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“Dünyanin her kösesine dikkat edin, bir devrimin esigindeyiz. Emin olun bu devrim 
erkeklerinki gibi kanli ve vahsi olmayacak.” 
 

Osmanli feminist Fatma Nesibe, Istanbul, 1911 
 



 
 

Rapor Özeti 
 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, kadinlarin statüsü konusunda büyük çapta yeniliklerin gerçeklestigi iki 
dönem oldu: 1920’li yillar ile 2001 ve sonrasi. 
 
1920'li yillar, Cumhuriyet'in kurulmasi asamasinda Mustafa Kemal Atatürk'ün çok esliligi yasakladigi, 
Islami mahkemeleri kaldirdigi, laik kurumlarin temellerini attigi ilk dönem olarak tanimlanabilir. Bu 
dönemdeki gelismeler Türkiye'de yaygin olarak biliniyor ve takdir ediliyor. Ikinci reform dönemi ise 
2001'de baslayan süreci kapsiyor. Medeni Kanun'da yapilan degisiklikler ile erkek ve kadinin evlilik, 
bosanma ve mal sahipliginde haklari esitlenirken, kabul edilen Yeni Ceza Kanunu, kadin cinselligini 
aile namusundan ziyade birey haklari çerçevesinde ele aliyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasi'nda 
yapilan degisiklik, devlete kadin-erkek esitligini saglama yükümlülügünü veriyor. Yasal degisiklikler, 
Aile Mahkemeleri'nin kurulmasi, Is Kanunu'nda degisiklik, aile içi siddetle mücadele gibi konulari ve 
kiz çocuklarinin okula gönderilmesine dair yeni girisimleri düzenliyor. Bu sayilanlar, Türkiye'de 
kadinin yasal konumu açisidan 80 senedir gerçeklestirilen en önemli atilimlar niteliginde. Bu 
degisiklikler sonucunda Türkiye’nin, tarih inde ilk defa yasal çerçeve itibariyla ataerkil düzeni 
geçmiste biraktigini da söylemek mümkün. 
 
1920'lerdeki reformlar, otoriter tek parti rejimi tarafindan gerçeklestirilmisti. Kadinlara seçme 
hakkinin verildigi 1934 tarihinde ise henüz serbest seçim yoktu. Nesiller boyunca Türk kadinlarina 
Atatürk'ün kendilerine bagisladigi özgürlük ve esitlik için minnettar olmalari gerektigi ögretildi. 
Avrupa'da kadin ile erkek arasinda yasal esitsizligin giderilmesine iliskin yeni yaklasimlari takip 
etmeyen Türkiye'de, 20. yüzyil boyunca söz konusu yasal esitlik saglanamadi.  
 
Son senelerde gerçeklesen reformlar, 1920'lerde yasanan süreçten farkli bir sekilde zemin buldu. Bu 
hamleler, kadin hareketinin etkin mücadelesinin ulusal düzeyde yarattigi kapsamli tartismanin bir 
sonucu olarak gerçeklesti. AKP iktidari, sivil toplum kuruluslari ve ana muhalefet partisi CHP ile 
yapici çalisma iradesi gösterdi. Açik ve katilimci bir süreç sonunda Türk tarihinin en özgürlükçü Ceza 
Kanunu ortaya çikti. Bu, ayni zamanda Türk demokrasisinin olgunlasmasinin önemli bir göstergesi.  
 
Türkiye'nin laik gelenegine sirtini döndügünü düsünen ve bundan endise duyanlar artiyor. Bu konuda 
sesleri en çok duyulanlar arasinda siyasal Islam'in, Türk kadinlarinin hak ve özgürlüklerini 
kisitlayacagini iddia eden Kemalist kadinlar bulunuyor. Hatta kadin haklarini korumak için 
demokrasinin sinirlandirilmasi gerektigini öne sürenler bile oluyor. Fakat bu “otoriter feminist” 
yaklasimlari sergileyenler, günümüz Türkiye'sinin gerçeklerini ve son yillarda edin ilen kazanimlari 
görmezden geliyor.  
 
Kadin-erkek esitsizliginin giderilmesi konusunda Türkiye'nin hala önünde yapilmasi gereken çok is 
var. 2006 sonlarinda açiklanan uluslararasi bir arastirmanin sonuçlarina göre Türkiye, cinsiyet temelli 
esitsizlikler konusunda 115 ülke arasinda, AB standardini en geriden takip eden AB üyesi ülkenin de 
çok gerisinde, 105. sirada yer aldi. Kadin-erkek arasindaki farkin giderilmesinin önünde, kirsal alanda 
egitime erisimin zorluklarini asmaktan kadinlarin isgücüne katiliminin önündeki kurumsal ve yapisal 
engellerin kaldirilmasina kadar uzanan derin sorunlar yer almaktadir. Temmuz ayindaki seçimler, 
Türkiye'deki siyasi partilerin parlamentodaki kadin sayisini arttirma konusunda samimiyetlerinin 
sinanmasina da olanak taniyacak. 
 
Bu arastirmada bahsi geçen konular Türkiye'deki siyasi tartismalarin merkezinde olmali. Türk 
kadininin “gerçek kurtulusu,” Türk demokrasisinin olgunlasmasi ve güçlenmesi ile mümkün…  
 



 
 

~ Içindekiler ~ 
 
 
 
I.    GIRIS ......................................................................................................................................................................... 1 

II.  CUMHURIYET’IN KIZLARI............................................................................................................................ 3 

III.  KADINLARI VE DEMOKRAS I........................................................................................................................ 6 

A. LIBERAL FEMINIZMIN YÜKSELISI ...........................................................................................................................6 
B. KADINLAR VE SIYASAL ISLAM .................................................................................................................................9 
C. CINSELLIK, SUÇ VE TÜRKIYE’DE YENI POLIT IKALAR.........................................................................................13 

IV. GERÇEK DEGISIM VAR MI? ........................................................................................................................20 

