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Av. Aydın ÖZCAN 

İzmir Barosu Başkanı

 25 Kasım, kadınların kendi tarihlerine sahip çıkarak, büyük bedeller ödemiş cesur 
ve onurlu “Mirabel Kardeşler’in, Kelebeklerin” gücüyle, her türlü şiddetin karşısında 
durdukları, örgütlü kadın mücadelesinin simge günüdür.

 Türkiye’de bir yandan kadınların, toplumsal ve aile içindeki konumlarında hızlı bir 
dönüşüm yaşanırken diğer yandan daha etkin, daha özgür bir kimlik edinme yönündeki 
çabalar fiziksel ve psikolojik şiddetle bastırılmaktadır. Son yıllarda, büyük önder 
Atatürk’ün kurucusu olduğu cumhuriyetle kazanılan haklar için, yaşam hakkı başta 
olmak üzere en temel insan hak ve hürriyetler için mücadele edilmekte. Kız çocuklarının 
erken yaşta evlilikleri ile cinsel açıdan sömürülerinin yolunu açacak, çocuklara yönelik 
cinsel suçlarda cezasızlığa neden olacak, “imam nikahlı eş” olarak kadınları her türlü 
yasal haklarından mahrum bırakacak müftülerin nikah kıyma yetkisi, tüm itirazlara, 
eylemlere ve mücadeleye rağmen yasalaştı. Kadınların, laik Türkiye’de insanca, eşit ve 
özgür yurttaş olarak yaşama istekleri şiddetle bastırıldı.

 İzmir Barosu Başkanlığı; 25 Kasım 2011 tarihinde, Kadına Yönelik Şiddetle 
Uluslararası Mücadele Günü’nün önem ve anlamına denk gelen bu özel günde, 
İzmir Adliyesi’nde, şiddet mağduru kadınlara ücretsiz hukuksal destek vermek amacı 
ile Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezinin açılmasına karar 
vermiştir. Dünyanın her bölgesinde var olan, her yıl binlerce kadının sakatlanmasına ve 
ölümüne neden olan insanlık tarihi ile bir kadına yönelik şiddet, ailede, eş ya da sevgili 
ile ilişkilerde, işyerinde, sokakta ve eğitim kurumlarında vb. özel ve kamusal alanlarda 
yaygın olarak yaşanmaktadır. Kadın Hakları Merkezimizde; toplumsal cinsiyet eşitliği, 
şiddet mağduru kadınlarla görüşme teknikleri, adli ve tıbbi değerlendirme ve koruyucu 
özel yasalarla ilgili konuları içeren eğitim modülleri çerçevesinde, sertifikalı eğitim 
programına katılan yaklaşık 400 avukatla kadın haklarının korunması, geliştirilmesi 
ve şiddetin sona erdirilmesine yönelik mücadele yürütülmektedir. Merkezimizde 
bugüne kadar 3512 şiddet mağduru kadına koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması 
konusunda hukuksal destek verilmiştir.

 Mirabel kardeşlerin, ülkelerindeki diktatörlüğe ve erkek şiddetine karşı direnişleri, 
köklü ve direngen kadın mücadelesinin en büyük miraslarından biridir. Bu mirasla 
kadınlar yasaklara, savaşlara, ölümlere, kadına yönelik ayrımcılığı besleyip büyüten 
ataerkil toplum düzenine karşı sadece bugün için değil, eşit, özgür ve onurlu bir gelecek 
için seslerini yükseltmeye devam ediyorlar. Bu inanç ve umutla, İzmir Barosu Kadın 
Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi’nin kurulduğu andan itibaren 
çalışmalarımıza destek veren sevgili meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
Saygılarımla.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü



2

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Av. Seyide ULUDAĞ
İzmir Barosu 

Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi’nden Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi

 Sağlıklı bir toplumun yetişmesi için, kadınlara yönelik cinsiyete dayalı ayrımcılığın 
ortadan kaldırılması gerekir. Biz İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk 
Araştırmaları Merkezi olarak bu ayrımcılıkla mücadelede son derece etkiliyiz. 
Merkezimizin tüm yasal araçları kullanmakta, etkili kılmakta ve ayrımcılığın görüldüğü 
her yerde, yürütülecek kararlı ve sürekli bir mücadele göstermektedir. 

 Çabalarımızla, ayrımcılık karşıtı düşünce ve tutumları azaltarak dünyayı hepimiz 
için daha yaşanılabilir hale getirmeyi hedefledik.

 Unutmamak gerekir ki, ayrımcılığa karşı mücadelede, yasal ve kurumsal dönüşümler 
kadar, gündelik ilişkilerdeki tutum ve davranışların değişmesini de hedeflemek zorunda. 

 “Elalem ne der” diye başlayan hayatımızda , ‘kadın gibi kadın’ olduğumuzda  biz, 
ulaşılması imkânsız bir kadınlık idealine yaklaşmaya çalışarak ömrümüzü tüketiyoruz. 
Çocuklarımızın bize acımalarını değil, bizimle gurur duymaları gerekir.  Bu doğrultuda 
dünyayı değiştirmek için  hâlâ yapılacak çok şey, alınacak çok yol var. Bu yolda 
Kadın Hakları Merkezimiz omuz omuza mücadele etmeye devam edecektir. Birlikte 
olduğumuz güçlü ve özverili meslektaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım.  
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Akışıyla toprağa hayat, canlılara can, güneşe ilham, havaya 
dirhemdir Dicle.
 
 Diyarbakır’dan başlayan yolculuğu Basra Körfezi’nden deryalara ve okyanuslara 
akarak biter. Bu uzun, upuzun bir yolculuktur. Yolculuğu süresinde bazen boz, bazen 
kızıl, bazen gri olsa da rengi, sonu mavidir Dicle’nin. 

 Kim bilir belki de bu uzun yolculuk, onun da uzun yaşamı olsun diye Dicle koydular 
adını 1972 yılının 13 Eylülünde İzmir’de doğduğunda Dicle Koğacıoğlu’nun. 

 Ya da yaşama can olsun, çaresizliğe çare, umutsuzluğa umut olsun dediler.   

 Başarılı bir eğitim yaşamından sonra doçent olarak devam ettirdiği kariyerinde 
çalışmalarının büyük çoğunluğunun konusu kadındı. Kadın ve hakları. Kadının 
en önemli hakkı yaşam hakkı idi araştırmalarının, çalışmalarının konusu. Kadının 
hayatını sonlandıran töre ve namus cinayetleri.

 Araştırmalarında dinledi, okudu, gördü kadına yönelik şiddeti, namus- töre 
cinayetlerini. Hepsi ile iç içeydi ve umutla başlamıştı. Ne kadar da çoktular ama 
başaracağım başarmalıyım diyordu kendine de dünyaya da.

 Çalışıyordu yine o güz gününde. Araştırmalara dalmıştı. Çok bunalmış olsa 
da çalışıyordu. Zaman zaman kafasında yankılanan sesleri anlamlandıramasa da 
çalışıyordu. Çalışmalıydı.  Sesler an geliyor azalıyor, an geliyor susuyor, an geliyor 
fısıldıyor, an geliyor en yüksek desibelde çıkıyordu. 

Dicle...
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 Kalktı yerinden, çalışmasına ara verdi, pencereye yöneldi, dışarıdaki güzel havayı 
solumaya muhtaçtı. 
 Sağ tarafından gelen ses adeta odanın içindeydi. Yine fısıldamaya başlamıştı.
  Bu hikayeyi biliyorum diye geçirdi içinden. Evet kim bilmez ki. Ölümüyle 
ülkemizde töre cinayeti ve tecavüzün simgesi olan Güldünya idi O. Ne gülebilen ne 
dünyada kalabilen kadın. 

 ‘‘ Henüz 22 yaşımdaydım teyzemin oğlu olan aynı zamanda da halamın kızı ile evli  
Servet’in  tecavüzüne uğradığımda. Karnımdaki şişliği gizlemeye çalıştım çok. Ama olmadı, 
başaramadım. Ailem fark etti. Aile meclisinde sorgulandım bir süre, gerçeği anlattım.Servet 
tecavüzünü reddetti. Çocuğun babası olduğunu da… Kabullendiğinde aile meclisinin 
hakkımdaki kararı onun kuması olarak köyü terk etmemdi. 

 İstemedim. İstanbul’da yaşayan amcamın yanına gönderildim. Bitlis’ten gelen 
abim peşimdeydi, beni öldürmek istedi. 
Pencereden kaçarak polise sığındım. Olmadı. 
Amcam ve abim beni öldürmeyecekleri 
yönünde söz verdiler polise. Onlarla 
gitmek istemedim. Uzun süre İstanbul’da 
yaşayan bir arkadaşımın imamlık yapan 
babasının evine sığındım. Burada doğdu 
‘’Umut’um ‘’ . Korktum. Umut’umu 
öldüreceklerinden korktum, evlatlık verdim 
kuzumu. Hakkımda aşiretin ölüm kararını 
verdiğini bile öğrenemedim. Babam ve 
ağabeyim İstanbul’ a gelip beni Bursa’daki 
teyzemin yanına götüreceklerini söyleyerek 
aldılar. Otogara doğru yola çıktık. Çok 
yakınımızdaymış küçük kardeşim. Hınçla 
ateşledi silahını ama ölmedim. Hastaneye 
kaldırdılar. İfademde kardeşimden şikayetçi 
olmadım o benim kanımdı, canımdı. 
Neden beni öldürmeye çalıştığını anlayabiliyordum. Aile karar vermişti, töre karar vermişti 
ölümüme, o buna uymak zorundaydı. Bir kez denedi pişman oldu bana kıyamadı diye 
umutluydum. 

 O gece yeniden geldi refakatçim olduğunu söyleyerek girdiği hastanede başıma iki el 
ateş etti. Daha fazla direnemedim. Oysa yaşamak için ne çok çabalamıştım. Yavruma bile‘ 
’Umut ‘’adını koyarken hala umudum vardı. Son nefesimle tükendi umudum. Arkamdan 
çok şeyler yazdılar, söylediler, anlattılar, hatta  adıma şarkılar yazdılar . 
Ama  artık yokum Dicle!

 İçine acı doldu, kanadı tekrar yüreği. Kurtulmaya çalıştı, yerine döndü. Müziğini 
açtı, hafif hafif yüreğine eser de belki bir parça dağılırdı içindeki karanlıklar.  İşte müzik 
başardı duyduğum o acı, o isyankar, o hüzünlü sesler gitti derken bu kez sol yanından 
başladı ağıtlar eşliğinde yeni ses.

 Deliriyor muyum ne ? diye sorguladı kendini. Yok olamaz ben bunların üstesinden 
gelirim. Ben güçlüyüm. Çalışmalıyım bu namus cinayetlerinin sosyolojik yapısını 
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incelemeliyim diye zorladı kendini. Kendisi sussa ses susmuyordu. Duyduğu ses. O 
kadar hüzünlü anlatıyordu ki kendini Esra. İtiraz edemeden susturamadan dinledi onu da. 

 Yazdığım günlükte anlattım tüm duygularımı diyordu; 
“Allah’ım ne olur bu acılar, özlemler mutlu bir şekilde bitsin Ne kadar şanssızdım oysa 
Cihannur’u tanımadan önce . O’nunla geldi tüm şans hayatıma, “Onu tanıdığıma öyle 
mutluyum ve öyle sevinç, huzur doluyum ki anlatamam. İyi ki ben o gün o halk eğitim 
kursuna gitmişim. Ve iyi ki bir tanemi o gün görmüş ve tanımışım. 

 Biliyor musun günlük ben şu an nerdeyim. En çok olmak istediğim yerde, bir tanem 
Cihannur’un yanındayım. Şu an tam başucumda, yanımda uyuyor. Kurban olurum onu, 
bana layık görene. Neyse günlük nasıl kavuşup evlendiğimizi anlatayım. Sen de biliyorsun 
çok olaylar oldu, çok şey yaşadık. Bebeğim ile her şeyin en başında güzel olması için 
elimizde geleni yaptık, ama olmadı. Kimse feryadımı duymadı. Duydular, ama gerçekten 
anlamadılar. Baktık ki güzellikle olmuyor, kimse yardım da etmiyor. Ben ve Cihannur 
bir karar aldık, ama yemin ediyorum ki bu karar ikimizin aklında yoktu, aniden oldu. 
Kararımız şuydu, kaçmaktı. Artık bize bıraktıkları tek çare kaçarak evlenmemizdi. Evet 
günlüğüm yanlış yazmıyorum, ben ile Cihannur kaçtık. Aslanlar gibi elimden tuttu kaçırdı. 
Çok da iyi yaptık, şu an çok ama çok mutluyuz” 

 Günlükteki son cümlelerim oldu bunlar. Başka yazamadım neden mi ?

 Kardeşim Ferhat geldi evimize. Bana çok özlediğim annemden selam getirdi. Kardeşimi 
gördüm ya, dünyalar benimdi artık. Evimizde ağırladık onu. Bize inanmıştı, bizi seviyordu, 
bize bir kötülük yapmazdı, yapamazdı diye düşündüm hep. Bilemedim aile meclisinin 
aldığı kararı ki;. Aslında bilmeliydim ama belki de bilmek istemedim. Kardeşimin isteği 
üzerine hazırladığım banyoda  ‘’ Namusumuzu kirlettin ‘’ diyerek sırtıma saplarken bıçağı, 
ben hala bilmek istemiyordum Dicle!

 Kurtulmak istedi Dicle, bu kez resme sığındı, çocukluğundan bu yana çok sevdiği, 
her sıkıntısını sayesinde atlatabildiği resme.

 Geçti tuvalinin başına, aldı eline fırçasını, diziliydi tüm renkler önünde. Uzattı elini 
fırçasının ucunu hafifçe değdirmek için renge. Siyahtı. Çekti korkuyla, panikle. Bir 
süre durdu tüm renklere baktı. Mavi, yeşil, sarı, kırmızı o kadar da fazla tonlardaydılar 
ki. Bir daha denedi, hamle yaptı maviye doğru. Paletin bir ucundaydı mavi, taa ötede 
öteki ucundaydı siyah. Yine eli siyaha gitti, fırça yine siyaha değdi. Her yer her şey siyah 
simsiyahtı.

 Başka renk seçemeyeceğine kanaat getirerek bıraktı. Tüm umutlar hayatının 
dışındaydı, adeta kapanmıştı kapılar içeriye girmesin umutlar diye. Yeni bir sesin 
yayılması başladı benliğinde. Güzel bir sesti. Güzel olduğu kadar da masum. Masum 
olduğu kadar da hüzünlü. Hüzünlü olduğu kadar da acı

 ‘‘Kadriye ben, diye başlıyordu. Kadriye Kılıç.1984 yılında doğmuşum Batman ‘ın 
Büyükdere köyünde. Ailem sıradan bir çiftçi ailesi. 6 çocuktan tam ortada olanım. Nasılsa 
ilkokulu okudum. Bitirdim, hemen başımı kapattılar, artık kadın oldum ya. Yöremizdeki 
diğer kadınlardan farkım yoktu. Onlar gibi kapalı, onlar gibi şiddet gören, onlar gibi 
eğitim yoksunu .
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15 yaşımdayken benden 6 yaş büyük bir adamla evlendirildim, hiç mi hiç istemediğim 
halde. Ferman dinlemeyen gönlümün sesini dinledim ve evlendikten iki yıl sonra sevdiğim 
adamla kaçtım. Ağabeyim vurdu beni. Kurşunu bacağıma ve omzuma isabet etti. Yüreğimse 
zaten ölmüştü.
 Ben hastaneye ağabeyimse hapishaneye…Kısa bir süre sonra Dicle Nehrinde cesedimi 
buldular.
 Cenazemi de gördüm. Bizim orda benimki gibi cenazelerde kimse ağlayamaz. Zavallı 
anam kendini tutamayıp ağlayınca, dokuz yaşındaki kardeşim Halil gidip onu tekmeledi 
‘‘Onun için ağlayacağına ağabeyim için ağla, şimdi hapiste onun yüzünden’’ dedi.
 Bu suçu hanemize kim yazdı bilmem, bu kadın olma suçunu. Ama  ben hep masum 
olduğumu düşünürdüm.
 Ömrüm boyunca hep avazım çıktığı kadar bağırmak istedim ama ilk defa giderken 
bağırabildim. Bu seferde su boğdu sesimi. Doldu nefesime, ağzıma, burnuma, gözlerime. 
Kimse yoktu. Annem yoktu. Babam yoktu. Acı yoktu.İçinden çıkılmaz çözümsüzlükler 
yoktu .İlk defa yalnızdım ve belki ilk defa özgür…
 Artık yaşım hep bu yaş, boyum da hep bu boy kalacak.Yaşlanamaz ve değişemez bir 
şeyim ben , artık saçlarım hep bu uzunlukta , bakışlarım hep bu donuklukta . Bu Dicle’nin 
suyu, üzerine sürüldüğünü söyledikleri  o kara lekeyi temizledi mi bilmem, artık kimsenin 
namusuna halel de  getiremem.
 Ölürken karanlık dipsiz sularda akıntıya kapılmış bedenim, yeşermek istedi aslında 
sararmış kuru yapraklar arasında. Bırakırken kendini depderin uykuların sıcacık ellerine, 
teslim ederken suların müthiş serinliğine, yürümek koşmak isterdi. Aslında kayıp ruhlar 
arasında kendisininkine rastlamak için ve uyanmak isterdi tüm yorgunluğuna , gördüklerine 
ve göreceklerine….**

 Bir süre, ne kadar geçen bir süreydi bilinmez ; sesler susmuştu.. Bir an durdu. 
Kısa bir andı bu. Zamanın en kısa birimiydi. Vazgeçmemeliydi, değiştirmemeliydi 
düşüncesini. Son derece kararlıydı. Masasında hep duran kağıdı aldı. O annesinin 
armağanı olan değerini biçemediği kalemini de.
  Yazdı; “Çok acı var, dayanamıyorum. Lütfen beni affedin ve kendinizi üzmeyin, 
siz elinizden geleni yaptınız. Çok özür dilerim. Çok çaresizim. Özür dilerim. Lütfen 
çıtçıta iyi bakın. Ve paramı ve her şeyimi hayvanlara bağışlayın’’
 Ve hazan mevsiminde, bir ekim sabahı ani bir kararla koşarak gittiği boğaz 
köprüsünden atıverdi bedenini, ruhunu. 

Kavuştu Dicle mavisine, deryasına, denizine. 

‘‘Bir kadın inermiş her gece bu nehire,
Sesini yitirmiş,
Gözleri görmez olmuş,
Teni sağır,
Acılarını çıkarıp belleğinden bırakırmış suyun yüzeyine her gece, 
Taşmış nehir , 
Taşmış kadın ,
Kalmış geride hayat ,acı, sevinç ne varsa 

Dicle KOĞACIOĞLU anısına 
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Neden mi vurdum?

Gözlerini dikmiş bana bakıyor, sanki bilmediğim 
bir şeyi biliyordu. Ben de çektim vurdum. Hala 
bilmiyorum. Belki o biliyordu.
Murathan Mungan 

 Şiddet; aşağılanma, hakaret ve özgürlüklerin 
kısıtlaması şeklinde gerçekleşen duygusal şiddet, 
dayaktan öldürmeye kadar uzanan fiziksel şiddet, 
istemediği cinsel ilişki şekillerine ve davranışlara 
zorlama şeklinde gerçekleşen cinsel şiddet 
(Balay, 2003) ve hane içerisindeki gelir, servet 
ve harcamalardan eşit pay alamama şeklinde 
gerçekleşen ekonomik şiddet1 olmak üzere çeşitlilik 
göstermektedir. Hane içinde kadına yönelik şiddet 
başta eş olmak üzere, baba ve çocuk tarafından 
söz konusu çeşitli şekillerde gerçekleşmektedir. 
Erkeğin, eşinin, ailesinin ve toplumun ondan 
beklediği ailenin geçimini sağlama rolünü yerine 
getirememesi, aile içi iktidarının sarsılmasına 
yol açmakta ve şiddete yönelebilme eğilimlerini 
güçlendirmektedir. Bir başka ifadeyle, yoksulluk, 
kocanın erkeklik rolüne ilişkin duyduğu 
yetersizliği ve dolayısıyla şiddete başvurma 
eğilimini artırmaktadır (Sallan Gül, 2005: 35). 
Bu kısa yazı ile amacım kadına yönelik hane içi 
şiddetin nedenlerini belirlemek ve yoksullukla 
bağlantılı olarak kadına yönelik hane içi şiddeti 
meşrulaştırmak değil; şiddetin yoksullukla birlikte 
1 Ekonomik şiddet daha geniş kapsamlı bir çalışmanın 
konusu olması dolayısıyla bu çalışmada ekonomik şiddete 
değinilmemiştir.  

artıp artmadığını inceleyerek Mardin ve Muğla gibi 
farklı sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklere sahip 
iki ilden hareketle bazı çıkarımlarda bulunmaktır.  
 Alan araştırması Mardin (204) ve Muğla (204) 
merkez ilçelerinde toplam 408 evli çiftle yapılan yarı 
derinlemesine görüşmelere dayanmaktadır. Tablo 
1, Mardin ve Muğla’da farklı gelir düzeylerinde 
kadınların hane içerisinde maruz kaldıkları 
duygusal, cinsel ve fiziksel şiddete ilişkin bulguları 
göstermektedir. Alan araştırması sonuçlarına göre; 
her iki ilde ve her iki gelir düzeyinde de kadınların 
uğradığı duygusal ve cinsel şiddet, fiziksel 
şiddetten daha fazladır. Fiziksel şiddet, Mardin’le 
kıyaslandığında Muğla’da diğer şiddet türlerine 
göre daha az rastlanır bir sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Oranlara bakılacak olursa, Muğla’da 
gelir düzeyinden bağımsız olarak, genellikle ve 
bazen hakarete uğrayan kadınların oranı yaklaşık 
yüzde 30 iken, aşağılanan kadınların oranı yüzde 
16, cinsel ilişkiye zorlanan kadınların oranı yüzde 
14 ve fiziksel şiddete maruz kalan kadınların 
oranı yüzde 2,5’tir. Mardin’de ise gelir düzeyinden 
bağımsız olarak genellikle ve bazen hakarete uğrayan 
kadınların oranı yaklaşık yüzde 38 iken, aşağılanan 
kadınların oranı yüzde 22, cinsel ilişkiye zorlanan 
kadınların oranı yüzde 19 ve fiziksel şiddete maruz 
kalan kadınların oranı yüzde 10’dur.
 Kadınların maruz kaldıkları şiddet gelir 
düzeylerine göre değerlendirildiğinde ise ortaya bir 
takım çarpıcı bulgular çıkmaktadır. Her iki ilde de 
hanelerin gelir düzeyleri yükseldiğinde kadınların 
her türlü şiddete maruz kalma oranlarının düştüğü 
görülmektedir. Özellikle cinsel ve fiziksel şiddete 

Yoksulluk, Kadın ve
Hane İçi Şiddet

Yrd. Doç. Dr. Çisel EKİZ GÖKMEN
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Muğla Sıtkı Koçman Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 
cekiz@mu.edu.tr.

Bu çalışma 110K193 nolu TÜBİTAK projesinin alan araştırması bulgularına 
dayanmakta olup, 2015 yılında Lokomotif Dergisi Aralık sayısında yayınlanmıştır. 
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maruz kalan kadınların oranları gelir düzeyi artışı ile 
birlikte her iki ilde de önemli oranda azalmaktadır. 
Bu durum yoksul hanelerde erkeklerin kendilerinden 
beklenen ailenin geçimini sağlama rolünü 
yerine getirememesi nedeniyle şiddete başvurma 
oranlarının arttığına ilişkin literatür bulgularını 
destekler niteliktedir. Yine bu durum (hanelerin 
gelir düzeyi artışının kadınların bireysel gelirlerinin 
artışından da kaynaklanabileceği düşünüldüğünde) 
gelir artışı ile birlikte kadınların hane içi pazarlık 
güçlerinin artmasının şiddete maruz kalma 
olasılıklarını azaltması olarak da değerlendirilebilir. 

Çünkü hane içi pazarlık gücü artan kadınların 
eşlerine olan ekonomik bağımlılıklarının azalması 
dolayısıyla şiddete katlanma durumları da nispeten 
azalmaktadır.  
 Gelir artışına bağlı olarak her iki ilde de 
kadınların maruz kaldıkları şiddet azalmasına 
rağmen halen önemli oranda kadın şiddet 
görmektedir. Muğla’da kadınların yaklaşık yüzde 
39’u, Mardin’de ise yüzde 49’u şiddete (duygusal, 
cinsel ya da fiziksel) maruz kalmaktadırlar. Oranlar 
şiddetin Mardin’de daha yüksek olmakla birlikte her 
iki ilde de ciddi bir problem olduğunu göstermektedir.

Objektif Kriterlere Göre
Yoksul Olan

Objektif 
Kriterlere 

Göre 
Yoksul 

Olmayan

Genel 
Toplam

Mardin
(93)

Muğla
(5)

Toplam
(98)

Mardin
(111)

Muğla
(199)

Toplam
(310)

Mardin
(204)

Muğla
(204)

Hakaret eder veya 
kötü hissetmemi sağlar 

Genellikle 9 - 9 5 9 14 14
(%6,9)

9
(%4,4)

Bazen 31 2 33 32 51 83 63
(%30,9)

53
(%26)

Hiçbir zaman 53 3 56 74 139 213 127
(%62,3)

142
(%69,6)

Başkalarının önünde beni 
aşağılayıcı söz ve davranışta 
bulunur

Genellikle 6 - 6 1 4 5 7
(%3,4)

4
(%2)

Bazen 17 3 20 21 25 46 38
(%18,6)

28
(%13,7)

Hiçbir zaman 70 2 72 89 170 259 159
(%77,9)

172
(%84,3)

İstemediğim halde 
cinsel ilişkiye girmek için ısrarcı olur

Genellikle 8 - 8 3 5 8 11
(%5,4)

5
(%2,5)

Bazen 16 2 18 11 21 33 27
(%13,2)

23
(%11,3)

Hiçbir zaman 69 3 72 97 173 270 166
(%81,4)

176
(%86,3)

Bana fiziksel olarak zarar verir

Genellikle 5 - 5 1 2 3 6
(%2,9)

2
(%1)

Bazen 10 - 10 5 3 8 15
(%7,4)

3
(%1,5)

Hiçbir zaman 78 5 83 105 194 299 183
(%89,7)

199
(%97,5)

Duygusal, cinsel ve fiziksel şiddete maruz 
kalan kadınların yüzdesi

Genellikle+Bazen %48,5 %38,7

Tablo 1: Kadınların Hane İçinde Maruz Kaldıkları Şiddet: Mardin-Muğla

(1) Oranlar hesaplanırken; 4 soruya da aynı anda “hiçbir zaman” cevabını verenler veri setinden dışlanmış ve kalan 178 kişi 
(99 Mardin, 79 Muğla) üzerinden değerlendirme yapılmıştır.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
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 Hane içi şiddete ilişkin yapılan çalışmalarda da 
vurgulandığı gibi, erkek başta karısı olmak üzere, 
hanedeki diğer kişilere şiddet kullanmayı kendinde 
bir hak olarak görmekte ve asıl ilginç olan ise 
şiddete maruz kalan kadınlar da, bunu hane içi bir 
sorun, hatta meşru bir durum olarak görmekte ve 
yoksullukla birlikte rasyonelleştirmektedir (Sallan 
Gül, 2005: 35). Muğla ile karşılaştırıldığında 
kadınların şiddetin her türlüsüne daha fazla 
maruz kaldıkları Mardin’de “eşinizden hiç şiddet 
gördünüz mü?” sorusuna bir görüşmecinin vermiş 
olduğu yanıt, kadınların şiddeti eşlerinin kendi 
üzerlerindeki bir hakkı olarak görmesi açısından 
oldukça sarsıcıdır: 
 “Kocam beni haksız yere dövmez. Ya yemeği 
yakmışımdır, ya evi temizlememişimdir… Sebepsiz 
yere dövmez yani.”

 Alan araştırması bulgularına göre, hane 
içinde kadına yönelik şiddet, yaşanılan ekonomik 
sıkıntılarla birlikte daha da artmaktadır. Mardin’de 
4-5 yıl öncesine kadar eşinin düzenli bir işinin 
olmaması dolayısıyla çok sıkıntı yaşadıklarını 
belirten bir görüşmeci bu süre zarfında çok ağır 
duygusal ve fiziksel şiddete maruz kalmış, eşi bir 
devlet dairesinde düzenli bir işe başladıktan sonra 
bu sıkıntı ve şiddetin azaldığını şu şekilde dile 
getirmiştir:
 “Eskiden çok zor durumdaydık, para yoktu. 
Kocam bir kere kafamdan aşağı benzin döktü… O 
kadar kötüydü yani. Şimdi iyidir…”

 Sonuç Yerine
 Kadınların yaşadıkları yoksulluğu ve 
yoksunluğu arttıran önemli bir faktör, insan 
onuruna yakışmayan, bireyi savunmasız bırakan 
ve güçsüzleştiren şiddettir. Şiddet sadece fiziksel 
eylemden ibaret değildir; aynı zamanda duygusal 
şiddeti de içermektedir. Mardin ve Muğla’da 
gerçekleştirilen alan araştırması bulgularına göre, 
Mardin’de Muğla ile karşılaştırıldığında kadınlar, 
gelir, servet ve harcamaların hane içerisindeki 
eşitsiz dağılımı, çalışmalarına izin verilmemesi ve 
mirastan mahrum bırakılmaları gibi ekonomik 
şiddet yanında; duygusal, cinsel ve fiziksel şiddet 
gibi şiddetin her türlüsüne daha fazla maruz 
kalmaktadır. Her iki ilde de aşağılanma ve hakaret 
şeklinde gerçekleşen duygusal şiddet, fiziksel 
şiddetten daha fazladır. Fiziksel şiddet, Mardin’le 

kıyaslandığında Muğla’da diğer şiddet türlerine 
göre daha az rastlanır bir sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ancak kadınların ortalama gelir ve 
eğitim düzeyinin Mardin’e kıyasla daha yüksek 
olduğu Muğla’da da şiddetin (duygusal, cinsel 
veya fiziksel) yüzde 38,7 gibi yüksek bir oranda 
seyretmesi, şiddetin gelir ve eğitim düzeyinden 
bağımsız, toplumsal bir sorun olduğu gerçeğini 
ortaya koymaktadır. 

 Her ne kadar “Aile Koruma Kanunu” kadına 
yönelik şiddet açısından bir takım yasal önlemler 
alsa da, bu önlemler kapalı bir aile yapısı 
içinde yaşayan ve hanede herhangi bir güce 
sahip olmayan kadınların maruz kaldığı şiddeti 
önlemede yetersizdir. Çünkü şiddet mağduru 
kadınlar kendilerine uygulanan şiddeti şikâyet bile 
edememektedirler. Şikâyet etseler hatta eşlerine 
evden uzaklaştırma kararı alınsa bile kadına yönelik 
şiddet ve bunun en uç boyutu olan kadın cinayetleri 
devletin can güvenliği ile sorumlu olduğu 
cezaevlerinin içerisinde bile gerçekleşebilmektedir. 
Bu durum kadın cinayetlerine ilişkin alınan 
önlemlerin yetersizliğinin kanıtı niteliğindedir. 

 Dünya’nın gülmesi bir daha Güldünya ve daha 
nice kadın cinayetlerinin olmaması ile mümkündür. 
Devlet kadın cinayetlerini önlemeye yönelik üzerine 
düşen sorumluluğu ivedilikle yerine getirmelidir. Ve 
yine sadece kadına yönelik değil, her türlü canlıya 
yönelik şiddetin insanlığa yakışmayan bir davranış 
biçimi olduğunun eğitim ve bilinçlendirme 
kampanyaları ile yaygınlaştırılması gerekmektedir.   

Kaynakça 
BALAY, Berrin, (2003), “Bir Başka Yoksulluk: 
Kadın Yoksulluğu Üzerine”, Kadın/Woman 2000, 
Kadın Çalışmaları Dergisi, 1 (4).
SALLAN GÜL, Songül, (2005), “Türkiye’de 
Yoksulluğun Kadınsılaşması”, Amme İdaresi Dergisi, 
38 (1): 25-45.
MUNGAN,  Murathan, (2011), Kibrit Çöpleri, 
Metis Yayıncılık, İstanbul, 1. Basım.  
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 J.Marion Sims 1813 Güney Karolina 
doğumlu, bugün modern jinekolojinin babası 
olarak anılan bir doktor. Vezikovajinal fistül 
denen, özellikle uzun ve zorlu doğumlardan sonra 
gerçekleşen rahmin yerinden oynaması durumuna 
bulduğu tedaviyle ünlenir. Bunların yanında, 
1855’te New York’ta açılan ilk kadın hastanesinin 
kurucularından biridir. 19. yüzyılın ortasında 
bulaşıcı olduğu sanılan kanserden muzdarip 
hastaların, kadın hastanesine kabul edilmesini 
sağlar. Bu sebeple onlarca yıl kadın dostu bir 
doktor olarak anılır.
  
 1845’te 3 kadın hasta, tesadüfen üst üste 
benzeri şikayetlerle kendisine başvurur. Doktor 
ilahi bir dokunuşla bu kadınlardan birini tedavi 
eder. Alabama’da attan düşmesi sonucu rahmi 
yerinden oynayan ve acılar içinde kıvranan 
kadını muayene ederken tesadüfen uyguladığı 
bir müdahale sonucu kadın iyileşir. Bu olaydan 
sonra doktor, Allah’ın onun parmakları aracılığıyla 
dünyaya şifa getirdiğine inanır. Kat etmesi gereken 
yol bellidir ve her türlü cefaya katlanarak bu 
alanda ilerleyecektir.

  Mesleki hayatında yaşadığı bu kırılmadan 
sonra Dr. Sims araştırmalara girişir. Tıbbi 
müdahalelerini mükemmelleştirmek için daha 
fazla kadının üzerinde deney yapmalıdır ve bunun 
için en uygun kadınlar, o dönemde neredeyse hiç 
acı duymadığı düşünülen ve zaten yarı insan 
olarak görülen siyah ırka mensuptur. Dr. Sims 

anestezi uygulamadan ve tabi rızalarını almadan 
cerrahi çalışmalarına başlar.
 
 Harriet Washington ABD tıp tarihini 
araştırdığı Medical Apartheid (Tıbbi Apartheid) 
adlı kitabında (2006), Dr. Marion Sims’in 
siyah kadınlara uyguladığı genital müdahaleleri 
şöyle aktarır: Bir grup siyah kadını satın aldıktan 
sonra onları bir laboratuvara kapatan Sims, 5 
yıl sürecek olan ve sadece tek bir kadın üstünde 
40 cerrahi müdahalede bulunacağı ‘deney’lerine 
girişir. Bu ameliyatların hepsi kadınların 
vajinalarını kesme biçme, rahimlerinde kendi 
icat ettiği ve mükemmelleştirmeye çalıştığı tıbbi 
aletleri deneme gibi korkunç işkenceler içerir. 

 Kendi kaleminden çıkma metinde Dr. 
Sims, defalarca ameliyata doktor arkadaşlarını 
çağırdığını ve onların önünde rezil olduğunu 
anlatır. Hatta okurdan kendisiyle empati 
kurmasını, ne cefalar çektiğini anlamasını 
ister gibi, “tekrarlayan başarısız ameliyatlarım, 
içimde bugün istesem de tasvir edemeyeceğim bir 
ızdırap yarattılar” der. Doktor, inanmaktadır ki 
“ancak bir kadının göğüsleyebileceği türde acılara 
rağmen” onları ameliyat etmesi için yalvaran 
kadınlar Dr. Sims’in kurtarıcı maharetlerini 
izlemeyi/tecrübe etmeyi beklemektedirler. Bunca 
sene ve operasyondan sonra Dr. Sims tek bir 
kadında başarıya ulaşmasının ardından New 
York’a taşınır ve hayli ün yapar. Daha sonra 
Amerikan Tıp Birliği’nin başkanı seçilecektir.

Gerçek
Kahraman 

Kim ?
Av. Figen MERDER

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
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Tıp dünyasına olan katkılarından ötürü Alabama, 
Washington ve New York’da anıtları bulunan 
Sims’in mirasını göklere çıkartan kültürü 
reddeden Doğu Harlemli kadınlar, 2007’de 
mahallelerinde bulunan bu anıtın kaldırılması 
için ilk adımı atar, anıtın önünde eylem yapmaya 
başlarlar.

 Belediye anıtın kaldırılmasını reddeder 
ancak kadınlar bu konuda mücadeleye 
devam etmektedir. Eğer bu adam 
onurlandırılacaksa, onun ellerinden acılar çekmiş 
tüm kadınlar da anıtlaştırılmalıdırlar. 
Marion Sims’in köle kadınlara yaptıkları 
yanına sadece kar kalmamıştı, ona ün, para, 
başarı ve tarihte kalıcı bir yer getirmişti. Bu, 
reva mıydı? Bu hikayenin gerçek kahramanı 
kim di…..

 Ahlak neydi? Etik, zamana ve toplumun 
içinde bulunduğu koşullara göre değişebilen 
bir değer miydi? İnsanların köle olanlar ve 
olmayanlar olarak ikiye ayrıldığı bir devirde, 
köle olmayanların olanlar üzerinde yaptıkları 

korkunç deneyler sayesinde insanlığın geneline 
sağladığı faydalar, bizi teknolojik olarak ileriye 
taşırken insanlığımızdan neler götürmüştü?

  Ancak bizim sağlığımız için bedenleri ve 
ruhları kırılan bu kadınları nasıl hatırlayacağımızı 
ve kamusal olarak nasıl onurlandıracağımızı 
iyice düşünmemiz gerekiyor. Tarihte bir takım 
adamların ayakları altına ezilmiş olan, ama bizim 
bugünkü refahımızı borçlu olduğumuz ve henüz 
tanışmadığımız binlerce başka kadın gibi…

Kaynaklar:
http://usslave.blogspot.com.tr/2011/05/dr-j-marion-
sims-medical-experiments-on.html
http://waring.library.musc.edu/exhibits/Innovation/
sims.php
http://jme.bmj.com/content/medethics/19/1/28.full.
pdf
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4808254/
Protesters-want-removal-statue-controversial-doctor.
html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2563360/
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 Canan Güllü…
 Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 
Başkanı, sivil toplumcu ve aktivist. 40 yıla yakın 
bir zamandan beri yılmaz bir kadın hakları 
savunucusu. Kendini kadın çalışmalarına adamış 
bir duayen. Ondan öğreneceğimiz çok şey var ve 
birlikte yol alacağımız uzun bir süreç var.  Türkiye 
Kadın Dernekleri Fedarasyonu öncülüğünde, 
Ankara'da yapılan Kadın Erkek Eşitliğine 
İlişkin Uluslararası Normlar Işığında Türkiye'de 
Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Yeni ve Güçlü 
enstrüman olarak İstanbul Sözleşmesi yuvarlak 
masa toplantısına katıldıldığımızda, kendisi 
ile daha yakından tanışma fırsatımız oldu. Bu 
nedenle yaptıklarının bir kısmı ile ilgili kısa bir 
röpörtaj yapmayı uygun bulduk.

 

Türkiye Kadın Dernekleri Fedarasyon 
Başkanısınız Canan Hanım Fedarasyon 
hakkında kısaca bilgi verirmisiniz ?

 1976 yılında kurulmuş bir üst çatı örgütü. 
Kurucuları dönemin kamuya yararlı dernekleri 
olduğu için kamuya yararlı ünvanı Bakanlar 
Kurulunda kabul edilmiş. Üye derneklerinin 
şubeleri ile Türkiye de yaygın bir ağa sahip. Aynı 
zamanda 7 bölge temsilcisi ve 16 ülke temsilcisi 
ile çalışmalarını sürdürmekte. Ayrıca üye 
derneklerimizin BM’ye akredite olması sebebiyle 
BM’ ye akredite olarak lobicilik yapabilmekteyiz 
kadın konularında.

Canan Güllü
Röportaj

Av. Hülya GÜLTEKİN
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 -Kadın alanında çalışan derneklerde en 
önemli sorunlar nelerdir ?

 Nüfusun yarısı kadın olan bir ülkede 
yaşamaktayız. Dünya Ekonomik Forumu’nun 
2016 Küresel Cinsiyet Uçurumu raporuna göre, 
cinsiyet eşitliğinde en iyi puanı alan ülke yine 
İzlanda. Türkiye ise 144 ülkenin değerlendirildiği 
raporda 130’uncu sırada yer almakta.

 Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin de had 
safhada olduğu bir yaşam alanımız var.

 Kadın konusu sıkıntılı bu ülkede. Bu alanda 
çalışan derneklerin de literatüre hakim olarak 
mücadele ile geçen bir performans yaratmaları 
gerekmekte. Sadece performans değil bu gayret 
içinde kaynak yaratmak gerekiyor. STK olarak 
kadın konusu politik bir alan, siyasetten de çok 
kullanılan bir alan. Siyaset üstü ama eşitlikçi 
politikalar çalıştığı için özellikle son 15 yılda 
çalışma alanınıza kıstaslar getirebiliyor. Söylem dili 
hak arayışı olduğu için siyasi çevrelerce yaftalanma 
korkusu yüksek. Üyelik mevzusu en önemli 
konu. Çünkü ülkede gençler çalışmak zorunda. 
Zaman sıkıntısı nedeniyle STK çalışmalarında 
tam zamanlı yer alamıyorlar. Bu işi yapanların 
boynuna kalıyor birde bu sistem de dönüşümü 
getirmiyor.

 Birçok Avrupa ülkesinde STK’ lara kaynak 
yardımı yapıldığı için genç insanlar hem 
profesyonel hem gönüllülüğü aynı potada 

götürebiliyor. Ayrıca hibe yardımları nedeniyle bu 
fonlardan yararlanmak adına kurulan dernekler 
sürdürebilir bir politika uygulamaktan uzak 
ve sahada çalışmamış konu dışı kişilerle kadın 
politikasına zarar verebiliyorlar.

 -Aile içi Şiddet Acil Yardım Hattı nedir 
bize anlatırmısınız ?

 --İlk kuruluşu nasıl oldu ?
 --Kimler çalışıyor ? 
 --Maliyeti ve parasal kaynakları nelerdir ?
 --Duyurmak için yaptığınız protokoller 
nelerdir?

 Acil yardım hattımızın 10. Yılı. 2007 
yılında Hürriyet Gazetesi tarafından kurulmuş 
ve çalışmaları ile Avrupa’da bir ilk olarak ödül 
almıştır. Biz 2014 yılından itibaren bu acil yardım 
hattının bir STK tarafından işletilmesi gereği ile 
Hürriyet Gazetesinden devir aldık. Artık bizim 
uhdemizde işletilmekte.

