde bağlayarak gün-
lerce aç bırakıyorsa eziyet suçunu işlemiş olacağı örneği verilmektedir.)

38  Tezcan/Erdem/Önok, s.312

39  Yokuş Sevük, s.1287

40  Tezcan/Erdem/Önok, s.313
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Birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı sağ-
lığa zarar verecek ya da zarar verme tehlikesi 
oluşturacak, merhamet, acıma, şefkat ve insan 
onuruyla bağdaşmayan hareketler süreklilik arz 
ediyorsa,41  belli bir süreç içinde, sistematik 
biçimde gerçekleştiriliyorsa ve kötü muamele 
boyutunu aşarak bir bütün halinde eziyet olarak 
nitelendirilebilecek asgari bir şiddet düzeyine 
ulaşmışsa fail, fikri içtima kuralları çerçevesinde, 
eziyetten sorumlu tutulmalıdır.42  

TCK madde 232 metninde kötü muame-
lenin varlığı için süreklilik koşulu aranmamakla 
birlikte43  Yargıtay eziyet gibi kötü muamele 
suçunun da süreklilik arz eder şekilde ger-
çekleşmesini gerekli görmektedir. Örneğin 
Yargıtay 8. CD 2017/22962 E. 2017/14291 
K. 14.12.2017 Tarihli kararında “Mevcut delil 
durumu ve doktor raporu dikkate alındığında 
sanıkların eylemlerinin sistematik ve süreklilik 
arz edecek biçimde olmadığı anlaşıldığından, 
sanıkların aynı evde birlikte yaşadıkları mağdu-
ru, merhamet, acıma ve şefkatle bağdaşma-

yacak şekilde itip kakmaları, soğuk sayılabilen 
havada hortumla dışarda yıkama eylemlerinin, 
sistematik olmaması sebebiyle kötü muame-
le suçunu oluşturduğu gözetilmeden hüküm 
kurulması, hatalıdır.”44  Şeklinde karar vermiştir. 
Yine Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 16.07.2008, 
2008/16451 sayılı kararında, bir başkasıyla 
gönül ilişkisinden dolayı arasının bozuk oldu-
ğu eşiyle sık sık kavga etme, sürekli dövme, 
hakarette bulunma, dış dünyadan izole etme 
şeklindeki sanığın eyleminin TCK m.96/2-b 
maddesindeki eziyet suçunun nitelikli hali olarak 
değerlendirilebileceğini belirtmiştir.45 

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 11.004.2012 Tarih 
2012/2804 sayılı kararında ise “Sanıkların kız 
kardeşlerini aşağılayarak küçük gördükleri, 
korkutmak suretiyle baskı altına aldıkları, tehdit 
ederek kötü muamelede bulundukları ve darp 
ettikleri, süreklilik arz eden psikolojilerini bozan 
ve insan onuru ile bağdaşmayan bu davranış-
larının mağdurelerin bedensel ve ruhsal yönden 
acı çekmelerine yol açtığı anlaşılmakla..”46  fiilleri 
eziyet kapsamında değerlendirmiştir.

41  Yokuş Sevük, S.1288

42  Tezcan/Erdem/Önok, s.312

43  Dönmez, s.346

44  http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.html

45 Yokuş Sevük, s.1287

46  Yenidünya, A. Caner, “Eziyet Suçu – TCK Madde 96”, https://caneryenidunya.medium.com/eziyet-su%-
C3%A7u-tck-m-96-cfd88df9a323 , Mayıs 2020
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Disiplin yetkisinin kötüye kullanılması, (TCK madde 
232/2) ile eziyet suçunun karşılaştırılmasında ise; TCK 
madde 232/2’de düzenlenen suçun mağdur ve fail 
bakımından özgü suç olduğu, mağdurun ‘failin idaresi 
altında bulunan’ kimse, failin ise ‘büyütmek, okutmak, 
muhafaza etmek veya bir meslek veya sanat öğret-
mekle yükümlü’ kimse olabileceği görülmektedir. Eziyet 
suçunda ise fail ve mağdur herkes olabilecektir. Yine 
TCK md.232 kapsamında değerlendirilecek davranışlar 
bakımından sistematiklik ve süreklilik şartı aranmamak-
tadır.

Failin hareketi mağduru eğitme veya disiplin yetkisini 
amaçlıyor olmalıdır, hareket kişiye maddi manevi acı 
vermeyi amaçlıyorsa kasten yaralama veya süreklilik ha-
linde eziyet suçu oluşacaktır.47  Nitekim TCK md. 232 
gerekçesinde de kötü muamele veya disiplin yetkisinin 
kötüye kullanılması suretiyle gerçekleştirilen davranış 
kişide basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçünün 
ötesinde bir etki meydana getirmiş ise kasten yaralama 
suçunun uygulama alanı bulacağı belirtilmiştir. Yine fiilin 
süreklilik arz etmesi halinde ise eziyet suçu söz konusu 
olacaktır.48 

Madde metninde açık bir düzenleme bulunmamakla 
birlikte gerekçede, eziyet oluşturacak hareket”lerin “cin-
sel taciz” niteliği de taşıyabileceğinin belirtilmesi, cinsel 
saldırı ve cinsel istismar kavramlarına ise yer verilmeme-

si sebebiyle, cinsel saldırı veya cinsel istismar suçları-
nın söz konusu olduğu durumlarda failin, hem eziyet 
suçundan hem de cinsel saldırı/istismar suçundan ayrı 
ayrı cezalandırılması gerektiği belirtilmektedir.49  Yargıtay 
uygulamasında da eziyet kapsamında gerçekleştirilen 
cinsel saldırı veya cinsel istismar suçlarının eziyet su-
çundan ayrılarak, ayrıca cezalandırıldığı görülmektedir. 
Ancak cinsel taciz suçu gerekçede eziyet oluşturacak 
hareketler arasında sayıldığı için, cinsel taciz niteliğindeki 
davranışların eziyet suç tipinin içerisinde değerlendi-
rilmektedir.50  Failin eziyet suçu oluşturacak eylemleri 
yanında mağduru ayrıca hürriyetinden yoksun bıraktığı 
hallerde de yine ayrıca hürriyetten yoksun bırakma 
suçundan da sorumlu olacağı ifade edilmelidir.51 

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2020/669 E. 2020/15070 
K. Sayılı ilamında “mağdura cinsel organ gösterme, 
ayaklarını yakma şeklindeki eylemlerinin eziyet suçunu 
oluşturduğu konusundaki mahkemenin kabul ve uygu-
lamasında isabetsizlik görülmediğinden” yerel mahkeme 
kararının onanmasına karar vermiştir.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/18586 E. 2014/9078 
K. Sayılı kararında ise “Sanığın kullandığı telefon hat-
larından gönderilen mesajlara ilişkin tutulan tutanaklar, 
arama kayıtları ve tüm dosya kapsamına göre ‘özel ha-
yatın gizliliğini ihlal ve eziyet’ suçlarından kurulan beraat 
hükmünde isabetsizlik bulunmadığını ancak 

47  Tezcan/Erdem/Önok, s. 313

48  Tezcan/Erdem/Önok, s. 313

49  Yokuş Sevük, s.1286, Aynı yönde: Tezcan/Erdem/Önok, s.319

50  Dönmez, s.345

51  Yokuş Sevük, s.1286
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sanığın, katılanları farklı telefonlardan değişik zamanlarda 
devamlı aradığı, hakaret, tehdit ve cinsel içerikli mesajlar 
göndererek katılanları huzursuz ettiği, korku ve panik içinde 
yaşamalarına sebep olduğu, bu nedenle sanığın her iki ka-
tılana yönelik hakaret ve tehdit suçlarını, ayrıca katılan ...’ye 
yönelik cinsel taciz suçunu işlediği anlaşılmakla, bu suçlar-
dan cezalandırılması gerektiği”52  şeklinde görüş açıklamıştır.

Son olarak eziyet suçunda zincirleme suç hükümlerinin 
uygulanamayacağı belirtilmekle birlikte53  hareketlerin arasına 
kastın yenilendiğini gösteren belirli bir zaman dilimi girmişse, 
artık yeni bir kastla tekrar eziyet suçunun işlendiği ve bu halde 
de zincirleme suç hükümlerinin uygulanabileceğini ifade eden 
görüşler de mevcuttur.54  Birden fazla kişiye aynı hareketlerle 
(tek fiil ile) eziyet edildiği ihtimalde de zincirleme suç hüküm-
lerinin uygulanması söz konusu olabilecektir. Ancak örneğin 
ebeveynin sistematik biçimde üç çocuğunu dövmesi, tehdit 
ve hakaret etmesi halinde, üç ayrı eziyet suçu oluşacaktır.55 

Eziyet oluşturan fiiller neticesinde ölüm meydana gelmesi 
halinde; madde metninde ayrıca bir düzenleme yer alma-
dığından, failin ölümün gerçekleşebileceğini öngörmesine 
rağmen, eziyet teşkil edecek fiili işlemesi halinde, olası kastla 
hareket ettiğinin kabulü ile kasten öldürme suçu, failin kişinin 

ölmesi için eziyet teşkil eden fiili bilerek ve isteyerek uygu-
laması halinde ise kasten öldürme suçunun nitelikli hali söz 
konusu olacaktır. 56  Kasten yaralamanın neticesi sebebiyle 
ağırlaşan hallerinde ise TCK m.87 uygulama alanı bulacaktır. 
Böylece süreklilik arz eden kötü muamelede bulunan failin 
daha az ceza alarak ödüllendirilmesinin engellenmiş olacağı 
belirtilmiştir.57 

Netice olarak; eziyet suçunda, tipteki belirsizliğin gideril-
mesi ve eziyet suçunun düzenlenmesi ile amaçlanan yarara 
ulaşılabilmesi için maddenin yeniden gözden geçirilmesi 
gerektiği kuşkusuzudur.58  Düzenlenmenin amacı gözetilerek 
ve aslında daha ağır cezayı gerektiren hallerde maddedeki 
hükmün ödül olarak uygulanmasının önüne geçilmek için, 
özellikle kasten yaralama suçu bakımından klasik suç tipi çer-
çevesinde haksızlık içeriği karşılanamayan ve insan onuruna 
yönelik saldırı bakımından ayrıca cezalandırılmayı gerektiren 
durumlarda fikri içtima değil gerçek içtima uygulanması yö-
nündeki görüşler değerlendirilmelidir.59  Bunun dışında suçun 
karşılığı olan cezanın arttırılması veya eylemin ağırlığı dikka-
te alınarak, üst sınırın işkence suçunda olduğu gibi yukarı 
çekilmesi de bir başka öneri olarak sunulmaktadır. Böylece 
uygulamada somut olayın özelliklerine göre adil bir cezaya 
hükmedilmesi mümkün olacaktır.60

52  https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/

53  Tezcan/Erdem/Önok, s. 319

54  Yokuş Sevük, s.1285

55  Yokuş Sevük, s.1285

56  Yokuş Sevük, s.1286

57  Tezcan/Erdem/Önok, s.319

58  Özbek/Doğan/Bacaksız, s. 296

59  Tezcan/Erdem/Önok, s. 319

60  Dönmez, s. 354
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BİR AVUÇ KÜL
Her şiiri gibi güzel bir şiiri vardır büyük usta Nazım’ın. 
‘’Saçlarım tutuştu önce
Gözlerim yandı kavruldu.
Bir avuç kül oluverdim,
Külüm havaya savruldu . ‘’ Diyen dizeler.
Şarkıya da dökülen dizeler okunduğunda ya da dinlendiğinde 

insanın gözleriyle yüreğini yakıp kavuran bir şiir, Hiroşima’da yanan kız 
çocuğunun sesi. ’’Bir avuç kül oluveren bir kız çocuğu.’’

O ise bir avuç kül bile olamadı, külü havaya savrulamadı üzerine 
dökülen betonla.

Oysa ne hayallerle, ne umutlarla, ne beklentilerle, ne huzur bulma 
arzusuyla dolu gitmişti o gün, o eve, onunla konuşmaya.

Belki; artık kendisinden tamamen uzaklaşır, onu kendisi ile bırakır, 
bir daha aramaz unutur da yepyeni bir hayatı olur, mutlulukla, umut-
la dolu bir hayatı. 

Belki; yeniden bir araya gelirler, yeniden başlarlar her şeye. Yeni ve 
sakin bir hayatın kapısını aralayabilirler ya da sözünü verirler, mutluluk 
için birlikte mücadele ederler.

Belki; tüm kabullenişlerini haykırır kendi mutlulukları için başkala-
rını mutsuz kılmaya hakkı olmadığını anlatmaya çalışır, azmiyle bunu 
başarabilirdi belki.

Belki; yaşamının kalan bölümünde, uzun olduğunu sandığı bölü-
münde, o gencecik yaşından, yirmi yedi yılından  sonraki uzun upu-
zun bölümünde kendi mücadelesini verebileceğini artık hayatında 
onun olmaması gerektiğini anlatabilirdi O’na. 

Belki ; umutla, belki mutlulukla, belki korkuyla, belki endişeyle, 
belki öfkeyle  gitmişti çağrıldığı o eve.

Bilinmez. 
Belki bir Türk kadınıydı, belki Kürt. Belki Çingeneydi belki göçmen, 

alevi ya da sünni. Eğitimliydi veya eğitimsiz. 

Av. Rahile HORZUM
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Yüksek tahsilliydi ya da hiç okumamıştı, cahil-
di düpedüz. Güzeldi, çok güzel, erkeklerin başı-
nı döndüren bir güzellikte ya da çirkin yüzü-
ne bakılmaz bir çirkinlikte. Moderndi, açıktı, mini 
etek giyen, makyajlı bir sarışın ya da sımsıkı kapalı, 
başörtülü, hatta çarşaflı bir esmer.

Bilinmez.  
Bir kadındı. Sadece bir kadın.Yanıldığını, tanıya-

madığını, güvenemeyeceğini bilemeden giden bir 
kadın . 

Boğazı sıkıldı önce. Güçlü, acımasız öfke dolu, 
nefret dolu, hiç sevmemiş, sevilmemiş, ilgi duyma-
mış, ilgi duyulmamış iki el tarafından sıkıldı.

O an hani derler ya film şeridi gibi geçti gözleri-
nin önünden.

Ülkenin en doğusundan en batısına gelişi.
Fedakar ana babasının onu okutabilmek, cehalet-
ten de cahil geleneklerinden de kurtarabilmek için 
yaptıkları fedakarlıklar. Gelecekteki mutlu yaşam 
hayalleri, duyabileceği sevinçler geçti gitti son hızla.

Ülkede her ay öldürülen onlarca kadını duydu-
ğunda, okuduğunda, öğrendiğinde parça parça 
olurdu yüreği, ne yapabileceğini bilemeden. İsyanı-
nı haykırırken ezilirdi. 

Henüz çocukken cesedi bavula sığmadığın-
dan parçalara ayrılan Münevver’in haberlerini gör-
düğünde de, sadece kendi emelleri uğruna sapık 
canlının tecavüzüne direndiğinden yakılan Özge-
can’ın acısını duymuştu yüreğinin her zerresinde.

Sıkı sıkıya bağlı olduğu yaşamı boğazına sıkı 
sıkıya yapışan iki el sonlandırıyordu. 

Evet kabul ediyordu hatasını, bir yerlerde hata 
yapmıştı.En büyüğü de bu insan  denemeyecek 

canlıyı hayatına almak olmuştu. Hataydı işte, her-
kes hata yapardı o da yapmıştı. Bedeli çok ağır 
olan bu hatayı yapmıştı. 

O bir çift uğursuz el boğazını sıkmaya ara ver-
seydi haykıracaktı “yeter” diye haykıracaktı. Bu 
benim hayatım, benim canım. Senin benim haya-
tıma karışma hakkın yok. Benim haklarımı hele de 
yaşama hakkımı elimden alamazsın. Sadece kol-
larının benden güçlü, sadece ellerinin  benim elle-
rimden büyük, sadece bedenin benden iri olması 
bu gücünü bana uygulama hakkını vermez sana. 
Erkek olman yeterli bir sebep de değil bu gücü 
kullanman için.

Diyemedi.  
Son nefesini verdi acı içinde, çaresizlikle birle-

şen acı içinde. Verilen nefesin son oluşu, bir daha 
alınmayacağı da yetmedi, bu bile yetmedi o vahşi 
canlı için . Nasıl bir duyguysa asla anlaşılmaz yet-
medi işte. 

Ölmeliydi, yok olmalıydı bu beden. Vahşi canlı 
bu hırsla yakmaya çalıştı. Uğraştı başarama-
dı. Gidip benzin aldı canını aldığı bedenin üstüne 
döktü, tutuşmasını bekledi. Yaktı bir avuç kül yaptı 
onu. Yine yetmedi. Boğulmuş sonra da yakılmış o 
gencecik o güzeller güzeli bedeni bir bidona koyup 
üstüne beton dökerek susturabildi içindeki iğrenç 
sesi. 

Gitmek istemiyordu. Ayrılmak istemiyordu 
güzelliklerden. Bir avuç kül oldu ama külü havaya 
savrulamadı Pınar’ın. 

‘’Bir avuç kül oluverdim külüm havaya savruldu 
diyemedi.’’PINAR 
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SAVAŞ VE KADIN
Tarih boyunca ve tüm dünyada  ucuz işgücü ve cinsel bir meta 

olarak görülen kadın için yaşamın kendisi zaten fiili bir savaştır. Kadın 
baskı ve şiddetin çeşitli biçimleriyle doğduğu andan itibaren sarma-
lanmıştır. Bu şiddet, erkek egemenliğinin en koyulaşmış biçimleriy-
se, ağır kriz koşullarında çok daha belirgin şekilde ortaya çıkar. Bu 
dönemlerde, toplumsal baskının sürekliliği sağlanır. Toplumsal hayat 
içinde süreklileşmiş ve çeşitli biçimlerle karşımıza çıkan bu baskılar 
savaş gibi olağanüstü dönemlerde akıl almaz boyutlara ulaşır. Çoğu 
zaman da bu kadının ırkı-mezhebi-dini gibi farklılıkların hedef alınma-
sıyla soykırım düzeyine sıçrar. Savaşlarda savaşın güçlü tarafı inti-
kam duygularını kadın bedenine yönelen saldırılarla yatıştırmaya kalkı-
şır. Kadına verdiği her zararla hasmına üstünlük kurduğu düşüncesiyle 
hareket eder. Bu eril bakışın gözünde kadın insan değildir. Zarar gör-
düğünde sahibinin üzüleceği bir eşya, bir zevk aracıdır.

Bu eril bakışta kadının bedenine sahip olmak, karşı tarafın toprağı-
na ya da etnik kimliğine sahip olmakla eşdeğer görülür. Kadının genel 
anlamda cinsel bir meta olarak görülmesi bu bakış açısını güçlendirir. 
Kadının soyu sürdürmekteki rolü üzerinden de hareket edilerek, “düş-
man” tarafın kadınlarına yönelik tecavüz saldırısıyla, kendi soyunun 
baskın kılınması ve dolayısıyla o toplumun geleceğine hakim olunması 
hedeflenir. O nedenle savaşta kadınlar toplu tecavüzlere uğrar, hami-
le bırakılarak çocuk doğurmaya zorlanır. O kirli savaşın özneleri açısın-
dan bu, savaşın bir başka alanda kazanılması anlamı taşır.

Dünya tarihine baktığımızda bu yaklaşımın ürpertici boyutlarıyla 
karşılaşırız. ‘90’lı yıllarda Ruanda’da yaşanan soykırımda 500 bin Tutsi 
kadını tecavüze uğrar. Bu tecavüzler sonunda 5 bin çocuk dünya-
ya gelir. Bosna Savaşı “görünmeyen çocuklar” çıkardı ortaya. Bosna 
Savaşı’nın da en büyük mağdurları kadınlar ve çocuklardır. Ama 
Bosna savaşı, bu kaderi değiştirmek adına önemli bir dönüm nokta-
sı olmuştur. 

Av. Figen ÖZLER MERDER
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Savaş sonrası kadınların verdiği mücadele 
ile tecavüz ve cinsel taciz insanlığa karşı işlenmiş 
bir savaş suçu olarak kabul edilmiştir. Bu tarih-
te bir ilktir.  

Savaşta 60 bin civarında kadın tecavüze 
uğrarken 3 bin civarında erkek ve erkek çocuğu 
aynı duruma maruz kalmıştır.

Bu durum aynı döneme denk gelen diğer 
savaşlarda da farklı değildir.

BM uzmanları, Sierra Leone (1991-2002) iç 
savaşında 60 binden fazla, Liberia’da  (1989-
2003) 40 binden fazla ve Kongo Demokra-
tik Cumhuriyeti’nde 1998’den beri en az 200 
bin kadının tecavüze uğradığını tahmin etmek-
tedir. Savaş aynı zamanda zorunlu göçlere kapı 
açan, insanları kitleler halinde daha güvenli bölgelere harekete 
geçiren bir olgudur. Kadınlar ve çocuklar bu zorunlu göç esna-
sında erkeklere kıyasla daha farklı, daha özel zorluklar yaşa-
maktadırlar.

Birleşmiş Milletler 2019 raporuna göre, şu an dünyada 272 
milyon insan doğduğu yerden başka bir yerde ikamet etmek-
te ve ayrıca 70 milyon insan da zorunlu göçe maruz kalmış 
bulunmaktadır. 

Bu yıkım ve vahşetten kaçmak isteyen kadınları sığındıkla-
rı ülkelerde de farklı bir şey beklememektedir ne yazık ki. Suri-
ye’deki  savaştan kaçarak sığındıkları ülkelerde kamplarda 
kalan kadınların fuhuşa zorlandıklarını, kamp görevlileri tarafın-
dan bile yiyecek karşılığında tecavüze uğradıklarını, Türkiye gibi 
ülkelerde ikinci, üçüncü eş olarak satıldıklarını duyuyoruz.

Şanslı olup da kamplardan başka yerlere yerleşen kadın-
ları da bu sefer baskının, zorun başka türlüsü bekliyor. Ucuz 
işgücü olarak sömürülmek… Savaşın getirdiği “geleceksizlik”, 
“umutsuzluk” hissi yanında eğitim, sağlık alanlarında yaşanan 

ayırımcılık, çeşitli haklardan yoksun olma ve toplumsal dışlan-
mayla birlikte bu baskı, sosyal ve psikolojik boyutları da kapsar.

Özellikle kadına dönük toplumsal gericilik birikiminin olduk-
ça köklü olduğu ülkelerde tüm bunlar daha katmerli biçimler-
le yaşanır.

İster kırsal kesimde ister şehirde yaşasınlar kadınlar savaşın 
getirdiği ölüm, yıkım, salgın hastalık, açlık ve fakirlikten fazlasıy-
la nasibini alır. En acısı savaş bittikten sonra  hem kadınlar hem 
çocuklar mağdur olmasına rağmen kendilerini suçlayıp, dep-
resyona girip, toplum tarafından dışlanırlar ve genelde susmak, 
kabullenmek, gizlenmek zorunda kalıp yok olmak isterler.Kadın 
için adil olmayan bu dünyada, savaş zamanları da  ayrımcılığın 
ve kadına şiddetin en üst boyutuyla yaşandığı zamanlardır.Tüm 
dünyada ne zaman toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı içselleşe-
cek, kadın hakkı eşittir insan hakkı olacak, işte o zaman savaş-
ta da, barışta da, insan onurunu zedeleyen bu konuları konuş-
mayacağız.  

KAYNAKÇA: ANONİM
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Av. Figen ÖZLER MERDER

UMUT
Yağmurun  ıslatamadığı,
Su birikintisi gibidir kadın, 
Pembe kundakta yazılır
Makus kaderi

Yine de güvenir, inanır, yanılır
İnsan en çok neye üzülür
Aldanmalarına mı,
uyanışına mı

Her kadın mahkumdur 
kahraman olmaya,
törelere ,geleneklere,
ön yargılara karşı kalkan kullanmaya 

Düşüncelere hapsolmuş kara bulutlar 
elbet dağılacaklar,
Hak edilen yaşanacak 
Mücadele kazanacak 

Uyanıştır asıl olan,
son değil, başlangıçtır,
geçmiş yalan olur, şu an acı,
gelecek yeni ve arınmış sen
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TOPLUMSAL CİNSİYET 
TEMELLİ KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET SORUNSALI

Ataerkil toplum içeresinde kadınlık sadece doğmakla kazanılan 
ve erkekliğe kıyasla ikincil, zayıf, aşağı konumda bulunulan bir durum 
iken, erkeklik ise yeri geldiğinde ispatlanması gereken ve belirli aşa-
malar içeren bir süreçtir. Yani toplum içinde kadın olunurken, erkeklik 
ise ispat edilme gerekliliği duyulan bir olgudur. (Selek, 2018, s. 27-33) 
Aynı zamanda kadınlık erkeğe yetersiz kaldığı durumlarda hakaret 
olarak addedilen ve yeri geldiğinde erkeklik hiyerarşisinde dışlanan 
erkeklerin bile altında görülen ve üstünde güç kurulması hak bir top-
lumsal konumdur. Erkeğe kadınlıkla ithamda bulunmak bir hakaret 
ve erkeğin kadınlaşması istenmeyen bir durum iken, kadının erkek-
leşmesi ise toplum içerisinde bir güç göstergesi sayıldığı gibi biyolojik 
kadından daha üst hiyerarşik konum kazandığı bir durumdur. Kadın 
ya da erkek her bir bireyin daha doğduğunda sahip olduğu klitoris 
ya da penisine bakılarak biyolojik kaderi belirlenmekte ve yaşayaca-
ğı hayatın büyük bir kısmı en başından toplum tarafından yazılan ve 
bireyin üzerinde sadece ufak tefek değişiklikler yapabileceği, toplum-
sal bir senaryo olarak tayin edilmektedir. Bu senaryoda bireyin yeri-
ne getirmesi gereken toplumsal roller yer almakta ve bu roller üzerin-
de yapılmak istenilen radikal değişiklikler toplumsal sisteme bir tehdit 
olarak görülmekte, marjinal olarak yaftalanan birey düzenden sapmış 
bir unsur haline dönüşmektedir. Toplum tarafından idealize edilen bu 
kalıp içeresinde bulunmak istemeyen ve bu makûs kaderi değiştirmek 
isteyen bireylerin kaçınılmaz olarak karşılaştıkları durum ise onları bu 
ataerkil sistem içeresinde tutmaya yönelik olarak ortaya çıkan toplum-
sal cinsiyet temelli şiddettir. 

Sedat ATAK
DEÜ Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı 

Yüksek Lisans Öğrencisi



Dolayısı ile sürekli erkeklik ispatı gereksinimine ihtiyaç duyan erkek için, kadına yönelik şiddet 
zaaflarının ve zayıflıklarının arkasına saklandığı ve sırf kadın ya da kadınsılık içeren nesne olarak 
gördüğü kişilere yönelik kullanabileceği bir araçtır.

