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Av. Özkan YÜCEL
İzmir Barosu Başkanı

Bir pencere, bakmaya
Bir pencere, duymaya
Bir pencere, yeryüzünün yüreğine ulaşan tıpkı bir kuyu gibi

HHH 
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

HHH

Ey dost, ey kardeş, ey herkes!
Yazın tarihini gül soykırımının…

    Fürüğ Ferruhzad

Zulmün, ayrımcılığın, şiddetin, baskının, her haliyle “gül 
soykırımı”nın tarihini yazan, bakışa ve suskunluğa gömü-
lü dünyada; özgürlüğe bir pencere açan, suskun kalmayan, 
mücadeleden vazgeçmeyen, genç yapraklarına duvarları 
anlatan ve dünyayı güzelleştirmek için kendinden başka kur-
tarıcı aramayan tüm kadınlara saygıyla.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü

5

Av. Perihan Çağrışım 
KAYADELEN

SUNUŞ
Kafası karışık, sancılı bir aydır Mart. Bir yanı hala soğuk, ayaz; bir yanı güne-

şe, tomurcuklara, çiceklere hasretle koşan. Bir yanı kış yorgunu, bir yanı baharın 
umududur.

Belki yazgısındandır Mart’ın;  ayazında bir gece, kendi gibi, bahara,umuda ve 
geleceğe gebe kadınların, sömürü düzeni yüzünden can verişleri... 

İlkyazı kışa döndüren yitimden sonra, tarih boyunca olduğu gibi, koparıldığı-
mız yerden daha güçlü, daha inatçı ve daha inançlı tomurcuklandık güneşi getir-
mek için. Ve tüm boz renkler yeşile dönünceye dek;  emeğimizle, kimliğimizle, 
bedenimizle, hep birlikte daha çok tomurcuk , daha  çok çiçek, daha çok can-
suyu olmaya devam edeceğiz .

Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.
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Av. Ayça ÖZDOĞAN

KADIN BAKIŞ AÇISI İLE  
MAL REJİMLERİNE  
İLİŞKİN TESPİTLER

01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 
(TMK)’nun kadınlar açısından getirdiği yeniliklerin önemi tartışılmaz. Özellikle mal 
rejimine ilişkin düzenlemeler ile 76 yıldır evliliğin sona ermesi halinde mallarla ilgi-
li çok sınırlı bir talep hakkı olan kadınlar açısından devrim niteliğinde bir değişiklik 
oldu. TMK ile yasal mal rejimi olarak kabul edilen “edinilmiş mallara katılma reji-
mi” ile artık yasal mal rejimi içinde edinilen mallara katkısı olup olmadığına bakıl-
maksızın malik olmayan eşin alacak hakkının varlığı kabul edilmiş oldu. 

Yukarıdaki paragrafı okuyan bazı okurların itirazlarını duyar gibiyim; “Neden 
sadece kadınlar açısından önemli bir değişiklik olarak değerlendiriyorsunuz? 
Kanunda kadın erkek farkı yok artık, erkekler için de aynı düzenlemeler geçerli-
dir” gibi cümleler yaptığımız eğitim çalışmalarında da sıkça duyduğumuz itirazlar.  

Kanuna baktığımızda artık kadın ve erkek açısından farklı düzenlemele-
rin olmadığını, kanundaki ifadelerin kadın eş ya da erkek eş olarak ayrılmadığı-
nı, bütün düzenlemelerde cinsiyet farkı gözetmeksizin “eş” denilerek düzenleme 
yapıldığını görüyoruz. Ama bu bilgiyi kadının iş hayatına katılımı, tüm malvarlıkla-
rı içinde kadınlar adına kayıtlı malvarlıklarının oranı gibi bilgiler ile birlikte değerlen-
dirdiğimizde, temel olarak malvarlığının tasfiyesine ilişkin davaların kadınlar açısın-
dan önemi ortaya çıkmakta. 

Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada malvarlıklarının büyük bir çoğunlu-
ğu erkekler adına kayıtlı. Çeşitli araştırmalarda, toplam malvarlıkları içinde, kadın-
lar adına kayıtlı malvarlıklarının oranının yüzde 1-2 arasında olduğu bilgisi yer 
almakta.  

Malvarlıkları büyük oranda erkekler adına kayıtlı olduğundan, mal rejiminin 
tasfiyesi davalarının davacıları da büyük çoğunlukla kadınlar olmakta. İşte tam 
da bu sebeplerle bu davalara ağırlıklı olarak kadınları ilgilendiren davalar olarak 
bakmak yanlış bir bakış açısı olmayacaktır.
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Mal rejiminin tasfiyesi davalarının oldukça karışık davalar 
olmasının yanı sıra bu davalarda yaşanan sorunların başında, 
ekonomik gücü elinde bulunduran eşin, diğer eşe malları hak-
kında bilgi vermemesi gelmektedir. Çoğu zaman malik olmayan 
eş, diğer eş adına kayıtlı mallar olup olmadığını ya da varsa 
neler olduğunu bilmemektedir. Bu konuda tespit davası da 
açılamaması ve açılacak olan mal rejiminin tasfiyesi davasında 
davacının hangi maldan ne kadar istediğinin tek tek belirtilmesi 
gereği karşısında davacı eşin hak arama mücadelesi henüz ilk 
aşamada sorunlar barındırmaktadır. 

Eşin malvarlıkları ile ilgili bilgi sahibi olması halinde de hak 
arama mücadelesine başlarken davacı eş yüksek bir harç yükü 
ile karşı karşıya kalmaktadır. Bilindiği üzere bu davalar, kural ola-
rak alacak davası olduğundan, davacının Harçlar Kanunu 30. 
ve 32. maddeleri gereğince harca esas olarak gösterilen alacak 
miktarına göre peşin nisbi harç yatırması gerekmektedir. İşte bu 
davaları açan eşin çoğu zaman ekonomik gücü elinde bulun-
durmayan eş olduğu düşünüldüğünde, daha sürecin başında 
bu mücadelenin başka bir yönü ile karşı karşıya kalınmaktadır.  

Malvarlıklarının neler olduğunu bilen, harcını yatırabilen eşleri 
ise yıllarca süren bir yargılama süreci beklemektedir. Ülkemizde, 
İsviçre’den farklı olarak mal rejiminin tasfiyesi davalarının boşan-
ma davasını bekletici mesele yapması, zaten çok uzun süren 
yargılamaların daha da uzun sürmesine neden olmaktadır. Malik 
olan eş, bu uzun yargılama sırasında malvarlığından yararlan-
maya devam etmekte, malik olmayan eş ise alacağına kavuş-
mak için yıllarca beklemektedir. 

Alacağın yıllarca süren yargılamadan sonra belirlenmesinin 
ardından ise tahsil sorunu başlamaktadır. Bu davalarda alaca-
ğı teminat altına alabilmek için ihtiyati haciz kararı verilmemekte, 
bunun yerine ihtiyati tedbir kararı verilmektedir. 

Bilindiği üzere, ihtiyati tedbir kararı rızai devri engellemekte 
ama çoğu zaman malik eşin kendini kötü niyetli olarak borç-
landırması karşısında, diğer tarafın alacağını korumamaktadır. 
Bu sebeple çoğu zaman bu davalarla birlikte yahut bu dava-
lardan sonra ayrıca tasarrufun iptali ya da benzeri davalar açıl-
ması gerekmektedir. 
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Şüphesiz ki 01. 01. 2002 yılında yürürlüğe giren Mede-
ni Kanunu’muz devrim niteliğinde bir değişiklikle malların pay-
laşımını getirmiştir ne var ki malik olmayan eş açısından kağıt 
üzerinde çok ideal görünen düzenlemeler, uygulamada usul 
kanunu ve yargılama süreleri gibi diğer faktörler ile birlikte 
değerlendirildiğinde pratiğe aynı şekilde yansımamaktadır.

Tüm bunlara ilaveten, mal rejiminin tasfiyesine ilişkin düzen-
lemelerin gerçekten düşünüldüğü kadar kadın lehine olup 
olmadığı yahut hangi kadınların lehine olduğu tartışmaya açık 
bir konudur. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için 01.01.2002 
öncesindeki duruma bakılmalıdır. 01.01.2002 öncesi yani eşler 
arasında mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu dönemde doğan 
alacaklar için, kanunda olmayan ama hakkaniyet gereği Yar-
gıtay içtihatları ile şekillenen bir alacak olan katkı payı alacağı 
hesabı yapılmaktadır. Bir eşin çalışarak katkıda bulunduğu iddi-
ası karşısında, katkı payı alacağının hesaplanabilmesi için Yar-
gıtay uygulaması ile bir hesaplama yöntemi geliştirilmiştir. Bu 
hesaplama aslında mallara eşlerin ne oranda katkıda bulunduk-
larını tam olarak ortaya koymasa da, bir çeşit hakkaniyet tazmi-
natı olarak kabul edilebilir. 

Öncelikle bu gibi durumlarda davacı eş, çalıştığını 
ispat ediyorsa, Yargıtay uygulamasına göre, malvarlığının 
edinilmesine katkısı karine olarak kabul edilmektedir.  Tarafla-
rın evlendikleri tarihten malın edinildiği tarihe kadar olan bütün 
gelirlerine bakılarak, kocanın Türk Medeni Kanunu m. 152’den 
kaynaklanan iaşe yükümlülüğünü de göz önünde tutularak, 
eşlerin gelirleri ve tasarruf edebileceği miktarlara göre davacı-
nın katkı oranı bulunarak katkı payı alacağı hesaplanmaktadır. 
Buna göre 01.01.2002 tarihinden önce her iki eşin gelirlerinin 
eşit olması halinde, TMK 152 gereğince erkeğin bakım yüküm-
lülüğü gözetildiğinde, kadın eşin katkısı %66,66 olarak belirlen-
mektedir. Kadın eşin gelirinin erkek eşin gelirinden daha yüksek 
olması durumunda ise bu oran artmaktadır. 

Yani biz yeni Medeni Kanunumuz ile evlilik içinde edinilen 
malvarlığının yarısının diğer eşin alacağı olarak belirlenmesini 
büyük bir kazanım olarak görürken, aslında mal ayrılığı rejiminde 
çalışan kadın açısından durum çok daha avantajlı görünmekte-
dir. Ancak 01.01.2002 tarihinden önce, katkıya dayalı bir alacak 
hesabı olduğundan, ev kadının hiçbir alacak hakkı bulunma-
maktadır.  Mal ayrılığı rejimi içinde, ev kadınının ev içi emeğine 
karşılık bir katkı payı alacağı belirlenmemekte, ev kadını diğer 
eşin malvarlığından hiçbir hak alamamaktadır. 

Yani 01.01.2002 öncesinde kadınların ev içi emeklerinin yok 
sayıldığını söyleyebiliriz. 01.01.2002 sonrası sistemde ise kadı-
nın çalışıp çalışmaması ya da katkıda bulunup bulunmaması 
dikkate alınmadığından, ev kadını da olsa kadın eş, erkek eşin 
malvarlığının yarısını almaktadır. Ancak çalışan kadın, hem dışa-
rıda çalışıp hem de ev içi emek harcasa bile artık değerdeki pay 
oranı değişmediği gibi, çalışan kadının kendi malvarlığının yarı-
sı da karşı tarafın olmaktadır. Yani yasal mal rejimi içinde aslında 
ev kadınları daha avantajlı görünmektedir. 

Yukarıdaki genel değerlendirmelere bir de kadın eşi daha 
çok etkileyen özel bir maddenin değerlendirilmesi eklenebi-
lir. TMK. m. 236/2’de hakim tarafından eşlerin artık değerdeki 
pay oranlarının değiştirilmesi düzenlenmektedir. Bu fıkra, Mede-
ni Kanun Tasarısının Adalet Komisyonundaki görüşme ve tartış-
maları sonucu maddeye eklenmiştir. Düzenleme şu şekildedir: 

“TMK.m.236/2-Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma 
hâlinde hâkim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakka-
niyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar vere-
bilir.”

Bu hüküm bazı özel durumlarda hâkime, katılma alacağını 
hakkaniyete göre belirleme hususunda bir takdir yetkisi tanımış-
tır. Bu özel durumlar, hükümde “zina” veya “hayata kast” olarak 
belirtilmiştir.
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Bu düzenleme yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katıl-
ma rejiminin ruhuna ve mantığına aykırı olduğu için doktrin-
de eleştirilmektedir. Ancak yazımızın içeriği bakımından söz 
konusu eleştirilerden ziyade değinmek istediğimiz mesele, bu 
maddenin ağırlıklı olarak kadının zina yapması halinde uygu-
lama yeri bulmasıdır.   Düzenleme, kusurlu eşin talepte bulun-
ması (zina yapan eşin, mal rejimi davasında davacı olması) 
halinde uygulanacağından, dava konusu malvarlığının erkek 
adına kayıtlı olması ve zina yapanın kadın olup, tasfiye dava-
sı açması halinde ağırlıklı karşımıza çıkmaktadır. Yani malvar-
lığının erkek adına kayıtlı olup, erkeğin zina yapması halinde 
bu düzenlemenin uygulama yeri bulunmamaktadır. Yukarıda 
belirttiğimiz üzere, malvarlıkları bütün dünyada ağırlıklı olarak 
erkekler adına kayıtlı olduğundan, bu düzenleme defakto ola-

rak kadın aleyhine bir düzenleme olarak karşımıza çıkmakta-
dır. 

Özetle, bu mal rejiminin tasfiyesi sisteminin oldukça karışık 
olması, usuli nedenlerin dava sürecinde malik olmayan eşi 
dezavantajlı konuma getirmesi, yargılamanın çok uzun yıl-
lar sürmesi gibi nedenlerle ağırlıklı kadınların davacı olduğu bu 
davalarda kadınlar alacak haklarına ulaşmakta güçlüklerle kar-
şılaşmaktadırlar. Ayrıca esasa ilişkin düzenlemeler daha çok ev 
kadının lehine olup, çalışan kadın lehine pozitif ayrımcılık yapı-
larak farklı düzenlemeler getirilmelidir. TMK. 236/2. maddesi 
kadın erkek farkı gözetmeksizin düzenlenmiş olmasına rağmen 
uygulamada kadın aleyhine bir sonuç çıkardığından iptali yolu-
na gidilmelidir.
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Av. Figen Özler MERDER

MADE IN DAGENHAM
 Geçen Pazar günü izlediğim bir film; kadın olmaktan gurur duy-

mama, gözlerimin dolmasına ve zaman zaman gülmeme neden oldu.
Film tamamen gerçek olaylardan uyarlanmış olup, kendini kaptıran 
herkesi birer feminist yapıyor! Yıl 1968’dir, tüm dünya ekonomik ola-
rak sıkıntıdadır. Ve İngiltere’nin Londra banliyösü Dagenham’deki Ford 
fabrikalarında apayrı bir olay yaşanmaktadır. Binlerce erkek işçinin 
çalıştığı fabrikanın bir aksesuar montaj bölümü, 187 kadın işçiye ema-
net edilmiştir. İşleri büyük maharet ve özen gerektirse de işçiler vasıf-
sız sayılmakta ve o yüzden, erkeklerin yarısı kadar maaş almaktadır. 
Bu nedenle sanayi tarihinde ilk kez kadınlar eşit ücret için greve gider. 
Ama bırakınız ABD’deki büyük patronları veya hükümeti, erkek işçiler, 
hatta kendi kocaları bile bu başkaldıran kadınları kolay kolay destekle-
meyecektir. Yalnız İngiliz endüstri tarihinin değil, tüm işçi sınıfı tarihinin 
ve aynı biçimde kadın hakları tarihinin en ilginç ve önemli olaylarından 
biri,  bu filmi izlerken, yalnızca emekçilerle bir olup onlarla aynı kalp 
çarpıntılarını yaşamıyorsunuz,filmin tüm karakterleriyle bütünleşiyorsu-
nuz.Ben de onlarla birlikte erkeklere kızdım, maço zihniyete öfkelen-
dim, eşitsizliğe sinirlendim, feminist davaya katıldım. Ve birçok sahne-
de gözümden yaşlar geldi: Duygularımdan veya kahkahalardan...  

Bir kadın olarak bu konuyu içeren bir gerçek hikayeyi izleyipte , 
karakterler ile birlikte kalbinizin atmaması mümkün değil. Tabi sadece 
kadın olmak gerekmiyor , emeğe saygısı olan herkesin izlerken kalbini 
attıracak, sonucu ile neşelendirecek bir film Made in Dagenham.

Olayın gectigi yıl; Amerika’da çiçek cocukların Vietnam savaşına 
karşı  gösteriler yaptığı, buna Avrupa’da dahil olmak üzere dünyanın 
her yanına dalga dalga yayılan hippi kuşağı yılı yani 1968. Bir cok açı-
dan önemli olan bu yıl etkilerini Ingiltere’deki işçiler üzerinde de gös-
termiş olmalı ki, sendikanın kadınlara bakış  açısını bile degistirebile-
cek bir olaya imza atmayı başarıyorlar.Bu sevimli kadın isçiler.
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Günümüzde de pek çok örneğinde olduğu gibi, sendika liderlerinin 
patronun yanında oldugu Ford işçi sendikasında takdir-i sayan bir ” kadın 
işçi” dayanışması yaşanmış. “Kadın İşçi” diye tabir ediyorum cünkü grevin 
başında erkek iscilerden -kendi eşlerinden- destek alsalar da  , zamanla bu 
destegi kesme girişiminde bulunan erkekler de çıkıyor ve onlara ragmen 
direnişe devam ediyor kadınlar. O zamanların Ingiltere’sinin sosyokültü-
rel yapısına baktığımızda bunu anlamak zor olmuyor cünkü şu an  bizde 
olan “kadın calışsa bile evinin işini de yapmalı” görüşünün 1968 Ingiltere-
sinde de benimsedigini göz önüne seriyor film. Filmin bas karakteri diye 
nitelendiebilecegimiz  Rita kendini grev ve direnis hareketine fazla kaptırın-
ca ,başlarda kendisine destek olan kocasının evde cocuklarla ve ev isle-
ri ile yasadığı sorunlar ve işleri için endişe eden diğer erkek işçilerin baskısı 
ile desteğini çektiğini görüyoruz.Bu kadınlara film anlatımı ile bile çok saygı 
duyuyorsunuz. 