 Acil yardım hattında, sosyal hizmet uzmanları 
ve psikologlar profosyonel ve gönüllü olarak 
haftada 6 gün 16 saat hizmet vermekte.

0 212 656 96 96 
0 549-656 96 96 
numarayı arayan mağdurlar taleplerini anlattıkları 
zaman konuya göre karakollarla, ASPB lerle, 
barolarla irtibat kurabiliyor ve vakayı takip 
ebiliyorlar. Bizim barolarla protokollerimiz var. 
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Bu protokollerle Baroların kadın ve çocuk hakları 
komisyonları ile işbirliklerimiz sağlanıyor.

 Burada profosyonel çalışan arkadaşlarımızın 
ücretlerini ödemek işin en zor bölümü. Yukarıda 
da bahsettiğim üzere STK kaynak bulmada 
sıkıntı yaşarlar. Biz bu sıkıntıyı şöyle çözdük. 
Malum kadına şiddet son yıllarda artan ivmeli bir 
durumda. Bu sorunun önlenmesi adına iş dünyası 
şiddete karşı projesi ile özel sektörden destek 
almaktayız. Çalışanlarımızın maaş ve özlük hakları 
konusunda ki tüm maliyetler özel sektörde bizi 
destekleyen ve protokollerimizin olduğu kurumlar 
tarafından ödenmekte. Ayrıca zaman zaman bazı 
kurumların bağışlarıda olmakta. Onları da acil 
yardım hattımıza gelen mağdur olaylarında ihtiyaç 
hasıl olan konumlarda harcıyoruz. Kira yardımı 
esya ya da yaşamsal ihtiyaçlar konusunda.

 Biz kadınların insan hakları konusunda uzun 
yıllardır çalışan bir örgütüz. Özellikle şiddet 
uzmanlık alanımız. Bu nedenle toplumda var olan 
şiddetin nedenlerinden birinin toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinden kaynaklandığını bildiğimiz için bu 
konuda mavi yakalı dediğimiz çalışanlara eğitimler 
vermekteyiz.

 Böylelikle aynı zamanda hattın bilinilirliğinin 
artması adına da bir gayret sarf ediyoruz. Ayrıca 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile 
Türkiye de bulunan 80.000 taksiye yapıştırılmak 
üzere stiker bastırıp dağıtılması için protokol 
imzaladık.

 Ayrıca Samsun Vezirköprü, İzmir Karşıyaka, 
Edirne, Ankara Çankaya Belediyeleri gibi 
birçok belediye ile acil yardım hattımızın afiş ve 
broşürlerini muhtarlıklara dağıttık. Onların da 
apartman kapılarına yapıştırılmasını sağladık.

 Yine Aygaz – Opet işbirliğinde tüm benzin 
istasyonlarında ve istasyonlardan gaz alan 
taksicilere, Shell benzin istasyonlarının içinde 
bulunan tuvaletlere, Carrefoursa mağazalarının 
poşetlerine ve mağaza içlerine, Avon –Farmasi-
İpek yol dergileri ve ürün ambalajlarına tanıtım 
broşürleri yapıştırılmıştır. Ayrıca zaman zaman 

Hürriyet gazetesine ,Kentsel Dönüşüm dergisine 
de ücretsiz ilanlar verdik.

 -Bu şiddet hattını bu günü kadar kaç 
kişi aradı ? Arayanlaırın profilleri ve 
talepleri hakkında bilgi verebilir misiniz ?

 49.723 kişi aradı Eylül 2017 sonu itibariyle.
Mağdurların daha çok aradığı bir hat olmakla 
beraber saldırganlarda aradı hattımızı.

 Fizksel, psikolojik şiddet, cinsel istismar, çoklu 
istismar vakalarının mağdurları, yakınları ya da 
okulda öğretmenleri arayanlar da ilk sıradalar. 
Zaman zaman komşular, işyerindeki arkadaşlar 
olarak devam ediyor. Ama en önemlisi, son 
zamanlarda bizi sevindiren, otobüs durağında 
ya da caddede yaşanan şiddet vakalarında bile 
aranmaktayız.

 Anında müdahale edilmesini talep ediyorlar. 
Tedavi ve hukuki destek adına yol göstericilik ve 
mücadelede paylaşım istiyorlar.

 -Bu hat ile Alo 183 Hattı arasındaki 
farklar nelerdir ?

 Bu hat, profesyonelce sahada çalışılmış kadına 
şiddet konusunda donanımlı, ülke genelinde 
yaygın ağın desteğini alan bir telefon acil yardım 
hattıdır.

 Oysa ki 183, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın sosyal yardım konularının hepsini 
sadece caal center mantığı ile çözüme ulaştırmaya 
çalışan bir iletişim. Bazen bizim hattı arayanlardan 
183’ü aradık cevap vermediler, yardım etmediler 
söylemlerini sık duyuyoruz.

 Aslında devletin elindeki kaynaklar 
düşünüldüğünde böyle bir hattın kurulması 
bekleniyor. Özellikle uluslararası İstanbul 
Sözleşmesinin ilk imzacısı olmamız sebebiyle, 
bu hattın acilen hayata geçirilmesi ya da bizlerin 
deneyimlerini de var olan hattın imkanlarına 
destek olarak aktarılması gerekir.
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-Bu sene kaç kadın öldürüldü, geçen senelere 
oranlara artış varmı, varsa sebepleri nelerdir ?

 15 Ekim itibariyle 245 kadın öldürüldü. 2017 
yılında azalma yok. Aksine şiddet aile içinden 
çıkıp sokağa yansıdı. Yaşam alanlarımıza müdahale 
eder hale geldi. Platonik aşıktan eski sevgiliye, 
flörte sıçradı. Aile içinde ise katliama dönüşen 
şekil aldı. 

 Bu hükümetin kadın politikasındaki 
uygulamalarından ve sahada daha çok din ile 
kadın yaşam alanlarına müdahaleden 
kaynaklanmakta. İmamların vaazlarında sıkça 
bahsettiği kadınlar örtünsün, sokağa çıkmasın, 
gülmesin, konuşmasın, hizmet etsin gibi cahiliye 
dönemlerinin söylemleri ne yazık teknoloji 
çağında yer ve cevap buluyor. Din adına beyinleri 
yıkanan küçük büyük çocuklar ve kadınlar biat 
eder hale geliyor.

 Aslında çelişki şu ki bir tarafta kadınların 
ekonomiye katkısını konuşuyoruz ama öte 
tarafta o ekonomik çarkın içinde yer almasını 
sağlayacak önlemleri almıyor hatta ileri giderek 
erkek egemen zihniyetin sapkın emellerine alet 
etmek adına çırpınıyoruz. Şöyle ki bazı illerimizde 
hizmete sunulan vagon ve otobüsler ile kadın 
erkek ayrımcılığının yanı sıra erkeklerin tacizlerini 
önleme yerine kadınların hakları kısıtlanıyor.

 Otobüslerde, minibüslerde, sokaklarda hiç 
tanımadığınız adamlardan dayak yiyebiliyor ve 
yaşamınıza müdahale edilmesi cezasız kalabiliyor.
Yasamız var ama uygulama sorunu yaşıyoruz.

-Şiddeti önlemek amaçlı ne gibi projeler 
yaptınız, gelecek projeleriniz neler ?

 Şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden 
kaynaklandığını düşünerek giderilmesi adına 
Değişim Yarat kampanyası ile ülkenin birçok 
ilinde çalışmalar yürüttük.

 Şiddeti önleme adına yapılan yasal çalışmaların 
içinde yer aldık. Gördük ki bu çalışmalardan 
biri olarak raflarda duran uluslararası İstanbul 
Sözleşmesi çok bilinir değil. Önce onun STK, 

barolar tarafından bilinmesine yönelik çalışmalar 
yaptık. Şimdi ise bu sözleşmenin uygulamadan 
kaynaklanan sorunlarının çözüme ulaştırılması 
adına 20 ilde çalışmaya başladık.

 Cinsel istismar alanında, ensest konusunda 7 
yıldır çalışıyoruz. Önlemlere dair yuvarlak masa 
toplantısı sonuç raporu ile çözüm önerilerini tespit 
edip ilgili bakanlıklara gönderdik. 
Çalışmaya devam ediyoruz.
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 “…Onlara (kadınlara) şair, fizikçi ya da politikacı olmak isteyen erkekmiş, 
sinir hastası ve mutsuz kadınlara acımayı öğrettiler. Gerçekten dişi kadınların 
meslek sahibi olmak, üniversiteyi bitirmek, politikayla ilgilenmek ve siyasal haklar 
elde etmek istemeyeceklerini öğrettiler.”                              Simone de Beauvoir
 
ÖZET     

 Toplumlardaki cinsiyetleştirme stratejileri, tarihin derinliklerinde gizlenmiş 
olan cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarının nasıl açıklandığı ve ortaya çıktığını 
imgelemektedir. Tarih, nötr insan üzerine yazılmamış ve kurgulanmamıştır. İnsan 
varolduğu günden bu yana cinsiyet üzerine gelişen retoriğin açıklanmasına çalışmış ve 
çalışmaktadır. Bu çerçeveyi çizerken bilgi ve iktidar kavramları aydınlatıcı ve yol gösterici 
olmaktadır. Yüzyıllar boyunca cinsiyet olarak ele alınan ve tartışılan konunun evrilerek 
toplumsal cinsiyet tanımlaması, ataerkil söylemin eleştirel bakışla karşılanmasına 
rastgelmektedir. 

 İktidar, bu konu bağlamında iki yönlü olarak ele alınacaktır. Birinci yön, kadın-
erkek arasındaki güç oluşumu ya da toplumların biçtiği roller üzerinden değerlendirme, 
ikinci yön, toplum yönetiminde söz sahibi olanların bu konuya bakış açıları olacaktır. 
Çalışmada, cinsiyetin / beden üzerinden tarih dışı anlamda ele alınması ile aklın 
tarihsel bir olgu olarak değerlendirilmesinin nedenleri, cinsiyet üzerine farklı 
düşünmenin tarihsel verileri, iktidarla / bilgi bağlamında toplumsal cinsiyete bakış 
açıları değerlendirilecektir. Ayrıca, kadın erkekten farklı mıdır? Bu durum cinsel 
farklılığın özü sayılabilir mi? Bu fark yapay mıdır? Yoksa doğal mı? Beauvoir’in bu 
sorulara kendi düşün dünyasında bulduğu yanıtlarla ve onun bakış açısı ile getirdiği 
eleştirel yaklaşımlarla, cinsiyet / toplumsal cinsiyet / iktidar ilişkileri ortaya konulmaya 
çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, ataerkil söylem, toplumsal cinsiyet, iktidar. 
Bilim  Alanı: Siyaset Bilimi.

Toplumsal Cinsiyetin Tarihselliği ve 
İktidarla Olan İlişkisi Üzerine

-BEAUVOIR’IN 
ELEŞTİREL YAKLAŞIMLARI-
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 GENDER HİSTORY AND ITS RELATİON TO POWER POİNT
–BEAUVOIR’S CRITICAL APPROACHES-

 Abstract 
 Societies in the depths of the history of gender control strategies that are hidden 
in the concepts of gender and how gender as described in and out will be indicated. 
We examined human history, neutral and overwrite. Since human exists on developing 
gender worked to rhetoric. While drawing this frame information and concepts of 
enligtening and guiding power. Throughout the centuries, as discussed and discussed 
the topic of gender in its eleventh meeting with patriarchal gender identification, 
discourse is critical.

 The ruling, in the context of this topic will be discussed backand fort. The first 
course, the formation of power between womwn and men or societies through 
assessment, appraisal, roles, the second course, those who have a say in the management 
of community perspectives on this issues. In the study, gender / body the taken up with 
non-sense through the mind as a historical phenomenon on the different causes of, 
gender evaluation of historical data, power / knowledge will be considered in the context 
of gender perspectives. Also, how is it different from men and women? The essence of 
this condition include sexual diversity? This difference is artificial? Or natural? Think 
about these questions in your own World of Beauvoir found in responses and brought 
critical approaches with his perspective, sex / gender / power relationships that has 
persisted.

 Keyword: Sex, patriarchal discourse, gender, power.   
 
 TARİH EKSENİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET

 Toplumsal cinsiyet kavramı bilimsel olarak 1970 yılında ele alınmış olmasına 
rağmen toplumsal rollerin tanımlanması ile örtüşen kamusal alan – özel alan 
bölümlemesinin en geniş anlatımı Jean-Jacques Rousseau tarafından 1750 yılında 
yapılmıştır. Düşünür, kadınları tamamen doğallaştırır, “kadın” ve “anne”yi birbirinin 
içinde eriterek kadınların bağımlılıklarını ve toplumsal görünmezliklerini inşa eden 
çalışmalar kaleme almıştır. Rousseau’ya göre aile, genel iradenin kurulması için gerekli 
olan tarafsızlığa ulaşamayacağı için toplumsal sözleşmeye katılamaz. Hegel, Hume, 
Kant, Nietzche, Proudhon gibi 18. ve 19. yüzyıl düşünürleri Rousseau’nun izinden 
giderek “ayrı alanlar” düşüncesini geliştirmişlerdir. Bu ayrılığın en önemli işlevleri 
kadınların siyaset dünyasına katılmalarının önüne geçilmesi ve öteki kamusal alan 
olan iş piyasasına cinsiyetli bir çifte standartı sokmak olmuştur (Özgün, 2012, s.355). 
1750 yılında siyasal düşünceler tarihine giren tanımlama, 20. ve 21. yüzyılda toplumsal 
cinsiyetin önemli konularından biri olan “kamusal alan” ve “özel alan” tartışması halen 
devam etmektedir. 

 Toplumsal cinsiyet tarihsel sürekliliği içinde, toplumsal cinsiyet ve mekânla olan 
ilişkisi yani kamusal ve özel alan ayırımı,  kamusal alanı erkeğe, özel alanı ise kadına 
ait olarak işaretleyen aynı zamanda kamusal alanı akılla, yasayla, adaletle ve eşitlikle; 
özel alanı ise fedakarlık, duygular ve ayrımcılık ile anlatmıştır. Feminist söylemle 
devam eden tarih yazını kamusal ve özel alan ayrımını yerle bir etmek için “özel olan 
politiktir” (Cantek, 2015, s.163) argümanını ortaya koymuştur. Demokratik katılım, 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Dokuz Eylül Üniversitesi, 
İzmir Meslek Yüksekokulu, 
İktisadi ve İdari Programlar Bölümü



18

eşitlik, herkese açıklık, şeffaflık, çoğulculuk, inandırıcılık ve bunların hepsinin ortak 
bir paydası olan eleştirel akılcılık sayılabilir. Bu değerler üzerinde inşa edilen kamusal 
alanın, toplumsal cinsiyet açısından değerlendirildiğinde, bu değerlerden uzaklaştığı 
eleştirisi yapılan çalışmalarla da desteklenmektedir (Zabcı, 2012, s.113). 

 Kadınlarla erkekler arasındaki farklar üzerinde biyolojik yapının ve çevresel 
faktörlerin oynadığı rol hakkında ve bunların terminolojiye yansıması konusunda farklı 
görüşler vardır. Toplumsal cinsiyet terimini feministler, kadınlar ve erkekler arasındaki 
farklılıkların kültürel ve sosyal açıklamalarını vurgulamak üzere kullanmayı tercih 
ederken, bazıları ise cinsiyet terimini politik olarak yanlış buldukları için, kimileri ise 
iki terimi birbirinin yerine geçecek şekilde kullanır (Dökmen, 2012, s.18-19). İnsan 
varlığı ile başlayan cinsiyeti anlama süreci, modern retorik (1970) ve postmodern retorik 
açısından (1990) ayrı ayrı ele alınmış ve tarihsel süreçte konunun bir parçası olmuştur. 
Foucault, toplumsal cinsiyetin açıklanmasının önemini, toplumu savunmak olarak 
açıklamakta ve cinsiyet ile iktidar arasındaki ilişkilerde mikro düzeyden, makro düzeye 
nasıl geçilebileceğinin ipuçlarını toplumsal cinsiyet konusu ile ilişkilendirmektedir 
(Foucault, 2013, s.15). 

 Toplumsal cinsiyet değişik yönleri ile birçok düşünüre ilham kaynağı olmuştur. 
Rice, bireyin kadınsı ve erkeksi olması ile psiko-sosyal yönleriyle ele almış, Lips ise, 
kadın ve erkekten toplumun beklentileri içinde kültürel yönüyle söz etmiş, Deaux, 
Under ve Crawford, kadın-erkek ilişkilerinin biyolojik mi? kültürel mi? olduğu gerçeği 
üzerinden ortaya koymaya çalışmışlardır (Dökmen, 2012, s.20-21). 

 Birinci dalga feminizm 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başından Birinci 
Dünya Savaşı’nın sonuna kadar olan dönemi kapsar. Bu dönemde, cinsiyet üzerindeki 
çalışmaların arttığı, siyasal demokrasinin geliştiği ülkelerde kadınlar, erkeklerin ve 
çocuklarının sahip oldukları hakları kendileri için de talep etmeye başlamışlardır 
(Özgün, 2012, s.350). İkinci dalga feminizm 1960 başlarında kadınların özgürleşmesi 
teması ile yaygınlık kazanmıştır. İkinci dalga feminizmin temel tezi, kadının siyasal ve 
yasal haklarını kazanmasının kadın sorununu çözmediğinin vurgulanması ile feminist 
fikir ve tezler radikalleşmeye başlamıştır. Radikal feminist düşüncenin yükselişi, 1970 
yılından itibaren toplumsal cinsiyet kavramı ve çalışmalarının başlamasında da etkinlik 
göstermiştir. Toplumsal cinsiyet, isteklerin, hakların ve hak arayışlarının benimsendiği 
bir alana açılım sağlamıştır (Özgün, 2012, s.352-353). Kate Millett’in (1969) ifadesiyle 
“nüfusun yarısı olan kadınların diğer yarısı olan erkekler tarafından denetim altında 
tutulması” (Heywood, 2012, s.93) toplumlarda cinsiyetin kültürel gelişimi boyutunun 
tartışılmasını gündeme getirmiştir. Bu söylem, ev içi ve toplumsal hayatı yeniden 
sorgulamıştır.

 Özgürlük, güvenlik, sağlık hakkı gibi hakların temelinde yaşama hakkı için bir 
kişinin ya da grubun salt cinsiyeti nedeniyle herhangi bir şiddete maruz kalması 
insan hakları ihlalidir. Toplumsal cinsiyet temelli şiddet kavramı ilk kez Birleşmiş 
Milletler (BM) tarafından 1993 yılında ele alınmıştır. 1979 yılında kadının insan 
hakları sözleşmesi olarak bilinen BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi (CEDAW) kabul edilmiş ve 1981 yılında yürürlüğe girmiştir. Toplumsal 
cinsiyet açısından CEDAW “…taraf devletler özellikle arasındaki konularda kadın-
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erkek eşitliği esasına dayanarak eğitimde erkeklerle eşit hakka sahip olmalarını sağlamak 
için kadınlara karşı ayırımı önleyen bütün uygun önlemleri alacaktır” (Memiş, 2015, 
s.180-185) ifadesini kullanmıştır. Ulusal ve uluslararası anlaşmalarla, toplumsal 
cinsiyeti sadece anlamak değil, kadın-erkek yaşam hakkının elde edilmesi ile yaşam 
boyu toplumsal hakların cinsiyet açısından “eşitlik”  bağlamında değerlendirilmesinin 
“toplumsal güce” nasıl dönüşebileceği işaret edilmeye çalışılmıştır. 

 Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet

 Uzun süre egemen iktidarın özelliklerini oluşturan ayrıcalıklardan biri yaşam ve 
ölüm üzerindeki haklar olarak benimsenmiştir. Bu biçimsel olarak, Romalı aile reisine 
çocuklarının ve kölelerinin yaşamını “kullanabilme” hakkını veren eski patria potestast’tan 
türemiştir; baba onlara yaşamlarını vermiştir, geri alabilir. Klasik kuramcılarda 
ortaya çıkan yaşam ve ölüm üzerindeki hak, bunun oldukça yumuşatılmış biçimidir. 
Cinsiyetlerle ilgili tarihsel süreçte klasik çağdan bu yana iktidar mekanizmalarında derin 
bir dönüşüme tanık olunmuştur. Cinsiyet üzerindeki iktidar XVII. yüzyıldan itibaren 
belli başlı iki biçimde gelişmiş, bu biçimler karşıt sav değildir; daha çok bir bağıntı 
kümesinin birbirine bağladığı iki gelişim kutbunu oluştururlar (Foucault, 2013, s.96). 
Cinsiyetler, bir makine olarak ele alınan bedeni merkez almıştır. Bu bedenin terbiyesi, 
yeteneklerinin artırılması, güçlerinin ortaya çıkarılması, yararlılığıyla itaatkarlığının 
koşut gelişmesi, etkili ve ekonomik denetim sistemleriyle bütünleşmesi, bütün bunlar 
disiplinleri şekillendiren iktidar yöntemleriyle sağlanmıştır. İnsan bedeninin anatomo-
politikası (Foucault, 2013, s.98-99) olarak kabul görmüştür. 

 Toplumsal cinsiyetin inşası, bedeni, cinsiyet ve kimlik kategorilerini sabitleyen 
iktidar ilişkilerinin normatif işleyişi içinde gerçekleşir. Bu bağlamda, toplumsal cinsiyet 
tartışması, iktidar ve beden politikaları tartışmasıyla birlikte anlamlı bir zemine oturan 
tarih yüklü bir alandır (Arpacı, 2012, s.131). Toplumsal cinsiyetin zemini aynı zamanda 
feminist çalışmaların 20. yüzyılın sonlarında farklılaşmasını da beraberinde getirmiştir. 
Değişik ideolojilere göre çeşitlenen feminist görüşler, toplumsal cinsiyetin değişken 
bileşkelerinin neler olabileceğini de formüle etmeye çalışmışlardır.

 Feminizm, diğer ideolojilerden ve toplumsal hareketlerden farklı temel bir kategori 
olarak toplumsal cinsiyet hiyerarşisini öne çıkarmıştır. Toplumlar, toplumsal bütünün 
tamamı itibariyle her iki cinsiyete bölünmüş ve genellikle hiyerarşik işlevler vererek 
biyolojik farklılaşmayı belirleyen bir yapı oluşturmuşlardır. Bu toplumsal yapı kültürel 
olarak dişiye, onu toplumsal bir kadına dönüştürecek bir “kadın” toplumsal cinsiyeti 
dayatırken; erkeğe ise onu toplumsal bir erkeğe dönüştürecek “erkek” toplumsal 
cinsiyeti dayatmıştır. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet, kadın ve erkek olma özelliklerinin 
toplumsallaşma süreci içinde nasıl edinildiğini anlatan bir kavram olarak literatürdeki 
yerini almıştır (Özgün, 2012, s.356). 

 Toplumsal Cinsiyet Rolleri 

 Toplumsal cinsiyet rolü, toplumun tanımladığı ve bireylerin yerine getirmelerini 
beklediği cinsiyetle ilgili bir grup beklentidir (Dökmen, 2010, s.28). Kız ve erkek 
çocuklar sosyalleşme süreciyle, çeşitli nesneleri, etkinlikleri, oyunları, meslekleri ve hatta 
kişilik özelliklerini onlar için “uygun” ya da “uygun değil” olarak ayırt etmeyi öğrenirler. 
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Aynı zamanda toplumsal cinsiyet rolleri kadınlığın ve erkekliğin sosyal ortamlarda 
ifade edilişidir. Rice, erkek için uygun olduğu düşünülen erkeksi (maskülen), kadınlar 
için uygun olduğu düşünülen davranışlar ise kadınsı (feminen) cinsiyet rolleri olarak 
adlandırmıştır (Dökmen, 2010, s.31). Çocukluktan itibaren kültürel olarak “cinsiyete 
uygun” olarak tanımlanan kuramlar bağlamında toplumsal cinsiyet şeması içinde kadın 
ve erkek arasındaki ayrımı vurgulayan bir kültür içinde büyüyen çocuklar, kendileri 
ve diğerleri, hatta nesne ve olaylar hakkındaki bilgileri, aldıkları cinsiyet çağrışımına 
göre işlemeyi öğrenirler (Dökmen, 2012, s.68-69). Aslında yapılan, cinsiyetlerin 
toplumlaştırılmasından başka bir şey değildir. 

 Toplumsal cinsiyet kavramı toplumların özelliklerine göre incelendiğinde, 
etnografik bir anlatım içinde, etnografik tipleştirmenin genel anlatısını oluşturur. 
İnsanbilimci ve etnografik üslup arayışı ile feminist kuramların birarada incelenmesi 
değişkenlik gösteren rollerin nedenlerinin anlaşılmasında yardımcı olabilecektir 
(Lughod, 2004, s.17). Kadına ve erkeğe toplumun biçtiği roller belirli dönemlerde 
değişmeye başlamıştır. Örneğin, özel alandan sosyal alana çıkan kadın birçok konuda 
olduğu gibi siyasal alanda da çalışır duruma gelmiştir. Araştırmacılar, kadınların siyasal 
rollerine yeni bir gözle bakmaya, geçmişte örneğin sınıfsal kimlikle siyaset ilişkilerini 
inceledikleri gibi cinsel kimlik– siyaset ilişkisini de araştırmaya başlamışlardır (Bogdanor, 
1999, s.156).

 Cinsiyet rolleri, ona dayalı işbölümünün yarattığı iktidar ve otorite ilişkilerinin 
kurgulanma ve işleyiş biçimlerinin ortaya çıkardığı özgün bir toplumsal pratiğe işaret 
eder. Kim ne yapıyor? Kim neye hangi kaynağa sahip? Kim karar veriyor? Nasıl karar 
veriyor? Türünden sorular bu pratiği somutlaştırmaya yardımcı olur (Özgün, 2012, 
s.356). Toplumlarda cinsiyetlere rol vermek aslında bu soruların cevaplarını aramak ve 
bulmak anlamına gelmektedir. 

 TOPLUMSAL CİNSİYETİN İKTİDARLA OLAN İLİŞKİSİ

 Aydınlanma düşüncesi ve aydınlanma projelerinin ardında akla duyulan güven, 
18. yüzyılı farklı kılan tarihsel ve toplumsal olarak belirlendiği düşünülen, bütün 
toplumsal özneler, milletler ve bireyler için geçerli ve gerçek, evrensel bir öz taşıyan 
akıl kavramıdır. Aydınlanma düşüncesinin temel idealleri olan özgürlük ve eşitlik 
idealleri yeni evren anlayışının siyasal ve toplumsal düzlemdeki yansımaların göstergesi 
açısından son derece önemlidir. Kadın ve erkek bir akla dayalı olarak siyasal ve toplumsal 
düzenin yani en doğru, en mükemmel siyasal ve toplumsal düzenin yeryüzünde 
gerçekleşebileceğine inanarak hareket etmişlerdir (Küçükalp, 2011, s.161-162). Peki en 
mükemmel siyasal ve toplumsal düzen elde edilmiş midir? Ortak cevabın hayır olması 
tartışmanın sürdüğüne işaret etmektedir. 

 Bütün evrensel kavramlarda olduğu gibi, evrensel “iyi” düşüncesini de tartışmalı 
hale getiren tarihselcilik ile birlikte, iyi artık tarihsel olarak belirlenen, insanların 
tarihsel konumlanışlarına göre algıladıkları rölatif bir kavrama dönüşmüştür 
(Küçükalp, 2011, s.175). Anlatılar, toplumsal cinsiyet kavramının gelişim sürecinde, 
tarihsel konumlanmasına bağlı olarak iktidarla olan ilişkisinde sorunlu yönlerin olduğu 
ortadadır. Toplumsal cinsiyet / kimlik teorisinin merkezinde, birey ve grup arasındaki 
ilişkinin nasıl tanımlandığı, bireysel davranış ve grup davranışı arasındaki ilişkinin ne 
olduğu, genel olarak gruplar arası davranış ve süreçlerin nasıl tanımlandığı sorularının yer 
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aldığını söyleyebiliriz. Psikolojik düzeyde, kimlik kategorilerinin özelikleri ve anlamına, 
kimlik seçiminin ardındaki güdülere ve kimlikleri harekete geçiren davranışsal alanlara 
odaklanan bu yaklaşım, toplumsal düzeyde, kimliklere yol açan durum ve bağlamlarla, 
kimliklerin gruplar arasındaki iktidar ve güç ilişkilerine bağlı olarak nasıl ifade edildiği 
ve harekete geçtiğiyle ilgilenmiştir (Özdemir, 2012, s.173). 

 İktidarların, kadınlık ve erkeklik rolleri ile tanımlanmış, tabii olmaktan çıkarılmış 
ve sosyal bir olguya dönüştürülmüş cinsiyet ayrımı, iktidarlar aracılığı ile toplumda 
erkeklerin kadınlar üzerinde baskısı demek olan siyaseti üretmiştir. Sosyal ilişkilerde 
belli bir eşitsizliği cinsiyet açısından yaratmayan yasa/uygulama bağının olamayacağı 
öne sürülmüştür. İktidar bağlamında, erkek egemenliği, hiçbir toplumun gerçek 
anlamda demokratik sayılamayacağını düşündürecek biçimde, bir ilk baskıyla ortaya 
çıkmış ve sürmüşse, dünyayı ve siyasal iktidarı kavramının yolu, erkeklerin kadınlar 
karşısındaki keyfi-iktidar üstünlüğünü sorgulamaktan geçer (Akal, 1994, s.159-160).

 İktidarların Cinsiyeti

 Cinsel kimliğin siyasal çözümlemesinde anlamlı bir etken olarak ortaya çıkması, 
toplumsal cinsiyet kavramının gelişimi ile kadınlar hakkındaki bazı önyargılar cinsel 
kimlik üzerine çalışma yapanlarla siyaset bilimcileri aynı noktada birleştirmiştir. 
Toplumsal cinsiyet kavramı tartışılmadan önce kadınların sıklıkla özel alandaki rolleri 
ve bu rolün siyasetin kamusal dünyasıyla uğraşmak açısından zaman ve ilgi bırakmadığı 
tezi sürekli işlenmiştir (Bogdanor, 1999, s.156). 

 İktidarın toplumsal yaşamı oluşturan tüm ilişkilere ve en küçük gözeneklere kadar 
sızması, bir taraftan iktidardan ne anlamamız gerektiği sorusunu önemli hale getirirken 
paradoksal bir biçimde verilecek yanıtı da zorlu bir uğraşa dönüştürür. Bu nedenle 
birçok önemli kavrama ilişkin ihtilaflı durum iktidar kavramına yönelik olarak da 
ortaya çıkar Daha da itilafın kendisi, ironik biçimde, bir iktidar sorunu ile yakından 
ilgilidir. İktidar ilişkilerini zorun ürünü olarak görenler kadar, rızayla ilişkilendirenlerde 
vardır (Şengül, 2012, s.41-42). Önemli olan toplumsal cinsiyet / iktidar ilişkisinde 
rızanın nasıl sağlanabileceğinin ortaya konulabilmesidir. 

 Demokrasi performansı, istikrar, maddi zenginlik ve yurttaşlığın tümü, devletin 
sonuçları ve ürünleri olduğu halde, demokrasi esas itibariyle, sürecin kendisiyle, 
yani kararların alındığından çok, kararların nasıl alındığı ile ilgilenir. Demokrasi 
özgürlüğün esasıdır yahut Rousseau’nun ortaya koyduğu gibi, özgürlük “bir kimsenin 
kendi kendinin egemeni olması” (Heywood, 2012, s.524) demektir. Katılıma ve 
dolayısıyla bütün doğrudan demokrasi biçimlerine temel itiraz, sıradan insanların 
kendi yararlarına akıllıca yönetmek için gereken zamana, olgunluğa ve uzman bilgisine 
sahip olmamalarıdır. Bu tezin ilk versiyonları, erdem sahipleri tarafından yönetilme 
yani bir filozof krallar sınıfının yönetimi fikrini geliştiren Platon tarafından ortaya 
atılmıştır. Siyasal hayatta işbölümüne imkan veren temsil süreçlerinin sağlanması, 
cinsiyetler açısından bu işbölümünün Platon’dan bu yana yeterince sağlanamadığı 
ortadadır (Heywood, 2012, s.525-526). Buradaki ikilem, bireyin yetkilendirilmesinin 
dengelenmesi anlamındadır. İktidarlar açısından bakıldığında yüzyıllar boyunca 
yetkilendirme erkeğe yapılmıştır. 

 Hiçbir dönemde, erkek hakimiyetinin zorlayıcı boyutu karşısında, kadının gerçek 
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bir rızasının bulunduğu söylenemez. İktidar ilişkisinde, kadına uygulanan bedensel ve 
ahlaki olumsuzluklar, onun savunma araçlarından yoksun bırakılması ve özgür düşünme 
imkanının yok edilmesi yüzünden, yönetenler zorlayıcı güç ve rızayı da belirlemişlerdir. 
Zorlayan ve boyun eğen arasındaki bağı kadınlık durumu açısından “yönetilen” olarak 
belirlenmesini de beraberinde getirmiştir (Akal, 1994, s.39). Toplumsal cinsiyet 
açısından kadınlık durumu, kadınlığın erkeğe göre tanımlanabileceğini savunmak 
değildir. Böyle bir savdan, kadının, kadınlık durumu hakkında hiçbir şey bilmeden, 
erkek üstünlüğüne boyun eğdiği yolunda aşırı sonuca varılabilir. Bu durum rıza 
bütünüyle ortadan kaldırılmakta ve kadın-erkek ilişkisi bir iktidar ilişkisi olmaktan 
çıkmaktadır. Ancak, iktidar ilişkilerinde, belli bir rızanın varolduğunu, ama varolan 
bu rızanın, inisyasyon ya da eğitim süreçlerinde görüldüğü gibi, erkek hakimiyetince 
belirlendiğini söylemek daha doğru olmaktadır (Akal, 1994, s.39-40). 

 İktidar konusundaki tartışma kadınlık durumu üzerine düşünenleri ikiye 
bölmüştür. Evelyn Reed, Bachofen-Morgan-Engels çizgisinde olanlar, anasoylu 
toplumların varlığından yola çıkarak, erkek hakimiyetli toplumdan önce, kadın 
hakimiyetli bir toplumun varolduğunu savunanlardır. Anasoylu toplumun, babasoylu 
toplumdan bütünüyle farklı bir sosyal mantık üstüne oturduğunu ileri sürer ve 
sosyal başlangıçta kadın hakimiyetinin önceliğini kanıtlamak için, toplumu toplum 
yapan ilk kuralları kimin koyduğunu sorarlar. Kadınlar mı, erkekler mi? Reed, gerek 
analığın getirdiği yükümlülükler, gerekse diğer analarla işbirliği yapabilme özelliğinden 
dolayı toplumlardaki koruyucu önlemleri yani hukuk alanındaki temelleri kadınların 
oluşturduğunu iddia eder. İktidarların oluşmasında da kadının üretici ve kültür yaratıcı 
rolünün olduğu imgelenir (Akal, 1994, s.50-52). Özellikle destekleyen düşünür sayısı 
çok olan (Rousseau, Marx, Mill v.d) ataerkil toplumlardaki iktidar ilişkileri erkeğin 
hakimiyetinin gerçekliği üzerine kurgulanmıştır. 

 Toplumsal Cinsiyet ve Politik Eylem: Postmodern Bir Perspektif

 Modern politik yaşamın paradoksal ya da modern politikanın tehlikesi, istikrarın 
ilgi kopukluğu üretmesi olarak anlatılır. Şiddetin en denge bozucu unsur olduğu ve bu 
tehditlerden korunan vatandaşların toplumda politikaya duydukları ilgiyi tamamen 
kaybettikleri aydınlanma çağından bu yana açıklanmaya çalışılan politik eylemler olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Runciman, 2014, s.49). Toplumsal cinsiyet kavramını sadece 
moderniteye has bir inşa süreci içinde olduğunu varsaymak doğru değildir. Bu sürecin 
18. ve 19. yüzyıl ile sınırlandırmadan modern öncesi çağı içerdiği gibi, modern ötesi 
süreci de içine aldığı bilinmektedir (Arpacı, 2012, s.132). Norbert Elias’ın “Ortaçağ 
toplumu, bir davranış modelinin belirli bir toplumsal merkezden çıkarak zamanla 
bütün toplumu etkisi altına alabilecek şekilde yapılanmıştır” ifadesi modern çağın 
toplumu ve toplumsal yapısı açısından ipuçlarını vermiştir (Arpacı, 2012, s.146).
Modernite ötesi olarak kabul gören postmodernizm, çoğulculuk ve çeşitlilik olarak 
anlatılmaktadır. Postmodernizm, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarını da 
yeniden ele alır, tarihin modernizm ile bir yere doğru gittiğini ama bu fikrin çöktüğünü, 
dünyadaki esneklik, çeşitlilik, hareketlilik ve dönüşümle birlikte bu kavramların toplum 
yaşamında dönüştürüldüğünü ve yeni bir döneme girdiği “yaşamın çözümlenmesi” 
olarak ifade bulduğu söylenmektedir (Giddens, 2013, s.152-153). 

 Feminizm gibi postmodernizm de, toplumsal cinsiyet açısından tartışmalarda 
sıra dışı bir yer işgal etmektedir. Postmodernizm, modernist mirasın temel kabullerini 
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sorgulayan radikal bir harekettir. Postmodernist eleştiriler, aydınlanma felsefesinden 
beri erkek yani özne temelinde tanımlanmış ve tamamen insan-merkezci bir yaklaşımla 
cinsiyetleri epistemolojik açıklamaya yöneliktir. Feminist ve postmodernist eleştiriler, 
bu insan-merkezciliğe saldırılarından birbirine yaklaşmış ve bu yüzden özellikle “eril” 
bilimleri hedef almıştır. Toplumsal cinsiyeti, postmodernizm entelektüel ve çağdaş 
tarihsel ve teorik açıdan ele almıştır. Postmodernizm, aydınlanmacı felsefenin rasyonel-
irrasyonel ve özne-nesne gibi temel dikotomilerine (Hekman, 2016, s.10) karşı çıkar. 
Postmodern yaklaşım, cinsiyetlerin toplum içindeki yerlerini sorgularken, çeşitli bilim 
dallarından ve argümanlarından yararlanır.

 Özellikle, iktidar ve toplumsal cinsiyet konusunda postmodernizm Culler’in 
yorumunu önemser (Hekman, 2016, s.11-13):  Culler, “Kişinin bindiği dalı kesmesi 
gündelik hayatta insanlara kendini tehlikeye atmak olarak görünse de, Neetzche, Frued, 
Heidegger ve Derrida böyle görmez; zira üzerine düşülecek hiçbir zeminin olmaması ve 
en keskin görüşlü eylemin bile gözü kara olabilmesi nedeniyle, onlar insanlığın bin yıldır 
içinde barındığı katedral-benzeri büyük ağaçların hesaplı olarak söküldüklerinden veya 
yapı bozumuna uğratıldıklarından şüphe ederler” ifadesi ile postmodern yaklaşımın 
cinsiyetlere bakış açısını imgeler. Toplumda da cinsiyetler arasındaki eşitsizliğin özellikle 
iktidar ilişkilerinde, kadın özelinde erkek egemen yapıdan dolayı söküp atılmalarının 
toplumsal cinsiyet açısından yarattığı olumsuzluklar postmodern siyaset içinde tartışılan 
bir konudur.

 Postmodern bakış açısı toplumsal cinsiyetin ifadelenmesi ve sosyal mekanizma 
içindeki algısına eleştirel bir yaklaşım getirerek konuyu açıklamaya çalışır. Toplumda, 
kadın üzerindeki tahakkümü tarihsel olarak ve maddi sistem içinde, üretim sistemi 
açısından toplumsal cinsiyet bağlamında normalleştirilerek ele alınması, toplumsal 
cinsiyete dayalı işbölümünde erkek söylemin hakimiyeti, aile içinde kadına biçilen 
rolün sömürü ilişkisi olarak tanımlanması, kadın emeğinin karşılıksız ve niteliksiz 
görülmesi, ekonomik olarak sömürüye maruz kalanların kadınlar olması ve bu 
ilişkilerden ideolojik ve kültürel bir düzlemin oluşumu (Öğütle, 2012, s.52-54), 
toplumsal cinsiyetin özelinde kadının tek bir gerçeklikle anlatımının olanaklı olmadığı 
savını ortaya koymuştur.

 Cinsel kimlik ve siyaset ilişkisine yönelik araştırmalar postmodern siyasetin, kadın 
seçmene ilişkin tutucu ve siyasete uzak (apolitik) portrede ele alınmasını ciddi bir 
meydan okumayla eleştirir. İktidar ilişkisinde, Avrupa’da yapılan araştırmalar cinsel 
kimlik uçurumunun varlığına ilişkin kanıtları ortaya koymuştur. Kadın ve erkeklerin 
farklı yaşam tarzlarının ve deneyimlerinin toplum içinde iktidar ilişkilerini de etkilediği 
düşünülmüştür (Bogdanor, 1999, s.158). Collins “farklı ezilmeler arasında hiyerarşi 
yoktur” (Yazıcı, 2016, s.63) ifadesinde toplumda kadın erkek cinsiyet açısından 
tecrübelerin ayrıştırma yapmanın ölçülemez bir durumu oluşturduğunu anlatırken tek 
bir gerçeklik ile sorunlara çözüm bulunamayacağının altını çizmektedir.

 BEAUVOIR’IN KADINLIK DURUMUNA YAKLAŞIMLARI

 Simone de Beauvoir (1908-1986) Fransız romancı ve deneme yazarı gençliğinde 
sosyalist harekete katılmış ve Jean-Paul Sartre’dan etkilenerek varoluşçu felsefe ile 
ilgilenmiştir. Les Mandarins adı yapıtı ile 1954 yılında Goncourt ödülünü kazanmıştır. 
Kadın (1949) ve Yaşlılık (1970) adlı yapıtlarıyla kadınların ve yaşlıların toplumdaki 
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durumunu eleştirmiş ve iktidar ile ilişkilendirerek alanında büyük yankılar uyandıran 
bir düşünür olmuştur.  (Çaha, 2010, s.568). Beauvoir, feminist yazın içinde varoluşçu 
felsefede kadın ve kadının toplumsal rollerdeki durumunu eleştiren söylemleri ile ön 
plana çıkmıştır. Oysa bu çalışmada, düşünürün toplumsal cinsiyet ile iktidar arasında 
nasıl bir ilişki kurduğu ve satır aralarında bu konuda verdiği mesajlar ele alınacaktır. 
Tarihte kadın hakimiyetli bir toplum yaşanmadığını, üstelik siyasal iktidar ve kadın 
kavramlarının birarada kullanılamayacak karşıt kavramlar olduğunu savunanların, 
Beauvoir’ın kadınlık durumu hakkındaki görüşlerine ekleyebilecekleri çok şey 
olmamıştır. Toplumun kadına özgü erdemler diye sunduğu her şey kadını, yapay bir 
farklılık alanı içinde tutsaklaştırmıştır.  Toplum kadını, erkek karşısında, öteki yapar, 
insan karşısında bir tür nesneye dönüştürür ve sürekli olarak tabiata ya da sözde kadına 
özgü bir duyarlılığa geri gönderir (Akal, 1994, s.93). Aslında Beauvoir, bu söylemlerinde 
“gücü” ve “kimde” olduğunu vurgulamaya çalışmıştır. 