Feminist harekete paralel olarak alan yazına kazandırılan kadına yöne-
lik şiddet kavramı, başlangıçta dayak yiyen kadın terimi ile adlandırılmış 
olsa da,  daha sonra radikal feministlerin alana getirmiş olduğu ivme ile 
tüm dünyayı ilgilendiren yaşamsal bir sorun haline dönüştürülmüş ve şid-
detin sadece kadınları ilgilendiren bir sorunmuş gibi gösterilmesinin öte-
sine geçilerek erkeği de içine alacak şekilde bu kavram kadına yöne-
lik erkek şiddeti şeklinde kullanılmaya başlanmıştır. (Boyacıoğlu, 2016, s. 
127) Şiddetin özel alanla sınırlandırılmış aile içerisindeki sebepler dolayı-
sı ile ortaya çıktığını savunan görüşün aksine, erkeğe ait kamusal alanın 
çözülmesi ile birlikte, şiddetin erkek egemen ideolojinin bir sonucu olarak 
siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel yapılar ve mekanizmalar aracılığı 
ile tamamen erkeğin elinde sürdürüldüğü görüşü önem kazanmış-
tır. (Bilican Gökkaya, 2009, s. 169) Ancak uygulanan bu şidde-
tin kadın ya da erkeklikten öte bir kavram olduğunu vurgula-
mak adına son yıllarda kadına yönelik şiddet kavramı kadını, 
erkeği ya da cinsel yönelimi farklı olan bireyleri de içerisine ala-
cak şekilde şemsiye bir kavram olan toplumsal cinsiyet temelli 
şiddet başlığı altında ele alınmaya başlanmıştır. Şiddetin evren-
sel ve toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir sorun olduğu-
nun altını çizen bu kavram, kadın ya da erkeğin değişmesinden 
ziyade toplumun ve toplumun cinsiyetlere yüklemiş olduğu top-
lumsal cinsiyet rollerinin değişmesi ile şiddetin ve bu şiddete sebe-
biyet veren eşitsizliklerin ortadan kalkacağına odaklanan bir yakla-
şımdır.  Dolayısı ile toplumsal cinsiyet temelli şiddet gücünü toplum 
içerisindeki iktidar eşitsizliklerinden alan ve bir bireyin başka bir 
birey üzerinde uyguladığı bir durum olmaktan öte, toplumdaki 
baskın grubun üyelerinin, zayıf olarak gördükleri diğer grup-
ları baskı altında tutmak amacı ile uygulamış olduğu politik 
bir araç olarak görülmektedir.(Açıkel, 2009, s. 1)
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Kadınların var olabilme ve sesini duyurabil-
me mücadelesi asırlardır devam etmekte ve bu 
süreçte kadınların varlığına, haklarına ve bağım-
sızlığına engel teşkil eden en büyük etken ise eşit 
olmadığının yüzüne haykırılması anlamına gelen 
kadına yönelik şiddettir. Kadına sırf kadın oldu-
ğu için uygulanan düşünsel, fiziksel, psikolojik, 
ekonomik ya da sosyal şiddet; kadının özgürlü-
ğü, onuru, güvenliği, yaşam hakkı ve bedensel 
bütünlüğünü tehdit etmekte ve bir insan hakla-
rı ihlali oluşturmaktadır. (Baydur & Ertem, 2006, 
s. 91-92) Kadının sırf kadın olduğu için çağ-
lar boyunca maruz kaldığı bu eşitsizliklerin görü-
nürdeki yüzü olan bu şiddet bazen topluma 
yerleşmiş gelenek, görenek ve ahlak kurallarıy-
la yaşatılmaya çalışılır ki, kadının üzerinde bulu-
nan toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden görmüş 
olduğu bu toplumsal şiddet mücadele edilme-
si en zor şiddet türüdür. Çünkü burada erke-
ğin kendinde bulduğu güç, fiziksel, ekonomik 
ya da duygusal olarak sadece kendisine ait olan 
bir güç değil, tüm toplum tarafından da destek 
gördüğü, kendini aklayabildiği ve güçlü hissetti-
ği toplumsal bir güçtür. (Akkuş & Yıldırım, 2018) 
Erkeğin ve eril zihniyetin göstermiş olduğu, gücü-
nü toplumsal cinsiyet rollerinden alan ve kadının 
yaşam hakkının elinden alınmasına kadar uza-
nan bu şiddet, kimi zaman namus kisvesi altında 
meşrulaştırılmaya, daha masumane, daha kabul 
edilebilir bir durummuş gibi gösterilmeye çalışı-
lır. Oysaki namus kılıfı altında gerçekleşen bu şid-
det bazen o kadının öldürülmesine kadar uzan-
makta; sadece o şiddetin mağduru kadına değil, 

bütün kadınlara, dahası bütün insanlığa karşı 
işlenmiş bir suç ortaya çıkmaktadır. (Baydur & 
Ertem, 2006) Neyin normal neyin anormal oldu-
ğu, kimleri sevmemiz gerektiği, kimlerle aile kura-
cağımız, hangi yaşta evlenmemiz gerektiği, kim-
lere saygı göstermemiz ya da kimleri etkiniz altına 
alabileceğimiz, hangi işleri yapacağımız, hangi 
alanlarda bulunabileceğimiz ve hatta ne zaman 
konuşup, ne zaman susacağınız daha çocukluk 
yaşlarımızdan itibaren istemesek dahi etrafımız-
da bulunan toplumsal cinsiyetlendirme mekaniz-
maları ile bizlere empoze edilmektedir. Dolayısı 
ile bireyler etraflarında örülü olan toplumsal cinsi-
yet rolleri ile sürekli bir kalıp içeresinde bulunma-
ya zorlanmakta ve bu kalıbın dışına çıkmamala-
rı için en ufak bir sapma gösterdiklerinde şiddet 
aracılığı ile zorla bu sistemin içerisinde tutulmaya 
çalışılmaktadırlar. Ataerkil düzenin devam edebil-
mesi için egemen grubun elinde bulundurduğu 
bu üstünlük ve itaat altında bulundurma durumu, 
korunması ve kültürel normlar ile gelecek kuşak-
lara aktarılması gereken bir durumdur. Sebebin 
adı töre, namus ya da ihtiras olsun fark etmek-
sizin; kadının özgürleşmesi eril sisteme karşı bir 
saldırı ve tehdittir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
temel nedeni toplumsal sistemin erkek egemen 
güç yapısıdır. Eril iktidar cennetten düşüşe neden 
olan Havva üzerinden kutsallık odakları yaratma-
ya devam etmekte; eril düzende cinsiyet eşitsiz-
liğini üreterek kadını edilgen kılmakta, bedeni ve 
hayatı üzerindeki özerkliğinin engellenmesi sure-
tiyle bu erkek egemen yapının devamlılığını sağ-
lamaktadır.
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Feminist kazanımlarla birlikte şiddetin sadece aile bağla-
rı ilişkileri içerisinde gerçekleşen şiddetten daha öte bir kav-
ram olduğunu belirtmek amacıyla aile içi şiddet kavramı yerine 
ev içi şiddet kavramına vurgu yapılmaya başlan-
mış olsa da şiddetin en çok kutsallık odak-
ları içerisine oturtulan aile içerisinde görü-
lüyor olması yadsınamaz bir gerçektir.
(Boyacıoğlu, 2016, s. 127) Toplum-
sal cinsiyet eşitsizliği kadınlar üzerin-
de o derece büyük bir tezat oluştur-
maktadır ki, eril zihniyetçe kadının 
en çok ait olduğu ve kendini güven-
de hissetmesi gereken, kimi zaman 
sığınacak bir liman olarak gördüğü 
ve dokunulamaz özel bir alan oldu-
ğu ileri sürülen evinde, şidde-
tin en çoğu ve en uç boyut-
ları vuku bulmaktadır. Ve işin 
en kötüsü bu şiddet kadı-
nın en yakınındaki ve güven-
diği erkeklerden, babasın-
dan, kardeşinden, evladından ve 
en çok da hayat arkadaşı olarak gördü-
ğü eşinden gelmektedir. (Başbakan-
lık, 2008, s. 11) O derecedir ki beyaz 
gelinlikler içerisinde evlenip, çoluk 
çocuğa karışıp, dertsiz, keder-
siz, mutlu mesut yaşayacağının 
hayallerini kurduğu, toplumsal 
cinsiyet rolleri ile örülü üto-
pik bir dünya düşlediği evde, 
beyaz atlı prens kimi zaman 
kabuslarını süsleyen bir kara-

basana, kimi zaman tecavüzcüsüne, kimi zamansa celladı-
na dönüşüp distopik bir hayat yaşatmaktadır kadına. İlkokul 
çağlarından itibaren bizlere toplumun en küçük ve en önem-

li yapı taşının aile olduğu bilinci ezberletilmeye çalı-
şılmıştır. Ancak toplumu oluşturan ailenin içe-

risinde gerçekleşen en ufak bir problem 
ailenin bütün bireylerini etkilemekte ve 

aile ilişkilerini zedeleyen bu çarpıklık, 
bütün toplumun yapısını değiştirme-
ye başlamaktadır. Şiddetin yaşandı-
ğı ortamda psikolojik yönden sağlık-
sız olan yetişkinler sağlıksız çocuklar 

yetiştirmekte, aile içerisinde yaşa-
nan bu travmatik durumlar ailenin tüm 

bireylerini etkilemeye başlamaktadır. Daha 
sonrasında ise bu sağlıksız durumlar aile 

bireylerinin gerek iş, gerek özel hayat, 
gerekse toplumsal alanda iletişim 

halinde olduğu insanlara da sirayet etmek-
te ve bu sağlıksız ilişki toplumun geneline 

yayılarak toplumun yapısını bozmaya başla-
maktadır. 

Son yıllarda yapılan araştırma ve istatistiklere bakıl-
dığında kadına yönelik şiddet giderek artan oranlarda bir eği-
lim göstermektedir. Kadına yönelik şiddet istatistiklerindeki 
bu artışların yaşanan şiddet olaylarının sayısının artmasından 

mı, yoksa yetkili mercilere bildirilen şiddet olaylarının sayısı-
nın artmasından mı kaynaklandığı sorunsalı irdelenmesi 

gereken bir konudur. Kadına yönelik şiddet konusun-
daki istatistiksel artışların arka planında üç sebep 

bulunabilmektedir. Bunlardan birincisi gerçek artış 
sebebiyle rakamların artıyor olması ihtimalidir. 
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Yaşanan ekonomik, sosyal ve politik sebep-
ler sonucunda, kadına yönelik şiddet olayları artış 
göstermeye devam edebilmektedir. Ayrıca hala 
daha yasaların etkin işlememesi, kadın hare-
ketine karşı anti bir eril mücadelenin söz konu-
su olması ve kadınların bu konuda bilinçlenmesi-
ne rağmen şiddet gösterenlerin aynı bilince sahip 
olamaması ve hala kadın üzerindeki tahakkümle-
rini sürdürmeye çalışması sebebiyle kadına yöne-
lik şiddet vakaları gün geçtikçe artmaktadır. İkinci 
bir ihtimal ise, literatürde yapılan kadına yöne-
lik şiddet çalışmaları ve kadın hakları kazanım-
ları ile birlikte, şiddet tanımı gün geçtikçe daha 
kapsamlı ve geniş bir hale dönüşmekte; şid-
det sadece fiziksel somut bir olgu olmanın ötesi-
ne geçip, psikolojik, sosyal ve ekonomik boyut-
lara da uzanan soyut bir olgu haline gelmektedir. 
Böylece şiddetin artan çeşitliliği ile birlikte daha 
önce bastırılan ve bir diğer ifade ile karanlığın 
arka yüzünde kalan tüm duygu ve davranışlarda 
şiddetle ilişkilendirilmeye ve gün ışığına çıkma-
ya başlamıştır. Daha önce şiddet olarak adlan-
dırılmayan birçok konunun şiddet olgusu içe-
resinde yer almaya başlaması ile birlikte kadına 
yönelik şiddet istatistiklerinde sayısal bir artış-
ta yaşanmaktadır. Bir diğer ihtimal ise, kadınların 
bilinçlilik seviyesinin, eğitim düzeyinin, dayanışma 
gücünün, değişen yaşam pratiklerinin artması ve 
diğer yandan iletişim araçlarının, başvuru yolları-
nın ve medyanın görünürlüğünün artması ile bir-
likte değer yargıları değişime uğramış ve şiddet 
özel alanda sindirilip bastırılan bir olgu olmaktan 
çıkıp, tüm kamusal alanı ilgilendiren bir toplum-

sal sorun haline gelmiştir. Bu sayede şiddet daha 
görünür ve bildirilebilir hale geldiği için istatistik-
sel olarak da günden güne artma eğilimindedir. 
(Kılıç, 2019, s. 1-3)

Şiddet sadece bedende vücut bulan bir 
eylem değildir. Bazen kişin görmüş olduğu şid-
det sebebiyle ruhunda oluşan yaralar daha derin 
ve ulaşılması güç bir yerde bulunabilir ve bu ruh-
sal yaraların onarılması uzun ve meşakkatli bir 
süreç alabilir, dahası kadının yaşamında telafi-
si güç hasarlara neden olabilir. Kendisini şiddete 
maruz kaldığında yalnız hisseden kadının çeşit-
li sebeplerle bu durumu içselleştirmesi ve nor-
malleştirmesi, şiddeti sıradan ve sistematik bir 
hale getirmektedir. Ataerkil yapı içerisinde gerek 
aile gerekse toplum içerisinde kadınların görmüş 
oldukları şiddet karşısındaki çaresizliğini gören 
kadın, bu durumu normalleştirmekte ve erkeğe 
itaat etmesi gerektiğini öğrendiği bu süreç gide-
rek içinde mücadele edilmesi zor bir duruma 
dönüşmektedir. (Gök, 2015, s. 461)Diğer yan-
dan eşitsiz güç ilişkileri sebebiyle toplumsal cin-
siyet rollerinden kaynaklı görevlerini yerine geti-
remediklerini düşünen kadınlar kendilerini suçlu 
görüp, şiddeti hak ettiklerini düşünmekte ve bu 
sebeple suskun kalıp şiddetin meşrulaşmasına 
neden olabilmektedirler. Görmüş oldukları şid-
detten dolayı utanmaları, aile sırlarını açığa çıkar-
mak istememeleri, eşlerinin alaylı ifadelerine ve 
yeni şiddet vakalarına maruz kalmak istememe-
leri, devlet mercileri ve hukukun kendilerini koru-
yamayacağı önyargısı, ekonomik sebepler, 
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sokakta kalma, çocuğuna bakamama, aile 
bireyleri tarafından dışlanma gibi korkular sebebiy-
le kadınlar resmi makamlara müracaat etmekten 
çekinmektedirler. (Bilican Gökkaya, 2009, s. 170) 
Dolayısı ile kadınlar şiddete maruz kaldıklarında 
harekete geçmek yerine, genellikle şiddeti içsel-
leştirmekte ve normal olarak gördükleri bu davra-
nışın ardından hayatlarına kaldıkları yerden devam 
etmektedirler.

Kadınların şiddeti içselleştirmelerinin temelin-
de yatan sebeplerden en önemlisi ise kadının yal-
nızlık duygusudur. Kadınların yalnız olmadıklarını 
düşünerek, şiddetin daha en başında deneyimle-
rini ve ruhsal acılarını paylaşmaları ve ufakta olsa 
bu durumun içinden kurtulabilmek adına bir adım 
atmaları, şiddetin sistematik hale dönüşmesi-
ni engellemekte ve mücadele alanını genişleterek 
kadını güçlendirmektedir.(Başbakanlık, 2008, s. 
11)Diğer yandan kadının kendi içinde ruhsal ola-
rak çözmeye çalıştığı sorunlar, dile getirildiği an 
dışa vurulmakta ve birden fazla kişi tarafından bili-
nirlik kazandığından kadının üzerindeki manevi 
yükü azaltmakta ve başkaları ile dayanışma saye-
sinde daha güçlü bir direnç mekanizması orta-
ya çıkmaktadır. Bu konuda kadınların yalnız olma-
dığı farkındalığının yaratılabilmesi için başta kadın 
örgütleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve 
kuruluşları ve özellikle medyaya önemli bir rol düş-
mektedir. Türkiye’de son yıllarda kadın hakla-
rı konusunda elde edilen gerek hukuksal, gerek-
se politik kazanımlarla kadına yönelik şiddet daha 
görünür hale gelmeye başlamış ve buna yönelik 

mücadele daha da güçlenmiştir. Kadınlar şiddete 
maruz kaldıklarında yalnızlık hissiyatından uzakla-
şarak psikolojik ve hukuksal konularda hem devlet 
hem de STK’lar aracılığı ile destek almaya, hakla-
rı konusunda bilinçlenip diğer kadınları da bilinç-
lendirmeye ve toplumsal bir bilinç yaratmaya baş-
lamışlardır.

Sebebi ne olursa olsun günümüzde kadı-
na yönelik şiddet günden güne artan ve ivedi-
likle mücadele edilmesi gereken bir sorun teşkil 
etmektedir. Dolayısı ile şiddetin hiçbir türlüsü kabul 
edilebilir değildir ve toplumun tüm mekanizmaları 
ile bu şiddet olgusuyla mücadele edilmesi gerekir 
Kadının toplum içerisinde güçlendirilebilmesi için 
toplumun bütünsel bir dönüşümünün söz konusu 
olması gerekmektedir. Dönüşümün sadece hukuki 
olarak yasalar üzerinde gerçekleşmesi tek başına 
yeterli olmamakta, devletin gerek yapısal gerekse 
politik önlemler alması ve var olan sistem üzerin-
de yenilik ve değişiklikler yapması gerekmektedir. 
Diğer yandan kadına yönelik şiddet konusun-
da kadının bilinçlendirilmesi ve eşitlik konusunda 
harekete geçirilmesi kadar, erkeğin şiddet konu-
sunda dönüştürülmesi ve erkeği şiddete yönelten 
sebeplerin deşifre edilmesini sağlayan akademik 
çalışmaların alana kazandırılması da büyük önem 
arz etmektedir. Bu sebeple toplum içerisinde-
ki tüm grupların ve farklılıkların kabul gördüğü ve 
erkek ve kadının aynı amaç doğrultusunda birlik-
te hareket ettiği bir toplumsal cinsiyet mekanizma-
sı oluşturulabilmesi adına toplumsal bir farkındalık 
uyandıracak adımlar atılması gerekmektedir. 
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Ayrıca kadının ikincilleştirildiği ve erkeğe bağımlı kılındığı ataer-
kil sistemler yapı bozumuna uğratılmalı ve kadının tamamen özgür-
leştiği eşitlikçi sistemleri destekleyen devlet politika ve programla-
rı geliştirilmelidir. (Gök, 2015, s. 463)  Bu konuda ayrıca medyanın 
bireyler üzerindeki yönlendirici rolü unutulmamalı, kadına yöne-
lik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması 
adına medyaya belirli farkındalık yaratma sorumluluğu yüklenmelidir. 
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Av. Zerrin Şenyıl KALE

CİNSEL İSTİSMARIN 
AFFI OLMAZ

“Yetişkin bir insan ölü bir çocuk değil, yaşamayı başarmış bir 
çocuktur.”  Ursula K. Le Guin 

Son aylarda ülke gündemini meşgul eden, basında, mecliste, kamu-
oyunda tartışılan ve “cinsel istismar af yasası”  olarak bilinen tasarı, cin-
sel istismara maruz bırakılan çocuklarla faillerinin evlendirilmesini, failleri-
nin affedilmesini öngörmekte ve önünü açmaktadır. 18 yaşından küçük bir 
birey ehliyet alamazken, vakıf kuramazken, kefil olamazken, bağışta bulu-
namazken, zarar göreceği düşünülen bazı mekanlara giremez ve bazı tüke-
tim maddelerini satın alamazken, bu tasarının yasalaşması halinde, çocuk-
lar cinsel, fiziksel, ekonomik, psikolojik istismara maruz kalmanın yanı sıra 
eğitim, sağlık, gelişme gibi bir çok temel haklarından yoksun bırakılacaklar-
dır. Bu durum da çocukların “evlilik” ve “aile” adı altına “meşrulaştırılan” suç 
yerlerine kapatılmasına ve bu mekanların faillerin “korunağı” durumuna geti-
rilmesine yol açacaktır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6/1-c maddesi uyarınca 18 yaşı-
nı doldurmamış kişi çocuktur. Yine 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 
3/1-a maddesi uyarınca daha erken yaşta ergin olsa bile, 18 yaşını doldur-
mamış kişi çocuktur. Bu iki hüküm birlikte değerlendirildiğinde; 18 yaşını 
doldurmamış her insan çocuk sayılmıştır. Kişi 18 yaşından önce ergin (reşit) 
olsa da çocuk sayılmaya devam edecektir. Bu anlamda; 4721 sayılı Türk 
Medeni Kanunu’nun 11. maddesinde erginlik (reşitlik) yaşı 18 olarak kabul 
edilmiş, 12. maddesinde 15 yaşını doldurmuş kişinin anne ve babasının 
rızası ile ve mahkemenin onayı ile ergin kılınabileceği, 16 yaşını doldurmuş 
kişinin hâkim kararı ile, 17 yaşını doldurmuş kişinin ise anne ve 

18 YAŞINA KADAR HER BİREY ÇOCUKTUR!
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babasının rızası ile evlenebilece-
ği kabul edilerek evlenmenin kişi-
yi ergin kılacağı belirlenmiş ise de, bu 
durumlarda dahi ergin kılınan kişinin 
çocuk olma hali devam edecektir. 
16 yaşında evlenmiş ve bu nedenle 
ergin sayılmış kişi ile 15 yaşında yar-
gısal karar ile ergin kılınmış kişi TCK 
ve ÇKK bakımından çocuk olmaya 
devam edecektir.

TMK, TCK ve ÇKK arasındaki 
uyumsuzlukların giderilmesi ve mev-
zuatın uluslararası insan hakları ve 
çocuk haklarına dair sözleşmeler-
le uyumlu hale getirilmesi ve huku-
kumuzun kendi içindeki bu tutarsız-
lık gündemimiz olması gerekirken ne 
acı ki çocuk istismarcılarına af çıkarıl-
ması konusu gündem olmakta ve bu 
tasarıyı gündeme getirenler yasalar-
daki bu  tutarsızlıktan da cesaret almaktadırlar. 

14 Ekim 1985 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan BM 
Kadınlara Karşı Hertürlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 
(CEDAW)’nin “Evlenme ve aile ilişkileri alanındaki haklar” başlık-
lı 16.maddesinin 2.fıkrasının orijinal metni;

Md.16/2 The betrothal and the marriage of a child shall 
have no legal effect, and all necessary action, including legis-
lation, shall be taken to specify a minimum age for marriage 
and to make the registration of marriages in an official registry 
compulsory.

Bu metnin Türkçe çevirisi ise şöyledir;
Md.16/2“Çocuğun nişanlandırılması ve evlendirilmesi hiç-

bir hukuki/yasal sonuç doğurmaz; asgari evlenme yaşını tespit 

etmek ve evliliklerin resmi sicile kaydının zorunlu hale getirilmesi 
için yasama tedbirleri de dahil gerekli tüm işlemler yapılır.”

Bu metinde hiçbir şekilde “erken” sözcüğü geçmemesine 
karşın yine aynı Resmi Gazete’de  yayınlanan Türkçe metninde  
çevirisi “Çocuğun erken yaşta nişanlanması veya evlenmesi-
nin……….” şeklinde yapılarak orijinal metinde olmayan “erken” 
sözcüğü eklenmiştir. 

Sözleşmenin geçerli olduğu diller arasında Türkçe yoktur. 
Yani Türkiye için bağlayıcı olan tabi ki sözleşmede belirtilen dil-
lerdir... 

Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz’ın “Ulusalüstü İnsan 
Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş” adlı eserinde bu 
konuya ilişkin açıklamasında; 
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“Kadınlara Karşı Hertürlü Ayrımcılığın Önlen-
mesi Sözleşmesi’nin  (md16/2) normuna birkaç 
nedenle özellikle dikkat etmek gerekir. Birincisi,  bu 
norm sözleşme içindeki haklara ilişkin tüm norm-
lar arasında belki de biricik örnek olarak ayrıksı bir 
hükümdür.

Bu sözleşmedeki hükümlerin hemen neredeyse 
tamamı Taraf Devletlerin alması gereken önlemlere 
işaret eder biçim ve içerikte formüle edilmiştir. Mad-
delerdeki cümlelerin öznesi “Taraf Devletlerdir. Onun 
içindir ki tıpkı Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar 
Sözleşmesi hükümlerinde olduğu gibi formüle ediliş 
biçimi bakımından “program hüküm” şeklinde ifade 
edildiği söylene gelmektedir. Bu tespitlerden çıkan 
sonuca göre  Sözleşme Md.16/2’nin başındaki 
ilk cümle hükmü, Sözleşmeye rengini veren genel 
ifade biçiminden farklılaşıyor. 

İkincisi bu norm emredici şekilde çocuğun 
nişanlandırılması veya evlendirilmesinin    hiçbir 
“hukuki/yasal sonucu olmayacaktır”, yani bir huku-
ki sonuç doğurmayacaktır demektedir. Sözleşme 
hukukuyla üstlendiği yükümlülükler çerçevesinde 
Taraf Devlet iç hukukunda bu tür fillere cevaz vere-
cek bir işlem yapamayacaktır. Bunun hukuk man-
tığındaki uzantısı da çocukların nişanlandırılması ve 
evlendirilmesinin ulusal mevzuatta yasaklanmasıdır. 
Yasak ise yaptırımından koparılamaz.

Üçüncüsü , Sözleşme Md.16/2 nin başında-
ki ilk cümle hükmü bu mahiyetiyle sadece Devle-
te bir yükümlülük getiriyor olmaktan çıkmaktadır. 

Birey bakımından da talep edilebilir bir hakka kapı-
yı açmaktadır.

Dördüncüsü, cevabı aranması gereken soru 
cümlede geçen “çocuk” teriminden ne anlaşılacağı-
dır. Bunun cevabı BM Çocuk Hakları Sözleşmesi1.
Maddesindedir. 18 yaş sınırı. Ulusalüstü İnsan Hak-
ları Hukuku açısından ele alındığında Md.16/2’nin 
başındaki cümleyi “18 yaşın altındaki bir kişinin/ 
(çocuğun)  nişanlanması ve evlendirilmesinin hiçbir 
hukuki/(yasal) sonucu olmayacaktır” şeklinde oku-
mak ve anlamak uygun olur. (1)

Ayrıca CEDAW Komitesinin 1994 yılında çıkardı-
ğı Genel Tavsiye No:21’de bu konuda 18 yaş sınırı-
nın benimsendiği anlaşılmaktadır.”

Çocuk Hakları Sözleşmesi ve CEDAW Birleş-
miş Milletler çatısı altında oluşturulmuş sözleşmeler-
dir. Bu sözleşmeler taraf devletlere 18 yaş altındaki 
bireylerin evlenmelerine izin veren yasal düzenleme-
leri ortadan kaldırma yükümlülüğü yüklemektedir. 
Yani kısacası Türkiye’de 16 ve 17 yaşında evlen-
meye izin veren yasal düzenlemeler çok açık ve net 
bir şekilde BM Kadınlara Karşı Hertürlü Ayrımcılı-
ğın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)’nin emredici 
norm niteliğindeki Md.16/2’ye aykırıdır. 

Anayasa’nın 90.maddesine göre taraf olduğu-
muz Uluslararası sözleşmeler iç hukuk normu oldu-
ğu için de şu an Türkiye’de hiçbir aile mahkemesi 
hakiminin evlenmeye izin vermeye yetkisi yoktur ve 
bu talepler reddedilmelidir.
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Yine tarafı olduğumuz ve çekincesiz olarak imza-
lanarak 2012 yılı Nisan ayında Resmi Gazete’de 
yayınlanan  “Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel 
İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konse-
yi Sözleşmesi” diğer adıyla da “Lanzarote Sözleşme-
si”’nde  cinsel istismar tanımlanmakta ve çocukların 
cinsel istismardan korunması için her düzeyde alın-
ması gereken önlemler yer almaktadır.

Son yıllarda, yasalarla güvence altına alınan kadın 
ve çocuk hakları, artan bir şekilde saldırıya maruz 
kalmaktadır. Bu saldırılar CEDAW,  BM Çocuk Hak-
ları Sözleşmesi, LANZAROTE Sözleşmesi, İstanbul 
Sözleşmesi gibi Uluslararası Sözleşmelere, dolayı-
sıyla da Anayasa’ya ve Kadınların ve çocukların şid-
detten korunması usullerini düzenleyen 6284 Sayı-
lı Yasaya da saldırı niteliği taşımaktadır.   

Bir yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı katıldığı televizyon programında Türkiye’de-
ki doğurganlık oranını yükseltmek için evlilik yaşı-
nın erkene alınmasına dair çalışmalar olduğunu ifade 
ederken diğer yandan Türkiye Eşitlik ve İnsan Hakla-
rı Kurumu Başkanı da çocuk yaşta evlenmeleri savu-
narak bunun cinsel istismar olmadığını ifade edebil-
mektedir. 

2016 yılından bu yana defalarca gündeme geti-
rilen, çocukların istismarcılarıyla evlenmeleri halin-
de cezasızlık getirmeye yönelik yasa teklifinin meclise 
sunulacağına ilişkin haberler üzerine başlayan tar-
tışmalar sürerken, bunun bir daha asla sözünün bile 
edilmemesi gerektiğine dair mücadele de hukukçu-
lar, kadın örgütleri ve sivil toplum örgütlerince  sürdü-

rülmektedir. 

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği’nin 
açıklamalarında değinildiği üzere  çocukların ruhsal 
ve bedensel sağlıklarına zarar verdiği birçok bilim-
sel açıklamayla ortaya konulan on sekiz yaş önce-
si  evlilikler çocuklarda gelişimsel,  ruhsal olarak bir-
çok olumsuzluğa yol açmaktadır. On dokuz yaşına 
gelmeden çocukluk yaş döneminde evlenenler-
de okuldan ayrılma, eğitim yaşamının bitmesi, aile 
içi şiddet görme, erken gebe kalma ve buna bağlı 
doğum komplikasyonları ve ölüm riskleri daha yük-
sek olmaktadır. Gelişimsel olarak hazır olmama-
sı çocuğun ve ergenin cinsellik normlarıyla ilgili kar-
maşa yaşamasına, zarar görmüş bir cinsellik algısına 
sahip olmasına yol açmaktadır. 

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Ensti-
tüsü’nün 2014 yılında yapmış olduğu ve Kasım 
2015’de yayınlanan ve Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün 
yararlanıcısı olduğu  “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet 
Araştırması” raporunda; erken yaşta yapılan evlilikle-
rin, kadınlar daha erken doğurganlık riskine girdikle-
ri için sağlıkları üzerinde  ciddi ve olumsuz sonuçları 
olduğu, erken yaşta evliliklerde cinsel, fiziksel ve psi-
kolojik şiddet olaylarına daha sık rastlandığı belirtil-
mektedir. Bu raporda erken yaşta evliliklerin şiddet-
le ilişkisi ayrıntılı bir şekilde irdelenmiş, 18 yaşından 
önce evlenenlerin yaklaşık yarısının fiziksel şiddete, 
beşte birinin de cinsel şiddete uğradığı, eğitim düze-
yinin artmasının da fiziksel ve cinsel şiddete maruz 
kalma yüzdelerini azalttığı vurgulanmıştır. (2)
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Türkiye’de 18 yaşın altında evliliklerin sosyal 
olgu olduğu, örf, adet ve geleneklerin bu yönde 
olduğu iddiası da Sosyal Bilimlerin metodolojisine 
uygun olarak yapılan araştırmalarla ve saha verile-
riyle örtüşmemekte ve temelsiz bir söylem olmak-
tan ileri gitmemektedir. 

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Ensti-
tüsü’nün 2018 yılında yapmış olduğu ve Kasım 
2019’da yayınlanan “Türkiye Nüfus ve Sağlık Araş-
tırması” verilerine göre “Türkiye’de son 20 yıldır 
evlenme yaşı düzenli olarak artmaktadır. Bu durum 
kuşaklar arası ortanca ilk evlenme yaşı farklarından 
görülmektedir.  (cevaplayıcıların yarısının evlenmiş 
olduğu yaş/ örneklem 20-49 ve 25-49 yaş arası 
kadınlar)

Ortanca yaş 40’lı yaşlarının sonlarındaki kadın-
lar için 20.8 iken 20’li yaşların sonlarındaki kadın-
lar için 22.7 dir. Ayrıca 2018 Türkiye Nüfus ve Sağ-
lık Araştırması’nın önceki araştırmalar ile 25-49 yaş 
aralığındaki kadınlara ait bulgular açısından karşılaş-
tırması da evliliğin ertelenmesi eğilimini doğrulamak-
tadır. İlk evlenme yaşı 1993 TNSA ve 2018 TNSA 
arasında 2 yaştan fazla artmıştır. (3)

Bu araştırma Türkiye’de  yaş, okuryazarlık,  eği-
tim, çalışma,  evlenme, anne ve bebek sağlığı, bes-
lenme arasındaki bağlantıları ve biyodemografik risk 
faktörlerini çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır.

Kamuoyunda yaratılmak istenen algının aksi-
ne muhafazakar kesim de erken yaşta evliliğe sıcak 
bakmamaktadır. Kendilerini Müslüman feminist ola-
rak adlandıran Havle Kadın Derneği’nin gündem-
deki yasa değişikliği taslağı ile ilgili olarak Türki-
ye örneklemini yansıtan 2 bin 700 kişiyle yaptıkları 

ve sonuçlarını  Haziran 2020 ayında yayınladıkla-
rı  ankete göre  toplumun büyük bölümü ideal evlilik 
yaşını kadınlar için 24, erkekler için 26 olarak görür-
ken “bir kızınız olsa ya da varsa kızınızı 18 yaşından 
önce evlendirir misiniz”  sorusuna %91.8 “hayır” 
derken, %7.1’i “emin değilim” demiştir. (4)

TÜİK’in  17 Nisan 2020’de yayınladığı İstatistik-
lerle Çocuk, 2019 Haber Bülteni’ninde yer alan bil-
giye göre ise;

“Türkiye’de 16-17 yaş grubunda olan kız 
çocuklarının “resmi” evlenmelerinin toplam resmi 
evlenmeler içindeki oranı 2009 yılında %8.1 iken  
bu oran 2019 yılında %3,1’e düşmüştür.” (5)

TÜİK’in 21 Temmuz 2020’de açıklamış olduğu 
“Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İsta-
tistikleri” ne göre 2019 yılında güvenlik birimlerine 
suç mağduru olarak gelen 206 bin 498 çocuğun 
%57,6’sı yaralama, %15,2’si cinsel suçlardan mağ-
duriyet yaşamıştır. 