 Yaşanan bu gerçek kadın emeği ve direncinin zaferi olan bu olay , 
kadının istediğinde herseyi başabileceğini, gerek duygusallığını, gerek calıs-
kanlığını, gerek dikkafalılığını  kullanarak neler yapabilecegini bize bir kez 
daha kanıtlıyor. Büyük ihtimalle gercek hayat karakterleri de en az filmdeki-
ler kadar dişliydi ve kararlıydı ki böyle bir olaya imza atmayı başarabildiler.

Film hareketin başı sayılan ve iş başa düşene kadar son derece silik ve 
sessiz duran ve içinden mücadeleci güçlü bir kadın fışkıran  Rita O’Grady 
etrafında dönüyor gibi görünse de, diger karakterler  de en az Rita kadar 
ilgi çekici. Kocası işsizliği yüzünden bunalmda olan eski sendikacılardan 
olan Connie, dişiliğini kullanarak erkek arkadasları sayesinde direnişe erzak 
yardımı saglayan Brenda, genç yaşı dolayısıyla modaya meraklı ve artist 
olma hayalleri kuran Sandra..… Filmin en güzel karelerinden biri bence 
Sandran’in film yıldızı olma arzusu ile grevin süksesinden yararlanarak fab-
rikada objektif karsısına gecmesi ve Rita’nin bunu farkederek olayı tama-
men hareket lehine döndürecek dahiyane bir plan yaptığı kare. Göbegin-
de birden “equal pay= ucret esitligi” yazısı ile fotografçının karşısına çıkan 
Sandra’nın o anki görüntüsü “evet bir dişiyim, dişiligimin tüm cekiciligine 
sahibim ama aynı zamanda bir emekçiyim ve göbeğimde yazılanı istemek 
de en temel hakkım” diye bağırıyor…. 
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Yine bir kadın olan calışma bakanının da katkıla-
rıyla en sonunda Ford işçisi kadınlar isteklerine ulaşıp 
erkeklerin maasinin %92 sini almaya hak kazanıyor-
lar ve grevlerinin bu olumlu sonucunu sevinc icerisin-
de kutluyorlar. 

Son zamanlarda izlediğim en güzel filmler arasına 
girmeyi, hatta en güzeli olmayı başarıyor .Bu filmi izler-
ken Dünyanın  diğer ülkelerinde su an durum nasıldır 
bilmiyorum ama kendi ülkemde hala kadın ve erkek 
işçiler arasında tam bir eşitlik olmadığı gerçeğini anım-
sadım. Bu eşitsizlik  ücret eşitsizliği değil belki ama 
toplumsal yasamda bir kadın olarak her zaman ikinci 
cins muamelesi görmek ve bununla yasamak zorun-
da olmaktan kaynaklanan bir durum. Kadın çalış-
tığı ev ekonomisine katkı sağladığı için mutlu fakat 
eve gidince bir o kadar iş de onları bekliyor. Sorun 
emekçi kadınlara  “Burdaki iş değil, asıl iş eve gidin-
ce başlıyor” diyeceklerdir. Toplumun kadına yükledi-
ği sorumlukları yerine getirmek, evini cekip cevirmek, 
cocuklarıyla ilgilenmek gibi görevleri var hepsinin, 
biz çalışan tüm kadınların hepimizin …. Bu durum-
da “eşitlik bunun neresinde” diye sormadan edemiyor 
insan. İşçi sınıfı olarak zaten alt sınıf mensubu olmanın 
ağırlığını, geçim zorluğunu çekerken bir de hala ataer-
kil olan bir toplumda kadın olmanın zorluğu eklenince 
hayatın onlar icin ne kadar zor olduğunu tahmin ede-
bilir insan.

Emeğe saygı duyulan, özellikle iş yerinde ve evde 
de 7/24 sürekli çalışan kadının emeğine saygı duyulan 
daha güzel bir dünyada yaşamak umuduyla…Umut 
vadeden güçlü kadınlarca tarihe yazılmış nice  hikaye-
ler var.İyi ki varlar…Tüm emekçi kadınlara saygıyla….. 

Anonim…

GERÇEK OLMAYAN

Bil ki yoktun zaten, yanılsamaydı yıllar
Kim di bu hikayeyi yazan, 
insan tanıyamadığını sever mi ,
Yine kurarım hayal, yeniden yazarım hikayemi,
Bu sefer kimse beni, yazdığım hikayeden atamaz ,
bilirim, zaten hayal…,
İlkinde fazlaydı mutluluğun dozu, içine yalan koydular,
Kendime olan inancımı gömdüm, gururumun yanına,
Yalanı ne masum kılar,
Sessiz ağlayan kalbim, hayallerde susar,
söyle, gerçek olmayan acıtır mı 

FİGEN ÖZLER MERDER
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Av. Gözde ÖNAL

BİR SOSYAL TACİZ TÜRÜ 
OLARAK ‘’ISRARLI TAKİP’’

Günümüzde özellikle aktif  sosyal medya kullanıcısı olan herkes 
yukarıdaki cümlelerime oldukça aşinadır sanıyorum. Peki stalk /stal-
king gerçekten nedir; etkileri, sonuçları bilinerek ve istenerek mi hare-
ket ediliyor yoksa  basitleştirilmesinden, normalleştirilmesinden ötürü 
yapılan masum bir şey mi zannediliyor?

Stalk, gizlice sokulma, sinsice izleme, sessizce yaklaşma.
Stalking, bir kişiye saldırmak veya birini yakalamak, öldürmek için 

takip etmek .
Türkçeye ‘’Musallat olma, dadanma, sırnaşma olarak çevrilmiştir. 
Stalker, ava sokulan avcı, iz süren avcı.
Türkçeye ‘’Tacizci’’ olarak çevrilmiştir. 
Şimdi bir de başka bir kelime ve bir türlü kabullenilmeyen anlamı-

na da bakalım;
Hayır.
Tek başına manası olup da bu manası reddedilen tek kelıme olsa 

gerek hayır.

“HAYIR DEMEK HAYIR DEMEKTİR’’

Aslında çok basit. Tüm canlılar farklı yollarla da olsa bir şeyi isteyip 
istemediğini belli edebilir. Köpek havlar, bebek ağlar, kelimelere döke-
bilen herkes de HAYIR der  ve meselenin orada sona ermesini bek-
ler. Ancak nedense bir türlü sona eremez. Çünkü biri bir şeyi istiyor-
sa o ya olacaktır, ya olacaktır. Diğeri istiyor mu, istemiyor mu bakılmaz 
hatta bazen isteyip istemediği sorulmaz bile. 

“Eski kız/erkek arkadaşımı stalkladım’’,  
“Adını söyle hemen stalklayalım’’
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Daha fenası hayır denildiğinde onun evet anlamına geldiği-
nin iddia edilmesidir.

Bir ilişki devam ediyorsa pek tabi o kişiye ait bilgilere erişimi-
niz açıktır. O kişiye ait şeyler bir zaman sonra size kapatıldıysa 
artık paylaşılmak istenmiyor demektir. Sizden sonraki hiçbir şey 
artık sizi ilgilendirmez.

Tanımadığınız biriyle tanışmak istiyorsunuz ama o istemiyor. 
İstiyor gibiydi diyerek gerçekten aslında karşı tarafı olmayan bir 
konuşmayı yapmak, sürdürmek ne kadar akıl karı?

Bende bir rahatsızlık hissi; huzursuzlanma, boğulma...

İşte aşk, tutku vs. diye adlandırılıp içerisinde yapılan her 
davranışın hak görülmesi hoşlanacağımız bir şey olmaması-
nın yanında çoğunlukla sözünü ettiğim rahatsızlık, huzursuz-
luk hislerine sebep oluyor. Bu hissi ya tanımlayamadığımızdan 
ya sevgi adı altında gösterildiğinden (seven kıskanır, seven karı-

şır vs.) kuruntu deyip konduramayıp kendimizi suçladığımızdan 
ya bu hissi nasıl ortadan kaldıracağımıza emin olmadığımızdan 
ya da müdahale etmek için geç kaldım algısından genellikle içi-
mizde tutuyoruz.

‘’SEVGİ CAN ALMAZ, SEVGİ CAN KATAR’’

Rebecca Schaeffer 21 yaşında kendisinden üç yaş küçük 
olan hayranı tarafından izlendikten sonra öldürülen ünlü bir 
oyuncudur. Stalker üç yıl boyunca genç oyuncuya sayısız 
mektup ve mail göndermiştir. Gönderdiği mektuplardan biri-
sine aldığı yanıtla umutlanan stalker için duyguları daha da 
yoğun hale gelmiştir. Ancak cevabı veren oyuncunun menaje-
ridir. Genç oyuncuyu ölüme götüren esas neden ise oynadığı 
filmlerdenbirisinde yer alan yatak sahnesidir. Genç oyuncunun 
filmde başka bir erkek ile yakınlaşmasına dayanamayanstalker 
tabancası ile genç oyuncuyu evinde öldürmüştür.
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Schaeffer’in ölümünden sonra ABD’de, ilki 1990 yılında Kali-
forniya’da olmak üzere hemen hemen bütün eyaletlerde takipçi 
tacizcilik yasası çıktı. Bu yasa ısrarlı takibe ilişkin ilk yasal düzen-
lemedir. 

Israrlı takip teşkil eden fiillere bakıldığında; ısrarlı takibin 
temelde üç unsurdan ileri geldiği söylenebilir. Bu unsurlardan 
ilki, kişiye karşı kişinin istemediği rahatsız edici davranışlarda 
bulunmaktır. İkincisi açık veya örtülü olarak tehdit edici davra-
nışların varlığı, üçüncüsü de bu tehdit edici davranışlar sonu-
cu makul bir kişinin korku veya endişe duymasıdır. Öğretide ve 
yasal düzenlemelerde tanımları olan ısrarlı takip, kısaca yukarıda 
bahsettiğim o hissi yaşatan her türlü tutum ve davranışı ifade 
ediyor.

Yani bazen aşk, sevgi sandığımız şeyler aslında bize karşı bir 
şiddet ya da şiddet tehdidi oluyor. Ne yazıkki dünyada da ülke-
mizde de belki ısrarlı takip adıyla bilinmese de öyle olan olaylar 
bir ya da ikiyle sınırlı değildir; her geçen gün de azalmak yerine 
artarak devam etmektedir.

“BAZEN İNSANLAR HİDDETLİ SEVER, ÖLESİYE 

SEVER, YAŞADIKLARI KÖTÜ OLAYLAR SEVGİLERİN-
DEN BİR ŞEY GÖTÜRMEZ’’  demiş yeğenine döneminin ünlü 
sanatçısı Bergen; kocası tarafından ısrarlı bir şekilde takip edil-
miş ve öncesinde fiziksel/psikolojik şiddete yıllarca maruz kal-
mıştı. Sonunda da kocası tarafından öldürülmüştü. Bergenin 
eski kocasının takibinden şikayetçi olması yeterli gelmemiş ve 
“stalking” trajik bir şekilde sonuçlanmıştır.

Aslında ısrarlı takip, her bireyin karşılaşma riskini bulundu-
ran bir şiddet türüdür. Somut olaya göre flört şiddeti içerisin-
de, dijital şiddet içerisinde vb. şiddet türleri içerisinde yer ala-
bilir. Israrlı takibin şiddet şeklinde ortaya çıktığı durumlarda, bu 
fiilleri gerçekleştiren kişilerin mağdurla daha önce birlikte ya da 
aynı çevrede yaşayan veya başka bir sebeple ilişki içinde olan 
kişiler olduğu görülecektir. Bu kabule göre, ısrarlı takip niteliğin-
deki fiilleri, ya mağdurla aynı çatı altında yaşayan kişiler ya da 
mağdurun arkadaşı, işvereni ve benzeri yakın ilişki içinde oldu-
ğu kişiler gerçekleştirmektedir. Bu yakın ilişkiden yararlanılarak 
gerçekleştirilen şiddet nazara alındığında bütün dünyada oldu-
ğu gibi Türkiye’de de ısrarlı takibin, hâliyle şiddetin mağdurları-
nın çoğunlukla kadınlar ve çocuklar olduğu görülür. Bu sebep-

le de ısrarlı takip kavramının 
tanımlarına, yaptırımları-
na genel kanunlardan çok 
kadına şiddetle mücadele-
nin esas olduğu kanunlarda 
rastlamaktayız. İngiltere’de, 
25 Kasım 2012 tarihinde 
yürürlüğe giren Özgürlüklere 
Karşı Korunma Kanunu’nun 
111. maddesi ile ısrarlı takip 
olgusu ayrı bir suç olarak 
tanımlanmıştır. Ülkemiz-
de ise maalesef henüz ayrı 
bir suç olarak düzenlenme-
miştir.
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İlk defa, “tek taraflı ısrarlı takip” deyimi 6284 sayılı “Aile-
nin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 
Kanun 1.maddesi’’ ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin 
Yönetmelik’in 3/ş maddesinde yer almıştır.

Ülkemizde meydana gelen Nahide OPUZ olayı da bakıl-
dığında tipik bir ısrarlı takip vakasıdır. Söz konusu vakada, 
davacı Nahide OPUZ kocası tarafından tam 6 kez saldırı-
ya uğramış, bu saldırıların birinde Nahide OPUZ’un annesi 
öldürülmüştür. Cezaevine konmasna rağmen uzun tutuk-
suz yargılanmak üzere cezaevinden salıverilen eski koca, 
Nahide OPUZ’u kendisi ile tekrar beraber olması için teh-
dit etmeye devam etmiştir. AİHM, “yaşama hakkı, işkence 
yasağı, ayrımcılık yasağı’’ihlalleri olduğu sonucuna varmış; 
kadını koruyamama konusunda da ilk kez bir devleti ( Tür-
kiye’yi) tazminata mahkum etmiştir. Başkaca birçok sebep 
ve AİHM tarafından verilen bu kararın da etkisiyle hazırla-
nıp, 2011 yılında imzaladığımız tam adı “Kadınlara Yönelik 
Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücade-
leye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan İstanbul Söz-
leşmesinin de 34.maddesi ısrarlı takip için, ‘’Bir kişiyi hedef 
alan ve kişinin güvenliği açısından korku duymasına neden 
olacak şekilde tekrar eden, kasıtlı ve tehditkar davranışlar-
dır.Bu eylemin cezalandırılmasını sağlamak üzere gerekli 
hukuki veya diğer tedbirlerin alınması zorunludur” der.

Görüldüğü üzere yasal düzenlemelerin neredeyse tama-
mında ısrarlı takip olarak ele alınan husus, ülkemizde ‘’tek 
taraflı ısrarlı takip’’adı altında kalmıştır. Bu da şiddeti önleme 
ile mücadele yolunda sorunlara sebep olarak engel teşkil 
etmektedir. Failin fiilinin suç teşkil edip etmediği açıdan, ‘’tek 
taraflı’’ diyerek fiile maruz kalan kişinin rızasının yokluğunu 

vurgulamak için bu şekilde bir kategorize etme yapılmışsa 
dahi, önemsenmesi gereken failin fiiline maruz kalan kişinin 
‘’ruh dinginliğinin bozulmasıdır’’ yani hiçbir koşulda failin fiili-
nin hukuka aykırılık teşkil edeceği göz ardı edilmemelidir.

Her ne kadar suç olarak düzenlenmiş olmasa da ısrar-
lı takip kapsamındaki fiillerin İstanbul Sözleşmesi ve 6284 
koruması haricinde TCK kapsamında bazı suçların içeri-
sinde değerlendirilerek cezalandırılmasının mümkün oldu-
ğunu da belirtmek gerekir. Örneğin ısrarlı takip, cinsel 
taciz (TCK,md.105) tehdit (TCK, md.106), şantaj (TCK, 
md.107), cebir(TCK,md.108), özel hayatın gizliliğini ihlal 
(TCK, md.134) gibi suçların maddi unsurlarını bünyesinde 
barındırabilen bir olgudur.

Hangi yaşta, hangi davranışla, kimin tarafından gerçek-
leşirse gerçekleşsin; telafi edilebilsin yahut edilemesin, şid-
det içeren, olağan akışında giden hayatımızı olumsuz etki-
leyen, etkileyebilecek olan davranışların, hal ve hareketlerin 
özümsenebilecek, aklanabilecek bir yanı yoktur; öyle bir 
yan aranmamalıdır.

Sevmekse eğer tadında sevmeyi bilmeli herkes; kimse 
kimsenin sokağa çıkarken iki kez düşünmesine, biri beni 
takip ediyor hissi yaşayıp yürürken sıkça arkasını dönüp 
bakmasına, kaçar gibi nefesi kesilircesine hızlı yürümesine, 
telefonla konuşuyor gibi yapmak zorunda kalmasına, evde 
yalnızken yalnız değilmiş gibi odaların ışığını açık bırakması-
na sebep olamaz.

“İNSAN İSTEDİĞİ HER ŞEYİ YAPTIĞINDA DEĞİL; 
İSTEMEDİĞİ BİR ŞEYİ YAPMADIĞINDA ÖZGÜRDÜR.’’
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Av. Hülya GÜLBAHAR

SÜRESİZ NAFAKA 
OLUR MU?

“Tarihin hiçbir döneminde, hiçbir hukuk sistemi boşanan 
eşlerden biri yoksulluğa düşecek diye diğeri için ömür boyu 
sürebilecek yoksulluk nafakası yükümlülüğü öngörmemiştir.” 

Yukarıdaki iddialı sözler bir Anayasa Mahkemesi üyesine 
ait. Anayasa Mahkemesi’nin yoksulluk nafakası ile ilgili TMK’nın 
175. maddesindeki “süresiz” ifadesinin anayasaya aykırı olma-
dığı yönündeki 2011/136 E., 2012/72 sayı ve 17/05/2012 tarihli 
kararına karşı çıkan üye Hicabi DURSUN’un karşı oy yazısından. 

Anayasa Mahkemesi gibi önemli bir hukuk kurumunun üye-
sinin bu kadar net iddiaları varsa bunu karşı oy yazısında açık-
laması, dayanaklarını göstermesi beklenir; ancak bu mahke-
me üyesi bunu yapmıyor. Yapamaz da, çünkü doğru değil. Bir 
hukukçunun bu kadar yanlış iddiaları anayasa mahkemesi kara-
rı gibi önemli bir belgeye yazıp, bir de altına imzasını atması Tür-
kiye’deki yargı sisteminin çöküşünün göstergelerinden biri olarak 
tarihimizdeki yerini almış bulunuyor.