 1960 yılında, kadını erkekten ayırmayı düşünen feminizmin esas gelişme noktası 
öğrenci hareketleri olmuştur. Kadınlar, bu süreçte ikinci dalga feminist dalgayı ortaya 
çıkarmış ve farklı amaç ve söylemlerle değişik ülkelerde sayıları binlere ulaşan grupların 
ortaya çıkmasına öncülük etmişlerdir. Bu tarihten sonra feminizm bir siyasal hareket 
olarak, hem teorik tartışmalarla hem de fiilen gerçekleştirdiği siyasal eylemlerle gelişme 
göstermiştir. Toplumsal cinsiyet kavramının gelişiminde bu akım ışığında öncü isim 
Simone de Beauvoir’dır. Feminizm ve toplumsal cinsiyet konusunda çalışma yapanlara 
“kadın doğulmaz, kadın olunur” sözü cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ile kadınlığı 
anlatmaya çalışanlara cesaret vermiş ilham kaynağı olmuştur. Cinsiyet çalışmalarıyla, 
toplum ve aile yaşamında cinsiyete dayalı ayrımların toplumlarda nasıl kurgulandığını 
ve kadının kendi konumunun nasıl algıladığı üzerinde durmuştur (Çaha, 2010, s.562-563). 
Feminist hareketler, esinlendikleri kaynaklar bakımından büyük ölçüde liberal akımın 
etkisinde başlamıştır. Mary Wollstonecraft, William Thompson, John Stuart Mill ve 
Harriet Taylor Mill’in savlarının ortak yanı, kadınlarla erkeklerin özgür insanlar olarak 
ortak bir doğayı paylaşmaları nedeniyle eşit oldukları tasarımıdır (Bogdanor, 1999, 
s.268-269). Eşitlik yönündeki entelektüel söylem, feminist akımların çeşitlenmesi ile 
farklı görüşleri de içermeye başlamıştır. Kadınların özgül bir biçimde ezilmelerinin 
sebebi biyolojik farklılıkları değil, erkeklerin tarihte bu farklılıklarla ilişki kuruş 
biçimidir. Beauvoir, “farklılık feminizmine karşı çıkar, çünkü biyolojik farklılığı 
yeniden anlamlandırmaya ve değerlendirmeye çalışan söylemler yaşadığımız ataerkil 
kültürde kadınların ikinci cinsiyet konumunda tutulmasını kolaylaştırır” der (Direk, 
2016, s.12). Anlatısına şu şekilde devam eder: “Toplumsal cinsiyet tarihsel bir olgu 
değil, bir norm olarak düşünülmelidir. Çeşitli tarihsel durumlarda toplumsal cinsiyetin 
etkilerini betimleyebiliriz ama felsefi bakımdan asıl sorun toplumsal cinsiyetin reçete 
edilmesi veya dayatılmasıdır. İktidar, siyasal egemenlik ve genel bir biçimde “güç” ve 
“kudret” anlamında kullanılmaktadır. İktidarla toplumsal cinsiyet ilişkisi arasındaki 
bağ,  modernliğin kadınlara açtığı kamusal alanın geleneksel rollerle onları yine 
hapsettiği kadın-erkek toplumda eşitliğin olmamasıdır” der (Direk, 2016, s.18-19).
Bachofen, “güçlü kuvvetli kadınların oluşturduğu kabile ve ırklara, bir kadın toplumunun 
altın çağına ilişkin mitoslar aslında erkek kültürünün ürünüdür” açıklamasını yapar. 
Beauvoir, Bachofen ve Engels’in karşısında yer alarak, tarihte altın kadın çağı diye bir 
şey olmadığını ve yaşanmadığını belirtir. Soyun anadan geldiği ve anaların bu yüzden 
daha saygın bir konumda oldukları toplumlarda bile, ona göre kadın erkeğin önüne 
geçememiştir. Toplumlar, başlangıçtan beri, hep erkek hakimiyetinde, siyasal güçte 
hep erkeğin elinde kalmıştır (Akal, 1994, s.64). Toplumlar kadınların omuzlarında 
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gelişmişlik gösterirken, tarih başarıları erkeklere yazmıştır. 

 Toplumsal Cinsiyet, Kadın Olmak ve İktidar

 Toplumsal cinsiyetin karmaşık bir yapılanma olduğunu ve belirli konularla 
anlatılmasının sığ olacağını söyler ve eleştirir. Toplumsal cinsiyetin kadınlara ve erkeklere 
göre tanımladığı meslekler ve bunların özellikleri ile anlatılmasına getirdiği eleştiride 
Beauvoir, kolay bir çözüm ve yaklaşım olarak bakar ve doğru sonuçları doğurmayacağını 
da vurgular. Toplum içinde mesleki yönlendirmelerde yaptığı açıklama ilginçtir “bir 
kadın meslek edinmek ve o meslekte ilerlemek için öncelikle eğitim almalıdır, eğer 
yüksek bir eğitim almadıysa fiziksel olarak yorucu ve geliri düşük olan işler yapmak 
zorunda kalacaktır. Temizlik yapacak, çocuk bakıcılığı yapacak ya da fabrikalarda işçi 
olacaktır. Böyle bir durumda kendi evinin işlerini yapmak ve kendi çocuklarına bakmak 
hem daha kolay hem daha doyurucu ve keyifliyken çalışmayı seçmesi için çok özel bir 
nedeni olması gerekir…” (Soysal, 2016, s.37) demektedir. Esas olanın Kadın nedir? 
sorusunun yanıtında olduğunu ekler. Kadın Nedir? sorusuna şöyle bir yanıt geliştirir: 
“Varoluşçuluk felsefesi içinde toplumda serbest kişisel tercih hakkı aracılığı ile insanın 
kendisini keşfetmesi” olarak tanımlar (Kelly, 2012, s.287).

 Kadınlar pek çok konuda erkeklerden daha yetersiz olarak algılanırlar, bu nedenle 
de grup lideri olarak daha az seçilirler. Yeterli olmadıkları ve deneyimsiz oldukları için 
politikada ya da iş dünyasında hatta sadece araştırma amaçlı oluşturulan gruplarda 
bile lider olarak fazla seçilmezler; bu da kadınların gereken deneyimi kazanmalarını ve 
kendilerini göstermelerini engeller. Kadınların erkeklerden ayrıldığı noktayı kadınların 
daha demokratik ya da paylaşımcı bir liderlik stilini benimseme eğilimleri olmasıdır. 
Yani kadınların erkeklere kıyasla, astlarını karar verme sürecine daha çok katma 
eğilimindedirler. İktidar kavramı içinde liderlik özelliklerinin erkeksi terimlerle ifade 
edildiğini bu yönlendirmenin de kadını dışladığını belirtmektedir (Dökmen, 2012, 
s.166-167).

 Evrensel bir sosyal olgu olarak, siyasal iktidarın kadına karşı kurulması, kadının 
güçsüzleştirilmesinde erkek siyasetinin etkisi ve kolay kolay dönüşümü olmayacak 
bir süreç olarak anlatmaktadır. Kadın ve erkeğin, kendilerine ayrılan sosyal alanların 
duvarlarını kırmaları ve eşitlenmeleri, farksızlaşmaları olarak tanımlanabilecek bir 
devrim olarak görür. Siyasal iktidar ilişkileri ve onlara dayanan siyasal yapılanma 
sorgulanmadığı sürece, kadınların tarih içinde elde ettiği haklar ve özgürlükler, oyunun 
kurallarını hala erkeklerin saptadığı bir alanda, yüzeysel ve yapay kalmaya mahkum 
ilişkiler ağı olarak tanımlar (Akal, 1994, s.66). 

 Beauvoir, “Kadınları kamusal etkinliklerden yoksun bırakmak, ona erkeklere ait 
meslekleri kapatmak, tüm alanlarda onun yetersiz olduğunu iddia etmek ama tüm 
girişimlerin en hassası en ciddisinde, bir insanın şekillendirilmesinde, onlara güvenmek 
canice bir paradokstur…” (Soysal, 2016, s.54) ifadesi ile iktidar yani güç sahibi 
olabilmenin aileden başlayarak, siyasal iktidarlara kadar kadın için kolay olmadığına 
dikkat çeker. 

 Toplumsal Cinsiyetin Kadına Yönelik Politikaları

 Toplumlarda cinsiyetlere biçilen rollerde kadına yönelik eylemlerde, en çarpıcı 
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durumun seçme özgürlüğünün verilmemiş olmasında bulmaktadır. Toplumlarda 
kadınların seçme şansının en aza indirgendiği düşüncesini taşıyan düşünür, özgür 
seçim hakkının aile içinde ve toplumda verilmeyen kadının özgürleşme savaşımında 
iktidar mücadelesinde yer almasının olanaklı görülmediğini ortaya koymaktadır. 
Toplumda kendisini kabul ettiremeyen, saygınlık ve destek görmeyen kadının, 
erkeklerle aynı özgürlüğü yaşamasının nasıl gerçekleşebileceğini ve yönetimlerin bu 
konudaki eksikliklerini nasıl gidereceklerine dair politikalarını geleceğe yönelik nasıl 
geliştirdiklerini sorgularken aynı zamanda kadına dair değişmeyen politikaların cinsiyet 
temelli olmasını da yadırgadığını belirtmektedir (Soysal, 2016, s.43).

 Beauvoir’a göre, geleneksel kadın / erkek rol ayrımı, farklı ekonomik sistemlerde 
varlığını sürdürür. Sosyalist ülkeler deneyimi sayesinde, üretim ilişkilerini değiştirmenin, 
toplumu bu alanda dönüştürmek olmadığı görülmüştür. Her şeyden önce, kadınlar bir 
sınıf oluşturmaz, insanlar sınıf değiştirebilir, ama bir kadın “kadın” kalır. Beauvoir’ın 
burada varacağı nokta, sınıf mücadelesinin kendiliğinden, kadınları kurtaramayacağı 
savıdır (Akal, 1994, s.70). Her ne kadar biyopolitik anlatı olarak adlandırmasa da 
iktidarların erkeklerde olmasını normalleştirenlerin kadınlar olduğunu da belirterek en 
büyük eleştirilerini yine kadınlara yapmaktadır. Biyopolitik eşik, özellikle Ortaçağ’dan 
itibaren toplumları bir davranış modeli olarak belirli toplumsal merkezden çıkararak 
zamanla bütün toplumu etkisi altına alan erkeğin iktidarına karşı çıkamayan kadınların 
varoluşunun normalleşmesi olarak görülmüştür (Arpacı, 2012, s.146). 

 Kadın hareketleri, siyasal, ekonomik, sosyal alanlarda gelişme sağlamak, cinsiyet 
ve toplumsal cinsiyet ilişkilerine ilişkin genel bilgi düzeyinin giderek artması ve 
ataerkil fikir ve kurumlara olan desteğin erimesi olmuştur. Bu, birçok seviyedeki kamu 
politikası üzerinde, sonsuz olmasa da derin bir etki meydana getirmiş olan, kültürel bir 
değişimdir (Heywood, 2012, s.366). Beden politikalarına göre, kadın-erkek ilişkisinde 
yer alan cinsellik ve erkek iktidarının barınağı olan iktidar ilişkilerini doğurur. Hedefin, 
cinsel rollerin ayrımlaşmadığı toplum ve kültür yaratmaktır. Çünkü, iktidar ilişkileri 
toplumsal cinsiyet bağlamında erekler tarafından oluşturmaya devam ettikçe kadınların 
kamusal alana girmeleri bir şeyi değiştirmeyecektir (Özgün, 2012, s.360). Beauvoir, 
bu eleştirilerinde kadın hareketlerinin, toplumsal cinsiyet üzerinde olumlu etkileri 
yanında, iktidarlar üzerinde de baskı yaratacağını ele almaktadır.

 Modern toplumda erkek olmak ne demektir? Erkeklerle ilgili geleneksel baskılar 
ve beklentiler hızla değişen bir çağda nasıl dönüşmektedir? Toplumsal cinsiyet nasıl bir 
düzen kurmaktadır?  Cinsiyetler arasındaki eşitsizlikleri biyolojik indirgemecilik olarak 
kabul etmenin doğru olmadığını kadın-erkek-toplum üçgenindeki karmaşık sorunların 
bu kadar basit algılandığı için gerektiği gibi çözümlenemediği savını ortaya koyar. 
İktidarlarında yardımı ile erkeklerin kadınlar üzerinde baskı politikaları uyguladıklarını 
savunur (Giddens, 2013, s.510).  
 
 BEAUVOIR İÇİN SIRRIN ANAHTARI: VAROLUŞÇU DÜŞÜNCE ve 
İKTİDAR MÜCADELESİ

 Beauvoir, Sartre’nin varoluşçu felsefesinden etkilenmiş ve bu felsefeyi kadın 
sorunlarına uyarlayarak varoluşçu bir feminist yaklaşımın oluşumuna olanak tanımıştır. 
Varoluşçu felsefeye göre, insanın gelir geçer bir “doğa”sı ve bir “öz”ü yoktur. Değişmeyen, 
genel geçer bir insan doğası olmadığı gibi, tüm insanların kaderini belirleyen genel 
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geçer biyolojik ve ekonomik durumlar da söz konusu değildir. Başka bir deyişle, tüm 
insanları açıklayan genel geçer kalıplar yoktur. Aksine, varlık denen şey bir süreç içinde 
insanın bilincine bağlı olarak gelişen bir şeydir. Bu düşünceden hareketle varoluşçular 
her insanın kendi özünü kendisinin oluşturabileceğini, insan özünün oluşum sürecinin 
dolayısıyla tarihsel bir süreç olduğunu kabul ederler. Varoluşçu düşünce, insanüstü ya 
da insan dışı tüm faktörlerin, insanın oluşum sürecindeki etkisini reddederek, insanın 
varoluşunu onun kendi içsel dinamiği olarak kabul etmektedir (Çaha, 2010,s.569). 

 Varoluşçu yapı, kadınla-erkek arasındaki sosyal rol farklılığını yeniden ifade 
etmekte ve orada kalmaktadır. Neden sosyal rol farklılığı böyle oldu? Sorusu, sosyal 
varoluş kapısının ardında hala Beauvoir’ı bekler. Yüzyıllardır çözüm bulunamayan 
bu sorusuna, Beauvoir da çözemedi diye kimse kınayamaz. Kadına verilen rol, onun 
biyolojik farklılığına uyar ve erkek üstünlüğünü nesnelleştirir. Kadın-erkek farklılığı 
ancak sosyal düzlemde anlaşılabilir; sürü aşamasına geçildiği, kadınlarla erkekler 
birlikte sosyal oldukları anda ortaya çıkmış bir farklılık olduğu için Beauvoir kadınlık 
durumunu “kadın doğulmaz; kadın olunur” diyerek tanımlar ve kadın farklılaştırıldığı 
için farklıdır anlatısını geliştirir (Akal, 1994, s.94). 

 Eserleri arasındaki “İkinci Cins” adlı kitabı, Beauvoir’ın varoluşçu felsefeyi anlama 
ve anlatmada dünyaca tanınmasını sağlamıştır. Modern ve postmodern felsefenin 
sıkça kullanıldığı eserlerinde yalnızca kadını değil, insan varoluşunun tümünü ele alan 
ve değerlendiren kavramlarla anlatmıştır. Kavramlardan “kendini doğrulama” yani 
varlığını doğrulama “neden varım?” sorusunu sormakla başlayan süreç insan kavramını 
işaret ettiğini söylemektedir (Soysal, 2016, s.4).

 Kadınların siyasal hayata katılması için mücadele verenler, doğrudan doğruya bu 
siyasetin kadına karşı olup olmadığını düşünmek zorundadır. Hangi siyaset? Erkek 
gibi yapılan mı? Bazı kadınların davet edildikleri siyaset sahnesi mi? siyaset, genel 
olarak onları dışlayan bir sahnedir. İktidar mücadelesinde, erkek ilkelerinin belirleyici 
olduğunu vurgular (Akal, 1994, s.83). Varoluşçu-hümanist bir epistemolojiye bağlılığı 
nedeniyle kusurlu görülse de, günümüzde söylemler geçerlilik taşımaktadır. Ona 
göre, “kadın her zaman erkeğin “Mutlak’ının Ötekisidir” ben ve öteki ayrımı eşitlikçi 
değildir. Bu yüzden kadın her zaman bir tuhaflık olarak tanımlanır. Erkek, kadında 
doğa olarak ve hayat arkadaşı olarak ötekini arar (Hekman, 2016, s.126-127). Feminist 
kadınlarla birlikte, aynı zamanda cinsiyet ayrımını politik bir konu olarak ele alıp, 
sosyal ve siyasal bir mücadele olarak, “katılım”, “otonomi”, “rıza”, “adalet”, “kimlik” ve 
“hak” gibi siyasal söylemleri dillendirir (Çaha, 2010, s.563).

 Tüm dünyada kadınların erkeklerden daha az kazandığını, sıklıkla hukuki ve siyasal 
haklardan yoksun bırakıldığını ve çeşitli şekillerde kültürel dayatmalara maruz kaldığını 
yüksek perdeden duyurmaya çalışmıştır. Bu çalışmaları ile “modern kadın hareketinin 
anası” olarak tanımlanmakta ve dişi olmakla kadın olmanın farklılığı mücadelesini veren 
ilk betimleyici kadın olarak feminist tarihteki yerini almaktadır. Kendisi için sayfalarca 
yazılan yazılar karşısında, o ise kendisini sadece “ben bir kadınım” diye tanımlar (Kelly, 
2012, s.286). 
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 Kendi ve Öteki İlişkisinde Beauvoir’in Cinsel Farklılıklar Üzerine Düşünceleri

1940 yılında Beauvoir yazılarıyla entelektüel düzlemde görünür olmaya başlayan savaş 
sonrasının feminizminde yer almış, 1960’lı yıllarda Batı’da toplumsal bir harekete 
dönüşen eylemlerde söz sahibi olmuştur. Beauvoir, ataerkil topluma yönelttiği eleştiriler 
cinsiyetlerin eşitliğini temel alan bir görüşü üzerinde yükselmiştir. Eşitlikçi söylemden 
doğan feminist hareket 1960 ve 1970’li yıllarda Batı toplumlarını derinden etkilemiş 
ve erkek egemen toplumsal yapıları temelden sarsmıştır. Toplumsal yapıların tarihsel 
ve kültürel olarak belirlendiği ve bu nedenle de değişime açık oldukları savunulmuştur 
(Arpacı, 2012, s.66). Beauvoir’ı dönemindeki feminist düşünürlerden ayıran 
yönü, kendi ve öteki üzerine geliştirdiği kuramlarıdır. Toplumda öteki kavramının 
açıklanmasında şunları söylemiştir, “Ötekiler tarafından tanınma ya da tanınmamayla 
ilgili sorunlar kişinin kendisini tanımasında ortaya çıkan meselelerle ilintilidir. Kimlik 
arayışlarına politika denmesini kabul eder. İktidar ve politikanın aile içerisinde, dostluk 
ilişkilerinde ve kişisel yaşamın diğer kısımlarında işlemediği fikrini sarsmak amacıyla 
kullanmak üzere kişisel veya özel alanla kamusal veya toplumsal sistem alanı arasında 
örtük bir ayrım vardır” (Calhoun, 2014, s.163).

 Beauvoir, ötekileştirme ile ilgili görüşlerini şu şekilde açıklamayı uygun görmüştür: 
“Öteki varlık olmayı, erkekle suç ortaklığını reddetmek, kadınlar için üst tabakayla 
varılacak bir anlaşmanın sağlayacağı bütün üstünlüklerden vazgeçme anlamına 
gelmektedir. Derebeyi-erkek, uyruk-kadını maddi açıdan koruyacak, onun varlığını 
doğrulama işini üstüne alacak: Kadın iktisadi tehlikeyle birlikte, kendi ereklerini 
kimseden yardım almaksızın yaratmak zorunda bulunan bir özgürlüğünden de 
kaçmış olur böylece…” (Soysal, 2016, s.14). Öteki anlatısına şöyle devam eder: “Ve 
onun kadının muğlaklığı öteki kavramının muğlaklığıdır: O ötekiyle ilişkisi içinde 
tanımlandığı sürece insanın durumunun muğlaklığıdır… Öteki kötüdür ancak iyi için 
gerekli varlık onu erkeği iyiye dönüştürür. Bütüne onun aracılığı ile ulaşırım ancak 
o ayrıca beni buradan itibaren ayırır, o sonsuzun kapısı ve sonlu doğamın ölçüsüdür 
(Hekman, 2016, s.128).

 Beauvoir, toplumlarda kadının ötekileştirilmesini, “…anasoylu toplumda, 
kadının gerçek bir üstünlüğe ya da özgül iktidarlara sahip olduğu yolundaki görüşü 
reddederken, Levi-Strauss’un çözümlemesinden yola çıkarak, bu toplum tipinde de, 
kadının herhangi bir hakkın sahibi değil, aracısı olduğunu söyler. Dünyanın, kadınla 
erkek arasında, kadın aleyhine paylaştırılması açısından, yüzyıllarca toplumlar özde 
birbirlerinden farklı olmayan sistemler sunar. Yine de, karmaşık toplumlara göre, basit 
toplumlarda kadın karşıtlığını bütünüyle çıplak biçimde yakalamak mümkündür” diye 
ifade eder (Akal, 1994, s.73). 

 Beauvoir’in Eleştirel Yaklaşımı: Kadınlar ve Kendilerinin Yarattıkları Engeller

 Beauvoir “Kadını öteki varlık haline getiren erkek, dolayısıyla ondan derin bir 
suç ortaklığı ile yüz yüze gelecektir. İşte bu nedenle kadın, elinde somut olanaklar 
bulunmadığı, kendisini erkeğe bağlayan bağı karşılıklılığını düşünmeden hissettiği ve 
çoğu kez öteki rolünden doyum aldığı için özne olma hakkına sahip çıkmamaktadır” 
(Soysal, 2016, s.16) ifadesinde kadınların da bu ötekileştirmeyi, özellikle iktidar ilişkisi 
bağlamında kanıksadıklarını vurgulamaktadır. 
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 Kadınların kendilerinin kendilerine yarattıkları engelleri Beauvoir, nedensiz 
olarak ortaya atmamıştır. 1970 sonrasında yaptığı psikolojik çalışmalar, özellikle 
klinik araştırmaları toplamış ve önemli psikolojik eserleri incelemiştir. Stekel’den, 
Freud’dan gerçek psikanalitik bulguları örnek verir, hatta kendi çevresinde karşılaştığı 
ve konuşabildiği kadınların öykülerini dinleyerek çıkardığı sonuçlarla aynı olduğunu 
belirtmektedir (Soysal, 2016,s.70-71). Toplumsal cinsiyetin özellikle cinsiyetlerin 
toplumsallaştırılması ile iktidar ilişkilerindeki erkek egemen oluşuma dikkat çekmektedir. 
Kadınların iktidara mesafeli yaklaşımlarının toplumsal cinsiyet konusundaki psikolojik 
anlamda kendilerine dayatılan öğretilerden kaynaklandığını iddia etmektedir. Beauvoir, 
ailenin toplumsal bir kurum olduğunu ve kadınlığın ve anneliğin ise doğal dürtülerle 
açıklanamayacak toplumsal ve kültürel bir kurgu olduğunu söylemiştir. Tarihsel 
dönüşüm kadının geçmişte modern dünyada olduğundan daha farklı algılandığını, 
özellikle anneliğin oldukça derin dönüşümler geçirip bugüne geldiğini gösterir (Çeler, 
2012, s168-169).

 Beauvoir, kadınların kendilerine yarattıkları engelleri “İkinci Cinsiyet” kitabında 
detaylı bir biçimde anlatmıştır. Kitapta, felsefi, psikolojik, antroplojik, tarihi, edebi 
malzemeleri kullanarak kadının özgürleşmesinin önündeki en önemli engelin biyoloji 
ya da siyasal ve yasal kısıtlamalar, hatta kadının ekonomik durumu olmadığı, asıl 
engelin toplumda kadınlığın kuruluş biçimi olduğunu ileri sürmüştür. Beauvoir, 
yaptığı bu çalışma ile kadınların engelleri düşüncelerinde yarattıklarını, toplumda da 
uygulanmasına fırsat sağladıklarını eleştirel bir dille anlatmıştır (Özgün, 2012, s.352-353). 

 Eleştirilerine şu şekilde devam eder, “Bir cinsiyet olarak nesnelerin biçimlendirmekte 
zayıf kaldık fakat bu zayıflık bize tarihin mirasıdır. Ancak bu durum fazla sürmeyecek; 
yeni bir şeyler düzeni yaratarak yeni bir nesnelleştirme biçimi üreteceğiz” (Hekman, 
2016, s.133). İnsanların, karşılığında herhangi bir eyleme maruz kalma endişesi 
duymaksızın diledikleri her şeyi ifade etme hakkının cinsiyetler arasında da eşit 
olmadığını ve kadınların bu konuda ötekileştirildiklerini belirtir (Taylor, 2012, s.54).
Beauvoir “…ezerken, insan ezilen haline gelir. Erkekler bizzat egemenlikleri tarafından 
zincire vurulmuşlardır. Yalnızca onlar para kazandığından kadın çekler talep eder, 
yalnızca onlar aşkınlığı cisimleştirdiklerinden kadın erkeklerin tasarılarını ve başarılarını 
kendilerine mal ederek aşkınlıklarını onlardan çalmak isterler…” (Soysal, 2016, s.90). 
“Özgürlük, heves anlamına gelmez; bir duygu anın ötesine uzanan bir bağlanmadır; 
ama kararını sürdürmek ya da tam tersine, ondan vazgeçmek için, genel istencini 
kişisel davranışlarıyla karşılaştırmak yalnızca bireye kalmış bir iştir, duygu dışsal bir 
emre dayanmadığı zaman, korku olmaksızın samimiyetle yaşandığı zaman özgürdür” 
der (Soysal, 2016, s.55). Kadın nedir? sorusuna verilecek en etkin yanıtın ise toplumda 
kendisini öteki kabul etmeyen olarak nitelendirir.

 SONUÇ

 Toplumsal cinsiyet tarafsızlıkla ele alındığında, cinsiyetler arasında ikircikli bir 
söylemin ortadan kaldırılması için gereken üst anlatıyı geliştiremediği ortaya çıkmaktadır. 
Çağlar boyunca toplumlarda, kadın-erkek birlikte mücadele edilmesine rağmen, tarih 
erkeklerin iktidarları doğrultusunda oluşturdukları başarılarını yazmıştır. Demokrasi 
başta olmak üzere, siyasal alanda mücadele veren kadınlar, erkeklerle birlikte iktidara 
ortak olma konusunda taçlandırılmamışlardır. Toplumlar, yüzde elli kadın ve yüzde 
elli erkekten oluşmuş ve böyle sürmekte ise de, kadınların toplumların kalkınmasında, 
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gelişiminde, etkinliğinde, kalitesinde ve işlevselliğinde rol oynamadıklarını söylemek 
akılcıl bir yaklaşım olmayacaktır. Postmodern siyaset açısından değerlendirildiğinde, 
sadece kadın; sadece erkek gerçekliği yoktur. Toplumlarda, her ikisinin farklılıkları ile 
farkındalıklarını ortaya koyabilecekleri konular vardır. Günümüzde toplumlar, kadın 
ve erkeklerin birlikte oluşturacakları farkındalıklar ile yol alabileceklerdir.

 Yüzyıllar boyunca, toplumsal cinsiyet açısından, kadınlar için öğrenilmiş bir 
çaresizlik bulunmaktadır. Başarı, mutluluk, esenlik, güvenlik gibi konularda yapılan 
çalışmalarda erkekler, kadınlar tarafından da öncelenmiştir. Çünkü uzun yıllar boyunca, 
adı toplumsal cinsiyet olarak konulmamış olsa da, değişik ifadelerle konu kadın-erkek 
eşitliği olarak değil, erkeklerin toplumsal başarıları üzerinden anlatılmıştır. Olanakların 
toplumlarda erkeklere sağlanması ile kadınlar da ister istemez başarı gibi unsurları 
kendi dikotomilerinde erkeklere mal etmişlerdir. Aslında varılan sonuç, Beauvoir’ın 20. 
yüzyılın ortalarında söylediği “kadınların kendi kafalarında yine kendilerinin yaratığı 
engellerdir”. Düşünür, toplumlarda özellikle kadınların istenilen ölçüde söz sahibi 
olamamalarını iktidar ilişkilerinde görmektedir. İktidarların toplumlarda oluşturduğu 
algı ile kadınların da birçok konuda kendilerinin yine kendilerine engel olduklarının 
altını çizmektedir. Önemli olan, kadın-erkek çeşitli konularda kafalarımızda 
yarattığımız engellerin kaldırılması ve günün gerçekliklerine uygun olarak birlikte 
hareket edebilmenin, toplumsal cinsiyet / iktidar ilişkisinde sağlanabilecek başarının 
“mutlu toplum” için anahtar olduğunu görebilmektir. 
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 Bu yazıya başlamadan önce aklımda başka bir 
konu  vardı. Ama konunun sıcaklığı ve aciliyeti beni 
bu konu hakkında yazmaya yöneltti. Konumuz 
müftü  nikahı.

 Kısaca Osmanlıda ve Cumhuriyet Devrimleri 
ile birlikte nikahın gelişimine bir bakalım.

 Öncelikle İslam Hukukunda nikah akdi dini 
bir akit değildir. İslam hukukunda nikah akdini 
bir din adamının yapması veya nikah sırasında 
bir din adamımın hazır bulunması zorunlu 
değildir. İslam  hukukunda nikah akdi medeni bir 
sözleşmedir. Kadın ve erkeğin irade beyanlarını iki 
şahit huzurunda  belirtmeleri ve kadına ödenecek 
mihrin tespit edilmesi halinde nikah geçerli olur.
Osmanlıda klasik dönemde nikah bizzat kadılarca 

veya kadıdan alınan izin ile imamlarca kıyılırdı. Bu 
zaman içinde bir örfi hukuk kuralı haline geldi. 
İmamların nikah kıyması ancak 1881 yılında Sicilli 
Nüfus Nizamnamesi ile yasallaştı.

 1869 dan 1878 e kadar yazılan Mecelle de 
aile hukuku alanını şeriata bırakmaya devam etti. 
Osmanlıda Aile Hukuku ile ilgili ilk düzenleme 
1917 Aile Hukuku Kararnamesidir. Bu kararname 
iki kitap ve 157 maddeden oluşmaktaydı. 
Evlenmede ilk kez bir yaş sınırı belirlenmekteydi. 
Erkeklerde 18, kadında 17 yaş sınırı getiriliyordu. 
Kararname evlilikten önce nikahın ilan edilmesi 
şartını getiriyordu. Çocukların hiçbir şekilde 
zorla velileri tarafından evlendirilemeyeceklerini 
belirtiyordu. Ayrıca şiddet ve baskı ile yapılan 
evlilikleri geçersiz sayıyordu. Evlenmeden evvel 
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evliliğe engel bir durumun olup olmadığının 
araştırılmasını şart koşuyordu. Bulaşıcı hastalıkları 
ve kocanın nafaka bırakmadan ortadan kaybolmasını 
kadın için boşanma sebebi görüyordu. Erkeğin 
birden fazla kadın ile evlenmesini ilk kadının 
onayına bağlıyor ve çok eşliliği sınırlandırmak 
istiyordu. Gayrimüslimlerde çok eşliliği tamamen 
yasaklıyordu. Bu kararname İttihat ve Terakkinin 
attığı laik birkaç adımdan biriydi diyebiliriz. Bu 
kararname  Hatay Cumhuriyetinin anavatana 
katıldığı 1939 yılına kadar orada da uygulandı. 
Ancak bu kararname çok eşliliği yasaklamıyor, mehir 
dışında kadına tazminat ödenmesi ve boşanma 
durumunda çocukların bakım ve gözetimi, vesayet, 
mal rejimi, nafaka hükümlerini düzenlemiyordu.
İlk çağdaş hukuk normlarında düzenlemeyi 1926 
tarihli İsviçre den alınan Türk Medeni Kanunu 
yapmıştır. Bu Cumhuriyet devrinde yapılan ve çok 
hukukluluğa son veren bir düzenleme olmuştur. 
Gayrimüslimler ve Müslümanlar kanun önünde 
aynı hak ve ödevlere sahip olmuşlardır. Medeni 
Hukuk alanında çok başlılık ortadan kalmıştır.

 Bu yeni kanun değişikliği   torba yasa ile 
getiriliyor ve Nüfus Hizmetleri Kanununda 
değişikliği öngörüyor. Bu bir değişikliği yapmak 
için arkadan dolanmadır. Ayrıca nikah kıyma 
yetkisini il ve ilçe müftülüklerine veriyor. 
Bu aşikardır ki müftü bu yetkisini imamlara 
devredecektir. Bir dinin ve mezhebin geçerli 
olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı nasıl bütün 
toplumu kucaklayıp bu hizmeti verebilecektir. 
Bu durum ileriki dönemlerde toplumda yeni bir 
ayrışma olarak karşımıza çıkacaktır. Bu toplumun 
işleyen dinamiklerine zarar verir, kırılmalara yol 
açar. Ayrıca toplumsal hayatın dini kurallara göre 
yönlendirilmesi Anayasanın Laiklik ilkesine de 
apaçık aykırıdır. Diğer dinler ve mezhepler biz 
de kendi nikahımızı kıymak istiyoruz deseler ne 
olacak ? Osmanlıda ki gibi çok hukuklu bir sistem 
mi yaratılacak ?

 Bu kanun değişikliği ayrıca ileride bu şekilde 
evlenen kişilerin müftü arabuluculuğu ile 
boşanmalarını mı getirecek sorusunu insanın aklına 
getirmiyor değil. Aile hukukunda arabuluculuk  
getirileceği ile ilgili çalışmalar yapıldığı açık. Bu, 
kadınların ileride şeri hükümler ile boşanmasını 
getirir mi ? Bu da büyük bir  soru işareti.

 Bir de işin erken yaşta evliliklere ön vereceği 
ve denetimin sağlıklı yapılamayacağı yönü var. 
Diyorlar ki müftülük bütün kayıtları takip edecek. 
Peki imama yetki verildiğinde bu işlemleri ve şartları 
tam olarak yerine getirdiğini kim denetleyecek ? 
Ayrıca aynı kişiye 2. veya 3. kez nikah kıyılmadığının 
veya kayıtsız nikah kıyılmadığının garantisi 
nasıl sağlanacak ? Müftü nikah kıyarken nikah 
memurunun cübbesini giyecekmiş. Müftünün 
veya imamın bunu bu şekilde uygulayacağı ne 
kadar mantıklı ve akla yakın, o da tartışılır.

 Bugüne kadar evliliğe başvurular ve nikahın 
kıyılması ile ilgili prosedürde bir sorun ile 
karşılaşılmadığı ortada. Niye böyle bir değişikliğe 
gerek duyuluyor o zaman ? Neden böyle bir ikilik 
getiriliyor tek bir Medeni Kanun varken.

 Bu değişiklik apaçık bir geriye gidiştir. 
Cumhuriyet kazanımlarının kaybedilmesidir. 
Laik Cumhuriyet ve onun kazandırdıklarından 
Cumhuriyet kadınları ödün vermemelidir. Bundan 
sonra hangi değişiklik gelecek beklentisi içine 
girmiştir toplum. Bu  durumu ve karamsarlığı 
anlatarak , bilgilendirerek ve sivil toplum kuruluşları 
ile birlikte hareket ederek ilerleme sağlayabiliriz.

 Son sözler olarak bu getirilen ve kabul edilen 
değişikliği bir kadın ve hukukçu olarak makul 
görebilmem ve bir ihtiyaç sonucu ortaya çıkmıştır 
diyebilmem mümkün değildir. Bu değişiklik 
ile küçük yaşta evliliklerin önünün açılacağı 
ve çok eşliliğe ilişkin denetimin sağlıklı olarak 
yapılabilmesinin mümkün olmayacağı kaygısını 
taşımaktayım. Ayrıca akit olan nikahın dini vasıflı 
bir kişi tarafından kıyılması toplumsal işleyişe 
dini bir yön getirecektir. Bu da Anayasanın laiklik 
ilkesi ile ters düşmektedir. Devlet bütün din ve 
mezheplere eşit mesafede olmalıdır. Ayrıca tekrar 
belirtmeliyim ki bu toplumsal bölünmeyi de 
tetikleyecektir.  

    
       

Not: Osmanlı dönemi nikah akdi konusunda Sinan 
Meydan ın yazısından faydanalanılmıştır.
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 Birsen Kaya’yı ilk kez Ankara Uçan Süpürge 
Film Festivalinde tanıdım. Daha doğrusu 
gözlerindeki ışık beni kendisine doğru hızlıca 
çektiğinde yıl 2007 idi. Tıpkı babaannelerimiz 
gibi başı bağlı bu kadının gözlerindeki ışığı, çok 
ama çok merak etmiştim. Yanına gittiğimde 
o kadar cana yakın ve samimi davrandı ki, bir 
çırpıda hayat hikâyesini tüm samimiyetiyle anlattı.
 
 Halit Refiğ’in Gurbet Kuşları filmine 
asistanlık yaparak başlamıştı sinemaya. Yeşilçam 
döneminde 35 film çekmişti, Türk sinemasının 2. 
Kadın yönetmeniydi. 200 den fazla avantür filme 
asistanlık yapmıştı. Ve avantür filmlerinin aranan 
yönetmeni olmuştu. Sohbet ilerledikçe karşımdaki 
kadın adeta şahlanıyordu ve şaşkınlık içinde onu 
dinliyordum. Yumruk atmasını bilmeyen erkek 
oyuncusunu bir yumrukta nasıl yere serdiğini, 
silahı tutukluk yapan oyuncusuna şarjöre kurşunu 
nasıl sürüleceğini ve daha bir sürü şeyi uzun uzun 
anlatan bu kadın;  kemoterapi tedavisi gördüğü 
için saçlarının döküldüğünü ve torunlarının kel 
bir babaanne görmelerini istemediği için başını 
örttüğünü de aynı samimiyetle anlattı. Her şey 
bende şok etkisi yaratıyordu. Anlattıkları Yeşilçam 
senaryosunu aratmayacak zenginlikteydi, kapılıp 
gitmiştim anlattıklarına…

 Hikâyesinde azim vardı, hırs vardı, vurdu 
kırdı vardı, hastalık vardı, kırgınlık vardı ama 
gözyaşı yoktu. Olsun diyordu buna da şükür. 

Yaşıyorum ya gerisi yalan. Ama bu cümleden 
sonra; “İyi ki eşimin sigortası var, yoksa ben bu 
hastalıkla ne yapardım” diyerek sinema sektörüne 
isyan etmeyi de ihmal etmiyordu. Yıllarca çalışıp 
sonunda kocasının sigortasına muhtaç olması onu 
derinden yaralamıştı bu belliydi.  Yönetmenlik 
yapmış biri için bu isyanı hiç de haksız değildi. 
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Ve sinemamızın hala çözülmemiş yarasını daha 
görünür kılıyordu. 

 Anlattıklarından o kadar etkilenmiştim ki; 
onun hakkında daha fazlasına ihtiyacım vardı. 
Ancak aradığım kaynaklarda o kadar az yer 
vermişlerdi ki bu kadın yönetmene; Ama benim 
tanıştığım kadın, bunlardan çok fazlası olduğunu 
bana hissettirmişti bir kere. 

 Yeşilçam döneminde nasıl olmuştu da bu 
kadın 35 film çekmişti? Erkek egemen bir alan 
olan sinemamızda nasıl kendisine yer açmayı 
başarmıştı hem de 
1970’lerde? Neden 
vurdulu kırdılı filmler 
çekmişti? Bu sorular beni 
onun hakkında daha 
fazla araştırma yapmaya 
itti. Bir akademisyen 
olarak en doğru bildiğim 
şey, onun hakkında bir 
yazı yazmaktı. Oysa 
onun anlattıkları ve 
yaşadıkları karşında 
kelimeler kifayetsiz 
kalıyordu. Hiçbir 
cümlenin onu tam 
olarak anlatamayacağını 
anladığımda; elime 
kamerayı almış, Yeşilçam 
sokağında Yılmaz 
Atadeniz(ki Avantürün 
babası olarak anılır) 
ile röportaj yaparken 
bulmuştum kendimi… 
Bu benim için bir ilkti. 
Sonunda Birsen Kaya bana da film çektiriyordu. 

 İstanbul’da Birsen Kaya ile çalışmış insanları 
bulmak onlara ulaşmak hiç de kolay olmadı. Hele 
bizim gibi belleksiz bir toplumda, 40 yıl önce 
sinemayı bırakmış bir yönetmen hakkında bilgi 
bulmak çok ama çok zordu. Ama bir yerden sonra 
şansım dönmüş onun setlerinde set işçiliği yapmış 
olan öz yeğenine ulaşmıştım.  Yeğeni sayesinde 
bu kez sektörden önemli isimler Birsen Kaya’yı 
anlatıyorlardı bana; Yılmaz Atadeniz, İzzet Günay, 
Engin Çağlar ve daha niceleri… 

 Dersimi iyi çalışıp bu kez hazırlıklı çıktım 
Birsen Kaya’nın karşısına. Neler yaptığımı ve 
kimlerle görüştüğümü anlattığımda, bu kez 
şaşkınlık sırası ondaydı. Hala hatırlanıyor 
olmasına ve kendisi hakkında söylenenlere 
seviniyor, heyecanlanıyor ve ağlıyordu. Hasta biri 
için çok fazlaydı bunlar…

 Eşinden de haklı olarak veto yemiştim. Yeni 
gelişmelerden haberdar etmek için aradığım bir 
gün; “arama artık bizi, senin aramaların ona iyi 
gelmiyor, sonra çok hastalanıyor” dediğinde ne 
diyeceğimi bilemedim. Çok ama çok üzüldüm. 