Adalet Bakanlığı’nın Haziran 2020’de yayınladığı 
Adli Sicil İstatistiklerine göre Türkiye genelinde 2019 
yılında ceza mahkemelerine açılan davalardaki top-
lam çocukların cinsel istismarı suç sayısının 22.689 
olduğu görülmektedir. (6) Çocuğun cinsel istismarı 
suçundan açılan dava sayısında yaklaşık %29 ora-
nında bir artış söz konusudur.

Gerek yukarıda verilen istatistiki verilere gerek-
se de Sosyal Bilimlerin metodolojisine uygun olarak 
yapılan araştırmalara ve saha verilerine göre Türki-
ye’de  evlenme yaşının sürekli artmakta olduğu ve 
çocuklara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı işle-
nen suçlarda artış yaşanmakta olduğu son dere-
ce açıktır. 
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Ülke gerçekliği böyleyken Anayasa Mahkemesi 
27 Mayıs 2015 de resmi nikah yapılmadan dini nikah 
kıyanlara dair cezayı düzenleyen TCK.’nın 230. mad-
desinin 5. Ve 6.fıkralarını iptal etme kararının gerek-
çesinde “”aile hayatının gizliliğini, başkalarının gözle-
ri önüne serilmemesi hakkını koruduğunu ve resmi 
makamların özel hayata müdahale edememesi hak-
kını koruduğunu” vurgulamıştır. 

Bu iptal kararı bugün gündeme getirilen TCK 
103’e dair yapılmak istenen düzenlemenin başlan-
gıç adımlarından biri olmuştur. Devletin görevi çocuk-
ların cinsel istismara maruz kaldığı veya kalabileceği 
koşulları ortadan kaldırmak ve koruyucu, önleyici hiz-
metleri kurumsallaştırmakken müftülere nikah kıyma 
yetkisinin verilmesi  16 yaş altı evlilikleri yaygınlaştırmış 
ve çocuk cinsel istismarına meşruiyet zemini oluştur-
manın yolunu açmıştır…

Cinsel istismar failinin mağdurla evlenmesinin 
erteleme nedeni olması 2005 yılında ceza yasasından 
çıkarılmıştır. Bu yasal düzenlemenin tekrar gündeme 
getirilmesi taraf olduğumuz CEDAW, Lanzorete Söz-
leşmesi, İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası söz-
leşmelere, Anayasa’ya, Çocuk Koruma Kanunu’na 
aykırıdır. Çocuk Hakları Sözleşmesine göre taraf dev-
letler, çocuğun her türlü şiddete, ihmal ya da ihmalkar 
muameleye, her türlü istismar ve kötü muameleye 
karşı korunması için her türlü yasal, idari, toplumsal, 
eğitsel bütün önlemleri almak zorundadırlar.

“Erken yaş” evliliklerinden dolayı cezaevin-
de sadece 264 “mağdur” (bunu mağduriyet olarak 
değerlendirmektedirler) olduğu bizzat yetkililerce dile 

getirilmektedir.  Yani sık sık ifade edildiği gibi binler-
ce kişi söz konusu değildir. 264 kişinin “mağduriye-
tinin” giderilmesi için yasal düzenleme yaparak evli-
lik yaşının aşağı çekilmesi çözüm olamaz. Olay bazlı 
çözümler getirilebilecek kadar az bir sayıdır bu.  Dev-
let taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler gereğin-
ce de her koşulda öncelikle çocuğun üstün yararını 
düşünmek ve korumak yükümlülüğündedir. 

Her fırsatta gündeme getirilen   taslağın yasalaş-
ması sadece istismarcının değil, istismara yardım 
eden, karışan, gizleyen herkesin yargılama süreci-
nin son bulmasına yol açacaktır. Bu büyük bir kamu-
sal tehdittir ve tecavüzün devlet eliyle meşrulaştırılma-
sıdır. 

“Kaynak kanun olan İsviçre Medeni Kanunu’nun 
105’inci maddesine altıncı bent olarak eklenen süre-
siz geçersizlik (mutlak butlan) sebebi evlenme akdinin 
yapıldığı sırada eşlerden birinin ergin olmamasıdır.” (7)

‘‘‘‘Kadına karşı şiddet” bağlamında 6284 sayı-
lı yasa çerçevesinde zorla evlendirme mağduruna 
koruma sağlanması mümkündür. Ancak özel hukuk 
açısından zorla evlenmenin önlenmesi ve zorla evli-
liğin geçersiz sayılması  bakımından Türk Mede-
ni Kanunu’nda değişiklik yapılması kaçınılmaz bir 
durumdur. Yapılacak değişikliklerle evlenme yaşı 18’e 
yükseltilmeli, daha erken bir yaşta yasal temsilcinin 
rızası ya da hakimin izniyle evlenme olanağı tanınma-
malıdır. Bu değişiklik 18 yaşına kadar herkesin çocuk 
olduğunu belirten ve ülkemizin de taraf olup imzala-
dığı ve usulüne göre onaylanarak yürürlüğe konulan 
uluslararası sözleşmelerin getirdiği bir zorunluluktur.” 
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“Medeni Hukuk açısından, zorla evlilik bir 
mutlak butlan sebebi olarak kabul edilme-
li, böylelikle mağdur dışında savcının da but-
lan davası açabilmesine olanak sağlanmalıdır. 
Butlana karar verilmesinde ön planda mağ-
durun menfaatleri olmalıdır. Erken evliliklerin 
bir çoğunun hukuken “yok” hükmünde oldu-
ğu, dini törenle sosyolojik olarak gerçekleşti-
ği dikkate alınarak 4+4+4 biçiminde kesinti-
li eğitim terk edilmeli, kesintisiz eğitim süresi 
TBMM’ye sunulan raporda da (9)  ayrıntılı bir 
biçimde gerekçelendirildiği gibi, okul önce-
si eğitimle birlikte sekiz yıldan onüç yıla çıkarıl-
malıdır. Zorla evlenme, bir insan hakkı ihlalidir 
ve hukuki, sosyal toplumsal yönden mücade-
le edilmesi gereken önemli bir problemdir.” (7)

Yukarıda ayrıntılarıyla vermeye çalıştığı-
mız resmi istatistikler, demografik araştır-
malar,saha verileri ve Üniversitelerin yapmış 
olduğu çalışmalar TCK’nın 103.maddesin-
de değişiklik yapmanın gerekçesi olarak ileri 
sürülen ve iddia edilen sosyal olgu, inanç, 
toplumun bunu istediği, büyük mağduriyet-
ler yaşandığı  argümanlarını yok etmektedir. 
Bir nevi sosyal mühendislik uygulanarak top-
lum manipüle edilmeye, çağdışı değerler aşı-
lanmaya, dönüştürülmeye   çalışılmaktadır.  
Kaldı ki hukuk, özgürlük, eşitlik, yaşam hakkı, 
insan hakları, çocuk hakları,  adalet değer-
lerini korumak zorundadır. Bütün bu değer-

leri zedeleyen, bu filtrelere takılan  bir sosyal 
olgu veya  kültürel değer hukuka aykırı olarak 
değerlendirilir. Özüne dokunulamaz  hakların 
ve  yaşam hakkının  söz konusu olduğu bir 
durumda sosyal olgu savunması yapılamaz.. 
Hukuk sosyal olguların doğrudan değil dolay-
lı sonucudur.

Türkiye’de ve dünyada çocuk yaşta zorla 
evlendirilenler büyük çoğunlukla kız çocukla-
rıdır. Yani bu sorun toplumsal cinsiyet bağla-
mında üzerinde durulması gereken  şiddet ve 
ayrımcılık sorunudur. 

İsviçre’de ve Almanya’da asgari evlenme 
yaşının altında yapılan evlilikler mutlak butlan 
sayılırken Türkiye’de hala  bu taslağın konu-
şulması ataerkil düzenin kendisini meşrulaştır-
ma çabasından başka bir şey değildir. 

Çocuğun cinsel istismarını “erken evli-
lik” adı altında meşrulaştırmaya yol açacak ve 
hukukun evrensel ilkelerine,   çocuğun üstün 
yararına aykırı olan  bu tasarının bir daha ülke 
gündemine getirilememesi ancak Türk Mede-
ni Kanunu’nda yer alan çocuk tanımının ve 
çocuklara dair diğer hükümlerin, taraf oldu-
ğumuz uluslararası sözleşmeler olan CEDAW, 
LANZORETE Sözleşmesi, BM Çocuk Hak-
ları Sözleşmesi,  İstanbul Sözleşmesi ve ulu-
sal mevzuatımızda yer alan Çocuk Koruma 
Kanunu ve  Türk Ceza Kanunu ile uyumlu 
hale getirilmesiyle mümkün olacaktır. 
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GIRIŞ

Avrupa Konseyi’nin ilk üyelerinden biri olduğu gibi aynı zamanda Avrupa 
Birliği’ne tam adaylık sürecinde olduğu için Avrupa İnsan Hakları Standart-
ları konusunda gereken taahhütlerde bulunmuş ve sorumluluk almış Türki-
ye Cumhuriyeti’nin, Avrupa İnsan Hakları Standartları’na göre aile içi şiddet 
karşısında kadın hakları incelemesi amaçlanmıştır.

I. AİLE İÇİNDE KADINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA AVRUPA 
İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN KARARLARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aile içi kadına yönelik şiddet ile ilgi-
li çok sayıda ihlal kararı vermiştir.  Sözleşmenin ikinci maddesinde (Madde 
2) düzenlenen yaşam hakkının ihlaliyle ilgili kararları şunlardır; Talpis v. İtalya, 
Kontrova v. Slovakya, Tomašić and Others v. Croatia, Durmaz v. Türkiye, 
Opuz v. Türkiye, Civek v. Türkiye, Kılıç v. Türkiyedir.

Sözleşmenin üçüncü maddesinde (Madde 3) düzenlenen işkence yasa-
ğı ve onur kırıcı muamele yasağı için verilen kararlar ise; E.S. ve diğerle-
ri v. Slovakya, Eremia ve Diğerleri v. Moldova Cumhuriyeti, Rumor v. İtalya, 
M.G. v. Türkiye, N.P. ve N.I. v Türkiye, Talpis v. İtalya, Balsan v. Roman-
ya, Volodina v. Rusyadır. Üçüncü madde ile ilgili başvurularda, etkin soruş-
turmanın  sağlanamamasından dolayı AİHS madde 3 dahilinde verilen ihlal 
kararları ise şunlardır; E.M. v. Romanya, D.P. v. Litvanya, D.M.D. v. Roman-
ya, Buturuga v. Romanya kararlarıdır. Sınırdışı edilme suretiyle aile içi şid-
detin mağduru olma olasılığı yüzünden Sözleşmenin üçüncü maddesinden 
dolayı verilen N.V. v. İsveç kararı da bir başka önemli karardır.

Av. Uluğ İlve YÜCESOY

AİLE İÇİ ŞİDDET VE AVRUPA 
İNSAN HAKLARI HUKUKU
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1 Factsheet –Domestic violence, https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Domestic_violence_ENG.pdf

2 Chart of signatures and ratifications of Treaty 210, Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic 
violence, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures

Sözleşmenin sekizinci maddesi (Madde 8) 
olan özel yaşama saygı hakkının ihlal edilme-
si ile ilgili bireylerin devletler tarafından psikolojik 
ve fiziksel olarak korunma yükümlülüğüne iliş-
kin ihlal kararları ise şunlardır; Bevacqua ve S. 
V Bulgaristan, E.S. ve diğerleri v. Slovakya,  A. 
v. Hırvatistan, Hajduova v. Slovakya,  Kaluc-
za v. Macaristan, Eremia ve diğerleri v. Moldov-
ya, O.C.I. ve diğerleri v. Romanyadır. Madde 8’e 
ilişkin hem içerik olarak hem de tarih açısından 
oldukça yeni olan Buturuga v. Romanya kararı 
ise kocası tarafından siber yollarla tacize maruz 
kalan kadının başvurusu sonrası verilen bir ihlal 
kararıdır. 

Sözleşmenin bir numaralı protokolünün 
birinci maddesi gereğince (Mülkiyet hakkı)  aile 
içi şiddetten dolayı yaşanan bir ihlal kararı da 
J.D. , A.V. v. Birleşik Krallıktır.

Sözleşmenin 14’üncü maddesi olan Ayrım-
cılık yasağına ilişkin kararlar ise; Opuz v Türki-
ye, A.V. v. Hırvatistan, Eremia ve diğerleri v. Mol-
dova, M.G. v. Türkiye, Kılıç v. Türkiye, Balşan v. 
Romanya, Volodina v. Rusya, J.D. , A.V. v.  Bir-
leşik Krallık kararlarıdır. 1  

II. AVRUPA İNSAN HAKLARI 
STANDARDI VE TÜRKİYE’DEKİ AİLE İÇİ 

ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLAR
Tam olarak adı “Kadınlara Yönelik Şiddet ve 

Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Müca-
dele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşme-
si” olan ve bir Avrupa Konseyi sözleşmesi olan 
İstanbul Sözleşmesi, kadın hakları ile temel alı-
nacak Avrupa İnsan Hakları Standardı konu-
sunda en önemli normlardan biridir. Bir Avru-
pa Konseyi sözleşmesi olmasına karşın, Avrupa 
Birliğin de imzalanmış ancak henüz Avrupa Bir-
liği’nde yürürlüğe girmemiştir. Avrupa Konseyi 
üyesi ülkelerin çoğunun aynı zamanda Avrupa 
Birliği’nin üyesi olmasından dolayı bu sözleşme 
oldukça geniş bir alanında yürürlüğe girmiştir.  
İstanbul Sözleşmesi’ni, 47 Konsey üyesinden 
Rusya ve Azerbaycan imzalamamıştır. Avru-
pa Konseyi üyesi ülkelerden Ermenistan, Gür-
cistan, Bulgaristan, Macaristan, Lihtenştayn, 
Letonya, Litvanya, Moldova, Çek Cumhuriyeti, 
Birleşik Krallık, Ukrayna imzaladıkları halde; söz-
leşme bu imzacı ülkelerde yürürlüğe girmemiş-
tir.2 İstanbul’da imzalanan Avrupa İnsan Hakla-
rı Sözleşmesi’nin tamamlayıcı, destekleyici soft 
law kurallarından olan İstanbul Sözleşmesi’nin 
2014 yılında yürürlüğe girmesiyle; Avrupa Kon-
seyi nezdinde kurulan uzmanlar komitesi ve 
Konsey’e karşı kadın hakları konusunda taah-
hütlerde bulunmuş, yükümlülükler üstlenmiştir.
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Son yıllarda ülkemizde de tartışmaya açı-
lan İstanbul Sözleşmesi’ne Konsey üyesi ülke-
lerde Azerbaycan ve Rusya dışında imza 
atmayan ülke kalmamıştır. Bu iki ülkenin Post 
Sovyet ülkesi olması dikkate değer bir konu-
dur. Ancak imzaladığı halde yürürlüğe girme-
yen ülkelere bakıldığında Lihtenştayn ve Bir-
leşik Krallık dışındaki ülkeler Post Sovyet ve 
eski Doğu Bloku ülkeleridir. Bu durum da ülke-
lerin tarihsel ve politik geçmişlerinin de insan 
haklarında daha özellikli yükümlülükler getiren 
anlaşmalara olan tutumları hakkında bir karine 
teşkil etmektedir.

 Konsey üyesi ülkeler, sözleşmeye imza 
atmasalar dahi ya da Sözleşme’deki imzaları-
nı geri çekseler dahi imzaladıkları Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi ve ilgili ek protokollere taraf 
oldukları için kadına yönelik şiddet konusun-
da devletlerin pozitif yükümlülükleri konusun-
da taahhütte bulunmuşlardır. Kadına yönelik 
şiddet bir insan hakkı ihlali olduğu için İstan-
bul Sözleşmesi’ne imza atıp atmamak ya da 

imzanın çekilmesi devletlerin kadınları şidde-
te karşı etkin korumada, sorumluluk almada, 
şiddet vakalarını seri ve etkin şekilde kovuştur-
mada sorumluluktan kaçınacağı anlamına gel-
memektedir. Buna en iyi örnek 2009 yılında 
karara çıkan Opuz v. Türkiye kararıdır. Henüz 
İstanbul Sözleşmesi imzalanmamışken kadına 
karşı şiddetten dolayı meydana gelen bir kadın 
cinayetinde Türkiye’nin kadına karşı ayrımcılık 
uyguladığı gerekçesi ile ülkemiz hakkında ihlal 
kararı çıkmıştır. 3

Ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üyelik süre-
ci devam etmekte olup; Avrupa Birliği de insan 
haklarına önem vermektedir. Avrupa Birli-
ği,  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf 
olup sözleşmeyi uygulamaktadır. Ancak Bir-
lik, İstanbul Sözleşmesi’ne de imza atmış 
olup henüz yürürlüğe sokmamıştır. 4 Dolayı-
sıyla periyodik halde yayınlanan Birlik İlerleme 
Raporları, Türkiye’de insan hakları, çocuk hak-
ları, kadın haklarına ilişkin tespitler ve öneriler 
Avrupa İnsan Hakları Standardı’na ilişkindir. 

3 THIRD SECTIONCASE OF OPUZ v. TURKEY (Application no. 33401/02) ,https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92945

4 Chart of signatures and ratifications of Treaty 210, Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic 
violence, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
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Avrupa Birliği Cinsiyet Temelli Şidde-
ti “ciddi ölçüde endişe kaynağı “ olarak gör-
mektedir. 5 Avrupa İnsan Hakları Standart-
larına (AB kriterleri, AİHM Kararları, İstanbul 
Sözleşmesi Uzmanlar Komitesi olan Grevio 
Raporları) göre ülkemizde şiddete uğrayan 
kadın haklarıyla ilgili durum şudur:

l İnsan Hakları ve temel haklar konu-
sunda gerilemesi, 

l Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 
Mahkeme içtihadı ile uyumlu hale gelmesi 
halen önemli bir sorun olması,

l Hukuki ve kurumsal anlamda 
kadın-erkek eşitliği sağlansa da mevzuatın 
yeterince etkin bir şekilde uygulanmaması, 
mevcut destek birimlerinin kalitesinin düşük 
olması,

l Eylem planlarında toplumsal cinsiyet 

eşitliği için olumlu adımlar atılsa da ; eylem 
planları tam anlamıyla uygulanmaması ve 
denetlenmemesi,

l Kolluk kuvvetlerinin her durumda 
eyleme geçme konusundaki isteksizliği, 

l Devletin kadın yaşamına ve vücut 
bütünlüğüne saygı açısından kamu görev-
lilerinin hızlı tarafsız tepkilerini sağlamama-
sından dolayı mağduriyet risklerini yeterince 
dikkate alınmaması ve mütemadi ve artan 
mağduriyetin yaşanması,

l 6284 sayılı Kanun yürürlükte olsa da;  
karakol, jandarma, savcılık gibi kurumlar 
bilinmesine rağmen Şiddeti Önleme ve İzle-
me Merkezleri halen daha tam bilinmemesi

l Delil toplamada etkili ve proaktif ola-
rak yasanın uygulanmamasıdır.

Pozitif yükümlülükler açısından, 
gerekli özen yükümlülüğü doğrultu-
sunda ülkemizin yapması gerekenleri 
ise şu şekilde sıralayabiliriz:

l Kadına yönelik şiddete karşı 
kurumsal boşlukların tespit edilmesi ve 
giderilmesi amacıyla tedbirlerin arttırıl-
ması,

l Mağdurun daha fazla mağdur 
olmaması için sistematik bir değerlen-
dirmenin yapılması ve korunması ama-
cıyla etkili tedbirlerin alınması, 

l Görevini yerine getirmeyen, eksik 
yapan, savsaklayan, suçu önemsizleş-
tiren kamu görevlileri hakkında hesap 
verebilmesinin sağlanması, 

5 Komisyon Tarafından Avrupa Parlamentosuna, Konseye, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesine ve Bölgeler Komitesine Sunulan Bilgilendirme AB 
Genişleme Politikasına İlişkin 2019 Bilgilendirmesi, https://ab.gov.tr/siteimages/birimler/kpb/2019_trkiye_raporu-_tr.pdf

III. AVRUPA  İNSAN HAKLARI STANDARTLARI UYARINCA 
KADIN HAKLARI KONUSUNDA POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER
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l Türkiye Cumhuriyeti, mevzuatını AİHS 
ve AİHM içtihadı ile uyumlu olması konu-
sunda taahhütte bulunduğu için bu konuda 
oldukça yol almasına karşın kalan eksiklikle-
rin giderilmesi, 

l Temel ve hak ve özgürlüklere iliş-
kin uluslararası yükümlüklere uyularak etkin 
soruşturma yapılması, mağdurun soruşturma 
ve kovuşturma sırasında yaşayacağı kişilik 
haklarının zarar görmemesinin sağlanması, 

l  Etkili bir soruşturma ve kovuşturma 
yapılmalı ve bu süreçte “cinsiyetlendirilmiş 
şiddet anlayışı” esas alınması,

l Cinsel şiddet vakalarında doğrudan 
kanıt bulunmadığı taktirde, tüm olguların 
incelenmesi,

l Cinsel şiddet vakalarında bağımsız tıp 

uzmanlarının yapacağı incelemede psikolojik 
muayenenin olması,

l Mağdurun soruşturma sürecinde etkin 
katılımının sağlanması,

l Soruşturma ve kovuşturma sürecinde 
mağdur ve yakınındakiler ve tanıkları yeter-
li koruma ve desteğin sağlanması,

l Soruşturma ve kovuşturma aşama-
sında ikincil mağduriyet yaşanmaması için 
mağdur, yakınlarının ve tanıkların kişilik hakla-
rının ihlal edilmemesi,

l Soruşturma ve kovuşturma sürecinde, 
mağdurun davranışları suça gerekçe yapıl-
mamalı ve dolaylı rızadan bahsedilmemesi,

l Alternatif uzlaşma yöntemleri yasak-
lanması gerekmektedir.

SONUÇ

Türkiye Cumhuriyeti, kendi Anayasası 
ve imzaladığı uluslararası ve küresel insan 
hakları metinleri yükümlülüklerine uymayı 
taahhüt etmiştir. Ülkemiz hakkında ulusla-
rarası yargı organlarında kadın ve çocuk-
lar hakkında hak ihlaline ilişkin kararlar 
çıkmaması için yasa çıkarmak ya da ulus-
lararası sözleşmelere imza atmak yetersiz 

kalmaktadır. Bunun ötesinde bir bilinç sıç-
ramasının yaşanması şarttır. Yasa ve ulus-
lararası sözleşmelerin etkin şekilde uygu-
lanması ve sözleşmenin destekleyicisi 
konumundaki İstanbul Sözleşmesi’ndeki 
4P ilkesi yani önleme (prevention), koru-
ma (protection), kovuşturma/soruştur-
ma (prosecution) ve uygun politika (policy) 
ilkeleri etkin ve eşuyum içinde uygulan-
masına bağlıdır.
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BİR BEBEK ANNE 
KARNINDAYKEN HER 
ŞEYİ HİSSEDER Mİ? 

İzmir Barosu Kadın Hakları Ön Bürosunda nöbet tutarken bir baş-
vurucu geldi. Kadın Hakları Bürosunda ilk nöbet tutuşum değildi. 
Senelerdir nöbet tutar, 6284 sayılı Yasayı ve Yönetmeliğini ezbere bilir-
dim. Her zaman ki gibi insanlar eşlerini şikayet eder, koruma kara-
rı çıkarmak isterlerdi. ( Olayı bilerek basitleştirdim ) Bu gelen başvu-
rucu bu sefer farklıydı. Aslında bana ayrılmak istemediğini, eşinden 
boşanmak istemediğini, onu çok sevdiğini söylüyordu. Onun için bu 
ön büroda ne yapabilirdim ki? Psikolog olduğumu düşünerek geldi-
ğini sandım ilk baştan. Sonradan anladım ki aslında adliyede memur-
du ve işleyişi biliyordu. Peki ya benden ne istiyordu? Üstelik kendisi 
hamileydi ve eşi onu hiç bir şekilde istemiyordu. Önce kendisine koru-
ma kararının ne demek olduğunu ve ne gibi sonuçlar doğuracağı-
nı anlattım. Bana eşinin attığı bir kaç mesajı gösterdi : “Sen delisin, siz 
anne kız delisiniz. Hiçbir şekilde seni istemiyorum. Bitti artık” diyordu. 
Her şeye rağmen bu kadın nasıl bu insanla yeniden yuva kurmak iste-
yebilirdi ki? 

Başvurucunun hemen ardından gelen bir biri ardına soruları devam 
etti. -“Peki ben mi önce boşanma davası açsam yoksa o mu daha 
haklı olur? Kim tazminat alır? Nafaka alabilir miyim?” gibi sorular sor-
maya başladı. Kafası epey karışmıştı. Bi yerden sonra avukatlığı bırak-
tım. Psikolog gibi ; -“Aslında sizin gerçekten istediğiniz hissettiğiniz 
ne? Siz ne yapmak istiyorsunuz.” dedim. Bana : -“ Şu çocuk içimden 
bi çıksın yeter ki ondan sonra başımın çaresine bakacağım.” Dedi.

Av. Fulden KOCABAŞ
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“Şu çocuk içimden bi çıksın yeter ki!” 
Allahım bu nasıl bir cümleydi ? Nasıl bir hisle 
söylenebilirdi ? Artık ben ona daha fazla yar-
dım edemezdim. Kendisinin sakin kafay-
la düşünmesi gerektiğini, çocuğunun onun 
için çok değerli olduğunu, ondan asla vaz-
geçmemesi gerektiğini, belki de psikoloğa 
başvurması gerektiğini, ardından gelip yapıl-
ması gereken hukuki prosedürü başlatma-
sı gerektiğini söyledim. Belki de bu cümleler 
bile bir ön büroda başvuruları alan bir avukat 
için fazlaydı. Ama yine de amacım onu daha 
fazla incitmeden sakin düşünmesini sağla-
maktı. Kendimi orada hem psikolog hem de 
bizzat kendisinin vekili olduğum avukat gibi 
hissetim. Aksi halde ona yardım edemez-
dim.  

Hiçbir başvuru almadan kendisini gön-
derdim. Ardından kendime gelip bi an çocu-
ğun anne karnında aslında her şeyi duydu-
ğunu, hissetiğini ve sonuçlarının ne kadar 
vahim olabileceğini farkettim...

Annenin hamilelikte yaşadığı duygula-
rın bebeğe doğrudan etkisi bilimsel olarak 
kanıtlanmıştır. Anne karnında fetüsün yaşa-
dığı bedensel duyumlar hafızayı oluşturma-

ya başlar. Bunlar otobiyografik hafıza gibi 
yaşananların akılda kalması şeklinde değil-
dir. Ancak bu algı duyular ve hisler şeklinde 
depolanır. Annenin düşünceleri bile duyguları 
etkiler, bu duygular da bebek tarafından algı-
lanır. İstenmeyen, cinsel taciz sonucu, savaş 
zamanı ya da çatışmalı evlilikler içinde olu-
şan, düşürülmeye çalışılan ya da annesi tok-
sik madde kullanan bebekler daha sinirli olur 
ve agresif davranışlar sergileyebilir. İstenme-
yen bebekler ileriki hayatlarında utanç duy-
gusu ve kaygı yaşarlar. Anne rahminde ideal 
şartların bulunmaması durumunda bebekte 
ölüm korkusu gelişebilir. Annesi yoğun duy-
gusal problemler geçiren bebekler de mut-
suz, düşük yapmış annelerin bebekleri de 
daha kaygılı olur.

Şimdi diyeceksiniz ki bu yazıyla ne anlat-
mak istedin? Kadının yanında destek mi 
oldun? Doğmamış bebeğin psikolojisini mi 
düşündün? Yoksa kadını bu hale getiren ve 
cümleleri söylettirmek zorunda olan kocayla 
mı bir alıp veremediğin var? Her şeyi geçtim. 
Böyle zor süreçten geçen bi kadının ailesi 
evde ama desteği nerde? Ben de sorumla-
rının cevaplarını bulamadım. Sadece sizlerle 
paylaşmak istedim. 
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M.Ö. 6000-3000 yılları arası Orta Neolitik Dönem/ yerleşik düzene 
geçiş, Özel mülkiyet/ kadınları ikincil konuma iten toplumsal kurumsallaş-
malar,

Tek tanrılı dinler, felsefi düşünce akımları, insanlığın erkek cinsinde temsil 
edilmesi gerektiğini savunan, ataerkil düzene zemin oluşturanlar,

Kadınları ev içi alanlara; yaşlı, çocuk bakımı, temizlik, yemek pişirme gibi 
ev işlerine yönlendirilirken, toplumsal kurumları; eğitim, siyaset, hukuk, din, 
sağlık, kültür, sanat alanlarını kendilerine ayıranlar...

Fransız Devrimi ile insan haklarına vurgu yaparken bile kadın insan değil-
mişcesine eşitlik ve özgürlük idealleri kadın yaşantılarına uygulanmamıştır!

‘’Kadınların sesi son zamanlarda çok çıkmaya başladı’’

Kadınlar, eşitsizliklere, kendilerine biçilen toplumsal rollere itirazlara san-
dığınız gibi bugün başlamadılar. Nefes almaya bile başlamadan üzerimi-
ze biçtiğiniz hadsiz, haksız, eşitsiz kalıplarınız ne zaman başladıysa ki yuka-
rıda saydıklarımı göz önüne alınca milattan önceden de önce olduğu 
malum, işte o zamandan beri çıkıyor sesimiz. Bu sesi duymazdan gelen-
ler var elbet, hiç duymayanlar da; bu sesi bastırmaya çalışanlar da var, kar-
şısında ses yükselten de ama kadın mücadelesi ve mücadelenin devamlılı-
ğı birine, bir topluluğa ya da benzeri şeylere bağlı değildir ki kimin ne yaptığı 
ile sürsün ya da son bulsun ya da yön değiştirsin. Yine de anlaşılmaması-
nı anlıyorum. Bu kadar görmezden gelinmeye, bu kadar zulme, bu kadar 
anlayışsızlığa bu kadar ‘’ rağmen’’e rağmen sürekli güçlenen, çoğalan bir 
mücadele bu çünkü.