Hicabi DURSUN eğer sade bir vatandaş olsa idi, bir tek cüm-
lede bu kadar çok yanlışa yer vermesinin nedenini anlayabilir-
dik. Örneğin, kendisinin hala “erkeklerin aileye reislik etme ve 
bu sıfatla kadınların emeğini gaspetme hakkı” olduğuna inanan 
biri olduğunu; toplumda ve ailede kadın-erkek eşitliğini savunup 
bu “erkek hakları”nı tehdit edenlere karşı duyduğu hıncın gözü-
nü karartmış olduğunu düşünebilirdik.  Ama kendisi önemli bir 
hukuk kurumu üyesi olduğu için tabi ki bu cinsiyetçi bakış açısın-
da olmaması gerekirdi deyip geçiyoruz.  
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Tam tersine, bir hukukçu olarak iç hukukumuzun bir parça-
sı olan uluslararası sözleşmeleri, yürürlükteki yasalarımızı bilme-
si ve  kadınlara karşı ekonomik şiddet, kadının ev içi emeği, aile 
denilen kurumun eşler arasında eşitlik ve dayanışma gerektir-
mesi gibi anayasal ve yasal kuralları bilmesini, uygulamasını ve 
savunmasını bekliyoruz. 

Muhtemelen bu beklenti de boşuna. Çünkü “nafaka”nın, 
tarihin tüm dönemlerinde ve dünyanın birçok ülkesinde gerekir-
se “ömür boyu sürebilecek” bir dayanışma yükümlülüğü oldu-
ğunu bilmeme ihtimali yok. Buna rağmen tam tersini savunma-
sının nedenlerini tartışmak bu yazının konusu değil.

YOKSULLUK NAFAKASI HER KOŞULDA SÜRESİZ 
DEĞİLDİR

İddiaların tersine, nafakanın tarihte ve bugün, dünyanın bir-
çok ülkesinde “şartları bulunduğu sürece” ve gerekirse ömür 
boyu ve hatta ölümden sonra da ödenmesi gereken bir des-
tek olduğunu yazının ilerleyen bölümlerinde göstermeye çalışa-
cağız.  

Önce, nafaka ile ilgili yukarıda anılan Anayasa Mahkemesi 
kararına bakalım:

Kestel Asliye Hukuk Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurarak TMK 175. Maddedeki “süresiz” ibaresinin Anaya-
sa’nın  2. (sosyal hukuk devleti ilkesi), 10. (kanun önünde eşitlik) 
ve 41. (ailenin korunması) maddeleri yönünden iptalini istemiş-
ti. Anayasa Mahkemesi iptal talebini reddetmiş ve kararında şu 
gerekçelere yer vermişti:

“…süresiz olarak” ibaresinin, nafaka alacaklısının her zaman 
ölünceye kadar yoksulluk nafakası alacağı anlamına gelmemek-
tedir. Kanun koyucunun … ‘süresiz olarak’  ibaresine yer ver-
mesinin amacı, boşanmadan dolayı yoksulluğa düşecek olan 
eşin diğer eş tarafından, şartları bulunduğu sürece ekonomik 
yönden desteklenmesi ve asgari yaşam gereksinimlerinin karşı-
lanmasıdır. 

Evlilik birliğinde eşler arasında geçerli olan dayanışma ve 
yardımlaşma yükümlülüğünün, evlilik birliğinin sona ermesin-
den sonra da kısmen devamı niteliğinde olan yoksulluk nafaka-
sının özünde, ahlâki değerler ve sosyal dayanışma düşüncesi 
yer almaktadır.”
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Mahkeme kararında da belirtildiği gibi nafaka “şartları bulun-
duğu sürece” ödenmektedir. Öncelikle TMK 175. Madde, 
boşanma yüzünden yoksulluğa düşme, kusuru daha ağır 
olmama koşullarıyla nafaka bağlanabileceğini belirterek her-
kese nafaka bağlanmasını engellemektedir. Bu barajı geçen-
lere “süresiz” olarak bağlanan nafakanın hangi koşullarda orta-
dan kalkacağını, yani “süresinin dolmuş olacağını” ise TMK 176 
düzenlemektedir. 

TMK 176’ya göre yeniden evlenme ve ölüm halinde nafa-
ka herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın kendili-
ğinden kalkar. Alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş 
gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyet-
siz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır. Tarafların 
mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hal-
lerde nafakanın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir. 

Görüldüğü gibi, bağlanan nafakanın kaldırılması veya azal-
tılması konusunda oldukça net bir yasal düzenleme vardır. Ne 
yazık ki, içinde bulunduğumuz toplumun ve yargı sisteminin 
süregelen ve hatta iktidar politikaları nedeniyle pekiştirilen cin-
siyetçi yapısı nedeniyle yasadaki bu düzenlemeler de kadın-
lar aleyhine uygulanmaktadır. Örneğin bir davada, eski iş arka-
daşıyla iş bulmak için bir akşam yemeğinde buluşup, bunun 
fotoğrafını da, herkes iş aradığını bilsin diyerek kendi sosyal 
medyasında paylaşan bir kadının nafakası sadece bu fotoğraf 
nedeniyle kesilmiştir. 

Kaldı ki, Doç. Dr. Özge Yücel’in TÜBAKKOM’un (Tür-
kiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu) 13 Temmuz 
2019 tarihinde düzenlediği Nafaka Çalıştayı’nda da hatır-
lattığı gibi, süre şartı olmadan bağlanan yoksulluk nafakası, 
aslında iş hukukundaki “belirsiz süreli iş akdi”ne benzemek-
tedir. Çünkü, işçi ve işveren belirsiz süreli bir iş akdi yaptık-
larında bir süre belirlemezler. Bu iş sözleşmesi, taraflardan 
biri ölünceye kadar sürebilir, hatta taraflardan birinin ölümün-

den sonra da sürebilir. Ama bu bir kölelik anlaşması olmağı 
için, yasada belirtilen koşullar gerçekleştiğinde, işçi de, işve-
ren de bu sözleşmeyi her zaman feshedebilir. İş hukukunda-
ki bu “yasal koşullara bağlı göreceli süresizlik” düzenlemesi-
ne itiraz etmeyenlerin, aynı mantıktaki nafaka düzenlemesine 
karşı çıkmaları objektif bir hukuki duruşla açıklanamaz.

Özetle yoksulluk nafakası sadece ve sadece yasal koşul-
lar izin verdiği sürece süresizdir. Kaldı ki, nafaka talebi ciddi 
hak düşürücü sürelere bağlıdır. Boşanma davası kesinleştik-
ten sonraki bir yıl içinde talep edilmediği takdirde bir daha talep 
edilebilme imkanı yoktur. Şu ya da bu nedenle bir kez kesildi-
ği takdirde bir daha yoksulluk nafakası talep edebilme imka-
nı da yoktur. 

Ayrıca evlilik yoluyla zenginleşen cins genel olarak erkek-
lerdir. Kadınlar, evlilik yoluyla emeklerine elkonularak yoksullaş-
tırılan cinstir. Bu nedenle kadınların yasaları öğrenmesi, yargı 
mekanizmalarında kendilerini avukatları ile temsil ettirebilmele-
ri ekonomik olarak da zordur. Bu nedenle, yoksulluk nafakasının 
bağlandığında süresiz olması, yasal koşulları doğduğunda kesil-
mesi en adil hukuki yoldur.

YOKSULLUK NAFAKASI TARİHİN HER AŞAMASINDA 
OLMUŞTUR.

Nafaka, tarih boyunca çeşitli toplumlarda değişik isim ve tür-
lerde düzenlenmiştir. Çünkü topluluk halinde yaşamanın, aile 
olmanın bir gereğidir. Çünkü ahlaki ve toplumsal bir sorumluluk-
tur. Hayattaki hiçbir ilişkiyi adaletsiz bir biçimde sonlandıramaz-
sınız.

“Tarihin hiçbir döneminde süresiz nafaka yok” diyen hukuk-
çulara karşı çok uzun tarihlere gitmeye gerek yok, Roma Huku-
kunda “Code of Justinien”de hısımlar arasındaki süresiz nafaka 
yükümlülüğünü hatırlatmakla yetinelim. Yürürlükteki TMK’da da 
yardım nafakasında “süre” yok. 
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TMK md. 364 uyarınca “bir kimsenin, yardım etmediği tak-
dirde yoksulluğa düşecek olan altsoy ve üstsoyu ile kardeş-
lerine ödemesi gereken” yardım nafakasında süre olmaması-
nı sorun etmeyen hukukçuların, boşanma halinde bağlanacak 
yoksulluk nafakasına, daha bağlanırken bir süre sınırı getirilme-
sini talep etmeleri, ancak boşanıldığı anda unutulmak istenen 
kadına nafaka tek kuruş bile olsa nafaka ödemek istememek-
le açıklanabilir. Nafaka gerçekten tarihi bir konu. Osmanlı’da 
Mecelle-i Ahkamı Adliye’de nafakaya ilişkin hüküm olmadığın-
dan 1917 yılında yayınlanan Meşihati-İslamiye’de sadece nafa-
kayla ilgili sorunlarda uygulanmak üzere tam 634 maddelik 
“Kitabul-Nafakat” yayınlanmış ve nafaka sorunlarında buradaki 
hükümler uygulanmış.

NAFAKA TARİHİ, KADINLARA KARŞI 
EKONOMİK ŞİDDETİN TARİHİ

Nafaka tarihi, aslında aile hukukunun tarihi. Aile huku-
ku tarihi, kadınların hayatlarına, ev içi/
ev dışı emeklerine ve aynı zaman-
da bedenlerinde büyütüp doğurduğu 
çocuklara bile el koymanın tarihi.

Siyasetçiler ve kimi akademis-
yenler eliyle kadınların emeklerine 
devlet destekli el konuluş süreçle-
ri konusunda çok tecrübe kazan-
dık. Özellikle yeni medeni yasayı 
yapış sürecinde bir kez daha gördük 
ki, Türkiye’de yasa yapma süreçle-
ri şöyle işliyor: Siyasetçiler ve aka-
demisyenleri el ele bir ülke kanunu-
nu seçip; aynen Türkçe’ye çevirip 
yerli bir yasa yapmaya karar veriyor-
lar. Akademisyenler oturup o ülkenin 
yasalarını kelime kelime çeviriyorlar. 

Ancak o çeviriler, erkeklerin kendi hayatlarına ve ceplerine 
dokunan bir yer geldiğinde, anında “yerli ve milli” hale geti-
rilip kadınlar aleyhine çarpıtılıyor. Her seferinde… 1 Ocak 
2002 tarihinde yürürlüğe giren yeni TMK’daki, aile konu-
tu bunun bir örneği. Aile konutunda boşanmadan sonra 
çocuklarla birlikte kimin ve ne kadar süreyle oturacağı-
nı hakimin takdir etmesi gerekirken; boşanma kesinleşti-
ği anda kadın ve çocukların kapı önüne konulması şeklin-
de yerlileştirilip millileştirilmiş oluyor. Herkesin bildiği üzere 
dünyanın her yerinde boşanmak isteyen erkekler, boşanma 
davalarını açmadan önce çeşitli hileli yöntemlerle malvarlık-
larını kaçırmaktadırlar. Kayıtlı bir toplum olan İsviçre mede-
ni yasasında bu tür muvazaalı iptaller için 3 yıl, 5 yıl gibi uzun 
süreler var iken; Türkiye gibi kayıtsız bir toplumda bu süreler 
birden 1-3 yıla indirilir. Üstelik hukukumuzda örneğin tapu ile 
ilgili işlemlerde bile muvazaa olduğunda zamanaşımı olmadı-
ğı halde, aile hukuku ve kadının hakları sözkonusu olduğun-
da muvazaaya bile son derece kısa süreler getirilir.
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Boşanma sonrası kadına bağlanan yoksulluk nafakası konu-
sunda da, ülkemizde bu klasik cinsiyetçi hukuki süreçler işle-
di elbette.

Türkiye’de aile hukuku ve nafaka konusunda görevli yargı 
makamı olan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin başkanı Ömer Uğur 
Gençcan, Türkiye’de yoksulluk nafakasının 1988 yılına kadar 
bir yıl verildiğini, erkeklerin 80 senelik kazanılmış haklarının 1988 
yılında ellerinden alındığını anlatıp duruyor. 8 Mart 2020 tarihin-
de hala görevi başında.”Ben hakimim ben doğruyu söyleyece-
ğim… Bayram değil seyran değil (1988 yılında nafakayı) süresi-
ze çevirdiler… ’Adam ölünce alamıyor. Tabii ki alamayacaksın. 
Rahmetlinin mirasçıları sana mı verecek? Bak gördün mü süre-
li işte. Ölünce bitiyor. E tabii ki bitecek canım. Yeniden evlenin-
ce bitiyor. E tabii ki bitecek. Sen elin adamıyla evlen bende sana 
ödemeye devam edeyim… Sen elin adamıyla gayrı meşru yaşa 
ben de sana her akşam içki paranı gönderim. Var mı böyle bir 
şey? Bunları örnekleyerek bu sürelidir denilir mi ya. Tabii ki bite-
cek bu haller. Bu hale düşmezse, kocan ölmezse, kötü yola 
düşmezse, evlenmezsen ölene kadar alıyorsun. Ben 1988’den 
bu yana bu nafakanın süresiz olmasını içime sindiremedim. Ben 
yatmışım biriyle sen de yatmışsın biriyle. Ben sana bir ömür 
boyu nafaka. Ben tükürdüm sen tükürdün. Bir ömür boyu nafa-
ka. Böyle bir şey mi olur? ’’diye konuşmalara devam ediyor.

Aile hukuku ile ilgili üst mahkeme başkanı olduğundan, söz-
lerini tarihe not düşmek için fazla kısaltmadan bu yazıya aldım.

Anayasa Mahkemesi üyesi Hicabi Dursun gibi, Yargıtay’ın 
aile hukuku ile görevli daire başkanı Ömer Uğur Gençcan’ın 
yoksulluk nafakası ile ilgili tarihimizi bilmemesi mümkün mü? 

Hiç uzatmadan söyleyelim ki, 1926 tarihli Türk Mede-
ni Kanunu İsviçre Medeni Kanunu’ndan aynen çevrildi. Elbet-
te bu aile hukuku konusunda büyük bir atılımdı. Ama nedense, 

İsviçre Medeni Kanunu’nda boşanan kadının yoksulluk nafakası 
konusunda herhangi bir süre sınırı yokken, Türkçe çevirisi içine 
“bir sene müddetle” diyerek süre sınırı getirildi. Kaynak kanun-
da “süresiz” olan bu nafakaya, Türkiye’de bir yıl süre konula-
rak tam 62 yıl boyunca milyonlarca kadının hakları gasp edildi. 
Boşanan kadınların sadece bir yıl nafaka ödenerek içine itildi-
ği bu yokluk ve yoksulluk, akademi dünyası dahil herkesin vic-
danını rahatsız ettiği için 1988 yılında bir yıllık süre sınırı yasadan 
çıkarıldı. İşte nafaka mağduru erkekler, boşanmış babalar gibi 
adlar altında örgütlenen bir grup erkeğin ve onları destekleyen 
hukukçuların, siyasetçilerin ve medyanın kazanılmış haklarımız 
elden gitti diye ağladığı değişiklik bu: Kadınlara devlet eliyle 62 
yıl boyunca uygulanan ekonomik şiddete son verilmesi!

“SÜRESİZ” YOKSULLUK NAFAKASI DÜNYANIN BİR-
ÇOK ÜLKESİNDE VAR

“Tarihin hiçbir döneminde, hiçbir hukuk sisteminde” süre-
siz nafaka yok diyenlere TBMM “Aile Bütünlüğünü Olumsuz 
Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile 
Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemle-
rin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyo-
nu Raporu”na bakmasını önermemiz gerekiyor. Kısaca “TBMM 
Boşanma Komisyonu Raporu” dediğimiz bu raporun 330. Say-
fasında ülkelere göre nafaka tablosu var. Yoksulluk nafakası-
na süre sınırı getirilmesini savunan bu rapor bile, yaptığı tablo-
da saydığı ABD, Almanya gibi ülkelerde nafakanın “süreli ya da 
“süresiz” olduğunu yazmak zorunda kalıyor. Tablonun üçün-
cü sırasındaki Avusturya için “nafakanın prensip olarak, süreye 
bağlı değil ancak bazı koşulların varlığı halinde 3 yıla kadar hük-
medebilir” deniyor. Ölünceye kadar nafaka mı olur diye soran-
lara kötü bir haberimiz daha var. TBMM’nin bu tablosundaki 
şimdilik bilebildiğimiz kadarıyla üç ülkede, İngiltere, Almanya ve 
Belçika’da koşulları varsa nafaka yükümlüsü öldükten sonra da 
nafaka yükümlülüğü devam ediyor.
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Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Toplumsal Cinsiyet 
Uçurumu Endeksi’nde birinci sırada yer alan İzlanda’da kadın-
ların işgücüne katılma oranı 83,2 ve buna rağmen boşanma 
halinde kadınlara nafaka ödenmesine hükmedilebiliyor.  Kadın 
istihdamının yüksek olduğu ve teşvik edildiği diğer ülkelerde de 
süreli ya da süresiz, hala nafaka denen bir destek mekanizma-
sının olması bize konunun ancak ekonomik toplumsal politikalar 
ile ve zaman içinde çözülebileceğini gösteriyor. 

Hatırlatalım ki, Türkiye, Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu 
Endeksi’nde 144 ülke arasında 131. sırada ve kadın istihda-
mı, şişirilmiş resmi istatistiklerde bile ancak %33.6. Türkiye İsta-
tistik Kurumu (TÜİK) 2017’de Türkiye’de erkek istihdam oranını 
%65,1; kadın istihdamı oranı %28 olarak açıklamıştı. İş ve kreş 
yokluğunda, kadınların nafaka hakkının da ellerinden alınma-

ya kalkışılması milyonlarca kadını açlığa mahkum etmek anlamı-
na geliyor. 