A. VAN’IN KADINLARI ..................................................................................................................................................20 
B. KADIKÖY’ÜN KADINLARI ........................................................................................................................................24 
C. TÜRKIYE’DE CINSIYET ESITSIZLIGI.......................................................................................................................27 

V.  ISPANYA’YA ULASMAK? ..............................................................................................................................32 

 

 



 

 
www.esiweb.org   

 

- 1 - 

I.    GIRIS 
 
1911 yilinda Fatma Nesibe adli bir Osmanli feminist, Istanbul’un sosyal elitinden 300 kadin 
dinleyicinin katilimi ile bir konusma dizisi gerçeklestirdi. John Stuart Mill’in “Kadinlarin 
Kölelestirilmesi” kitabindan alinti yaparak yeni olusan kadin haklari kavramini ve Bati 
ülkelerinde ortaya çikan savunucularini anlatan Nesibe, Osmanli kadinlarinin ezilmis 
oldugunu ifade ederek “kanun, gelenek, keyif, mal, güç, deger biçilme, tahkim gibi konularin 
hepsinin erkeklerin lehine” olduguna isaret etti.1 Fatma Nesibe, Osmanli Imparatorlugu’nun, 
Avrupa’da oldugu gibi, bir “kadin devriminin” esiginde yer aldigini, cesaretli bir tahmin 
olarak ortaya koydu.  
 
Çöküsü baslamak üzere olan bir Imparatorlugun kalbinden geldigi gözönünde tutulunca, 
Fatma Nesibe’ninki iyimser bir çagriydi. Amerikali bir yazarin “en uzun süren devrim”2 
olarak niteledigi kadinin hukuki ve sosyal özgürlesme süreci henüz dünyanin pek az yerinde 
baslamisti. 20. yüzyilin basinda toplumlarin çogunlugu ataerkil, yani erkek egemendi. 
Kadinlar evlilige kadar babalarinin, evlilik sonrasi ise kocalarinin yasal ve ahlaki hükmü 
altindaydi.1900 senesinde yürürlükte olan Almanya medeni kanunu, “evlilik hayatinin tüm 
kararlari kocanin yetkisindedir” hükmünü içeriyordu. Napolyon Fransa’sinin geleneklerinden 
miras kalan medeni kanun kadinin kocasina ‘itaat’ etmesini sart kosuyordu. 3 Cinsiyet esitligi 
konusunda küresel hareketin öncülerinden olan Isveç’te bile evliligin açikça esitlik üzerine 
kuruldugunu ortaya koyan Evlilik Kanunu ancak 1915’de yürürlüge girdi.4 Osmanli aile 
yasalari ise bu zamanda Islam hukukuna, yani seriata dayaliydi.  
 
Bir yüzyil sonra, Fatma Nesibe’nin öngördügü kadinlarin statüsünü degistirecek devrim, 
dünyanin birçok yerinde gerçeklesti. Avrupa’da kadin ile erkek arasindaki iliski yeni bir 
tarihsel safhaya girdi.5 Isveçli sosyolog Goran Therborn bu dönemi “ataerkil-sonrasi” olarak 
adlandirdi. 
 

“Ataerkil-sonrasi yetiskinlerin anne-babalarindan özerkligi ve kadin ile erkek arasinda esit aile 
haklari demek; ve bu haklarin sadece kagit üzerinde degil, karsilanabilen haklar olmasi 
demek. Bu büyük bir tarihi degisim, bu güne kadar bilinmeyen ve uygulanmayan ve 
gördügümüz üzere, oldukça yakin zamanda gerçeklesen bir degisim.”6 

 
Hâlbuki 20. yüzyilin sonunda ataerkil gelenekler Avrupa ülkeleri arasinda sadece Türkiye’de 
halen kuvvetli olarak yerlesikti. Hem medeni hem de ceza yasasinda Türk kadinlari esit 
haklara sahip degildi; erkek, ailenin reisi olarak tanimlaniyordu ve Ceza Yasasi birey 
haklarindan ziyade aile namusunu temel aliyordu.  
 
Yasal durum sosyal bir gerçegi yansitiyordu: Kasim 2006’da Istanbul’da gerçeklesen Dünya 
Ekonomik Forumu toplantisinda sunulan bir tablo, Türkiye’nin 115 ülke arasinda cinsiyet 

                                                 
1  Aynur Demirdirek, “In Pursuit of the Ottoman Women’s Movement [Osmanli Kadin Hareketinin 

Izinde]”, Zehra Arat (ed.), Deconstructing Images of ‘The Turkish Woman [Türk Kadini Imajinin 
Açiklanmasi]’, 1999, s. 78. 

2  Juliet Mitchel 1966 yilinda The Longest Revolution [En Uuzun Devrim] adli kitabi yazdi. 
3  Goran Therborn, Between Sex and Power – Family in the World 1900 – 2000 [Cinsiyet ve Güç 

Arasinda – 1900-2000 Dünyasinda Aile Kavrami], 2004, s. 24. 
4  Goran Therborn, s. 80. 
5  Güney Balkanlarda ataerkil düzenin kalintilari hakkinda bilgi edinmek için, yakin zamanda çikan ESI 

raporuna bakilabilir:: Cutting the Lifeline – Migration, Families and the Future of Kosovo [Yasam 
Kaynagini Kesmek – Göç, Aileler ve Kosova’nin Gelecegi] , www.esiweb.org. 

6  Goran Therborn, s. 127. 



 

 
www.esiweb.org   

 

- 2 - 

temelli esitsizlikler açisindan Tunus, Etiyopya ve Cezayir’in ardindan 105. sirada yer aldigini 
gösteriyordu. 7 Türkiye, cinsiyet esitligi açisindan hemen hemen her ölçüte göre Avrupa 
ülkelerinin gerisinde yer aliyor.8 Parlamentoda temsilde en az sayida kadin, isgücünde en 
düsük kadin orani, kadinlar arasinda okuryazar orani açisindan en kötü durumdaki ülke de 
yine Türkiye.  
 