Kadınların Sesi Son Zamanlarda 
Çok Çıkmaya Başladı

Av. Gözde ÖNAL
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Biz kadınlar için, rağmenlere takılıp kal-
mak yerine tutulacak yerlere tutunup devam 
etmek de tutulacak yer yoksa kendine sarılıp 
devam etmek de mümkün.

1948 BM İnsan Hakları Evrensel Bildir-
gesi’ne dayalı, Birleşmiş Milletler Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırıl-
ması Sözleşmesi (CEDAW) çıkarıldı. Yıl 1979. 
Bu alanda çıkarılan en önemli yasal düzen-
lemelerin ilki. Yani kadınlara karşı bir ayrımcı-
lık gözetildiğini fark etmiş bir dünya var önü-
müzde.

‘’Ancak, bu çeşitli belgelere rağmen 
kadınlara karşı ayrımcılığın hala devam 
etmekte oluşundan endişe duyarak,’’ diyor 
sözleşmenin başlangıç bölümünde.

1993 tarihinde de kadına yönelik şiddet 
kavramının yer aldığı ve önlenmesine yönelik 
ilk uluslararası belge, BM Kadına Karşı Şidde-
tin Önlenmesine Dair Bildirge yayınlanıyor.

Bütün bu gelişmeler doğrultusunda 1998 
yılında ülkemizde 4320 sayılı kanun çıkarılıyor: 
Ailenin Korunmasına Dair Kanun. Adından 
anlaşılacağı üzere yalnızca aile birliğini kabul 
ettiği bir koruma anlayışıyla, ayrımcılığı önle-

yemediğinden yeni bir düzenlemeye gidiliyor.

Keşke durum bu kadar düz olabilseydi. 
Ancak 4320 sayılı kanunun yerini 6284 sayı-
sını vereceğimiz diğer kanunun alması arasın-
daki zaman hiç de böyle geçmiyor;

1995- 2002 yılları arasında sürekli eşin-
den şiddet gören, bıçaklanan, yıllar içinde 
yaptığı şikayetlerden sonuç alamayan Nahide 
OPUZ’un eşinden kaçmaya çalıştığı esnada 
annesiyle birlikte çıktıkları yolda eşinin annesi-
ni öldürmesi faciası meydana geliyor.

Bu facia değil, faciayı yaşayan Nahi-
de OPUZ’un AİHM’e başvurması ve AİHM 
tarafından Yaşama Hakkı, İşkence Yasa-
ğı, Ayrımcılık Yasağı ihlallerine karar verilmesi 
ile akabinde hukuki çözümler aranırken Ayşe 
PAŞALI’nın boşandığı eşi tarafından defalar-
ca kez şikayet etmiş olmasına rağmen koru-
namayıp, canice bıçaklanarak öldürülmesiyle 
önleyici tedbirlerin bulunması zorunluluğun-
dan İSTANBUL SÖZLEŞMESİ hazırlanıyor ve 
2011 yılında tarafımızca imza altına alınıyor. 
Önleyici tedbirlerin yanısıra koruyucu tedbirle-
re de ihtiyaç duyulduğu apaçık ortada oldu-
ğundan, 6284 sayılı Kanun hazırlanıp 2012 
yılında yürürlüğe giriyor.
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Buradan sonra her şey 
iyi olacak sanıyoruz, ailenin 
eşler arasında ortak bir yaşam 
öngördüğünü, sorumlulukların 
da duyguların da hakların da 
karşılıklı, müşterek, eşit oldu-
ğunu sandığımız gibi.

Aile olmak demek, aile 
üyesi sıfatı taşıyan herkesin 
aynı gökyüzü altında birbirinin 
haklarını ihlal etmeden, mutlu, 
huzurlu, sağlıklı yaşayabilme-
sini çağrıştırırken bana; aile 
adı altında bir kıskaca konu-
lup çıkmanın da imkansızlaş-
tırıldığı, gökyüzünün yasak-
landığı, sadece yaşadığımız 
için şükredeceğimiz bir şeye 
de aile denilebileceğini aile-
nin korunması diyerek şiddet 
uygulayanların, istismar eden-
lerin bulunduğu kurumun da 

korunduğunu görünce anla-
dım.

Ailenin altına konan mayın-
lardı (!) yukarıda sözünü ettiğim 
sözleşmeler, bildirgeler. Haliha-
zırda herkes huzurluydu, mut-
luydu, sağlıklıydı. Herkesin tüm 
hakları vardı, gözetiliyordu.

Türkiye İstatistik Kuru-
mu (TÜİK), ‘İstatistiklerle 
Kadın,2020’ raporuna göre, 
kadınların yüzde 27,3’ü yaşa-
dığı çevrede gece yalnız yürür-
ken kendini güvensiz hisse-
diyor. Evde yalnız otururken 
kendilerini güvensiz hisseden 
kadınların oranı ise 6,2. Yani 
kadınlar içeride ve dışarıda 
can güvenliğinden endişe edi-
yor. Ama sorun yok, hep uzay-
lıların oyunu bunlar.



55

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

HeinrichBöll Vakfı’nın her yıl kadın 
hakları alanında mücadele eden kadın-
lara verdiği Anne Klein Kadın Ödü-
lü’nün bu yılki sahibi 40 yıldır bu alan-
daki çabalarıyla yakından tanıdığımız 
feminist, avukat Canan Arın oldu. 
Canan Arın’la avukatlık mesleği-
ni, yasaları ve Türkiye’deki kadınla-
rın mücadele tarihini konuştuk. Röpor-
taj yapıldığı sırada Türkiye hükümeti 
İstanbul Sözleşmesi fesih kararını 
henüz yayınlamamıştı. Usulsüz ve yok 
hükmündeki bu işlem için davalar ve 
eylemler sürerken; Canan Arın’ın da 
dediği gibi dayanışmaya, direnmeye ve 
sözleşmeye sahip çıkmaya devam ede-
ceğiz. Hayatlarımız ve haklarımız için 
İstanbul Sözleşmesi bizimdir.

l Canan seni biraz tanıyabilir 
miyiz?

- 1942, Ankara doğumluyum. Sonra İstanbul’a taşın-
dık, ilkokul dahil hepsini İstanbul’da bitirdim. İlkokul-
dayken halkevinde çocuk tiyatrosu vardı, orada oynuyor-
dum. Cağaloğlu’nda bir halkevi binası vardı, muhteşem 
bir binadır orası, orada ve Yeşilay’ın tiyatrosunda da oyna-
dım. İstanbul Kız Lisesi’nden mezunum. Üniversitedey-
ken ilk defa Türkiye Milli Talebe Federasyonu uluslararası 
festivaller düzenlemeyle başladı. Bugünkü İstanbul Festi-
valinin temeli odur.60’lı yılların sonuydu. O sırada İstan-
bul’da tiyatro muhteşemdi. Moskova Balesini getirtmiştik. 
Açıkhava tiyatrosunda olurdu onun gösterileri. Dünyanın 

her yerinden tiyatrolar gelirdi. İnsanlar hiç bilmedikle-
ri dillerde oyun seyrederlerdi. Oyunun Türkçe metnini bir 
kâğıt içinde basardık. O zamanlar fotokopi yok, elde çoğal-
tırsın. O özeti okur, hiç bilmedikleri dillerde oyun seyre-
derlerdi. Fakültenin birinci sınıfındayken konservatuvarın 
bale bölümüne girdim. Ama solfej zorunlu dersti, solfej-
den kalırsak tamamen kalıyordun. Solfej de Roma huku-
kuyla çakışıyordu. Düşündüm, 80 yaşıma geldiğim zaman, 
yani bundan birkaç yıl sonrasında mesela bale mi yapaca-
ğım, hâlâ bir hukuk bilgisi olan birisi mi olacağım? Diye. 
Haliyle konservatuvarı bıraktım.

CANAN ARIN: BİLDİĞİM TEK 
YOL: DAYANIŞMAK VE DİRENMEKTİR!

Röportaj: FUNDA EKİN

Av. Canan Arın

Funda Ekin
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l Hukuku peki özel olarak mı seçmiş-
tin?

- Evet, özel olarak seçtim; felsefeye, Türk 
edebiyatına, sosyolojiye, tarihe meraklıydım. 
Bana göre hukuk için bunların hepsi gere-
kir. İstanbul Hukuk’tan mezunum, fakülte-
ye uzun yıllar verdim çünkü dediğim gibi 
ilgi alanım çok genişti! Aynı anda 80 işi bir-
den yapmak gibi bir adetim var. Fakültedey-
ken de bir yandan çalışıyordum, bir muhase-
becinin yanında çalışıyordum dört saat, para 
kazanıyordum. Ondan sonra ne kadar dernek 
varsa hepsine üyeydim Allah’a şükür, top-
lantılarına gidiyordum. Türkiye’yi kurtarı-
yorduk, bu hale geldi kurtardığımız Türkiye! 
Tiyatroda oynuyordum. Tiyatroya, sinema-
ya gidiyordum. Sabah saat 7 sularında evden 
çıkardım, bazen ertesi sabah 3’te eve girer-
dim. Annemin en önemli özelliklerinden bir 
tanesi; “ben Canan’ı ordunun içine bırakı-
rım, gözüm arkada kalmaz” derdi. O güven o 
kadar çok kendi kendini kontrol etme sebebi 
sağlıyor ki sana, her neyse. Bozkurt Nuhoğ-
lu vardı, Bozkurt alay ederdi benimle. Canan 
bütün menkullerini yanında taşıyor diye. 
Çünkü çantamda sabun, havlu, kolonya, 
hepsi vardı. Çünkü akşama kadar dolaşıyo-
rum sağda solda, ellerim yıkanacak. Fakülte-
yi bitirdikten sonra deniz hukuku profesörü 
Sami Akıncı’nın yanında staj yapmaya başla-
dım. Ne alaka diyeceksin ama öyle oldu işte.

l Evet, özel bir ilgiyle mi oldu ? Deniz 
hukukundan buralara nasıl geldin?

- Yok aslında. Bizim zamanımızda kamu 
hukukçusu olmak daha revaçta bir işti. Sonra 
Londra’ya gittim. Londra’da anayasa huku-
ku yapmaya niyetlendim. Niye? Ben kamu 

hukukçusuyum, özel hukuku küçük görüyo-
rum, oysa hukuk sistemleri tamamen farklı. 
Birisi Anglosakson sistemi, öbürü Kara Avru-
pa’sı sistemi. Anayasa hukuku konusun-
da orada çalışmak neredeyse mümkün değil. 
Zaten sonra ciddi bir enflasyon oldu, pound 
çok yükseldi ve dönmek zorunda kaldım. 
76’da döndüm ve Cağaloğlu’nda yazıhaneyi 
açtım, tek başıma. Cağaloğlu o zaman İstan-
bul’un entelektüel kalbinin attığı bir yerdi. 
Tam karşımda İstanbul Reklam binası açıldı, 
büyük bir binaydı. Hürriyet Gazetesi orada, 
Cumhuriyet Gazetesi orada, Milliyet Gazetesi 
orada. Dolayısıyla gazete yazarları da oraday-
dı. Onun için çok sevinerek açtım. 

l Peki yazıhaneyi açtığında, özellik-
le bir alanda çalışmak üzerine bir kararın 
var mıydı ?

- Hayır hayır. Ne gelirse, gelen olursa. 
Tabi eşin dostun geliyor, onlardan para iste-
meye utanıyorsun, para isteyemiyorsun. 
Avukatlığın ilk yılları klasik. 80 yılına geldi-
ğimizde, kardeşim Cengiz, İstanbul Üniversi-
tesi iktisat fakültesi siyaset bilimi kürsüsün-
deydi. Şirin Tekeli aynı kürsüdeydi. Şirin 
telefon etti bir gün. O sıralarda Türkiye’de 
sıkıyönetim var. “ Canan, biz kadın haklarıy-
la ilgili bir çalışma yapmak istiyoruz yahut 
bununla ilgileneceğiz, senin de ilgini çeker 
mi?” Dedi. Tabi dedim. Hemen yel yeperek 
yelken kürek koşturdum gittim. İlk toplan-
tı Gazeteciler Cemiyetindeydi, benim katıl-
dığım ilk toplantı. Kalabalık bir kadın grubu 
vardı ve işte başlayış o başlayış. Ondan sonra 
evlerde bilinç yükseltme toplantıları yaptık. 
Her yerde söylediğim gibi, o zaman 61 Ana-
yasasının 10 veya 12. Maddesiydi.



57

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

İşte, kadın erkek kanun önünde eşittir falan 
yazar, ben de erkeklerle eşit olduğum yanıl-
samasıyla büyüyen kuşaktan geliyorum. O 
bilinç yükseltme toplantılarında birdenbire hiç 
de öyle bir eşitlik söz konusu olmadığını fark 
ettim. Eşitliğin ihlali önce medeni kanunun 
aile hukuku kitabı, ondan sonra da ceza kanu-
nuyla oluyordu. O sırada kadına karşı her türlü 
ayrımcılığın tasfiyesi sözleşmesi gündemde. 
Türkiye ona imza attı ama özellikle aile huku-
kuyla ilgili maddelere çekince koyarak imza-
ladı. O sıralar sanıyorum ki dernek kurmak 
yasak, vakıf, her şey yasak. İlk defa Bilsak bir 
vakıf kurdu. Pardon anonim şirket kurdu. Biz 
de tabi ticaret kutsal olduğu için Kadın Çevresi 
Anonim Şirketini kurduk. Yani, o anonim şir-
ket aslında dernek kurulamadığı için o şekilde 
kuruldu.

l Etkinlik yapmak amacıyla herhalde.
- Evet. Bilsak’tan örnek almıştık. O sıra Bil-

sak’ta toplantılar yapıyoruz. Çeşitli konu-
larda konuşuyoruz. Fakat kadınların hata 
yapma lüksü yok. Ağzımızı açmaya korkuyo-
ruz. Somut dergisinde bize ufak bir alan veril-
di, orada yazılar yazılıyor. Yazı yazmakta çok 
ürkek kadınlar. Ya yanlış bir şey söylersem gibi 
şeyler, yanlış söylersen yanlış söylersin. Erkek-
lerin ağzından çıkan her şey doğru değil ki ama 
biz iki kat doğru olmak zorundayız, biz iki kat 
dikkatli olmak zorundayız, beş kat daha bilgi-
li olmak zorundayız! Bir bakıyorsun, bir kadın 
80 tane dil biliyor, 90 tane iş yapmış ama hiç-
bir özelliği olmayan adamla aynı yerde yarı-
şa girdiği zaman, geride. Bütün bunlar da dik-
katimizi çekiyordu. Bu özgüven meselesi çok 
önemli bir şey kadınlarda. Hayır demesini bil-
miyorsun, evet diyorsun, herhangi bir şeyi red-
detmesini bilmiyorsun. Yani insanın kendisini 

feminist olarak dönüştürmesi bayağı ciddi bir 
mesele. Özellikle bizim gibi geri kalmış bir top-
lumda yetişmiş insanlar için. İlk değer yargıla-
rını 3 yaşına kadar alıyormuşsun. Dolayısıyla 
o 3 yaşına kadar bulunduğun her yerde erke-
ğin kadına üstün olduğu söyleniyor. Cinsiyetçi-
lik, ayrımcılık çok yaygın ve çok derin. Bulaşık 
makinesini kadınla gösteriyorlar, çamaşır maki-
nesini kadınla gösteriyorlar, sanki erkeğin elleri 
kırık, o yapamazmış gibi, iki tane tabağı maki-
neye koyamazmış gibi. Yani ev işleri kadının-
dır, efendim çok mühim işler de erkeklerindir. 
Kadın sadece çocuk doğurmakla yükümlüdür. 
Dışarıda da çalışıyorsa, e ziyanı yok yani çalı-
şıyorsa da çalışıyor. Ama önemli olan erkeğin 
yaptığı iştir. Bu zihniyet aşılanıyor kadınlara. O 
nedenle de hâlâ bugün bile Türkiye’de okumuş 
yazmış kadınların/erkeklerin kalkıp da efendim 
erkek çocukları da anneler yetiştiriyorlar, erkek 
çocukların böyle olması annelerin suçu demi-
yorlar mı, çok sinirleniyorum. Dünyanın birçok 
yerinde de aynı durumda tabi, ama kadınlar 
gökten zembille inmiyorlar, bu toplumda yetişi-
yorlar. Bu toplumdaki erkek egemen değerlerle 
yetişiyorlar. İlkokuldan, hatta doğdukları andan 
itibaren kız çocuklarına pembe, erkek çocuk-
larına mavi, niye? Oradan itibaren başlıyor 
ayrımcılık ve roller. Dolayısıyla bu değerlerle 
yetişen, kadının namusunun, kadın bedeninin 
belirli bir noktasında toplandığını düşünecek, 
kız çocuğu evde annesine yardım edecektir, 
erkek çocuğu oturup yayılacaktır, suyu bile kız 
çocuğundan isteyecektir. Sofrayı toplamak-
ta, yemek pişirmekte anneye yardım edecektir 
değerleriyle yetişen bir kız çocuğu, anne oldu-
ğu zaman o da tabi çocuklarına farklı davrana-
caktır. Kız sabah saat 3’te gelirse eve, vay nere-
den kaldın diye kıyamet kopuyor.
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Ama erkek çocuk saat 3’te gelirse kimse sor-
muyor. Kız eğer dışarılarda dolaşmış, bir şey 
yapmışsa, önce annesi azarlar kızı.

Geç kalma, baban bilmem ne der, neredey-
din, kısa giydin, uzun giydin, der. Dolayısıyla 
“o erkek çocuğunu yetiştiren de kadındır” lafı-
nın hiçbir anlamı yok. Çünkü o kadın bu top-
lumun değer yargılarıyla büyüyor, ta bebeklik-
ten itibaren o değer yargıları kafasına işleniyor. 
En yüksek mevkide bulunan başbakan sıfa-
tıyla, kadınlarla ilgili toplantıda, kadın erkek 
eşit değildir, fıtrata aykırıdır diyor. Hangi fıt-
rata, kimin fıtratına, ne fıtratına? Dolayısıy-
la o değerler bize dayatıldığı için, insanın ken-
dini dönüştürmesi gerçekten çok zor bir iş. Ne 
kadar feministim, ne kadar neyim dersen de, o 
ta içine iliklerine işlemiş olan değer yargıları-
nı değiştirip dönüştürmek bayağı ciddi zaman 
alıyor. Öyle kolay kolay bir günde, iki günde 
değişecek şeyler değil bunlar. Tarihe döneyim; 
Kadın Çevresi Anonim şirketini kurduk. Orada 
birçok dünya feminist klasikleri Türkçeye çev-
rildi. Sonra bir dernek kuralım tartışması baş-
ladı. Ayrımcılığa Karşı Kadın Derneği kurul-
du. Farklı çevrelerden kadınlar vardı. Kadına 
yönelik erkek şiddeti konusu ortak payda-
mızdı. Tabi yine yurtdışından ithal söylemler 
vardı: “ Efendim, şiddet dendiği zaman sadece 
fiziksel şiddet, o şiddeti uygulayanlar da fakir-
lerdir, parası olmayanlardır, okuma yazması 
olmayanlardır, okumamışlardır. Yükseköğre-
nim yapmış olanlar bunu yapmazlar ” Diyor-
lardı.

l Patriyarka malum, tüm dünyada ortak 
söylemler var,klişeler hala var, şiddeti eğiti-
me bağlamak…

- Evet. Aksini ispat etmek üzere bir kampan-
ya başlattık. Mektup yazılsın diye. Mesela pek 

çok hekimin karısına şiddet uyguladığını, pek 
çok üniversite mezununun karısına şiddet uygu-
ladığına dair mektuplar geldi. Sonra onları der-
leyip toplayıp yayınladık. ‘Bağır Herkes Duy-
sun’ diye bir kitap çıkarttık. Kitabı çıkartmadan 
önce Kariye’de bir şenlik yaptık, orada para top-
ladık. Çok güzeldi Kariye şenliği. Bağır her-
kes duysun, dendi çünkü kadınlar bildiğin gibi 
fiziksel şiddete de maruz kaldıkları zaman ken-
dilerinin suçlu olduklarını düşünüyorlar, hiç 
seslerini çıkartmıyorlar. Ne oldu diye sorduğun 
zaman da işte ya kafamı bir yere çarptım diyor, 
ya rafa çarptım diyor, ya merdivenden yuvar-
landım diyor, ya kapıya çarptım diyor. Utandığı 
için, fiziksel şiddete maruz kaldığını söyleyemi-
yor... Biz de kadınlara tavsiyelerde bulunuyo-
ruz. Fiziksel şiddete maruz kaldığınız zaman 
kesici delici aletlerin bulunduğu yerlerde, mut-
fağa, banyoya, öyle yerlere kendinizi kilitle-
meyin, mümkün olduğu kadar sokak kapısına 
yakın olun, orada bağırın, belki bir komşunuz 
duyar, falan diye. Bir ufak çanta içinde iç çama-
şırlarınız, nüfus kağıdınız, bir miktar para, bir 
anda sokağa atıldığınız zaman elinizde bulun-
sun, kimliğinizin falan bulunduğu bir çantayı 
güvendiğiniz bir yerde saklayın diyorduk. Genel 
olarak şiddet söz konusu olduğunda, hele gece 
ya da sabaha karşı söz konusu olduğunda kadın 
iç çamaşırlarıyla sokağa atılıyordu. Hiçbir şeyi 
yok, gidecek yeri yok, giyeceği yok, parası yok. 

l Bunu ayrımcılığa karşı kadın derneğin-
de mi yapıyordunuz, yoksa ofislere mi geli-
yordu kadınlar?

- Yok, o dernekte yapılıyor ve çok tele-
vizyon programlarına çıkıyoruz. O zaman-
ki televizyon programları, bugün yok kaynana 
görümce bilmem nesi, koca bulma, öyle prog-
ramlar değildi. 
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Bayağı ciddi kadın haklarıyla ilgili program-
lar vardı ve o programlarda da konunun uzma-
nı olan insanlar konuşuyorlardı. Kadınlar, suya 
susamış, kurumuş toprak gibi senin söyledi-
ğin her şeyi sünger gibi emiyordu ve öğreniyor-
du. O programlar çok yararlıydı. Yavaş yavaş 
adlarımız duyulmaya başladı. Fakat tabi sığına-
ğımız yok. Gelen kadınlarla dayanışma içinde 
bulunma şeklimiz, mesela şiddete maruz kalan 
bize ulaştığı zaman, o gece bizim aramızdan iki 
veya üç kadın, kadının evine gidiyordu. Şimdi 
adam eve geliyor, evde birtakım yabancı kadın-
lar. Sen kimsin, biz şahitlik yapmak için geldik. 
Eğer bu kadına bir şiddet uygularsan bak şimdi 
neler olacak falan. Sonra gönüllüler var, nite-
kim Mor Çatı’nın çalışma biçiminde gönüllüler 
var biliyorsun, kadın ilk geldiğinde bir gönül-
lüyle konuşuyor. Neye ihtiyacı olduğu sorulu-
yor, ihtiyacına göre hareket ediliyor; hatta bu 
gönüllüler kadınları kendi evlerine götürmeye 
başladılar. 

l Şiddete uğrayan, sokakta kalanları, 
gidecek yeri olmayanları yani

- Evet. Fakat kadın ilk fırsatını bulduğunda 
dışarı çıkıyor ve kocasına telefon edip kaldığı 
evin adresini veriyor. Dolayısıyla adamlar gelip 
bu evleri basmaya başladılar ki bu da son dere-
ce yanlış bir işti. Deneyerek bugünlere ulaştık 
işte! Neyse, 1988’e geldiğimizde, artık bir sığı-
nak açmaya karar verdik. Ben ve Stella İsveç’e 
gittik. Şirin Almanya’ya gitti, sığınakları incele-
mek üzere. Bu arada da işte avukatlık işi devam 
ediyor yani. 

l Şimdi Mor Çatı’nın kuruluşuna gelelim, 
sen de kurucusun…

- Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenme-
si Derneğinde, alt katta sığınak kurmaya karar 

verdik, vakıf olarak kuracağız. Sonunda Mor 
Çatı olmasına karar verdik. Mor feministle-
rin rengi olduğu için mor seçilmişti. Mor Çatı 
Kadın Sığınağı Vakfı. 1990’da vakfı kurduk res-
men. O zaman kadınlar gelip hukuki danış-
manlık alıyorlardı. Çok korkunç olaylarla karşı 
karşıya kaldık. Biliyorsun 30. Yılı doldu Mor 
Çatı’nın. 40 bin kadınla beraber olmuşuz, onla-
ra destek olmuşuz, onlarla dayanışma içine gir-
mişiz. Bizimle beraber çalışacak olan kim olur-
sa gönüllü veya avukat, önce bir eğitimden 
geçmek zorundaydı. O eğitimlerde şiddet nedir, 
şiddete maruz kalan kadınla nasıl muhatap 
olunur, onlar öğretiliyordu. Ve sevgili Feride 
Güneri, Amerika’da kadına yönelik erkek şid-
detiyle çalışmıştı, psikolog olarak bize bu eği-
timleri o verdi ve çok şey kattı. Burada onu da 
sevgiyle anmış olayım.

l Kadın Adayları Destekleme Derneğinin 
(KADER)’in kuruluşunda da varsın.

- 1997 galiba, Şirin ve bir grup kadın, seçim-
le gelinen yerlerde kadın sayısının çok düşük 
olduğundan bahisle, KADER’i kurmaya karar 
verdik. O zamanki dernekti KADER, tüzü-
ğü de benim Levent’teki evimde yazmıştık. 
İki dönem, tabi feminist kurallara uygun ola-
rak ancak iki dönem başkanlık yapılabilir diye 
kurallarımız var bizim. İki dönem de KADER 
ikinci başkanlığını yaptım. Sonra İstanbul Baro-
su Kadın Hakları Uygulama Merkezini kurduk. 
Uygulama merkezinde yine şiddet nedir diye 
önce bir eğitimden geçiliyordu ve kanunların 
kadın bakış açısıyla yorumlanması konusunda 
bizimle çalışmak isteyen avukatlara eğitim veri-
yorduk. Ben maddi manevi tazminat ve nafaka 
kısımlarını anlatıyordum. O toplantılardan bir 
tanesinde bir kadın avukat kalktı, biz avukatız 
dedi, avukatın kadını erkeği olmaz dedi.
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Biz o sıralarda genel olarak kural ola-
rak kadın avukatlarla çalışıyorduk, uygula-
ma merkezinin avukatları gönüllü avukat-
lardı. Aradan zaman geçti, sonra aynı kadın 
benimle konuşmak istedi. Bugün senin ne 
demek istediğini anladım dedi. Bir kadın gel-
miş, gözyaşları içinde. Hayatımda ilk defa Mor 
Çatı’da beni insan yerine koydular ve dinle-
diler demiş. Ve ağabeyinin kendisine teca-
vüz ettiğini anlatabilmesi 6 saat sürmüş. Bunu 
bir erkek avukata anlatması herhalde hemen 
hemen hiç mümkün değildi kadının. Şimdi 
ne demek istediğini anladım dedi. Yani dola-
yısıyla neden özellikle kadına yönelik erkek 
şiddeti konusunda kadın avukatlarla çalı-
şılması gerektiğini bir kere daha vurgulamış 
olmak için anlatıyorum bunu. Biliyorsun cin-
sel istismar, tecavüz davalarında önce gidiyor-
sun karakolda anlatıyorsun, sonra geliyorsun 
savcılıkta anlatıyorsun, ondan sonra çıkıyor-
sun mahkemede aynı olayı anlatıyorsun ve bu 
korkunç bir şey. Kadın aynı travmayı bilmem 
kaç defa yaşamış oluyor. Onun için kadınla-
rın aynı travmayı tekrar tekrar yaşamaması 
için, bu olay bir kere anlatılmalı. İstanbul Söz-
leşmesi’nde bu madde var. Yani bunlar müm-
kün. Şiddeti uygulayanla/ şiddet uygulana-
nı aynı ortamda bulundurmak zaten ayrıca bir 
travma yaratıyor. Bu önlemleri almak müm-
kün. Türkiye’de kadına yönelik erkek şiddeti-
ni engellemek üzere herhangi bir siyasi irade 
bugüne kadar hiç olmadı. Ama bu hükümette 
hiç, hiç, hiç yok öyle bir irade. Eskiden kadın-
dan da sorumlu bir bakanlığımız vardı. Bu 
hükümet gelir gelmez önce o bakanlığı lağvet-
ti, aile kurumu önemlidir dedi, aile bakanlı-
ğı yaptı. Kadın ailenin bir parçasıdır, kol kırı-
lın yen içinde kalır, kadın ancak kuluçka 

makinesidir, hatta dışarıya çıkmasın, gülme-
sin, sokakta dolaşmasın, eve tıkılsın, sadece 
çocuk doğursun ve çocuk baksın, bir de adama 
iyi hizmet etsin gibi bir mantığı var. Şiddeti 
engellemek için ciddi ve bütünlüklü bir poli-
tika uygulanması gerekiyor. Bugün kazanılmış 
haklar varsa kadın hareketi sayesinde kazanıl-
dı. Türkiye’de en iyi muhalefeti kadınlar yapı-
yor. O muhalefet de ataerkini sarsıyor, erkek 
iktidarını sarsıyor. Eski ceza kanunumuzda 
biliyorsun, namus adına işlenen cinayetler-
de indirim söz konusuydu. Namus da kadın 
bedeninin belirli bir bölgesinden ibaretti. Hır-
sızlık, gasp, insan öldürmek, haysiyetsizlik, 
dolandırıcılık falan, bunların namusla ilgi-
si yok, namus sadece kadınla ilgili bir konu, o 
da kadın bedeninin belirli bir bölgesiyle ilgili!  
Çünkü kadının bedeni mal, o mal içinde doğ-
duğu aileye ait, ondan sonra evlenmekle koca-
ya geçiyor mülkiyet, eğer koca da yok olmuşsa 
içinde bulunulan topluma geçiyor mülkiyet, 
komüniteye geçiyor. Onlar da sözüm ona bu 
mülkiyeti koruyorlar. Nitekim kadın bedeni-
nin mal olduğu uluslararası bir kabul gördüğü 
için de yenen ordunun erkekleri yenilen dev-
letin kadınlarına tecavüz ediyorlar. 