İyi bir şeyler yapmak 
isterken ona zarar 
vereceğimi düşünmemiş 
olduğum için çok 
suçladım kendimi. 
Böylece filmi çekmeye 
ara vermek zorunda 
kaldım. Onun hakkında 
çok şey biriktirmiştim, 
tek eksiğim onun bana 
anlattıklarını bu kez 
kameraya söylemesiydi, 
ama yapamadım…

 2 yıl sadece eşini 
arayıp durumunu 
sormakla geçti. 
Kanserine bir de beyin 
tümörü eklenmişti. Çok 
halsiz ve hastaydı onu 
biliyordum sadece. Bir 
de benim aramalarım 
ona geçmişi hatırlattığı 
için çok üzdüğünü. 

Yine durumunu öğrenmek için aradığım bir gün 
telefonu Birsen Kaya açmıştı. Çok şaşırmıştım. 
Sesi çok iyi geliyordu ve sesini bunca zaman sonra 
yeniden duyduğuma çok sevinmiştim.  Filmi ne 
yaptığımı sorduğunda ne diyeceğimi bilemedim 
ama o anladı beni;  “sen ona ne bakıyorsun 
ne zaman istersen gel bitirelim artık şunu” 
dediğinde hem heyecanlandım hem de tereddüt 
ettim.  Ama o çok hevesliydi. Böylece belgesel 
tamamlanabildi. Belgeselin hazırlık aşaması da 
kendisi gibi çok karmaşık ve bol maceralıydı. Ama 
Türk sinemasının ikinci kadın yönetmeniyle ilgili 
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kapsamlı bir çalışma ortaya çıkmış oldu. Bundan 
sonra yazacaklarım belgeselde yaptığım röportajlar 
ile onun kendini anlattığı bölümlerden alındı. 

 Birsen Kaya ile son konuşmamızda sağlık 
durumunu sorduğumda “şimdi de şizofren 
diyorlar” dedi gülerek; doktoru kendisine 
geçmişte çalışıp çalışmadığını sorduğunda Birsen 
Kaya; sinemada yönetmenlik yaptığını ve 35 
filmi olduğunu söylediğinde, doktoru kendisine 
inanmamış ve şizofreni tanısı koyacak kadar ileri 
gitmiş. Neyse ki eşi Birsen Kaya’yı doğrulayıp, 
yanlış tedaviden kurtarmış karısını…

 Ankara’da ilk kez karşılaştığımızda gözünde 
ışık gördüğüm bu kadının, aslında sinemamızın 
en cesur ve çılgın kadın yönetmeni olduğunu 
bilmiyordum. Ama onun izinden giderek, kıyıda 
köşede kalmış ve unutulmuş bu kadınla tanışıp 

dostluğa giden bir yolculuğa çıktığım için de çok 
mutluyum.  Umarım belgeseli de bir gün izleme 
imkânınız olur.

AVANTÜRÜN KRALİÇESİ BİRSEN KAYA

 Yıl 1964 dür.  Birsen Kaya liseyi bitirmiş genç 
bir kızdır. Gazeteci olma hayali vardır, ancak 
memur olan ailesinin tüm itirazlarının üstesinden 
gelerek,  dönemin en prestijli dergilerinden 
olan Artist dergisinde muhabir olarak işe başlar. 
Kadınların iş hayatına henüz girdiği bu yıllarda 
muhabir olmak, oldukça cesur bir karardır ve 

Birsen Kaya’nın bu radikal tavrı sinemasında da 
ilerleyen yıllarda kendini gösterecektir.

 Muhabirlik yaptığı yıllarda, dönemin ünlü 
oyuncularıyla tanışır, onlarla röportajlar yapar. 
Film setlerine ziyaretlerde bulunur. “Kısa sürede 
sette olan biten her şeyi öğrenmeye başlar. Kadın 
olması ona hiç zorluk çıkartmaz, herkes her şeyi 
öğrenmek için çırpınan bu kadına yardım eder.” 
1 Böylece film dünyasının önemli isimleriyle bir 
dostluk kurar.  Merakı ve azimi sayesinde kısa 
sürede Halit Refiğ’in dikkatini çeker ve Gurbet 
Kuşları filminde (1964) yönetmen yardımcısı 
olarak sinema piyasasına giriş yapar. Artık Türk 
sinemasının en önemli yönetmeninin asistandır. 
 
 Türker İnanoğlu’nun “Meyhaneci “ filminde, 
asistanlık deneyimine devam eder ve böylece 
sinema dünyasının kapıları art arda açılır bu 
meraklı genç kıza. Artık o iş aramaz, asistana 
ihtiyacı olanlar onu bulurlar;  Yönetmen Kemal 
İnci, Nazmi Özer ve 30 filmine asistanlık yaptığı 
Mehmet Aslan’la çalışır. 

 Asistanlık yaptığı sırada Nazmi Özer’in 
hastalanması ve Birsen Kaya’dan filmi 
tamamlanmasını istemesiyle, ilk yönetmenlik 
deneyimini yaşar. Filmi bitirmesi Kaya’ya 
yönetmenlik yolunda hem istek hem de cesaret 
verir. 

 “İntikam Derler Adıma”(1971) filmi ile 
yönetmen olarak oldukça sağlam bir adım 
atar.  Filmin senaryosunu da yazan Birsen Kaya, 
bundan sonrada çektiği filmlerinin senaryolarını 
da yazarak, yaratıcılığını ortaya koyar. Hatta 
daha ileri giderek, yapım şirketi de kurar ancak 
dönemin zor koşullarında şirketi sürdüremez. 
Birsen Kaya Yeşilçam’ın en parlak dönemi olan 
1964 de kendisine asistan olarak yer bulmuştur.  
1964- 1971 yılları arasında yaklaşık 200 filmde 
asistanlık yaptıktan sonra ilk filmini 1970’de çeker. 
Bu yıllar yeşilçam sinemasın son dönemleridir 
ve sinemamızın eski ihtişamı kalmamıştır.  Seks 
filmleri furyası, TV’nin yayına başlaması ile 
1970’li yılların başında birçok firma ve oyuncu 
piyasadan çekilmiştir. Bu da sinemanın çehresinin 
1  Engin Ayça, “Avantürün Kadıncası: Birsen Kaya”, 
Sinematürk, Haziran 2007, sayı:8, sf:26
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değişmesine neden olmuştur.  Bu dönemde 
sayıları gittikçe artan avantür filmler, özellikle 
Anadolu’da en çok talep edilen film türü olarak ön 
plana çıkmıştır. Avantür filmler genellikle B tipi 
denilen, düşük bütçeli ve az tanınmış oyuncularla 
kısa zamanda çekilen, genellikle vurdulu- kırdılı 
olarak adlandırılan, çocuk naifliğinde anlatılan 
kahramanlık hikâyeleridir. 

 Birsen Kaya’nın asistanlık yaptığı 
yönetmenlerin çoğunun avantür filmlerle tanınmış 
yönetmenler olması ve dönemin koşullarınında 
avantür filmlere uygunluğu sonucu, Birsen 
Kaya’da avantür türün en iyi temcilcilerinden biri 
haline gelmiştir. 

 Birsen Kaya 1970’lerde sinemamızın, Bilge 
Olgaç’tan sonra ikinci kadın yönetmeni olarak 
bilinmektedir. Sinemamız için önemi ise; erkek 
egemen bir alan olan avantür türde filmler yapmış 
olmasıdır. Avantür sinemasının en önemli temsilci 
olan yönetmen Yılmaz Atadeniz’in de dediği 
gibi, “ birçok erkek yönetmenden bile daha iyi 
avantür filmler çeken, sinemamızın ender kadın 
yönetmenlerindendir”2.  

 Birsen Kaya sadece avantür türünde film 
çekmemiştir. Bir dönem sinemamızda etkili 
olan western türünde filmler de yapmış ve 
Yılmaz Köksal’ı “Çeko” lakabıyla sinemamıza 
kazandırmıştır. Ayrıca sinemamızın fantastik 
kahramanı Killing’i çekmeyi de ihmal etmemiştir. 
Birsen Kaya yedi yıllık sinema serüveninde kendi 
ifadesiyle, 35 film çekmeyi başarmış, sinema 
tarihimizde en çok filmi olan kadın yönetmen 
unvanına sahip olmuştur. 1977’den sonra seks 
filmleri furyasından olumsuz etkilenerek, sinema 
yapmayı bırakıp inzivaya çekilmiştir. Kendi 
tabiriyle eğer Yeşilçam devam etseydi o da film 
çekmeye devam edecekti…

 Birsen Kaya uzun zamandır Adana’da 
yaşamaktadır. Sağlık ve sosyal güvencesi 
olmaksızın hastalıklarla mücadele etmeye devam 
etmektedir…

2  Avantürün Kraliçesi Birsen Kaya,  Yılmaz Atadeniz ile 
yapılan röportaj, 2014

Not: 2014 yılında Adana Film festivalinde, Türk 
sinemasının 100. Yıl kutlamaları kapsamında 
Avantürün Kraliçesi Birsen Kaya belgeseli 
gösterilmiş, Birsen Kaya Türk sinemasının diğer 
emekçileriyle birlikte 100. Yıl Onur Ödülünü 
almıştır. 

Filmleri
1975 Şeftalisi Ala Benziyor                          
1975 Yirmi dört Ayardayım
1975 Dadaş Rıfat Geliyor
1975 Dadaş Rıfat 
1974 Vur Kır Geç
1972 Hedefte Beş Adam
1972 Bitirim Kemal
1972 Kirli Eller
1971 Killing Ölüm Saçıyor 
1971 Kanunsuz Yaşayanlar
1971 Aşk Olsun / Kahreden Arzular
1971 İntikam Derler Adıma
1971 Sana Allah Acısın
1971 Kanlı Kader
1970 Sevimli Serseri
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  Bir düşüncenin toplumda yer edinmesi 
için en etkili silah olan ‘dil’, medya ürünleri ile 
gücünü gösterir. Medya alanında kullanılan ‘dil’ ve 
uzantısı olan ‘söylem’, toplumsal hayattan bağımsız 
olmadığı gibi, toplumsal hayat da ondan bağımsız 
değildir. 
        
  Bir düşüncenin anlatılması, uzun yıllardır 
dilbilimciler tarafından dil ve düşünce arasındaki 
bağı ortaya çıkarmak için incelenmektedir. 
Feminist iletişimciler ile erkek egemen cinsiyetin 
arasında yıllardır süregelen bir anlaşmazlık vardır. 
Maalesef dil ve ona bağlı olan söylem medya 
sektöründe, özellikle de kadın söylemlerinde, 
erkekler tarafından çok acımasızca kullanılmakta ve 
kadını ikinci plana atmaktadır. Medya içinde kadın 
olmanın zorluklarını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
bünyesindeki bir toplantıda gazeteci Sayın Pınar 
AKTAŞ şöyle anlatmış:
         
  “Önümüzdeki en büyük engel cam bir tavan… 
Cam tavan sendromu, kadınların iş hayatında 
yükselememesinin görünmez nedenleri olarak kabul 
ediliyor. Ancak bu sendrom, kişinin kendinden veya 
çevresel faktörler nedeniyle başkaları tarafından 
gelen, öğrenilen veya öğretilen çaresizlik. Kadınlar 
olarak hepimizin bir cam tavanı var ve bu cam tavan 
oldukça bu engellerle hep karşılaşacağız. Kişisel olarak 
yaşadığımız tecrübelerin yanı sıra meslek hayatımızda 
da ayrımcılık ve nefret söylemiyle mücadele etmek 

zorundayız. Örneğin; hala erkek meslektaşlarımız 
kadına “karı” diyebiliyor, kadının tek başına bir 
hayat yaşaması onun aynı zamanda tırnak içinde 
iffetsiz olduğu anlamı taşıyabiliyor. Bir cinsel taciz 
davasında gece yarısı bir erkeğe kapıyı açan kadın için 
hala “O saatte o kapıyı açıyorsa onun da ne olduğu 
belli değil” diye yorum yapabilenler oluyor. Hala 
medya mensupları arasında kadının dekolte giyinmesi 
tacize uğramak için teşvik sayılabiliyor. Haberlerin 
diline de bu sorunlu bakış acısı yansıyabiliyor.” Bu 
demek oluyor ki,medya içinde kadın,hala eril 
medya gücüyle kendini kabul ettirme savaşı veriyor.
              
  Medya dışında kadına gelirsek: Aslında o 
kadının da medya içindeki kadından çok farkı yok. 
Özellikle de medya metinlerine bakıldığında erkek 
egemen iktidarın söylemi; kadını erkek karşısında  
zayıf ve mağdur duruma düşürmektedir. Bu durum 
da apaçık eşitsizlik söylemini işaret etmektedir. 
Böylece eril iktidar güçlenirken kadın ikinci 
konuma düşürülmektedir.
             
  Dizilerde, dergilerde, gazetelerde kadının 
temsil edilme şekline baktığımızda daha çok anne 
ve eş olarak temsil edildiği görülmektedir. Ayrıca, 
son yıllarda erkekler de vitrin olarak kullanılsalar da 
kadınlar her zaman birinci sırayı işgal etmektedir.
           
  Dizilere baktığımızda, iyi karakterli kadın 
anaç, kötü karakterli kadın ise ahlaksız olarak 
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nitelendirilmekte. Erkekler için birbiriyle savaşan 
kadınlar da cabası. Entrikalar ve dönen dolaplar, ki 
bunlar da daha çok kadın karakterlere yüklenmekte, 
sanki izleyenlere hem kötülük hem de kadına karşı 
bir söylem öğretircesine yarışmaktadırlar.
           
  Özetle: Medya işletmelerinde çalışan kadınların 
yaşadığı taciz, sınıf farklılığı, statü farklılığı gibi 
dezavantajlar ile ilgili tespitler yapılmış ve medya 
işletmelerine kadın haklarının korunmasına yönelik 
önerilerde bulunulmuştur(Mihalis KUYUCU-
İstanbul Aydın Üniversitesi İletşim Fakültesi).          
         
  Ancak işgücüne dahil olmak için kadınların 
verdikleri mücadele bununla da bitmiyor. Akrabalık 
ilişkileri, adam kayırmacılık, işe geri dönüşlerde 
yaşanan zorluklar da var. Erkeklere göre daha 
düşük oranda çalıştırılmaları, özellikle de medya 
dünyasında çalışma saatlerinin uzaması ve dışarıda 
çalışmaları da büyük etkenler.

         Bu tespitte de görüldüğü gibi medya sektöründe 
yer alan eril kesimin kadının bu dünyada kendi 
olmasını kabul etmesi gerekmektedir. Aksi 
halde kadın çalışanların iş yerlerinde yaşadıkları 
sorunların yanı sıra bu dünyanın içinde kadın 
olmanın getirdiği zorluklarla mücadele etmeye 
devam edecekleri aşikardır.
  Medyada yer alan haberlerde ise kadına 
yapılan her türlü tecavüz olayının acımasız ve 
insanlık dışı muamele olduğu anlatılmalıdır. 
Bunun için alınması gereken yasal tedbirlere 
dikkat çekilmelidir. Gerekirse yasa değişikliğine 
gidilmelidir. Sanığın en ağır ceza alması gerektiği 
konusunda toplumu sakinleştirici karar alınacağı, 
işin adalete bırakılması gerektiği halka uygun ve 
anlaşılır dille anlatılmalıdır. Olayın da haber niteliği 
taşıyacak ölçüde verilmesinde sakınca yoktur.
            
 Her türlü şiddetten uzak bir toplum hayal ediyor, 
herkese sevgilerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum.
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 Kadınların Örgütlenmesini Hazırlayan Koşullar 

 Cinsiyet, toplumu ayrıştıran en önemli kategorilerden biri olarak merkez 
tartışmaların hala en önemli ayağını oluşturmaktadır. Kadın kategorisi de bu ideolojik 
söylemin her zaman en önemli ve “sorunlu” tarafını oluşturmuştur. Kadınların feminist 
kuramda savundukları ideoloji, tarihsel süreçte farklı etkileşimlerle ortaya çıkmış ve 
evrilmiştir. Kadınların hak mücadelelerinin teorik temelini oluşturan feminizm de 
kendi içerisinde ve hatta başlangıcından bugüne hem teorik düzlemde bir ideoloji hem 
de eylemlilik düzeyinde bir hareket olarak güç kazanmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısında 
ivme kazanıp, 20. yüzyılda büyük mücadeleler sonucunda kadınlar, ekonomik, siyasi, 
kültürel ve hukuksal olarak hak taleplerini elde etme yolunda büyük kazanımlar (siyasi 
katılım, ekonomik talepler, evlilik dışı bir hayat, hukuki haklar ve beden politikaları 
gibi) elde etmişlerdir. 

 18. yüzyıldan itibaren Batı’da gelişen feminist düşünce sistemi, erkekler ve kadınlar 
arasındaki farkın doğa kanunlarıyla belirlenmediği, toplumsal olarak oluşturulduğu ve 
farklılığın “ataerkil toplumsal yapı” tarafından üretildiğini savunmaktadır. Kadınlar 
bu dönemden itibaren, aile ve evlilik dışında da kendi bedenleri üzerinde tasarrufları 
olduğunu ve tartışmalı bir konu olarak kürtajın bir “kadın hakkı” olduğunu gündeme 
taşımışlardır. Yine benzer bir şekilde kadınların siyasete aktif katılması ve oy kullanması 
da talepler arasındadır. Batı’da her sınıf ve tabakadan kadını birleştiren bu konular, 
feminist hareketin de zeminini hazırlayan koşullardan olmuştur. Feminizmin Batı’da 
güçlenen bir ideoloji olduğu gerçeği, Batı’nın demokratik değerlere olan hassasiyetinden 
değil, aksine Batı’da kadınlara yönelik ağır ayrımcılıklar neticesinde burada gelişen bir 
akım olduğu yönündedir. Batı’daki yoğun cinsiyetçi rejimler ve politikalar, burada 
kadınların haklarının geri kazanımı için yoğun mücadelelerin verilmesini gerektirmiştir. 
Almanya, İtalya ve İspanya gibi faşist rejimlerin “kadın aşağı bir varlık olduğundan, 
ailede kocasına hizmet etmek ve devlete de çok çocuk vermekle yükümlüdür” yönündeki 
sistemli öğretisi bu dönemde iktidarlara yön vermektedir. Almanya faşist rejimi, kamu 
kesiminde çalışan bütün kadınları işten çıkarma, liselere ve karma okullara girişini 

Feminist Hareketi 
Hazırlayan Koşullar ve 
Türkiye’deki 
Tarihsellik
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yasaklama, hekimliği kadınlara yasaklama gibi bir dizi uygulamayla kadınlara karşı 
tarihin en büyük ayrımcılığını uygulamıştır1.  

 Modernliğin temelini oluşturan endüstriyel üretim de yaşanılan eşitsizliğin 
yaratıcısı konumundadır. Yerleşik tarım toplumlarındaki eşitsizlikten farkı, bugün 
cinsler arasındaki eşitsizliğin “yeni” biçimlerinin ortaya çıkmasıdır. Modern 
toplumlardaki kamusal-özel ayrışması, erkeklere siyasal kararların üretildiği kamusal 
alanın sorumluluğunu verirken, ailede bakım, yetiştirme ve beslenme gibi konuları 
içeren özel alan da kadınların sorumluluğuna verilmiştir. Çağdaş feminizmin içinden 
doğduğu toplumsal çevre, yani 20. yüzyıl kenti, keskin bir biçimde farklılaşmış 
toplumsal cinsiyet rollerini yansıtmakta ve güçlendirmektedir. Yüzyıl başından bu 
yana, kadınların işi giderek artan bir biçimde üretken etkinliklerden ayrılarak hane 
içi işler ve aile bakımı etkinlikleriyle sınırlandırılmıştır. Bu dönemde kadınların çoğu 
düşük ücret, düşük statü, toplumsal güvenlikten yoksunluk ve kısmi zamanlı çalışma 
ile ayırt edilen dişil mesleki gettolarda çalışmaktadır. Ancak ev ve komşuluk birimi hala 
“kadınların mekânı” olarak kalmakta ve bu anlayış kadınların kamusal alana girişlerinin 
hem kısıtlanmasına hem de yetersiz ödüllendirilmelerine neden olmaktadır2. Bu 
ayrışma, yani kadınların özel alana indirgenmesi, toplumların cinsiyetçi rejimlerinden 
kaynaklanmaktadır. Heteronormatif ve patriyarkal anlayış, erkek dışındaki her türlü 
cinsiyet ve cinsel yönelimi, kamusalın dışında bir alanda değerlendirmiştir. Özel alan 
olarak belirlenen bu alan, üretim alanlarının ve siyasal alanın dışındadır. 
Cinsiyete dayalı işbölümüne göre kadınlar yeniden üretim işlevleriyle 
sınırlandırıldıklarından “kamusal” olanın uzağında kalmışlardır. Çocukların bakımı 
ve ev işleri kadınları fiilen politik etkinliğin dışına çıkarırken, politikanın kadınları 
dışlayan yapısı da özel alana hapsolmalarını kolaylaştırmaktadır. Kadın hareketlerinin 
kadınlar ve erkekler arasındaki eşitliği sağlamayı başardığını söylemek bugün bile hala 
mümkün değildir. Bugün dünya genelinde profesyonel meslek sahibi beyaz, orta sınıf 
kadınlar, erkeklerle benzer iş koşullarında çalışmalarına rağmen hala ayrımcılıklar ve 
dışlanma ile karşılaşmaları nedeniyle cinsler arasında her anlamda eşitlik talep eden bir 
kadın siyasetini savunmaya devam ediyorlar3. 
 
 Feminist Hareketin Türkiye’deki Seyri

 1. Kadın Hareketinde İlk’ler Dönemi: Osmanlı İmparatorluğu
1842’den itibaren ilkokuldan liseye kadar kadınlar için okulların açılması, miras 
işlemlerinde kadınlara eskiye göre eşitlik getiren 1856 tarihli Arazi Kanunnamesi, 1869 
Maarif Nizamnamesi’nden sonra açılan kız öğretmen okulları, 1870’te ilk kez kadınlar 
için öğretmen okullarının açılması, yine 1869’da kadınlara yönelik ilk yayın organı 
Terakki-i Muhadderat’ın yayınlanması, 1869-1927 yılları arasında eski Türkçe’yle 
yayınlanan 40 kadar kadın dergisi, 1876’da Kanun-i Esasi ile birlikte tüm Osmanlı 
tebaasının ilkokul eğitimi alma zorunluluğu getirilmesi, 1877’de Zafer Hanım’ın 
ilk kadın romanını (Aşk-ı Vatan) yayınlaması, Fatma Aliye’nin 1890’dan başlayarak 
eserlerinin yayınlanması, 1908 devriminden sonra kadınlara dernek kurma hakkı 

1 Tanilli, Server (2001) “Feminizmin Fetihleri ve Güncelliği”, Felsefelogos, 15(3):113-118, s. 115. 
2 Mackenzie, Suzanne (2002) “Kentte Kadınlar”, 20. Yüzyıl Kenti, der. ve çev. B. Duru, A. Alkan, 
Ankara: İmge Kitabevi, s. 252-254.
3 Sancar, Serpil (2011) “Türkiye’de Kadın Hareketinin Politiği: Tarihsel Bağlam, Politik Gündem ve 
Özgünlükler”, Birkaç Arpa Boyu-21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar, der. S. Sancar, 
(61-121) içinde, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, s. 65.
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verilmesi, akabinde Fatma Aliye’nin ilk kadın derneğini (Cemiyet-i İmdadiye) kurması, 
1913’te kurulan Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Cemiyeti ve bu cemiyetin 1921 
yılına kadar yayınladığı Kadınlar Dünyası Dergisi, 1913 yılında İstanbul’da ilk kız 
lisesinin açılması, 1914 yılında İstanbul Üniversitesi’nde kadınlara açık konferanslar 
düzenlenmesi imparatorluk döneminde hareket için önemli gelişmeleri özetler 
niteliktedir. 

 2. Cumhuriyet’in İlk Yılları: Haklar ve Devlet Eliyle Örgütlenme

 Cumhuriyet ideolojisi, modernist reformlarına “toplumsal cinsiyetsizleştirme” 
(degendering) ve “yeniden toplumsal cinsiyetlileştirme” (regendering) projesini de 
eklemiştir. Geleneksel cinsiyet rolleri “geri” olarak tanımlanırken, yeniden kurulan 
erkeklik ve kadınlık rolleri özellikle kadınlar üzerinden medeniyetin ve yeni Türk 
milletinin simgeleri olarak sunulmuştur. Bu dönemde kadın hakları hareketi uluslaşma 
ve ulus-devletin inşa sürecinde, kadınları özellikle ideolojik olarak seferber etmeyi, 
onları “ulusun anneleri” olarak milliyetçi siyasetin özneleri yapmayı hedeflemiştir4. 
1923’te kurulan Cumhuriyet rejimiyle kadınlar, ilk dönemdeki isteklerini seçme ve 
seçilme hakkı üzerine yoğunlaştırmışlardır. 1924’te kadınlara oy kullanma hakkı ve 
1934’te seçme ve seçilme hakkı tanınmasıyla kadınlar en önemli kazanımlarını elde 
etmişlerdir. Erken Cumhuriyet döneminde kadınlara sadece toplumsal, medeni ve 
siyasal haklar verilmemiş aynı zamanda bu hakları kullanmaları yönünde devlet ve 
kamu otoriteleri tarafından destek sağlanmıştır. 

 Cumhuriyetin ilk yıllarında kadınların sahip olduğu haklar üç alanda yoğunlaşmıştır: 
(i) 1926’da İsviçre Medeni Kanunu’nun kabul edilmesiyle verilen haklar, (ii) kız 
öğrencilerinin erkek öğrencilerle beraber eğitim görmesinin teşviki ve (iii) 1934’te verilen 
seçme ve seçilme hakkı5. Bu hakları izleyen süreçte 1940 ve 1950’lerde Kadın Haklarını 
Koruma Derneği, Türk Kadınları Kültür Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, 
Türk Anneler Derneği gibi çeşitli kadın dernekleri kurulmuş ve 1976’da Türk Kadın 
Dernekleri Federayonu çatısı altında toplanmışlardır. Bu dönemde kadın örgütleri 
ağırlıklı olarak Kemalizme ve laikliğin korunmasına referans vermişlerdir. Cumhuriyet 
döneminin kadınlar açısından önemli kırılma noktaları şu şekilde sıralanabilir: 1923’te 
Cumhuriyet döneminin ilk siyasi partisi Kadınlar Halk Fırkası adıyla kurulmak istenir 
ancak hükümet izin vermez, buna karşılık Nezihe Muhittin ve arkadaşları tarafından 
1924’te Türk Kadınlar Birliği (TKB) kurulur. 1930 Belediye seçimleri için kadınlara 
kısmi oy hakkı tanınır. Türkiye’nin demokratikleşme sürecine girmesine koşut olarak 
kadın dernekleri 1948’de yeniden kurulmaya başlar. Bunlar genellikle uluslararası 
derneklerin Türkiye şubeleri (Türk Soroptimistler Kulübü, Türk Üniversiteli Kadınlar 
Derneği gibi) olarak açılır6.   

4 Durakbaşa, Ayşe (2011) “Türk Modernleşmesinin Kamusal Alanı ve “Kadın Yurttaş”, Birkaç Arpa 
Boyu-21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar, der. S. Sancar, (461-474) içinde, İstanbul: Koç 
Üniversitesi Yayınları, s. 463.
5 Çaha, Ömer (2006) “Türk Kadın Hareketi: ‘Kadınsı’ Bir Sivil Toplumun İmkanı?”, Kadın Çalışma-
ları Dergisi, 1(3):6-15, s. 7.
6 Tekeli, Şirin (1998) “Birinci ve İkinci Dalga Feminist Hareketlerin Karşılaştırmalı İncelemesi Üze-
rine Bir Deneme”, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, (337-346) içinde, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve 
Sosyal Tarih Vakfı Yayınları, s. 340-343.
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 3. 1970’ler: Sol Mücadele ve Feminist Kadınların Örgütlenme Çabası 

 1968 sonrasında öğrenci hareketi, ailede, okulda ve toplum içindeki otoriter 
yapıları sarsarken, emperyalizme ve militarizme karşı gelişen kitlesel hareketlerin içinde 
önemli rol oynamıştır. Kadın hareketi, özellikle Kuzey Amerika’da ve Batı Avrupa’da 
toplumsal ezilmişliğine başkaldırırken, kadının ekonomik sistem içindeki rolünün 
radikal bir şekilde değişmesinin önünü açacak bir mücadele dalgası yaratmıştır. 
Kadınlar, öğrenciler, orta sınıflar ve genç işçileri etkileyen Yeşil hareket, nükleer 
enerjiye ve doğanın tahribatına karşı, kapitalist üretim ilişkilerinin dışında çözüm 
arayışlarını gündeme sokan radikal bir karşı duruş sergilemiştir. Avrupa ve Kuzey 
Atlantik coğrafyasında 1968 sonrası radikal siyasetle paralel gelişen feminist hareket, 
Türkiye’de radikal siyasetin bastırılmasından/yok edilmesinden sonra ortaya çıkmıştır. 
Feminist hareket, Avrupa’da ortaya çıkan hareketten farklı olarak Türkiye’de 1970’lerde 
sol politik gelenekten gelen ve kendilerini “feminist” olarak tanımlayan kadınların 
aktif politika yapmasıyla gelişmiştir. Sol örgütlenmeler de tıpkı toplumun bütünü gibi, 
kurallarını erkeklerin koyduğu ve yürüttüğü toplumsal bir oluşumdur. Türkiye solunda 
da kadınların denetim altında tutulmasının ilginç rasyonalizasyonlarından biri, kadının 
kadın olduğu için, yani cinsiyeti itibariyle “burjuvalaşmaya” daha yatkın görülmesi, 
dolayısıyla giyim-kuşamının, hal ve gidişinin kontrol altında tutulmasının meşru 
görülmesidir7. Bu dönemde sol örgütler içerisindeki “cinsiyetçi” tavır alışlar, kadınları 
kendi örgütsel mücadelelerini oluşturmaya sevk etmiştir. Bu dönemde kadınlar, gerek 
işçi sınıfının yasal (TİP, TSİP gibi) ve yasadışı (TKP gibi) partilerinde gerekse Devrimci-
Yol, Devrimci-Sol, Kurtuluş gibi hareketlerin saflarında yer almışlardır. Bu örgütlerin 
en öne çıkanlarından biri İKD (İlerici Kadınlar Derneği)’dir. BM’nin 1975’i Dünya 
Kadın Yılı ilan ettiği bir ortamda, Türkiye’de 8 Mart 1975’te kurulan İKD feminist 
mücadele deneyiminde önemli bir yere sahiptir. 1978’de 14.000’in üzerinde üye sayısı 
ve 29 ilde örgütlü olan bu hareket bugün bile ulaşılması zor bir örgütlenme modeli 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 1979’da kapatılmasına rağmen 1980 darbesine kadar 
eylemlerine devam eden örgüt, darbe sonrasında dağılmıştır.  

 4. 1980’ler: Darbe Sonrası Toparlanma ve Feminist Hareketin Gelişimi

 Türkiye’de feminist hareketin gelişimi, 1968 sonrası gelişen sol hareketlerin zihinsel ve 
ideolojik dünyasından etkilenmekle birlikte esas olarak sol hareketlerin tüm boyutlarıyla 
bastırılıp yok edildiği 12 Eylül 1980 sonrasına rastlar. 1980’lerden itibaren “feminist 
bilinç yükseltme grupları” oluşmaya başlamıştır. Bu dönemde hareketin başladığı 
coğrafyayla paralel olarak kadınlar, kendi feminist bilinçlerini keşfetmiş, ataerkiyi, 
tahakkümü, patriyarkal ilişkileri tartışmaya ve mücadeleye başlamışlardır. Bugünden ilk 
feminist bilinç yükseltme gruplarının oluştuğu 1982 yılına geri bakıldığında, feminist 
hareketin, 1980 askeri darbesine karşı oluşan demokratik muhalefetin ilk, hatta öncü 
hareketi olduğu, siyasal sonuçları açısından değerlendirildiğinde söylem, eylem, değer 
ve normlarıyla feministlerin son derece önemli ve kalıcı demokratik etkiler oluşturduğu 
söylenebilir. 12 Eylül döneminde askeri yönetimin tüm Türkiye’yi kuşattığı bir ortamda 
ortaya çıkan ilk siyasal hareket olması, bugün de bu muhalefetin birçok açıdan önünde 
giden, kendi içerisinde en ileri derecede demokratikleşmiş kanadını oluşturduğu, 

7 Berktay, Fatmagül (2011) “Türkiye Sol’unun Kadına Bakışı: Değişen Bir Şey Var Mı?”, 1980’ler Türki-
yesi’nde Kadın Bakış Açısından Kadınlar, yay. haz. Ş. Tekeli, (279-291) içinde, İstanbul: İletişim Yayınları, 
s. 280-81.
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dolayısıyla toplumun demokratikleşme arayışında temel bir işlev gördüğü savunulabilir8. 

 80 sonrası hareketin üzerinde durduğu en önemli alanlardan biri de kadına 
yönelik şiddetin görünür kılınmasıdır. Kadınlar kamusal alanda seslerini duyurmaya 
başlamışlar, 1990’larda kendi STÖ’lerini (sivil toplum örgütlerini) oluşturmuşlar 
ve devleti dönüştürmeye çalışarak, devlet düzeyinde kadına karşı şiddetle mücadele 
mekanizmalarını harekete geçirmişler ve yaygın bir söylem geliştirmeye başlamışlardır. 
Özel alandaki ilişkilere sıkışmış kadının, aile içerisinde gördüğü şiddeti mahrem alanı 
yıkarak görünür kılmayı hedefleyen feminist hareket, bu ve bundan sonraki dönemde 
düzenlenen eylemlerle ve kampanyalarla önemli başarılar kaydetmiştir. 1990 yılında 
kurulan “Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı” bu mücadeleler sonucu kurumsallaşmış ilk 
örgütlerden biridir. 

 Türkiye’nin BM’nin kadınlara karşı ayrımcılıkla ilgili bildirgesini imzalaması bu 
dönemde feminist kampanyalar açısından önemli bir ivmeyi de beraberinde getirmiştir. 
1986 Mart ayında 4.000 kadar kadının imzaladığı bir dilekçe TBMM’ye iletilmiştir. 
Dilekçe mevcut yasaların imzalanan bildirgeyle uyumlu hale getirilmesini talep 
etmektedir. Bu dönemde kadar gerçekleşen eylemler arasında en kitlesel olanlarından 
biridir ve feminist hareketin meşruiyeti için de önemli bir yere sahiptir9. Yine 1982-
1990 yılları arasında, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde düzenlenen eylemler ve 
oluşumlar feminist hareketin Türkiye’deki seyrini izlemek açısından oldukça önemlidir: 
1982’de YAZKO tarafından Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen “feminizmin” 
kamuoyu önünde ilk kez açıkça savunulduğu sempozyum; 1983’te Somut dergisinde 
yayınlanan feminist kadın sayfası; 1984’te İstanbul’a bir yayın kuruluşu olarak kurulan 
ve kadınlar için “kültürel bir kulüp” işlevi gören Kadın Çevresi; 1986’da Türkiye’nin 
de onayladığı Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığa Karşı Uluslararası Sözleşme’nin 
(CEDAW) uygulamaya konulmasını talep etmek için açılan dilekçe kampanyası; 1987’de 
kadın dayağını meşrulaştıran bir yargı kararını protesto etmek ve aile içinde kadınlara 
uygulanan şiddeti kınamak üzere yapılan “Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü”; çeşitli 
yıllarda yapılan 8 Mart gösterileri; 1989’da Ankara’da toplanan 1. Feminist Hafta 
Sonu ve aynı yıl feministlerle solcu kadınları karşı karşıya getiren 1. Kadın Kurultayı; 
1989 yılında yine Ankara’da başlayıp İstanbul’a gelen “Bedenimiz Bizimdir-Cinsel 
Tacize Hayır” kampanyası, İstanbul’da “Mor İğne” olarak anılan kampanya ve nihayet 
aile içi şiddete maruz kalan kadınlar için bir sığınağın ve kadınların tarihiyle ilgili 
kaynakları bir merkezde toplamayı amaçlayan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi 
Merkezi’nin kurulması, öncelikle İstanbul ve Ankara üniversitelerinde daha sonra da 
taşra üniversitelerinde kurulmaya başlanan Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama 
Merkezleri gibi. 

 80’li yılların bir başka özelliği de İslami kanatta yer alan kadınların feminist hareketle 
kurduğu ilişkilerin güçlenmesidir. Darbe sonrasında oluşan politik ortamda seslerini 
duyurmaya başlayan İslamcı feministler kısa sürede kendi örgütlenme deneyimlerini 
harekete geçirip STÖ’ler arasında seslerini duyurmaya başlamıştır. 
8 Çaha, Ömer (2010) Sivil Kadın-Türkiye’de Kadın ve Sivil Toplum, Ankara: Savaş Yayınevi, s. 237-38; 
Tekeli, Şirin (2011) “1980’ler Türkiyesi’nde Kadınlar”, 1980’ler Türkiyesi’nde Kadın Bakış Açısından 
Kadınlar, yay. haz. Ş. Tekeli, (15-46) içinde, İstanbul: İletişim Yayınları, s. 31.
9 Acar-Savran, Gülnur (2005) “80’li Yılların Kampanyaları ve Özel Alanın Politikası (Sorunlar ve Sorular)”, 
Özgürlüğü Ararken-Kadın Hareketinde Mücadele Deneyimleri, yay. haz. B. Kum, F. Gülçiçek, P. Selek, Y. 
Başaran, İstanbul: Amargi Kadın Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Yayıncılık ve Dayanışma Kooperatifi, s. 82.
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 5. 1990’lar: Eylemlilik, Yeni Sesler ve Ayrışmalar

 1990’lardan itibaren taleplerini sokağa taşıyan feministler, bu dönemde yoğun bir 
eylemlilik süreci geçirmişlerdir. 1987 yılında kadına dayağı meşrulaştıran bir yargı 
kararından feyz alarak kadına yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla düzenlenen 
yürüyüş 1980 darbe sonrası yapılan ilk izinli yürüyüştür ve feministlerin beklediğinden 
daha büyük bir etki yaratmıştır. Bu durum, darbe sonrası ilk demokratik muhalefet 
hareketinin feminist kanattan gelmesi, demokratikleşme sürecine feministlerin etkisini 
ayrıca önemli kılmaktadır. 1990’lı yıllar feminist grupların yayıncılık alanında da seslerini 
duyurmaya başladıkları yıllar olmuştur. Önceki süreçte fanzinler, bültenler gibi sınırlı 
ve küçük gruplara ulaşan yayınlarla seslerini duyuran feministler, bu yıllardan sonra 
çıkardıkları dergiler yoluyla daha geniş kitlelere ulaşmaya başlamışlardır. Bu dönemde 
“Kadın Kültür ve İletişim Vakfı” tarafından çıkarılan Feminist dergisi (1987-1990) 
ve arkasından yayınlanan Kaktüs ve Pazartesi dergileri (1995-2008) feminist hareket 
içerisinde kadınların örgütlenme deneyimlerini de başka bir boyuta taşımıştır. Yine 
aynı şekilde Kürt kadın hareketi 1996’da Roza10 ve sonrasında Jujin dergisi etrafında 
toplanmıştır. 1990’ların belirgin özelliklerinden biri, 80’lerde feminist hareketin parçası 
ol(a)mamış kadınların, Kürt kadınları ve İslami hareketle ilişki içinde feminist talepler 
etrafında örgütlenmeleri olmuştur. 1989 yılında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi 
Merkezi Vakfı’nın kurulması, kadın birikimlerinin ve çalışmalarının derlenebilmesi için 
önemli bir adım olmuştur. 1998 yılında kadın STÖ’leri arasında iletişim, dayanışma 
ve işbirliğini artırarak bu örgütlerin güçlenmesine katkıda bulunmayı, toplumsal 
cinsiyet eşitliği bilincini yaygınlaştırmak ve bu yönde duyarlılık yaratmayı, dolayısıyla 
Türkiye’de sivil toplum ve demokrasinin gelişimi için çalışmayı amaçlayan Uçan 
Süpürge, Türkiye’nin 1998 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen ilk kadın filmleri 
festivali olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin organizasyonu da 
üstlenmektedir. 

 1990’lı yılların feminist hareket açısından bir başka özelliği de, reformistler olarak 
adlandırılan grubun geleneksel siyaset anlayışı içerisinde lobi grupları oluşturmalarıdır. 
Bu gruplar çıkar ya da baskı örgütleri anlayışıyla çalışmaktadırlar. Taleplerini siyasi 
partiler ya da diğer bürokratik mekanizmalar aracılığıyla aktarırlar ve genel olarak 
kendilerini feminist olarak tanımlamamaktadırlar. Türk Kadınlar Birliği, Cumhuriyet 
Kadınları Derneği, KAGİDER (Kadın Girişimciler Derneği), Barolar içinde kurulan 
Kadın Hukuku Komisyonlarının çatı örgütü olan TÜBAKKOM (Türkiye Barolar 
Birliği Kadın Hukuku Komisyonu) gibi yapılanmalar bu gruplara örnek olarak 
gösterilebilir. Bu örgütlenmeler de kadın hakları konusunda hem takipçi olmakta hem 
de mevcut siyasi gelenek içerisinde politika üretmektedirler. Buna ek olarak Türkiye’de 
1990 yılında kurulan KSGM11 (Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü) de devlet eliyle 
yürütülen kadın yapılanmalarından biridir. 

10 Dergi 2000 yılında Kadının Sesi, 2008 yılında Hêviya Jinê ismiyle yayınlanmıştır. 
11 1990 yılında kurulan ve kadın hakları konusunda uygulayıcı ve sorumlu kuruluş konumundaki 
Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü’nün (KSSGM) teşkilat kanunu tasarısı TBMM Genel 
Kurulu tarafından kabul edilmiş ve 6 Kasım 2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Yeni teşkilat kanunu çerçevesinde anılan kuruluşun ismi Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
(KSGM) olarak değiştirilmiştir. Birçok kaynakta kurum eski kısaltmasıyla (KSSGM) yer almaktadır.
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 Türkiye’deki hareketin ilk hukuki kazanımı fuhuş yapanlara tecavüzde ceza indirimini 
öngören TCK’nın 438. maddesinin 21 Kasım 1990’da yürürlükten kaldırılmasıdır. 29 
Kasım 1990’da eski Medeni Yasanın kadınların ev dışında çalışmasını kocanın iznine 
bağlayan 159. maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 1996’da erkeğin 
zinası, 1998’de kadının zinası suç olmaktan çıkarılmış, 1997’de kadınlar kendi soyadları 
ile kocalarının soyadını birlikte kullanabilme hakkını elde etmişlerdir.