Türkiye’nin bu hassas konuda Avrupa toplumlarindan kopuk oldugu algisi, Türkiye’nin AB 
üyeliginin tartisildigi ortamlara kilit bir mesele olarak yansiyor. Hem Fransa’da hem de 
Almanya’da Türkiye’nin AB üyeligine karsitlar bu konuyu argümanlarinin merkezine 
yerlestirmis bulunuyor.9 Avrupa ülkelerindeki Müslümanlarin entegrasyonu çerçevesinde de 
bu konu endise yaratiyor.  
 
Son 18 ay boyunca ESI ekibi olarak Türkiye’deki kadinlarin degisen realitesini arastirdik. 
Türkiye’de onlarca siyasetçi, aktivist, ögretim üyesi ve is dünyasi temsilcileri ile görüstük. 
Arastirmalarimiz çerçevesinde Istanbul’un varlikli yörelerindeki kadin siginma evlerine, 
güneydoguda sehirlesen merkezlere ve Iran sinirindaki yerlesim yerlerine gittik. Iki sorunun 
yanitini aradik: Türkiye’deki cinsiyetlerarasi uçurumun sebepleri nedir ve Türkiye’nin 
siyasetçileri bu ayrimi azaltmak için ne yapiyor?  
 
Bu rapor, Türkiye’nin AB üye adayligi statüsünü elde ettigi 1999 yilinda yazilsaydi vardigi 
sonuçlar oldukça kötümser olurdu. Fakat 2007’de çok farkli bir bakis açisindan 
bakilabilmekteyiz. Türkiye anayasasinda 2004 yilinda yapilan degisiklikler ile kadin ve 
erkegin esit haklara sahip oldugu Anayasa’nin 10. maddesine yapilan su degisiklikle 
vurgulanmaktadir: “Kadinlar ve erkekler esit haklara sahiptir. Devlet, bu esitligin yasama 
geçmesini saglamakla yükümlüdür.”10 Yeni bir medeni kanun (2001), is kanununda yapilan 
degisiklikler, aile mahkemelerinin kurulmasi (2003) ve yeni bir ceza kanununun olusturulmasi 
(2004) kadinin statüsünde kapsamli degisiklikler getirdi. Bunlar, çokesliligin kaldirildigi 
1920’lerden beri bu konuda gerçeklestirilen en radikal reformlar. Türkiye, tarihinde ilk defa 
‘ataerkil-sonrasi’ bir yasal çerçeveye sahip olmakta.  
 
Bu reformlar ayni zamanda Türkiye’nin demokrasisindeki köklü degisiklikleri yansitiyor. 
Ceza yasasi, kadin kuruluslarinin etkin ve sistemli kampanyasinin sonucunda, muhafazakâr 
Adalet ve Kalkinma Partisi’nin (AKP) çogunlukta oldugu mecliste geçirildi. Birçok gönüllü 
kadin haklari savunucusu da AKP milletvekillerinin sivil topluma kulak vermesi ve konulari 
esasina müteallik olarak ele almasina sasirdi. Türkiye’deki kadin kuruluslari da bu dönemde 
etkili siyasi oyuncular haline geldi. 
 
Fakat bu önemli yasal reformlar Türkiye’de varolan cinsiyete dayali derin esitsizlige 
odaklanilmasi gerektigi gerçegini unutturmamali. Bu rapor ayni zamanda Türkiye’deki 
cinsiyetler arasi uçurumun altinda yatan, ekonomik ve bölgesel boyutlar dâhil tüm sebepleri 

                                                 
7  World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2006 [Küresel Cinsiyetlerarasi Farkliliklar 

Raporu 2006] , 2006. 
8  Buna bir örnek akademik ortamdan geliyor. 1998’e kadar Türkiye’deki 50,000 ögretim üyesinin 

yalnizca üçte biri kadarini kadinlar olusturuyordu. Kadinlar, Köklü metropol üniversitelerindeki 
ögretim üyelerinin yüzde 54’ünü temsil ederken, bu oran tasra ünviersitelerinde yüzde 8’e düsüyordu. 
Feride Acar, Türkiye Üniversitelerinde Kadin Ögretim Üyeleri, Turkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih 
Vakfi, Bilanço 98, 1998. 

9  Sylvie Goulard, Le grand Turc et la République de Venise, 2004.  Alman tartismasi için yakinda 
çikacak ESI raporuna bakilabilir:  The German Debate on Turkey 1999-2007 [1999-2007 Türkiye’si 
Üzerine Alman Tartismasi] ,www.esiweb.org. 

10  Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasi, www.tbmm.gov.tr/anayasa. 
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inceliyor. Sonuç olarak rapor, Fatma Nesibe’nin kadin devriminin Türkiye’de meydana 
gelebilmesi için gerekli unsurlari degerlendiriyor. Yakin zamanda yasanan gelismeler 
Türkiye’nin nihayet bu küresel devrimin esiginde olabilecegine isaret ediyor.  
 
 
II.  CUMHURIYET’IN KIZLARI 
 
Türk demokrasisi 27 Nisan 2007 geceyarisi, Türk Silahli Kuvvetlerinin Internet sitesinde 
yayinladigi duyuru ile bir uyari atesi aldi. Genelkurmay, halen Disisleri Bakani olan Abdullah 
Gül’ün cumhurbaskani adayi olmasina karsi durusunu yansittigi bildiri ile Türk hükümetine 
Silahli Kuvvetlerin “laikligin kesin savunucusu” oldugunu hatirlatti ve “gerektiginde tavrini 
ve davranislarini açik ve net bir sekilde ortaya koyacagi” uyarisinda bulundu. 11 
 
Türkiye’de bu gibi uyarilar oldukça ciddiye alinir. 1960 darbesi ülkenin ilk seçilmis basbakani 
ve o dönem hükümetinin Disisleri ve Maliye bakanlarinin infazi ile sonuçlandi. 1970 darbesi, 
“isyankâr gençligin toplu hapsedilmesinin baslangicini isaretledi.”12 1980 darbesinin ardindan 
180,000 kisi göz alina alinirken, 42,000’i mahkûm oldu ve 25’i asildi. 13 1997 gibi yakin bir 
tarihte yasanan ve postmodern darbe adiyla anilan olay sonucunda ise bir siyasi parti 
yasaklandi ve seçilmis siyasetçiler bir takim gerekçelere dayanarak hapse gönderildiler. 
 