Evet biz ceza kanununu değiştirdik, evet 
81. Maddeye veya 82. Maddeye ekledik, oraya 
da namus adına işlenen cinayet demediler, 
bütün kadınların taleplerine rağmen töre cina-
yeti diye koydular maddeyi oraya. Tabi kanun 
değişse de, zihniyeti değiştirmemişsen bir şey 
değişmiyor. Ama şunu demek istemiyorum, 
kanunları mutlaka değiştirmek zorundayız, 
kadınlar lehine kanunlar çıkartmak zorunda-
yız. Mesela bugünkü ceza kanununa mobbing, 
ısrarlı takip, dijital şiddet gibi konularda cezai 
müeyyide eklemek gerekiyor. 
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Çünkü kanunlar bizim hareket alanımızın 
sınırlarını gösteriyorlar. O kanun uygulanma-
sa bile biz ilgili avukatlar o kanunun uygulan-
ması için elimizden geleni yapabiliriz, talep 
edebiliriz. Ama şiddeti engellemek için uygu-
lama çok önemli. Sorun uygulamada.

l Fiilen kanunu uygulanmaz hale geti-
riyorlar.

- İşte bu hükümetin yaptığı iş, ya kanunu 
tamamen değiştiriyor, ya defakto uygulama 
yapıyor. Misal eski ceza kanunumuzda dini 
nikah kıymak suçtu hem kıydıran hem kıyan 
açısından. Ne oldu, kanunu değiştirdiler, Ana-
yasa Mahkemesi iptal etti. Böylece bu madde 
yok edildi. Sonra ne dediler, 12 yıllık zorun-
lu eğitim üçe bölünecek;  4+4+4 diye. İlk 4’ten 
sonra kızların okullu olması engellendi. Erken 
çocuk evlilikleri, erken evlilikler teşvik edildi. 
Daha neler oluyor, 2. Hukuk Dairesi başkanı 
bir açıklama yapıyor; “ Efendim, erkeklerin 80 
yıllık hakları ellerinden alındı, eskiden sade-
ce bir yıldı bu yoksulluk nafakasının süresi, 
şimdi süresiz yapıldı ”.  Sanki 176. Maddeden 
hiç haberi yokmuş gibi veya 175. Maddenin 
şartlarından haberi yokmuş gibi. O zaman ne 
oluyor, yerel mahkemeler de yaranmak için 
veya korkularından, kanun aynı kaldığı halde 
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi başkanının sözleri-
ne göre, isteğine göre, düşüncesine göre karar-
lar üretmeye başladılar. Kürtaj meselesini bili-
yorsun, kürtaj Türkiye’de belirli şartlarda 
yasal ama kürtaj yaptıracak hastane bulamı-
yorsun. Ceza Kanununun 103. Maddesi çocuk 
istismarını engeller. Getirdiler 103. Maddeye, 
bir 12 yaş koydular. Biz dedik ki, Çocuk Hak-
ları Sözleşmesi, Ceza Kanununun 6. Maddesi; 
18 yaşından küçük herkes çocuktur der. Şimdi 
siz buraya 12 yaş koyuyorsunuz, bunu yargıç-

lar 12 yaşı rıza yaşı diye alacaklar. Bizi dinle-
mediler. Biliyorsun N.Ç davasında da 26 kişi 
13 yaşında bir çocuğa tecavüz etti ve orada 
kızın rızasından bahsedildi. 13 yaşındaki bir 
kızın rızasından nasıl bahsedersin? 14 yaşın-
da bir kızın çocuk doğurması demek,  tecavü-
ze uğramış olması demektir. Çocuktur o. Efen-
dim kocasını, cinsel istismar nedeniyle hapse 
atmışlar, vah vah vah, aile perişan olmuş. 
Buna evlilik diyemezsin ki. Bunun neresi evli-
lik? Dolayısıyla defakto kanunu dolanıyorlar 
ve böylelikle evliliklerden bahsediyorlar. 

l Bunu da birkaç kere af tasarısı olarak 
getirmek istediler.

- İstediler, çok doğru. Arkasından bir AKP 
milletvekili, yargı reformu dedikleri şeye 
bunu da sokmak istedi. Açıkça önerdi. Bunu 
nasıl önerirsiniz siz, bu nasıl olur? Dolayısıy-
la 13 yaşında bir çocuğun evlendiğini düşün-
mek, yani o çocuğun hayatında meydana gelen 
dünya kadar travmayı. Her bakımdan istismar, 
gelişmesini engelliyorsun, okumasını engelli-
yorsun, kendini geliştirmesini engelliyorsun 
ki bu anayasaya aykırı. Sözüm ona anayasa-
da herkesin kendini geliştirme hakkı var diye 
bir sürü laf yazıyor. Arkasından sağlık sorun-
ları söz konusu oluyor. 13 yaşındaki bir çocuk, 
çocuk doğurmaya kalkarsa bedeni parçalana-
biliyor. Uçan Süpürgenin yaptığı bir araştır-
ma vardı, uluslararası alanda Afrika’da da çok 
genç yaşta kadınları evlendirdikleri zaman, 
yani evlilik değil böyle cinsel ilişkiye zorladık-
ları ve çocuk doğurttukları zaman galiba fistula 
mı ne denen bir hastalık söz konusu oluyor. Bu 
kadınlar idrarlarını ve büyük abdestlerini tuta-
mıyorlar, onun için de feci bir koku yayıyorlar 
ortalığa. Bedenleri, genital organları falan par-
çalanıyor.
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l Sen de başından beri anlatıyorsun ki o 
tarihin her aşamasında da varsın neredeyse; 
yasal değişikliklerin pek çoğu aslında gün-
cellenmiş, kadın mücadelesiyle karşılığını 
da bulmuş durumda. Eksikleri var mı? Var 
tabi ki. Dünya değiştikçe bir sürü şey ekle-
mek mümkün. İktidarların buna direnişi de 
var ama Medeni Kanun, Ceza Kanunu, şimdi 
yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi, aslın-
da 6284, bütün hepsine baktığımızda zaten 
bir mücadeleyle kazanımlar olduğunu, o 
maddeler uygulansa bir sürü şeyin de önüne 
geçilebileceğini görüyoruz. Ama dediğin 
gibi uygulama, toplumsal cinsiyet eşitsizliği 
bu sorunların temel dayanağı. Kadın müca-
delesinde “erkek adalet değil gerçek ada-
let” sözü, hep dile getiriliyor. Yol alınmadı-
ğını söylemek mümkün değil ama gerçekten 
de böyle tırnaklarımızla kazıyarak oluyor. 
Bir zihniyet değişikliğinin topyekûn gerçek-
leşmesi gerekiyor. Galiba o yüzden de politik 
bütünlükle, mücadeleyle hukuk iç içe oldu-
ğunda mı sonuç alınıyor?

- Aynen öyle! Hükümetlerin siyasi görüş-
leri çok önemli. Bu hükümetin siyasi görüşü 
kadından yana değil, kadını insan ve birey ola-
rak kabul etmemek üzere kurulmuş ne yazık 
ki.

l Kadını ikincil görüyor, eşit görmüyor.
- Evet. Onun için de kanunu ne kadar değiş-

tirirsen değiştir, inat ve ısrarla uygulamıyorlar. 
O nedenle de uygulamadıkları için de kadın-
ların aleyhine pek çok şey söz konusu oluyor. 
Biz eskiden haklarımızı geliştirmek üzerine 
çalışıyorduk. Şimdi mevcudu korumaya çalı-
şıyoruz. Onun için gerçekten şu andaki genç 
kadınların hayatları çok zor. 

l Gündelik hayatın bu şekilde organize 
ediliyor oluşu da kadınların yaşadığı şidde-
tin kaynağı oluyor net olarak.

- Tabi, tabi. Çocukluktan itibaren, ilko-
kuldan itibaren toplumsal cinsiyet eşitliğini 
çocuklara öğretmek gerekiyor. Evet, kadın ve 
erkek farklıdır ama eşittir. Bu farklılık kadın-
lar aleyhinde uygulanacak bir şey değildir. İşte 
onun için de toplumsal cinsiyet eşitliği sözün-
den son derece rahatsızlar. Onun için İstan-
bul Sözleşmesine karşılar. Kutsal aile yıkılı-
yormuş. Peki, kutsal aile ne? Kadının her gün 
şiddete maruz kaldığı, gerekirse boğazlandığı, 
efendim rüyanda kimi gördün, niye gülüyor-
dun diye gece yarısı uyandırılıp dayak atıldığı, 
yani artık zıvanadan çıkmış bir aşağılık komp-
leksinin tatmini için kadın üzerinde her türlü 
baskının uygulandığı yerin adı kutsal aile olu-
yor. Çocuk da bu aile içinde baba ve annenin 
rollerini görerek onları da rol model olarak alı-
yor ve öyle büyüyor.  Burada işbu direnmeyi 
mümkün olduğu kadar canlı tutmak gerekiyor 
diye düşünüyorum.

l Sen uluslararası arenada da aslında 
kadın mücadelesi platformlarının pek çoğu-
nun içinde oldun, Birleşmiş Milletler’le ilgi-
li komisyonlara da gittin, kadına yönelik 
şiddetle ilgili çalışan kurumların toplantıla-
rında da bulundun. Dünyada bir sürü top-
lantı, organizasyon var, İstanbul Sözleşme-
si mesela uluslararası bir sözleşme senin de 
bildiğin gibi. Dünyadaki genel gidişatı nasıl 
görüyorsun?

- Bütün dünyada muhafazakarlık ve dinin 
siyasete alet edilmesi meselesi çok yükseliyor, 
hemen hemen bütün hükümetlerde var. Nere-
ye bakarsan bak, bütün dünyada yükselen bir 
muhafazakarlık söz konusu.
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O da daha çok kadınlar üzerinde şidde-
te sebep oluyor. Dün bir ara röportaj verir-
ken bakıyordum, galiba 4 kadından 3’ü 
bütün dünya çerçevesinde şiddete maruz 
kalıyormuş. Ama kadınlar da bütün dün-
yada direnmeye devam ediyorlar bildiğin 
gibi. Eğer diyalektiğe inanıyorsan, bu tabi 
değişecek. Ama mesela ben kendi hayatım 
çerçevesinde düşündüğüm zaman, bun-
dan 30 yıl önce  bugünlere geleceğimiz 
söylenseydi inanmazdım, gülerdim. 

l İyi yönde olmadı değişim.
- Evet, iyi yönde olmadı. Çok iyi günler 

geçirdik, kanunlar değişti, Medeni Kanu-
nu değiştirdik, Ceza Kanununu değiştir-
dik. Evlilik birliğinde kadın ve erkeğin 
eşit olduğunu kanunlara koyduk. 6284’ü 
getirdik, 4320’nin bütün olumsuz tarafla-
rı 6284’te düzeltildi. O ilk toplantıların ilk 
başında tüm kadınların hep birlikte aldığı-
mız bütün kararları hayata geçirdik. Ama 
bugün, bugün yine şiddet, sorunlar, talep-
ler var. Kadına yönelik erkek şiddetiyle 
ilgilenen kuruluşlar her gün yaşadıkların-
dan yola çıkarak daha iyiye nasıl gidilir, 
neler yapılabilir, somut olarak dile getiri-
yorlar. Mesela başka tehlike; aile arabulu-
culuğunu getirmek istiyorlar. Arabulucu-
lukta güçlü olanın kuralları, güçsüz olana 
dayatılıyor ve kabul ediliyor. Çünkü bil-
mem kaç yıl ben davayla uğraşmak iste-
miyorum, şu kadarcık bir şeyle tamam 
yetiniyorum, tamam yeter ki canımı kur-
tarayım diyor. Arabuluculuk söz konu-
su olmadan da mesela sana da gelmiştir, 
bana gelen birçok kadın nafaka istemi-
yorum diyor. Nafaka istemen gerekiyor 
diyorsun, kendi hakkından vazgeçsen bile 

zaten çocuk nafakasından vazgeçemez-
sin diyorsun. Yeter ki canımı kurtarayım 
diyor, hiçbir şey istemiyorum diyor. Bir 
yıl geçiyor, keşke sizi dinleseydim, nafa-
ka isteseydim diyor. Şiddet dosyalarımda 
uzlaştırma çabası ha keza! Bu ne demek? 
Hükümet kadına yönelik erkek şiddeti-
ni önleme konusunda herhangi bir siyasi 
irade sahibi değil, nokta. Çocukların cin-
sel istismarında yok hadım edelim, yok 
idam edelim dediler. Kardeşim ne kim-
seyi hadım et, ne kimseyi idam et. Sen 
mevcut kanunu uygula, onu da sonuna 
kadar uygula, 3 gün sonra da af çıkartma. 
Tamam yeter o kadar. Biz daha fazlasını 
istemiyoruz. 

l Kadına yönelik şiddet alanında 
çalışan avukatlara peki, senin bu kadar 
uzun yıllardır süren bir deneyimin var, 
temel olarak, ilkesel olarak önerebilece-
ğin neler olur?

- Şu var, birçok davada biz İstanbul 
Sözleşmesinin kurallarını çok gündeme 
getirmiyoruz. Bence her davada aykırı-
lıklar neyse onları, dile getirmek gereki-
yor. Tüm yasaları zorlamamız, bu olmaz 
demememiz gerekiyor. Yargı mensupla-
rına çok ciddi olarak hem CEDAW’ı hem 
İstanbul Sözleşmesini, Çocuk Hakları Söz-
leşmesi’ni ve 6284’ü ciddi olarak okutmak 
gerekiyor, savcılara da. Meslek içi eği-
tim gerekiyor. İngiltere’de her iki yılda bir 
hakimler güncelleme eğitimlerine giderler. 
15 bin kişiyi bir salona toplayıp da bir saat 
konferans verdiğin zaman bunun adı mes-
lek içi eğitim olmaz. Eğitim dediğin, alış-
kanlıklarını, düşünce biçimini, zihniyetini 
değiştirip dönüştürecek bir prosestir.
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İstanbul Sözleşmesi çok açık. Dört tane 
ayağım var, ben buna dayanıyorum diyor, 
kadına yönelik erkek şiddetini engelle, şid-
detten koru, şiddet uygulayanı cezalandır, 
tazminatını öde ve bu şiddeti engellemek 
üzere politika geliştir, bu kadar. Peki, Akit 
ve taraftarları, bundan niye rahatsız oluyor-
lar? Niçin? Hakikaten birçoğu da okumamış 
bile sözleşmeyi. Atıyorlar, kafadan atıyorlar. 
LGBTİ+ ların meselesine gelince; bu insanlar 
senin bedenini mi kullanıyor, hayır. Kendi 
bedenini nasıl isterse öyle kullanır, sana ne? 
Ayrıca insan olmak sıfatıyla insan hakların-
dan yararlanma hakkına sahipler. Sen bu 
insanlara seks sektöründe çalışma dışında 
bir iş imkânı sağlamazsan, bu senin ayıbın. 
İnsan bu, bunun da haklarının korunmasına 

ihtiyacı var. Eğer aynı cinsten iki insan aynı 
evde oturuyor ve biri diğerine şiddet uygu-
luyorsa, orada da şiddet uygulananın korun-
ması gerekiyor, şiddet uygulayanın cezalan-
dırılması gerekiyor. Sözleşmenin dediği de 
sadece bu. Hatta yetersiz olduğu için eleşti-
riliyor, bizdeyse olmayan maddenin üzerin-
den tepiniliyor!

l Son olarak eklemek istediğin bir şey 
olur mu Canan?

Son söylemek istediğim, bu hükümetle 
ve bu hükümetin uygulamalarıyla başa çık-
mak çok zor. Onun için sürekli olarak ciddi 
biçimde örgütlenmek, dayanışmak, birbiri-
mize destek olmak zorundayız ve direnmek 
zorundayız. Direnmek, direnmek, direnmek, 
başka çaremiz yok.
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Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şid-
detin Önlenmesine Dair 6284 sayılı Yasa,teo-
rik olarak; şiddetin failini durdurmaya, şiddete 
maruz kalan kadın ve çocukları koruyup des-
teklemeye böylece kadına ve çocuğa yöne-
lik şiddet ile kadın cinayetlerini önlemeye yöne-
lik bir niteliğe sahiptir. Yasanın teorikte sağlam 
duran bu yapısı uygulama yönetmeliği ve 2011 
tarihli Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avru-
pa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) 
ile bir bütün olarak değerlendirildiğinde şiddetle 
mücadelede güçlü bir mekanizmanın kurulma-
sını mümkün olmakla birlikte yasa ve sözleşme 
ile getirilen düzenlemeler uygulayıcılar ve yasa 
koyucular tarafından adeta yok sayılmaktadır;

1. İstanbul Sözleşmesi’nin 48. Maddesi, 
zorunlu alternatif çatışma çözümü veya ceza-
landırma süreçlerini açıkça yasaklamış olması-
na rağmen, sözleşmeye, anayasaya ve kanu-
na aykırı olarak sözleşmenin kapsamına giren 

şiddet biçimlerini içeren vakalar uzlaştırma 
konusu yapılmakta böylece, İstanbul Sözleş-
mesi ve Anayasa ihlal edilmektedir.

2. İstanbul Sözleşmesi’nin 49. Madde-
si, taraf devletleri, sözleşme kapsamına giren 
bütün şiddet biçimlerine ilişkin olarak soruştur-
ma ve yargılamaların usule aykırı bir gecikme 
olmaksızın görülmesini ve ceza davasının tüm 
aşamalarında mağdurun haklarının dikkate alın-
masını sağlamak üzere gerekli yasal ve diğer 
tedbirleri almakla yükümlü tutmuştur. Avukat-
lık Kanunu’nun 95. Maddesine göre huku-
kun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, 
korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak 
baroların görevidir. İş bu açık yasal düzenleme-
lere karşın, kadına yönelik şiddet ve kadın cina-
yetleri davalarında baroların müdahale talep-
leri reddedilmektedir. Bu uygulamalar İstanbul 
Sözleşmesi’nin taraf devletlere yüklediği ödev-
leri de yok hükmünde kılmakta ve şiddetle etkin 
mücadeleyi işlevsiz hale getirmektedir.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE  
4.ULUSAL EYLEM PLANINA İLİŞKİN İZMİR BAROSU 
KADIN HAKLARI DANIŞMA VE HUKUK ARAŞTIRMALARI 
MERKEZİNİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ



8 Mart Dünya Kadınlar Günü

66

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 234. 
maddesinde mağdur ve şikayetçinin 
soruşturma ve kovuşturma evrelerindeki 
hakları sayılmıştır. Bu düzenlemeye göre 
mağdur ile şikayetçi ancak cinsel saldı-
rı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis 
cezasını gerektiren suçlara ilişkin yar-
gılamalarda, baro tarafından kendisine 
avukat görevlendirilmesini isteme hak-
kına sahiptir. Kanun metninin ilk halin-
de “Vekili yoksa, baro tarafından kendisi-
ne bir avukat görevlendirilmesini isteme” 
hakkı tanınmış iken 24.7.2008 tarih-
li, 5793 sayılı Kanun değişikliğiyle mağ-
dur ile müştekilere ve katılana tanınan bu 
hak kısıtlanmıştır. Kadınların hak arama-
larının önünde ciddi bir engel oluşturan 
bu düzenlemenin iptal edilerek soruştur-
ma ve kovuşturma aşamalarında şidde-
te maruz kalanın talebi halinde herhangi 
bir kısıtlama olmaksızın avukat görevlen-
dirilmesi uygulamasını sağlayacak yasal 
değişiklik hayata geçirilmelidir.

3. 6284 sayılı Kanunda, bu kanunun 
uygulanmasına ilişkin yönetmelikte ve  
İstanbul Sözleşmesinde  “ısrarlı takip” yer 
almakta iken ısrarlı takibin ceza hukuku-
muzda bir suç olarak düzenlenmemesi 
büyük bir eksikliktir. Özel hayatın gizliliği-
ni ihlal, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun 
kılma ve şantaj suçlarının maddi unsur-
larını kısmen veya tamamen bünyesin-

de barındırabilen ve birçok ülkede ayrı bir 
suç olarak ele alınıp düzenlenen stalking 
“ısrarlı takip” hukukumuzda da suç olarak 
kabul edilmesine yönelik yasal düzenle-
meler hayata geçirilmelidir. Bunun yapıl-
maması mağdura karşı işlenen eylemle-
rin, mahkemelerce bir birinden farklı taciz 
veya sarkıntılık eylemleri olarak ele alın-
masına neden olmaktadır. Böylece faillere 
verilen cezalarda caydırıcılık sağlanama-
makta ve kadınlar ısrarlı takip fiiline karşı 
korumasız bırakılmaktadır.

4. Aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, 
şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınla-
rına yönelik gelen çağrılara rehberlik ve 
danışmanlık hizmeti sunan ALO 183 hattı 
yerine İstanbul Sözleşmesinin 24.Mad-
desi kapsamında sadece şiddete maruz 
kalanların aramalarına açık olan , gizlilik 
ilkesine riayet edilen, ülke çapında 7 gün 
24 saat esasına göre faaliyet gösteren 
ücretsiz telefon hatlarının oluşturulması 
için gerekli yasal veya diğer tedbirler der-
hal alınmalıdır.

5. İstanbul Sözleşmesinin 25. Madde-
sinde yer alan “Tecavüz Kriz Merkezleri” 
hayata geçirilmelidir. Cinsel suçlar ya aile 
içinde örtbas edilip yargıya taşınmamak-
ta ya da yargı sürecindeki yıpratıcı, ikincil 
travmalara maruz bırakan süreçler sebe-
biyle cezasızlıkla sonuçlanmaktadır. 



67

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Mağdurlara tıbbi ve adli muayene, 
travma desteği ve danışma hizmet-
leri sunacak, uygun ve kolay erişile-
bilir tecavüz kriz veya cinsel şiddet 
yönlendirme merkezleri kurulması 
beraat ile sonuçlanan delil yetersiz-
liğinin önüne geçmekte, cezasızlık-
la mücadelede ve mağdurların fizik-
sel ve psikolojik tedavilerinde önemli 
rol oynayacaktır.Bu nedenle pilot iller 
belirlenerek derhal gerekli alt yapı 
çalışmaları yapılarak tecavüz kriz 
merkezleri hayata geçirilmelidir.

6. İstanbul Sözleşmesi kapsamın-
daki her türlü şiddetin önlenmesi ve 
bu tür şiddet eylemleriyle mücade-
le edilmesine yönelik bütüncül poli-
tikaların oluşturulması, kadınlara 
karşı şiddet uygulanmasıyla müca-
delede aktif bir rol oynayan sivil top-
lum kuruluşlarının çalışmalarını her 
düzeyde takdir ve teşvik edecek ve 
destekleyecek ve bu kuruluşlarla 
etkili bir işbirliği gerçekleştirecek poli-
tikalar üretilmesi taraf devletlere yük-
lendiğinden 4. Ulusal Eylem Planı 
hazırlık çalışmalarına kadın hakları 
alanında faaliyette bulunan sivil top-
lum kuruluşları da dahil edilmelidir.

7. 6284 sayılı Yasayı etkin biçim-
de uygulamakla yükümlü adli birim-

ler, mülki amirlikler ve kolluk kuvvet-
lerinin, mevzuata gerektiği şekilde 
hakim olmadığı kanısındayız. 

Örneklemek gerekirse;

• 6284 sayılı yasanın 8/3. mad-
desi uyarınca şiddetin uygulandı-
ğı hususunda delil veya belge aran-
mayacağı düzenlenmiş bulunmasına 
rağmen kimi zaman tedbir kararı-
na hükmetmek için aile mahkeme-
lerince, şiddet mağdurlarından delil, 
belge talep edilmekte, şiddet mağ-
durlarının tedbir talepleri gerekçesiz 
olarak reddedilmektedir.

• Kanun’un 4/1-a maddesi iş yeri 
değişikliğinin sağlanması konusun-
da aile mahkemesi hakimlerine açık 
olarak yetki vermiş olmasına rağmen 
şiddet mağdurlarının can güvenliği 
riski sebebiyle iş yeri değişikliği talep-
lerine, ‘talebin idari yargının konusu 
olduğundan bahisle’ red kararı veril-
mektedir

• 6284 sayılı yasa gereğince, 
şiddet mağdurları tarafından yapı-
lan başvurular, yasayı uygulamak-
la yükümlü olanlar tarafından iş yükü 
olarak değerlendirilebilmekte ve 
gerekli özen gösterilmemektedir.
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Bilindiği üzere mevzuatta, hükmedilebi-
lecek koruyucu ve önleyici tedbirler tahdidi 
olarak değil örnekseyici biçimde sayılmış-
tır. Özetle mevzuat, somut olayın özellik-
lerine göre şiddet mağdurunu koruyacak 
ve şiddeti bertaraf edecek her tür ted-
bire hükmedilmesine imkân vermekte-
dir. Ancak uygulamada tespit ettiğimiz en 
büyük sorunlardan biri, somut olayın niteliği 
çözüm üretmek açısından bu denli önem-
li olmasına rağmen, başvurucularının talep-
lerinin detaylı biçimde okunmaması, farklı 
ihtiyaçlara sahip olduklarının gözetilmemesi, 
belli tedbirleri ihtiva eden şablon kararlar-
la onları korumak ve şiddeti önlemek husu-
sunda yetersiz kalınmasıdır.

Bu sebeple gizlilik kararı, kimlik bilgile-
rinin değiştirilmesi, geçici maddi yardım, 
barınma yeri tedbiri gibi tedbir hükümle-
ri kâğıt üstünde kalmakta ve neredeyse fiili-
yatta metruk hale gelmektedir.

• Kanunun yürürlüğe girdiği yıllarda 6 ay 
süreyle verilen koruma ve tedbir kararlarının 
süresinin giderek kısaldığı, son dönemler-
de 1 ay gibi, mağduru korumak ve şiddeti 
bertaraf etmek için hiçbir etkisi olmayacak 
sürelerde tedbir kararları verildiği ve bunun 
pek çok somut olayda şiddet mağdurları-
nın can güvenliklerini tehlikeye attığı görül-
mektedir.

• Kolluk kuvvetlerinin, özellikle küçük 
yerleşim bölgelerinde neredeyse herke-
si tanıyor olması, şiddet failleri ile de çoğun-
lukla tanışıklıkları bulunması sebebi ile şid-
det uygulayanlara müsamaha göstermesi, 
bu kişilere tebligat yapmaması, deste-
ğe ihtiyacı olan kadınları bekletmesi, acil 
müdahalede bulunmaması, gizlilik kuralla-
rına riayet etmemesi gibi ihlallerle karşılaşıl-
maktadır.

Görevi kötüye kullanmanın önüne geçe-
bilmek için bu tip ihmal ve ihlallere ilişkin 
cezalar arttırılmalı ve olabildiğince etkin ve 
hızlı işleyen özel bir disiplin mekanizması 
kurulmalıdır.

• Bazı aile mahkemeleri tarafından, 
6284 sayılı kanunun 8/6. maddesi gere-
ğince şiddet görenin kendisinin ve gerek-
li görülmesi halinde çocuklarının ve yakınla-
rının kimlik bilgilerinin gizlenmesi yönündeki 
tedbir kararlarının, şiddet uygulayan tarafa 
tebliğ edildiği bilinmektedir. 

Bu, fiiliyatta şiddet mağdurunun can 
güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye sokan 
yanlış bir uygulamadır. Zira çoğu durumda 
şiddet uygulayandan kaçarak yeni bir yerle-
şim yeri edinen kadınların yeni yerleşim yer-
leri, gizlilik kararının tebliği sebebiyle şiddet 
uygulan tarafından öğrenilmektedir.
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Bu durum tedbirin amacına aykırıdır 
zira verilen gizlilik kararı tedbirini işe yara-
maz hale getirmektedir. Aynı şekilde giz-
lilik kararlarının anne için verilip çocuk-
lar için reddedildiği veya kısa süreler için 
verildiği de görülmektedir. Çocuklar için 
gizlilik kararı verilmemesi halinde, şiddet 
uygulayan taraf çocukların kimlik, eği-
tim, sağlık vb. bilgileri üzerinden anneye 
ulaşmakta ve yer tespiti yapabilmektedir. 
Bu durum da tedbirin amacına aykırıdır 
ve aynı şekilde gizlilik tedbir kararını fiili-
yatta işlevsiz kılmaktadır.

• 6284 sayılı yasanın 5/3. maddesin-
de aile mahkemeleri 5395 sayılı Çocuk 
Koruma Kanununda yer alan koruyu-
cu ve destekleyici tedbirler ile 4271 sayı-
lı kanun hükümlerine göre velayet, kay-
yım, nafaka ve kişisel ilişki kurulmasına 
ilişkin kararları vermeye yetkili kılınmış 
olmasına rağmen bu taleplerin, ‘yargıla-
mayı gerektirdiğinden bahisle’ reddedil-
diği görülmektedir.

İlgili kanun hükmü açıktır. Açık kanun 
hükmüne karşın, aile mahkemelerinin 
kendilerine verilen yetkiyi kullanmamala-
rı sebebiyle iş bu önemli hüküm de met-
ruk hale gelmektedir. Pek çok somut 
örnekte, şiddet uygulayan, velayet veya 
çocukla kişisel ilişki kurulması kararına 
bağlı olarak müşterek çocuk üzerinden 

mağdura ulaşmakta ve kadın ve çocuk-
lar açısından ikincil mağduriyetler yaşan-
maktadır. 

Sıklıkla vurguladığımız gibi, kadına 
yönelik şiddeti bertaraf etmek ve mağ-
durları korumak için ilgili tüm mevzua-
tı uygulamakla yükümlü olanların ihlal ve 
ihmal içeren uygulamaları, hem somut 
olayda şiddet mağdurlarını zora sok-
makta, desteksiz bırakmakta hem de 
genel olarak şiddetle mücadeleyi etkisiz 
hale getirmektedir.

Bu sebeple, yasayı uygulamakla 
yükümlü bulunanların ve alanda çalışan 
her personelin kadına yönelik şiddet ve 
ilgili tüm mevzuat konusunda düzenli ve 
devamlı eğitime tabi tutulmaları, eğitim 
içeriklerinin barolar ve ilgili sivil toplum 
kuruluşları dahil edilerek oluşturulması ve 
yine eğitimlerin uygulanma süreçlerine 
baroların ve ilgili sivil toplum kuruluşları-
nın katılımcı olarak dahil edilmesi büyük 
önem taşımaktadır.  

•6284 sayılı kanunun 13. madde-
si tedbir kararlarına aykırılık halinde zor-
lama hapsine hükmedileceği düzenlen-
miştir. 6284 sayılı kanun kapsamında 
alınan tedbir kararlarının şiddet uygula-
yana tebliğinde yaşanan sorunlar iş bu 
kanun hükmünü de uygulamada işlevsiz 
kılınmaktadır.
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Kanun gereğince hükmedilen ted-
bir kararlarına uyulmamasının yaptırımı 
zorlayıcı hapis cezasıdır. Ancak, tedbir 
kararlarının şiddet uygulayan tarafından 
ihlali hallerinde, şiddet mağduru önce-
likle kolluğun ihlali tutanağa bağlamak 
konusunda gösterdiği dirençle karşılaş-
maktadır.