Nafaka karşıtlarının ezici çoğunluğu, nafakanın İslami inan-
ca göre, Talak Suresi uyarınca üç ay (iddet müddeti) süresi ile 
sınırlı olmasını istiyor. Diyanet TV ve diğer Diyanet kaynakla-
rı, üç aydan sonraki nafakayı “haram” ilan ediyor. Sırtını dine 
dayayan nafaka karşıtları da nafaka ödememeyi en doğal hak-
ları olarak görüyor. Bu kesimin etkisi altındaki iktidar da, nafa-
kanın evlilik süresi kadar ve fakat en fazla 3 ya da 5 yıl süre-
li olarak şekilde ödenmesini sağlamak için hazırlıklar yapıyor. 
Erken evlilik, çok çocuk ve bu çocuklara evde anne bakımı  
politikasının resmi devlet politikası olduğu günümüzde, üç yıllık 
evlilikte iki çocuğu olan kadının, boşandıktan üç yıl sonra nafa-
kası sona erdiğinde ne yapacağını kimse düşünmüyor. Henüz 

3-5 yaşındaki çocukla-
ra kim bakacak ki, kadın 
çalışabilsin?

Kadın örgütleri-
nin oluşturduğu Nafaka 
Hakkı Kadın Platformu, 
kadınların nafaka hakkına 
dokunulmaması için çalı-
şıyor. Sorunun kadınla-
ra iş, çocuklara kreş poli-
tikaları ile çözülmesi için, 
tek bir kadının bile erkek-
lerden gelecek nafaka-
ya mahkum olmaksızın 
yaşayacağı bir Türkiye 
için mücadele ediyor ve 
toplumun tüm kesimle-
rinden bu mücadelesine 
destek bekliyor.
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Dünya Ekonomik Forumu’nun 2017 Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Endeksi Bağlamında Türkiye’nin de 
Dahil Olduğu G20 Ülkeleri Arasından En Yüksek Üç, Orta Üç ve En Alt Üç Sıralamadaki Ülkelerin 
Endekste Yer Alan Bazı Konu Başlıklarına Göre Karşılaştırılması (Hazırlayan: Gülşah Seral)

144 Ülke 
Arasında 
Sıralama

Kişi 
Başı 

GSMH 
(USD)

İşgücüne 
Katılım 
Oranı 
(%)

Tahmini Gelir 
(USD)

Ekonomi
de Kanun 
Yapıcılar, 

Üst 
Düzey 

Yöneticil
er (%)

Okuryazarlı
k Oranı (%)

Kadın 
İstihdamın

da 
Ayrımcılığı 
Yasaklayan 
Kanunlar 
Var mı?

Yarı 
Zamanlı 
Çalışanla
r Oranı 

(%)

Kendi 
Hesabına 
Çalışanla
r Oranı 

(%)

Ücretsiz 
Aile 
İşçiliği 
Oranı 
(%)

Kendi 
Banka 
Hesabı 
Var mı? 

(%)

K E K E K E K E K E K E K E K E

İzlanda 1 45.276,45 83,2 87,5 43.250,00 59.495,00 34,2 65,8 99,0 99,0 Evet 37,7 22,8 5,3 10,2 0,0 0,1 - -

Norveç 2 63.810,79 76,2 80,3 52.272,0
0

66.219,00 37,9 62,1 99,0 99,0 Evet 46,8 31,0 3,5 6,3 0,2 0,2 100 100

Finlandiya 3 39.422,65 74,3 77,0 35.846,00 50.482,00 34,1 65,9 99,0 99,0 Evet 36,8 26,3 6,9 11,8 0,5 0,6 100 100

K E K E K E K E K E K E K E K E

Belçika 31 41.945,69 63,4 72,8 36.604,00 56.472,00 32,7 67,3 99,0 99,0 Evet 40,9 18,4 7,1 12,3 1,2 0,5 99,5 96,7

Hollanda 32 47.128,31 74,2 84,6 33.090,00 68.898,00 25,4 74,6 99,0 99,0 Evet 62,1 28,8 10,3 14,1 0,7 0,2 99,2 99,4

Portekiz 33 27.006,87 70,0 76,8 25.916,00 35.862,00 35,8 64,2 92,9 96,3 Evet 25,3 18,3 9,7 14,9 0,6 0,6 86,1 88,8

Avustralya 35 44.414,03 70,8 82,5 35.979,00 57.677,00 37,6 62,4 99,0 99,0 Evet 46,8 24,4 8,1 12,8 0,3 0,2 99,0 98,7

K E K E K E K E K E K E K E K E

Japonya 114 38.239,77 66,4 85,0 28.724,00 54.818,00 12,4 87,6 99,0 99,0 Evet 38,6 13,4 3,9 7,9 4,4 0,8 97,0 96,2

Güney 
Kore

118 34.985,85 55,9 76,4 22.090,00 49.386,00 10,5 89,5 - - Evet 17,8 7,9 14,1 26,5 8,7 1,0 93,4 95,4

Türkiye 131 23.679,40 33,6 76,6 14.917,00 33.867,00 15,1 84,9 92,6 98,6 Hayır 25,7 12,6 8,8 20,1 26,4 4,6 44,3 69,0
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Stj. Av. Evrim DEMİRTAŞ

BARBIE’LER ÜSTÜ AÇIK 
ARABALARLA 8 MART’TA

Okul ödevlerini annesinin pür telaş haline rağmen çalakalem bitirmiş, bah-
çeye arkadaşlarının yanına koşmuştu. Evden heyecanla çıkan O, arkadaşları-
nın yanına yaklaştığında yavaşlamış, evden çıkarken sahip olduğu mutluluğun, 
içindeki oyun oynama isteğinin yerini korku almıştı. Üzerine yığılan bu duyguy-
la daha önce hiç tanışmamış, adını bile öğrenmemişti. Bilseydi o duygunun 
hayatının her anında karşısına çıkacağını yürümeye devam eder miydi? Büyü-
dükçe ondan nefret edecek olan kız ve erkek arkadaşlarının yanına yine de 
gider miydi? Develerin tellal olduğu zamanlar değildi, öğrenemeyecekti. Adım-
ları yavaşlamış, evde annesinin yalan söylediğini anladığı anlardaki gibi kafasını 
eğmiş, yürümeye devam etmişti. Apartmandaki kızlar annelerinin onlarla oyna-
dığı gibi bebekleriyle oynuyor, saçlarını tarıyor, bebeklerini genç kız yapmış, 
bebeklerine sahte ruj sürüyorlardı; erkekler maç yaptıklarını zanneder hare-
ketlerle üç aşağıya beş yukarı koşup duruyordu. Yaptıkları futbol maçı değil-
di, çünkü O, büyük kuzenleri dünya kupasını izlerken onlarla izlemiş, futbol 
maçının nasıl yapılması gerektiğini öğrenmişti. Eline kocaman eldivenler tak-
mış, Yasin’i gördü. “Kendini Ronaldo zannediyor aptal” diye düşünüp kızların 
yanına daha yakın oturdu. Annesi “baban kızıyor, sen bebeklerle oynayamaz-
sın” bahaneleriyle ona hiç bebek almamıştı. Annesinin bahane üretirken üzü-
lüp çaresiz hissettiğini anladığı için ısrar etmiyordu. Komşu kızlar en çok lahana 
bebeklerle oynuyor ama O en çok Barbie’leri seviyordu. Televizyonda gördü-
ğü Barbie’nin, adını birkaç yıl sonra öğreneceği bir de erkek arkadaşı vardı. Bir 
kaç beş yıl sonra da kendi Barbie’sini kendisinin alacağını bilse üzülür müydü? 
Nil Karaibrahimgil’in dediği gibi tek taşını kendi alan kadınlar nasıl varsa kendi 
Barbie’sine de sahip olan kadınların var olduğunu  bilse… Henüz bilmiyordu. 
Belki de sorun Barbielerden çok daha fazlasıydı. Burcu, “O, gelsene”  diyene 
kadar, O oturduğu yerden kıpırdamadı. Burcu, en sevdiği arkadaşıydı, birkaç yıl 
sonra kız kardeş olacaklarını bilmiyordu. Burcu elindeki bebeği O’ya uzatırken, 
yıllar sonra da değişmeyeceği gibi en bilmiş haliyle; “Ben sevmiyorum bebek-
lerle oynamayı, sen oyna” dedi. 
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O şaşırdı, çünkü Burcu, Barbie’sini vermiş-
ti.  “Barbie’ni veriyorsun bak” dedi O. Umur-
samaz kafa hareketiyle saçtan ibaret kafası-
nı geriye atan Burcu, “Bana fark etmez. Ben 
zaten sevmiyorum, senin olsun” dedi. Kork-
tu O, eve götürüp götüremeyeceğinden emin 
değildi… 

Bir anda Bıyık Tanrı bağırmaya başla-
dı. Hemen aklına gelir ya insanın, Barbie’si-
ni ayakkabılıkta unutmuş olduğunu hatırladı 
ve Bıyık eve gelir gelmez görmüştü. Annesi-
nin;  “Sus, daha çocuk o, bunlarla oynuyor ne 
yapalım?” dediğini duydu. Annesinin Barbieleri 
olmuş muydu? Yoksa annesinin ve tüm anne-
lerin tek bebeği, evlenirken gelin arabasının 
üstüne konulan, doğurganlık totemleriyle sar-
malanmış bebekler miydi? “Ben annemin zorla 
Barbie’si mi yaptırılmıştım?” diye düşündü.

Bıyık Tanrı sinirlenmişti, yoksa gök bu 
kadar gürlemez, anneliği reddeden Doğa, 
bir anda gökyüzünden inen yağmurları anne 
olup toprağına hapsetmezdi. İki oda öteden, 
“GEEEL BURAYAAA” diye, Cebrail’siz bir vahiy 
gönderdi. Gitti. O aslında çok korkardı ama 
hep giderdi, yine gitti. ” “Bana öyle bakma” 
dedi Bıyık. O yarım yamalak dedi mi demedi 
mi, ağzından çıktı mı çıkmadı mı fark edeme-
den  “Bir şey yapmadım” dedi. Tanrı uzun sarı 
saçlı Barbie’yi param parça etti, onu öldür-
dü. Tanrı kendi işini kendi yapmış, Azrail’i alet 
etmemişti. 3.5 şiddetinde depremle sarstı 
O’yu. Yanı başındaydı ama bağırmaya devam 
etti; “Arabalarla oynayacaksın, pembe giyme-
yeceksin, böyle davranmayacaksın…, çok 
büyüdüğünde de bu tırnağı ve virgülleri kapa-

tamayacaktı.
Birkaç gün sadece okula gitti geldi ödev 

yaptı, yedi, yattı. Cuma günü öğleden sonra 
balkonda bahçede oynayan çocukları izler-
ken aşağıdan bir ses, Burcu’nun sesi “Pren-
ses gelsene, annen mi izin vermiyor?” O, 
gülümsedi ama inmedi. Annesi izin verirdi ama 
dayanamayıp bebeklerle oynamaktan korktu. 
Akşam, Bıyık Tanrının eve geliş saatleri, oda-
sına gitti, abdestli değildi, huzura çıkmaya-
caktı. Zaten Barbie gibi ince belli olması için 
az yemek yemeliydi. Öğreneceğini bilseydi, 
Barbieleri ince belli, uzun sarı saçlı yaratanla-
rın Bıyıklı ve Bıyıksız Tanrılar olduğunu, yine de 
diyet yapar mıydı? Öğrenecekti. O’nun sevdiği 
Tanrı, zamansız seslenmezdi. Bıyık Tanrı; ‘’Gel 
bak sana ne aldım‘’ dedi. Gitmek zorundaydı. 
Gitti. Hep giderdi. Bıyık’ın elinde parlak kağıt-
la paketlenmiş bir kutu gördü. Hatasını anladı 
ve bana bebek aldı diye düşünüp heyecanla 
paketi açtı. Tabancayı, küçük naylon poşetin 
içine konulmuş boncukları gördü. ‘’Al, oyna-
man gereken oyuncak‘’ dedi Bıyık. O, aldı. 

Bir Cuma öğleden sonrası, okul çıkışı, yor-
gunluğun zirvesini annesinin hazırladığı şeftali 
suyuyla atmaya çalışırken televizyonda saçla-
rı kısa, ağır makyaj yapmış süslü mü süslü bir 
sanatçı ‘’Gözlerin Doğuyor Gecelerime‘’ şarkı-
sını gözlerini süze süze elleriyle dize dize  söy-
lerken, alt yazıda sokaklarında Pire adamın 
berber olduğu haberini okudu. Balkona koştu 
hemen, gözleri berber dükkanının patronu Pire 
Beyi arasa da göremedi. Pire bir hanım vardı 
ama bey göremedi. 
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Pire Hanım kuaför mü açtı ben mi yanlış anladım diye 
düşünse de eline almış mikrofonu, ya ‘’Yüzünü göremem ‘’ ya 
da ‘’ Yüzümü göremezsin ‘’ ne diyordu bu Pire Hanım? Pire 
Hanım açmış olmalıydı kuaförü, haber yanlış olmalıydı. Düşün-
medi çünkü oynayan çocukları ve balkona fırlatıp attığı taban-
cayı gördü. Denemek istedi. Boncukları dizdi ve Yasin’i nişan 
aldı. Vurdu. Tüm kızlar O’ya hayran hayran bakarken, dev-
rim arkadaşı olacak erkekler gol sevinci yaşarcasına bağırma-
ya başladı. Hepsi biliyordu, Barbie’lerin özgürlüğü Ken’leri de 
özgürleştirecekti… Yasin, birkaç yıl sonra “Sen çok güzel bir 
kızsın” diyeceğini bilseydi O’ya, küfür eder miydi? Düşünmedi 
ve hemen saklandı. Tam o an, annesinin çamaşır astığı pembe 
ve mavi renkli mandalları gördü.

Dedi ki; ‘’Mandal Barbie’m var‘’.
Asiliğini gizlediği, mandaldan Barbie’leriyle mutlu aylar geçir-

di. Sonra Bıyık Tanrı durur mu? gök gürledi, depremler oldu, 
hayvanlar öldü, kadın çığlıkları bebek ağlamalarına karıştı...

Sessizleşti. En çok beyaz önlüklü başka bir Bıyık Tanrının, 
kendi Bıyık Tanrısına neler söylediğini duyduktan sonra, sessiz-

leşti…

Mandaldan Barbie’sini kalem kutusunda da taşıyabiliyor, 
kimse onların Barbie olduğunu anlamıyordu. Okulda bir gün 
Burcu dedi ki ‘’Ezik misin kızım kalem kutunda mandal var‘’. 
O, Burcu’nun kulağına ‘’Kimseye söyleme, bu Barbie, televiz-
yonda gördüğümüz erkek olan da mavi renkli evde yastığımın 
altında, Barbie’yi bekliyor‘’. Burcu gülümseyerek çantasını açtı 
iki tane kibrit kutusu gösterdi ve dedi ki ‘’Bak bunlar da benim 
üstü açık arabam‘’.

Birkaç 5 yıl sonra, develerin tellal olmadığı pirelerin berber mi 
kuaför mü olduklarının belli olmadığı zamanlar hala çok uzak-
ken, bu masal devam etti. Nineler torunlarına anlatmadı, torun-
lar sesleri çıkacak şekilde haykıramadı ama bu masal Lilith’in 
fısıltılarından beri hep devam etti.

O’lar Burcu’lar ve alfabenin tüm olasılıkları 8 Mart’larda kız 
kardeşlikleri için bir arada Barbie’leri ve üstü açık arabalarıyla, 
tek nefeste dediler ki ‘’Yaşasın kız kardeşler !”
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Av. Şenay TAVUZ

İRAN’DAKİ BEYAZ 
ÇARŞAMBA EYLEMLERİNİN 
TARİHSEL ARKA PLANINA 
BİR BAKIŞ…

Fatima , Zahra , Füruğ’dan Masih’e İran’lı feministlerin direnişleri-
ni okudukça, onların  hayat hikayelerinden adeta büyülendim .Çünkü 
gördüm ki kadınlar tarihin en karanlık döneminde dahi gerek yaşam 
biçimleri,gerekse edebi ve sanat eserleriyle her zaman gericiliğe ve 
zulme başkaldırmışlar. Öldürülme pahasına da olsa…. Kuşkusuz ki bu 
okumaları Türkiye’de çok karanlık bir dönemden geçiyorken yapıyor 
olmam elbetteki tesadüf değil . 

Gittikçe artan otoriter,gerici muhafazakar anlayışın  kadınlar  üze-
rinden  yürüttüğü sistemli politikaların geldiği son nokta ,adaletli bir 
dünya umudunun kalmadığı gerçeği karşısında her güne bir çok inti-
har haberiyle başladığımız bugünlerde tarihe sığınmak istedim sanki.

Başta İran olmak üzere tüm Ortadoğulu kadınların özgürlük müca-
delesi bizim kadınların kurtuluşu ve feminist mücadelemizde çoğu 
zaman dikkate almadığımız ya da yeteri kadar incelemediğimiz bir alan  
ne yazık ki… 

Ben sadece bu hikayelere bir pencere açmak için bu yazıyı kaleme 
almayı düşündüm. Onların yaşam hikayeleri bir nebze de olsa umu-
dumu yeniden çoğalttı. 

Yaşadığı çağın çok ilerisinde bir anlayışa ve dikkat çekici bir zekâya 
sahip olan Fatima Baragani, Ortadoğu toplumlarında bilinen ilk eşitlik 
yanlısı ve feminist kadın olarak tarihteki yerini almıştı.



Henüz “eşitlik” kelimesinin anlamı bilinmez-
ken, Baragani birçok alanda yaşanan haksız-
lıklara karşı isyan bayrağını açmakta tereddüt 
etmedi ve bedelini canıyla ödedi.  Fatima Bara-
gani, diğer ismiyle Tahiri  1814 veya 1817 yılın-
da doğdu ve Ağustos 1852’de idam edildi.