Komutanlarin ultimatomunu bir dizi miting izledi. En genis katilimli olani, 29 Nisan’da 
Istanbul Çaglayan Meydani’nda “laikligi korumak” için gerçeklestirildi. 14 Çaglayan’daki 
konusmacilarin ve mitinginde düzenlenmesinde yer alanlarin çogu kadindi. Milliyetçi bir 
Sivil Toplum Kurulusu (STK) olan Atatürkçü Düsünce Dernegi’nin Genel Baskan Yardimcisi 
Nur Serter, komutanlari tesvik edercesine kalabaliklara, “sanli Türk ordumuzun önünde 
egiliyoruz,” seklinde seslendi. 15 Istanbul Üniversitesi’nde Türkiye’nin ilk kadin arastirmalari 
merkezini kuran Necla Arat “Türkiye’nin laik yapisini kararlilik ve cesaretle savunmak, laik 
rejimi sinsi bir biçimde ve adim adim degistirmek isteyenleri durdurmak için buradayiz” 
açiklamasini yapti.16 Çagdas Yasami Destekleme Dernegi’nin baskani Türkan Saylan, AKP 
hükümeti ile ilgili “AKP simdi de Çankaya’yi tarikat sarayina dönüstürmeye çalisiyor”17 
uyarisinda bulundu. Radikal gazetesinin basligi “Kadinlarin Gücü” olarak basildi.18 Nilüfer 
Göle, “2007 senesinin’laik kadin-Genelkurmay ikilisi‘ sonucu ortaya çikan bir ‘nümayiskar 
feminen darbe‘ olarak mi hatirlanacagi” sorusunu ortaya atti. 19 
 
Disardan izleyen gözlemciler açisindan bu beklenmedik bir isbirligi olabilir. Fakat bu, 
yükselen “Islamcilik” karsisinda Kemalist kadin kuruluslarinin silahli kuvvetler ile ilk 
ortakligi degil. 
 
Türkiye devletinin resmi söylemine göre 1924–1934 seneleri arasinda Mustafa Kemal 
Atatürk, Türkiye’yi tek basina, tek bir hamle ile Islami yasalardan kurtararak kadinlarin 

                                                 
11  http://www.tsk.mil.tr/bashalk/basac/2007/a08.htm. 
12  Sahin Alpay, alinti: Andrew Mango, The Turks Today [Bugünün Türkleri] , 2004, s. 70. 
13  Nicole Pope ve Hugh Pope, Turkey Unveiled – A History of Modern Turkey [Açilan Türkiye – Modern 

Türkiye’nin Tarihi] , 2004, s. 152. 
14  Istanbul’daki gösteri 1 milyondan fazla kisiyi bir araya getirdi..  Ankara, Izmir ve Anadolu’nun diger 

sehirlerindeki gösterilerin her biri de yüzbinleri topladi. 
15  Radikal , 30 Nisan 2007, s. 5. 
16  Radikal , 30 Nisan 2007, s. 5. 
17  Cumhuriyet, 30 Nisan 2007, s. 5. 
18  Radikal , 30 Nisan 2007. 
19  Nilüfer Göle, “Sokak ve Cumhuriyet”, Radikal, 1 Mayis 2007, s. 11. 
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erkeklerle esit haklar edinmesini sagladi. Bu bakis açisina göre, Türk kadini, mücadele 
etmeksizin diger Avrupali milletlerde oldugundan çok önce esitlige kavustu. Nesiller boyunca 
bu inançla yetistirilen Kemalist kadinlar, bu mirasi Islam’in dirilmesinin tehlikelerine karsi–
gerekirse demokrasiden ödün vererek– savunma hissiyle sartlandirildilar.  
 
Bu “milliyetçi feminizm,” Cumhuriyet’in ilk onyillarinda bilinçli olarak yapilandirildi. Bu 
düsünce seklinin merkezinde olan inanislar arasinda Müslümanligi benimsemeden önce Orta 
Asya Türklerinin cinsiyet esitligi açisindan altin yillar yasadigi öne çikar. Türk 
milliyetçiliginin olusturulmasindaki kilit isimlerden biri olan Ziya Gökalp (1876–1924), söyle 
yazar: 
 

“Eski Türkler, hem demokrat, hem de feminist idiler. …”20 
 
Kadinlarin kapanmaya zorlanmadigi ve yönetici, kumandan veya vali olabildigini anlatan 
Gökalp’e göre, bu altin yillari, milliyetçi bir lider tarafindan tekrar sahiplenilinceye kadar 
sona erdiren etkiler yabancilardan kaynaklanmisti. 