•6284 sayılı yasanın 12. madde-
si, aile mahkemesi hakimlerine, verdik-
leri tedbir kararlarının uygulanmasında 
teknik araç ve yöntemler kullanılması 
kararını da verme yetkisini tanımaktadır. 
Ancak kanunun iş bu maddesi de etkin 
biçimde işletilmemektedir. Teknik araç-
lar ve yöntemler, şiddet uygulayan kişi-
nin, şiddet mağduru lehine hükmedilen 
tedbir kararlarını ihlal etme eğilimi gös-
terdiği vakalarda, şiddet mağduru kişi-
nin can güvenliğini temin etmek açısın-
dan hayati öneme sahiptir. İş bu teknik 
araç ve yöntemlerden olan elektronik 
kelepçe uygulaması, hali hazırda sınır-
lı sayıda belirlenen pilot ilde uygulan-
maktadır. Keza ne yazık ki bu illerdeki 
aile mahkemeleri de elektronik kelepçe 
tedbirine nadiren karar vermektedirler.

•Kurulduğu bilgisi kamuoyu ile pay-
laşılan “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet-

le Mücadele Büro Amirliklerinin” yeter-
li alt yapıya sahip olmamaları örneğin 
bir telefon hatlarının dahi bulunmaması 
veya varsa dahi bunun paylaşılmaması, 
eş dışında özellikle sevgili, eski sevgili, 
eski eş, nişanlı vb. kişilerden gelen şid-
det başvurularında kadınlara “biz sade-
ce aile içi şiddet vakaları ile ilgileniyo-
ruz” diyerek başvurularının alınmaması 
büro amirliklerini tamamen işlevsiz hale 
getirmektedir. Şiddete maruz kalanla-
rın ilk olarak kolluk birimlerine başvur-
dukları göz önüne alındığında şiddetle 
mücadelenin ne oranda sekteye uğrat-
tığı tartışmasızdır.

Kadına yönelik şiddetle mücade-
le edilebilmesi, şiddete karşı sıfır tole-
rans perspektifiyle toplumsal cinsiyet 
eşitliğini sağlamanın bir devlet politi-
kası olarak kabul edilmesi ve şiddet-
le mücadeleye yönelik mevzuatın etkin 
uygulanması ile mümkün olacaktır. Bu 
nedenle Baroların ve kadın hakları ala-
nında çalışan sivil toplum örgütlerinin 
öneri ve değerlendirmeleri dikkate alı-
narak, toplumsal değişim ve dönüşü-
mü sağlayacak çözümlerin üretilme-
sinin sonuca etkili olacağı inancıyla 
görüş ve önerilerimizi bilgilerinize suna-
rız. Saygılarımızla.23.10.2020

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
KADIN HAKLARI DANIŞMA VE HUKUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
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D A V A C I: İzmir Barosu Başkanlığı  
D A V A L I: T.C. Cumhurbaşkanlığı - Ankara

K O N U:  20.03.2021 tarih ve 31429 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanan 19.03.2021 tarih ve 3718 sayılı “Cumhur-
başkanı Kararı”nın yürütmesinin durdurulması ve iptali ile dava 
konusu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karar-
namesinin 3. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bunların 
hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdir-
me” ve üçüncü fıkrasında yer alan “uygulanmasının durdurul-
duğu ve sona erdiği tarihler; Cumhurbaşkanı kararı ile tespit 
olunarak Resmî Gazete’de yayımlanır” ibarelerinin Anayasa’ya 
aykırılık itirazı taleplerimizin sunulmasından ibarettir.

YAYIM TARİHİ:   20.03.2021
A Ç I K L A M A L A R : 
20.03.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 

19.03.2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı;
“Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan 

ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu kara-
rıyla onaylanan “ Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şidde-
tin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi”nin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından feshedilmesi-

ne, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi 
gereği karar verilmiştir.” şeklindedir.

Anılan Cumhurbaşkanı Kararı Anayasamızın 90. Madde-
si uyarınca “kanun” hükmünde sayılan uluslararası sözleşme-
den idari tasarrufla çekilmeye yönelik bir karar olduğundan yok 
hükmündedir. Anılan kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhur-
başkanlığı Kararnamesinin 3. maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan “bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunla-
rı sona erdirme” ve üçüncü fıkrasında yer alan “uygulanmasının 
durdurulduğu ve sona erdiği tarihler; Cumhurbaşkanı kararı ile 
tespit olunarak Resmî Gazete’de yayımlanır” ibareleri yasama 
organının yetkisinde olan işlemlerin Cumhurbaşkanı kararı ile 
yapılabilmesine olanak vermesi nedeniyle Anayasaya aykırıdır. 

USULE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ:
1- Anayasamızın 125. maddesi “idarenin her türlü eylem 

ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” hükmünü içermektedir. 
Danıştay Kanunu’nun 24. maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-
dinde de “Cumhurbaşkanı kararlarına” karşı açılacak iptal ve 
tam yargı davalarına Danıştay’ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla 
bakmakla görevli olduğuna ilişkin düzenleme mevcuttur. Her iki 
hüküm birlikte değerlendirildiğinde dava konusu Cumhurbaş-
kanı Kararına ilişkin açılan davanın Danıştay tarafından ilk 

DANIŞTAY ( ) DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ DAVA DİLEKÇESİ

ANAYASAYA AYKIRILIK İTİRAZI VARDIR.
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR.

DURUŞMA TALEPLİDİR.
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derece mahkemesi sıfatıyla bakılması gerek-
mektedir.

2-  Dava konusu işleme karşı İzmir Barosu Baş-
kanlığının dava açma ehliyeti bulunmaktadır. Avu-
katlık Kanunun 76. Maddesinin birinci fıkrası;

“Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, mes-
lek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan iliş-
kilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek 
düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlü-
ğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avu-
katların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm 
çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmala-
rını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.” Şeklindedir.

Avukatlık Kanunu’nun Baro Yönetim Kurulları-
nın görevini düzenleyen 95. Maddesinin yirmi birin-
ci fıkrası; “Hukukun üstünlüğünü ve insan hakla-
rını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik 
kazandırmak,” şeklindedir.

Avukatlık Kanunu’nun yukarıda yer verilen 
hükümlerinden de açıkça anlaşıldığı üzere; huku-
kun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak, koru-
mak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak Barolara 
kanunla verilmiş yetkiler olup, bu yetkinin kullanıl-
masının bir parçası da idarenin hukuka aykırı işlem 
ve eylemlerine karşı iptal davası açmaktır. 

Danıştayın Avukatlık Kanunu’nun 76/1 ve 
95/21. maddeleri kapsamında açılan davalarda 
Baroların dava açma ehliyeti olduğuna ilişkin pek 
çok kararı bulunmaktadır. Baroların bu tür davalar-
da sübjektif dava ehliyetine sahip olduğu, Danıştay 
ve DİDDK’nın içtihatlarıyla tartışmasız bir hal almıştır. 

İzmir Barosu’nun Mimarlar Odası ile birlikte 
açmış olduğu “...Tarihi Kordonboyu’nun, Kordon 
Otoyolu olarak dolgu yöntemiyle ortadan kaldırılma-
sına ilişkin idari işlemin iptali davası...”nda, Danış-
tay 6. Dairesi davanın kabulüne karar verilmiş ve 
bu karar Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kuru-
lu’nun temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu 
onama kararı ile kesinleşmiştir. Bu davada; İzmir 
Barosu’nun dava ehliyetinin bulunup bulun-
madığı tartışma konusu dahi yapılmamıştır. 1

Ankara Barosunca açılan ve davalının Başba-
kanlık olduğu dosyada, Danıştay İdari Dava Dairele-
ri Kurulu’nun temyizen inceleme yaptığı 2016/4670 
E. 2017/385 K sayılı kararında; 

 “1136 sayılı Yasanın 76. ve 95/21. maddelerin-
de yapılan ve yukarıda açıklanan yasal değişiklikten 
sonra baroların; mesleki bir örgüt olmanın ötesinde 
hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve 
korumak gibi bir işlev yüklenmesi nedeniyle diğer 
meslek örgütlerinden farklı bir konuma sahip oldu-
ğu açıktır” denilmiş ve  

“…Danıştay kararları ışığında konuya bakıl-
dığında; Avukatlık Yasası’nda yapılan değişiklik-
ten sonra açılan davalarda dava açma ehliyetinin 
bulunup bulunmadığı saptanırken, İPTAL DAVASI-
NIN GENEL AMACININ YANI SIRA DAVA KONU-
SU İDARİ İŞLEMİN, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ, 
HUKUK DEVLETİ İLKESİNİ, GENEL KAMU YARA-
RI, Anayasa ile koruma altına alınan eşitlik, kişinin 
dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği, kanunsuz suç 
ve ceza olmaz gibi temel insan haklarını  ihlal edip 
etmediğine ve yargı kararlarının uygulanmaması

1   Danıştay 6. Daire, 24.11.1998 gün ve 1997/3489 E., 1998/5794 K.



73

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

veya geçersiz kılınması gibi hukuk devleti ilkesi-
ni zedeleyen bir durumun olayda söz konusu olup 
olmadığına bakılarak menfaat ilgisinin olaya özgü, 
ancak daha geniş yorumlandığı görülmektedir.…” 
cümlelerine yer verilerek Baroların dava açma ehli-
yetine sahip olduğuna karar verilerek bozma kara-
rı verilmiştir.

DİDDK, 2005 yılı Nisan ayında verdiği kararında; 
Sağlık Bakanlığı Meslek Lisesi Ödül ve Disiplin 

Yönetmeliğinin “Örgün Eğitim Dışına Çıkarma” baş-
lıklı 41. Maddesinin d bendinde yer alan “fuhuş yap-
mak ya da cinsel ilişkiye girmiş olmak” hükmü ile 46. 
Maddesi hükmünün Anayasa ile güvence altına alı-
nan eşitlik ilkesine, kişinin dokunulmazlığı ilkesine, 
özel hayatın gizliliği ilkesine,…öğrenim özgürlüğünün 
engellendiği, Yönetmeliğin bu hükmünün keyfi uygu-
lamalara neden olabileceği, bu sebeple Yönetmeli-
ğin 46. Maddesinin hukuka aykırı olduğu gerekçe-
si ile İstanbul Barosu tarafından iptali istemi ile açılan 
davada;

“…1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun Baro Yöne-
tim Kurulu’nun görevlerinin sayıldığı 95. maddesinin 
21. bendinde, Yönetim Kurulu’nun hukukun üstün-
lüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve 
bu kavramlara işlerlik kazandırmakla görevli oldu-
ğunun belirlendiği, dolayısı ile hukukun üstünlüğü 
ve insan haklarını savunmakla görevli olan Baro-
nun dava konusu işlemle menfaat ilgisinin açık oldu-
ğu…” gerekçesiyle İstanbul Barosu’nun dava ehli-
yetini kabul etmiştir.” (DİDDK., 7.4.2005 gün ve E. 
2003/417, K. 2005/234. )

Yukarıda birkaçına yer verilen Danıştay İçtihatla-

rında da görüleceği üzere;
Barolar “herhangi” bir meslek kuruluşu olarak 

kabul edilmemekte; toplumsal olaylar, kamu yara-
rı, hukukun üstünlüğü ve insan hakları söz konusu 
olduğunda dava ehliyetinin varlığı şüphe götürme-
mektedir. 

İzmir Barosu Başkanlığı’na bağlı olarak, 25 Kasım 
2011 tarihinde kurulmuş olan İzmir Barosu Kadın 
Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezimiz-
de; 

Şiddete maruz kalan kadınların koruma kararları-
nın çıkarılması amacıyla 6284 sayılı Ailenin Korunma-
sı ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa 
ve İstanbul Sözleşmesi kapsamında Aile Mahkeme-
lerine ve maruz kalınan eylem aynı zamanda suç teş-
kil ediyor ise Cumhuriyet Savcılıklarına başvuru yapıl-
maktadır. 

Bu kapsamda Merkezimizde yaklaşık 5230 kadın 
başvuruda bulunarak 6284 Sayılı Yasa kapsamında 
koruma kararları almaları sağlanmıştır.

Acil barınma yerine ihtiyacı olması halinde Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şid-
det Önleme ve İzleme Merkezi ile irtibata geçilerek 
sığınma evine girişi sağlanmaktadır.

Karşılaşılan diğer hukuki ve cezai süreçlerle ilgi-
li İzmir Barosuna bağlı Adli Yardım ve CMK servisle-
ri aracılığı ile şiddete maruz kalan kadınlara ücretsiz 
avukat görevlendirmesi yapılarak süreçlerin aynı avu-
kat tarafından bütünsellikle takibi sağlanmaktadır. 

Baromuzun Adli Yardım Bürosuna 01/01/2011-
22/03/2021 tarihleri arasında 32.870 kadın başvuru
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yaparak hukuksal destek talep etmiştir. 
Yine kadına yönelik şiddet dosyalarında şidde-

te maruz kalanın talebi üzerine CMK ve Adli Yar-
dım Bürosu üzerinden avukat görevlendirmek başta 
olmak üzere kamu davalarına müdahil olunmak-
ta, duruşmalar takip edilmekte ve maruz kalanlara 
hukuki süreç boyunca destek verilmektedir. Kadın 
cinayetlerinde maktul yakınlarının talebi olmasa dahi 
Avukatlık Kanunu Madde 76 ve 95 ile İstanbul Söz-
leşmesi gereğince kamu davalarına müdahil olun-
maktadır. Yine Türkiye genelinde gerçekleşen kadın 
cinayetleri ve kadına yönelik şiddetle ilgili yargılama-
larda, maktul yakınları ile mağdurların talebi üzeri-
ne müdahale talebinde bulunularak veya gözlemci 
görevlendirilerek duruşmalar takip edilmektedir.

Dava konusu işlem ile kısaca İstanbul Sözleşme-
si olarak bilinen ve temel hak ve özgürlüklerin korun-
ması işlevini gören uluslararası sözleşmenin feshi-
ne karar verilmesi işlemine karşı açılan işbu dava 
doğrudan hukukun üstünlüğünün ve insan hakları-
nın korunması kapsamında olduğundan işbu davayı 
açma konusunda dava ehliyetimiz olduğu açıktır.

ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ:
Bilindiği üzere Anayasamızın 90. maddesin-

de milletlerarası andlaşmaların uygun bulunmasına 
yönelik düzenleme yapılmıştır. Anılan madde;

“Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle 
ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların 
onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayla-
mayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.

Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen 

ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, Devlet Mali-
yesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hal-
lerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülki-
yet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile 
yürürlüğe konulabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, 
yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bilgisine sunulur.

Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygula-
ma andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanı-
larak yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî and-
laşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun 
bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre 
yapılan ekonomik, ticarî veya özel kişilerin hakları-
nı ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlü-
ğe konulamaz.

Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü and-
laşmaların yapılmasında birinci fıkra hükmü uygula-
nır.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerara-
sı andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkın-
da Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahke-
mesine başvurulamaz. (Ek cümle: 5170 - 7.5.2004 
/ m.7) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak 
ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalar-
la kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi 
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası 
andlaşma hükümleri esas alınır.” şeklindedir.

Cumhurbaşkanının uluslararası andlaşmalara iliş-
kin görevine ilişkin olarak da Anayasanın 104. Mad-
desinin 11. Fıkrasında “Milletlerarası andlaşmaları 
onaylar ve yayımlar” ifadelerine yer verilmiştir. 
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Milletlerararası andlaşmaların özelliği itibariy-
le onaylanmasında erkler arasında bir görev payla-
şımı söz konusudur. Devlet adına uluslararası ilişki-
leri yürütme erki yürüttüğü için, uluslararası hukuk 
açısından devletin geçerli iradesini bildirmek bu iliş-
kileri yürütme görevi yürütmeye verilmiştir. Öte yan-
dan, uluslararası andlaşmalar genel, soyut, kişilik dışı 
kurallar tesis etmek suretiyle yasaları değiştirebildiği 
için de Anayasa bu kuralların istisnai durumlar dışın-
da mutlaka onay kanunu ile uygun bulunması şartı-
na bağlamıştır. Yasama organı bir sözleşmenin içeri-
ğini değiştiremeyeceği için bir onay kanunu sadece 
andlaşmanın ulusal hukukta değişiklik yapmasına 
izin verilmesi ile sınırlıdır. Bununla birlikte, onay yasa-
sı yasama organının yasalarda değişiklik yapılmasına 
onay verdiği anlamına gelmekte ve böylece meclis 
iradesinin bu yönde tecelli ettiğini göstermektedir. 

Anılan düzenlemede uluslararası sözleşmelerin 
onaylanmasının TBMM tarafından çıkarılacak “uygun 
bulma kanuna” bağlı olduğu düzenlenmiş, usulü-
ne uygun yürürlüğe konulmuş uluslararası sözleşme-
lerin “kanun” hükmünde olduğu hüküm altına alın-
mıştır. Bu şekilde onaylanması uygun bulunan kanun 
bir yürütme işlemi ile onaylandığında kanun niteliğini 
kazanır. Hatta, İstanbul Sözleşmesi gibi insan hakları 
sözleşmeleri Anayasa’nın 90/5 hükmü uyarınca ola-
ğan yasalardan da güçlü bir statü kazanırlar. 

Anayasa ile yasama organına verilen onaylama-
yı uygun bulma yetkisi ve uygun bulunan uluslarara-
sı sözleşmenin onaylanarak kanun niteliğini kazan-
ması uluslararası sözleşmeler üzerindeki tasarrufların 

sadece yürütme tarafından yapılamayacağını orta-
ya koymaktadır. Yürütme ancak ve ancak yasama 
organının onaylanmasını uygun bulduğu andlaşma-
ları onaylayabilecektir. Yukarıda açıklandığı gibi Ana-
yasa andlaşmaların yasaları etkilemesi gerçeğini 
dikkate alarak, yasama yetkisini dolaylı yoldan yürüt-
meye devretmemek için böyle bir yöntem öngör-
müştür. Bu şekilde, birçok başka devletin hukukun-
da olduğu gibi andlaşmaların yürütülmesi açısından 
yürütme organı yetkilendirilmişken, iç hukuktaki etki 
bakımından da yasama organına yetki verilmiştir.

Anayasa, bir uluslararası andlaşmanın nasıl yürür-
lüğe gireceğini ayrıntılı bir şekilde düzenlemekle bir-
likte, andlaşmaların nasıl değiştirileceği, sonlandırıla-
cağı veya yürürlükten kaldırılacağına ilişkin bir kural 
getirmemektedir. Bununla birlikte, iki nedenle ulus-
lararası andlaşmaların değiştirilmesi, sonlandırılması 
veya yürürlükten kaldırılması açısından da aynı usu-
lün izlenmesi zorunluluğu vardır. 

İlk olarak Anayasa’nın sistematik yorumu bu 
sonucu zorunlu kılmaktadır. Anayasa’nın 90. Mad-
desi andlaşmaların sadece onayının uygun bulun-
masından bahsetmektedir. Ne var ki, Anayasanın 
104. Maddesi de sadece Cumhurbaşkanının and-
laşmaları onaylamasından söz etmektedir. Salt lafzi 
bir yorum yapıldığında taraf olunan bir andlaşma-
dan hiçbir koşul altında çekilinemeyeceği, bu and-
laşmanın sonlandırılamayacağı gibi bir sonuç ortaya 
çıkacaktır. Bu durum ise andlaşmalara uluslararası 
hukukta bile öngörülmeyen bir nitelik kazandıracaktır. 
Bunun mümkün olmadığı açıktır. 
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Bu durumda, onaylanmış andlaşmaların statü-
süyle ilgili yapılacak hukuki işlemlerin de Anayasa-
nın temel sistematiğine uygun bir şekilde yapılması 
gerekliliği ortaya çıkacaktır. Bir andlaşma onaylandı-
ğı anda yasa statüsü kazandığına göre bu statüdeki 
değişikliği sağlayacak işlemin de zorunlu olarak bir 
yasama işlemi olması gerektiği sistematik yorumun 
zorunlu bir sonucu olabilecektir. 

Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı hükümet siste-
minde Cumhurbaşkanına asli nitelikte Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi çıkarma yetkisi verilmişse de 
104. Madde uyarınca bu yetki yürütme yetkisine iliş-
kin konularla sınırlandırılmıştır. Yine aynı hükme göre 
“Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölüm-
lerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödev-
leriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve 
ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenle-
nemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlen-
mesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı karar-
namesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen 
konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarıla-
maz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda 
farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümle-
ri uygulanır”.

Genel olarak uluslararası andlaşmaların ve çok 
daha fazlasıyla uluslararası insan hakları sözleşme-
lerinin yürütme yetkisine değil ve fakat temel hakla-
ra ilişkin olduğu düşünüldüğünde bu alanda karar-
name ile düzenleme yapılamayacağı da açıktır. O 
halde, nasıl mevcut bir yasayı değiştiren, yürürlük-
ten kaldıran, daha önce düzenlenmemiş bir alanı ilk 

kez düzenleyen bir andlaşmanın öncelikle yasama 
organı tarafından onayının uygun bulunması gerek-
mekteyse, anayasanın sistematiği gereğince yasalar 
üzerinde aynı etkiyi doğuracak andlaşmaları değişti-
ren veya sonlandıran hukuki işlemlerin de bir yasa ile 
uygun bulunması gerekmektedir. 

İkinci olarak, kamu hukukundaki yetki ve usul-
de paralelliğe ilişkin genel ilkenin Anayasa’da boşluk 
bulunan andlaşmaların değiştirilmesi ve sonlandırıl-
masına ilişkin usul açısından geçerli olduğu açıktır. 
Usulde paralellik ilkesi gereği uluslararası sözleşme-
nin feshi ya da uygulama alanının değiştirilmesi iste-
nildiğinde bunu yapacak organ yasama organıdır. 
Kaldı ki, usulüne uygun olarak yürürlüğe giren ulus-
lararası sözleşmenin “kanun” niteliği kazanması bu 
sözleşmenin feshi yetkisinin kanun koyma, değiş-
tirme ve kaldırma yetkisine sahip yasama organına 
ait olduğu çok açıktır. Söz konusu düzenlenmenin 
yapılması kazanılmış haklar için geçerli “geriye götü-
rülemezlik” genel ilkesine de aykırılık oluşturacaktır.

1- Anayasaya aykırılık iddiası hakkında:
Yukarıda genel olarak açıklandığı üzere Anaya-

sanın 90. maddesinde açıkça “kanun” hükmün-
de olduğu belirtilen uluslararası sözleşmelere iliş-
kin tasarruf yetkisinin yasama organı olan TBMM’de 
olduğu açıktır. 

Ancak dava konusu işlemin dayanağı olarak 9 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. madde-
sinin birinci fıkrasında yer alan “bunların hükümleri-
nin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdir-
me” ve üçüncü fıkrasında yer alan “uygulanmasının 
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durdurulduğu ve sona erdiği tarihler; Cum-
hurbaşkanı kararı ile tespit olunarak Resmî 
Gazete’de yayımlanır” şeklindeki yetki hükmü 
gösterilmektedir.

Kanun niteliğinde olan uluslararası sözleş-
melerle ilgili tasarruf yetkisinin, Anayasanın 90. 
maddesine aykırı olarak tek başına yürütme-
nin başı olan Cumhurbaşkanına verilmiş olma-
sı açıkça Anayasaya aykırılık teşkil etmektedir. 
Dava konusu işlemin dayanağı olan bu düzen-
lemelerin öncelikle Anayasaya aykırılığı sebebiy-
le itiraz yolu ile Anayasa Mahkemesinin önüne 
taşınması gerekmektedir.

2- Dava konusu işlem fonksiyon gaspı 
sonucu ortaya çıkmış YOK HÜKMÜNDE 
bir işlemdir.

Fonksiyon gaspı, devletin başka bir erkinin 
yetki alanına giren konularda idarenin işlem tesis 
etmesi sonucu ortaya çıkan hukuka aykırılıktır. 

Anayasamızın 7. maddesine göre yasama 
yetkisi; Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet 
Meclisine aittir ve bu yetki devredilemez.

Anayasamızın Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nin görev ve yetkilerini düzenleyen 87. maddesi;

“Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve 
yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kal-
dırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini 
görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve 
savaş ilânına karar vermek; milletlerarası and-

laşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türki-
ye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte 
üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânı-
na karar vermek ve Anayasanın diğer maddele-
rinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri 
yerine getirmektir” şeklindedir.

Anayasının 8. maddesine göre yürütme yet-
kisi ve görevi; Cumhurbaşkanı tarafından Ana-
yasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yeri-
ne getirilir. Cumhurbaşkanı yürütmeyi temsil 
eder ve yürütme adına işlem tesis eder.

Yukarıda açıklandığı üzere usulüne uygun 
yürürlüğe giren uluslararası sözleşmeler kanun 
hükmündedir. Dava konusu işlemle feshi-
ne karar verilen, 6251 sayılı Kadınlara Yönelik 
Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bun-
larla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Söz-
leşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 
29.11.2011 tarih ve 28127 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kısaca 
İstanbul Sözleşmesi olarak adlandırılan bu söz-
leşmenin Anayasanın 90. maddesi uyarınca 
kanun niteliği kazandığı açıktır. 

Anayasamızın 87. maddesi uyarınca, kanun 
koyma, değiştirme ve kaldırma yetkisinin yasa-
ma yetkisi olduğu açık olup, kanunlar hakkın-
da yürütmenin işlem yapması fonksiyon gaspı-
na vücut vermektedir. Fonksiyon gaspı sonucu 
ortaya çıkan işlemlerin yoklukla malul olduğu 
açıktır.
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Anayasa Mahkemesi fonksiyon gaspı duru-
munda uygulanması gereken yaptırımı şu şekil-
de tanımlamıştır: “Yokluk, bir normun var olma-
dığının ifadesidir. Bir normun varlığı ise o normun 
yürürlüğe girmesi ve uygulanmasına bağlı bulun-
mamaktadır. “Varlık”, “yürürlük” ve “uygulanma” 
kavramları birbirinden farklı olup “varlık”, bir nor-
mun hukuk âleminde vücut bulmasını ve geçerlik 
kazanmasını ifade etmektedir.

Hukuk âleminde geçerlik kazanması ise o 
normun, hukukun öngördüğü usul ve esas-
lar çerçevesinde çıkarılması anlamını taşımak-
tadır. Bununla birlikte bir normun hukuka aykırı 
olması, mutlak olarak o normun yokluğu sonu-
cunu doğurmamaktadır. Yokluk sonucunun orta-
ya çıkabilmesi için söz konusu hukuka aykırılığın, 
o normun hukuk âleminde hiçbir zaman varlık 
kazanamamasına yol açacak ağırlıkta ve açıklıkta 
olması gerekir. Bir kanunun yokluğundan söz edi-
lebilmesi ise yasama organının bu yönde bir ira-
desinin olmaması ya da anayasal düzende yasa-
ma organına verilmeyen bir yetkinin fonksiyon 
gaspı suretiyle kullanılması gibi hukuk âleminde 
hiçbir zaman varlık kazanamayacak olan durum-
larda mümkündür. Kuvvetler ayrılığı ilkesi gere-
ğince yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarını 
yerine getiren yasama, yürütme ve yargı organ-
larından birinin, diğerinin yerine geçmesi sonucu-
nu doğuracak şekilde karar almaları “fonksiyon 
gaspına” yol açacağından, yasama organının, 
yasama fonksiyonu kapsamında yer almayan 
hususlarda “kanun” adı altında yapacağı düzen-

lemelerin hukuk âleminde varlık kazanabilme-
si mümkün olmayacaktır. Belirtilen haller dışında 
kalan, kanunların veya kanun hükümlerinin Ana-
yasa’ya uygunluk denetimi kapsamında incelen-
mesi gereken hususlarda Anayasa’ya aykırılığının 
saptanması ise ilgili kanun veya kanun hükümle-
rinin yokluğunu değil, iptalini gerekli kılar.” (AYM 
Kararı: E.2014/57, K.2014/81, K.T. 10/04/2014)

Danıştay 10. Dairesi’nin 02.02.2005 tarih 
ve 2001/4040 E., 2005/ 181 K. sayılı kararın-
da, kurucu öğelerinde derhal fark edilebilir nitelik-
te ağır ve açık sakatlıkları bulunan işlemler, “yok 
hükmünde” olan işlemler olarak tanımlanmakta-
dır:

 “…İdare hukukunda kurucu unsurlarında 
derhal fark edilebilir nitelikte ağır ve açık sakatlık-
ları bulunan işlemler “yok hükmünde” olan işlem-
ler olarak adlandırılmaktadır. 

Yargısal ve bilimsel içtihatlarda, yokluk hali-
nin ancak, işlemin, asli kurucu unsuru olan yetki 
unsuru yönünden incelenmesinde fonksiyon 
veya yetki gaspı hallerinin saptanması veya kanu-
nun açıkça yasakladığı bir konuda yapılması 
halinde mümkün olabileceği kabul edilmektedir. 
Bu gibi durumlarda, işlemin “varlık koşulları” oluş-
mamış olduğundan bizzat işlemin yokluğu sonu-
cu doğmakta, işlem hiç doğmamış, var olma-
mış sayılmaktadır. Bu tür işlemlere karşı açılacak 
davalarda süre aşımı bulunmamakta ve yargı yeri 
işlemin yok hükmünde olduğunun tespitine karar 
vermektedir. 
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İdari işlemin unsurlarındaki olağan hukuka aykı-
rılıklar ise, işlemin “geçerlik koşulları”na ilişkin oldu-
ğundan, böyle bir durumda, ortada hukuka aykırı 
ve iptal edilebilir, geçerli bir idari işlem bulunmak-
tadır. Dava açıldığında yargı yerince bu işlemlerin 
hukuka uygunluk denetimi yapılarak hukuka aykırı-
lığının saptaması halinde iptaline karar verilmekte-
dir…” 

Danıştay 10. Dairesi yok hükmünde işlemler için 
de iptal davası açılabileceğine hükmetmiştir. Anı-
lan karar;

“…Bazı idari işlemler vardır ki, idare hukukunda 
“yok hükmünde” olan idari işlemler denilen, sakat-
lıkları çok ağır olan ve hukuk dünyasında hiç doğ-
mamış kabul edilen “batıl” işlemlerdir. Bu tür “batıl” 
işlemler, ilgililer hakkında hüküm ifade etmezler, 
hukuksal durumda değişiklik yaratmazlar, çünkü hiç 
var olmamış sayılırlar. Bir idari işlem, açıkça yasaya 
aykırı veya idarenin hiç yapamayacağı işlemlerden 
ise, yok hükmünde bir idari işlemden söz ediliyor 
demektir. Yok hükmünde olan bir idari işlemin iptali 
için idari yargıda dava açmaya esasen gerek bulun-
mamaktadır. Fakat, idarenin işlemini yok hükmün-
de saymayıp yürütmeye devam etmesi, ilgiyi bu 
işlemin iptali için dava açmaya zorunlu bırakabilir. 
Bu gibi durumlarda, idari yargı yerinin, dava konu-
su işlemin yok hükmünde olduğunu saptayıp uyuş-
mazlığı çözmesi, idarenin her türlü eylem ve işlemi-
nin yargısal denetime bağlı tutulmasını gerektiren 
“Hukuk Devleti” ilkesine de uygun düşecektir. 