 İran’da Babî (Babîlik)* inancının etkili bir 
şairi ve vaiziydi. Zamanının en tanınmış aile-
lerinden biri olan Muhammed Salih Baraga-

ni’nin iyi eğitimli kızı ola-
rak yaşamı, nüfuz ve bilgi 
birikimi, onu insanların 
eşit olduğunu vurgulayan 
ve önyargının ortadan 
kaldırılmasını talep eden 
önemli bir dini figür haline 
getirdi. Eserlerinin çoğun-
da, Bab’la tanışma özle-
mini anlattı. Şiiri, İran ve 
Arap edebiyatına ilişkin 
kapsamlı bir fikir sunuyor-

du. Ona atfedilen en ünlü şiirlerden biri “Nok-
tası Noktasına” adını taşıyordu. Babîlik hakkın-
da bir düzineden fazla önemli eser yazdı ve bir 
düzine kişisel mektubu da sonraki kuşaklara 
miras kaldı.

Fatima Baragani, 1848 yılında verdi-
ği Badaşt Konferansı’nda radikal bir değişim 
öğesi olarak ortaya çıkmış ve burada, sem-
bolik bir eylem olarak, dini açıdan zorunlu kılı-
nan çarşafını kalabalığın önünde çıkarıp atmış-
tır.  Sonrasındaysa, İslam’dan kopuşa çağıran 
bir konuşma yapmıştır.

Daha sonraları Şah, kendisine bir mek-
tup yazdı ve Bab’ın öğretilerini inkâr etme-
si gerektiğini söyledi; bunu yapması halin-
de kendisine iyi davranılacaktı. Tahiri bu talebi 
yazdığı bir şiir aracılığıyla reddetti. Ev hapsin-
de tutulduğu dört yıllık dönemde, idam edil-
mesinden önce bir kez daha inançları hakkın-
da konuşmak üzere Şah’ın karşısına çıkarıldı; 
ancak inançlarından geri adım atmayı reddet-
ti.

Bir tutsak olsa da Mahmud Han’ın evinde 
bulunan insanlara öğretilerini aktarmayı sür-
dürdü. Kadın haklarını savunurken, çokeşlilik, 
eşitsizlik, cinsel ayrımcılık ve benzer haksızlık-
ları açık biçimde kınıyordu. Sözleri kısa süre 
içinde Tahran’da da onu etkili bir insan hali-
ne getirdi ve kadınlar onu dinlemek için kaldı-
ğı eve akın ettiler. 

Ancak, din adamları ve mahkeme üyele-
ri onun etkisinden korkuyorlardı ve onu Babî-
lik inancından döndürmek için yedi toplantı 
düzenlediler. Buna karşın, Tahiri, Bab’ın dava-
sına ilişkin birçok dini kanıt sundu. Fikirle-
ri ve davranışları, âlimler delegasyonunu deh-
şete düşürmüştü. Nihai toplantıdan sonra 
delegasyon geri döndü ve Tahiri’yi kâfir ilân 
ederek ölüm cezasına çarptırıldığını duyur-
du. Daha sonra Mahmud Han’ın evindeki bir 
odaya kapatıldı. Son günlerini dua ve oruç-
ta geçirdi. 1852 yılında idam edildi. Fikirle-
ri, büyük bir hızla Avrupa genelindeki kadın 
düşünürlerin dikkatini çekti ve ardından gele-
cek eşitlik mücadeleleri için bir kıvılcım oldu.
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Fatima Baragani / Feminist, 

devrimci ve mümin (1814-1852 )
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İran’daki kadın hakları konusunda bir öncü ve bir feministti.

İran’ın yeraltı kadın hakları grubu Anjoman Horriyyat Nsevan veya Kadın Özgürlüğü 
Derneği’nin bir kurucusuydu. Kadın hakları parlamentosu yürüyüşüne öncülük etti ve İran 
anayasası devriminin destekçisiydi.

Bir yazar, bir ressam, bir entelektüel ve haftada bir kez evinde edebi salonlara ev sahipliği 
yapan bir aktivistti. Arapça ve Fransızca bilmektedir ve keman çalmıştır. 

Mahkemede başörtüsü çıkarıp batı kıyafetleri giyen ilk kadındı .Eşi Amir Hussein 
Khan’dan iki kızı, iki de oğlu olmuştu. Sonraki yıllarda boşandılar. Taj, kocasını boşadı, tabu 
yıktı ve boşanma davası açan kraliyet ailesindeki ilk kadınlardan biri oldu. Daha sonraki yıl-
larında, hayatını, özel bir bağı olduğu ve yetiştirilmesini ağır bir şekilde etkilediği sevgili toru-
nu Taj Iran’ı yazmaya, okumaya ve yükseltmeye adadı. Ölene kadar kızı Touran Douleh ile 
yaşadı.

Anıları Harman’dan Modernliğe 1884-1914  kadar Fars prensesinin Anıları başlı-
ğı altında yayınlandı Hayatı, Tahran Üniversitesi’nden Harvard’a akademik çalışmaların 
konusu oldu.(*)

Furuğ Ferruhzad(1935-1967 )

Ben o kuşum/Çoktan beri kafasında uçma sevdası olan o kuş /Daracık göğsümde 
iniltiye dönüştü şarkım / Tükendi hasretle günlerim.

Çağımız İran şiirinin önde gelen kadın yazarlarından olan Furuğ Ferruhzad düşünceleri ve 
şiirleriyle İranlı kadınları olduğu kadar, baskıcı rejimlerde yaşayan kadınları da etkilemiştir. 

5 Ocak 1935’te Tahran’da doğan Furuğ Ferruhzad 16 yaşında Liseyi bitirdi ve İran’ın 
ünlü simalarından Pevez Şapur ‘a aşık oldu ve  evlendi. Bir oğlu oldu. 

Zahra Khanım Tadj es-Saltaneh.

Zahra Khanım Tadj es-Saltaneh: 1883-1936 yıllarında 
yaşadı. İran Kralı Naser al-Din Shah’ın kızıydı
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Üç yıl süren evliliği boşanmayla sonuçlandı, İran kurallarına göre çocuğu 
elinden alındı onu bir daha göremedi.

Kadınların sorunlarını ele aldığı şiirleri, fikirleri şiddetli tartışmalara neden 
oldu. İran toplumunun kadınlara karşı uyguladığı ayrımcılığı eleştirdi ve kadınla-
rın, daha iyi koşullarda bir yaşama kavuşmasını ve haklar elde etmesini savun-
du. Şah döneminin despotluğuna da karşı çıktı. İlk şiir kitabı “Tutsak” 1952 yılın-
da  yayımlandı. 

Füruğ, eserlerinde , tüm yaşamını dizeleriyle anlatıyordu sanki. Başkaldırdı-
ğı kuralları, ona çizilen sınırları, o sınırları geçme arzusunu, umudunu, aşkları-
nı... Toplumun hiç alışık  olmadığı bir kadın isyanıydı Füruğ ve bu isyanı şiirleriy-
le yapıyordu..

 17 yaşındayken eşiyle arasının bozuk olduğu bir sırada  yazdığı ‘Günah’ şii-
rini yayınlanması için Roşenfekr Dergisi’ne göndermişti.  Bu şiir derginin baş 
editörü Nasir Hodayar ile ilişkisi üzerine yazılmıştı. Takma isimle yayınlanan 
şiir, büyük tepki toplamıştı.Füruğ  bir kadının işlediği bir günahı ‘lezzet dolu bir 
günah’ diyerek anlatmıştı! O yıllarda o coğrafyada, görülmüş şey değildi…

GÜNAH
Günah işledim lezzet dolu bir günah
Titreyen esrik bir tenin yanında
Tanrım ne bileyim ne yaptım ben
O karanlık susku dolu zulada
O karanlık susku dolu zulada
Baktım gözlerine gizemleriyle dolu
Gözlerimin çaresiz isteklerinden
Kalbim göğsümde çırpınıp durdu
O karanlık susku dolu zulada
Yanında darmadağın oturdum
Dudaklarıma heves döktü dudakları
Deli kalbimin üzüncünden kurtuldum
Aşkın öyküsünü okudum kulaklarına:
Seni istiyorum ey benim cananem!
Ey bağrı can bağışlayan, seni
Seni ey aşığım benim divanem!(1952)

Furuğ Ferruhzad (1935-1967 )
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 “Günah” şiirinden sonra eşi, babası, herkes üzerine geldi-
ği için  sinir krizleri geçiren Füruğ, intiharı bile denedi, 1955’de 
boşandı, baba evinden de reddedilmişti.Tahran’da yalnız yaşa-
maya başladı . Pevez Şapur’a ithaf ettiği “Duvar” adlı kitabı ise  
1956’da yayınlandı.

 Kısa süreyle bir tiyatroda çalıştı ve ertesi yıl, Avrupa’ya seya-
hat etti. İtalya’da kısa bir süre film setlerinde çalıştıktan sonra 
Almanya’ya kardeşi Emir Mesud’un yanına gitti. Burada kaldığı 
süre boyunca Alman şiiri ile ilgilendi, Almanca öğrendi ve ilgisi-
ni çeken modern Alman şiirlerinden bazılarını Farsça’ya çevirdi. 
1957’de tekrar Tahran’a döndü. 

1958’de İran’a döndüğünde üçüncü şiir kitabı İsyan’ı yayın-
ladı. Henüz 24 yaşında yayınladığı bu kitap için sonradan şöyle 
demişti: “Henüz tamamen şekillenmemiştim; kendi stilimi, dili-
mi ve entelektüel konseptimi bulamamıştım. Aile hayatı dediği-
miz küçük ve kısıtlayıcı bir ortamdaydım ama sonra aniden tüm 
bunlardan uzaklaştım. Çevrem değişti. Duvar ve İsyan kitapları 
aslında hayatımın iki evresi arasındaki umutsuz birer çekişmey-
diler; bir tür kurtuluştan önceki son nefeslerimdi.”

1958 yılında, ünlü yazar ve yönetmen İbrahim Gülistan ile 
yaşadığı aşk, hayatının önemli bir parçası oldu. Füruğ ve Gülis-
tan, Füruğ’un ölümüne kadar birlikte çalıştılar; ilişkileri de hep 
dedikodu ve eleştirilere maruz kaldı. 

Şiirlerindeki ve doludizgin hayatındaki kadın cinselliğini, dize-
leriyle açıkça ortaya koyabilecek kadar cesurdu. Boşanmış ve 
özgürce yaşayan ve aynı özgürlükte yazan bir kadın olarak, dik-
katler hep üzerindeydi. Şiddetli tartışma ve eleştirilere konu 
oldu, bazı şiirleri erotik bulundu, sansüre uğradı. Şiiri değersiz-
leştirilmeye çalışıldı. Hatta deli olduğu iddia edildi.  Füruğ, eril 
zihniyeti çıldırtan her şeydi, “ahlaksız”dı. “

Füruğ  sadece şiirlerle sınırlı kalmadı. Senaryolar yazdı, 
yönetmenlik yaptı, resimler çizdi,belgesel  çekti. 1963  yılında 
cüzzamlılar hakkında çektiği “Kara Ev” filmi ile Almanya Ober-
hausen Film Festivali’nde ödül kazandı. Füruğ Ferruhzad, “Yeni-
den Doğuş” (Tavalodi Digar) adlı son şiir kitabını  ise 1964’de 

yayınladı. Bu, onun için gerçek bir yeniden doğuş olacaktı. 
1963 yılında UNESCO, daha sonra Bernardo Bertolucci, 

Furuğ hakkında belgesel film yaptı ve yayınladı. Bu arada “Kara 
Ev” çekimleri sırasında Cüzzamlılar Evi’nde birlikte yaşadı-
ğı anne babası cüzzamlı Hüseyin’i evlat edindi. Oğlu Kamyar’a 
olan  özlemi bir yana, Hüseyin’i de çok sevdi.

Ancak kısacık bir ömürdü onunki:  İnanalım Soğuk Mevsi-
min Başlangıcına adlı kitabını tamamlayamadan 1967 yılında  
bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Öldüğünde henüz 32 yaşın-
daydı. Entelektüel camia tarafından çok saygı duyulan bir şair 
ve sanatçı olmasına karşın, İran’ın muhafazakar kesimi tarafın-
dan utanmazca yargılanmaya ve kötülenmeye devam ediyordu. 
Din adamları cenaze namazını kıldırmak istemediği için cenaze-
si iki gün bekledi ve neticede bir yazar tarafından cenaze töreni 
yapılabildiğinde, yüzlerce seveni yas içinde bir araya gelmişti.

YENİDEN MERHABA DİYECEĞİM GÜNEŞE

Yeniden merhaba diyeceğim güneşe
Gövdemde akan nehirlere
Bulutlar gibi uzayıp giden düşünceme
Benimle birlikte kuru mevsimlerden gecen
Bahçemdeki ağaçların hüzünlü büyümesine
Gecenin kokusunu hediye eden kargalara
Yaşlılık biçimim olan ve aynada yaşayan anneme
Tekrarlanan şehvetimle döllenen yeryüzüne
Yeniden merhaba diyeceğim
Geliyorum, geliyorum, geliyorum,
Saçlarımla: Yeraltı kokularının devamı
Gözlerimle: Karanlık tecrübesiyle
Duvarların ötesinden kopardım dallarımla,
Geliyorum, geliyorum, geliyorum,
Ve aşkla dolu avluda bekleyen kıza
Yeniden merhaba diyeceğim.         

Füruğ Ferruhzad
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Masih Alinejad (1976 doğumlu) 

İran’da kadınları örtünmeye zorlayan İslamcı yasalarla mücadele eden ‹Benim Gizli 
Özgürlüğüm› hareketinin kurucusu, İranlı kadınları kamusal alanda örtüleri çıkarıp bunu 
görüntülemeye ve sosyal medyada paylaşmaya teşvik eden ‹Beyaz Çarşamba› eylemle-
rinin örgütleyicisi .Gazeteci Masih Alinejad ABD’de yaşıyor ve tutuklanma ihtimali nede-
niyle 2009’da ayrıldığı İran’a geri dönemiyor. 

‘Beyaz Çarşamba’ eylemlerinin öncesinde, 2014 yılında başlayan ‘Benim Gizli Özgür-
lüğüm’ kampanyası ile İranlı kadınlar başörtülerini çıkartıp fotoğraflarını sosyal medya-
da yayımlamaya başlamışlardı. 2017 sonlarında ise İran’da özellikle de Tahran dışındaki 
küçük şehirlerde hayat pahalılığına, yaşam koşullarının kötüleşmesine karşı başlayan ve 
yayılan eylemlerin de simgesi haline geldi.

İran’da tüm kadınlar ve 9 yaşından itibaren tüm kız çocukları, kamusal alanda saç-
larını örtmek için başörtüsü takmak, vücut hatlarını gizlemek için uzun mantolar giymek 
zorunda. Bu kurallara uymayan kadınlar “günahkâr” olarak damgalanıp ahlak polisi tara-
fından tutuklanıyor, bazı durumlarda haklarında cezai işlem uygulanabiliyor ve “suçlu” 
bulundukları takdirde yüksek para cezasına çarptırılabiliyor ya da hapsedilebiliyor. 

Masih Alinejad (1976 doğumlu) 
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(*)https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya-forum/2018/01/07/dunya-forum-fatima-baragani-feminist-devrimci-ve-mumin

Tüm bunlara rağmen kadınlar başörtüsü zorunluluğunda sembolleşen eşitsizliğe, düşük ücrete, kötü çalışma koşullarına, yok-
sulluğa karşı sokağa çıkıyor, örgütleniyor, eylemler yapıyor.

Para ve kırbaç cezaları, tutuklamalar, yıllar süren hapis... Aslında temelleri 2017 yılındaki ekonomik boyutlu ayaklanmala-
ra dayanan, bugün ülkenin dört bir yanında kadınların, emekçilerin, gençlerin örgütlü hareketine dönüşen bu eylemlerle, İran’da 
kadın hareketi de yükseliş yaşıyor.
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Av. Hülya GÜLTEKİN

ZİYA GÖKALP’IN KADIN 
HAKLARINA BAKIŞININ  
SOSYOLOJİ BİLİMİNE 
YANSIMALARI

Ziya Gökalp 1876-1924 yılları arasında yaşamıştır. Bu yıllar imparatorluğun 
en çalkantılı, savaşlar ve toprak kayıpları ile sefalet içerisinde ve iç kargaşalık-
larla geçen çöküş dönemleridir. Gökalp’ın fikirlerinin doğduğu siyasi, toplumsal 
ve kültürel ortam ile şartların sosyolojik yaklaşımlarının şekillenmesi üzerindeki 
ciddi etkisi bulunmaktadır. Onun sosyolojik düşünceleri, yöntem ve kavramları 
döneminin sosyal bilimleri ve sosyolojisini de yansıtmaktadır.

Gökalp, pozitivist sosyolojinin düşün ilkelerinin tümünü ülkemize aktarmıştır. 
Evrensel sosyoloji/milli sosyoloji, kültür/uygarlık, ilkel toplumlar/uygar toplumlar 
gibi ikili ayrımlar Gökalp’in sosyoloji anlayışının temelini oluşturmaktadır.

KADIN HAKLARI VE KADIN EĞITIMI

Gökalp, eski Türk toplumunda kadının gerek sosyal hayatta, gerekse de 
hukukî bakımdan,erkekten daha aşağı bir seviyede yer almadığını vurgulamak-
la birlikte, Türklerin girdiği farklı uygarlıkların etkisiyle  kadının, sosyal hayat için-
deki konumunun da değiştiğini belirtmektedir. O, Bizans ve İran’ı kadının sosyal 
hayattaki gerilemesinde iki temel faktör olarak görmektedir.

Gökalp’e göre Türk ahlakının esasları; millet, vatan, meslek ve aile ile bera-
ber demokrasi ve feminizm de olmalıdır. Gökalp’ın yaptığı araştırmalara göre; 
eski Türklerde ana soyu ile baba soyu kıymetçe birbirine eşittir. Türklerde pede-
ri aile vardı. 
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Pederi ailede babanın eşi ve çocukları üzerinde yalnızca demokratik bir 
velayeti vardır. Eski Türklerde ev, karıyla kocanın ortak malıydı. Bu nedenle eski 
Türkler hem demokrat hem de feminist idiler. Hakanlar tek başına bir elçiyi 
huzura kabul edemezdi. Elçiler ancak; sağda hakan ve solda hatun oturdukları 
bir zamanda ikisinin birden huzuruna çıkardı.Orhun Abidelerinde, Bilge Kağan, 
babası İlteriş Kağanın ve annesi İlbilge Hatunun, birlikte tahta çıktıklarından 
bahsetmektedir. Bu bilgilerden hareketle Göktürklerde, kağanla hatunun dev-
let işlerini birlikte yürüttükleri kabul edilmektedir.