 
“Iran ve Yunan medeniyetlerinin etkisiyle kadinlar esarete düsmüsler, hukukça asagi bir 
dereceye inmislerdir. Türklerde, milli kültür ideali dogunca, eski törelerin bu güzel kurallarini 
hatirlamak ve diriltmek gerekmez miydi?”21 

 
Bu bakis açisi Atatürk’ün kurdugu Türk Tarih Tetkit Cemiyeti çalismalari sonucunda Türk 
tarih kitaplarinda yerini aldi. Atatürk’ün manevi kizi Afet Inan, The Emancipation of the 
Turkish Woman (1962; Atatürk ve Türk Kadin Haklarinin Kazanilmasi, 1964) yayinini 
kaleme aldi. Bu kitap, Türk tarihini M.Ö. 5000 senesine dayandiriyor ve Islamiyet’e geçis 
tarihi olan 8. yüzyili nispeten yakin geçmis olarak sunuyordu. Inan’a göre, Atatürk’ün devrimi 
Türkiye’yi öz milli gelenekleri ile tekrar bütünlestirdi ve bu çerçevede kadinlar Islami kaide 
ve degerlerin kisitlayiciligindan kurtarildi. Türk Sosyal Bilimler Dernegi’nin senelerce 
basinda bulunan Nermin Abadan-Unat’in belirttigi gibi, “Türk kadinlarina fayda saglayan 
düzenlemelerin hemen hemen hepsi mücadele edilmeden kazanildi”22 ve bunlar “az sayida 
devrimci elit erkek” tarafindan bagislandi. Cumhuriyet’in ilk yillari ile ilgili bu bakis açisina 
meydan okuyan bir Türk kadin tarihçi neslinin ortaya çikisi ancak yillar sonra yasandi. 23 
 
Genç Türkiye Cumhuriyeti seçkin, öncü kadinlarin egitim sistemine ve kamusal hayata 
entegre olmasindan büyük gurur duydu. Ilk kadin doktor (1926), avukat (1927), hâkim (1930) 
ve pilot (1932) ilerici laikligin sembolü olarak lanse edildi. Bu gelismeler, yararlanan kesim 
açisindan kisitli bir kentsel eliti kapsadi. Fakat Kemalizm, Cumhuriyet’in gururlu kizlari için 
bir nevi feminizm oldu. Kadinlarin 1934’de seçme hakki edinmesi Türkiye’nin zamaninda 

                                                 
20  Ziya Gökalp, Türkçülügün Esaslari, 1968, s. 147. 
21  Ziya Gökalp, Türkçülügün Esaslari, 1968, s. 147. 
22  Nermin Abadan-Unat, “The Legal Status of Turkish Women [Türk Kadininin Yasal Statüsü]”, 

Ferhunde Ozbay (ed.), Women, Family and Social Change in Turkey [Türkiye’de Kadin, Aile ve Sosyal 
Degisim] , 1990, s. 13. 

23  Kaydina izin verilmeyen 20. Yüzyil Kadinlarin Halkçi Partisi üzerine ilk yazi yazan Zafer Toprak 
oldu.(Kadinlar Halk Firkasi, 1988); Serpil Çakir Osmanli’da kadin hareketleri üzerine yazdi. (Osmanli 
Kadin Hareketi, 1996) ve kadin derneklerini açikladi. (1991); Aynur Demirdirek Osmanli kadin 
mecmualari üzerine arastirmalar yapti (Osmanli Kadinlarinin Hayat Arayisinin Bir Hikâyesi); Yaprak 
Zihnioglu ilk feministlerden biri olan ve tarih kitaplarindan çikartilan Nezihe Muhiddin’in hayatini 
açiga çikardi (Kadinsiz Inkilap, 2003); Ingilizcesi: Nezihe Muhiddin – An Ottoman Turkish Women’s 
Rights Defender, Master Thesis Bogazici University, 1998. Osmanli’daki kadin hareketleri hakkinda 
daha fazla bilgi için: www.esiweb.org. 
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demokrasi olmamasina ragmen övgüyle vurgulandi. 24 Bagimsiz kadin kuruluslari, artik 
gerekli olmadiklari gerekçesiyle ‘gönüllü olarak’ dagitildi.25 Yerlerini Türkiye’nin önde gelen 
feministlerinden Sirin Tekeli’nin su kelimelerle tarif ettigi Kemalist kadin kuruluslari aldi:  
 
“tek partili dönem süresince elde ettikleri haklar ve buna bagli çikarlarini muhafaza etmek üzerine 
odaklanmislardi, bu kazanimlari genisetmek ve yaymak üzerine degil. Faaliyetlerinin odaginda 
Cumhuriyet’in resmi günlerinde Kemalist reformlari öven bildiriler yayinlamak vardi.”26 
 
Bazi Kemalistlerin görüsü dogrultusunda Cumhuriyet’in kurulusundan bugüne Türk kadinin 
karsilastigi en kuvvetli tehdit siyasal Islam olmaya devam etti. 2007’deki mitinglerde ön 
planda olan Çagdas Yasami Destekleme Dernegi (ÇYDD) gibi kurumlar 1980lerin sonlarinda 
Kemalizmin kazanimlarini dinin toplumsal hayatta varligini arttirmasina karsi korunmak için 
kuruldu. ÇYDD’nin baskani Türkan Saylan’a göre, Islami tehtid hiçbir zaman ortadan 
kalkmamisti, sadece medreselerin kapatilmasiyla Islamcilar arka plana çekilmisti. Ikinci 
Dünya Savasi’ndan sonra çok partili demokrasinin hayata geçirilmesinin ardindan tekrar 
yüzeye çikip sisteme saldirilarini sürdürmüslerdi. 27 
 
Islamci Refah Partisi’nin 1990lardaki seçim zaferlerinin ardindan tehdit daha da vahim bir 
görüntü almaya basladi. 1994 senesinde su anki basbakan Recep Tayyip Erdogan, Refah 
Partisi adina Istanbul belediye baskani olarak seçilir seçilmez Kemalist çevreler arasinda sert 
bir tepki olustu. Refah Partisi eylemcilerinin, umumi yerlerde insanlari rahatsiz ettigi 
söylentileri dolasmaya basladi. Cumhuriyet gazetesinde “Islamci düzenden yana çetelerin 
genç kadin ve kizlara yönelik saldirilari devam ediyor.” yazildi.28  Yael Navaro-Yashin’in 
Istanbul hakkinda 1994 senesindeki gözlemi söyleydi: 
 