Uygulamada tesbit davaları, bir olayın veya bir 
hukuksal ilişkinin var olup olmadığının belirlenmesi 
amacıyla açılan ve eda davasının öncüsü niteliğin-
dedir. Bakılan dava, soyut bir olayın yargı kararıyla 
belirlenmesi isteminden çok, açıkça hukuka aykırı 
olan bir işlemin, mutlak butlanla batıl olması nede-
niyle yok hükmünde olduğunun tesbiti istenilmiş 
olması nedeniyle iptal davası formunda görülmesi 
gereken bir davadır…” şeklindedir.

3- Yukarıda yer verilen açıklamalar doğrul-
tusunda bir uluslararası andlaşmadan çekilmenin 
bunu uygun bulan bir yasanın varlığı koşuluna bağlı 
olduğu açıktır. Kabul anlamına gelmemekle beraber 
bir an için uluslararası sözleşmeleri fesih yetkisinin 
yürütmede olduğu düşünülse dahi, anılan sözleş-
menin Anayasa’da Cumhurbaşkanına verilen yetki-
ler kapsamında feshedilemeyeceği de ortadadır.

Yukarıda açıklandığı gibi Cumhurbaşkanının 
kararname çıkarma yetkisi yürütme yetkisine ilişkin 
olup, temel haklarla ilgili konular kararnameler ara-
cılığıyla düzenlenemez. 

Anayasanın 104. Maddesinde açıkça, Ana-
yasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerin-
de yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevlerinin 
Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenmeyeceği 
hüküm altına alınmıştır.

Dava konusu işlem ile feshine karar verilen 
“İstanbul Sözleşmesi” nin birinci maddesinde söz-
leşmenin amacı;
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“Madde 1 – Sözleşmenin Maksatları 
1- Bu sözleşmenin maksatları şunlardır: 

a) kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve 
kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, 
kovuşturmak ve ortadan kaldırmak; 

b) kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kal-
dırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlen-
dirmek de dahil olmak üzere, kadınlarla erkekler 
arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak; 

c) kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm 
mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edil-
mesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler 
tasarlamak;

d) kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan 
kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaş-
tırmak; 

e) Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin orta-
dan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benim-
senmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvet-
leri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği 
yapmalarına destek ve yardım sağlamak.

2- Tarafların söz konusu Sözleşmenin hükümle-
rini etkili bir biçimde uygulamalarını sağlama ama-
cıyla bu Sözleşmede spesifik bir izleme mekaniz-
ması oluşturulmuştur.” şeklinde tanımlanmıştır.

Anılan sözleşme ile kadınların şiddete karşı 
korunmaları ile yaşam hakları, maddi ve manevi 
bütünlüğüne dokunulmama hakkının koruma altına 
alındığı görülmektedir.

Anayasamızın ikinci kısmının ikinci bölümünde 

yer alan 17. Maddesinde; kişinin dokunulmazlığı, 
maddi ve manevi varlığına ilişkin hakları korunmak-
tadır. Anılan madde;

“I. KİŞİNİN DOKUNULMAZLIĞI, MADDİ VE 
MANEVİ VARLIĞI

MADDE 17 - Herkes, yaşama, maddî ve 
manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına 
sahiptir.

Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışın-
da, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası 
olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tâbi tutulamaz.

Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse 
insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya 
muameleye tâbi tutulamaz.

Meşru müdafaa hali, yakalama ve tutukla-
ma kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya 
hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma 
veya isyanın bastırılması (...) veya olağanüstü hal-
lerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması 
sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdi-
ği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiil-
leri, birinci fıkra hükmü dışındadır.” şeklindedir.

Görüldüğü üzere sözleşme ile koruma altına 
alınan temel haklar Anayasanın 104. maddesin-
de sayılan kararname ile düzenlenemeyecek hak-
lardan olup, yürütmenin bu hakları düzenleyen 
bir sözleşme üzerinde tasarruf yetkisinin olmadı-
ğı açıktır. 
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Fonksiyon gaspı iddiamızın kabul edilmemesi 
halinde dahi, yürütmeye verilen yetkiler kapsamın-
da dava konusu işlemin tesis edilmesinin müm-
kün olmadığı ortada olup dava konusu işlem açık-
ça hukuka aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle, 9 sayılı Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesinin 3. maddesinin birinci fıkrasın-
da yer alan ve üçüncü fıkrasında yer alan “milletle-
rarası andlaşmaların uygulama alanının değiştiğini 
tespit etme, bunların hükümlerinin uygulanmasını 
durdurma ve bunları sona erdirme” ve üçüncü fık-
rasında yer alan “uygulanmasının durdurulduğu ve 
sona erdiği tarihler; Cumhurbaşkanı kararı ile tes-
pit olunarak Resmî Gazete’de yayımlanır” ibarele-
rinin Anayasaya aykırı olduğuna şüphe bulunma-
maktadır. Bu kararnameye dayanarak 20.03.2021 
tarih ve 31429 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
nan 19.03.2021 tarih ve 3718 sayılı “Cumhurbaş-
kanı Kararı”nın da bu nedenle hukuka aykırı oldu-
ğu açıktır. 

4-Amaç Yönünden;
Anayasa m.2’ye göre ; “Türkiye Cumhuriyeti, 

toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anla-
yışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyet-
çiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere 
dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Dev-
letidir.”

Yine m.5’e göre Devletin temel amaç ve görev-
leri; “Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, 
ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokra-

siyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve 
mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hür-
riyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle 
bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekono-
mik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi 
ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları 
hazırlamaya çalışmaktır.”

Yine m.10’a göre; “Herkes, dil, ırk, renk, cinsi-
yet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve 
benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun 
önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara 
sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağ-
lamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak ted-
birler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.” 
Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitleri-
nin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak 
tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Hiçbir kişiye, 
aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Dev-
let organları ve idare makamları bütün işlemlerinde 
kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket 
etmek zorundadırlar.”

Yine m.11; “Anayasa hükümleri, yasama, yürüt-
me ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer 
kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 
Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.” Anılan madde 
hükümlerine göre kadın- erkek eşitliğini temin 
eden, kadına ve çocuklara yönelik şiddetle müca-
dele etmek üzere dönüştürücü önlemler alınması-
nı teşvik eden, kadının temel insan hakkına ilişkin, 
laik ve sosyal hukuk devletiyle bütünleşen İstanbul 
Sözleşmesi’nin kamu yararına aykırı olmadığı, bu 
sebeple işlemde amaca uygunluk olmadığı açıktır.
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Avrupa Konseyi 2011 tarihli İstanbul Sözleş-
mesi’nde ise aile içi şiddet “aile içerisinde veya 
hanede veya mağdur failler aynı evi paylaş-
sa da paylaşmasa da eski veya şimdiki karı-ko-
ca ve romantik ilişkideki eşler arasında meydana 
gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve eko-
nomik şiddet eylemi” şeklinde tanımlanır. Sözleş-
menin kabulü ile birlikte 4320 sayılı Kanun yerine, 
8 Mart 2012 tarihli 6284 sayılı Ailenin Korunma-
sı ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 
Kanun 20 Mart 2012 tarihinde Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6284 sayılı 
Kanun’un yürürlüğe girmesine değin, yürürlükteki 
yasal çerçevenin boşanmış kadınlara, 4320 sayı-
lı Kanun’da bildirilen koruma tedbirlerinden eski 
eşlerine karşı yararlanma teminatı vermemiştir. 

6284 sayılı Kanunun, “Bu Kanunun amacı; 
şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlike-
si bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin 
ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin 
korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlen-
mesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve 
esasları düzenlemektir. (2) Bu Kanunun uygu-
lanmasında ve gereken hizmetlerin sunulma-
sında aşağıdaki temel ilkelere uyulur: a) Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye’nin taraf oldu-
ğu uluslararası sözleşmeler, özellikle Kadınlara 
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Söz-
leşmesi ve yürürlükteki diğer kanuni düzenleme-
ler esas alınır.” diyen amaç maddesi çok açık ki, 
özellikle eski eşler, aynı çatı altında yaşayan şid-

det tehdidi altındaki bireyler ve ısrarlı takip mağ-
durları bakımından İstanbul Sözleşmesi’nden 
dayanağını almaktadır.

 
 “İstanbul Sözleşmesi kapsamında devletin 

ilgili mercilerinin tespit etmesi ve buna göre şid-
detle mücadele yöntemlerini belirlemesi gerekir-
ken; söz konusu makamlar bunları yapmamış-
tır, yapmamaktadır. İstanbul Sözleşmesi şiddeti 
çok yönlü olarak tanımlaması, aile yerine hane içi 
şiddeti tariflemesi, her türlü ayrımcılığın ve şidde-
tin önlenmesi için tedbirler alınmasına dair somut 
görevlendirmeleri nedeniyle gerisine düşülme-
mesi gereken bir kazanımdır. Kazanılmış hakların 
geriye götürülmezlik ilkesi bakımından değerlen-
dirdiğimizde de usul olarak yok hükmünde olan 
bu işlem hukuka aykırıdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi M.G. v. Tür-
kiye Kararında; “başvuranın boşandığı ve 6284 
sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği, yaklaşık olarak 
beş yıllık süre zarfında, başvuran açısından yasal 
bir güvencenin olmaması ve başvuranın maruz 
kaldığı şiddeti yetkili makamlara bildirmesine rağ-
men süregiden adli pasiflikten ötürü İHAS’ın 3. 
maddesiyle birlikte 14. maddesinin ihlal edildiği-
ne” karar vermiştir. M.G. v. Türkiye Kararı’nda-
ki 14. madde ihlalinin tespiti, dosya içindeki Tür-
kiye’de kadına yönelik şiddet konusunda yasal 
çerçevenin eksikliklerini anlatan İnsan Hakla-
rı İzleme Örgütü ve Mor Çatı Kadın Sığınma Vak-
fı’nın istatistiki verilerini barındıran raporları saye-
sinde yapılmıştır.
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İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin M.G. v. 
Türkiye Kararı ile ev içi şiddet nedeniyle 3. mad-
deye dair kriterlerinin yerleşik hale geldiği görül-
mektedir. Taraf Devletlerin İHAS 3. maddeye 
dair maddi ve usule ilişkin pozitif yükümlülükle-
rini yerine getirmemesinden ötürü ihlal kararları 
çıkacağı belirginleşmiştir. Ev içi şiddet vakaların-
da İHAS 3. maddeye dair maddi yükümlülükle-
rin başlıcaları şunlardır:

• Ev içi şiddeti önlemeye dair yasa çıkarılması, 
• Koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmış 

olması, 
• Alınmış olan bu tedbirlerin etkili şekilde 

uygulanması. 

İHAS 3. maddeye dair Taraf Devletlerin usule 
ilişkin yükümlülüklerinin başlıcaları ise şunlardır: 

• Ev içi şiddete dair etkili bir soruşturma yapıl-
ması, 

• Adli ve yargısal pasiflik gösterilmemesi, 
• Şiddet vakalarına karşılık olarak ivedi bir 

şekilde cevap verilmesi, 
• Yargılamaların uzun sürmemesi ve cezasızlı-

ğın önüne geçilmesi. (Ek1: AİHM’in M.G./TÜR-
KİYE Kararı)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taraf 
devletlerin kadına yönelik şiddetin insanlık dışı 
muamele boyutunu gözeterek alması gere-
ken tedbirler yukarıdaki gibi sıralanmıştır. İstan-
bul Sözleşmesi taraf devletlerin alacağı tedbir-
leri ayrıntılı olarak düzenleyen bir yasal zemindir. 
Sözleşme Türkiye’de kadınların şiddet karşısın-

da hukuki güvencelerinin olması anlamına gel-
mektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
önünde Türkiye ile ilgili gelen her kadına yönelik 
şiddet başvurusunda, Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti istisnasız olarak İstanbul Sözleşmesinin bir 
tarafı olduğunu belirterek savunma yapmaktadır. 
“Hükümet, kadınlarla ilgili yürürlükte olan mev-
zuat ve uygulamanın, Sözleşme’nin gereklerini 
yerine getirdiğini iddia etmektedir. Bilhassa, söz 
konusu mevzuat ve uygulamanın, ayrımcılığa 
yol açan nitelikte değil, korumacı bir mahiyette 
olduğunu ileri sürmektedir. Ayrıca, Türkiye’nin, 
İstanbul Sözleşmesi’ni onayladığını ve kadına 
karşı şiddet hususunda iyi uygulama örnekle-
ri gösterdiğini ifade etmektedir.” Halime Kılıç v. 
Türkiye, Başvuru No: 63034/11, 28.06.2016.

Buna rağmen Opuz v. Türkiye, Durmaz 
v. Türkiye, Halime Kılıç v. Türkiye davalarında 
görüleceği üzere AİHM Türkiye’de, yargıdaki 
genel ve ayrımcı nitelikteki etkisizliğin/pasifliğin, 
aile içi şiddeti teşvik eden bir ortam yarattığını 
tespit etmiştir. Türkiye’de mevcut hukuki düzen-
lemelerin uygulanmalarını sağlamak adına bir 
dizi önlemin alınması, alınan önlemlerin arttırıl-
ması gerekirken İstanbul Sözleşmesi’nin feshi 
yönündeki Cumhurbaşkanı Kararı ülkedeki tüm 
kadınların yaşam hakkı bakımından ele alındığın-
da, cinayetlere kapı aralamaktadır. Aile içi şid-
detin tüm mağdurlarını koruyan, devlete pozitif 
yükümlülükler yükleyen bir yasal düzenleme için 
yapılan bu işlem çok açık ki hukuksuz ve hak-
sızdır. 
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YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 
İSTEMİ HAKKINDA:

Yukarıda tek tek açıklandığı üzere açıkça 
Anayasaya ve hukuka aykırı olan yok hük-
mündeki düzenlemenin uygulanması halin-
de şiddet ve ayrımcılık mağduru bireyler için 
telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağı 
için dava konusu düzenlemenin 2577 sayı-
lı İdari Yargılama Usulü Kanunun 27. Madde-
sinin ikinci fıkrası uyarınca DAVALI İDARENİN 
SAVUNMASI alınmaksızın yürütmesinin dur-
durulmasına karar verilmesini talep ederiz.

S O N U Ç VE İSTEM : Yukarıda yer 
verilen ve resen gözetilecek nedenlerle; 
19.03.2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaş-
kanı Kararının;

ÖNCELİKLE YÜRÜTMESİNİN DUR-
DURULMASINA, 

Yok hükmünde olduğunun tespitiyle 
İPTALİNE, 

Sayın Başkanlığınızın yoklukla ilgili iddia-
mızı kabul etmemesi halinde işlemin Anaya-
sanın 104. maddesine aykırı olması nedeniy-
le İPTALİNE,

Dava konusu kararın dayanağı olan 

9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi-
nin 3. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
ve üçüncü fıkrasında yer alan “milletlerarası 
andlaşmaların uygulama alanının değiştiğini 
tespit etme, bunların hükümlerinin uygulan-
masını durdurma ve bunları sona erdirme” 
ve üçüncü fıkrasında yer alan “uygulanması-
nın durdurulduğu ve sona erdiği tarihler; 

Cumhurbaşkanı kararı ile tespit oluna-
rak Resmî Gazete’de yayımlanır” ibarelerinin 
Anayasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mah-
kemesine itiraz yoluna başvurulmasına,

Yargılama giderleri ve vekalet ücreti-
nin davalıya yükletilmesine karar verilme-
sini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz. 
22.03.2021  

    
Davacı İzmir Barosu Başkanlığı 
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL

Eki: 1- 19.03.2021 tarihli  
Cumhurbaşkanı Kararı
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Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhur-
başkanı Kararı ile hukuksuz bir şekilde çekilmesine 
tepkiler sürüyor.

 
İzmir Tabip Odası’nda toplanan İzmir Baro-

su, İzmir Tabip Odası, İzmir Diş Hekimleri Odası, 
TMMOB, DİSK ve KESK temsilcileri kamuoyu ile 
“Yaşamdan, İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyo-
ruz” başlıklı bir açıklama paylaştılar.

 
İzmir Barosu adına Baro Genel Sekreteri ve Kadın 

Hakları Merkezi sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. 
Perihan Çağrışım Kayadelen’in katıldığı toplantıda 
açıklamayı İzmir Tabip Odası Kadın Sağlığı ve Kadın 
Hekimlik Komisyonu Başkanı Mübeccel İlhan okudu.

 
Ülkemizde kadına yönelik psikolojik, fiziksel, eko-

nomik şiddet ve kadın cinayetlerinin ürküten, korku-
tan, utandıran boyutta olduğu ifade edilen açıklama-
da İstanbul Sözleşmesi’nin; kadına karşı şiddet ve ev 
içi şiddeti önlemeye yönelik uluslararası bir sözleşme 
olduğu hatırlatılarak Sözleşme’nin imza veren ülkele-
re risk altındaki kadını koruma, şiddet uygulandığında 
kadın şikayetten vazgeçse bile yargılama, kadını güç-

lendiren politikalar üretme ve kurumlar arası koordi-
nasyon sağlama  yükümlülükleri getirdiği ifade edildi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KADINLARIN 
YILLARCA SÜREN MÜCADELESİ SONUCU 
MASAYA GELMİŞTİR 

2011 de imzalanıp 2014 de yürürlüğe giren İstan-
bul Sözleşmesi’nin; ülkemizde ve uluslararası alanda 
yıllarca süren kadın mücadeleleri ile masaya getirildiği 
ifade edilen açıklamada “Tarikatlarla ilişkiyi daha sıcak 
tutmak adına,üç oy için kadını kurban vermeyi seçen 
anlayışa, erkekler tarafından öldürülen yüzlerce kadı-
nı ‘abartı’, ‘medya propagandası’  olarak gören anla-
yışa, dün imza atıp gece yarısı ‘geleneklerimize aykırı’ 
bahaneleri bulan anlayışa; devlet yönetiminde olduk-
larını, devletin vatandaşlarına eşit davranma , koruma 
sorumluluklarını  hatırlatırız!” denildi.

 
TBMM’nden kadın cinayetleri ile ilgili tek gündemli 

toplantı talep ettiklerini bununla birlikte hala yanıt ala-
madıkları vurgulanan açıklamada “Gece yarısı gelen 
bu karanlığın bir başka yüzü ise yalnızca kadınlar için 
değil tüm toplum için tehlike saçmaktadır. Sözleş-
melere taraf olma ya da taraf olmaktan çıkma süreci 
Anayasa’da yasalarla belirlenmiştir. 

KURUMLARDAN ORTAK AÇIKLAMA: YAŞAMDAN, 
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMİYORUZ!

BASIN AÇIKLAMALARI
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İstanbul Sözleşmesi Meclis tarafından onaylan-
mış kanunla,6251 sayılı kanunla kabul edilmiştir. bu 
kanunu yürürlükten kaldıran kanun olmadan çıkıla-
maz. Yasayla kabul edilmiş bir konudan Kararna-
me ile çıkılamaz, Anayasa’ya aykırıdır. 15.07. 2018 
Resmi Gazete de yayınlanan Uluslararası Sözleşme-
lerle İlgili Kararname nin  3. maddesi ile CB nın ken-
dine fesih yetkisi verildiği iddia edilmektedir. Oysa bu 
Kararname’de verilen yetki; fesih değil, feshi durdur-
ma yetkisidir.CB  ancak idari, ticari, ekonomik ve tek-
nik anlaşmalar ve uygulama anlaşmaları için düzel-
tici yetki kullanabilir. Kısacası CB nın temel siyasi ve 
kişisel hak ve hürriyetlerle ilgili sözleşmeden çekil-
me yetkisi yoktur. Bu yetki yalnızca TBMM ne aittir. 
Yani yine bir “oldu, bitti” öyküsü yaşıyoruz, savrulu-
yoruz! Hukuktan yasalardan uzak bu davranış her-
kes için tehlikeli ve endişe vericidir. Sonuçta; İstanbul 
Sözleşmesi yasal olarak yürürlüktedir ve bu sözleş-
menin etkin biçimde uygulanması için kararlıyız.” ifa-
deleri kullanıldı.

 
Yapılan açıklamanın tamamını aşağıda okuyabilir-

siniz:
 

YAŞAMDAN,  İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN 
VAZGEÇMİYORUZ!

 
Bugün; 20 Mart’ta gün karanlığa döndüğünde en 

az karanlık kadar kötü bir kararın alınışını konuşaca-
ğız.

 
Ülkemizde kadına yönelik psikolojik, fiziksel, eko-

nomik şiddet ve kadın cinayetleri  hepimiz için ürkü-

ten, korkutan, utandıran boyuttadır.
 
İstanbul Sözleşmesi; kadına karşı şiddet ve ev içi 

şiddeti önlemeye yönelik uluslararası bir sözleşmedir. 
Bu sözleşme imza veren ülkelere;

 
H risk altındaki kadını koruma
H şiddet uygulandığında kadın şikayetten vaz-

geçse bile yargılama
H kadını güçlendiren politikalar üretme
H kurumlararası koordinasyon sağlama  yüküm-

lülüklerini getirir.
 
Bu sözleşme erkeklerin aklı ve vicdanı ile hazırlan-

mamıştır. Hepimizin belleğindedir Opuz Davası.Yıllar-
ca ev içinde şiddet görmüş genç bir kadının üzerin-
den araçla geçilmesi,annesinin öldürülmesi,onlarca 
kez şikayete rağmen korunmaması ve failin tahli-
ye edilmesi bu sözleşmeyi getiren önemli bir olaydır..
Kısaca 2011 de imzalanıp 2014 de  yürürlüğe giren 
İstanbul Sözleşmesi; ülkemizde ve uluslararası alan-
da yıllarca süren kadın mücadeleleri ile masaya geti-
rilmiştir. Sözleşmenin her sözcüğünde;

 
-Kapı geç açıldığı için öldürülen
-yemeğin tuzunu unuttuğu için dövülen
-sevgisizliğe, şiddete katlanmak istemediği için 

defalarca bıçaklanan
-öldüğüne değil, çocuklarının ortada kaldığına 

yanan
- sevdiğiyle evlenmek isteyen
-okumak isteyen
-bu beden bu ten benim
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diyen binlerce kadının nefesi,çığlığı, acı gülüsü var!
Bu sözleşmede yaşamak isteyen kadın var!
bu sözleşmede bir hayat var !
 
Hayatı zehir eden toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 

sürdürülmesine,eril gücün kadına çocuğa,LGBTİQ 
ya saldırılarına,şiddetine izin vermeyeceğiz!

 
Tarikatlarla ilişkiyi daha sıcak tutmak adına,3 oy 

için kadını kurban vermeyi seçen anlayışa,
erkekler tarafından öldürülen yüzlerce kadını 

“abartı”,“ medya propagandası”  olarak gören anla-
yışa,

dün imza atıp gece yarısı “geleneklerimize aykırı” 
bahaneleri bulan anlayışa;

devlet yönetiminde olduklarını, devletin vatandaş-
larına eşit davranma , koruma sorumluluklarını  hatır-
latırız!

 
TBMM den kadın cinayetleri ile ilgili tek gündem-

li toplantı talep ettik. Hala bekliyoruz. Meclis de zora-
ki kurulan KEFEK( kadın erkek fırsat eşitliği komisyo-
nu)in “inşallah,inşallah” larla geçiştirilen toplantısını ve 
Meclis i  yakından takip ediyoruz. Mış gibi yapmak-
tan vazgeçin. Üzülüyoruz, hem kadınlar adına, hem 
ülkemiz adına.

 
Gece yarısı gelen bu karanlığın bir başka yüzü 

ise yalnızca kadınlar için değil tüm toplum için tehli-
ke saçmaktadır. Sözleşmelere taraf olma ya da taraf 
olmaktan çıkma süreci Anayasa’da yasalarla belirlen-
miştir. İstanbul Sözleşmesi meclis tarafından onay-
lanmış kanunla,6251 sayılı kanunla kabul edilmiştir. 

bu kanunu yürürlükten kaldıran kanun olmadan çıkı-
lamaz. Yasayla kabul edilmiş bir konudan Kararname 
ile çıkılamaz, Anayasa’ya aykırıdır.

 15.07. 2018 Resmi Gazete de yayınlanan Ulus-
lararası Sözleşmelerle İlgili Kararname nin  3. madde-
si ile CB nın kendine fesih yetkisi verildiği iddia edil-
mektedir. Oysa bu Kararname’de verilen yetki; fesih 
değil, feshi durdurma yetkisidir.CB  ancak idari, ticari, 
ekonomik ve teknik anlaşmalar ve uygulama anlaş-
maları için düzeltici yetki kullanabilir. kısacası CB nın 
temel siyasi ve kişisel hak ve hürriyetlerle ilgili söz-
leşmeden çekilme yetkisi yoktur. Bu yetki yalnızca 
TBMM ne aittir. Yani yine  bir “oldu, bitti” öyküsü yaşı-
yoruz, savruluyoruz ! Hukuktan yasalardan uzak bu 
davranış herkes için tehlikeli ve endişe vericidir.

 
Sonuçta; İstanbul Sözleşmesi yasal olarak yürür-

lüktedir ve bu sözleşmenin etkin biçimde uygulan-
ması için kararlıyız.

 
Kaybettiğimiz kadınların çığlıklarını unutan, çocuk-

larının gözlerindeki boşluğu görmeyen, kadınlarımıza 
baharı görme fırsatı vermeyenlere hep birlikte haykırı-
yoruz. En basit anlatımla bir kez daha söylüyoruz:

insanız !
Haklarımızı kullanmak istiyoruz!
yaşamak istiyoruz !
İstanbul Sözleşmesi yaşatır!
İstanbul sözleşmesinden vazgeçmiyoruz!
 

İzmir Tabip Odası - İzmir Barosu - 
İzmir Diş Hekimleri Odası - TMMOB - DİSK - 
KESK
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Medeni Kanun; kişiler hukuku, aile huku-
ku, miras hukuku ve eşya hukuku kurallarıy-
la; vatandaşların doğumundan ölümünden 
sonraki döneme kadarki süreçteki ilişkilerini 
düzenleyen temel bir kanundur.

 
17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilen Türk 

Medeni Kanunu, Mustafa Kemal ATATÜRK 
önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin hukuk 
alanındaki en büyük devrimlerindendir. Laiklik 
esas alınarak çok hukukluluk kaldırılmış, birey-
ler eşit ve özgür yurttaşlar haline getirilmiştir.

 
Türk Medeni Kanunu özellikle Kadın Hak-

larının güvencesi olmuştur. Kadınlarımız; 

evlenme, boşanma, mal varlığı edinme, miras 
gibi özel yaşamlarına ilişkin haklar bakımın-
dan erkeklerle eşit konuma getirilmiştir. Erke-
ğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmaya ilişkin 
düzenlemeler kaldırılarak, evlilikte resmi nikâh 
zorunluluğu, tek eşle evlilik esası getirilmiş-
tir. Kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı 
ve malları üzerinde tasarruf hakkı, mahkeme-
de tanıklık yapma, eşit miras hakkı tanınarak; 
kadın-erkek eşit hale getirilmiştir. Türk kadını-
nın iktisadi, siyasi ve sosyal yaşama katılımının 
önündeki engeller kaldırılarak, medeni, siyasi 
ve kültürel haklar yönünden eşitlik sağlanarak 
çağdaş bir toplumda kadının hak ve özgür-
lüklerine kavuşmasının önü açılmıştır.

17 ŞUBAT 1926 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 
TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN 
KAZANIMLARINDAN VAZGEÇEMEYİZ
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Kadınları eşit ve özgür yurttaş olmak-
tan uzaklaştıracak her türlü sosyal, ekono-
mik, siyasi ve hukuki düzenlemeler, kadının 
insan haklarının ihlaline yol açacaktır. Medeni 
Kanun’un kabulüyle elde edilen ve Yeni Mede-
ni Kanun’un kabulüyle daha da genişleyen 
kadın hakları kazanımlarını ortadan kaldıracak 
her türlü söylem, eylem ve yasal değişiklikler-
den uzak durulmalıdır. Yoksulluk nafakasının 
kaldırılması, İstanbul Sözleşmesinden imza-
nın çekilmesi, aile hukukunda zorunlu arabulu-
culuk gibi konularda yapılması düşünülen her 
türlü değişiklik, kadın hakları kazanımlarından 
ödün verilmesine neden olacak, kadınlar açı-
sından mağduriyet yaratacaktır. Anayasamız-
da yer alan laiklik ilkesini göz ardı eden geliş-
meler, kadını eşit ve özgür bir birey-yurttaş 
olmaktan uzaklaştıracak olup, bu tür söylem-
lerden, uygulamalardan ve yasal değişiklikler-
den geri durulması Anayasal bir zorunluluktur.

TÜBAKKOM olarak; kadının özgür ve eşit 
birey olmasını destekleyen her türlü yasal 
düzenlemenin yanında olduğumuzu belirtiyor, 
Türk Medeni Kanununun kabulünden bugü-
ne kadar elde edilmiş kadın hakları kazanım-
larına karşı yapılacak her türlü söylem, eylem 
ve yasal değişikliklere karşı; Cumhuriyetimizin 
kurucu felsefesine bağlı kalarak, kadın-erkek 
eşitliğini demokrasinin gereği olarak görerek 
mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade ediyor, 
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ü Türk Medeni Kanununun kabulü-
nün 95. Yıldönümünde minnet ve saygıyla anı-
yoruz.

 
Türkiye Barolar Birliği Kadın  
Hukuku Komisyonu  
    
İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve 
Hukuk Araştırmaları Merkezi
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Kadınların Eşit, Şiddetten Uzak  
ve Güvenli Yaşam Hakkını 
Sağlamak, Devletin Görevidir!