Gökalp yazılarında Türkler kadar hiçbir kavim   kadın cinsiyetine hak ver-
mediğini  ve saygı göstermediğini belirtmekte birlikte çağdaş bir devlet ola-
bilmek için medeni kanun, ticaret kanunu, ziraat kanunları, üniversite, baro, 
tabipler cemiyeti, öğretmenler cemiyeti, mühendisler cemiyeti gibi mesleklerin 
serbestçe icra edilmesini sağlayacak kanunlar yapmak gerekli olduğunu vur-
gulamaktadır. Çağdaş bir aile için de, çağdaş devletin eşitlik prensibini erkek-
le kadının evlenmede, boşanmada, mirasta, mesleki ve siyasi haklarda eşit 
olmasını gerektiğini ve yeni aile kanunu ve seçim kanunu bu esasa göre yapıl-
ması düşüncesindedir.

Gökalp, Tanzimat döneminde mirasta kız ve erkek kardeşler arasında eşit-
liği kabul eden Arazi Kanunnamesinin çıkarılması, cariyelik ve odalık şeklinde 
yapılan birden fazla evliliğe son verilmesi hükümlerini içeren 1917 Aile Hukuku 
Kararnamesinin hazırlanmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu yasa ile evliliğe 
sadece dinsel bir olay gözü ile bakılmasına son verilmiştir.

 Gökalp ;basının, meclisin ve hükümetin yalnız erkeklerin elinde bulundu-
ğu için, dünyanın hiçbir zaman savaştan, kavgadan,gürültüden kurtulamadığı-
nı iddia etmekte, kadınların bu kuvvetlere katılmaları durumunda, her işte şid-
detten ziyade şefkatin hakim olacağını düşünmektedir. Yine ona göre, Avrupa, 
Umumi Harb’ten evvel kadınlara layık oldukları hakları vermiş olsaydı, insanlık 
için büyük bir felaket olan bu savaşın gerçekleşmeyeceğini düşünmekteydi.

Gökalp ayrıca eserlerinde, kadının yerine ve önemine değinerek kızların iyi 
eğitilmesinin bir milleti yeniden ihya edeceğini, çünkü “iyi kadın, iyi aileyi vücu-
da getirir, iyi aileden de iyi bir millet doğar” diyerek;

Ziya Gökalp
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“Kadın çalışmazsa fikri yükselmez,
 Tabi o zaman siz denk gelmez,
 Diyorsunuz, onun eksiktir aklı,
 Arttırmak istiyor, değil mi haklı?
 Kadın yükselmezse alçalır vatan,
 Samimi olmaz onsuz bir irfan”… (Karaca, s.124)

‘Meslek Kadını’ adlı manzumesini yazmıştır. Ziya Gökalp döneminin kadın haklarını savunan feminist düşünürlerindendir. 
O’nun bu düşünceleri bazı çevrelerce eleştirilmiş olsa da günümüzde kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik hayatta yer alması-
nın önünü açmıştır.

SONUÇ

Gökalp, ulusal bir toplum oluşturma yolunda, kadın haklarına verdiği önem ile başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
Cumhuriyet tarihi boyunca pek çok üst düzey yönetici, aydın ve bürokrat olmak üzere geniş bir çevrede etkili olarak; bilim, 
düşün, siyasal ve sosyal alanlarda öne sürdüğü görüşleriyle Türk düşün ve siyasi tarihinin en önce gelen kişisi olarak tarihteki yeri-
ni almıştır.Gökalp, kadının toplumdaki yerinin toplum için çok önemli olduğu görüşündedir. “İrfânın halka geçerek millî hars niteliği-
ni kazanması, kadınlar sayesinde gerçekleşir.Bir kavmin kadınları nasıl düşünürse erkekleri de o şekilde düşünür. Havâssın, tama-
men zihnî olan düşünceleri, kadınlar tarafından temsil edilmedikçe, halk arasında yayılamayacaktır. Sosyolojiye yaptığı katkılar ile 
sosyolojinin Türkiye’de bir bilim dalı haline gelmesini sağlayan Gökalp , yeni bir toplum düzeni oluşmasını sağlayacak düşüncele-
rin temelini atmıştır.

KAYNAKÇA
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Av. Rahile HORZUM

CERENLER
Ceylan, Arabistan ve Kuzey Afrika çöllerinde yaşayan ince yapılı, ince 

bacaklı, çok zarif, çok hızlı koşan ve gözlerinin güzelliği ile ünlü bir canlı.
Bu muhteşem görünümlü canlının pek güzel yavrusu, yani yavru ceylan da 
CEREN.

Güzel bir bahar sabahı dünyaya o güzel gözlerini açtı yavru ceylan bir vaha-
da. Onun dünyaya gelişi ile çok mutluydu annesi. Bir o kadar da korku dolu. 
Gözü hep üstündeydi annenin. Önceleri kısa mesafelerle yanından uzaklaşma-
sına izin verirdi. Seke seke gidişini, ürkek bakışlarla etrafına bakışını mutluluk-
la izlerdi.

Ürkek yaşamlarını anlattı anne yavrusuna.Tehlikelerden söz etti. En kötü ve 
en önemli tehlikeyi, karşı koymanın nerdeyse imkansız olduğu tehlikeli canlı-
yı, insanı, anlattı ona. Baba ceylanı dürbünlü tüfeği ile vuranı  anlattı ki koruya-
bilsin kendini diye. Sadece  öldürmek olan  sadece kendi acımasız duygularını 
tatmin uğruna öldürmekten çekinmeyen canlıyı anlattı kendince, kendi dilinde. 
Avcıyı anlattı. 

Can kulağı ile dinledi annesini Ceren. Söz de verdi dikkatli olacağına dair. 
Çok da uzağa gitmemişti oysa. Ya da çok uzağa gitmediğini sandı o gün. 

Arkasından gelen o canlıyı gördüğünde çok yakınında olduğunu fark edebildi. 
Güçsüzdü, savunmasızdı. Kaçmaya çalıştı o ince uzun bacakları üzerinde yük-
selerek. Ancak hızla gelen mermilerden kaçamadı kurtulamadı. Kalbinden yedi-
ği bir mermi ile yığıldı yere. 

CEREN’I VURDULAR ALÇAKÇA 

Güzel bir bahar sabahı dünyaya o güzel gözlerini açtı Ceren yirmi yıl önce.
Yavru bir ceylan gibi güzeldi Yüzü, güzeldi gözleri…. Yavru ceylandı, adını 
koydu anne babası; Ceren. 

Sevgiyle büyüdü, sevgiyle yaşadı, umutlarını sevgiyle büyüttü o güzel yüre-
ğinde. 
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Etrafında mutluluk saçıyordu ışıklarıyla adeta. Öyle hızlı 
büyüdü ki, zaman öyle hızlı geçti ki annesine. Nasıl da başarı-
lı, nasıl da hayat dolu bir çocuktu. Hayalleri o kadar çoktu ve o 
her birini teker teker gerçekleştirme yolunda hızlıydı.  

Ordu Üniversitesinde  Müzik ve Sahne  Sanatları Müzik 
bölümünde başladı.Güzel sanatlar fakültesine başladığında 
bale dersi vermek de hayallerindeydi. Okumak da.

Kocaman yüreği sevgi doluydu. Her canlıya sevgi doluydu. 
Son parası ile sokak köpeğine salam aldığını, ‘’o açken ben 
yiyemem’’ diyerek anlattığında annesinin yüreği titredi. 

Özel bir sanat evinde bale öğretmenliği yapıyor, akşam 
saatlerinde de eve dönüyordu. Onu gözünden esirgeyen anne-
si bu hızı karşısında çok da huzurlu değildi Aldığı dersten verdi-
ği  derse koşarken yollarda yalnızdı. Bir başına akşam karanlık 
saatlerine kadar yuvasından,  annesinden ayrıydı.

Annesi anlatıyordu çevresindeki tehlikeleri. Hayvanlardan 
değil insanlardan korkmalısın, bir takım kötü insanlardan diyor-
du Cerenine sanki başına gelecekleri  hissetmiş gibi .

O gün de aynı koşuşturmaca için çıktı evinden. Çok mutlu 
olduğu bale dersine giderken. Minik arkadaşları ile geçirdiği o 
harika günden evine neşe içinde dönerken mutluydu huzurluy-
du yine. 

Bu mutluluğu o uzun  yolda , akşamın karanlığında arka-
sından gelen bir gölgenin takibini hissettiğinde korkuya dönüş-
tü. Hızlandı. Hiç etrafına bakmadan hızlı hızlı yürümeye başladı. 
Ama takip edildiği duygusu aynı hızla arttı, korkusu da ….

Yapabileceğini düşünebildiği tek şey bir an önce evine ula-
şabilmekti. Kendini sakinleştirmeye, korkusunu hafifletmeye 
çalıştı. Evine ulaşacak,  hızla yukarı çıkacak ve sevgi dolu yuva-
sında kurtulacaktı korkularından. Güçsüzdü, savunmasızdı. 

Evinin kapısına gelmişti oh diyecekti .Zili çaldı, bazen tutuk-

luk yapan kapı açılmayınca ablası anahtarı attı ve onun içeri gir-
mesini bekledi pencerede. Ceren girdi , derin bir nefes aldı, oh 
dedi  ama yetmedi süre. Hemen arkasından gelen o psikopat 
canlı da girdi ve sapladı bıçağını Ceren in o sevgi dolu yüreği-
ne. Sapladı da ikiye böldü o yüreği 

CEREN’I VURDULAR ALÇAKÇA  

Cereni vuran salt o psikopat değildi ki ; psikopatın öyle 
yetişmesine neden olanlar, onun işlediği cinayete rağmen 
açık cezaevine çıkarıp sonra da  izinli sayanlar, onun kaçma-
sına sebep olanlar , Ceren’ in ölümüne bile ‘’çok bile yaşa-
mışsın sen‘’ diye yazabilecek kadar adileşen ve onlar gibi adi 
düşünenler. Hepsi birlikte işledi bu cinayeti, hepsi sorumluydu 
Ceren’in umutlarının, sevinçlerinin, yaşamının bitmesinden .

Güzel bir bahar sabahı dünyaya o güzel gözlerini açtı Ceren 
yirmi yedi yıl önce Trabzon’da.Yavru bir ceylan gibi güzel-
di  yüzü, güzeldi gözleri…. Yavru ceylandı. Adını koydu anne 
babası; Ceren.

Çocukluğunda hatta bebekliğinde bile sakin, huzurluydu 
o huzurlu ailesinde. Ne yordu ne incitti ne üzdü ne de mutsuz 
kıldı annesini, babasını. 

Yüreği sevgi doluydu. Saygısı tüm canlılara. Başarıla-
rı arta arta yüceldi, kimseyi üzmeden büyüdü. Öğrenme arzu-
su ile dopdoluydu. Dört yabancı dili öğrenirken hiç yorulmadı, 
gocunmadı çalışmaktan, sonuçlarından gurur duydu.

Anne babası da hep gurur duydu onunla. O kadar düz-
gün bir insan, o kadar düzgün bir yaşam, doğruluktan şaşma-
yan, haksızlıklara boyun eğmeyen bir hukukçu olma yolunday-
dı. Çankaya Üniversitesinde başlamıştı kariyerine. İş ve Sosyal 
Güvenlik derslerine giriyordu.

 Yakın tarihte yapılan sınavda kopya çekerken yakalamıştı 
katilini. Bu ikinci kopya çekişiydi. O anda katili olacağını bilebil-
mek şöyle dursun, tepki vereceğini bile tahmin etmediği öğren-
cinin sınav kağıdını aldı, sınavını sonlandırdı.
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Kısa bir zaman geçmişti aradan, 
yeni yılın, mutlu başlayan evliliğinin 
mutlu devam edeceğini hayal edebil-
diği yeni yılın 2019 yılının ikinci günüy-
dü. 

Çalışıyordu odasında yine her 
anlamda  taşıdığı güzelliğiyle. Birden 
daldı içeriye öğrenci elinde özel hare-
katçı babasından rahatça temin etti-
ği tabancayla her anlamdaki çirkinli-
ği ile. Daldı. Ve hiç tereddüt etmeden 
ateş etti öğretmenine, bir kadına, bir 
insana. O an yere düştü Ceren . Kur-
tulabilirdi belki o haliyle bıraksaydı o 
vahşi. Nasıl bir hırstır anlaşılmaz şekil-
de bu kez bıçağını çıkardı, insafsız-
ca, vahşice ve alçakça vurdu, vurdu, 
vurdu Ceren’e. Ta  ki öldürdüğünü 
inanana dek.

CEREN’I VURDULAR ALÇAKÇA

O’nu vuran sadece meslektaşı 
olacak yolda olan o  psikopat değildi. 
Onu yetiştiren, bir silahı eline alabile-
cek, bir öğretmene, bir kadına sınırsız, 
ölçüsüz şiddet uygulayabilmeyi ken-
dinde hak görebilecek şekilde yetiş-
mesini sağlayanlar, ‘’biz çocuklarımızı 
yarı polis gibi yetiştiriyoruz’’ diyebilen-
ler da vuranlar arasındaydı. 

Ceren öldü henüz hayatının baha-
rındayken. Ceren öldü. Doğrula-
rı uğruna öldü. Dürüstlüğü için öldü. 
Yüreklere gömüldü. Ağıtlar yakıldı 

Ceren’e geri gelmese de. 
Yargılandı Ceren in katili. Savundu 

onu ünvanı profesör olan bir öğretim 
görevlisi, Ceren’in meslektaşı.

Müvekkilini savunmak adına 
savunma sınırlarını aşarak, her tür 
saplantılı fantezilerini savunma sana-
rak savunmasına ekleyen, sanığı değil 
Cereni suçlayan, bir şehit kadını arka-
sından vicdana da etiğe de sığma-
yan cinsel saldırgan olarak niteleyen  
savunabilmek adına  her tür yola baş-
vuran , siyasete de sığınmayı dene-
yen ‘’ Cumhurbaşkanımızın 15 Tem-
muz sonrası emriyle başlatılan birlik 
çağrısına rağmen Ceren Damar 15 
Temmuz lehine tweet attı diyebilecek 
kadar….. savunan meslektaşı. 

Dava sonuçlandı, katil ağırlaştırıl-
mış müebbet cezasına mahkum oldu.

CEREN’I VURDULAR ALÇAKÇA 

Bu kez vuran savunma avukatıy-
dı. “Sanık, maktulenin cinsel taleple-
rine boyun eğmek zorunda kalmıştır. 
Sanık cinsel saldırı suçunun mağdu-
ru olmuştur. Maktulenin doymak bil-
meyen arzu ve hırslarına karşı sanık, 
psikolojik bunalıma girmiş, tedavi gör-
müştür.” Diyebilen avukatı.

Cerenleri vuruldular da öldüreme-
diler. Cerenler yüreklerimizde yaşama-
ya devam etmekteler yaş almadan. 

Ceren Damar



“Öğretmen Ceren Ağıdı’’nı yazarken üstad  Erol PARLAK 

Bir sevgi ocağında 
Var olup da can buldu 
Şefkatin kucağında 
İrfan ile yoğruldu 
Yüreği sevgi dolu 
Gül yüzünde ışığı 
Yolu insanlık yolu ilim irfan aşığı 
Gece gündüz demeden 
Durmak nedir bilmeden
Bilim neferi oldu 
Çalıştı hiç yılmadan 
Zaman durdu dil sustu 
Kötülük gelip çattı
Emek bilmez bir zalim şafağını kararttı
Zemherinin kışında
Yirmi yedi yaşında
Kıydılar masum cana
Görevinin başında 
İlim irfan bahşetmiş 
Öğretmene yaratan
 Aydınlığa çıkar mı?
Işığını karartan
Canımız siper olsun 
Öğretmenler ölmesin
Sana kasteden zalim 
İki cihan gülmesin 
Hayal oldun düş oldun 
Meleklere eş oldun 
Acın cana işledi
Gözümüzde yaş oldun
Kabrin nur ile dolsun
Dualar yoldaş olsun 
Ceren Damar Öğretmen Sonsuzluğa eş olsun” diyordu
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Av. Nagihan BULUT

DUR DE!
Münevver KARABULUT. Gençliğinin baharında korkunç bir biçimde yaşa-

mını kaybetti. 18 yaşındaydı öldürülüp çöp konteynerine atıldığında. Onu vahşi-
ce katleden erkek arkadaşıydı. Yıl 2009.

Duydunuz mu Berfin’i? Hani şu 19 yaşında, yüzüne kezzap dökülen kadın, 
Berfin ÖZEK. Dersaneden çıkıp evine dönüyordu Berfin. Biri yolunu kesip 1,5 
litre asit attı yüzüne. Sağ gözünü kaybetti, yüzü ve boynunun bir bölümü yandı. 
Bir anda hayatı değişti. Eski erkek arkadaşıydı bu denli büyük bir kötülüğü ona 
yapan. Bir zamanlar güzel duygular beslediği, sevdiği kişi. Hukuk mücade-
lesi verdi, çektiği onca acıya rağmen, yılmadan. 13 yıl 6 ay ceza aldı sanık. “ 
Ben bunu hak etmedim, bu benim yüzüm değil. Bu toplumumuzun utancının 
yüzü!” dedi Berfin, haklıydı da. Yıl 2019.

10 yılda ne değişmiş?

Türkiye’de “2010‘dan bu yana en az 1915 kadın öldürüldü. Öldürülen 
her iki kadından birinin faili kocası veya erkek arkadaşıydı. En az 396 cina-

yet ayrılık veya boşanma aşamasında gerçekleşti. 355 
cinayetin öncesinde kadınlar şiddet, taciz veya tehdi-
de maruz kalmıştı.” Ülkemizde şiddet olaylarının olduk-
ça yaygın olduğunu bilmekle, hissetmekle kalmıyo-
ruz, durumun vahametini bu istatistiklerle aşağı yukarı 
görüyoruz da. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2002) şiddeti “Kasıt-
lı olarak; tehdit veya fiilen kendine, diğer bireye veya bir 
grup ya da topluluğa karşı yaralama, ölüm, psikolojik 
zarar verme, engelleme veya yoksun bırakma ile sonuç-
lanan fiziksel güç kullanılması” olarak tanımlamıştır. Peki, 
bu tanım “şiddet” kavramını açıklamada yeterli midir? 