“Insanlari laik ve modern lider Atatürk etrafinda birlestirmek için kamu ve özel ofislerden 
gönderilen faks trafigi vardi.”29 

 
Gerçek su ki Erdogan’in ve partisinin arkasindaki önemli bir güç kaynagi isçi sinifi kadinlarin 
destegiydi; zamaninda Cumhuriyet’te yazildigi gibi, “Refah Partisi’nin dinamosu 
kadinlardir.” Fakat bu, Kemalist kadinlarin endiselerini bertaraf eden bir durum degildi. 
Liberal bir feminist olarak bilinen Pinar Ilkkaracan’in yorumu ile: 
 
“Laik/Kemalist feministler… Islami hareket içindeki kadin eylemcileri düsman olarak görüyor veya 
cahil görerek küçümsüyorlar.”30 
 

                                                 
24  Hollandali bir tarihçi olan Eric Zurcher’in yazdigi gibi, “Güvenlik ve Düzen Yasasi’nin 1925 Mart’inda 

yürürlüge konulmasiyla, Türk Hükümeti otoriter tek parti rejimini temsil ediyor ve hatta çok net olmasa 
da diktatörlüge benziyordu.” (Erik Zurcher, Turkey – A Modern History[Türkiye – Modern Tarih], 
2004, s. 184) 

25  Zurcher’e göre bu, “faaliyetlerini sürdüren özerk sosyal ve kültürel organizasyonlar.”i önlemeye 
yönelikti. (Erik Zurcher, Turkey – A Modern History [Türkiye – Modern Tarih] , 2004, s. 187). 

26  Sirin Tekeli, The Rise and Change of the New Women’s Movement [Yeni Kadin Hareketinin Yükselis ve 
Degisimi] , 1986, s. 193. 

27  Türkan Saylan ile söylesi,  Marvine Howe , Turkey – A Nation Divided over Islam’s Revival [Türkiye – 
Islam’in Yeniden Dogusuyla Bölünen Ülke] , s. 9. 

28  Yael Navaro-Yashin, Faces of the State [Devletin Farkli Yüzleri] , s. 29. 
29  Yael Navaro-Yashin, Faces of the State, s. 27. 
30  Pinar Ilkkaracan, A Brief Overview of Women’s Movement(s) in Turkey [Türkiye’deki Kadin 

Hareketinin Kisa Incelemesi] , Women for Women’s Human Rights [Kadinin Insan Haklari-Yeni 
Çözümler Dernegi], September 1997, s. 8. 
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1998’in baslarinda Anayasa mahkemesi karari ve üyeleri arasinda askerlerin çogunlukta 
oldugu Milli Güvenlik Kurulu’nun baskisi ile Refah Partisi kapatildi ve basindakiler geçici 
olarak siyasetten uzaklastirildi. Üniversitelerde basörtüsüne karsi uygulamalar katilastirildi. 
1999 senesinde ABD’de bilgisayar mühendisligi okumus olan Merve Kavakçi, Islamci Saadet 
Partisi’nin adayi olarak milletvekilligine seçildi. Meclise basi örtülü olarak girdiginde ise bir 
tepki patlamasi yasandi: “ajan”, “provokatör” gibi suçlamalar yöneltildi. Yasananlar, 
Cumhuriyet’teki bir yorumda söyle açiklaniyordu:  
 

“Bir siyasi parti bir canli bombayi Büyük Millet Meclisi’ne sokarak bize uymayan seriati 
getirmeye çalisiyor. Bu, devlete karsi bir suç.31 

 
Bugünlerde Türkiye’de, Cumhurbaskani’nin esinin basörtülü olma ihtimali ile ilgili benzer 
iddialar ortaya atiliyor.  
 
Siyasal Islam korkusu Kemalist kadinlar nezdinde çok partili demokrasi konusunda karisik 
duygular ortaya çikartiyor. Çaglayan mitinginin ertesinde Washington merkezli muhafazakâr 
Hudson Enstitüsü’nde uzman olan Zeyno Baran, “Islamcilik karsisinda en büyük kaybi 
kadinlar yasayacak; özgürlügü kisitlanacak olan onlar” ifadesini dile getirdi.32  Baran, Silahli 
Kuvvetlerin müdahale tehditine hak verircesine söyle devam etti:  
 

“Türkiye bir bosluk içinde degil; Islamcilik heryerde yükseliste. … Eger Türkiye’nin tüm 
liderleri ayni Islamci kökenden gelirlerse -laiklik yolunda alinan tüm mesafeye ragmen- 
köklerine döneceklerdir..”33 

 
Baran ve baska Kemalist kadinlara göre bir yüzyildir laikçiler ile Islamcilar arasindaki 
zitlasma pek degisime ugramadi. Cumhuriyet’in kizlari geçmise bakiyor ve yurttaslarinin 
çogunlugundan endise duyuyor, Atatürk’ün mirasini korumak adina askeri müdahale olasiligi 
ile flört ediyor. 
 
 
III.  KADINLARI VE DEMOKRASI 
 
A. Liberal Feminizmin Yükselisi 
 
Atatürk’ün tek celsede Türkiye’de kadinlara –sonsuza kadar mütesekkir olmalari gereken 34– 
esitligi sagladigi söylemine sikica tutunuldu ve bu durum farkli gerçeklerin görülmesini 
engelledi. Ileri gelen Türk ögretim üyeleri arasinda olan Meltem Müftüler-Baç’in 1999 
senesinde ifade ettigi sekliyle:  
 

“Türkiye’nin olumlu görüntüsü – yani kadinlarin da haklarini korumaya alan en modern, 
demokratik, laik Müslüman devlet olusu – aslinda birçok açidan aldatici. Hatta bu görüntü 

                                                 
31  Cahit Tanyol, Cumhuriyet, 15 Mayis 1999, alinti yapilan: Women Politicians [Kadin Politikacilar] , s. 

101. Kavakçi vekillik yeminini hiçbir zaman almadi ve meclise de geri dönmedi.  
32  Zeyno Baran, Don’t Misread Turkey’s Generals[Türk Generalleri Yanlis Yorumlamayin] , sunum, 30 