Tüm dünyada COVİD-19 salgını nedeniyle hayatı 
altüst eden bir kriz yaşanırken, krizden olumsuz etki-
lenenler arasında ilk sırayı kadınlar ve çocuklar aldı.

 
Güvencesiz ve esnek çalışma sorunu; ciddi oran-

da bir kadın işsizliğine, 3-5 katına çıkan bakım eme-
ğine, eve kapanmaya ve buna bağlı olarak da artan 
şiddete dönüştü. İzmir özelinde yaşanan deprem 
felaketi de kadınlar bakımından ayrıca kurumlara ula-
şamama, barınma sorunu gibi ek mağduriyetler de 
yaratmış durumda.

 
Her gün en az 3 kadının öldürüldüğü, kadın cina-

yetlerinin cinskırım boyutuna vardığı ülkemizde, 
bakanlık hala bu verilerin gerçek olmadığını söyleye-
dursun; 2019 yılının resmi olmayan rakamlarına göre 
erkekler, en az 328 kadını, aralarında bebeklerin de 
olduğu en az 15 çocuğu öldürdü;  630 kadına da 
şiddet uyguladı.2020’nin ilk 10 ayında ise bu rakam 
229

 
Hükümet, kadınlara yönelik şiddeti önlemek için 

etkili hiçbir politikayı yürürlüğe koymadığı gibi, 6284 

sayılı Yasa ve İstanbul Sözleşmesi başta olmak 
üzere var olan yasaları ve sözleşmeleri uygulamıyor. 
Ve hatta uygulamada pek çok sorun ve hak kaybı-
na neden olan bir eylemsizlik sergiliyor. Nafaka hakkı 
ve İstanbul Sözleşmesi ile 6284 sayılı Yasa üzerin-
de mesnetsiz tartışmalar yaratmayı hedefleyen kadın 
düşmanı odaklara karşı sessiz kalıyor. Bu tartışmalar, 
uygulayıcı kurumlar hakkında alınan olumsuz kararla-
ra neden oluyor.

 
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulusla-

rarası Mücadele Günü nedeniyle bir kez daha hatır-
latıyoruz: Kadınların eşit, şiddetten uzak ve güvenli 
yaşam hakkını sağlamak devletin görevidir.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi; her cinayet son-
rası verilen demeçlerle, var olan yasal hakları uygu-
latmayan, tartıştıran, kadın erkek eşitliğini yok sayan 
yaklaşımlarla sağlanamaz. Topyekun mücadele için 
kapsamlı ve bütüncül politikalar uygulamak gerekir. 
Bu nedenle tüm yetkilileri bu konudaki en geniş yasal 
dayanak olan İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 sayı-
lı Yasa’nın etkin uygulanması için tavır almaya, politik 
adım atmaya çağırıyoruz.
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Ayrımcılık ve şiddeti her durumda açık 
olarak kınayın, bunların suç olduğunu açık-
layın. İkircikli hiçbir tutum almayın, şiddete 
karşı ve şiddetten sonra kurulacak hayatlar 
için destek mekanizmaları oluşturun; yasa-
ları uygulayın, uygulatın. Polis ve savcı-
lık aşamalarındaki ihlalleri engelleyin, ihma-
li bulunan ve eksik işlem yapan görevliler 
hakkında yasal prosedür işletin.  Mülte-
ci kadınlar için mekanizmaları kolay ulaşılır, 
hak kaybına neden olmayan hale getirin.

Şiddeti engellemek, kamusal alandaki 
bütüncül politikalar ve şiddete karşı ikircik-
siz yaklaşımla ve güvenli mekanizmaların 
kurulması ile mümkündür. İhlallerin takipçi-
si ve uygulamanın kadınlar lehine iyileşme-

si için her zaman çalışmaya, kamuoyuyla 
bu bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.

 
İzmir Barosu olarak;  25 Kasım Kadı-

na Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde, 
her gün olduğu gibi, mücadelemizle elde 
ettiğimiz kazanımları ihlal edecek ve orta-
dan kaldıracak düzenleme ve değişiklikle-
rin karşısında olmaya devam edeceğimizi; 
kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması 
yönündeki çabamızı sürdüreceğimizi, mili-
tarizme, savaşa, sömürüye, cinsiyetçiliğe, 
homofobiye, transfobiye, devlet şiddetine, 
erkek şiddetine karşı itirazımızı her düzlem-
de dile getirip kadınlarla yan yana olacağı-
mızı; dayanışmayı sürdüreceğimizi kamuo-
yuyla paylaşıyoruz.
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TÜBAKKOM “5 Aralık Türk Kadınının 
Seçme / Seçilme Hakkını Kazanmasına” 
İlişkin Basın Açıklaması

Cumhuriyet’in ilanı ile kadınlarımız çok önem-
li siyasi, hukuki ve sosyal haklar elde etmişler ve 
bunun sonucunda da toplumsal alanda görünebilir 
olup, çalışma hayatına katılabilmişlerdir. Cumhuriyet 
döneminin en önemli kazanımlarından birisi kadın-
larımızın seçme ve seçilme hakkını kazanmalarıdır.

 
5 Aralık 1934’ te Anayasamızda ve seçim kanu-

numuzda yapılan değişikliklerle, Türk Kadınları Mil-
letvekili Seçme ve Seçilme Hakkını elde etmişler-
dir. Bundan sonra ilk olarak Belediye ve Muhtarlık 
seçimlerine katılan kadınlarımız, 1935 yılında yapı-
lan TBMM 5. Dönem seçimlerinde 17 Kadın Mil-
letvekili ile Mecliste yer almıştır. Günümüzde 600 
Milletvekilinin olduğu Meclisimizde, Kadın Millet-
vekili sayısı 103 olup, oran ise %17’ dır. 86 yıldır 
seçme ve seçilme hakkına sahip kadınlar bu zama-
na kadar ne yazıktır ki TBMM’de en fazla %17.8 
oranında temsil edilmişlerdir. Bu oran yerel yöne-
timlerdeki temsilde yok denecek kadar azdır. Veri-
ler nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın 
TBMM’deki temsilinin yeterince gerçekleşmediğinin 
göstergesidir.

 

Gerçek bir demokrasi ancak kadın –erkek eşitli-
ğinin sağlanmasıyla mümkündür. Cumhuriyetle bir-
likte kadının erkekle eşit bir yurttaş olması yönün-
de önemli adımlar atılmış ve bu yönde önemli yasal 
düzenlemeler yapılmışsa da; bugün hala ülkemizde 
toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanamamıştır. Toplum-
sal cinsiyet eşitliğinin sağlanması Devletin sorumlu-
luğundadır. Kadının özgür ve eşit bir birey olduğu-
nun kabul edilmesi kadının insan haklarının ihlalini 
ortadan kaldıracağı gibi, kadının karar alma meka-
nizmalarındaki temsilini de arttıracaktır. Bunun için-
de Devletin başta eğitim olmak üzere tüm kurum 
ve kuruluşlarıyla birlikte koordineli ve samimi olarak 
toplumda kadına bakış açısını değiştirecek, zihniyet 
dönüşümünü yapacak politikalar üretmesi ve uygu-
lamaya koyması zorunludur. Bireylerin ve toplumun 
zihniyet dönüşümünü sağlayacak bilimsel çalış-
maların ve buna bağlı hukuki değişikliklerin yapıl-
ması gerekmektedir. Kız çocuklarının kesintisiz laik 
eğitim alması, kadın istihdamını arttıracak politika-
lar üretilmesi, erken yaşta evlenmelerle etkin müca-
dele edilmesi, kadına yönelik şiddet ve istismarın 
önüne geçilmesi gibi kadın-erkek eşitliğini sağla-
maya yönelik adımlar hızla atılmalıdır.
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Türk kadının Seçme ve Seçilme Hakkı-
nı kazanmalarının 86.yıldönümünde; karar 
alma mekanizmalarında kadınların eşit tem-
sille yer almaması üzüntü vericidir. Günü-
müzde kadınların yaşamın her alanında 
etkin olarak yer almalarına rağmen, yöneti-
ci konumunda olan kadınlarımızın sayısının 
çok az olması, kadınların karar alma meka-
nizmalarında yer alması için etkin politikalar 
ortaya koyulmasını zorunlu kılmaktadır.

               
Kadınların siyasette eşit temsille yer 

almasının, ülkemizin sorunlarının çözümün-
de etkin rol oynayacağını, demokrasinin 
tüm kurum ve kuruluşlarda yer edinmesini 
sağlayacağını, daha iyi bir geleceğin inşa-
sına neden olacağına inanıyoruz. Kadın –
erkek eşitliğinin tüm karar alma mekaniz-

malarında sağlanmasına yönelik politika 
üretmek ve karar almak için; kadın bakış 
açısına sahip kadın milletvekili sayısının art-
masının gerekliliği ortadadır. Bu nedenle 
kadınların siyaset alanında etkin yer alma-
larını sağlayacak mekanizmaların oluşturul-
ması ve kadınların önündeki engellerin kal-
dırılması gerekmektedir.

 
TÜBAKKOM olarak, Cumhuriyetle bir-

likte elde ettiğimiz kadın kazanımların-
dan biri olan seçme ve seçilme hakkının 
eşit temsille taçlanmasına kadar, kadınların 
siyasette eşit temsiline neden olan politika-
ların ortaya konulması yönündeki talepleri-
mizi ve kadının insan haklarının sağlanması 
yönündeki mücadelemizi sürdüreceğimizi 
kamuoyuyla paylaşıyoruz. 04.12.2020
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HER ŞEYE VE HERKESE 
RAĞMEN KADINLAR; BAŞKA  
BİR DÜNYA MÜMKÜN DİYOR

Yaşadığımız coğrafyada kadınlara yönelik şiddet; iktidarın ikiyüzlü ve samimiyetsiz yaklaşımından destek alarak 
hayata geçirilmeyen önlemler, üretilmeyen politikalar nedeniyle artarak devam ediyor.

 
Cumhurbaşkanı, bir yandan İstanbul Sözleşmesi’ndeki imzayı tartışmaya açarken öte yandan da İnsan Hakları  

Eylem Planı’nda yargılama sürelerini kısaltacağız, tazminat vereceğiz, eski eşlerin işlediği cinayetlerde cezaları ağırlaştı-
racağız demeyi sürdürüyor. Ya bunların kendi hükümetinin 2011 yılında imzalayıp 2014 yürürlüğe koyduğu ama uygu-
lamak için kılını kıpırdatmadığı İstanbul Sözleşmesi’nin maddeleri arasında olduğunu bilmiyor ya da samimiyetsizliğini 

gizlemeye çalışıyor.
 

Bununla birlikte, bir süredir LGBTİ+ bireylere karşı ciddi bir nefret kampanyası sürdürülüyor. Hükümet yetkililerinin 
tamamı açıklamalarıyla nefret suçu işliyor, LGBTİ+lar hedef haline getiriliyor.

 
Örneğin, LGBTİ+ bireylere “sapkın” diyen ve bu nedenle Twitter tarafından paylaşımı “ nefret içerikli paylaşım” olarak 

etiketlenen Süleyman Soylu, hala bu ülkenin içişleri bakanı
ya da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı çekinmeden “ Biz eşcinsellik propagandasına karşı sessiz kalmayacağız” 

diyebiliyorken bu ülkenin savcıları çekindikleri için bu nefret söylemine karşı işlem yapamıyor.
 

Tüm bunlar yaşanırken;   baskıya, iktidara, kocaya, töreye ve her şeye, herkese rağmen kadınlar; başka bir dünya 
mümkün diyor ve

 
Nefret suçu işlenmesin, kimse cinsel yönelimleri nedeniyle ayrımcılığa uğramasın istiyor.

 
Güvenceli işlerde eşit haklarla çalışmak, eşit işe eşit ücret istiyor.
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 
YÜRÜRLÜKTEDİR!

İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen 
Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 
Önlenmesine İlişkin Avrupa Konseyi Söz-
leşmesi’nin bir gece yarısı Cumhurbaş-
kanı kararı ile hukuksuzca feshedilmesine 
tepki göstermek amacıyla İzmir Bölge Adli-
ye Mahkemesi Güney Kapısı’nda cübbele-
rimizle basın açıklaması gerçekleştirdik.

 
İzmir Barosu Genel Sekreteri ve Kadın 

Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kuru-
lu üyesi Av. Perihan Çağrışım Kayadelen 
tarafından okunan basın açıklaması şöyle:

 
İstanbul Sözleşmesi Yürürlüktedir!
Haklarımızdan Vazgeçmeyeceğiz!
  
2011’de erkek şiddetini önlemek, fail-

leri cezalandırmak, kadınları şiddetten 
korumak ve şiddete karşı desteklemek 
yükümlülüklerini üstlenerek sözleşmenin 
ilk imzacısı olup mecliste onaylayan Türki-
ye, bir gece yarısı ‘cumhurbaşkanı kara-
rı’ ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiği-
ni açıkladı.

 

İstanbul sözleşmesi Ne diyor? Ne 
demiyor?!

 
Özel olarak kadınlara ve kız çocukla-

rına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti önle-
meyi hedef alan ve çok ayrıntılı hükümler-
le şiddeti önleme, koruma ve yaptırımları 
dile geitrerek ülkelerin bu konudaki sorum-
luluğunu belirleyen ilk Avrupa sözleşme-
si olan İstanbul Sözleşmesi, bugüne kadar 
Türkiye dahil Avrupa Konseyi üyesi 46 ülke 
tarafından onaylanmıştır. İmzalanması üze-
rinden 9 yıl, resmi gazetede yayımlana-
rak yürürlüğe girmesi üzerinden 7 yıl geç-
miş ve 2012 yılında büyük bir gururla, aynı 
hükümet tarafından 8 martta kadınlara 
hediye edilen sözleşme, meclis iradesi ve 
kadınlara yönelik şiddet oranlarının yüksek-
liği yok sayılarak usulsüz, hukuksuz olarak 
feshedilmiştir.

 
İstanbul Sözleşmesi, şiddete ve onu 

kaynaklarına bütünlüklü bir yaklaşımla şid-
detin önlenebilirliğine vurgu yapan, şiddetin 
kaynağı olarak toplumsal cinsiyet eşitsizli-
ğine dikkat çeken bir yasal düzenlemedir.
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İstanbul sözleşmesi ,Tecavüz kriz merkezleri 
açılmasını, sığınakların artırılmasını, kız çocukla-
rının zorla evlendirilmemesini, 7/24 açık bir şid-
det hattı olmasını, şiddet içeren davalarda etkin 
takip ve müdahillik mekanizmasını; bu alanda 
çalışanların toplumsal cinsiyet eğitiminden geçi-
rilmesini, şiddet verilerinin düzenli tutulmasını, 
şiddete karşı koruma mekanizmasının tanımlı 
olmasını ve bu konularda  devletlere sorumluluk 
yüklenmesini içeren  bir yasal düzenlemedir.

 
Hükümet yaptığı açıklamada sözleşmeden 

çekilme gerekçelerinden biri olarak sözleşmede 
‘aile yapı ve geleneklerine aykırılık, uyumsuzluk’ 
bulunmasını göstermiştir. Soruyoruz;  Sözleş-
menin Hangi  maddesi aile yapı ve gelenekle-
rine aykırıdır? Kadınlar töre, gelenek görenek 
adı altında öldürülmesin , şiddete maruz kalma-
sın diyen madde mi, yoksa kız çocukları  zorla 
evlendirilmesin diyen madde mi ya da sığınma 
evi sayısını arttır kadınlara iş imkanı sağla diyen 
madde mi? Hükümetin de çok iyi bildiği gibi 
sözleşmede aileye dair bu gerekçeye konu ola-
cak tek bir madde dahi yok.

Sözleşmeden çekilme gerekçelerinden bir 
diğeri ise sözleşmede  geçen LGBTİ ve top-

lumsal cinsiyet eşitliği kavramlarının gelenekle-
rimize aykırı olduğu iddiasıdır. Her düzenlemeyi 
işine geldiği gibi manipüle etmeyi seven iktida-
rın aksine sözleşmede LGBTİ+ haklara ilişkin 
geçen maddede  açıkça “bu gerekçeyle ayrım-
cılık yapılamayacağı ve şiddet uygulanamaya-
cağı” düzenlenmiştir.

 
Buradan hükümet yetkililerine sesleniyoruz 

aylardır  nefret söylemleri ile hedef tahtası hali-
ne getirip sözleşmeden çıkma bahanesi haline 
getirdiğiniz LGBTİ yurttaşları İstanbul sözleşme-
si olmasa da  korumak zorundasınız. Bilmiyor 
olamazsınız: İstanbul Sözleşmesi’nden çıksanız 
da; CEDAW Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılı-
ğın Kaldırılması Sözleşmesi; Türk Ceza Kanunu; 
6284 sayılı yasa; BM İnsan Hakları Sözleşme-
si,  BM Lanzorette Sözleşmesi; Anayasa 10. 
madde, gereği de hiç kimseye cinsel yönelimi 
nedeniyle ayrımcılık yapılamaz ve şiddet uygu-
lanamaz!

 
Durum son derece açık: yürütme, seçimler 

ve oy hesapları uğruna; milyonlarca kadını yok 
saymış; şiddet tehditini ve yaşama güvencesini; 
ülkede her gün 3 kadının öldürüldüğü rakamlar-
la sabit değilmiş gibi, hiçe saymıştır.
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Bu yasalara, bu düzenlemeye karşı çıkanlar 
ayrımcılık yasağı ve şiddetle mücadeleye karşı çık-
maktadır.

 
Kadınlara yönelik şiddet verilerinin bu kadar yük-

sek olduğu bir yerde bu sözleşmeyi feshetmek 
demek, erkek şiddeti ile mücadele etmeye gerek 
yok demektir! İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılıyoruz 
demek; kadınlara, çocuklara ve LGBTİ+lara “öldü-
rülseniz de, tecavüze, tacize, istismara maruz bıra-
kılsanız da biz failleri, erkek şiddetini koruyacağız” 
demektir!

 
Bundan sonra işlenecek her kadın cinayetindeki 

sorumluluğunuzun, her bir kadının göreceği şiddeti 
peşinen artıracağınızın farkında mısınız?

FESİH YOK HÜKMÜNDEDİR! 
Bir kez daha ilan ediyoruz; 20 Mart 2021 günü-

nün gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan Cum-
hurbaşkanlığı Kararı usulsüz ve hukuksuzudur. Mil-
letin iradesiyle Meclis’te oybirliği ile kabul edilen 
İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı Kara-
rı ile çıkılamaz. Mecliste yasa ile kabul edilen ve Ana-
yasa’nın 90. maddesi uyarınca yasaların da üzerin-
de olan temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası 
sözleşmelerden tek kişilik karar ile çıkılamaz.

 
Çok taraflı bir uluslararası anlaşma iç hukukta 

nasıl yürürlüğe girdiyse aynı usül ile geri alınabi-
lir.Bu nedenle, Karar geçersizdir ve Türkiye İstan-
bul Sözleşmesi’ne taraf olmaya devam etmek-
tedir ve Sözleşme’deki yükümlülüklerini yerine 

getirmek zorundadır.
 
Bu karar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 

İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi gibi 
tüm uluslararası sözleşmelerin ve bu sözleşmeler-
le güvence altına alınan temel insan haklarının ihla-
li anlamına gelmektedir. Bu gerekçelerle işlemin ipta-
li için dava açmış bulunuyoruz.

 
Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerinin dur-

durulması için mücadele sadece İstanbul Sözleşme-
si’nin getirdiği bir yükümlülük değildir. Aynı zamanda 
10, 17 ve 41. maddeleri başta olmak üzere Anaya-
sal bir zorunluluktur. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkı-
larak bu yükümlülükler ortadan kaldırılamaz.???

 
Türkiye’de ve dünyanın her yerinde, kadına 

yönelik şiddetle mücadelenin yolu, hiçbir bahane ve 
ayrımcılığa yer bırakmadan şiddeti önleme, kadınları 
şiddete karşı koruma, failleri cezalandırma ve şidde-
te karşı bütünlüklü politikalar üretilmekten geçmek-
tedir. Ülkelerin kültürleri ve gelenekleri kadına yönelik 
şiddetin bahanesi olamaz. Yaşam hakkı tüm ulusla-
rarası sözleşmelerde yer alan en temel insan hakkı-
dır.

 
Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz! Bütün kadın 

hakları dosyalarına bu gerekçelerle müdahil olma-
ya, kadınların kazanılmış haklarını çoğaltmaya, onla-
rı savunmaya kadına yönelik erkek şiddetine karşı 
kadınların, çocukların ve ayrımcılığa karşı LGBT+ 
bireylerin yanında olmaya, dayanışmaya ve müca-
deleye devam edeceğiz. 30.03.2021
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İzmir Barosu İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekilmenin yürürlüğe gireceği tarih olan 1 Tem-
muz 2021 günü İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 
önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Adli-
ye içerisinde Aile Mahkemelerinin önünde top-
lanan İzmir Barosu üyesi kadın avukatlar, basın 
açıklamasının yapılacağı alana kadar alkışlar ve 
“İstanbul Sözleşmesi Yaşatır sloganları ile yürü-
düler.

 
Basın açıklamasını okuyan İzmir Barosu 

Genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım Kayade-
len şunları söyledi:

“Bizler bugün burada Türkiye tarihinin en 
utanç verici ve en karanlık günlerinden birini 
yaşadığımız için toplandık. Bizler bugün bura-
da kadınları, çocukları LGBTİ+ bireyleri koruyan 
İstanbul Sözleşmesi’nden tek bir kişinin keyfi 
öyle istedi diye ve Danıştay’ın yürütmeyi durdur-
ma kararı vermemesi sebebiyle çekiliyor olma-
mız sebebiyle toplanmış bulunuyoruz. İstan-
bul Sözleşmesi Yürürlüğe girdiği ilk günden bu 
yana Sözleşme’yi aktif uygulayın, sığınak sayı-

larını arttırın, koruma kararlarını aktif bir şekil-
de uygulayın, gerekiyorsa her kadının yanına bir 
polis vereceksiniz diyerek mücadele ettik. San-
masınlar ki bugün bu Sözleşme’den imza çek-
tiğini iddia edenler bizi mücadelemizden vaz-
geçirecekler. Sözleşme tekrar yürürlüğe girene 
kadar bugüne kadar nasıl mücadele etiysek 
aynen mücadele etmeye devam edeceğiz.

Biz İzmir Barosu’na üye avukatlar olarak, 
erkek yasalarınızı bugüne kadar iyice belledik.

 
Nahide Opuz’u ve annesini koruyamama-

nız uluslararası alanda yankı uyandırınca, koşa 
koşa ilk imzacısı olduğunuz İstanbul Sözleşme-
si’ni de etraflıca okuduk.

 
Sözleşme, şiddetin önlenebilir olduğunu 

haykıran, şiddetin kaynağı olarak toplumsal cin-
siyet eşitsizliğine vurgu yapan; hiçbir cümle-
sinde eşcinselliğe özendirme, aile değerlerini 
sarsma gibi bir anlam barındırmayan; kadınları, 
çocukları, LGBTİ+ bireyleri şiddete karşı koru-
mayı hedefleyen bir yasal düzenlemedir.

ADLİYE KORİDORLARINDA İSTANBUL  
SÖZLEŞMESİ YAŞATIR,  
VAZGEÇMİYORUZ SLOGANLARI
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Değil şikayetçi olduğunuz madde-
leri,  bugüne kadar İstanbul Sözleşme-
si’nin diğer hükümlerini de uyguladığı-
nızı görmedik. Biz sözleşmeyi hayata 
geçirin diye eylem yaparken, siz uygu-
lamadan komple kaldırdınız.

Biz İzmir Barosu mensubu avukat-
lar olarak şunun iyi bilinmesini istiyoruz; 
avcı toplayıcı dönemden beri sömürü-
ye maruz kala kala, işyerlerine alınma-
dığımızda isyan başlata başlata, eşit 
yurttaşlık için oy hakkımızı kullanmak 
adına dövüle dövüle, öle öle kazandı-
ğımız hiçbir hakkımızdan, sizin temelde 
erkiniz sarsıldı diye vazgeçmeyeceğiz!

 
Erkek akıllarıyla İstanbul Sözleşme-

si öyle olmaz, biz Ankara Sözleşmesi 
yapalım dediler!

 
İlk imzacı olarak uygulamaya sok-

tuğu İstanbul Sözleşmesi ve hemen 
ardından 6284 sayılı Yasa’yı uygulama-
ya koyup sonra da bu düzenlemeler 
hiç yokmuş gibi davranan devlet, top-
lum sözleşmesini de yürürlükten kaldı-
rabilir mi?

 
Biz şiddetinizi yollardan, sokak-

lardan, işyerlerinden, evlerden biliyo-
ruz ve şiddetinizi reddediyoruz. Her 
gün onlarca kadın cinayeti haberine 
rağmen sayıları inkar eden, aklımızla 
oynayan tavrınızdan vazgeçin istiyoruz.

 
Hepimiz biz çıldırış içindeyiz, öyle ki 

güvenliğimizi sağlamakla yükümlü olan 
devlet, polis bizi korumazken İstan-
bul Sözleşmesi için eylem yapan arka-
daşlarımızın gördüğü işkence dosyaları 
hala kapanmadı!

 
Biz biliyoruz ki,  toplumsal cinsi-

yet normlarını bir bütün olarak tasfi-
ye etmeyi hedeflemeyen hiçbir politik 
tahayyül, kadınları özgürleştiremez!

 
İzmir Barosu olarak; mahkemeler-

de, karakollarda, eylemlerde, kadın-
ların yanlarında olmaya devam ede-
ceğiz. İstanbul sözleşmesi bizimdir ve 
siz sözleşmeyi tekrar yürürlüğe sokup 
her bir maddesini hakkıyla uygulayana 
kadar biz mücadelemizden vazgeç-
meyeceğiz…

 
Asla yalnız yürümeyeceksin asla 

yalnız yürümeyeceksin asla yalnız 
yürümeyeceksin.



2020 yılında en az 300 kadının öldürüldüğünü biliyor ve kadınlar öldürülmesin istiyor !
 

Bedel ödeyerek, mücadele ederek kazanılan haklarını korumak istiyor.
 

Kadına karşı her türlü ayrımcılık ve şiddet son bulsun istiyor.
 

İstanbul Sözleşmesi uygulansın istiyor.
 

Adeta bir cins kırımın yaşandığı,  her üç kadından birinin şiddete maruz kaldığı bu düzeni değiştirmek istiyor.
 

Kadınların hayatlarımızı kuşatan patriyarkaya, emek sömürüsüne, işsizliğe, güvencesizliğe, erkek devlet şiddetine, 
LGBTİ+ fobiye, irade gaspına, adaletsizliğe karşı isyanını, öfkesini, direncini,  mücadelesini; evlerde, sokaklarda, mah-

keme salonlarında, bulundukları her yerde asla vazgeçmeden büyüttükleri umudu selamlıyoruz.
 

Dünya Kadınlar Günü anmalarına “Yıllardır olduğu gibi bu 8 Mart’ta da... “ diye başlamayacağımız, eşitsizlik ve 
ayrımcılığa karşı mücadele vermemizi gerektirmeyen, aynı talepleri ısrarla yinelemeyeceğimiz güzel günlerin inşaası için 

kadınlarla yan yana, omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz.
 

İzmir Barosu Başkanlığı

KADINLARIN BÜYÜTTÜĞÜ 
UMUDU SELAMLIYORUZ
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25 Kasım Özel Yayınında AİHM ve 
Anayasa Mahkemesi Kararları İle 
Kadına Yönelik Şiddet Değerlendirildi

İzmir Barosu’nun 25 Kasım Kadına Yönelik Şid-
detle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzen-
lediği canlı yayında AİHM ve Anayasa Mahkemesi 
kararları ile kadına yönelik şiddet değerlendirildi.

 
İnsan hakları hukukçusu ve İstanbul Barosu üyesi 

olan Av. Benan Molu’nun katıldığı yayının moderas-
yonunu ise İzmir Barosu Genel Sekreteri ve Kadın 
Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi 
sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Perihan Çağrışım 
Kayadelen yaptı.

 
Yayının açılışında konuşan Av. Perihan Çağrışım 

Kayadelen kadın mücadelesi bu noktada olmasay-
dı Türkiye’de kadınlar adına elde edilen birçok kaza-
nımın gerçekleşemeyeceğini ifade ederek “kadın 
mücadelesi sayesinde İstanbul Sözleşmesi’ni imza-
ladık, 6284 sayılı Yasa bu mücadele kapsamında 
geçebildi. Fakat böyle bir sözleşme, böyle bir kanun 
varken bile maalesef hala her gün neredeyse kadınla-

rı erkek şiddetine kurban ediyoruz” dedi.
 
Av. Benan Molu ise genel olarak hiçbir hak ve 

özgürlük noktasında çok iyi durumda olmadığımı-
zı bununla birlikte kadına yönelik şiddetin çok yaygın 
olmasına rağmen bir adil yargılanma hakkı kadar, bir 
tutukluluk kadar konuşulmadığını ifade etti. Bu duru-
mun AİHM kararlarında geçtiği ifadesi ile ya da Ana-
yasa Mahkemesi kararlarında da yeni yeni tartışılma-
ya başlandığı üzere kadınların uğradığı ayrımcılığın 
ya da uğradıkları şiddetin görünmez kılınmaya çalı-
şılmasının da bir sonucu olabileceğini ifade eden Av. 
Benan Molu “biz ne yaşarsak yaşayalım insanlara 
bunlar hep ikincil problemler gibi geldiği için çok fazla 
gündem olamıyor. Bana göre Türkiye’de en uzun 
süreden beri en örgütlü yapı diyebileceğimiz, muha-
lefet olarak adlandırabileceğimiz bir kadın hareketi ve 
LGBT hareketinin mücadelesi sayesinde daha fazla 
gündeme geliyor ya da daha kötüleşmesinin önüne 
geçecek çok sayıda adım atılmış oluyor” dedi.

ETKİNLİKLER



İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi 
tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
nedeniyle online düzenlenen etkinlikte; DEÜ 
Hukuk Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Pınar Çiftçi “ Eril 
Yargı: Kadının Yargı Sistemi İçerisindeki Yeri”, 
DEÜ Hukuk Fakültesi Öğr.Üyesi Dr.Buse Dişel 
“Medeni Yargılamada Eril Yargılama” başlıklı 
konuda görüşlerini paylaşırken etkinliğin 
moderasyonu İzmir Barosu Genel Sekreteri 
Av.Perihan Çağrışım Kayadelen tarafından 
gerçekleştirilmiştir.
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8 Mart Özel Yayını “ Eril Yargı: Kadının 
Yargı Sistemi İçerisindeki Yeri”
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