Mahkeme ‘Kasten Yaralama’ Dedi, Berfin’in Yüzüne Kezzap Atan Sanığa 13 Yıl Ceza Verdi: ‘Çektiğim Acıların Karşılığı Bu Değil!’, https://onedio.com/haber/
mahkeme-kasten-yaralama-dedi-berfin-in-yuzune-kezzap-atan-saniga-13-yil-ceza-verdi-cektigim-acilarin-karsiligi-bu-degil-893773 , S.E.T: 28.02.2020
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Kanaatimce yeterli değildir. Birçok şiddet türü vardır: 
fiziksel, sosyal, psikolojik, ekonomik, cinsel. Dolayısıyla şid-
deti, alt türlerini de dikkate alarak tanımlamaya çalışmak 
daha doğru olacaktır. Bu yazı da flört şiddetiyle ilgilidir. 

PEKI, NEDIR BU FLÖRT ŞIDDETI? 

Flört şiddeti farklı şekillerde tanımlanmakla birlikte duy-
gusal/romantik/cinsel bir beraberlik içerisinde ya da bera-
berlik bittikten sonra partnerlerden birinin diğeri ya da birbi-
ri üzerinde güç ve kontrol kazanmaya çalıştığı, zarar verici 
davranış biçimlerini ifade eder. Cinsiyet, yaş, eğitim düze-
yi, bedensel yeterlilik, cinsel yönelim ve sosyo-ekonomik 
durum fark etmeksizin her insanın karşılaşabileceği bir şid-
dettir.

Öylesine olağanlaşmıştır ki şiddete uğradığımızın farkına bile 
varmayız çoğu zaman. Birçok insanın henüz bilinçlenmediği bir 
konu olan flört şiddeti, maruz kalanların bunu kendine yakıştıra-
maması veya şiddet gördüğünü kabul edememesi gibi sebep-
lerden ötürü rahatça konuşulamamakta. Ancak flört şiddetine 
maruz kaldığımızı fark ettiğimiz anda birçok şeyi değiştirme fır-
satımız doğmuş demektir. Bir şiddet mağduru olmaktan çıkıp 
hayatımızın asıl öznesi olma yolunda ilk adımı atmışızdır. Şid-
dete uğramamızın sorumlusu biz değiliz ancak farkındalığımız 
oluştuktan sonra şiddet eyleminin devam etmesine izin verdi-
ğimiz her an bizim sorumluluğumuzdadır. Öncelikle belirtmek 
gerekir ki, genel itibarıyla her bir şiddet eylemi bir yenisini bera-
berinde getirir. Şiddet eyleminin tekrarlanma ihtimali fazladır. 
Uyarılarımız fayda etmiyorsa ilişkimize devam etmeye çalışmak 
yalnızca bize zarar verecektir.

25.11.2017 tarihli haber, https://
www.cnnturk.com/video/turkiye/
kadina-yonelik-siddette-turkiye-ista-
tistikleri, S.E.T: 28.02.2020

Çakır Koçak Y, Öztürk Can H. Flört 
şiddeti: Tanımı, sınıflaması ve değer-
lendirmesi. Özbaşaran F, edi-
tör. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın. 1. 
Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 
2019. p.43-53.
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Evlilik içi gerçekleşebilecek 
şiddetin en büyük emaresi flört 
döneminde gerçekleşen şiddet-
tir. Yukarıda verilen istatistiklere 
bakıldığında da bu durum görü-
lebilir. Evliyken şiddete uğrayan 
kadınların birçoğu flört dönemin-
de de şiddete maruz bırakılmış-
tır. Dolayısıyla partnerimizi seçer-
ken dikkat edeceğimiz hususlar 
karakter-mesleki ve sair özellik-
lerinin yanı sıra bize nasıl dav-
randığı, flört şiddeti uygulayıp 
uygulamadığı olmalıdır. Unutul-
mamalıdır ki evlilik içi şiddetin ilk 
ayağı flört şiddetidir. 

Flört şiddeti sonucunda meydana gelebilecek zararların bir 
sınırı yoktur. Aşağılanmak, özsaygımızı yitirmek gibi ağır psiko-
lojik etkileri bir yana yaşamımızı dahi kaybedebiliriz. Münevver 
ve daha niceleri gibi... Her ilişkide kavga ve tartışmaların oldu-
ğu ve bu durumun olağanlığı, ayrıca her çıkmazın bir çözümü-
nün olabileceğinin düşünülmesi normaldir.  Önemli olan, tartış-
maların diğer partnere zarar vermeden ve yapıcı yaklaşımlarla 
çözülmesidir. Çiftler arasında çatışma varlığında iyi ve verim-
li bir ilişki için aşağıdaki yaklaşımların hayata geçirilmesi öneril-
mektedir: 

ETKILI ILETIŞIM 

Duygu ve düşüncelerin tutarlı bir şekilde ifadesi veya
Yapıcı tartışma veya
Birbirini anlamaya çalışma veya
Farklılıkların tartışılması veya

Çözüm için birlikte çalışma veya
Ödün vermede karşılıklı ver-al yaklaşımı veya
Yine flört şiddetinden korunma ve müdahale için aşağıdaki 
önerilerde bulunulabileceği belirtilmektedir:
Güvenli ve sağlıklı ilişki ile ilgili bilinçlenmek/bilinçlendirmek için 
eğitim veya
Farkındalığı artırmak
Bilişsel/sosyal güçlendirme çalışmaları yapmak veya
Bireysel sınırları netleştirmek 
Gerekli durumlarda ‘Hayır’ diyebilmek, ‘Hayır’ diyebilmeyi 
öğretmek veya
Sosyal destek almak 
İçgüdülere güvenmek (kötü bir his oluşturan durum varlığında 
ve ters giden bir durum olduğunda ortamdan uzaklaşmak)
Güvende olduğundan emin olmak 
Şiddet varlığında resmi kurumlardan destek almak
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Bu ve bu gibi birçok önlem ve öneri çeşitli araştırmacılar 
tarafından sunulmaktadır. Ancak özetle belirtmek gerekirse;

Kendi değerini bil, şiddetin farkına var, sınır koy(!), DUR de. 

Flört şiddetinin önüne geçebilmenin en önemli yolu bir özne 
olduğumuzun bilinci ile sınır koyabilmektir. Şiddetin olduğu 
yerde ben yokum, diyebilme iradesini bu doğrultuda göster-

mektir.
Unutmayın;

Eğer şiddete uğruyor ya da uğrayan birini tanıyorsanız; 
kadın örgütlerine, polise/jandarmaya (155/156), Alo 183 Hat-
tına, ŞÖNİM’e veya İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve 
Hukuk Araştırmaları Merkezi’ne başvurabilirsiniz. Asla yalnız 
değilsiniz ve asla yalnız yürümeyeceksiniz!

“Flört Şiddetiyle Nasıl Başa Çıkmalıyız?”, https://gaiadergi.com/flort-siddetiyle-nasil-basa-cikmaliyiz/ , S.E.T:28.02.2020

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan flört şiddeti kitapçığı, https://psikolojiagi.com/flort-siddeti-farkinda-
lik-kitapcigi-yeditepe-psikoloji/ , S.E.T: 28.02.2020

Koçak Y, Öztürk Can H. Flört şiddeti: Tanımı, sınıflaması ve değerlendirmesi. Özbaşaran F, editör. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın. 1. Baskı. 
Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.43-53.

6. Altbilgide Age.
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MÜCADELE EDEREK KAZANDIK. 
HAKLARIMIZI GASP ETTİRMEYECEĞİZ!

l Merhaba Filiz, İzmir Barosu 
Kadın Hakları Merkezi’nin 8 mart bül-
teni için seninle kadın hakları müca-
delesini ve hak mücadelesi yönünden 
avukatlığı konuşmak istedik. Türki-
ye’deki kadın hakları mücadelesinde, 
kadınların tarihinde, feminist müca-
delede senin de çok yerin ve izin 
var. Sen, Türkiye kadın hareketi tari-
hinde önemli bir adım olan “Dayağa 
Karşı Kampanya” ya ve mitinge katıl-
mış, hatta örgütlenmesinde yer almış 
isimlerden birisin. Hala her mitingde, 
eylemde söylediğimiz ‘Kadınlar Vardır” 
şarkısını yapan bir kadınsın. Kampan-
ya sonrası oluşan pek çok kadın kuru-
munda da kuruculardansın. Hem de 
avukatsın. Bunları özellikle konuşmak 
istiyoruz ama avukatlıktan başlayalım 
istersen? Ve avukatlıkla kadın hakları 
mücadelesinin senin hayatında kesiş-
tiği ortaklaştığı noktaları biraz konuşa-
lım. Senin için nasıl başladı bu süreç?

- Ankara Hukuk Fakültesi mezunuyum. Mezun olduktan 
hemen sonra İstanbul’a döndüm. Zaten çocukluğum İstan-
bul’da geçmişti. Avukatlığa İstanbul’da başladım. Kadın hak-
ları mücadelesi/ feminist mücadele avukatlıkla hep paralel gitti 
benim hayatımda. Öncesinde Somut Dergisi’nde Şirin Teke-

li, Gülnur Acar Savran, Stella Ovadia’nın yazılarını okuyordum. 
Feminizm yazıları okuyordum. Oradan bir sempati duymaya 
başladım. Ama esas olarak İstanbul’a geldikten sonra BİLSAK’ 
ta kadın toplantıları oluyordu. Onun dışında Beşiktaş’ta mer-
kezde toplantılar oluyordu. 

RÖPORTAJ: FUNDA EKİN



Bilinç yükseltme grupları ve farklı konularda toplantılar 
oluyordu. Ve o toplantılarda; bildiğimizin aksine, sadece eko-
nomik gücü olmayan eğitimsiz yoksul kadınların ya da belli 
kadınların değil, her kademe her eğitim düzeyinde her sınıf-
tan kadının şiddete uğradığını fark ettik. Hakikaten hepimiz 
bu riske açıktık, hatta aramızdaki kadınların da şiddet öykü-
leri olduğunu öğrendik. O dönemde Ankara Barosu’nun 
Yargıtay kararları ya da  kararlar, ilginç kararlar köşesin-
de;  bir  hakimin, Çorum Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi-
nin bir boşanma davasında , o zamanlar Aile mahkemele-
ri yoktu, red kararını gerekçesini gördüm. Eskişehir’de 7-8 
avukat kadın protesto da etmişti bu kararı gazetede de onu 
görmüştüm. Bu kararda hakim 4. Çocuğuna hamile olan ve 
şiddet gören bir kadının boşanma davasını; “kadının karnı-
nı sıpasız,  sırtını sopasız bırakamamak gerek” derler sözü-
nü de karara gerekçe olarak yazarak ve 4. Çocuğa hamile 
olmasını da aslında ilişkinin devam ettiğini gösteren bir delil 
sayarak reddetmişti. Halbuki, biliyorsun sonrasında bütün 
bunlar, evlilikte tecavüzün ceza kanunda suç olarak düzen-
lenmesi gerçekleşti. Aslında bu tip durumlarda da bir teca-
vüz olabileceği sonradan yapılan yasal değişiklerle de kabul 
edildi. Ve o kararı kadınlarla paylaştım. O dönemde biz zaten 
Ayrımcılığa Karşı Kadın Derneği, Feminist dergisini çıka-
ran bir grup kadın, Sosyalist Feminist Kaktüs dergisini çıka-
ran bir grup kadın,  bazı bağımsız kadınlar hep beraber top-
lantılar yapıyorduk. Ve bir kampanya yapmaya karar verdik. 
Dayağa karşı kampanya bu şekilde örgütlendi. Ve bu haki-
me biz 1 liralık bir sembolik manevi tazminat davası açtık. 
Dedik ki ’bütün kadınlar cins olarak bu kararda aşağılanıyor, 
sadece bu kadına yönelik bir şey olarak ele alınmaz.’ Tabi 
ki tarafı olmadığımız için dava reddedildi ama dayağa karşı 
kampanyanın tetikleyicisi oldu. Ondan sonra o çok bilinen, 
konuşulan 1987 yılının  17 Mayıs’ında bir anneler gününde 
İstanbul’da Yoğurtçu Parkında dayağa karşı yürüyüşü ger-
çekleştirdik. İşte ben o günlerin heyecanıyla “Kadınlar Vardır” 

şarkısını yaptım. O günlerin coşkusunu hiçbir zaman unut-
muyorum.

l Feminist mücadele ve avukatlık hep iç içe ilerdi yani? 
Gündelik hayatına nasıl yansıyordu?

- Evet, dediğim gibi benim hayatımda avukatlıkla feminist 
mücadele hep birlikte gitti. Bütün bunları fark edince başka 
türlü olamazdı sanırım. Bir çok zaman avukatlık yaparken 
kadınları evimde barındırdığım da oldu ya da tem tersi şeyler 
yaptığım yada erkeğin eve gelmemesi için gidip bizim evde 
kaldığımız zamanlar oldu. Sadece ben değil, çoğumuz yap-
tık. O dönem bu mücadele içindeki kadın avukatlar el yorda-
mıyla, deneyerek yollar arıyorduk. Ki o zamanlar 4320 sayı-
lı yasa da yoktu. Ancak 1998’de çıkabildi. Bu önlemler o 
zamanlar mahkemeler kanalıyla alınamıyordu, yasa çıktık-
tan sonra uzun süre mahkemeler kanalıyla tedbir alabilmek 
de çok kolay olmadı. O dönemden sonra ise pek çok geliş-
me oldu. Feminist mücadelenin, kadın hareketinin pek çok 
kazanımları oldu. Kurumsallaşmalar oldu. 
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Morçatı Kadın Sığınağı Vakfı kuruldu 1990 larda. Kadın 
Eserleri Kütüphanesi, Kadın Adayları Destekleme Derneği 
(KADER) , üniversitelerde kadın araştırmaları merkezleri kurul-
maya başlandı. Tacize karşı ‘Mor iğne’ ve ‘Özel Olan Politiktir’ 
kampanyası yaptık. Vapurlarda, toplu taşıma araçlarında baba-
annelerimizden kalan iğnelerle, başı toplu, topları da mor olan 
yorgan iğneleriyle satış ve cinsel tacize karşı ciddi bir kampan-
ya yürüttük. Kariye Müzesi şenliği yaptık. O şenlikten elde etti-
ğimiz gelirle de “Bağır Herkes Duysun”  kitabını çıkardık. O da 
ilk yayınlardan biriydi. Tabi “Özel olan politiktir” ve kendi evleri-
mizde yaşadığımız her şeyin /şeylerin sadece bize ait olmadığı, 
politik olduğu ve  bunu çok sayıda kadının da yaşamakta oldu-
ğu hem o yürüyüşle hem de  o süreçte başlayan ve devam 
eden hareketle politik bir söylem/bilgi olarak yayılmaya başla-
dı. Herkes yalnız olmadığını gördü. Bu anlamda çok etkili ve 
anlamlıydı. Coşkulu bir şekilde devam etti.

l O dönem oldukça politik bir dönem, kadınlar açısından 
da ciddi bir sıçramaya ve örgütlenmeye vesile olmuş üste-
lik. Dayağa karşı yürüyüş 80 darbesi sonrası ilk sokağa çıkma 
eylemlerinden biriydi üstelik değil mi?

 - Evet, tabi dayağa karşı yürüyüş 80 darbesinden sonra 
yapılan ilk yasal yürüyüştü. İzin için başvuran ekip emniyet için 
de çok enteresandı. Farklı yaşlardan farklı tarzlardan farklı yer-
lerden kadınlar olarak. İlk defa kendimiz için de yaptığımız bir 
yürüyüşün tertip komitesindeydik. Belki daha önce çok sayı-
da mitinge katılmıştık, özellikle sol hareketten gelenler ama ilk 
kez kendimizi için yürüyüş yapıyorduk. Eskilerin o kırmızı beyaz 
pankartlarının siyah beyaz pankartlarının dışında renkli kendi 
yazdığımız çiçekli pankartla ve sloganlar da farklıydı. Şirin Teke-
li, Ayşe Düzkan, Banu Paker yanlış hatırlamıyorsam konuşma-
lar yaptılar. Bu arada ilk kez LGBTİ bir birey, trans bir arkadaş 
da bir konuşma yaptı. Bu da tarihe geçecek bir ayrıntıdır. O 
zamandan beri bu ortak mücadelenin temelleri atılmış oldu.

l Sonuçta 1987 yılında gerçekleştirilen ve 80 darbesi 
sonrası yapılan bir yürüyüşten bahsediyoruz aslında. Kadın-

ların ilk kez sokağa çıktığı kitlesel bir yürüyüşten bahsedi-
yoruz. Bugünde yine ohal ve sonrasını düşünecek olursak 
yine kadınların yasakları delerek sokağa çıktıklarını görüyo-
ruz. Sence bu taleplerin somutluğundan mı; sorunların gün-
cel hayattaki yakıcılığından mı; kadınların mücadelesinin biri-
kimi mi? Bunu nasıl adlandırabiliriz? Nasıl açıklayabiliriz? Bu 
konuda ne düşünüyorsun?