Nisan 2007. Baran daha öncesinde Newsweek adli dergiye seçilmis hükümete karsi bir darbenin olasi 
oldugu ve yasal olacagini yazmisti. (Aralik 2006) 

33  Zeyno Baran, Don’t Misread Turkey’s Generals, sunum, 30 Nisan 2007. 
34  Pinar Ilkkaracan Women for Women’s Human Rights [Kadinin Insan Haklari Vakfi]  Kurucusu,: A 

Brief Overview of Women’s Movement(s) in Turkey [Türkiye’de Kadin Hareketlerinin Kisa Bir 
Incelemesi] , Women for Women’s Human Rights Raporlari No. 2, Eylül 1997, s. 6. 
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kanimca daha zararli çünkü kadin haklari için mücadele eden hareketin gereksiz oldugu 
intibasini yaratiyor.”35 

 
Türk kadin kuruluslarinin bu engeli asmasi zaman aldi ve bir takim asamalar sonunda 
gerçeklesti. 
 
Ilk asama 1960lar ve 1970lerde yeni nesil sosyologlarin Türkiye’deki kadinlarla ilgili 
deneysel bulgular toplayarak gerçekleri tespit etmeleriydi. Örnegin sosyolog Deniz Kandiyoti 
1970lerin baslarinda Ankara yakinlarindaki bir köyde aile hayatinda yasanan degisimleri ele 
aldi. Egitim ve is amaciyla genç erkekler gitgide artan oranda köyü terkediyordu ve bu 
hareketlilik sosyal sinif atlama imkâni doguruyordu. Genç kadinlar için ise benzer hayat 
tercihleri sözkonusu degildi.  
 

“Koruma altinda geçen kisa bir gelin-adayligi döneminden sonra köydeki gelin yeni evinde 
tüm erkekler ve kendinden yasca büyük kadinlarin hükmünde yerini aliyor… Bugünkü 
duruma bakilirsa cinsiyet rollerinin degisimesi en az olanakli boyut oldugu iddia edilebilir.”36 

 
Sosyolog Yakin Ertürk ise 1976 senesinde Mardin etrafindaki köyleri incelediginde kati 
hiyerarsik sosyal yapilarin devam ettigini ve karar alma yetkisinin sadece erkeklerde 
oldugunu gözlemledi. Baslik parasi gelenegi kadinin, önce babalarinin sonra kocalarinin mali 
olarak görülmesini pekistiriyordu. Kanunlardaki egitim hakki bile kirsaldaki kadinlarin 
hayatina etki etmeyebiliyordu.    
 

“Dogu’daki bölgeler halen geri kalmis bir vaziyette….Köydeki kizlarin genelde meslek 
egitimi veya egitim almalari için imkan yok denecek kadar az. Ilkokulun kanunen mecburi 
olmasina ragmen, bölgede oldukça yeni bir olgu. Yoncali 1958’de, Senyurt ise 1962’de okula 
kavustu.”37 

 
Bu gibi arastirmalar, 1920lerdeki reformlarin kisitli bir sehirli kesim disinda Türk toplumuna 
nüfuz etmedigi gerçegini ortaya çikariyor. 1975 yilinda Türkiye’deki kadinlarin yarisindan 
fazlasinin okuma yazmasi yoktu. Çogunlugu 17 yasindan önce evleniyordu. Ücretsiz aile 
isçisi olarak tarim alaninda çalisan kadinin çok olmasina ragmen kentsel isgücünde kadin 
orani yüzde 10’un altindaydi. 38 
 
Birçok Türk akademisyen, kadinlarin çogunlugunun yasadigi bu aci gerçegi ilerici yasal 
düzenin ataerkil toplum ile çatismasi olarak tanimladi. Sorun, kirsal geri kalmislik ve Islami 
kültür ve degerlerin direnisi olarak görüldü. Türk feministlerin ifadesiyle, Türkiye’deki 
kadinlar haklarini elde etmis, fakat özgürlesmemislerdi.  
 
Ancak, 1980’lere geldigimizde Türk feministler daha temel sorular sormaya basladilar. 1980 
darbesinden sonra Türkiye’deki üniversitelerde yasanan tasfiye ve kisitlamalara tepki olarak 
istifa eden akademisyen Sirin Tekeli, “nihayet Türk kadininin durumunu daha dikkatli 
                                                 
35  Meltem Müftüler-Baç, “Turkish Women’s Predicament [Türk Kadininin Durumu]”, Women Studies 

International Forum [Kadin Çalismalari Uluslararasi Forumu] , Vol. 22, No. 3, Haziran 1999, s. 313. 
36  Deniz Kandiyoti, “Social Change and Family Structure in a Turkish Village [Bir Türk Köyünün Sosyal 

Degisim ve Aile Yapisi]”, J. Peristany (ed.), Kinship and Modernisation in Mediterranean Society 
[Akdeniz Toplumlarinda Akrabalik ve Modernlesme] , 1976, s. 69. 

37  Yakin Ertürk, “The Impact of National Integration on Rural Households in Southeastern Turkey 
[Güneydogu Türkiye’de Ulusal Entegrasyonunun Kirsal Hanehalki üzerine Etkileri]”, Journal of 
Human Sciences, Middle East Technical University [Orta Dogu Teknik Üniversitesi], 1987/1. 