 6. 2000’ler: Yeni Seslerin Yükselişi, Siyasetle İlişkilenme ve Projecilik

 2000’li yıllar Türkiye’deki feminist hareket için “projecilik”, farklı ülkelerdeki 
feminist taleplerle tanışma, Medeni Kanun değişikliği, Türk Ceza Kanunu değişikliği, 
hükümetin çıkardığı yasalara karşı gerçekleştirilen eylemlerle şekillenmiştir. Feminist 
hareketin bugün Türkiye’deki seyrine baktığımızda içerik açısından farklılaşmış ve 
çeşitlenmiş bir konular bütününden bahsetmek mümkündür. İslamcı/Dindar kadınlar, 
Kürt kadın hareketi, seks işçiliği, anti-militarizm, vicdani red, eko-feminizm, trans-
feminizm, LGBT hareket, anayasa, pornografi, medya ve feminizm ilişkisi özellikle 
2000’li yıllarla birlikte tartışmaya açılmıştır. Bu tartışma alanı feminizmin ve feminist 
hareketin farklılıklarla birlikte hareket etme ve örgütlenme çabasını da ortaya 
koymaktadır. Türkiye’deki feminist örgütler, hala farklı kanatlarda politika üretmeye 
devam etmektedirler. 

 Yine 2000’li yıllarda dünyada ve özellikle de Türkiye’de feminist hareketin 
içerisinden tartışmaya açılan konulardan biri de feminist hareketin STK’laşmasıdır. 
Proje feminizmi olarak da adlandırılan bu süreçte, devletin çoğu zaman neo-liberal 
politikaları neticesinde gündemine almadığı konuları (yaşlı ve engellilerin bakımı, okul 
öncesi çocukların kreş yerine evde anneleri tarafından bakımı, kız çocuklarının eğitime 
kazandırılmaları, kadınlara iş kurma ve üretim için kredilerin sağlanması, şiddet gören 
kadınlar için çözüm arayışları gibi) kadın örgütlerine uluslararası fonlarla desteklenen 
projeler yoluyla yaptırması gündeme gelmektedir. Kamu bütçeleri yerine uluslararası 
fonların devreye girdiği projeler neticesinde uzmanlaşmış, işbölümünün sağlandığı 
ve doğrudan sorun çözmeye yönelik iş görme stratejilerinin geliştirildiği profesyonel 
ve yeni bir kadın örgütü modeli ortaya çıkmıştır. Bunun neticesinde, gönüllülüğe, 
siyasal özerkliğe ve ideolojik olarak erkek egemenliğini eleştirmeye dayanan feminist 
örgütlenmeler yerini somut çözüm arayışlarına ve uygulamaya yönelik projeler 
gerçekleştiren kadın örgütlerine bırakmaktadır. 
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 Belki birçoğunuz zaman zaman şiddet 
mağduru kadınlara hukuki danışmanlık hizmeti 
veriyor ya da bir şekilde herhangi bir açıdan 
şiddet gören kadınlarla özel ya da mesleki 
hayatınızda karşılaşıyorsunuz. Böyle durumlarla 
karşılaştığınızda, öncelikle tabi şiddetin ne 
olduğunu ve şiddet türlerini bilmek gerekiyor ki 
ilgili davranışın ya da söylemin şiddet olduğunu 
anlayalım. Bunun için de ilk olarak kadına yönelik 
şiddetin ve şiddet türlerinin nasıl tanımlandığına 
bakalım.

 Uluslararası insan hakları hukuku alanında, 
kadına yönelik şiddet, “ister kamusal isterse 
özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, 
cinsel veya psikolojik acı veya ıstırap veren veya 
verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem veya 
bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi 
olarak özgürlükten yoksun bırakma anlamına 
gelir.” şeklinde tanımlanmaktadır. Literatüre 
bakıldığında kadına yönelik şiddet genellikle 
fiziksel, ekonomik, cinsel ve psikolojik/duygusal 
şiddet olarak sınıflandırılmaktadır. Fiziksel şiddet; 
başkasının vücut bütünlüğüne zarar veren, ona acı 
çektiren her türlü saldırı olarak tanımlanmaktadır. 
Cinsel şiddet; birinin istemediği yerde, zamanda 
veya şekilde cinsel ilişkiye zorlamak, kişinin rızası 
olmaksızın cinsel nitelikli eylemlerde bulunmak ve 
cinselliği bir tehdit, sindirme ve kontrol etme aracı 
olarak kullanmaktır. Psikolojik şiddet; bağırmak, 
korkutmak, küfür etmek, tehdit etmek, hakaret 

etmek, eve kapatmak, küçük düşürmek, lakap 
takmak, kadının nasıl giyineceği, nereye gideceği, 
kimlerle görüşeceği konusunda baskı yapmak, 
öfkesini çocuklardan çıkarmak, çocuklarını 
göstermemekle tehdit etmek, silah göstermek gibi 
çok çeşitli eylemleri kapsamaktadır. Ekonomik 
şiddet ise; kadının para harcamasının kısıtlanması, 
çalışmasına izin verilmemesi, zorla çalıştırılması, 
ekonomik konulardaki kararların erkek tarafından 
tek başına alınması, kadının parasının elinden 
alınması, kadının iş bulmasını kolaylaştırıcı 
becerilerinin geliştirilmesinin engellenmesi gibi 
ekonomik açıdan sınırlamak için yapılan her türlü 
eylemdir (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
2016).

 Şimdi sıra geldi şiddet içerikli herhangi bir 
yaşantısı olan bir kadını anlama meselesine… 
Herhangi bir yer ve zamanda kadına yönelik 
şiddetle karşılaştığınızda, “Acaba bu kadın kendini 
nasıl hissediyor olabilir?” diye düşündünüz mü 
hiç… Ya da acaba bu sadece psikolojik danışman, 
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psikolog ya da psikiyatristlerin işi mi olmalı? Tabi 
ki psikolojik bir yardım sunmaktan bahsetmiyoruz, 
mesele sadece “anlamak”…

 Psikoloji literatüründe yıllardır anlatılan, 
karşındaki kişiyi “anlamak” deyince hemencecik 
akla gelen, herkesin mutlaka duyduğu ama belki 
de çok da sık gerçek anlamda kullanamadığı bir 
kavram vardır; Empati. Empati, bir kişinin diğerinin 
fenomonolojik dünyasına odaklanması, onun 
algısal, düşünsel ve duygusal dünyasına girerek rol 
alması, hayali olarak katılması, kişiyi içsel olarak 
doğru anlamaya çalışması ve –ideal haliyle- kişinin 
diğer kişinin  durumunu anladığını yansıtması 
süreci olarak tanımlanabilir (Kaya, 2013) ve aslında 
tüm kişilerarası ilişkilerde kullanılması beklenen ve 
kişilerarası ilişkileri destekleyen bir eğilimdir. Peki 
söz konusu kadına yönelik şiddet olduğunda ne 
kadar empatik yaklaştığınızı hiç düşündünüz mü? 
Haydi gelin birlikte empatik yaklaşmaya ve şiddet 
mağduru bir kadının neler yaşadığını hem bilimsel 
hem de bireysel bağlamda anlamaya çalışalım. 

 Şiddetin tipi, süresi ve derecesiyle birlikte 
şiddete uğrayan kişinin yaşamı, sahip olduğu başa 
çıkma mekanizmaları ve sosyal desteği gibi birçok 
faktöre göre şiddetin kadın üzerindeki psikolojik 
etkileri farklılık göstermektedir. Başlangıçta şok 
ya da hissizlik yaşanabilirken, benzer durumları 
yaşamaya devam etme düşüncesiyle korku da 
yaşanabilmektedir. Şiddetin devam etmesi halinde 
güven duygusunda sarsılmalar, çaresizlik, utanma, 
umutsuzluk, kontrolün kaybedildiği duygusu, 
kendini suçlama, özsaygıda düşüş, depresyon, 
intihar riski, varsa çocukların durumu ile ilgili 
kaygılar ve toplumun aile içi şiddete bakışı ile ilgili 
baskılar sıklıkla görülmektedir. Psikolojik etkilerin 
yanı sıra kırıklar, yaralanmalar, cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar, yoğun baş ve sırt ağrıları, mide ve 
bağırsak sorunları hatta ölümler gibi çeşitli medikal 
sonuçlar da gözlenmektedir (Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü, 2009; Zara Page ve İnce, 2008). 

 Tüm bu fiziksel ve psikolojik hasarlara 
rağmen kadının ne gibi sebeplerle şiddet içerikli 
ilişki içinde yaşamaya devam ettiğinin, hangi 
durumlarda şiddet ortamından uzaklaşabildiğinin 
ve bazen uzaklaşmasına rağmen hangi sebeplerle 
geri döndüğünün bütün kişisel mekanizmaların 

da değerlendirilerek anlaşılması önemlidir. Burada 
yukarıda empatiyi tanımlarken bahsedilen kişinin 
fenomonolojik dünyasına odaklanma ön plana 
çıkmaktadır. Fenomonolojik bakış açısı çerçevesinde 
de şiddete uğrayan bir kadının bazen çok mantıklı 
gibi görünse bile hangi sebeplerle ilişkiyi sürdürmeyi 
istediğinin ya da bazen uzaklaşmasına rağmen 
neden tekrar tekrar geri döndüğünün o kişinin öznel 
yaşantısı çerçevesinde anlaşılarak değerlendirilmesi 
gerekliliği vurgulanabilir. Şiddet mağduru kadınlar 
için hukuksal desteğin çeşitli sebeplerle çok daha 
ulaşılabilir olduğu düşünüldüğünde, işte bu 
noktada psikolojik destek sunan profesyonellerin 
yanı sıra hukuksal destek sunan profesyonellerin 
de şiddet mağduru kadınların neler yaşadığını 
“anlayabilmesinin” kritik olduğu düşünülebilir. 
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 Türkiye’nin neredeyse son yirmi yıldır gündeminden düşmeyen en önemli 
konulardan biri kadına yönelik şiddetin önlen(eme)mesi olmuştur. Eldeki istatistikler 
son yirmi yılda kadına yönelik şiddetin yıldan yıla giderek arttığını, sözkonusu artışın 
2000’li yılların başına göre yüzde bindörtyüz gibi inanılması güç bir orana ulaştığnı 
gösteriyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun açıklamalarına göre, 
sadece 2017 yılı Eylül ayı içinde 37 kadın öldürülmüş, 33 çocuk istismara uğramış ve 
24 kadına cinsel şiddet uygulanmıştır. Resmi verilere göre 2008’den bu yana toplam 45 
trans kadın öldürülmüştür. Bu sayı Avrupa ülkeleri arasındaki en yüksek rakamdır.

 Kadına yönelik şiddet olaylarında hedef ve mağdur bellidir. Kadınlar ve çocuklar. 
Ancak failin kim(ler) olduğu noktasında çoğu zaman doğru teşhis konulamamaktadır. 
Kadına yönelik şiddet olaylarında taraflar münferit olarak kadın ve erkek bireyler olarak 
adli kayıtlara geçer. Bizim açımızdan dikkate alınması gereken nokta, kadın ve erkek 
bireylerin objektif özneler olmayıp toplumsal cinsiyet rolleri tarafından belirlenmiş 
kişilikler olmalarıdır. Bu bağlamda şiddet olayındaki tarafları oluşturan kadın(lık) ve 
erkek(lik) durumunu belirleyen sosyal, politik ve ekonomik faktörleri dikkate almadan 
yapılacak analizler yetersiz kalmaktadır. 

 Sosyal boyutta toplumsal cinsiyet rollerini belirleyen, bir başka ifadeyle kadınlık ve 
erkeklik hallerini biçimlendiren muhafazakar kodlar ve geleneksel değerlerin dayattığı 
kimlikler kilit noktasını oluşturmaktadır. Günümüzde ne kadınlar ne de erkekler 
geleneksel değerlerin dayattığı kimliklerden özgürleşmelerini henüz sağlayamamışlardır. 
Kadına yönelik şiddet olaylarında genellikle medya tarafından kıyafeti ya da yaşam 
tarzıyla hedef gösterilen kadın imgesi toplumsal tahayyüldeki geleneksel ve muhafazakar 
değerlerden hem beslenmekte hem de yeniden üretmektedir. Sosyal medya hesabında 
fotoğrafını gördüğü bir genç kızı yolda arkadaşlarıyla yürürken öldüren saplantılı, 
şizofreninin uç noktalarında dolaşan bir adam için medya “aşk cinayeti” başlığını 
atmaktan çekinmemektedir.  Toplumsal yaşamın geleneksel ve muhafazakar kodlar 
tarafından belirlenme süreci son dönemde eğitim ve evlilik kurumu konusunda yapılan 
düzenlemelerle daha da hızlanmıştır. Kızların toprağa diri diri gömüldüğü bir topluma 
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gönderilen İslam dininin, kadını yücelten değerlerleri yerine, kadını ikincilleştiren, eve 
hapseden, iş dünyasından uzaklaştıran değerlerinin öne çıkarılmasının müsebbiblerinin 
asıl fail olarak teşhis edilmesi gerekmektedir.

 Politik boyutta konuyu ele aldığımızda, Türkiye açısından bazı olumlu veriler 
olduğunu belirtmek gerekir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açıklamasına göre, 
Türkiye’de kız çocuklarının ortaöğretimdeki okullaşma oranı 2002 yılında %45,16 
iken, 2017’de bu oran %82,38’e çıkmıştır. Ne var ki, halen Türkiye’de okuma yazma 
bilmeyenlerin %83’ü kadınlardan oluşmaktadır. Kuşkusuz kadına yönelik şiddet 
olaylarının önlenmesinde kadının eğitim ve bilinç düzeyinin yükselmesinin önemli 
katkısı olacaktır. Ancak, tarım sektöründe çalışan kadınların %90’ının kayıt dışı 
çalışıyor oluşu, kadınların gerek ev içi gerekse ev 
dışı çalışmalarından dolayı sosyal güvenlik şemsiyesi 
altına girme konusunda erkeklere göre dezavantajlı 
bir durumda olduğunu gösteriyor. Kadınların politik 
alandaki karar alma ve denetim mekanizmalarına 
katılımına ilişkin veriler de Türkiye açısından pek 
olumlu değildir.  Politik boyut açısından kadına 
yönelik sosyal ve ekonomik içerme politikalarını 
yeterince politik sisteme entegre edememiş 
politikacılar da olayın faillerindendir. 

 Ekonomik boyutu kuşkusuz politik boyuttan 
ayrı değerlendirmek mümkün görünmemektedir. 
Kadına yönelik şiddet olaylarının sosyo-ekonomik 
gelir düzeyiyle olan ilişkisi pek çok çalışmaya konu 
olmuştur. Kuşkusuz yoksulluk hem kadınlarda hem 
de erkeklerde aileye yetememe, yetişememeden 
kaynaklanan tükenmişlik sendromunun temel tetikleyici unsurlarındandır. Son 
yapılan araştırmalara göre borçlu nüfus oranı %68 gibi oldukça yüksek bir düzeydedir. 
Üniversite mezunlarının yoksulluk oranı hızla artmakta ve ülkenin en zengin %20
’lik diliminin toplam ülke gelirinden aldığı pay %47,2’ye yükselmiş bulunmaktadır. 
Türkiye’de kişi başına düşen yıllık et tüketiminin dünya ve Avrupa Birliği ortalamasının 
altında olduğunu da dikkate aldığımızda toplumda genel olarak şiddeti çevreleyen ve 
belirleyen faktörler netlik kazanmaktadır. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin faillerini 
besleyen sistemin temelinde yoksulluk, tükenmişlik sendromu ve gelir adaletsizliğinin 
giderek derinleşmesi yatmaktadır. 

 Sonuç olarak kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesine mağdur bellidir. 
Ancak failin bir çok toplumsal, politik ve ekonomik destekçisi bulunmaktadır. Asıl fail, 
toplumu yukarıdan aşağı kodlarla dönüştüren politik aygıtın kendisidir. Çünkü gerek 
toplumsal hayata ilişkin düzenlemelerde muhafazar söylemin yükselişi, gerek politik 
alanda kadını yalnızlaştıran, zayıflatan ve eve kapatan politik yönelimlerin kazandığı 
ivme, gerek ekonomik alandaki eşitsizlikleri ve adaletsizleri besleyen ekonomi-politik 
yapının bir türlü dönüştürülememesi kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele 
edenlerin elini zayıflatmaktadır. Faillerin doğru teşhis edilmesi, sorunun ortadan 
kaldırılmasına yönelik önemli bir adım olacaktır. 
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 Genç bir Hıristiyan kadın düşünün ki; İkinci Dünya Savaşı’ndaki Yahudi soykırımı 
sırasında, kendi hayatını riske atarak 2500 Yahudi çocuğun hayatını kurtardı. Bu çok 
özel kadın,  98 yaşında hayatını kaybeden İrena Sendler.
 
 İkinci Dünya Savaşı yıllarında Polonya’daki Zegota isimli Yahudilere yardım 
kuruluşunda çalışan yardımsever İrena Sendler, 25 kişilik ekibiyle birlikte 1940 ve 
1943 yılları arasında 2500 çocuğu gettodan çıkarıp hayatlarını kurtardı. 

 Sağlık ocaklarında hemşirelik yapan İrena, Varşova Gettosu’ndaki insanlık dramına 
seyirci kalamayarak Almanların tifüs salgını korkusundan yararlanıp, sağlık kontrolü 
yapmak gerekçesiyle gettoya girip çıkmaya başladı. Gettoda yaşayan çocukları oradan 
gizlice çıkarmak ve hayatlarını kurtarabilmek için, ambulansta sedyenin altından sırt 
çantalarına, kanalizasyon borularından yer altı tünellerine, el arabasındaki çuvallardan, 
bavullara ve hatta ceset torbalarında çocukları taşımaya kadar her yolu kullandı bu 
cesur kadın. Bir keresinde ağlayan bebeği kucağına alır İrenka ve bebeğin annesine 
arkasına dönerek gecenin karanlığında yürümeye başlar. Yakalanırsa kendisi de 
bebek de ölecektir. Anne çaresizce arkalarından seslenir “Söz ver bana, çocuğum 
yaşayacak!” Bir saniyeliğine döner ve hızla cevap verir “Sana bu sözü veremem. 
Ancak seninle kalırsa kesin öleceğine dair söz verebilirim.”der.

 Zegota,16 bloktan oluşan Varşova Gettosu’nda yaşamaya zorlanan 450 bin Yahudi’ye 
gıda, ilaç ve giysi yardımında bulunuyordu. Gettodakilerin en sonunda Treblinka 
yolcusu olduğunu bilen İrena, yapılan yardımların sadece ölümü geciktirdiğinin 
bilincindeydi.

 İrena’nın kaderi de yedi yaşındayken tifüsten kaybettiği babasının ölmeden önce ona 
söylediği sözler oldu, “Boğulan birisini görürsen, atlayıp onu kurtarmayı denemelisin, 

 “Söz ver bana, çocuğum yaşayacak!” Bir saniyeliğine döner ve hızla cevap 
verir “Sana bu sözü veremem. Ancak, seninle kalırsa kesin öleceğine dair söz 
verebilirim.”

İsterse;
KADIN

Av. Figen MERDER
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yüzme bilmiyor olsan bile.”  Babası, onu sosyal statüleri ve etnik kökenleri ne olursa 
olsun insanları sevmesi ve saygı duyması için yetiştirmişti.

 Getto dışına çıkarılan çocuklara sahte isimler verip, Yahudilerin yaşamamış olduğu 
bölgelere yerleştiriyordu. İrena, savaş sonunda ailelerinin çocuklarına kavuşabilmesi 
için; çocukların isimlerini sigara kağıtlarına yazıp cam kavanozlara yerleştirerek 
komşusunun elma ağacının dibine gömmüştü.

 Jolanta kod adlı İrena Sendler, Gestapo tarafından tutuklanarak aylarca işkence 
gördüğü Pawiak Hapishanesi’ne atıldı. Gördüğü işkenceye rağmen Zegota ekibini ele 
vermedi. Zegota tarafından Alman gardiyanlara ödenen rüşvet sayesinde kolları ve 
bacakları kırık, bilincini kaybetmiş vaziyetteyken atıldığı odunluktan sağ kurtuldu.

 Savaş sonunda hiçbir çocuğun ailesi hayatta kalamadığı için Zegota üyelerinden 
Adolph Berman 400 çocuğu İsrail’e götürdü. Bir bölümü de yeni ailelerinin yanında 
yaşamaya devam ettiler. İrena ise savaştan sonra da sosyal yardım kuruluşlarında 
çalışmaya devam etti. 1965’te Yad Vaşem Holokost Müzesi tarafından Uluslararası 
Dürüst Payesi ile onurlandırıldı. Ancak o zamanki  yönetim İrena’nın İsrail’e gitmesine 
izin vermediği için ödülüne 1983’te sahip olabildi.

 İrena Sendler, 12 Mayıs 2008’de 98 yaşında hayatını kaybetti. İrena’nın hayatı, 
Anna Mieszkowska’nın kaleme aldığı “Soykırım Çocuklarının Annesi/ Mother of the 
Children of Holocaust: The story of Irena Sendler” adlı romana konu oldu. Ayrıca, 
yüzlerce kez sahnelenen “Bir Kavanozdaki Yaşam/ Life in a Jar” adlı tiyatro oyununda 
canlandırıldı.

 Yahudi çocukların hayatını kurtarmak pahasına hiç tereddüt etmeden kendi 
hayatını tehlikeye atan İrena Sendler, 2500 çocuğun hayatın kurtarırken o zamanın 
şartlarında en akılcı yöntemlerle kimliklerini kayıt altına aldı ve bu çocukların hem 
geleceklerine hem de geçmişlerine sahip çıkmış oldu. Nitekim 1942 yılında İrena’nın 
kurtardığı 2500 çocuktan biri olan Elzbieta Eicowska bir konuşmasında İrena için 
“O sadece bizleri değil, çocuklarımızı, torunlarımızı ve gelecek nesillerimizi kurtarmış 
oldu” dedi.

 Kendisini kahraman olarak görmeyen, “Ben normal olanı yaptım. Daha fazlasını 
yapabilirdim. Bu pişmanlık beni ölene kadar takip edecek” diyen İrena, 2007 yılında 
bir televizyon kanalı ile yaptığı röportajında insanlığa son nasihatini etti; “İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra insanlığın bazı şeylerin farkına vardığını ve bir daha asla 
yaşanmayacağını düşünmüştük. Oysa hiçbir şeyin farkına varılmamış. Din, etnik 
köken ve milliyetlere dayalı savaşlar hâlâ devam ediyor. Ancak her şey farklı olabilir; 
yeter ki sevgi, alçakgönüllülük ve hoşgörü bizlerle olsun” demiştir.
            
 İnsanlık için, çocuklar için hayatını hiçe sayan tüm kadınlara  saygıyla….

 Kaynak: Mirel çiçekli,Arşiv.salom.com.tr,newsner,v.s.
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 Ülkedeki şiddetin, özellikle de kadına yönelik şiddetin, büyük bir hızla artışında bir 
çok etkenin varlığı bir arada düşünülür.

 Bunlardan biri ve bir hayli önemlisi de medyanın kullandığı dildir. Bu dilin 
cinsiyetçi eril bir dil olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

 İşte bu eril dil, kadına yönelik şiddeti teşvik eder dildir. Erkek egemen bu medya 
dili kadını nesnelleştirmekten, şiddeti olgunlaştırmaktan hatta meşrulaştırmaktan yana 
son derece etkilidir.

 Yıllarca süren tüm uyarılara, tüm protestolara rağmen medyanın cinsiyetçi ve 
ayrımcı dili nedeniyle kadın cinayetleri acısı katlanmaya, tek tek kadınlar hakkında 
hoyratça söylenen cümleler ifadelerle bütün kadınlar incitilmeye devam etmektedir.

 Bu gidiş karşısında, Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin Kadın Komisyonu ve Kadın 
Danışma grubunda yer alan kadın gazetecilerin öneri ve katkıları ile TOPLUMSAL 
CİNSİYET EŞİTLİKÇİ HABER KLAVUZU hazırlanmıştır.

 Bu klavuzda ;

 Kadına yönelik şiddet haberi yaparken, kadın cinayet haberi yaparken, cinsel şiddet, 
saldırı, tecavüz haberi yaparken, çocuk yaşta evlilik haberi yaparken, magazin haberi 
yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği, yanlış şekilde verilen haberin doğru veriliş 
şekilleri açıklanmış, bu son derece önemli konuya dikkat çekilmiştir.

Kadına yönelik şiddet haberi nasıl yapılmalı? 

	 •	 Süslenmemeli.	 Soslanmamalı.	 Trajikleştirilmemeli.	 Dramatikleştirilmemeli.	
Romantikleştirilmemeli. Magazinleştirilmemeli. 

	 •	Önce	“kadın	cinayeti”ni	tanımlayalım.	Herhangi	biri	tarafından	“kadın	olduğu	
için” öldürülen, kadınların maktul olduğu cinayetler “kadın cinayeti”dir. 

Bir 
Klavuzumuz 
Var !
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	 •	Her	şeyden	önce	kadın	cinayetlerini	herhangi	bir	adli	olay	olarak	haberleştirilmemeli,	
bunun bir “kadın cinayeti” olduğu haberde mutlaka belirtilmeli. 

	 •	Bu	kavramı	haber	başlığında	veya	üst	başlıkta	belirtmek,	yani	“kadın	cinayeti”ne	
bir tür “anahtar kelime” olarak yer vermek, kadın cinayetlerine dair veri toplanmasına 
ve cinayetlerin görünür kılınmasına destek olmak açısından da önemli. 

	 •	Bir	cinayetin	“kadın	cinayeti”	olup	olmadığını	anlamak	için	“Öldürülen	kişi	erkek	
olsaydı, aynı gerekçelerle ve aynı biçimde öldürülür müydü?” sorusunu sormak yeterli. 
Yani, bir erkek, giydiği giysi, kıskançlık, arkadaşlarıyla sinemaya gitmek, arkadaşıyla 
telefonda görüşmek, tek başına alışverişe çıkmak gibi nedenlerle şiddete ya da cinayete 
maruz kalır mı? Başka bir erkekle selamlaştığı veya görüştüğü, yüksek sesle güldüğü 
veya radyodan şarkı isteğinde bulunduğu için öldürülür mü? Cevap “hayır” ise o 
cinayet “kadın cinayeti” olarak tanımlanmalı. 

	 •	 Peki,	 kadın	 cinayetleri	 haber	 yapılmalı	mı?	 Kadın	 cinayetleri	 temel	 nitelikleri	
odak alınarak haber yapılmalı. Yani ataerkil söylemden beslendiği, sistematik bir suç 
olarak öncüllerinin varlığına karşın önlem alınmadığı için gerçekleştiği gibi nedenler 
göz önüne alınmalı. Haber fail ifadesine dayanarak yazılmamalı, ölen kadının katilin/
failin iddialarını yanıtlayacak ve çürütecek durumda olmadığı unutulmamalı. 

	 •	Haberin	tek	kaynağı	polis	raporları,	adli	tutanaklar	ya	da	fail/katil	olmamalı.	

	 •	Haberi	yapan	kişi,	psikolog,	yargıç,	falcı	veya	öykü	yazarı	değil,	haberci	olduğunu	
unutmamalı. 

	 •	Haber	 verilirken	 söylentilerden,	 yakıştırmalardan,	 kalıplaşmış	 söylemlerden	 ve	
önyargılardan uzak durulmalı. 

	 •	 Cinayetin	 sorumlusu	 olarak	 cinnet,	 kıskançlık,	 öfke,	 namus,	 iflas,	 psikolojik	
sorun vb. gibi cinayeti “haklı” gibi gösterecek, cinayeti meşrulaştırmaya çalışan ifadeler 
kesinlikle kullanılmamalı. Bu bahanelerin kadın cinayetlerini meşrulaştırmasının 
yanı sıra “haksız tahrik indirimi” talebiyle mahkemeye delil olarak gösterilebildiği 
unutulmamalı. 

	 •	 Kadınların	 -varsa-	 cinayet	 öncesi	 koruma	 talepleri,	 maktulun	 -varsa-	 karakol	
şikayetleri, hakkında verilmiş savcılık kararı, geçmişte şiddete maruz kalıp kalmadığı, 
gelenekler, destek olmayan aile vb gibi etkenler mutlaka haberlerde yer almalı. 

	 •	 Kadın	 cinayetlerinin	 tek	 bir	 sorumlusu	 olmadığı	 unutulmamalı,	 iki	 “taraf”la	
sınırlı kalmayıp, tüm sorumlular ve süreç iyice araştırılmalı

	 •	Melodramdan,	 sansasyon	 ve	 pornografiden	kaçınılmalı.	Cinayetin	 ayrıntılarını	
pornografik olarak resmederek şiddetin pornografisi üretilmemeli. 

	 •	Haber	metni,	cinayeti	dramatize	eden	unsurlar	içermemeli.	

	 •	Cinselliğe	dair	gereksiz	 ayrıntılar	ve	magazinel	yaklaşımlardan	uzak	durulmalı,	
haber yazımında çekici veya heyecanlı hikaye üslubu kullanılmamalı. 
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	 •	Öldürülen	 kadının	 bedeni	 teşhir	 edilmemeli.	 Bunun	 yerine	 zanlı	 ve	 zihniyeti	
teşhir edilmeli. 

	 •	Şiddeti	sıradanlaştıran	olay	mahalli	fotoğrafları	kullanılmamalı.	

	 •	 Fotoğraf	 ve	 görsel	 malzeme	 seçiminde	 ve	 kullanımında	 dikkatli	 olunmalı,	
maktulun fotoğrafı ya hiç kullanılmamalı veya olay sonrası değil öncesinde çekilmiş 
fotoğrafı, eğer gerek varsa kullanılmalı. 

	 •	Katil	 ve	maktule	 dair	 “mutlu	 günler”	 fotoğrafları	 da	 dikkatli	 kullanılmalı.	 Bu	
fotoğraflar ya hiç kullanılmamalı ya da kullanım biçiminin “Sizin de en yakınınız, bir 
gün katiliniz olabilir” çağrışımı yapmasına özen gösterilmeli. 

	 •	Haberde	5	N1K	kuralını	uygularken,	“neden”in	yanıtı	katilin	sözde	gerekçelerinde	
değil, cinayete giden süreçte yaşanan sorunlar da olmalı. 

	 •	Maktulün	mesleği,	yaşam	tarzı,	 sosyal	 ilişkileri	veya	davranışları	ancak	haberin	
anlaşılır kılınması için şartsa açıklanmalı ve yanlış anlamaya, özellikle de ahlaksal 
yargıya yer vermeyecek şekilde aktarılmalı. 

	 •	Meslek,	davranış	ya	da	yaşam	tarzı	kadınların	erkekler	tarafından	öldürülmesinin	
bahanesi/gerekçesi gibi sunulmamalı. 

	 •	Araştırma	sonuçları,	öldürülen	kadınların	büyük	çoğunluğunun	cinayet	öncesinde	
şiddet gördüğünü göstermekte. Şiddet gören bir kadınla ilgili haberde, onu tehlikeye 
sokacak ve gelecekte öldürülmesine neden olabilecek bilgiler verilmemeli.

	 •	Fikri	takip	yapılmalı.	Cinayet	haberinin	ardından	failin	yakalanma,	yargılanma	
süreçleri de takip edilerek haberleştirilmeli. 

	 •	 Kadın	 cinayetlerine	 verilen	 cezaların	 yeterince	 caydırıcı	 olup	 olmadığı	 ve	 bu	
durumun yeni cinayetlerin işlenmesinde nasıl bir rol oynadığı da araştırılmalı. Benzer 
olaylarda yargının verdiği örnek kararlara dikkat çekilmeli. 

	 •	Cinayet	davalarını	 izlerken	haberde,	kadın	örgütleri	 veya	herhangi	bir	kurum/
kuruluşun cinayet davalarına müdahil olma talebi, yargı sürecinde maktule destek 
veren eylem ve görüşler yer almalı. 

	 •	 Kadın	 cinayetleriyle	 ilgili	 hukuki	 süreçlerde,	 kadın	 katillerine	 yaygın	 olarak	
verilen “haksız tahrik” ya da “iyi hal” gibi indirimlerin ne kadar hukuki ya da ne kadar 
“ideoloik/ siyasal/ahlaki yaklaşımlarla” verildiği, bu yaklaşımların yeni cinayetleri teşvik 
edip etmediği sorgulanmalı

 Dikkat! Şiddet haberi yaparken... 

	 •	 İşsizlik,	 ekonomik	 yoksulluk,	 kültürel	 yoksunluk	 kadınlara	 yönelik	 şiddette,	
suçun hafifletici nedeni olarak sunulmamalı. 
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	 •	Şiddet	uygulayan	erkeğin	“hasta”	olduğu	ve	tedavi	edilmesi	gerektiği	söylenerek	
suç ve suçlu masumlaştırılmamalı. Şiddetin bir hastalık olarak kabul gördüğü hallerde, 
öncelikle ve sistematik olarak neden kadınlara yöneldiği sorgulanmalı. 

	 •	Şiddetin	bir	suç	olduğu	unutulmamalı,	geleneklerin	bir	parçası	olarak	algılanıp,	
anlayışla karşılanmasına neden olacak biçimde meşrulaştırılmamalı. 

	 •	“Gizli	aşk”,	“yasak	aşk”,	“çılgın	aşk”	gibi	tanımlamalardan	kaçınılmalı.	

	 •	Sorunun	kamusal	olduğu,	kamu	yetkililerinin	de	sorumluluklarının	bulunduğu	
unutulmamalı. 

	 •	Haberi	 hazırlarken	 failin	 gerçekliği	 kanıtlanmamış,	 çoğu	 kez	 	mağdur	 hayatta	
olmadığı için kanıtlanması mümkün olmayan ifadelere odaklanmak yerine, sorumluluğu 
bulunan kamu görevlilerinin beyanlarına, Adli Tıp Kurumu raporlarına, failin varsa 
geçmiş sabıkalarına, varsa şiddetin öteden beri süregeldiğini bilenlerin tanıklığına vs. 
yer verilmeli. 

	 •	Şiddeti	öven,	çaresizliği	öğreten	ve	şiddete	“terbiye	aracı”	olarak	bakan	ifadelerden	
uzak durulmalı, dilden temizlenmeli. Kalıplaşmış sözcükler ve inanışlar dönüştürülmeli; 
örneğin dayak “yenmez”, dayak “hak edilmez”, tecavüze “davetiye çıkaran kadın” diye 
bir tanım yoktur. 

	 •	Şiddet	haberlerinin	başlıklarına	çok	dikkat	edilmeli;	haber	metni	mağdurdan	yana	
olsa da, düşünmeden atılan bir başlığın muhabirin niyetini belli ettiği unutulmamalı. 

	 •	Şiddete	uğrayanın	değil,	şiddeti	uygulayanın	fotoğrafları	yayınlanmalı.	

	 •	Mağdurun	kişilik	haklarına	saygı	duyulmalı,	örneğin	yaşadıklarını	ayrıntılarıyla	
anlattırma gayretinde olunmamalı. 

	 •	Olabildiğince	 şiddet	mağdurlarına	yol	gösterecek	 somut	bilgilere	yer	verilmeli.	
Şiddete maruz kalındığında neler yapılabileceği, nereye başvurulabileceği, hangi telefon 
numaralarının aranabileceği vb. 

Dikkat! Cinsel saldırı, taciz, tecavüz haberi yaparken... 

	 •	 Saldırıya	maruz	 kalan	 kadının	 adı	 ve	 görüntüsü	 kendisi	 aksini	 talep	 etmediği	
sürece kullanılmamalı. 

	 •	Cinsel	saldırı	eyleminin	ayrıntıları	belirtilmemeli,	öykülenmemeli.	

	 •	Bu	gibi	durumlarda	ne	yapılması	ve	ilk	nereye	başvurulması	gerektiği	gibi	bilgiler	
haberde yer almalı. 

	 •	Mağdur	kadının	yakınlarının	da	zarar	görebileceği	göz	önünde	bulundurularak,	
adres, mahalle, semt yer bilgisi verilmemeli. 

	 •	Benzer	biçimde,	mağdurun	ailesinden	erkeklerin	 failden	 intikamını	ailesindeki	
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kadınlara cinsel saldırıda bulunarak alma riski hesaba katılmalı. 

	 •	Faili	kesinleşmemiş	olaylarda	söylenti	üzerinden	haber	yapılmamalı.	

	 •	Görsel	medyada	cinsel	saldırı	olayı	izleyiciye	canlandırma	yaparak	anlatılmamalı,	
bu tür yayıncılığın kadının mağduriyetini artırması ihtimalinin yanı sıra aynı suçu 
işleme potansiyeline sahip olası kişileri özendirici, bu kişilere yol gösterici bir rehbere 
dönüşebileceği dikkate alınmalı ve bu yayınların şiddetin pornografisini ürettiği 
unutulmamalı. 

	 •	Cinsel	saldırı	haberleri	reyting/tiraj	yarışından	muaf	tutulmalı.	

	 •	Bu	haberler	toplumun	belli	kesimlerine	mal	edilmemeli	ve	her	kesimden	herkesin	
başına gelebileceği mesajı verilmeli. 

	 •	 Bu	 tür	 haberlere	 konu	 olan	 kadınların	 kıyafetleri,	 davranışları,	 alışkanlıkları,	
zevkleri vb. suça zemin oluşturan sebepler gibi gösterilmemeli ve önyargı oluşturabilecek 
ifadelerden kaçınılmalı. 

	 •	 İlkeli	 ve	 sorumlu	 yayıncılık	 gereği,	 saldırının	 nasıl	 gerçekleştiğinden	 çok	
saldırganın yasalar çerçevesinde alması gereken ceza ve mağdurun bilmesi gerekenler 
öne çıkarılmalı. 

	 •	Tecavüz	haberlerinde	kadınlar	“telekız”,	“hayat	kadını”,	“erkeklerle	para	karşılığı	
aşk yapan” kadınlar olmakla itham edilmemeli. 

	 •	 Gazete	 ve/veya	 televizyon	 haberlerinde	 kullanılan	 dil	 ve/veya	 görsel	 malzeme	
titizlikle seçilmeli, kadınların cinsiyetçi ön kabullerle yargılanmasına yol açmaktan 
kaçınılmalı.

	 •	İzleyici	ya	da	okurun	haberdeki	detaylar	ve	görsel	malzeme	kullanımı	nedeniyle	
tecavüz ve/veya tacizci yerine mağdur kadına odaklanmasına yol açılmamalı. Habercilik 
anlayışı mağdurun değil, failin teşhir edilmesine dayalı olmalı.

 Dikkat! Çocuk yaşta evlilik haberi yaparken... 

	 •	 Yaşam	 öyküleri	 kamuoyunu	 “zorla	 evlendirilen	 kız	 çocukları”	 sorununun	
varlığına (yaygınlığına ve derinliğine) ikna etmede önemlidir. Ancak kadınlara ve kız 
çocuklarına yaşadıkları bu mağduriyeti tekrar anlattırmak onlara zarar verebilir. Yaşam 
öykülerine ancak önlenebilir çocuk evliliklerini haberleştirmek söz konusu olduğunda 
başvurulmalı. 

	 •	Çocuk	yaşta	evlendirilmiş	her	kadının	yaşamının	ilerleyen	yıllarda	başarı	öyküleri	
olmayabilir. Zinciri kırıp kendisi için bir şeyler başarmış zorla evlendirilen kız çocukları 
hikayelerini yayınlamak başka kadınlara ilham verebilir fakat her zorla evlendirilen kız 
çocukları bu zinciri kırabileceğini ve yaşamını dönüştürebileceği algısına yol açmaktan 
kaçınmalı. 
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	 •	Çocuk	yaşta	bireylerin	evlendirilmesinin	“suç”	olduğuna	vurgu	yapılmalı.	

	 •	 Cinsiyetçilik	 içeren	 ya	 da	 cinsiyetçi	 yaklaşımı	 körükleyecek	 ifadelerden,	 klişe	
cümlelerden uzak durulmalı.

 Dikkat! Magazin haberi yaparken... 

	 •	Kişisel	haklar	ihlal	edilmemeli.	Özel	hayata	saygı	gösterilmeli,	mahremiyet	ihlal	
edilmemeli. 

	 •	Kadın	bedeni	üzerinden	cinsiyetçi	söylem	inşa	edilmemeli.	

	 •	Habere	konu	olan	kadınlar	ikincilleştirilmemeli.	

	 •	Haber	uğruna	kadının	kimliği	yok	sayılmamalı,	simgesel	olarak	yok	edilmemeli.	

	 •	Magazin	haberi	“Kadın	bedeninin	teşhiri=	Kâr”	anlayışı	üzerinden	biçimlenmemeli	

	 •	Şiddeti	magazinleştirmekten	kaçınılmalı.	“Yüreğini	hoplattı”,	“Nefesleri	kesti”	vb.	
kalıplaşmış tanımlamalardan uzak durulmalı. 
 
 Bu kadar özenle , bu kadar önemle hazırlanmış,  haber yaparken  de aynı özen ve 
önemle kullanılması beklenen bu kriterler, tüm kadınların yaşamına bir nebze olumlu 
katkıda bulunur dileğimiz hep yüreğimizde.  

 KAYNAK :  TGS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haber Klavuzu 
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 Afganistan'ın Bamiyan Vadisi'nin sarp 
kayalıklarına, insan eli ile oyulmuş Buda Heykeli'nin 
tırnağından bile küçük,  bir kız çocuğudur Baktay. 
15 asır yaşında, Taliban tarafından put olduğu 
gerekçesi ile yıkılan görkemli heykelin komşusudur 
bu minik kız. Civardaki kayalar içine açılmış 
oyuklardan birinde ailesiyle yaşamaktadır ve henüz 
6 yaşındadır.

 Baktay'ın tek arzusu, arkadaşı Abbas 
gibi okula gitmektir. Çünkü Abbas alfabeyi 
bilmektedir. Çünkü Abbas okulda eğlenceli 
hikayeler öğrenmektedir. Çünkü Abbas'ın elinde, 

içinde taştan, topraktan, yoksulluktan, sefaletten, 
savaştan, yıkımdan, acıdan başkaca dünyalara kapı 
açan kitaplar vardır. Baktay, ne yapmalı ne etmeli, 
o dünyayı keşfetmelidir.