- Ben söyle düşünüyorum: O günlerden bu günlere baka-
cak olursak bu mücadele katılımlarla, genç kadınlara da akta-
rılarak büyüdü, ilerledi, ilerliyor. Sıralarsak kazandığımız hakları-
mızı, bunları hakikaten mücadele ederek kazandık. Dolayısıyla 
da mücadele edilerek kazanılan haklar kolay vazgeçilen şeyler 
değildir /olmaz. Bugün bakarsak önce 4320 sonra 6284 ola-
rak değişti, CEDAW ayrımcılığa karşı sözleşme, kadının çalış-
masını  kocanın iznine bağlayan 159. Madde daha Medeni 
Kanun değişmeden değişti, seks işçilerine tecavüzde indi-
rim getiren TCK’nın 438. maddesi anayasaya aykırı bulunarak 
iptal edildi. Ceza kanunu değişmeden önce oldu bu. Ve ardın-
dan 2002 medeni kanun değişimi, 2005 ceza kanunu deği-
şikliği, İstanbul Sözleşmesi’nin kabul edilmesi, bütün bunların 
arkasında ciddi bir kadın emeği, mücadelesi olan, öyle kaza-
nılmış haklar. Bunu mücadele ile kazandığınız zaman herhan-
gi saldırı olursa da hemen bir araya gelip gasp ettirmeyece-
ğiz diyorsunuz. İşte son dönemde nafakayla ilgili gelişmelere 
dair kurulan Nafaka Hakkı Kadın Platformu Mücadelesi, kız 
çocuklarının evlendirilmesine ilişkin sürekli af getirme girişim-
leri! Biz kalkmışız, uğraşmışız, sokakta, mecliste, komisyon-
da her yerde itiraz edip uğraşmışız, yasayı değiştirtmişiz. Teca-
vüz edenle evlendirilmesinin cezasız kalma maddelerini ceza 
kanunundan çıkarttırmışız, bunun genel ahlaka edebe toplu-
ma karşı suçları kişilere karşı suçlar bölümünde yer almasını , 
cinsel suçlara olarak düzenlemesini sağlamışız. Bütün bunları 
kazandıktan bu kadar mücadele ettikten sonra sonra yeniden 
küçük yaşta evlenmeye izin verdirir miyiz, nafaka hakkını gasp 
ettirir miyiz ya da dünyada düzenlenmiş en önemli değişiklikleri
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sağlayan, uygulama alanı en geniş ayrıntılı düzenlen-
miş İstanbul Sözleşmesine laf ettirir miyiz? Tabi ki ettirmeyiz. 
Üstelik bu bilgimiz  ve itirazımız da hayattan geliyor, yaşaya-
rak öğreniyoruz, o kadar hissederek, bizzat yaşayarak tecrü-
be ettiğimiz şeyler.  İşte bu yüzden kadınlar sokakta! Ve şid-
det hala çok yoğun olduğu için! Her türlü şiddet çok yoğun 
ve çok ciddi bir muhafazakarlaşma söz konusu. Kadınların 
hayatına sadece şiddet olarak değil  her türlü müdahale çok 
fazla olduğu için! O zamanın sloganıyla  “emeğimiz kimliğimiz 
bedenimiz bizimdir, kadınlar dayanışmaya” diyorduk. O isyan 
ve o dayanışma çağrısı bugün de hala geçerli. 

l Senin de saydığın gibi çok başlık var. 87’den 
2000’lere aslında yeni bir çağa geçmiş durumdayız. Ama 
konu başlıkları, şiddet, taciz, cinsel saldırı, erken yaşta 
evlendirme yasalarda mücadeleyle yerini alsa da sürek-
li tartışılıyor. Daha geçenlerde cumhurbaşkanının İstanbul 
Sözleşmesi için sarf ettiği “ sözleşmeyi de gözden geçire-
ceğiz” demeci çokça tepkiye neden oldu. 6284 sayılı yasa-
ya ve İstanbul Sözleşmesi’ne kafayı takmış, bunların kal-
dırılması için yayın ve propaganda yapan odaklar ve bir 
kesim var. Sürekli bir kampanya yürütüyorlar ama kadınlar 
da elbette sokakta sözünü söylemeye devam ediyor. İnfaz 
yasası ciddi bir tartışmaya neden oldu. Hakların geldiği 
nokta anlamıyla güncel durumu kadınların pozisyonu anla-
mıyla nasıl değerlendiriyorsun? Nereye gider, nasıl evrilir 
bu süreç sence?

- Burada tabi ki yaygın bir mücadele var. Kadınlar haya-
tın her alanında yer alıyorlar. Çalışma hayatına da kadın-
lar çok fazla katılıyor artık, eskisi gibi değil. Ama bir taraftan 
esnek çalışmaya yöneltmek isteyen, düzenlemelerle buna 
zorlayan, 3 çocuk doğurun, evde olun; kısaca kadınları sade-
ce ev içinde, aile içinde annelik rolüne hapsetmeye konum-
landırmaya çalışan bir bakış açısı var. Ama o kesimin içinde 
de iktidarı kastederek söylüyorum, itiraz edenler de var. Biz 
mesela mecliste İstanbul Sözleşmesinin etkin uygulanma-

sı ve izlenmesi alt komisyonu kurulmasını sağlamayı başar-
dık. Tüm partiler ortak dilekçe ile yaptık. Daha öncesinde 
çok fazla taleplerimiz olmasına karşın en sonunda ortaklaş-
tık ve bir senedir çalışıyor. Komisyona davetler gerçekleştir-
dik. Bütün alanlardan, barolardan,  kadın örgütlerinden gelip 
sunumlar yaptılar. Gelen sunum yapan her kesim ayrımsız 
en çok kadın yoksulluğundan bahsediyor ve nafaka ile deği-
şiklik olmaması gerektiğini düşünüyorlar. Ya da İstanbul Söz-
leşmesi ile ilgili daha geçen gün KEFEK başkanı bir röportaj 
verdi ve “bazı şeylere bakarak sözleşmeyi tartışma konusu 
etmemek gerekir” dedi. Çelişik bir sürü şey olsa da, ben bu 
mücadelenin ve sonuçlarının kalıcı olduğunu düşünüyorum. 
Bizim şunu yapmamız gerekiyor; her şeyimizi aldılar, alıyor-
lar, gasp ediyorlar lafları yerine “gasp ettirmeyeceğiz, müsa-
ade etmeyeceğiz, biz bunlar için mücadele verdik, kazandık 
ve bundan sonrasında da mücadelemize devam edeceğiz” 
dememiz lazım. Ki kadınlar olarak bunu da yapıyoruz zaten.

l Kadın yoksulluğundan bahsettik, kadın hakları ve 
mücadeleden bahsettik, baroların kadın hakları merkezle-
rini de konuşalım istersen biraz. Biz de seninle bu röpor-
tajı İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak yapıyoruz, 
bülten de kadın hakları gündemiyle çıkacak. Sen de İstan-
bul’daki o zaman ki adıyla kadın hakları uygulama merkezi-
nin kurucularından birisin.

- Kadın hakları uygulama merkezinin kuruluş projesini 
yazmıştım ben. Aslında dünyayı yeniden keşfetmedim yani. 
CMK ; CMUK eğitimi almıştım. O eğitimlerin bir benzeri-
ni kadın hakları alanında yapalım ve nasıl yoksul olanlar, avu-
kata ihtiyacı olanlar yardım, destek alıyorlarsa aynı ağı yoksul 
kadınlar da hukuki desteği alabilsinler diye oturup konuşma-
ya başlamıştık. İsteyen sadece danışma desteği, isteyen de 
dava aşamasında avukat desteği alsın diye. Çok başarılı ve 
çok talep alan bir uygulama oldu. Hatta ilk eğitimde ilk açılışı 
Şirin Tekeli yapmıştı bize kadınların tarihini anlatmıştı. Gülnur 
Savran emek konusunda bir sunum yapmıştı. 
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Maddi tazminat, kadın yoksulluğu, boşanmayla oluşan yok-
sulluk, kadın emeğinin Medeni Kanunla ilişkisi konusunda çok 
zihnimizi açmış, çok katkısı olmuştu. İlk başlangıçta 25 kadın 
kadardık. Gönüllü ilerleyen bir süreç olarak başlamıştık. Gönül-
lüler ücret almazdı, hatta cebimizden harcardık. Sonrasın-
da biliyorsun adli yardımda kurumsallaşan bir birim oldu. Sis-
tem çok genişledi, çok daha fazla kadına da ulaşılıyor. Eğitim 
içeriklerinin ve bu birimde görev alanların konuya gönül vermiş 
insanlardan oluşmasını çok önemli buluyorum. Aksi halde bir 
sürü sorun da yaşanabiliyor. Sonuçta her yerde kadın dayanış-
masının çok önemli olduğunu düşünüyorum, hem kendi ara-
mızda hem de başka kadınlarla. O dönemde ilk eğitim için git-
tiğimiz yerlerden biri de İzmir Barosu’ydu bu arada. Ben de 
gelmiştim. Hatta o dönem Noyan Özkan başkandı ve gelip 
çok mütavazi, çok hoş bir şekilde ben de bu eğitimi almak isti-
yorum demiş ve eğitime katılmıştı. Yani baroların kadın hakla-
rı merkezleri çok önemli. Her yerde olması, tüm kadınların ada-
lete engelsiz ulaşabilmeleri şiddet verileri ve kadın yoksulluğu 
düşünüldüğünde çok çok önemli. Ben o dönem hatırlıyorum, 
o dönem İstanbul Barosu Merkez Beyoğlu’nda İstiklal Cadde-
si’ndeydi ve oraya gelecek bilet parası dahi olmayan, bulama-
yan çok sayıda kadın da bize ulaşıyordu. O dönem  cep telefo-
nu yok, jeton alıp arayacak parası olmayan başkaları aracılığıyla 
ulaşan başvurular alıyorduk. Bugün hala bu sorunlar var. 

l Şirin Tekeli’nin adını da çokça andık röportaj vesilesiy-
le. Aynı zamanda Şirin Tekeli vakfının da kurucuları arasın-
dasın. Önümüzdeki günlerde de doğumgünü için vakıf bir 
anma-kutlama yapacak diye biliyorum.

- Evet. Tam adı Şirin-Ahmet Tekeli Kadın Hukukçuları Des-
tekleme Vakfı. Şirin Tekeli gerçekten çok özel ve Türkiye’de 
kadın mücadelesine çok katkıları olmuş bir kadın. Çok iyi dos-
tumdu, avukatlığını da yaptım uzun yıllar. Ki bütün mücadelede 
Dayağa Karşı Yürüyüş’ten beri Türkiye’de çok yollar açan bir 
kadın. Şu ana kadar saydığımız tüm kurumsal vakıfların kuru-
cusu. İnsan Hakları Derneği dahil, 25 kitap çevirisi var. Son 

kitabı da “Feminizmi Düşünmek.” Vakfı şöyle oldu; Şirin çok 
mütevazi bir kadındı ve çok para, yiyecek, eşya tüketmeyen 
elindekileri olanaklarını paylaşan biriydi. Eşi Ahmet Tekeli den 
hep “iyi bir avukattı” diye söz ederdi. Onun vefat etmesinden 
sonra ondan kalan bir miras söz konusu oldu. Şirin de bir vasi-
yet yaparak ölümünden sonra mirasını kurucusu olduğu dört 
kadın çalışması yapan vakfa bağışladı. KAHUDEV’ nı ise sağlı-
ğında kurmuştuk. Kadın hukukçuları desteklemek için. Bugün 
hala yüzlerce kadın hukukçuya destek veriyoruz, burs veriyo-
ruz. Doğumgünü için özel bir belgesel hazırladık, feminist yol 
arkadaşlarıyla yine anacağız. 

l Bir avukat olarak bu dönem avukatlık hakkında ne 
düşünüyorsun? Yeni meslektaşlarımıza ne dersin?

- Mutlaka istedikleri ve sevdikleri alanda çalışmakta ısrar 
etsinler. Başlarda yoksulluk çekebilirler, biz de çektik. Başlar-
da hiç kolay olmuyor o işler. Ama ilkeli olan, sebat eden olmak 
gerekiyor.

Bu dönem çok zor. Yargının iflas ettiği bir dönem. Adale-
te erişimin çok zorlaştığı bir dönem. Sadece kadınlar açısın-
dan değil. İşçiler, emekçiler, KHK’lılar, siyasiler, cezaevindekiler, 
yani her alan sıkıntılı. Yine de avukatlığın bu anlamda önemli bir 
meslek ve hak mücadelesinde yol açabilecek bir meslek oldu-
ğunu düşünüyorum. 

l Filiz son olarak kısaca biraz da meclisten bahsedelim. 
Hak mücadelesinden, yasal süreçlerle ilgili süreçlerden geç-
miş birisin ve şuan da meclistesin. Tırnak içinde yasa yapı-
lan meclistesin. Yasaları yapan bir de bulunuyorsunuz. Eşit-
lik için kadın sayısını artması için haklar bakımından mecliste 
kadın olmak farklı mı? Sen nasıl yaşıyorsun? 

- Çok farklı değil. Meclis de çok erkek egemen bir alan. 
Hiyerarşi, erkek iktidarı, söz kesme, uzun  konuşma tüm alan-
larda sorun diye saydığımız herşey orada da var. Ama tabi 
şunu söylemem lazım Halkların Demokratik Partisi’nde mec-
liste, siyasette kadın sayısını artıran konumdayız. Ama sadece 
sayı olarak değil. Eş başkanlık, iç işleyiş anlamımda da. 
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Biz çok sayıda kadın mecliste de çok söz alıyoruz, 
dönüştürücü sözler de alıyoruz. Ben bazen kendimi femi-
nist zabıta gibi hissediyorum! O kadar erkek, içselleş-
miş kadın düşmanı sözler sarf ediyorlar ki hepsine bıkma-
dan usanmadan müdahale ediyorum. İlk başlarda onlar 
da şaşırıyorlardı. Aslında düşündüğümde artık buna saygı 
duyuyorlar, daha dikkatli oluyorlar diyebilirim. Bu dönem 
torba kanunlarla yönetildiğimiz, parlamenter sistemin dibi-
nin dibi bir dönem adeta. Meclisin yasa yapma, kanun  

değişiklikleri anlamımda hiçbir işlevi yok neredeyse. Baş-
kanlık sistemi Türkiye’ye bu anlamda çok da uygun bir sis-
tem değil. Yerelin çok güçlenmesi gerekiyor. Buna çok 
çaba harcamamız gerektiğini düşünüyorum. Ben kendi 
adıma dışarının sesi olmaya çalışıyorum. Sokakta müca-
dele eden, direnen, söz kuran, söyleyen kadınlar olmasa 
söylediğim söz de o kadar etkili olmaz diye düşünüyorum. 
Birlikte mücadele etmeye ve birbirimizi beslemeye devam 
etmemiz, dayanışmamız çok önemli.

Filiz Kerestecioğlu 31 Ocak 1961 tarihinde 
Ankara’nın Gölcük ilçesinde dünyaya geldi. 

 Filiz Kerestecioğlu  Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. 1987’de 
serbest avukat olarak çalışmaya başladı. 1991-92 
yıllarında İsviçre’de Nokta Dergisi’nin temsilciliğin-
de çalıştı ve bu süreçte İsviçre’de Türkçe ve İngi-
lizce dil öğretmenliği de yaptı.

1995 yılında “Kadınlar Vardır” belgesel filminin 
yapımında görev aldı ve ‘‘Kadınlar Vardır’’ adlı şar-
kının söz yazarı ve bestecisi oldu. İstanbul Baro-
su’nda Kadın Hakları Uygulama Merkezi kurucu 
üyesi oldu ve Dış İlişkiler Komisyonu Sekreterli-
ği yaptı. 2004-2012 yılları arasında Güncel Hukuk 
Dergisi’nde Yazı İşleri Müdürü olarak çalıştı.

25. ve 26. dönem HDP İstanbul 2. bölge mil-
letvekilidir.

FİLİZ KERESTECİOĞLU 
KİMDİR?
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8 Mart 1857’de kadınlar işyerlerinde yaşadıkları insan-
lık dışı koşullara karşı isyan ederek, “eşit işe eşit ücret ‘’ dediler 
ve alevlerin arasında ölüme terkedildiler. Kadın mücadelesinin 
en acı mihenk taşlarından olan o tarihten bu güne biz kadın-
lar hala, dünyanın her yerinde belki farklı dillerde ama evde, işte 
sokakta ataerkil zihniyet ile mücadele ediyoruz. 

Hala aynı işi yapan kadın ve erkek arasında ücret uçurumu 
var, terfi alabilmek için hala cam tavanı kırıp geçmemiz gereki-
yor ve hala başta kriz dönemleri olmak üzere yaşanan her istih-
dam daralmasında önce kadınlar işten çıkarılıyor.

 
Ülkemizde İşsizler içinde en kalabalık kesimi 20-24 yaş gru-

bunda kadınların işsizlik oranı yüzde 27,3 iken bu oran erkekler-
de yüzde 18,8.

Eve mahkum edilen kadınların ev içi emeği ise tartışılmaya 
değer dahi görülmüyor. 

Günümüz dünyasında artan savaş ortamı, yükselen faşist 
akımlar ve şiddet dili kadına yönelik şiddeti her geçen yıl arttır-
makta. 2019 yılı Türkiye’de son 10 yılda en fazla kadının öldü-
rüldüğü yıl oldu. 474 kadın erkek şiddetiyle katledildi!!  Kadın-
ların katledilmelerinden sonra eril zihniyet ve medya yine 
cinayetlerle değil, öldürülen kadınların ne giydiğiyle ne içtiğiyle 
nerede olduğuyla ilgilendi.

 
Suriye’ de emperyalist, kapitalist düzenin körüklediği savaş-

ta, fiziksel, cinsel psikolojik, şiddetin her türlüsüne yine kadın-
lar ve kız çocukları maruz kalıyor. Çünkü erkeklerin savaşlarında 
kadına şiddet ve tecavüz bir zafer göstergesi!

 Türkiye’deki eril zihniyet son yıllarda tüm gücüyle kadınla-
rın en büyük kazanımlarından olan 6284 sayılı yasa ve İstan-
bul sözleşmesine saldırıyor. Yasanın ve sözleşmenin toplumun 
en temel taşı aileye zarar verdiği safsatasını kirli bir propaganda 
olarak her platformda söylüyor.

 
İçinde bulunduğumuz tüm bu karanlık tabloya, rağmen biz 

kadınlar ve kadın Hakları savunucusu olan avukatlar olarak 
buradan bir kez daha sesleniyoruz

Tek bir kadının dahi ölmediği, kadınların şiddete maruz kal-
madığı, eşit işe eşit ücretin hayata geçirildiği, ev içi emeğin kar-
şılığının olduğu, devletin tüm imkânlarıyla kadını koruduğu gün-
leri sağlayana dek bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

 İzmir Barosu Başkanlığı

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 
BASIN AÇIKLAMASI
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