 Baktay okula gitmek istemektedir de bunun 
için defter lazımdır, kalem lazımdır ve tüm bunları 
alabilmek için para lazımdır. Onun ise üzerindeki 
entarisinden ve başına örtülmüş, kah gözyaşlarını 
kah burnunu sildiği eşarbından başkaca hiçbir şeyi 
yoktur. Para istemek için annesini arar ama onu 
köyde bulamaz. Annesi, henüz bebek olan kardeşini 
ona emanet etmiştir. Baktay kendine biçilmiş bu 

Av. Öniz ÖZSOY
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cinsiyet rolünü kabullenmez. Kardeşi mağaradan 
çıkmasın ve başına bir iş gelmesin diye bebeğin 
bileğine uzunca bir ip geçirir ve onu bu şekilde 
bağlayarak çocuk aklı ile önlemini alır. Koşar tek 
tavuklu kümeslerine ve belki günlerce boğazlarından 
geçecek tek besin olan yumurtalardan 4 tanesini 
minicik avuçlarına sığdırarak düşer yollara.

 Ucu bucağı görünmeyen sarı tozlu bir 
coğrafyada, tepeleri, yarıkları aşarak, bata çıka köy 
pazarına ulaşır. Avuçlarındaki yumurtaları gördüğü 
herkese ısrarla uzatır. “Yumurtalarımı alır mısınız? 
Okula gideceğim, defter almam lazım.”

 Kalabalıkta itilir kakılır, yumurtaların ikisi 
düşüp kırılır, Baktay takas ne demektir öğrenmek 
zorunda kalır ve en nihayetinde önce ekmeğe, sonra 
paraya çevirdiği yumurtalar Baktay'ı defterine 
kavuşturur. Bembeyaz sayfaları ağız dolusu 
gülümseyerek çevirir, yüzü aydınlanır. Ancak 
elindeki para kalem almaya yetmez ama Baktay 
pes etmez. “Kalemin nerede?” diye soran Abbas'a 
“Annemin ruju ile yazacağım.” der. Atar annesinin 
rujunu cebine, düşerler birlikte okul yoluna.
Ama Abbas'ın okulu erkekler okuludur. Öğretmen 
minik kızı sınıfa kabul etmez. Baktay inatçıdır. Üç 
beş adım atar, geri döner. “Bana da okumayı öğret, 
lütfen!” Öğretmen onu kovalar. Baktay ısrarcıdır. 
“Bana o, ağacın altında uyuyan adamın hikâyesini 
öğret, lütfen!”

 Çırpınışı kâfi gelmez. Derenin diğer tarafında 
olduğu söylenen kızlar okuluna gitmek için 
yine düşer yollara, bir başına. Henüz pek de yol 
almamıştır ki, önü Talibancılık (!) oynayan bir grup 
erkek çocuk tarafından kesilir. Çocuklar çevresini 
sararlar, ellerinde sopalarla.

 “Elindeki ne?!”

 “Defter.” Der küçük kız. 

 “Ne yapacaksın defteri?!”

 “Okula gidiyorum, okula gitmek için defter 
lazım.”

 “Kızlar okula gitmez! Peki bu cebindeki 
ne?!”

 “Ruj. Kaleme param yetmedi. Onunla 
yazacağım.”

 “Sen günahkârsın. Putperest kadınlar ruj 
sürer. Günahının bedelini ödeyeceksin. Seni 
taşlayacağız!”

 Çocuklar, elleri ile çukur açmaya başlarlar. 
“Senin mezarını kazıyoruz.” derler minik kıza.

 Baktay'ı, boyunca açılmış çukura zorla sokarlar. 
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Başına bir kese kağıdı geçirirler. “Kızlar yüzlerini 
gösteremez, günah!” derler. Ellerinde taşlar, minik 
kızın etrafını sararlar. Baktay direnir. “Lütfen beni 
çukurdan çıkarın. Ben okula gitmek istiyorum. 
Eğlenceli hikayeler öğrenmek istiyorum. Üstüm 
kirlendi. Ben bu oyunu sevmedim, oynamak 
istemiyorum.”

 Afganistan'ın Bamiyan Vadisi'nde, mezarı 
olduğu söylenen bir çukurda, başında bir kese kağıdı 
ile taşlanmak üzere olan Baktay'ın hikayesinin 
sonunu merak edenler, yanıtı, İranlı genç kadın 
yönetmen Hana Makhmalbaf'ın 2007 yılı yapımı 
Buda As Sharm Foru Rikht filminde bulabilirler.

 Film Türkçeye ‘Utanç’ adı ile çevrilse de 
aslında tam karşılığı ‘Utancından Yıkılan Buda'dır. 
Bu adın esin kaynağı ise, filmin yönetmeninin, 
kendisi de yönetmen olan babası, İran sinemasının 
önemli isimlerinden Mohsen Makhmalbaf'ın, 
Afganistan’da yaşanan kıyım ve yıkımın ardından 
söylediği şu cümledir: “Bir heykel bile, bütün 
bu şiddetten, insafsızlıktan ve bunların getirdiği 
çöküşten utanır ve yıkılırdı.”

 Ülkemizde ve dünyada, kadınların ve kız 
çocuklarının maruz kaldıkları ayrımcılıktan, 
cinsiyetçilikten, onların yaşam haklarını dahi hiçe 
sayan şiddetten, bu haksız, hukuksuz düzenden, 
insafsızlıktan, aslında gök kubbe bile utancından 
üzerimize çoktan yıkıldı da ne acıdır ki insan kendi 
yarattığı bu çöküşten utanç duyacak sorumluluğu 
hala tam olarak üstlenemedi.

 Sistemli olarak beslenen bir karanlık tarafından 
yutuluyor kadınlar. Yaşarken zaten ‘yok' olan, 
canları alındığında ise haberlerde birkaç dakika, 
gazetelerde bir iki satırla ancak varlık bulabilen 
kadınlar. Telefon ekranları kaydırılıp, gazete 
sayfaları çevriliverince pek çok insanın hayatından, 
hiç yaşamamışlarcasına, hatırda kalan bir isimden 
dahi ibaret olmadan kayboluveren kadınlar. Bu 
kötülüğün, bu haksızlığın, çoğunlukça artık 
hayatın olağan(!) bir gerçeği olarak kabul edilmesi, 
alışılması, hakkında kelam etme gereğinin bile 
duyulmaması, kötülüğün ve haksızlığın kendisi 
kadar can yakıyor.

 Ancak, önümüzde dağ gibi duran, tırnağından 
bile küçük göründüğümüz bu çok asırlık kötücül 
sisteme, türlü araçlarla beslenen bu haksız düzene, 
yolumuzdaki tepelere, aşmamız gereken derin 
yarıklara, imkânsızlıklara, kabul edilmediğimiz 
erkek ‘okullarına', başımıza kese kağıdı gibi 
geçirilmeye çalışılan cinsiyet rollerine, zorla 
sokulmaya çalışıldığımız ‘çukurlara' rağmen, bizim 
içimizde 6 yaşındaki Baktay'ın yumurtayı deftere, 
ruju kaleme çevirecek kararlılığı, inatçılığı, ısrarı ve 
mücadele azmi var ve onun pek isabetle söylediği 
gibi, - Biz sizin bu ‘oyununuzu' hiç sevmedik. 

 Oynamak istemiyoruz.
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 Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye 
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, daha kısa ve bilinen ismiyle “İstanbul Sözleşmesi” 11 
Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzaya açıldı ve 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe 
girdi. Türkiye, Sözleşmeye çekince koymadan taraf oldu.  
 
 Sözleşmenin taraf devletlere getirdiği yükümlülükleri denetleyen organı olan 
Uzmanlar Grubu(GREVIO)’dur.  Taraflar Komitesi ise GREVIO’nun raporlarının ve 
sonuç gözlemlerinin takibini yapar ve ilgili Taraf Devletlere tavsiyelerde bulunur.
  
 İstanbul Sözleşmesi her bir Taraf Devletin hazırlayacağı bir temel raporun 
değerlendirilmesiyle başlar ve dönemsel olarak bu değerlendirme tekrarlanır. Taraf 
Devletler, GREVIO'nun hazırladığı  soru formu  veya diğer bilgi isteklerine yönelik 
olarak raporunu hazırlar. GREVIO bu rapordaki bilgileri, diğer ilgili Avrupa Konseyi 
kurumları ve Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi gibi 
diğer uluslararası sözleşmeler çerçevesinde kurulan yapılar ve sivil toplum kuruluşları 
tarafından sunulan bilgileri de dikkate alarak değerlendirir. Sunulan bilgileri yeterli 
bulmazsa GREVIO ülke ziyaretleri de düzenleyebilir. Yetkili kurumlarla diyalog 
sürecini takiben sonuç raporunu kabul eder.
 
 Sözleşme’nin izlenmesinin bir diğer yöntemi ise, Sözleşme kapsamında yer alan 
herhangi bir şiddet eyleminin söz konusu ülkede ciddi, yaygın ve süreklilik arz eden bir 
örüntü arz ettiğine ve bunun önlenmesi için adım atılması gerektiğine dair güvenilir 
verinin GREVIO’ya ulaştığı durumlarda başlatılabilecek özel ve acil bir soruşturma 
yöntemidir. Böyle bir durumda GREVIO Taraf Devlet’in özel bir rapor sunmasını 
talep edebilir. Kendisine ulaşan bilgiyi göz önünde bulundurarak bir veya daha fazla 
GREVIO üyesini soruşturma yürüterek rapor hazırlamakla görevlendirebilir. Taraf 
Devlet’in onayıyla bu soruşturma süreci bir ülke ziyaretini de kapsayabilir. GREVIO 
tarafından incelendikten sonra bulgular ilgili Taraf Devlete ve gerekli görülürse Taraflar 
Komitesi ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne yorum ve tavsiyelerle birlikte iletilir.
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 İstanbul Sözleşmesi’nin izlenmesine dair önemli bir yenilik ise Taraf Devletlerin 
izleme sürecine kendi ulusal parlamentolarını da  katma ve GREVIO raporlarını 
parlamentoya sunma yükümlülüğüdür. Benzer şekilde Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi de belirli aralıklarda Sözleşme’nin uygulanması konusunda bir değerlendirme 
yapmaya davet edilmektedir. 

 GREVIO 2016 ve 2017’de Avusturya, Monako, Danimarka, Arnavutluk, Karadağ, 
Türkiye, İsveç ve Portekiz’in Taraf Devlet raporlarını ele alacaktır. 
 
 Türkiye, GREVIO’ya sözleşme bağlamında yükümlülükleri ile ilgili olarak ülke 
raporunu bu sene içerisinde sunacaktır. GREVIO’nun denetim süreci bakımından 
sivil toplum kuruluşları tarafından iletilen gölge raporların ayrı önemi mevcuttur; 
zira ülke raporları taraf devletin kendi kendini raporlaması anlamına gelmekte olup 
denetim organı için objektif bir bakış sunmaya elverişli değildir. İzmir Barosu Kadın 
Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi ve İzmir Barosu Çocuk Hakları 
Merkezi olarak GREVIO’nun taraf devletlerin kadın hakları ve kadına şiddetin 
önlenmesi alanında yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği ve bu alanda yaşanan 
gelişmeleri denetlemesi bakımından çok önemli olan devlet raporlarının inceleneceği 
önümüzdeki süreçte, gölge raporların bu denetim açısından önemli olduğunun 
bilincinden hareketle bir rapor hazırlayarak sunmuş bulunmaktayız. Söz konusu rapor, 
merkez ve komisyonlarımızın çalışmaları sonucu edindiğimiz bilgiler, gözlemler ve 
verilere dayanmakta; bunun yanında ülkemiz açısından son dönemde kadın hakları 
bakımından yaşanan bazı güncel gelişmelere de değinmektedir. Raporun, toplumsal 
cinsiyet eşitliği bakış açısıyla kadın haklarına dair mevzuatın değerlendirilmesini ve 
mevzuata yönelik önerileri içeren bölümünü sizlerle paylaşıyoruz;
 
 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇERÇEVESİNDE MEVZUATIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

 A- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu İle İlgili Değerlendirmeler

 1- Çocukların Cinsel İstismarı İle İlgili 103.Madde

 Çocukların cinsel istismarı
 Madde 103- (Değişik: 18/6/2014-6545/59 md.) 

 (1) (Yeniden düzenlenen birinci ve ikinci cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) 
Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) Mağdurun 
on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, 
sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin 
çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya 
vasisinin şikâyetine bağlıdır. Cinsel istismar deyiminden; (1)

 a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam 
ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,
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 b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene 
dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar,anlaşılır.

 (2) (Yeniden düzenleme: 24/11/2016-6763/13 md.) Cinsel istismarın vücuda 
organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan 
aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış 
olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz. 

 (3) Suçun; 

 a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

 b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların 
sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

 c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı 
ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,

 d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, 
bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

 e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, 
işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 (4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle 
ya da (b) bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, 
yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 (5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır 
neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler 
uygulanır.

 (6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasına hükmolunur.

 Anayasa Mahkemesi;TCK m.103/2’de yer alan ve nitelikli cinsel istismar suçu için 
en az 16 yıl hapis cezası öngören hükmü, 12.11.2015 gün, 2015/26 E. ve 2015/100 K. 
sayılı kararı ile iptal etmiştir. 

ikinci olarak;13.07.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 26.05.2016 gün, 2015/108 
E. ve 2016/46 K. sayılı kararı ile TCK m.103/1-a’da yer alan “tamamlamamış” sözcüğü 
yönünden, m.103’ün 1. fıkrasının 1. ve 2. cümlelerini iptal etmiştir. 

 Çocuklara yönelik cinsel taciz ve saldırıyı ele alan TCK'nın 103. maddesinin 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından TBMM Genel Kuruluna 
gelen teklifte, cinsel istismar failinin mağdur ile evlenmesi halinde verilen cezaya 
yönelik olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verileceği 
düzenlemesi yer almıştı.
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 "(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 
tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, 
Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının 
ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona 
ermesi halinde fail hakkındaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. 
Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya 
cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumun    da, suça azmettiren veya 
işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazının ortadan 
kaldırılmasına karar verilir." düzenlemesi Baro’lar ve kadın örgütleri başta olmak 
üzere toplumun genelinden gelen yoğun tepkiler karşısında geri çekilmek zorunda 
bırakılmıştır.

 İptallerin ardından yapılan yeni yasal düzenlemede TCK 103.nolu maddesi, 
eski halinde olduğu gibi 15 yaş altı çocuklarda rıza aranmasını engellemektedir. 
Ancak bazı davalarda gördüğümüz üzere bu madde farklı yorumlanmaktadır. 
Dolayısıyla uygulamada 12-15 yaş arası çocuklarda rıza aranmasına yol açma tehlikesi 
bulunmaktadır. Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin 103. maddeye dair iptal kararlarında, 
farklı yaştaki çocukların istismardan farklı şekilde etkileneceği savı, 12-15 yaş arası 
çocuklar için ayrı bir kategori yaratılarak çözülmeye çalışılsa da; bu kategori bu yaş 
aralığındaki çocuklarda, mahkemelerde rızalarının sorgulanmasına ve “istismarcıyla 
evliliğe zorlanmasına” neden olabilir. Ne yazık ki hukuk tarihimiz, bazı mahkemelerin, 
bu yaş kategorisinin yokluğunda dahi 13 yaşındaki çocuklarda rıza arandığını gösteren 
örneklere sahiptir.  12-15 yaş arası çocukların cinsel istismara “rıza” gösterebileceğine, 
evlendirilebileceğine dair toplum nezdinde bir algı oluşturulmaya çalışılması ise, 
zaten geri çekilen önerge ile kısmi siyasi onay gösterilmiş olan erken evliliklere kapı 
açma tehlikesini barındırmaktadır. 15 yaş altı çocuğun rızası olamaz ve ailenin onayı 
suçlunun işlediği suçu örtbas edemez. 

 Öneriler

 1. TCK 103. maddede, 15 yaş altındaki çocukların cinsel davranışa rızasının 
olduğunun kabul edilemeyeceği açıkça belirtilmelidir: Olayın taraflarından ikisi 
de çocuksa, bu çocukları cinsel davranışa yönlendiren, kolaylaştıran, teşvik eden ve 
zorlayan kişiler mutlaka cezalandırılmalıdır. Aksi halde çocuklara ceza verilmemesinden 
cesaret alınarak gelenek, görenek, adet, dini referanslar vb. bahaneler ile bu çocukların 
zorla bir “evlilik” ilişkisi içerisine sokulması kuvvetle muhtemeldir.

 2. Erken yaşta ve zorla evlendirme Ceza Kanunu’nda suç olarak 
düzenlenmelidir:  Erken yaşta ve zorla evlendirmenin suç olarak düzenlenmesi 
gerekli ve Türkiye’nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’nin 37. maddesi gereği 
zorunludur.

 3. Çocukların dini nikâh ile evlendirilmesi suç olarak düzenlenmelidir ve dini 
nikâhla yapılan tüm evlilikler kayıt altına alınmalıdır: Anayasa Mahkemesi, Ceza 
Kanunu’nun resmi nikâh olmaksızın dini nikâh yapılmasını suç olarak düzenleyen 
maddesini iptal ederek, çocukların dini nikâh adı altında cinsel istismarının ve aynı 
zamanda erkek çok eşliliğinin önünü açmıştır.
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 1. Töre Cinayetlerine İlişkin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-k 
Maddesi 
 Madde 82- (1) Kasten öldürme suçunun;
 a) Tasarlayarak,
 b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
 c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya 
kimyasal silah kullanmak suretiyle,
 d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,
 e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda 
bulunan kişiye karşı,
 f ) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,
 g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya 
da yakalanmamak amacıyla,(1)
 i) (Ek:29/6/2005 - 5377/9 md.)Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,
 j) Kan gütme saikiyle,(2)
 k) Töre saikiyle,(2)
 İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

 Kasten insan öldürme suçunun töre saikiyle işlenmesi nitelikli hal olarak sayılmış olsa 
da, uygulamada töre saikinin uygulanması bakımından aile meclisi kararının bulunması 
gibi tespiti mümkün olmayan kriterler aranmakta olup bu hükmü uygulanamaz 
kılınmaktadır. Olması gereken “namus” adı altında işlenen kadın cinayetlerinde fail 
lehine indirim yapılmaksızın ceza verilmesinin sağlanması ve kadın cinayetlerini 
önleyici tedbirler ve nitelikli hal düzenlemesi ile caydırıcılığın sağlanmasıdır. 

 2) Haksız Tahrik ve Takdiri İndirim Nedenlerine İlişkin 5237 Sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun 29-(1) ve 62-(1),(2) Maddeleri
 Haksız tahrik;
 Madde 29- (1) Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi 
altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan 
yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası 
verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.
Takdiri indirim nedenleri
 Madde 62- (1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, 
yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir. (3)

 (2) Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve 
yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi 
hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.

 TCK’nin 29. Maddesinde düzenlenen haksız tahrik kurumu ile 62.maddede 
düzenlenen takdiri indirim nedenleri de kadınlar aleyhine işletilmekte ve faillere 
ceza verilirken bu maddeler kapsamında indirime gidilmektedir. Yargı kararlarında 
kadının eşinin izni olmaksızın alışverişe gitmesi, kapıyı uzun süre açmaması, kırmızı 
ruj sürmesi, pembe telefon kılıfı kullanması gibi sebepler fail açısından haksız tahrik 
sayılarak indirime gidildiği görülmektedir. Kadın cinayetlerinde haksız tahrik ve iyi 
hal indirimlerinin uygulanması cinsiyetçi bir yaklaşım olarak  eleştiri konularıdır. Eski 
yasada cinayetin meşrulaştırılması adına namus cinayeti işlenmesi indirim nedeni iken, 
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yeni yasa  “töre saiki”  dışında işlenen kadın cinayetlerine indirim imkanı getirmekte, 
yine  eski yasadaki  “ağır tahrik” yerine getirilen “ haksız tahrik”te cezai indirim nedeni 
olarak suçun caydırıcılığını ortadan kaldırmaktadır.

 Haksız Tahrik TCK md. 29 da tam olarak şu şekilde düzenlenmiştir “haksız bir 
fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye , 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine on şekiz yıldan yirmi dört yıla ve müebbet 
hapis cezası yerine on iki yıldan sekiz yıla kadar  hapis cezası verilir. Diğer hallerde 
verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadar indirilir”.  Madde de benzer anlama 
gelen hiddet ve şiddetli elemin bir arada kullanılması madde gerekçesinde uygulamada 
duraksamalara neden olmaması şeklinde açıklanmıştır. Öfke anlamına gelen hiddet 
kişiyi faaliyete yönelten psikolojik bir durumu gösterir ve bu durum altındaki kişi 
öfkenin aktif hali olan gazapla yani kuvvet kullanarak psikolojik durumunu tamamlar. 
Öfke gazaba dönüşür saldırganlık tepkisine neden olur. Veya kişi olaydan duyduğu 
elem -eş anlamlısı acı ve üzüntüye- kapılarak üzüntüsünü eyleme dönüştürür.  Yani 
mağdur veya maktul faili öyle bir hiddet veya şiddetli elemin etkisine sokmuştur ki 
genelde bu kişi kadındır, yasa koyucunun bütün zorlamalarına rağmen ölümü veya 
şiddeti hak etmiştir.  İndirimden yararlanmanın hiddet veya şiddetli elemin AĞIR 
ETKİSİNDE kalmak olduğunun farkında olduklarından erkekler için bu ağır etkinin 
altına girmek hiçte zor değildir. 
“karım beni aldatıyordu”, 
“bana,  boynuz taktırıcam sana dedi”, 
“gizli gizli telefonda konuşuyordu çok kıskanıyordum” , 
“bana kadınlık yapmıyordu” ,
“bana şerefsiz dedi”, 
“bana hakaret etti”, 
“cep telefonu çok süslü idi tahrik oldum”, 
“dar kot pantolunu beni tahrik etti ben de erkeğim”, 
“cinsel ilişkiyi reddetti”, 
“karımı erotik filmlerde oynayan oyuncuya benzettim”,
“ bana güç veren ona dil vermiş, her şey dili yüzünden oldu”,
“sadece bir tokattı, bir tokatla kafasını çarpacağını bilemedim, tokatım değil 
çarptığı masa neden oldu, susmayı bilmedi”. 

 TCK md. 62 de düzenlenen takdiri indirim nedenleri de fazlasıyla eleştirilmekte 
olan bir düzenlemedir. TCK md. 62 “ Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin 
varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine , müebbet hapis ; müebbet hapis 
cezası yerine, yirmi beş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadar indirilir. 
Takdiri indirim nedeni olarak failin geçmişi , sosyal ilişkileri , fiilden sonraki ve yargılama 
sürecindeki davranışları , cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz 
önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir”. Takdiri indirim 
nedenlerinin sınırlı olmaması ve örnekler şeklinde belirlenmesi kadın cinayetleri 
bakımından ağır sonuçlar doğurmaktadır. Özellikle günlük hayatta yer almış haliyle  
kravat indirimi olarak adlandırılan “failin saygın tutumunun” indirim nedeni 
sayılması kadın cinayetleri bakımından vicdanları rahatsız etmektedir. 

 Sonuç olarak kadın cinayetlerinin ağır cezalar ile önlemesi beklenemez fakat 
tahrik hükmünün  ve indirim nedenlerinin uygulanıyor olması caydırıcılığı kalmayan 
suçları meşrulaştırmaktadır. Haksız fiilin varlığı durumunda haksız tahrik uygulanacak 
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olup bunun aksini kanıtlamak kadınlar acısından imkansız bir durumdur. Maktul 
veya erkeğin egemenlik alanında suç mağduru olmuş kadının haksız fiili yapan kişi 
olmadığını kanıtlaması imkansızdır. Bu nedenle kadın cinayetlerinde haksız tahrik 
indirimi kaldırılmalı ve takdiri indirim nedenleri sınırlı sayıda ve vicdanları rahatsız 
edici boyutta olmamalıdır. 

 1) Evlilik İçi Cinsel Saldırı Suçuna İlişkin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 
102/2 Maddesi
 Cinsel saldırı
 Madde 102- (Değişik: 18/6/2014-6545/58 md.) 
 (2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi 
durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe 
karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine 
bağlıdır.

 TCK 102/2 maddesindeki düzenleme ile evlilik içi cinsel saldırı suçu açısından 
şikayet şartı aranmaktadır. Ancak şiddete uğrayan ve gidecek başka yeri olmayan çoğu 
kadın açısından şikayet şartının yerine getirilmesi mümkün olmadığından bu suçların 
soruşturulması ve kovuşturulması imkansızlaşmaktadır. 

 2) Genital Muayeneye İlişkin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 287.Maddesi
 Genital muayene
 Madde 287- (1) Yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye 
gönderen veya bu muayeneyi yapan fail hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur.
 (2) Bulaşıcı hastalıklar dolayısıyla kamu sağlığını korumak amacıyla kanun ve 
tüzüklerde öngörülen hükümlere uygun olarak yapılan muayeneler açısından yukarıdaki 
fıkra hükmü uygulanmaz.

 TCK’nin 287.Maddesinde yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın genital muayene 
yapılması suç olarak tanımlanmaktadır. Bu düzenleme CMK’nin 76. Maddesi ile 
birlikte değerlendirildiğinde kadınların “bekaret kontrolü” adı altında maruz kaldığı 
onur kırıcı ve insan haklarına aykırı muamelelerin önüne geçilmek istenmiştir. Ancak 
yetkili hakim ve savcı kararı olması durumunda mağdurun rızasının aranmıyor olması 
suç mağduru kadın açısından ikincil mağduriyetlere sebep olabilir.

 3) Çocuk Düşürtme Suçuna İlişkin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 99 (6). 
Maddesi
 Çocuk düşürtme Madde 99
 (6) Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması halinde, süresi yirmi 
haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla, gebeliği sona erdirene ceza 
verilmez. Ancak, bunun için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona 
erdirilmesi gerekir.
 Türkiye’de, istenmeyen gebelik durumunda; Nüfus Planlaması Hakkında Kanun ve ilgili 
yönetmelikte var olan yasal düzenlemeler çerçevesinde evli bir kadın 10 haftaya kadar eşinin 
rızasıyla, yasal olarak evli olmayan bir kadın kendi isteği ile ve 18 yaşından küçük ise aile rızası 
veya özel durumlarda mahkeme kararı ile bir kadın doğum uzmanına kürtaj  yaptırabilir.
 Nüfus Planlaması Hakkında Kanun’nun 5/2 maddesine göre gebelik süresi, on 
haftadan fazla ise rahim ancak gebelik, annenin hayatını tehdit ettiği veya edeceği veya 
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doğacak çocuk ile onu takip edecek nesiller için ağır maluliyete neden olacağı hallerde 
doğum ve kadın hastalıkları uzmanı ve ilgili daldan bir uzmanın objektif  bulgulara 
dayanan gerekçeli raporları ile tahliye edilir. 
 
 Derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya hayati organlardan birisini tehdit 
eden acil hallerde durumu tespit eden yetkili hekim tarafından gerekli müdahale 
yapılarak rahim tahliye edilir.

 Ancak uygulamada maalesef annenin hayatını tehlikeye atmak pahasına da olsa 
kürtaj işlemi hastanelerce gerçekleştirilmek istenmemektedir. Geçen sene İzmir’de 
ortaya çıkan A. K. vakasında olduğu gibi. Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından 
av tüfeğiyle yaralanan A. K.’nın kolundaki iltihabın yayılması sebebiyle antibiyotik 
tedavisine başlanabilmesi için kürtaj işleminin gerçekleştirilmesi zorunluluğu ortaya 
çıkmış fakat ilk etapta hastane tarafından bebeğin babasının izni gerektiği gerekçesiyle 
kürtaj yapılmak istenmemişti. Olay medyada yer alınca İzmir Barosu Kadın Hakları 
Merkezi aracılığıyla mağdur vekili olarak görev alan avukatın ve kadın örgütlerinin 
çabasıyla kürtaj işlemi gerçekleştirilebilmiştir. 

 Türk Ceza Kanunu’nun 99/6. Maddesine göre “Kadının mağduru olduğu bir suç 
sonucu gebe kalması halinde, süresi yirmi haftadan fazla olmamak ve kadının rızası 
olmak koşuluyla, gebeliği sona erdirene ceza verilmez.” Görüldüğü üzere suç mağduru 
kadınlar açısından yasal kürtaj süresi 20 hafta olarak düzenlenmiş ve mağdurun izni 
dışında herhangi bir izin şartı aranmamıştır. Oysa ki uygulamada hastaneler suç 
mağduru kadınların kürtaj işlemini gerçekleştirmek için “savcılık izni” aramaktadır. 
Bu aşamada kadınlar Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak öncelikle gebelik süresinin 
tespitini sonrasında ise kürtaj için sakınca bulunmadığına ilişkin savcılık yazısını 
beklemekte ve yasal sürenin dolması tehlikesiyle karşı karşıya kalmakta, bir kez daha 
mağdur edilmektedirler. 

 Karşılaştığımız örneklerde suç mağduru kadınlar açısında kürtaj işlemi şu şekilde 
gerçekleşmektedir; hastane tarafından savcılığa yönlendirilen kadın için TCK m:99 
ve CMK 76/2 maddelerine atıf yaparak gebeliğin sonlandırılması ve ceninden DNA 
örneği alınması talepleriyle soruşturmayı yürüten C.Savcılığına başvuru yapılıyor. 
Bu arada ceninden örnek alımını gerçekleştiren hastaneler sınırlı tespit edilerek bu 
hastanelerde kürtaj işleminin gerçekleşmesi gerekiyor.Savcılık,  kürtaj açısından engel 
bulunmadığı bu sebeple kürtajın gerçekleştirilmesi, bu esnada DNA testi için ceninden 
örnek alınması için ilgili hastaneye müzekkere yazıyor. Mağdur bu müzekkere ile 
hastanede kürtaj işlemi gerçekleştirebiliyor. Cumhuriyet Savcısı tarafından şüpheliden 
CMK 75 e göre kan örneği alınarak, mağdurdan alınan örneklerle karşılaştırılması 
için Sulh Ceza Hakimliği'nden CMK 78-79 maddelerine göre genetik ve moleküler 
inceleme yapılması için izin verilmesi talep ediliyor. Karar üzerine örnekler Adli Tıp 
Grup Başkanlığı'na gönderilerek şüphelinin baba olup olmadığının tespiti için inceleme 
yapılıyor. Bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesinde savcıların kürtaj meselesine bakış açısı 
önemli rol oynamakta ve aslında yasal olarak hiçbir izin gerekmezken suç mağduru 
kadınlar açısından dahi durum ne yazık ki sübjektif kriterlere bağlanmakta ve kadınlar 
bir kez daha mağdur edilmekte, kadınların yaşam, özgürlük, eşitlik, mahremiyet hakkı 
gibi üreme hakları da ihlal edilmektedir.
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 4) Nefret ve Ayrımcılık Suçuna İlişkin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 122.
Maddesi
 Nefret ve ayırımcılık (1) Madde 122- 
  (1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya 
mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle; 
 a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, 
devrini veya kiraya verilmesini, 
 b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,
  c) Bir kişinin işe alınmasını, 
 d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını, engelleyen kimse, bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 
 765 sayılı TCK’da yer almayan nefret ve ayrımcılık suçu, Türkiye’nin uluslararası 
hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri kapsamında 5237 sayılı TCK’da yer almıştır. 
5237 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren ayrımcılık suçuna ilişkin 122.maddede yer alan 
“kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, 
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak” ifadesi tahdidi sayım olmaması nedeniyle 
suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırı olması gerekçesi ile eleştirilmiştir. Bunun üzerine 
kanun koyucu değişiklik yapmış ve söz konusu ifade “dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, 
engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan 
nefret nedeniyle” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikle birlikte nefret ve ayrımcılık 
suçunda korunan özellikler tahdidi olarak sayılmıştır. Ayrımcılık nedenlerinin her 
geçen gün arttığı ve çeşitlendiği bir ortam söz konusu iken suçun kapsamının bu kadar 
dar tutulması eleştirilmesi gereken bir durumdur.
 
 Kanımızca ya bu sayım tahdidi değil, örnekseyici olmalı yahut da “Dil, ırk, milliyet, 
renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılıkları” 
şeklinde sıralanan nefret tanımı genişletilmeli; “cinsel yönelim, bölgesel farklılık, 
meslek” gibi çeşitli ibareler eklenmelidir. Günümüzde; belirli kişi veya kimseler 
tarafından, LGBTİ topluluğa karşı cinsel eğilimlerinden dolayı tahammül edilmediği, 
linç kampanyası yürütüldüğü, hatta bu cinsel eğilimlerinin esasında tedavi edilmesi 
gereken bir hastalık olduğu düşüncelerinin var olduğu görülmektedir. Türkiye’de bu 
eylemleri suç sayıp cezalandırılmasını öngören yasa maddesi bulunmamaktadır. 
 
 Kanunun eski halinde ayrımcılık ile ilgili olarak “Ceza Kanununun uygulamasında 
kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir 
yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve 
diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık 
tanınamaz.” denilmektedir. Yapılan son değişiklik ile “nefret” saiki de eklenerek suçun 
tanımı daraltılmış ve nefret suçu ve ayrımcılık suçu birleştirilmiştir. Bu da ayrımcılık 
suçunu işlenmesi çok zor bir suç haline getirmiştir. Çünkü nefret suçu haline getirildiği 
andan itibaren  nefret saikiyle işlendiğinin ispat edilmesi gerekiyor. 

 Farklı hukuk dallarında ispat yükü mağdur ve ayrımcı muameleyi yapan kişi 
arasında yer değiştirebilirken, ceza hukukunda böyle bir durum söz konusu değildir. 
Ceza hukukunun temel ilkelerinden olan “iddia eden iddiasını ispatla mükelleftir” 
kuralı gereği, nefret ve ayrımcılık suçunun ispatı aşamasında uygulamada güçlüklerle 
karşılaşılmaktadır. Özellikle madde metnine eklenen “dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, 
engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan 
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nefret nedeniyle” ifadesi ispatı daha da zorlaştırmıştır. Bu durumda ayrımcılığa maruz 
kalan kişilerin hukuksal yollara başvurma ihtimali azalmaktadır.
 
 TCK m.122’de sadece “doğrudan ayrımcılık” suç olarak düzenlenmişken “dolaylı 
ayrımcılık” yani, sadece farklı muamelelerin değil, herkes için aynı şekilde geçerli ve 
görünüşte tarafsız olan, ancak bazı kişi ve gruplar üzerinde diğerlerinden farklı olarak 
veya diğer gruplardan daha fazla olumsuz etkiler yaratan yasal düzenleme, uygulama 
ve tedbirler suç kapsamı dışında tutulmuştur. Ayrıca ayrımcılığın daha farklı ve güncel 
türleri de kapsam dışı kalmıştır. Ayrımcılık çok dar bir kapsamda değerlendirilmiştir.
 
 Maddede herhangi bir nitelikli hale de yer verilmemiştir. Maddede sayılan seçimlik 
hareketlerin kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması çok olasıdır, bu nedenle bu 
ihtimale yönelik cezayı artırıcı nitelikli halin bulunması gerektiği kanısındayız. 
Bunun yanında söz konusu suç ekonomik ve sosyal hayat göz önünde tutulduğunda 
tüzel kişilerin organ veya temsilcilerinin iştiraki ile de işlenebilir. Ancak söz konusu 
maddede tüzel kişiler göz önünde bulundurulmamıştır ve bunun da bir eksiklik olduğu 
kanaatindeyiz.
 
 Tüm bu nedenlerle TCK m.122 kapsamında düzenlenen “nefret ve ayrımcılık 
suçu”nun karşılaştırmalı hukuk ve uluslararası hukuk ile karşılaştırıldığında söz konusu 
suçun unsurlarını içermediği ve çok eksik bir düzenleme olduğu görülmektedir. Bu 
madde ayrımcılık ve nefretle mücadelede etkisiz kalmaktadır. 
 
 “Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün 2015 yılına kadar tuttuğu istatistiklere 
bakıldığında madde işletilerek açılan dava sayısının fazla olmadığını, bu davalardan 
çıkan mahkumiyet sayısının ise dramatik ölçüde az olduğunu görmek mümkün. 2009-
2015 yılları arasında açılan 92 davadan sadece üçünde mahkumiyet kararı verilmiş, 
geri kalan dosyaların 69’unda, yani açılan davaların yaklaşık %75’inde beraat kararı 
çıkmış. Bu veriler, hem TCK 122. maddenin suçu önleyici niteliğini sorgulamak için 
bir neden daha sunuyor, hem de ceza adalet sistemindeki cezasızlık meselesini ortaya 
koyuyor. Öte yandan, 20 Kasım 2016 tarihli son bilgi edinme başvurusuna Adalet 
Bakanlığı’ndan gelen cevap daha da çarpıcı: 1 Aralık 2016 itibariyle 122. maddeden 
hüküm giymiş tek bir mahkum bulunmuyor. 

 5) Israrlı Takip ve Türk Ceza Kanunu

 Israrlı takip kavramı Türk hukukunda bir suç olarak düzenlenmemiştir. Kavrama 
doğrudan doğruya ilk atıf, “tek taraflı ısrarlı takip” deyimiyle 6284 sayılı “Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” un 1 inci maddesi ile 
yapılmış, ardından bu Kanunun uygulanmasına ilişkin “6284 Sayılı Ailenin Korunması 
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği” 
nin 3 üncü maddesinin (ş) bendinde kavram tanımlanmıştır.

 Yönetmeliğe göre ısrarlı takip: “Aralarında aile bağı veya ilişki bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın, şiddet uygulayanın, şiddet mağduruna yönelik olarak, 
güvenliğinden endişe edecek şekilde fiziki veya psikolojik açıdan korku ve çaresizlik 
duygularına sebep olacak biçimde, içeriği ne olursa olsun fiili, sözlü, yazılı olarak ya 
da her türlü iletişim aracını kullanarak ve baskı altında tutacak her türlü tutum ve 
davranışı” ifade eder.
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 Türk hukukunda ayrı bir suç olarak düzenlenmeyen ve ilk defa, “tek taraflı ısrarlı 
takip” deyimiyle 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun” ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte tanımlanan ısrarlı 
takip olgusu, başlı başına ayrı bir suç kapsamında ele alınması gereken bir şiddet 
türüdür. 

 Bunun yapılmaması ve mağdura karşı işlenen eylemlerin, mahkemelerce bir 
birinden farklı taciz veya sarkıntılık eylemleri olarak ele alınması halinde, faillere verilen 
cezalar caydırıcılıktan uzak olacak, bu da kadınları ısrarlı takip fiiline karşı korumasız 
bırakacaktır. 
Şiddet eğilimi, sosyal, psikolojik, çevresel birçok unsura bağlı olarak farklılıklar 
gösterdiğinden, ısrarlı takip eylemlerinde, faillerin hangi hallerde şiddete başvuracağı, 
hangi hallerde ise başvurmayıp rahatsızlık ya da huzursuz edici ancak hukuka uygun 
takip ve izleme eylemleri ile yetineceği önceden kestirilemez. Takip eylemlerinin 
mağdura yönelik fiziksel bir şiddet eylemine veya mağdurun vücut bütünlüğüne 
yönelik bir saldırıya dönüşmeden önlenmesi ve failin eylemlerinin kontrol altına 
alınması gerekir.  

 Bu açıdan bakıldığında, 6284 sayılı Kanunun, ısrarlı takip halleriyle mücadelede 
uygulanabilecek koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması için gerekli hukuki alt 
yapıyı sağladığı, ancak Ceza hukuku bağlamında düzenleme eksikliğinin mevcut 
olduğu, yargı makamlarının genel olarak kadına yönelik şiddet konusunda gereken 
hassasiyeti gösteremedikleri gözlemlenmektedir. Pek çok ısrarlı takip mağduru kadının 
yetkili makamlara başvuruda bulunmalarına rağmen gerek mevzuat boşluğu gerekse 
yetkililerin ilgisizliği nedeniyle ısrarlı takibin daha ciddi şiddet vakalarına dönüştüğü 
gözlemlenmektedir.

 B) 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunun Değerlendirilmesi

  1) Mağdur ve Şikayetçinin Dinlenmesine İlişkin 5271 sayılı Yasanın 236/2. 
Maddesi

 Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi

 Madde 236 – (1) Mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde, yemin hariç, tanıklığa 
ilişkin hükümler uygulanır. 
(2) İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk veya mağdur, bu suça ilişkin soruşturma 
veya kovuşturmada tanık olarak bir defa dinlenebilir. Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması 
açısından zorunluluk arz eden haller saklıdır. 

 Ceza yargılamasında özellikle cinsel suçların mağdurlarının dinlenmesi esnasında 
ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Mağdur, duruşma salonunda sanıkla aynı ortamda hazır 
edilmekte, sanık ile yakınlarının yanında olayı anlatması beklenmektedir. Duruşma 
salonunun boşaltılarak mağdurun dinlenmesi taleplerinin mahkeme tarafından reddedildiği 
görülmektedir.  CMK’nin 236/2. Maddesinde yer alan “İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi 
bozulmuş çocuk veya mağdur, bu suça ilişkin soruşturma veya kovuşturmada tanık olarak 
bir defa dinlenebilir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk arz eden 
haller saklıdır.” hükmüne rağmen mağdur çocuk ve kadınlar soruşturma ve kovuşturma 
aşamasında ifadeye çağrılmakta olayı tekrarla anlatmaya zorlanmaktadır.  
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 2) Mağdur ve Şikayetçinin Haklarına İlişkin 5271 sayılı Yasanın 234. Maddesi
 Mağdur ile şikâyetçinin hakları
 
 Madde 234 –  (1) Mağdur ile şikâyetçinin hakları şunlardır:

 a) Soruşturma evresinde;

 3. (Değişik: 24/7/2008-5793/40 md.) Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu 
ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine 
avukat görevlendirilmesini isteme,

 b) Kovuşturma evresinde;  

 5. (Değişik: 24/7/2008-5793/40 md.) Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu 
ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine 
avukat görevlendirilmesini isteme,
 
 (2) Mağdur, onsekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade 
edemeyecek derecede malûl olur ve bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir vekil 
görevlendirilir. 

 Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 234. maddesinde mağdur ve şikayetçinin 
soruşturma ve kovuşturma evrelerindeki hakları sayılmıştır. Bu düzenlemeye göre 
mağdur ile şikayetçi ancak cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis 
cezasını gerektiren suçlara ilişkin yargılamalarda, baro tarafından kendisine avukat 
görevlendirilmesini isteme hakkına sahiptir. Kanun metninin ilk halinde “Vekili yoksa, 
baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme” hakkı tanınmış iken 
24.7.2008 tarihli, 5793 sayılı Kanun değişikliğiyle mağdur ile müştekilere ve katılana 
tanınan bu hak kısıtlanmıştır. Nazilli 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından CMK 234 
ve 239. maddelerinin Anayasa’nın 2., 10. ve 36. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek 
iptallerine karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuş, Anayasa 
Mahkemesi’nin 11.09.2014 tarih, 2013/124 E. 2014/136 K. Sayılı kararıyla iptal talebi 
reddedilmiştir. Şiddet mağduru kadınlar açısından bu durum kadınların yargılamayı 
takip süreçlerinde ikincil mağduriyete uğramalarına sebep olmaktadır. 

 Özellikle aile içi şiddet vakalarında çoğu zaman gidecek bir yeri ve herhangi bir 
maddi desteği de bulunmayan kadınlar yargılamaları takipte maddi ve manevi zorluk 
yaşamaktadır. Kadınlar, fail ve yakınları ile karşı karşıya kalmakta, tehdit ve baskı ile 
şikayetten vazgeçmeye zorlanmaktadır. Kadınlar çoğu kez şikayetlerinden vazgeçmekte 
ve adalete olan güven duyguları sarsılmaktadır.  Yine cinsel şiddete uğrayan kadınlar 
açısından vekil isteme hakkı bulunmakla bu hak kendilerine çoğu kez hatırlatılmamakta, 
kadınlar yalnız bırakılmaktadır.

 Başvurucu H.Ö eşi tarafından sistematik olarak şiddete uğramaktadır. Şikayetçi 
olması sebebiyle İzmir 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde eşi hakkında kasten yaralama 
ve hakaret suçlamaları ile dava açılmış, H.Ö davayı avukat yardımı ile takip etme talebi 
olduğunu kendisine CMK müdafi ataması yapılmasını mahkemeden talep etmiştir. Bu 
talebinin mahkemece kabul edilmemesi üzerine İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi 
aracılığıyla kendisine avukat görevlendirilmesi yapılmış, H.Ö duruşmada vekili ile hazır 
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bulunmuş sanık hakkında kasten yaralama suçundan sanık lehine haksız tahrik indirimi 
yapılarak hapis cezası verilerek ertelenmiş, hakaret suçundan ise beraat verilmiştir. 
Bu karara karşı H.Ö nün vekili tarafından İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf 
başvurusu yapılmıştır. Ancak İstinaf Mahkemesince suç zorunlu müdafilik kapsamında 
düzenlenmediğinden vekilin istinaf dilekçesinin reddine karar verilmiştir. Dosyanın 
İstinaf başvurusu sonrası gönderme ile Yerel Mahkeme’de yapılan ilk duruşmasında 
katılan adına dosyayı takip eden avukatın vekilliğinin kaldırılmasına karar verilmiştir.

 C) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun Değerlendirilmesi

 1) Kadın İçin Bekleme Süresine İlişkin 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 
132. Maddesi

 2. Kadın için bekleme süresi

 Madde 132-Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz 
gün geçmedikçe evlenemez. 
 Doğurmakla süre biter.
 Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin 
yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.

 Türk Medeni Kanunu’nun 132 .maddesindeki kadının, evliliğin sona ermesinden 
başlayarak üç-yüz gün geçmedikçe evlenemeyeceği, Kadının önceki evliliğinden gebe 
olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek 
istemeleri hallerinde mahkemenin bu süreyi kaldıracağı yönündeki “iddet müddeti” 
düzenlemesi kadınların muayeneye zorlanması ve hamilelik durumunda evlenmekten 
yasaklanması gibi sonuçlar doğuran, ayrımcılık içeren ve kadın haklarına aykırı bir 
düzenlemedir. 

 2) Kadının Soyadına İlişkin 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 187. Maddesi

 Kadının soyadı
 Madde 187- Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna 
veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki 
soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı 
için yararlanabilir. 

 Türk Medeni Kanunu md. 187 hükmüne göre:“Kadın, evlenmekle kocasının 
soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı 
yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce 
iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.”
 Aynı kanunun 173. Maddesi de “Boşanma hâlinde kadın, evlenme ile kazandığı 
kişisel durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın 
evlenmeden önce dul idiyse hâkimden bekârlık soyadını taşımasına izin verilmesini 
isteyebilir.

 Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya 
bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hâkim, kocasının soyadını taşımasına izin verir.
 Koca, koşulların değişmesi hâlinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.” şeklindedir.
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 Maddeler incelendiğinde evlenmekle kocasının soyadını almak zorunda olan kadın, 
boşanması halinde de kocasının soyadını kullanmayı terk etmek zorunda kalmaktadır.
Kendi soyadı ile tanınmış kadın, evlenmekle kocasının soyadını almak zorunda 
kalmakta ve pasaport, nüfus cüzdanı gibi resmi ya da özel kayıtlara ve kaynaklara, aldığı 
kocasına ait soyadını bildirmek zorunda bırakılmaktadır. Boşanması halinde de yine 
aynı bildirimleri tekrarlamak zorunda bırakılmaktadır. Erkek doğumla gelen soyadını 
taşımakta iken kadın aleyhine bu düzenlemeler eşitlik ilkesine aykırıdır.

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 16.10.2004 tarihli Ünal Tekeli-Türkiye 
kararı ile, “Kadının soyadını kullanmasının engellenmesinin özel hayata bir müdahale 
olduğunu, yasadaki (Türk Medeni Kanunu 187. madde) hükmün üst norm olan 
Anayasa’yı bertaraf eder nitelikte olacağından Anayasa’ya ve kamu düzenine aykırı 
olduğunu” belirtilerek, Türkiye tazminata mahkum edilmiş, kadınların kendi 
soyadlarını kullanabilmesi yolunda bir adım atılmıştır. Anayasa Mahkemesi’ne yapılan 
bir başvuru sonucu verilen 19.12.2013 tarihli, 2013/2187 sayılı kararla “kadının kızlık 
soyadıyla tanınması” gibi bir kriter aranmaksızın eşitlik ilkesi gereğince kadınların 
doğumla edindikleri  soyadlarını kullanabilmelerinin yolu açılmıştır. Ancak kanun 
metninde bu yönde bir değişiklik yapılmadığından kadınlar halihazırda dava açmaları 
halinde doğumla edindikleri soyadlarını kullanabilmektedir. Bu sebeple ilgili kanun 
değişikliği bir an önce yapılarak ihlal giderilmelidir.

 Cinsiyet Değiştirmeye İlişkin 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 40. Maddesi

 Cinsiyet değişikliğinde
Madde 40- Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece 
cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem 
sahibinin onsekiz yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması; ayrıca transseksüel yapıda 
olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu ve üreme  yeteneğinden 
sürekli biçimde yoksun bulunduğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmî 
sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır.

 Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbî yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı 
gerçekleştirildiğinin resmî sağlık kurulu raporuyla doğrulanması hâlinde, mahkemece nüfus 
sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir.

 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun m.40 hükmünde cinsiyet değiştirme 
ve cinsiyet değiştirme için aranan şartların hangi hususlar olduğu düzenlenmiştir. 
Bu hükme göre; cinsiyet değiştirmek isteyen kimse mahkemeye şahsen başvurarak 
cinsiyetinin değiştirilmesini talep edebilecektir. Mahkeme bu istem karşısında cinsiyet 
değişikliğine izin verebilmek için istem sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması, evli 
olmaması, transseksüel yapıda olup cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından 
zorunluluğunu ve üreme yeteneğinden sürekli olarak yoksun bulunduğunu bir eğitim 
araştırma hastanesinden alınacak resmi bir sağlık kurulu raporuyla belgelemiş olması 
şartlarını arayacaktır. Bu şartların yerine gelmesiyle cinsiyet değişikliği gerçekleşecek 
ve mahkemeden nüfus kaydının düzeltilmesi talebinde bulunularak yeni durum nüfus 
siciline işlenecektir. Kanun koyucunun, cinsiyet değişikliğine izin için mahkemeye 
başvuracak kişinin sürekli olarak üreme yeteneğinden yoksun olması şartını öngörmüş 
olması, 40’ıncı maddenin uygulama alanını oldukça sınırlamıştır. Bunun yanında söz 
konusu ameliyat, bireyin üreme hakkını ortadan kaldırmakta ve maddedeki şartın 
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koruduğu herhangi bir kamu yararı bulunmamaktadır. Ayrıca kişinin hayatını ciddi 
şekilde riske atacak ve ameliyat sonrasında hayat standardında ciddi düşüklüğe neden 
olacak niteliktedir. 

 Üreme yeteneğinden sürekli olarak yoksun olma halinin, ameliyattan önce izin 
aşamasında aranması, üreme yeteneğine sahip olma ihtimali bulunan transseksüelleri 
hükmün uygulama alanı dışında bırakmıştır. Esasında transseksüel yapıda olan kişiler, 
biyolojik bakımdan üreme yeteneğine sahip olsalar da, kendilerini ruhen bütünüyle 
karşı cinsten kabul ettiklerinden, bu kişilerle karşı cins arasında psikolojik bir üreme 
engeli mevcuttur. Bu durumda cinsiyet değişikliği ameliyatı tek ve nihai tedavi yolu olan 
transseksüelleri göz ardı ederek, onları ruhsal bakımdan çelişki içinde yaşamak zorunda 
bırakmak yerine, maddede geçen “sürekli olarak üreme yeteneğinden yoksun olma” 
halini geniş bir şekilde anlamlandırarak, üreme yeteneğinden sürekli yoksunluk şartını 
sadece biyolojik olarak üreme yeteneğinden yoksun olanları değil, biyolojik olarak 
üreme yeteneğine sahipken, karşı cinsle cinsel ilişki kurması söz konusu olmayan, bu 
nedenle üremesi imkânsız olan, psikolojik üreme engeli olan kişileri de kapsamı içine 
aldığını kabul etmek daha yerinde bir çözüm olur. 

 Bir diğer çözüm söz konusu şartın maddeden tamamen çıkartılmasıdır. Sürecin 
bir parçası olarak dayatılan, üreme yeteneğinden sürekli yoksunluk ve genital organ 
ameliyatı şartlarının derhal kaldırılması ve bunların yerine trans başvurucunun 
beyanı ve iradesiyle yasal tanıma sistemine geçilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin de kararları bu doğrultudadır. Dolayısıyla Türk kanun 
koyucunun mevzuatı AHİM içtihatları ile uyumlu olacak şekilde değiştirmesi gerektiği 
şeklinde bir beklenti bulunmaktadır. Son gelişmeler Türk Anayasa Mahkemesi’nin söz 
konusu şartın kaldırılması ile ilgili başvuruyu esastan incelemeye aldığı yönündedir. 

 4)Türk Medeni Kanunun 124. ve 128. Maddeleri

 EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ
 A. Ehliyetin koşulları
 I. Yaş
 Madde 124- Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.

 Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş 
olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana 
ve baba veya vasi dinlenir.
 3. Mahkemeye başvurma
 Madde 128- Hâkim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi 
dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük veya kısıtlının evlenmesine izin verebilir.

 İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi erken evliliklerle mücadele amacıyla; İzmir 12. Aile 
Mahkemesi 2016/845 E. sayılı dosyasında görülen, 1 yaşında bir çocuk sahibi 15.09.2000 
doğumlu 16 yaşındaki bir kız çocuğunun evlilik izni davasına topluluk davası yoluyla katılmıştır. 
İzmir 14. Aile Mahkemesinin 2017/80 E. sayılı dosyasında birleştirme talepli açmış olduğumuz 
davada, 2017/45 K. sayısı ilam ile dosyamızın esas dosya ile birleştirilmesine karar verilmiştir.
 Dava dilekçemizde; Türk Medeni Kanunun 124. ve 128. Maddelerinin, Anayasanın 
başlangıç hükümleri ile 5, 10,17 ve 41. maddelerine aykırılık iddiasında bulunulmuş; 
ayrıca BM Çocuk Hakları Dair Sözleşme, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Evliliğe 
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Rıza Gösterilmesi, Asgari Evlenme Yaşı ve Evliliğin Tesciline Dair Sözleşme, Kadına Karşı 
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi(CEDAW), İstanbul Sözleşmesi(Kadına 
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi)’ne de aykırı olduğu zikredilmiştir.

 Ancak İzmir 12. Aile Mahkemesi’nin 2017/211 K. sayılı ilamı ile Baroların 
avukatların ortak menfaatleri koruma amacı dışında kalan işlemleri dava konusu etmesi 
durumunda aktif dava ehliyeti olmadığı gerekçesiyle Baromuzun Anayasaya aykırılık 
iddiasını reddedilmiştir.

 Ancak mahkemenin hakkında İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde Çocuk istismarı 
suçundan kamu davası açılan sanık ve evlilik izni talep edilen çocuk hakkındaki 
tespitleri ilgi çekicidir. “Kaldı ki …sadece 18 yaşından küçük bir birey değildir o artık 
bir annedir. Bir çocuğun kendisi ile ilgili konularda tercihinin tespiti ve bu tercihe itibar 
edilmesine yönelik gerek ulusal gerekse de uluslararası düzenleme var iken bir annenin, 
çocuğunun babası ile evlenmek istemesine ilişkin iradesine karşı durmak en azından bu 
kişiye bir birey olarak hakettiği saygıyı göstermemek,onun samimi isteğine önem vermemek  
niteliğinde olacaktır.” Mahkeme, 16 yaşındaki çocuğu anne olarak nitelemekte, istismar 
suçunun mağduru çocuk ile sanığın evlenme iradesini de haklı görmektedir.
 
 Kararı istinaf etmemiz üzerine, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi’nin 
2017/1780 E. sayılı dosyasına konu olmuştur, henüz karar verilmemiştir.

 D) 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun

 Türkiye’nin Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadele’ye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne (İstanbul Sözleşmesi) taraf olması 
ile birlikte eski 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına İlişkin Kanun’un yetersizliği ve 
Sivil Toplum Kuruluşlarının etkin çalışmaları sonucu şiddet uygulayanı engelleyecek 
ve şiddete maruz kalanı koruyabilecek daha etkin bir 8 Mart 2012 tarihinde kadına 
yönelik şiddeti önlemek amacı ile 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik 
Şiddetin Önlenmesi Dair Kanun kabul edildi. 6284 Sayılı Kanun, 4320 Sayılı 
Kanun’da düzenlenen yaklaşmama, uzaklaştırma, iletişim araçları ile rahatsız etmeme 
gibi koruma tedbirlerini içermekle birlikte, gerek şiddet görenlerin kapsamı açısından, 
gerek şiddetin önlenmesine ilişkin alınan tedbirler, koruma kararı verilmesi ve kurumlar 
arası koordinasyon kurulması açılarından ve geçici maddi yardım desteği bakımından 
daha kapsamlı düzenlemeler içermektedir. 

 Kanunun amacı şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, 
çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru kadınların korunması 
ve  bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesidir. Kanunun sadece meydana gelmiş şiddeti 
değil, şiddet uygulanmasının muhtemel olduğu hallerde de uygulanmasının mümkün 
olması ve tek taraflı ısrarlı takip kavramından bahsediyor olması ile de önceki kanundan 
ayrılmaktadır. 

 Aile mahkemesi hakimi tarafından alınacak koruyucu tedbirler, 6284 Sayılı 
Kanun’un 4. maddesi ile , 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliğin 12. maddesinde; önleyici 
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tedbir kararları ise kanunun5. Maddesi ile yönetmeliğin 17. Maddesinde örnekseyici 
olarak belirtilmiştir. Buna göre hakim, kadının talebi, Bakanlık, kolluk görevlileri ya 
da savcının başvurusu üzerine veya resen bu kararı alabilir. Kanunun 8/3 maddesi 
uyarınca karar alınırken şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmayacağı 
düzenlenmişse de kimi zaman mahkeme hakimliklerince delil arandığı görülmektedir. 

 Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları

 MADDE 4 – (1) Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki 
koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim 
tarafından karar verilebilir:
 a) İşyerinin değiştirilmesi.
 b) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.
 c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı 
hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.
 ç) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi 
için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış 
rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu 
hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

 Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları

 MADDE 5 – (1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden 
birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:
 a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük 
düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
 b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek 
konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.
 c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
 ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin 
refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
 d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, 
tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına 
yaklaşmaması.
 e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.
 f ) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
 g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim 
etmesi.
 ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle 
zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.
 h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı 
madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların 
bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak 
dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.
 ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.
 (2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) 
bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı 
en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim 
tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.
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 (3) Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı 
Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı 
Kanun hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında 
karar vermeye yetkilidir.

 (4) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan 
kişi ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla 
hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi 
tedbir nafakasına hükmedebilir.
 
 İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi’ne gelen başvurular sebebiyle 6284 Sayılı 
Kanun  kapsamında alınan tedbir kararları incelenerek yapılan tespitler;

  6284 Sayılı Kanun’un 8/2 maddesinde tedbir kararlarının ilk defasında en çok 
6 ay için verileceği düzenlemesi bulunmasına rağmen 2 hafta, 1 ay, 15 gün gibi kısa 
sürelerle tedbir kararlarının verildiği görülmektedir. Kısa bir süre için tedbir verilmesi, 
şiddete uğrayan kadın ve yakınlarının tekrar tekrar adliyeye gelerek uzatma talebinde 
bulunmasını gerektirmekte, bu durum can güvenliği olmayan kadınlar açısından riski 
artırıp hedef haline getirdiği gibi ekonomik ve psikolojik olarak da zarar vermektedir. 
Örneğin; eşinden ve eşinin ailesinden şiddet gören bir başvurucu için 1 defaya mahsus 
olmak üzere aylık 1000-TL nafakaya hükmedilmiştir.  Yine şiddet gören ve yanındaki 
çocuklarının kimlik bilgilerinin gizlendiği durumlarda 1 -2 aylık tedbir kararları 
verilmiştir. 

  Kanun’un 4/1-a maddesi iş yeri değişikliğinin sağlanması konusunda  aile 
mahkemesi hakimlerine açık olarak yetki vermiş olmasına rağmen, şiddet mağdurlarının 
can güvenliği riski bulunması sebebiyle iş yeri değişikliği taleplerinde, talebin idari 
yargının konusu olduğundan bahisle ret kararları verildiği tespit edilmiştir. Örneğin; 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmen olarak çalışmakta olan bir başvurucu eski 
eşi tarafından şiddet görmüş hatta bıçakla kasten yaralanmıştır. Başvurucu ile eski eşi 
İzmir’in ilçesi olan Kemalpaşa’da çalışmakta olup başvurucunun banka, milli eğitim 
vd. tüm işlerini hallerini halledebilmesi, çalıştığı okula gidip gelebilmesi için eski 
eşinin çalıştığı adliyenin önünden geçmek zorunda kalmakta ve şiddet tehdidi altında 
yaşamaktadır. Başvurucu, bıçakla yaralama olayı öncesinde can güvenliği olmaması 
sebebiyle iş yeri değişikliği için kurumuna ve valiliğe de başvurmuş fakat Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın cevabi yazısı “DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME 
SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’in Can Güvenliği 
Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği Madde 14/A’ da düzenlenen “Memurun can güvenliği 
mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin 
veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının 
can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından 
alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekir. Can güvenliği mazeretine dayalı olarak 
yapılacak yer değişikliğinde memur; aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet 
alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet 
bölgelerine atanabilir.8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu 
tedbir kararı alınan memur, aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev 
yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine 
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atanabilir.”  Şeklindedir. Bu yazı da eklenmek suretiyle başvurucunun 6284 Sayılı 
Kanun’un 4/1-a maddesi gereğince iş yeri değişikliğinin sağlanması için İzmir 8. Aile 
Mahkemesi’ne başvurulmuş ancak bu başvuru, talebin idari mahiyette olduğundan 
bahisle reddedilmiştir. Red kararına İzmir 9. Aile Mahkemesi’ne yapılan itiraz da 
reddedilmiş olup Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılmıştır. Bireysel başvuru 
hakkında henüz karar verilmemiş  olup başvurucu can güvenliği riski bulunmasına 
rağmen eski işyerinde çalışmaya devam etmektedir.

  4/1-ç maddesi uyarınca kimlik bilgilerinin değiştirilmesi kararları yüksek 
can güvenliği riski taşıyan vakalarda alınmaktadır. Kararın alınması hususunda 
sıkıntı yaşandığı gibi 2017 Ocak ayında alınan bir  kararın rapor tarihi itibariyle 
infaz edilmediği, şiddet mağduru kadın ve çocuklarının kimliklerinin değişiminin 
yapılmadığı görülmüştür. Bu husus araştırıldığında nüfus cüzdanları ile ilgili bir 
yönetmelik değişikliğinin beklenmesi sebebiyle uzun süredir kimlik değişimlerinin 
yapılamadığı bilgisi alınmıştır. 

  5/3 maddesi gereğince; Nafaka ve geçici velayet, çocukla şiddet uygulayan 
arasında kişisel ilişki kurulması var ise kaldırılması taleplerinin, talebin yargılamayı 
gerektirdiğinden bahisle reddedildiği görülmektedir. Şiddet uygulayan taraf çoğunlukla 
velayet veya çocukla kişisel ilişki kurulması kararına bağlı olarak müşterek çocuğa 
ulaşarak mağdura ulaşmakta ve kadın ve çocuklar açısından ikincil mağduriyetler 
yaşanmaktadır. 

  Bazı Aile Mahkemesi Hakimliklerince 6284 Sayılı Kanun’un 8/6 maddesi gereği 
şiddet görenin kendisinin ve gerekli görülmesi halinde çocuklarının ve yakınlarının 
kimlik bilgilerinin gizlenmesi kararlarının şiddet uygulayan tarafa tebliğ ettikleri tespit 
edilmiştir. Bu mahkemelerle yapılan görüşmeler de ne yazık ki sonuçsuz kalmıştır. 
Çoğu durumda şiddet uygulayandan kaçarak yeni bir yerleşim yeri edinen kadınların 
yeni yerleşim yerleri gizlilik kararının tebliği sebebiyle şiddet uygulan tarafından 
öğrenilmektedir. Bu durum tedbirin amacına da aykırıdır. Aynı şekilde gizlilik tedbir 
kararlarının anne için verilip çocuklar için reddedildiği veya kısa süreler için verildiği 
görülmektedir. Çocuklar için gizlilik kararı verilmemesi halinde şiddet uygulayan taraf 
çocukların kimlik, eğitim, sağlık vb. bilgileri üzerinden anneye ulaşmakta ve yer tespiti 
yapabilmektedir. 

 6284 Sayılı Kanun’un 13. Maddesi tedbir kararlarına aykırılık halinde zorlama 
hapsine hükmedileceği düzenlenmiştir.
 13.Madde:
 “ (1) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı 
hareket etmesi hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim 
kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur.
 (2) Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına 
göre zorlama hapsinin süresi onbeş günden otuz güne kadardır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez.
 (3) Zorlama hapsine ilişkin kararlar, Cumhuriyet başsavcılığınca yerine getirilir. Bu kararlar Bakanlığın ilgili il 
ve ilçe müdürlüklerine bildirilir.”
 Zorlama hapsinin uygulanabilmesi için kararın şiddet uygulayana tebliğ edilmiş 
olması şartı aranmaktadır. İhlal durumunda kadınların kolluk kuvvetlerinin direnciyle 
karşılaşarak durumun tutanağa bağlanamaması ve disiplin hapsi kararının Aile 
Mahkemelerince verilmek istenmemesi sebebiyle zorlama hapsinin uygulanamadığı 
görülmektedir.
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 E) 4857 Sayılı İş Kanunun Değerlendirilmesi

 I. Bireysel İş Hukuku Bağlamında Ortaya Çıkan Problemler

 1) İşe Almada Ayrımcılık 

 İş Kanununun 5. maddesinde iş ilişkisinde eşit işlem ilkesi düzenlenmiş ve III. 
fıkrasında “İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, 
bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında 
ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem 
yapamaz.” hükmü getirilmiştir. Ancak hükmün yaptırımını düzenleyen V. fıkrasında 
sadece iş ilişkisi sırasında ve sona ermesinde ayrımcılık yapılması halinde tazminat 
yükümlülüğü doğmaktadır.
İşe almada ayrımcılık yapan işverenin bu davranışına hukuki bir yaptırım bağlanmamıştır.

 2) Evlenen Kadın İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenmesi 
 
 1475 Sayılı İş Kanununun kıdem tazminatını düzenleyen 14. maddesi evlenen 
kadın işçinin iş sözleşmesinin feshinin kıdem tazminatına hak kazandıracağını 
düzenlemektedir. Bu düzenleme kadın işgücünün istihdamının dışlanması, kadını 
çalışma hayatı dışına itilmesi sonucunu doğurmaktadır.

 3) Süt İzni           

 a) Kadın Memur ile Kadın İşçi Arasında Süt İzni Zamanlarının Farklılığı               
 İş Kanununun 74. maddesine göre, “Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını 
emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler 
arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma 
süresinden sayılır.”

 Kadın memurlara yönelik düzenleme şu şekildedir    :  657 sayılı Kanunun 104. 
maddesi; “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin 
bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk 
saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı 
hususunda, kadın memurun tercihi esastır.”

 b) Süt İzni Kullandırmayan İşverene Uygulanacak Yaptırım     
  
 İşveren süt izni kullanması gerektiği halde kadın işçiye süt izni vermiyorsa idare 
tarafından işverene para cezası uygulanacaktır. Ancak işçinin bu konuda isteyebileceği 
bir tazminat, zamlı ücret kanunda öngörülmemiştir.

 4)Kısmi Süreli Çalışma Modeli                

 “Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında 
Yönetmelik” Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Böylelikle kadın işçiye talebi halinde kısmi süreli çalışma imkanı getirilmiştir.

 Ancak kısmi süreli çalışmada işçi normal süreli çalışmaya göre daha az ücret alır ve 
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bu durum o işçi açısından ayrımcılık yaratmaz.

 Kadın işçinin anneliği sebebiyle ya ücretsiz izin ya da kısmi süreli çalışma ile daha 
düşük ücretle çalışması istihdama katılmasını sağlayacak koruma mekanizmasına sahip 
değildir.

 5)Babalık İzni  

 İş Kanununun 2015 yılında düzenlenen ek 2. maddesi ile eşi doğum yapan işçi 
babaya beş günlük ücretli izin hakkı getirildi.

 Oysa Devlet Memurları Kanununun 104. maddesi ile memura, eşinin doğum 
yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni hakkı tanınmıştır. Statüsel bir fark 
yaratılmıştır.

 6)Ebeveyn İzni                
 
 Kıta Avrupası’nda doğum izninin babalara da tanınması sonucu ortaya çıkmış bir 
izindir. Türk mevzuatında bu yönde bir düzenlemenin olmaması toplumsal cinsiyet 
eşitliği açısından önemli bir eksikliktir.

 II. Sosyal Güvenlik Hukuku Sisteminde Ortaya Çıkan Problemler

 Kayıt dışı İstihdamda Kadın İşgücünün Önemli Bir Orana Sahip Olması           

 TÜİK Hane Halkı verilerine göre 2005 yılında kadınlarda kayıt dışı istihdam oranı 
%64.96 iken, 2015 yılında %46.05’tir. Erkeklerde bu oran, 2005 yılında %42.44 
iken 2015 yılında %28.15’tir. Kadınlar için bu oranın yüksek olmasının nedeni 
ise, kadınların çoğunlukla kayıt dışının gözlendiği, emek yoğun sektörlerde (tekstil, 
konfeksiyon, gıda ve hizmet vb.) istihdam imkanı bulabilmesidir.

 * 2015 yılında her çalışan 10 kadından 4’ü sosyal güvenlik sisteminin dışında 
kalmakta ve sistemin sağladığı hiçbir güvenceden faydalanamamaktadır (İş kazası ve 
meslek hastalığı, analık, yaşlılık sigortası vb.)

 2) Ev Eksenli Çalışmaların Sosyal Güvenceden Yoksun Olması 
 
 Evde yapılan çalışmalarda kadın işgücü istihdamı oranı %80-90’dır. 5510 sayılı 
Kanun kapsamında sigortalı sayılmayanları düzenlediği 6. maddesi, aynı konutta 
birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve 
aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde 
çalışanları sosyal güvenlik sisteminin dışına itmektedir. Bu durum kadının emeğinin 
değersizleşmesine yol açmaktadır.

 3) İsteğe Bağlı Sigortalılık Hükümlerinin İşlevsizliği      
 Kadın çalışmasının önemli ölçüde aile çevresinde ücretsiz gerçekleşmesi, kadınların 
özellikle uzun vadeli sigorta kollarından yararlanamaması sonucunu doğurmaktadır. 
İsteğe bağlı sigortalılık ise, kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun 
vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır. 
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Ancak ödenecek primlerin miktarı çok yüksek olduğundan sisteme düşük düzeyde bir 
katılım sağlanmaktadır.

 İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyen kadınlara Devlet desteği, primlerde indirim 
sağlanması yönünde somut adımlar atılmalıdır. 

 4) Erkek Aleyhine Ayrımcılık İçeren Hükümler 
 
 5510 Sayılı Kanunda yer alan bu hükümler, Türk toplumunun toplumsal rollere 
bakış açısı hakkında bize bilgi vermektedir.

 a) Emzirme ödeneği 
 Yalnızca kadın sigortalılara ya da sigortasız eşinin doğum yapması halinde erkek 
sigortalılara verilir. Çocuğunun bakımını sağlayan ve çocuğuna zaman ayıran bir babaya 
bu ödenek verilmemektedir. Bu durum Avrupa Adalet Divanı’nın içtihat hukuku ile 
uyum içerisinde değildir.

 b) Dul ve yetim aylığı
 Yaşları ne olursa olsun hiç evlenmemiş, boşanmış ya da dul olan kız evlatlara 
yöneliktir. Erkek çocuklar ise aynı hakka sahip değillerdir.  

 c) Evlenme Ödeneği     
 Kanun yalnızca kız çocuklarına verilmesini öngörmektedir.

 d) Emeklilik veya yaşlılık aylığı 
 Bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına 
muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, prim ödeme gün sayılarının dörtte 
biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş 
hadlerinden indirilir. Aynı hak benzer durumdaki erkeklere verilmemektedir.

 e) Borçlanma İmkanı    
 Kadınların, ücretsiz doğum ya da analık izni sürelerini (iki defaya mahsus olmak 
üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla), borçlanma hakkı 
vardır. Ancak bu imkândan baba faydalanamamaktadır.

 5) Kısmi Süreli Çalışanların Sosyal Güvenliği    
 
 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca kısmi 
olarak çalışılan süreler toplanacak ve 7,5 saatlik süre 1 gün çalışmış kabul edilecektir. 
Bu durumda günde 2.45 saat çalışanın aylık pirim ödeme gün sayısı 10 gün olacaktır. 
Ayda 10, yılda 120 gün pirim ödeyen kadın kısmi yaşlılık aylığı alabilmek için yaklaşık 
37,5 yıl çalışması gerekecektir.
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 Mileva Maric, 1875 yılında zengin bir ailenin 
kızı olarak Avusturya-Macaristan'da dünyaya 
geldi. Avusturya-Macaristan'da o yıllarda 
kızlar liseye gidemediğinden, babası tarafından 
lise eğitimi alması için Sırbistan'a yollanır. 
Onun yeteneğindeki bir kızın evlenmesi ailesi 
tarafından düşünülmediğinden kadınların yüksek 
öğrenim yapmasına izin verilen tek yer olan Zürih'e 
gönderilir, matematik ve fizik eğitimine başlar. 
 
 Eğitimi sürerken Albert Einstein’la tanışır. Kısa 
zamanda ilişkileri gelişir ve  tüm ödevlerde ortak 
çalışarak,  müfredatın dışındaki problemler üzerine 
kafa yormaya başlarlar. 

 İlk başlarda Mileva, Einstein'ın evlenme 
teklifini "erkek meslektaşlarım kadar iyi bir fizikçi 
olabileceğime inanıyorum" sözleriyle geçiştirir.

 Ancak daha sonra ilişkileri daha da gelişir ve 
Mileva hamile kalır. Bu nedenle eğitimine ara vermek 
zorunda kalır. Daha sonra da Einstein ile evlenirler. 
Bu evlilikten de 2 çocuğu olur. Ancak evlilik 
hayatı ve Einstein’ın çocuklarla hiç ilgilenmemesi 
nedeniyle evliliğin tüm yükü Milevanın üzerine 
kalınca,  Mileva fizik çalışmalarına ara vermek 
zorunda kalır. 

 Oysa evlenmeden önce, Mileva ve Einstein’nın  
ortak çalışmaları Maric - Einstein imzası 
ile yayınlanırken, 1903 yılında evlendikten 

sonra imza sadece Einstein olmuştur. 
Albert Einstein ününün temellerini de 
Mileva ile ortak çalışmaları ile atsa da, bu 
çalışmalara artık  yalnızca kendi imzasını atar. 
Mileva’nın hiçbir emeği yokmuş gibi davranmaya  
başlar. Geceleri birlikte gaz lambasını ışığında fizik 
çalıştıklarını unutmuş gibidir. 

 1905 yılı, Albert Einstein’ın kariyerinde 
“mucize yıl” olarak tabir edilir. O yıl 5 akademik 
çalışma yayınlamıştır.

 Foto elektrik efekti (1921'de bu makalesiyle 
Nobel aldı)

 Brownian motion (bu konuda 2 makale yazdı)
 Özel görelilik teorisi
	 E=mc2
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Bunların yanında 21 makaleye yorum yazdı. Aynı 
zamanda molekül boyutları hakkındaki tezini de 
sundu. Ancak tüm bu makaleleri Mileva ile birlikte 
üretmelerine rağmen, bu başarısında Mileva’nın 
katkısı olduğunu hiçbir  zaman açıklamadı ve 
Mileva’nın tüm emeğini yoksaydı. 1908 yılında 
Albert ilk üniversite dersini verdiğinde,  8 sayfalık 
ders notunun tamamı, Mileva’nın el yazısıyla 
yazılmıştı. Yine de Mileva’nın adı hiçbir yerde 
geçmedi.
 
 Yine 1908 yılında dostları Conrad Habicht ile 
beraber, ultra hassas volt ölçeri icad edip, patentini 
aldılar. Mileva’nın adı burada da geçmedi. 
Kendisine bu konuyu soran ailesi ve dostlarına 
Mileva mektuplarında şöyle cevap verdi: Adım 
neden geçsin? İkimiz birlikte bir taş gibiyiz. (Aynı 
kişiyiz demek istiyor.)

 Yine Mileva, babasına yazdığı mektupların 
birinde, eşiyle birlikte, dünyada çok büyük bir ses 
getirecek, önemli bir teori üzerinde çalıştıklarını 
yazmıştır. 
 
 Mileva, harika bir fizikçidir ve matematiği 
bir matematikçiyle yarışacak kadar iyidir.  Albert 
Einstein'ın o ünlü makalelerine tartışmalarıyla 
yön vermiş ve makalelerin matematiksel ispatlarını 
yapmıştır. Ancak evlenmeden önce yayımladıkları 
ilk makaleleri haricinde makalelerde ne ismi 
geçmiştir ne de bir teşekkür edilmiştir. Üstelik 
evlilik hayatı Albert Einstein'ın arkasını toplamak, 
ilgilenmediği çocuklarına bakmak, görmezden 
gelinmenin verdiği acıyı sineye çekmekle geçmiştir.

 Sonrasında ise Einstein, çocuklarının 
sorumluluğundan kurtulmak için, Mileva ile 
boşanmak istemiştir. Çocuklardan biri şizofreni, 
diğerinin  akıl sağlığıyla ilgili rahatsızlığı 
mevcuttur.  Mileva ise ilk başta çocukları için 
boşanmaya yanaşmamıştır. Bunun üzerine 
Einstein evlilik birliğini sadece çocuklar için 
ve ancak şartlarını kabul ederse sürdüreceğini 
belirtmiştir. 
Şartlar:
 A. Aşağıdakilerden sorumlu olacaksın:

 1. Giysilerimin ve çamaşırlarımın düzenli 
olduğundan.

 2. Üç öğün yemeğimi odamda düzenli bir 
şekilde yediğimden.

 3. Yatak odamla çalışma odamın tertipli 
tutulduğundan, özellikle de çalışma masamı 
benden başka kimsenin kullanmadığından.

 B. Toplumsal sebepler kaçınılmaz bir şekilde 
gerektirmediği takdirde benimle tüm kişisel 
ilişkini keseceksin. Özellikle aşağıdakileri talep 
etmeyeceksin;

 1. Evde seninle birlikte oturmamı.

 2. Seninle dışarıya ya da seyahate çıkmamı.

 C. Benimle ilişkinde aşağıdakileri gözeteceksin;

 1. Benden fiziksel yakınlık beklemeyecek, bana 
hiçbir şekilde sitem etmeyeceksin.

 2. İstediğim anda benimle konuşmayı 
keseceksin.

 3. İstediğim anda yatak odam ya da çalışma 
odamdan şikâyet etmeden ayrılacaksın.

 4. Beni, çocuklarımızın önünde sözlerin ya da 
davranışlarınla aşağılamayacaksın.

 Önce  çocukları için bu şartları kabul eden 
Mileva, birkaç ay sonra, bu insanlık dışı sözleşmeyle 
bile evliliğin yürüyemeyeceğini anlayarak, 
Einstein’dan ayrılmıştır. Boşanma sonrası gelen 
fakirlikten dolayı çocuklarının karnını doyurmak 
için piyano ve fizik-matematik dersleri vermeye 
başlamış ve o yoğunluktan sonra bilim camiasından 
elini eteğini çekmek zorunda kalmıştır. 

 Einstein ise daha boşanmadan, zaten başka bir 
kadınla Mileva’yı aldatmıştır. Boşandıktan sonra 
yeni sevgilisiyle evlenen Einstein, daha sonra da bu 
eşini de başka bir kadınla aldatmıştır. 

 1919'da Mileva ve Albert boşanır. Mileva’nın 
tek bir talebi olur.  Günün birinde Albert Nobel’i 
kazanırsa, ödül parasını Mileva’ya verecekti. Albert 
bunu kabul etmesine rağmen, 1921 yılında Nobel’i 
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kazanınca, Mileva’ya parasını hemen ödemedi. Bu 
paranın 2 oğullarının hakkı olduğunu belirtti. 
O güne dek hep geri planda kalmayı tercih eden 
Mileva ise, parayı kendisine vermesini, yoksa 
tüm çalışmalarını beraber yaptıklarını söylemekle 
Albert’i tehdit etti.

 Albert ona cevaben yazdığı mektupta:  
“Yazdıklarınla beni güldürdün. Hakkında 
konuştuğun adam bu kadar başarılı olmuşken, 
kimse senin söylediklerine ilgi gösterir mi 
sanıyorsun? Eğer bir insan önemsiz ise, kimseye 
bir şey söylemeden, sessizce kalması gerekir. 
Sana da bunu tavsiye ederim” şeklinde Mileva’yı 
küçümseyen onursuzca bir cevap verir. 
 
 Ancak yine de Mileva’nın gerçekleri açıklamasını 
göze alamayan Einstein,  bir süre sonra Nobel 
parasını  Mileva’ya vermek zorunda kalır. Bu parayı 
da hasta iki çocuğu için harcayan Mileva, ömrünün 
geri kalanını yoksulluk içinde geçirirken, Einstein 
ise dünyanın en meşhur bilim insanı olarak 
anılmaya devam etmektedir. 

 Mileva’nın hikayesinde, sevgisini emeğini  ve 
bilgisini esirgemeden sevdiği insana sunan bir 
kadının, tarihte adı bile anılmadan, yoksulluk ve 
acı içinde yokoluşunu görürüz. 

 Ancak bilinir ki, doğrunun eninde  sonunda 
ortaya çıkma gibi kötü  bir huyu vardır. 

 Yaşamı yaratan, üreten ancak tüm emeği ve 
bilgisi üzerine ipotek konulan kadınlar olarak, 
hakkımızı almak için mücadeleye devam etmekten 
başka bir seçeneğimiz yoktur. 

 Birgün Mileva’nın emeği gün ışığına çıkarılacak 
ve bilim dünyasında hakettiği yeri alacaktır. Ondan 
sonra da dünya durdukça GENEL GÖRELİLİK 
VE ÖZEL GÖRELİLİĞİN yaratıcısı olarak 
Mileva’nın adı anılacaktır. 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü



87

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Kadın-Erkek Eşitliğine İlişkin 
Uluslararası Normlar Işığında 
Türkiye’de Kadına Karşı Şiddetle Mücadele
Yeni ve Güçlü Bir Enstrüman Olarak 
İstanbul Sözleşmesi

Yuvarlak Masa Uzmanlar 
Toplantısı
 1 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev 
İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi 
(İstanbul Sözleşmesi) 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Özel olarak kadınlara 
ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti hedef alan ilk Avrupa sözleşmesi olma 
niteliğini taşıyan sözleşme, bugüne kadar Türkiye dahil Avrupa Konseyi üyesi 20 ülke 
tarafından onaylanmıştır. Türkiye, sözleşmeyi imzaya açıldığı 11 Mayıs 2011 tarihinde 
imzalamış, 14 Mart 2012 tarihinde ise onaylamıştır. 

 İstanbul Sözleşmesi’nin en önemli özelliği, biyolojik veya hukuki, ailevi bağ olup 
olmadığına bakılmaksızın ev içi şiddetin (örneğin eski veya mevcut eşler, evlilik dışı 
partnerler, birlikte ikamet edilen aile fertleri, akrabalar veya birlikte ikamet edilen 
başkaları tarafından yöneltilen şiddetin) ve kadınlara yönelik her türlü şiddetin 
önlenmesine ve bunlarla mücadeleye ilişkin standartlar öngören ve Avrupa ülkelerini 
hukuki olarak bağlayan ilk belge olmasıdır. 
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 İstanbul Sözleşmesi kadına karşı şiddete özgülenmiş en yeni ve kapsamlı sözleşme 
olmasıyla, bu alanda mücadele eden bizlerin elinde yeni ve güçlü bir enstrüman olarak 
bulunuyor. Bu sözleşmenin, sadece TC vatandaşı kadınların değil, aynı zamanda Geçici 
Koruma Statüsü altında bulunan Suriyeli mülteci kadınların maruz kaldığı cinsiyete 
dayalı şiddet ve benzeri ayrımcılık ve hak ihlallerini ortadan kaldırmada güçlü bir araç 
kullanılabilmesi ise kolektif bir anlayış ve bir eylem planı gerektiriyor.

 Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, İstanbul Sözleşmesi’nin dayandığı dört 
ilke olan “kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev-içi şiddetin önlenmesi”, “şiddet 
mağdurlarının korunması”, “suçların kovuşturulması ve cezalandırılması” ve 
son olarak da “kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü 
ve etkili iş birliği içeren politikaların hayata geçirilmesi” konularında sahada 
etkin şekilde çalışan kurumlarla işbirliği kurmaktadır. Bu doğrultuda TKDF ve İzmir 
Barosu ortaklığında ve  İstanbul Sözleşmesi Uzman Grubu’nun (GREVIO) başkanı 
ve Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması 
Komitesi’nin (CEDAW Komitesi) üyesi Sayın Feride Acar’ın katılımıyla 
gerçekleştirilecek Yuvarlak Masa Uzmanlar toplantısında hukukçuların, sivil toplum 
temsilcilerinin, belediyelerin, baro ve yerel ortaklar ile ilgili paydaşların katkısıyla 
İstanbul Sözleşmesi’nin yerelde etkin, hızlı ve tavizsiz uygulanabilirliğine ilişkin 
tartışma başlatmak; uygulamayı yönlendirmek ve hızlandırmak açısından bir itici güç 
olarak sivil toplum-yerel aktörler işbirliği ile oluşacak toplumsal irade için adım atmak 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ilk toplantı 28 Nisan 2017 tarihinde İzmir’de, ikinci 
toplantı 19 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleşmiştir.

 Toplantılara İzmir Barosunu temsilen Av.Devrim Cengiz Aygün ve Av.Aytül 
Arıkan, Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesini temsilen Av.Nilgün Şentuna, 
Av.Figen Merder, Av.Hülya Gültekin ve Av.Gülce Mutoğlu Kılavuz katılmıştır.
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Hayır hiçbir şeyden pişman değilim 

Bana yapılan iyilikten de kötülükten de 

Benim için hepsi aynı 

Hatıralarımla ateşi yaktım 

Kederlerime zevklerime ihtiyacım yok 

Aşklarımı süpürün ve onların heyecanlarını 

Sıfırdan başlıyorum..

* Non, je ne regrette rien Beste Charles Dumont  
söz  Michel Vaucaire 

 Edith Piaf nam-ı diğer Kaldırım Serçesi kendi 
sesinden kendisini en iyi anlattığı şarkısı. Sokakta 
şarkı söyleyen bir kadın,sokakta akrobasi yaparak 
geçimini sağlayan bir adam ve kendileri gibi ömrü 
sokaklarda sonrasında sahnelerde geçecek olan 
ürkek bir serçeye benzeyen kızları Edith.

 Avrupa’da savaş ve yokluk yılları Edith’in babası 
zorunlu askerlik görevinde annesi ise sokaklarda 
şarkı söyleyerek hayatta kalma savaşında. Savaş ve 
yokluk sabrın sınırlarını zorlarken küçük Edith 
annesi tarafından anneannesine bırakılarak terk 
edilir.Babası askerden izne geldiğinde Edith’i  
anneannesinden alır ve tanıdığı bir hayat kadının 

genelevinde askerden gelene kadar kızının misafir 
edilmesini ister. Edith babası dönene kadar genelev 
de kalır, hayat kadınları ona annelik eder. Herkesin 
yalnızlığından bir büyük mutluluk oluverirler 
birbirlerine. 5 yaşındayken bir gün göremediğini 
söyler. Kör olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır.  
Uzun bir süre gözleri bandajlı gezer. Sonrasında 
sağlığına kavuşur. Bu sırada da babası askerden 
döner ve Edith’i yanına alarak yeniden bir düzen 
kurarlar. Edith’in babası karnavallarda sokaklarda 
akrobasi yaparak hayatını kazanmaya çalışır. 
Küçük Edith ise ona yardım eder. Bir gün babası 
yine sokak gösterisi yaparken çevredekiler küçük 
Edith’in marifetini sorar o da şarkı söylemeye 
başlar ve izleyenleri büyüler. Edith bundan sonra 
hep şarkı söyler bir daha da hiç susmaz. 

 Bir gün yine  Paris sokaklarında şarkı söylerken 
Louis Leplee ile tanışır. Onunla tanışması bir 
dönüm noktası olur. Küçük Piaf adıyla sahne almaya 
başlar ve ilk plağı yayınlanır. Artık sokak şarkıcısı 
değil  sesiyle dünyayı büyüleyecek bir sanatçıdır. 
Louis Leplee bir cinayette hayatını kaybeder ve 
etrafındakiler onun ölümünde Edith’i sorumlu 
tutar, sahnelerde yuhlanmaya başlar ve sokağa 
geri döner. Sokakta ve batakhanelerde hayat kolay 
geçmemektedir ancak Edith şarkı söylemeyi bir 
direniş haline getirir. Louis Leplee’nin tanıştırdığı 
bir bestekar onu baştan yaratır o artık EDİTH PİAF 
olarak hayatına devam eder. Kitlelere hitap eder 
ancak kitleler onun yalnızlığına çare olmaz alkol ve 
uyuşturucu bağımlısı olur. Bir gün evli bir adama 
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DİRENİŞİN SESİ 
EDITH PIAF

İstem BAKOĞLU
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aşık olur, gerçek aşkı bulduğunu ve artık yalnız olmadığını düşünür ancak biricik aşkı 
Marcel’i bir uçak kazasında kaybeder. Onun yasını da alkol, uyuşturucu kullanıp şarkı 
söylerek tutar.Gösterilerinde sahnede fenalaşıp bayılsa da “Beni sahneye götürün şarkı 
söylemeye ihtiyacım var eğer şarkı söylememezsem kendime olan inancımı kaybederim 
“der. Ve yas döneminde ona Besteci Charles Dumont  söz yazarı  Michel Vaucaire. 
Non, je ne regrette rien (Hayır hiçbir şeyden pişman değilim)  başlıklı bir şarkıyla 
gelirler “bu sarkı benim hayatımı anlatıyor “der ve yorumlar. Hatta son sahnesinde de 
bu şarkıyı söyler.

  Hayır, hiçbir şeyden, 
Hayır, hiçbir şeyden pişman değilim. 

Benim için yapılan iyilikten de  
Kötülükten de, benim için ikisi de aynı. 

Hayır, hiçbir şeyden, 
Hayır, hiçbir şeyden pişman değilim. 

Ödendi, süpürüldü, unutuldu. 
Geçmiş umrumda değil ! 

Hatıralarımla ateşi yaktım. 
Kederlerime, zevklerime artık ihtiyacım yok 

Aşklarımı süpürün ve tüm heyecanlarını 
Sonsuza dek süpürün, sıfırdan başlıyorum. 

Hayır, hiçbir şeyden, 
Hayır, hiçbir şeyden pişman değilim. 

Benim için yapılan iyilikten de  
Kötülükten de, benim için ikisi de aynı. 

Hayır, hiçbir şeyden, 
Hayır, hiçbir şeyden pişman değilim. 
Çünkü yaşamım, çünkü zevklerim. 

Seninle bugün başlıyor. 
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TOPLUMSAL CİNSİYET 
EŞİTLİĞİNE 
DİSİPLİNLER ARASI 
YAKLAŞIMLAR 

ÇALIŞTAYI

  
 

 İzmir Barosu tarafından düzenlenen Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğine Disiplinler Arası Yaklaşımlar 
Çalıştayı, İzmir Barosu Konferans Salonu’nda 
başladı. 17-18 Mart tarihlerinde düzenlenen 
çalıştayın ilk günü üç oturum gerçekleştirildi.

 Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir 
Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, konuşmasının 
başında Dünya Ekonomik Forumu’nun 2016 
Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporundan çarpıcı 
rakamlar verdi.  Bu rapora göre kadınların eğitim 
oranında Türkiye’nin 109’uncu sırada, siyasete 
katılım alanında ise 113’üncü sırada olduğunu 
belirten Özcan, yine bu raporun kadınların bir gün 
içinde erkeklere oranla 50 dakika fazla çalıştığını 

ortaya koyduğunu ifade etti. 2017 yılının ilk 
iki ayında  erkekler tarafından 67 kadının 
öldürüldüğünü belirten Özcan, binlerce kadının 
ise şiddetin her türlüsüne maruz kaldığını ifade 
etti. “Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türk kadını 
birçok Avrupa ülkesinden çok önce siyasi haklarına 
erişmiş olmasına rağmen, neredeyse yüz yıl önce 
verilen bu haklar son dönemde özellikle siyasi iktidar 
tarafından maalesef geriye götürülmektedir” diyen 
Özcan, “Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın 
hiçbir şey yapmadığını dün gazetelerde okuduk” 
dedi.
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  Gündemde olan Anayasa değişikliğine 
ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Av. Aydın 
Özcan, “15 Temmuz’da gerçekleştirilmek istenen 
hain darbe girişimini bir hukukçu olarak kabul 
etmemiz, onaylamamız mümkün değildir. Ancak 
darbe girişimi sonrasında ülkenin OHAL ve 
KHK’lerle yönetilmesini ve yapılmak istenen 
Anayasa değişikliği ile bu düzenin devamını da 
kabul etmemiz mümkün değildir” dedi. 
 
 Anayasa değişikliği bu şekliyle gerçekleştiği 
takdirde TBMM’nin itibarsızlaştırılacağını, yasama 
ve yargı denetiminin ortadan kalkacağını ifade 
eden Özcan, “ülkemiz hızla kuvvetler ayrılığından 
kuvvetler birliğine doğru yönelecektir. Böyle bir 
ortamda hukuk devletinden, kadın haklarından, 
çocuk haklarından, insan haklarından söz edilebilir 
mi?” dedi.
 
 En acı olanın da ülkenin kapalı bir toplum 
haline getirilmek istenmesi olduğunu vurgulayan 

Özcan, “bugün bile çok az kişi konuşabiliyor, 
bakın kadın sorununu tartıştığımız bugün üç 
kadın siyasetçinin sadece hayır dedikleri için 
konuşmalarının engellendiğini öğreniyoruz” 
dedi. Hayır diyenlere yönelik yargısız infazların 
hedefinde özellikle Türkiye Barolar Birliği ve 
barolar olduğunu belirten Av. Aydın Özcan, 
devlet adamlarının televizyonlarda 18 Şubat’ta 
Hollanda’da TBB Başkanı Av. Prof.Dr. Metin 
Feyzioğlu ile katıldığı bir panelin sanki Hollanda 
krizinden sonra yapılmış gibi algı yaratmak 
istediklerini dile getirdi.
 
 Av. Aydın Özcan sözlerini, “Dilerim Mustafa 
Kemal Atatürk’ün bize göstermiş olduğu yolda 
Türkiye Cumhuriyeti ilerlemeye devam eder. 
Ülkenin demokratik, laik, sosyal hukuk devleti 
olma özelliğine insanlarımız sahip çıkar ve O’nun 
yolundan bilimden yana, çağdaş uygarlıktan yana 
yol alırız. Çocuklarımıza iyi bir gelecek için bu 
yoldan asla çıkmamalıyız” diyerek bitirdi.
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 Baro Başkanı Av. Aydın Özcan’ın 
konuşmasından sonra çalıştayın ilk oturumu 
başladı.
 
 Moderatörlüğünü İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu üyesi Av. Nuriye Kadan’ın yaptığı ilk 
oturumda ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi 

öğretim üyesi Prof. Dr. Yıldız Ecevit “Türkiye’nin 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi”, Yaşar 
Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Huriye Toker “Toplumsal Cinsiyet 
ve Siyasal Katılım: Kuzey Ülkeleri Deneyimi”, 
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF öğretim üyesi Doç. 
Dr. Hatice Şebnem Seçer “Çalışma Yaşamında 

Kadın-Sorunlar ve Çözüm Önerileri” ve Atılım 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yard. 
Doç. Dr. A. Aslı Şimşek  “Türkiye’de Hukukun 
Cinsiyeti: Hukuk Eğitiminde, Mevzuatta ve 
Yargıda Durum ve Çözüm Önerileri” başlıklı 
sunumları gerçekleştirdiler.

  Öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci oturumun 
moderatörlüğünü ise Ege Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Solmaz Zelyut 
yaptı. İkinci oturumda Ege Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Şerife Yalçınkaya 
“Dil Şiddeti ve Şiddetin Dili”,  Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. 
Dr. Yasemin Esen “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet 
Meselesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”,  Dokuz 
Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi 
Doç. Dr. İnci Boyacıoğlu “Psikoloji Bilim Alanı 
İçinde Cinsiyetçilik” ve Ege Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.Hale Okçay ise 
“Dinlerin Toplumsal Cinsiyete Bakışı” başlıklı 
sunumları gerçekleştirdiler.
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 Gerçekleştirilen son oturumda ise İzmir 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen 
moderatörlük yaptı.  Dokuz Eylül Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. 
Özlem Turan Belkıs “Cinsiyet Politikaları ve 
Sanat”,  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Gül Akalın 
“Antik Dönemde Ege’de Kadın”,  Hacettepe 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi 

Prof. Dr. Canan Koca “Sporun Toplumsal Cinsiyet 
Halleri” ve  İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Misket Dikmen ise “Medyada Kadın; Medyanın 
Dili ve Medyada Kadının 3 Hali” başlıklı sunumları 
gerçekleştirdiler.
 
Çalışmanın ikinci günü ise Hukuk, Eğitim, Tarih, 
Siyaset ve Medya alanlarında atölye çalışmaları 
düzenlendi.
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SOLDAN SAĞA  
1- Herhangi biri tarafindan ‘‘kadın olduğu için” öldürülen, 
kadınların maktul olduğu ölüme verilen ad.
4- Boşandığı eşi tarafından öldürülen Ayşe’nin katiline 
verilen ceza  
5- Bir diktatöre karşı verdikleri savaşta 25 kasım 1960’ta 
korkunç bir şekilde öldürülen kardeşler  
13- En temel insan hakkı  
14- 3 Mart 2009 tarihinde sevgilisi tarafindan öldürülüp 
cesedi parçalanarak çöp tenekesine atılan kadın  
16- Akrabasının tecavüzüne uğradıktan aile kararı ile 
kardeşleri tarafından infaz edilen adının aksine gülemeyen 
kadın  
17- TDK sözlüğüne göre kadınların ad veya soyadlarının 
önüne geürilen saygı söz  
18- Türkiye’de 2016 yılında öldürülen kadın sayısı  
19- Polislere eve ‘galoş giyin, sonra girin’ deyince çıkan 
tartışmada öldürülen genç kadın 

YUKARIDAN AŞAĞIYA
2- Kadın cinayetlerinde birinci sırada olan ilimiz.  
3- Boşandığı kocası tarafından öldüresiye dövülüp defalarca 
tecavüz edildikten sonra öldürülen Ayşe’nin soyadı  
6- Kadın cinayetlerinde üçüncü sırada olan ilimiz  
7- Sakarya ilçesinde 2 kişi tarafından 10 aylık bebeği ile 
birlikte öldürülen Suriyeli kadın  
8- Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te tecavüz 
girişimine direndiği için bir minibüste öldürülen üniversite 
öğrencisi.  
9- Kadınların büyük çoğunluğunun öldürülme sebebi 
10- AİHM’de Kadını Korumadığı için mahkum olan ilk 
ülke  
11- Kendisi ölümle tehdit edilip annesi öldürülen 
Korunamadığı için AİHM de Türkiye’yi mahkum ettiren 
kararla anılan kadın  
12- Kadın cinayetlerinde katili adeta ödüllendiren sebeplerin 
genel adı
15- Kadınlann büyük çoğunluğunun öldürüldüğü silah türü
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KADIN CİNAYETLERİAv. Rahile HORZUM
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SES (ip)

Böl beni eksilen zamanlara 
Çaresiz bir çocuk gibi as yüzüne

Ayrılıkçı ideolojileri anlatır bakışların 
Bir türlü birleşmez yollarımız

Sen öyle... ben böyle...

Av.Funda KARALTI

Güçlü olduğu halde güçsüzmüş gibi yapmaktan yorulmuş her kadına karşılık, zayıf 
olduğu halde güçlü gibi görünmekten yorulmuş bir erkek vardır.

Aptalı oynamaktan yorulmuş her kadına karşılık, sürekli “her şeyi bilmesi” 
beklentisinin altında ezilen bir erkek vardır.

‘’Duygusal kadın” diye adlandırılmaktan bıkmış her kadına karşılık, ağlamak ve nazik 
olmak hakkı elinden alınmış bir erkek vardır.

Rekabet ettiği zaman “kadınsı değil” diye nitelenen her kadına karşılık, erkekliğini 
kanıtlamasının tek yolu rekabet olan bir erkek vardır.

Cinsel nesne olarak görülmekten bıkmış her kadına karşılık, cinsel gücü hakkında 
kaygılanıp duran bir erkek vardır.

Çocukları tarafından “elinin kolunun bağlandığını” düşünen her kadına karşılık, aile 
babalığının zevklerini doyasıya yaşaması engellenmiş bir erkek vardır.

Doğru dürüst bir işte çalışması ya da eşit işe eşit ücret alması engellenmiş her kadına 
karşılık, başka bir insanın bütün parasal sorumluluğu omuzlarına yüklenmiş bir erkek 
vardır.

Kendisine bir otomobilin karmaşık yapısı öğretilmemiş her kadına karşılık, yemek 
yapmanın vereceği tatminden habersiz bırakılmış bir erkek vardır.

Özgürlüğüne giden yolda bir adım atan her kadına karşılık, özgürlüğe ulaşmanın 
biraz daha kolaylaşmış olduğunu fark eden bir erkek vardır.
Nancy R. Smith 
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KADIN OLMAK GÜZEL

İnce belli çay bardağında demlenen
Eline kitap,hamur,çocuk eli değen
Müziğin ritminde inceden rakseden
Kadın olmak güzel be neyleyim.
Sabır,kahır,hayat yükü şöyle dur
Neşe,kahkaha,sohbet yaraşır bana
Hele bir de kırmızı çiçekli elbisemi giydim mi
Dünya asıl renk neymiş ,böyle anlar anca.

Av.Ebru PUĞ
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Etkinliklerimiz...
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 6284 sayılı Yasa ve Kadına Yönelik Şiddet Olgusunun Sosyal, Psikolojik 
ve Hukuksal Boyutu başlıklı seminer çalışması 24-25 Mart 2017 günlerinde 
düzenlendi.
 

İzmir Barosu tarafından, Kadına Karşı Şiddete Karşı Hukuksal Başvuru listesinde 
yer alacak ve Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi’nin İzmir 
Adliyesi’nde bulunan ön bürosunda görev almak isteyen meslektaşlarımıza yönelik 
olarak gerçekleştirilen 6284 sayılı Yasa ve Kadına Yönelik Şiddet Olgusunun Sosyal, 
Psikolojik ve Hukuksal Boyutu başlıklı seminer çalışması 24-25 Mart 2017 günlerinde 
düzenlendi.
 
 İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Sorumlu 
Yönetim Kurulu üyesi Av. Seyide Uludağ’ın da katıldığı seminere eğitmen olarak, Av. 
Figen Özler Merder, Av. Tuğçe Denizer, Av. Aytül Arıkan, Prof. Dr. Akça Toprak 
Ergönen, Uzman Sosyolog Yelda Şimşir ve Uzman Psikolog Özge Kutay katıldılar.
 
 Seminer sonunda katılımcılara belgelerini sunan İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın 
Özcan, İzmir Barosu’nun özellikle kadın ve çocuklar konusunda hassas olduğunu belirtti. 
2017’nin ilk iki ayında basına yansıyan haberlere göre erkekler tarafından 67 kadının 
öldürüldüğünü, çok sayıda kadının ise yine erkekler tarafından şiddetin her türlüsüne 
maruz kaldığını ifade eden Av. Aydın Özcan, İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi’ne 
sadece 2017 yılının ilk üç ayında 98 kadının koruma kararı talebiyle başvurduğunu 
söyledi. İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından başvuruculara sağlanan 
hukuksal destekle tamamına koruma kararı alındığını belirten Özcan, “kadına yönelik 
şiddet gün geçtikçe artıyor. İzmir Barosu olarak da artan bu şiddetle hukuksal anlamda 
mücadele etmek için bu alanda eğitim almış meslektaşlarımızın sayısının arttırılması 
amacıyla bu seminerleri düzenliyoruz. Bu dönem yapacağımız dört seminerle, ki üçünü 
gerçekleştirdik,  listemize 120 meslektaşımız daha eklenecek ve bu alanda çalışan 430 
meslektaşımız olacak” dedi.
 
 Şiddet mağduru kadınlara verilen hukuksal destek için oluşturulan görevlendirme 
listesinde yer almak isteyen avukatların katıldığı seminerler daha önce 3-4 Şubat, 24-25 
Şubat tarihlerinde düzenlenmişti. 

24 - 25 Mart 2017
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 İzmir Barosu, 16 Nisan’da yapılan halkoylaması öncesi sosyal medya 
hesabında “17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları 
ganimet olarak ‘evet’çilere helaldir” şeklinde paylaşımda bulunan Ö.A. 
hakkında suç duyurusunda bulundu.

 İzmir Barosu sosyal medya üzerinden kin ve nefreti körükleyen söylemleri 
yakından takip ediyor.
 
 Şimdiye kadar konuya ilişkin çok sayıda paylaşımı yargıya taşıyan İzmir 
Barosu, son olarak 16 Nisan’da yapılan halkoylaması öncesi sosyal medya 
hesabında “17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları 
ganimet olarak ‘evet’çilere helaldir” şeklinde paylaşımda bulunan Ö.A. 
hakkında suç duyurusunda bulundu.
 
 Bahsi geçen paylaşımı yapan Ö.A.’nın bu beyanının 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun 216. maddesinde ifade edilen “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik 
veya aşağılama” suçunun unsurlarını oluşturduğu ifade edilen suç duyurusu 
dilekçesinde, “Türkiye’de önemli bir sürecin yaşandığı bir ortamda, böylesine 
ayrıştırıcı ve aşağılayıcı nitelikteki sosyal medya paylaşımları hiç kuşku yok 
ki nefreti yaymak anlamına gelir” denildi. 
 
 Düşünce özgürlüğünün demokratik toplumlardaki mutlak sınırının 
“şiddet” olduğu hatırlatılan dilekçede, Ö.A.’nın ifadelerinin açıkça şiddeti över 

16 Nisan 2017
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nitelikte olduğu, savaş ve savaş hukukundan bahsettiği, kadınları ise savaş ganimeti 
olarak tanımladığı, ayrıca kendisi gibi düşünmeyen ve farklı düşünceleri dile getiren 
kişilere ise hakaret içerdiği belirtilerek, bahsi geçen paylaşımın düşünce özgürlüğü 
kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edildi.
 
 Anılan nedenlerle 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 76. maddesinin barolara yüklediği 
“hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak görevi nedeniyle 
şikayet başvurusunda bulunma zorunluluğu doğmuştur” denilen dilekçede, şikâyet 
olunan Ö.A. hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak yayının durdurulması ve 
kaldırılması ile cezalandırılmasını temin amacıyla kamu davasının açılmasına karar 
verilmesi talep edildi.
 
 Konuya ilişkin görüşlerini açıklayan İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan 80 
milyon Türk halkı olarak birlik olunması gereken bu günlerde toplumu ayrıştırıcı, 
düşmanlık tohumları eken, tüm kadınların onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek 
biçimde hakaretamiz ve aşağılayıcı ifadeleri kabul etmenin mümkün olmadığını dile 
getirdi. Av. Aydın Özcan “bu tip paylaşımlar ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak, 
toplumda umutsuzluk ve kaos yaratmak amacı taşımakta ve kamu düzeni açısından 
açık ve yakın tehlikeye vücut vermektedir” dedi. Özcan, “dilekçemizde de belirttiğimiz 
üzere gerek ulusal ve gerekse evrensel hukukta düşünce özgürlüğünün sınırları çizilmiştir 
ve şiddet içeren söylemler bu sınırın dışında kalmaktadır. Dolayısıyla bu ve benzeri 
paylaşımlar dünyanın hiçbir yerinde düşünce özgürlüğü kapsamına girmemektedir. Bu 
nedenle Avukatlık Kanunu’nun barolara vermiş olduğu ‘…hukukun üstünlüğünü, 
insan haklarını savunmak ve korumak…’ yine aynı yasanın baro yönetim kurullarının 
görevleri arasında saydığı ; ‘hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, 
korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak’ maddeleri uyarınca adı geçen şahıs 
hakkında suç duyurusunda bulunmak zorunluluğu doğmuştur” dedi.

23 Mayıs 2017

 İzmir Barosu tarafından 
23 Mayıs 2017 günü “Kadına 
Yönelik Şiddet, Uygulamada 
Yaşanan Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri” başlıklı bir panel 
gerçekleştirildi.

 Ege bölge baroları ve sivil 
toplum kuruluşlarının da katıldığı 

panelde konuşan Baro Başkanı Av. Aydın Özcan kadına yönelik şiddetin ve kadın 
cinayetlerinin son yıllarda büyük artış gösterdiğini ifade ederek “İzmir Barosu olarak 
başta kadın cinayetleri olmak üzere, kadınlara ve çocuklara yönelen bu şiddeti nasıl 
önleriz, neler yapabiliriz bunun çalışmalarını yürütüyoruz” dedi.
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 Birinci oturuma İzmir Barosu Kadın 
Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Seyide Uludağ, İzmir Barosu 
üyesi Av. Tuğçe Denizer, Aydın Barosu 

üyesi Av. Neşe Menderes, Muğla Barosu üyesi Av. Fatma Gül Evren ve Uşak Barosu 
üyesi Av. Ezgi Sağcan, öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci oturuma ise Cumhuriyet 
Savcısı Mukaddem Gezer, Hakim Ali Soyer, ŞÖNİM Müdürü Gülsen Özkan, Aile 
İçi ve Kadına Karşı Suçlar Büro Amiri Zülfiye Uluçam ve Polis Memuru Özer Özden 
konuşmacı olarak katıldılar.

 Panelin açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, 
göreve geldikleri 2014 yılında öncelikle İzmir Adliyesi’nde bulunan Kadın Hakları 
Merkezi’nin fiziki koşullarını iyileştirmekle işe başladıklarını ifade ederek, “bugün 
İzmir Adliyesi’nde bulunan merkeze mağdur kadınlarımız gönül rahatlığı ile gidip 
özel görüşme odalarında gönüllü meslektaşlarımıza tüm sorunlarını anlatmaktadırlar” 
dedi. Bu şekilde sorunlarına daha hızlı ve daha kalıcı çözümler üretmeye başladıklarını 
belirten Av. Aydın Özcan, bu amaçla öncelikle İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bir 
protokol imzaladıklarını ve bu protokol kapsamında İzmir Barosu’nun kadın hakları 
ve çocuk hakları alanındaki çalışmalarının belediyeye ait reklam panolarına ve toplu 
taşıma araçlarına asılarak İzmirlilere ulaştırılmaya başlandığını dile getirdi.
 
 Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin son yıllarda büyük artış gösterdiğini 
ifade eden Av. Aydın Özcan, 2016 yılında Türkiye’de 260’ın üzerinde kadın cinayeti 
işlendiğini söyledi. 2017 yılının ilk beş ayında ise sadece İzmir’de 13 kadının 
öldürüldüğünü söyleyen Özcan “İzmir Barosu olarak başta kadın cinayetleri olmak 
üzere, bu şiddeti nasıl önleriz, neler yapabiliriz bunun çalışmalarını yürütüyoruz” dedi. 
Av. Aydın Özcan Kadın Hakları Merkezi’nde 350 avukatın bu amaçla gönüllü olarak 
çalıştığını söyledi.
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 Kadın Hakları alanında görev alacak avukatlar için kapsamlı eğitim çalışmaları 
düzenlendiğini söyleyen Av. Aydın Özcan,  “özellikle de meslektaşlarımızın iyi birer 
eğitimci olmasının yollarını arıyoruz. Bu konuda İzmir Barosu’nda çok deneyimli 
meslektaşlarımız vardır. Bu deneyimli meslektaşlarımız bölge barolarımız başta olmak 
üzere diğer barolara eğitim için gitmektedirler. Oradaki meslektaşlarımızla bilgi ve 
tecrübelerini paylaşmakta ve bu anlamda da Türkiye’deki kadına yönelik şiddetin 
önüne geçmek için aynı zamanda işbirlikleri gerçekleştirilmektedir” dedi. Bu kapsamda 
sadece bölge barolarının değil aynı zamanda belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının 
da düzenledikleri her türlü çalışmaya katıldıklarını söyleyen Av. Aydın Özcan, bu 
işbirliklerini geliştirmeye açık olduklarını her zaman dile getirdiklerini sözlerine ekledi.

 Benzer çalışmaların çocuk hakları alanında da sürdürüldüğünü söyleyen Özcan, 
kısa süre önce İzmir Adliyesi’nde bir çocuk hakları birimi oluşturulduğunu söyleyerek, 
“burada çocuklarımız için özel olarak hazırlanmış odalarda uzmanlar eşliğinde çocuklarla 
görüşmeler yapılıyor” dedi. Çocuk Hakları Merkezi’nde de görevli gönüllü avukatların 
sayısını arttırmak için her türlü çalışmanın yapıldığını dile getiren Av. Aydın Özcan, 
“Gerçekten İzmir Barosu olarak kadın hakları ve çocuk hakları alanında çok başarılı 
çalışmalar yürütüyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz” 
dedi.
 
 Şiddetin bu denli artmasının sebebinin cahillik olduğunu söyleyen Av. Aydın 
Özcan, “insanımızı tam olarak eğitemediğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.
 
 İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av. Seyide 
Uludağ ise panelin açılışında yaptığı konuşmada İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin 
çalışmalarını anlatarak, kadın haklarının sadece kadınların savunması gereken bir alan 
olmadığını söyledi. Av. Seyide Uludağ “Kadınlarımız haklarını bilmiyorlar, bilenler 
ise haklarını nasıl savunacakları konusunda fikir sahibi değiller. Bizim onlara yol 
göstermemiz lazım. Merkez olarak biz bütün gücümüzle bu çalışmaları yapmaya devam 
edeceğiz. Tabii sadece üzülmek yetmez. Şiddet mağduru kadınlara kesinlikle çok daha 
fazla yardımcı olmamız lazım. Bunun için biz buradayız ortak çözümler üretmemiz 
gerekir” dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
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5 Mayıs 2017

 İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları, Aydın Barosu Kadın Hakları 
Komisyonu’nun davetiyle Aydın Barosu ev sahipliğinde düzenlenen “Sertifikalı 
Aile İçi Şiddetle Mücadele Semineri”ne katıldılar.

 Seminer öncesinde konuşan Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, yapılan 
eğitimin, avukatın topluma olan borcuyla ilgili bir eğitim olduğunu ifade ederek, 
özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğinin üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu 
vurguladı. “Kadın hakları konusunda başarılı çalışmalarla isminden sıkça söz ettiren 
İzmir Barosu’yla çalışmaktan büyük keyif duyuyoruz” diyen Aydın Barosu Başkanı 
Av. Gökhan Bozkurt, “biz avukatlar olarak her zaman bu işin öncülüğünü yapmak 
zorundayız” dedi.
 
 İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Seyide 
Uludağ ise, İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin sahip olduğu birikim ve deneyimi 
örnek bir ekip çalışmasıyla birleştirerek yaptığı etkin müdahalelerle kadına yönelik 
şiddet davalarında ülke çapında olumlu sonuçlar aldığını ve ses getirdiğini dile getirdi. 
Bu alanda barolar arası ortak çalışmalara büyük önem verdiklerini belirten Uludağ, 
davetleri nedeniyle Aydın Barosu’na da teşekkür etti.

13 Kasım 2017

 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü Doktora Programı Toplumsal Cinsiyet  
Eşitliği Dersi kapsamında; İzmir Barosu Kadın 
Hakları Merkezi deneyimleri, şiddet ve türleri, 6284 
sayılı yasa, AİHM kararları, suç sonucu gebelikler ve 
sonlandırılması konulu dersler Av.Nilgün Şentuna, 
Av.Gülce Mutoğlu Kılavuz, Av.Öniz Özsoy ve 
Av.Uluğ İlve Yücesoy tarafından verilmiştir.
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 İzmir Barosu tarafından toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek 
amacıyla sahada çalışacak avukatlara yönelik “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Eğiticilerin Eğitimi” çalışması düzenlendi. 

 Çalışma sonunda konuşan Baro Başkanımız Av. Aydın Özcan, İzmir Barosu’nun 
özellikle kadın ve çocuk hakları alanında Türkiye’de örnek gösterilen önemli çalışmalar 
yaptığını ifade etti.

  Eşitlik kavramı, hukuk dilinde toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargılar, cinsiyetçilik 
ve cinsel saldırı mitleri, toplumsal cinsiyet rolleri konusunda ulus aşırı hukuki yaklaşımlar 
konularının tartışıldığı çalışma 06 Eylül 2017 günü İzmir Barosu’nda düzenlendi. İzmir 
Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Sorumlu Yönetim 
Kurulu üyesi Av. Seyide Uludağ’ın da katıldığı çalışma Ege Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Felsefe Bölümü’nden emekli Prof. Dr. Solmaz Zelyut, Ege Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Gülgün Meşe ve Atılım Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden Yard. Doç. Dr. A. Aslı Şimşek moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

 Kadın Hakları Merkezi üyelerine yönelik olarak gerçekleştirilen ilk çalışmanın 
ardından oluşturulan eğitim modülü üzerinden bir taraftan avukatlara yönelik atölye 
çalışmaları ile eğitimci sayısının arttırılması hedeflenirken diğer taraftan belediyeler 
başta olmak üzere yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer 
barolarla vb. yürütülecek eğitim çalışmalarında bu modülün uygulanması hedefleniyor.
 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

6 Eylül 2017
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 Baro Başkanımız Av. Aydın Özcan çalışma sonunda düzenlenen sertifika töreninde 
yaptığı konuşmada İzmir Barosu’nun özellikle kadın ve çocuk hakları alanında 
Türkiye’de örnek gösterilen önemli çalışmalar yaptığını vurgulayarak, bundan sonra 
da bu çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi. Av. Aydın Özcan, sivil toplum 
örgütleri ve yerel yönetimlerle bu alandaki işbirliklerine büyük önem verdiklerini ifade 
ederek bu anlamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile de bir protokol imzaladıklarını ifade etti.

  ALADAĞ’DA YENİDEN MÜDAHİLLİK TALEBİNDE BULUNULACAK

 İzmir Barosu’nun kadın ve çocuk haklarının ihlal edildiği her davayı takip ettiğini 
ifade eden Av. Aydın Özcan, “Adana’nın Aladağ ilçesinde yaşanan yurt yangınına 
ilişkin de müdahillik talebinde bulunmuştuk. Bu müdahillik talebimiz ilk olarak kabul 
edilmesine rağmen sonrasında mahkeme vermiş olduğu kararından döndü. Şimdi 
onunla ilgili bir mücadelemiz var. Bir sonraki duruşmada aralarında İzmir Barosu’nun 
da olduğu barolar ve çocuk hakları savunucuları olarak yeniden müdahillik talebinde 
bulunacağız” dedi.

  TÜRKİYE SON SIRALARDA

 Dünya Ekonomik Forumu’nun 2016 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporuna göre, 
144 ülke arasında Türkiye’nin 130’uncu sırada yer aldığını vurgulayan Av. Aydın Özcan, 
aynı raporda kadınların eğitim oranı sıralamasında 109., siyasete katılım oranında ise 
113. sırada olduğunu ifade etti. Av. Aydın Özcan, “Oysaki Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Türk Milleti ile birlikte kurduğu çağdaş Türkiye Cumhuriyeti, bir çok batı ülkesinden 
önce kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanımıştı.” dedi.

  Çalışma sonunda Baro Başkanımız Av. Aydın Özcan ve İzmir Barosu Kadın Hakları 
Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av. Seyide Uludağ tarafından eğitime katılan 
otuz meslektaşımıza katılım belgeleri verildi.   
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14 Kasım 2017

 Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi başkan ve yöneticileri Baro 
Başkanımız Av. Aydın Özcan’ı ziyaret ederek kadın çalışmalarına verdiği destekten 
dolayı plaket sundular.
 
 İzmir Barosu’nu 14 Kasım 2017 günü ziyaret eden Kadın Haklarını Koruma Derneği 
başkan ve yöneticileri, İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan’a kadın çalışmalarına 
verdiği destek ve önemden dolayı teşekkür belgesi ve plaket sundular. Ziyarete, derneği 
temsilen 1. Başkan Engin Demir, 2. Başkan Dilek Özen, yönetim kurulu üyeleri Lale 
Aslan, Sevinç Üstekin ve Emine Özcan ile aynı zamanda İzmir Barosu Kadın Hakları 
Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi’nin de yürütme kurulu üyeliği görevlerinde 
bulunan dernek yöneticilerinden Av. Hülya Gültekin, Av. Figen Merder ve Av. Nilgün 
Şentuna katıldılar. Ziyarette Baro Genel Sekreteri ve Çocuk Hakları Merkezi Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. İlke Erol ile Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim 
Kurulu üyesi Av. Seyide Uludağ da bulundu.
 

 Dernek 1. Başkanı Engin Demir; İzmir Barosu’nun kadın hakları alanında 
yürüttüğü tüm çalışmalar nedeniyle İzmir ilinde farkındalığın arttığını, İzmir 
Adliyesi’nde bulunan Kadın Hakları Merkezi’nin şiddet mağduru kadınlara yönelik 
sağladığı ücretsiz hukuksal destek nedeniyle İzmirli kadınların güçlendiği, kamusal 
alanda kendilerini daha rahat ifade ettiğini belirterek, bu kıymetli çalışmalara destek 
veren Baro Başkanı Av. Aydın Özcan’a teşekkürlerini sundu.
 
 Engin Demir ayrıca İşkur ve Buca Halk Eğitim merkezi ile ortaklaşa yürüttükleri 
“Hukuk Adli Takip Elemanı Kursu” na katılan otuz genç kadın kursiyerin avukatlar 
yanında büro çalışanı olarak işe yerleştirilmesi konusunda Baro’nun desteğini istedi.
 
 İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan teşekkürleri kabul ederek aydınlık ve çağdaş 
bir gelecek için İzmir’de kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele etmeye devam 
edeceklerini dile getirdi. İzmir Barosu’nun kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarıyla 
mücadele konularında yürüttüğü çalışmaların yerelde kalmayıp ulusal ve uluslararası 
düzeyde de devam ettiğini ifade eden Av. Aydın Özcan, “Başkanlığım döneminde 
Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımla beraber İzmir Barosu’nun uluslararası düzeyde 
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ilişkiler geliştirmesine son derece önem verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Geçtiğimiz 
günlerde Selanik Barosu ile Selanik’te kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı ile 
mücadele konusunda ortak bir çalışma yaptık. Aynı çalışmayı İzmir’de bu kez Plovdiv 
Barosu’nun da katılımıyla tekrarlayacağız. 17-21 Ocak tarihlerinde İzmir Barosu üyesi 
meslektaşlarımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber Strazburg Barosu’na 
bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Bu ziyarette bir taraftan Strazburg Barosu ile işbirliğine 
adım atarken diğer taraftan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi ve 
Avrupa Parlamentosu ile görüşmeler yapacağız. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle 
mücadelede, temel insan hak ve hürriyetlerinin ülkemizde en üst seviyede koruması ve 
hayata geçirilmesi konusunda mücadele edeceğiz” dedi.
 
 Ziyaret sonunda Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi Başkanı Engin 
Demir, İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan’a bir teşekkür plaketi sundu.

 İzmir Barosu yabancı barolarla geliştirdiği iyi ilişkiler temelinde Türkiye’de 
başarıyla yürüttüğü kadına karşı şiddet ve çocuk istismarı ile mücadele alanındaki 
çalışmalarını Balkanlara taşıdı.
 
 11 Kasım 2017 günü Selanik Barosu’nun ev sahipliğinde, İzmir ve Selanik 
barolarının katılımıyla kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı ile mücadele alanında 
yapılacak ortak çalışmalara ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi.

 Yapılan toplantıya İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, Baro Genel Sekreteri ve 
aynı zamanda Çocuk Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. İlke Erol,  
Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Seyide Uludağ, CMK 
Servisi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. H. Betül Harmanşah ile İzmir Barosu 
Çocuk Hakları Merkezi ve Kadın Hakları Merkezi’nde görev alan meslektaşlarımız 
katıldılar.
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 İzmir Barosu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Kadın, Emek ve Adalet” 
başlıklı fotoğraf yarışması ödül töreni ve yarışmaya katılan fotoğraflardan oluşan 
serginin açılışı 6 Mart 2017 günü yapıldı.
 
 İzmir Barosu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 
“Kadın, Emek ve Adalet” başlıklı fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilemeye 
değer görülen fotoğraflar, İzmir Adliyesi Zemin Kat Baro Vestiyeri önünde ziyarete 
açıldı. Açılışa, dereceye giren ve yarışmaya katılanlar ile jüri üyeleri, hakim ve savcılar 
katıldı.
 
 Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 60 fotoğrafçının 170 eserle katıldığı 
yarışmada birinciliği Adem Giliz, ikinciliği Ramazan Darı ve üçüncülüğü ise Mustafa 
Kurtbaş kazanırken 32 eser sergilenmeye değer görüldü.

 14.11.2017 tarihinde Kurtuluş İpek İşeri İlköğretim Okulunda düzenlenen eğitim 
çalışmasında; Kadın Hakları Merkezi üyesi Av.Nilgün Şentuna ve Çocuk Hakları 
Merkezi üyesi Av.Melek Özöner, Baromuzu temsil ettiler.
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25 - 29 Ekim 2017

15 Mayıs 2017

 10.11.2017 tarihinde, Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Ebelik 
Bölümü öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde Av.Nilgün Şentuna ve Av.Zübeyde 
Aksay görev aldılar.

 Kadına yönelik şiddetle mücadele 
kapsamında Bornova Belediyesi çalışanlarına 
yönelik düzenlenen eğitim çalışmalarında, 
“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yasal 
Süreçler/6284 sayılı Yasa” konulu eğitimler 
Kadın Hakları Merkezi üyesi Av.Zübeyde 
Aksay, Av.Buket Vurgeç, Av.Seda Banu 
Akyüz, Av.Tacettin Üstündağ, Av.Aytül 
Arıkan, Av.Uluğ İlve Yücesoy, Av.Öniz 
Özsoy, Av.Nilgün Şentuna, Av.Figen Merder 
tarafından verildi.

 Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencilerine 
yönelik eğitim çalışmaları Av.Nilgün 
Şentuna, Av.Figen Merder, Av.Buket 
Vurgeç, Av. Öniz Özsoy, Av. Necmiye Ece 
Uncu, Av.Gizem Öykü Başkaya, Av.Fecir 
Ergün Turan’ın katılımı ile gerçekleşmiştir.
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