38  Sirin Tekeli, “The Rise and Change of the New Women’s Movement [Yeni Kadin Hareketinin Yükselis 
ve Degisimi]”, Drude Dahlerup, The New Women’s Movement [Yeni Kadin Hareketi] , 1986. 
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incelemeye karar veren” yeni bir liberal feminist akimin sesi oldu. 39 Tekeli’nin yazilari 
kadinlarin özgürlesmesi ile ilgili kaliplasmis düsünceler ile kadinlarin siyasi alanda yokluklari 
arasindaki çeliskiye dikkat çekti. 1980 yilina kadar sadece iki kadin bakan olarak görev aldi.40 
1991 senesine kadar tek bir kadin vali olmadi. Tekeli ve çalisma arkadaslari, sorunun sadece 
kirsal alandaki geri kalmislikta yatmadigini, mevzuatin da sorunlu olduguna isaret etti. Yasal 
olarak esit haklar sadece sinirli olarak saglanmisti- ve bu gerçek resmi söylemin sonucu 
olarak senelerce sakli kalmisti.  
 

“Önemli haklar ve yeni imkanlar kazandiklari için ve baski altinda olduklari için annelerimiz 
feminizm yerine Kemalizm ile özdeslestiler. Kocayi ailenin reisi olarak taniyan Medeni 
Kanun’un ataerkil yapisi onlar tarafindan hiçbir zaman sorgulanmadi.”41 

 
Liberal feministler, ataerkil degerlerin kanun maddelerine yansitilmis olmasina dikkat çektiler 
ve sorgulamaya basladilar.42 Eger eslerin esitligi söz konusuysa, neden kadin çalismak için 
kocasinin iznini almaliydi? Ceza yasasinda neden kadinin evlilik disi cinsel iliski yasamasi 
erkegin yasamasindan farkli bir sekilde ele aliniyordu?  
 
1979 senesinde kabul edilen ve Türkiye tarafindan 1985 senesinde imzalanan Kadina Karsi 
Her Türlü Ayrimciligin Önlenmesi Sözlesmesi (CEDAW) Türkiye’nin mevzuatindaki 
sorunlarina kamuoyu ilgisini çekti. Sözlesme, imzalayan ülkelerin yasalarinda cinsiyet 
esitliginin yansimasini ve ayrimciligin her seklinin önlenmesini sart kosuyor. Medeni 
Kanun’un birçok maddesinin bu ilkeleri çignemesi isiginda, Türkiye, Sözlesmenin bazi 
maddelerine çekince koymak zorunda kaldi. Kadin ile erkege evlilikte, bosanmada, mal 
sahipligi ve çalisma konularinda esit hak ve sorumluluklar verilmedigi itiraf edilmis oldu. 43 
 
Siyasi anlamda CEDAW köklü degisimlere sebep oldu. Türkiye’nin kanunlarinin ölçütü artik 
Osmanli geçmisi veya seriat degil, çagdas uluslararasi standartlar olmustu. CEDAW’in 1926 
Medeni Kanunundaki noksanliklara dikkat çekmesi Türk kadin hareketine net bir yol haritasi 
sagladi – gerçi netlesen bu çalisma gündeminin meyva vermesi ancak 17 sene sonra 
gerçeklesecekti.  
  
1980ler boyunca kadin haklari eylemcilerinin Medeni Kanun reformu için yürüttükleri 
kampanyalar yerlesik siyaset kesimi tarafindan kayitsizlik ile karsilandi. Türkiye 1995 
senesinde Pekin’de gerçeklestirilen Dünya Kadin Konferansina kadar CEDAW çekincelerini 
kaldirma taahütünde bulundu. Medeni Kanunda CEDAW ile çelisen maddelerin 
degistirilmemis olmasina ragmen Türkiye CEDAW’a çekincelerini Eylül 1999’da kaldirdi. 
Bu tarihten itibaren AB, düzenli ilerleme raporlarinda Medeni Kanunu’nun CEDAW ile 
uyumlu olmasi gerektigine dikkat çekerek yasanan sürece katki saglamaya basladi.44 
 
Kadin kuruluslari, 1990lar boyunca kampanya tekniklerinde ustalasarak Medeni Kanun’da 
gerekli degisimler için mücadele verdiler. Kadin Kurultayi adinda özel bir mail grubu kuruldu 

                                                 
39  Sirin Tekeli, “The Rise and Change of the New Women’s Movement [Yeni Kadin Hareketinin Yükselis 

ve Degisimi]” , Drude Dahlerup, The New Women’s Movement [Yeni Kadin Hareketi] , 1986, s. 179. 
40  1971’de Türkan Akyol Saglik Bakanligi, 1975’te Nermin Neftçi Kültür Bakanligi yapiyordu.. Sirin 

Tekeli, “Europe, European Feminism and Women in Turkey [Avrupa, Avrupa Feminizmi ve 
Türkiye’de kadinlar]” , Women’s Studies International Forum [Kadin Çalismalari Uluslarararasi 
Forumu , Vol 15, No 1., 1992, s. 141. 

41  Sirin Tekeli, 1995, s. 12. 
42  Sirin Tekeli, 1995, s. 14. 
43  Bu çekinceler 15 ve 16. maddelere ithafen yapilmistir.  
44  http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2000/tu_en.pdf, sayfa 18/19. 



 

 
www.esiweb.org   

 

- 9 - 

ve Türkiye’nin her yanindan 126 kadin kurulusu bu seferberlige katildi.45 Kadin gruplari 
TBMM’de yogun lobi çalismalari sürdürdüler. Nihayet, 22 Kasim 2001 tarihinde Türkiye’nin 
yeni Medeni Kanunu kabul edildi.   
 
Medeni Kanun, hukuki açidan ailede cinsiyetlerarasi dengeye önemli degisiklikler getirdi. 
Esler evlilikte çocuk ve evlilik süresince edinilen mallar konusunda ayni karar alma 
yetkilerine sahip oldu. Yeni kanun, gayrimesru çocuk kavramini ortadan kaldirip evlilik disi 
dogan çocuklarin velayetini anneye veriyordu. Zamanin Adalet Bakani olan DSP’li Hikmet 
Sami Türk’ün kelimeleriyle,  
 

“Esitlik ilkesi görüsmekte oldugumuz tasarinin temeli niteligindedir. Bu esitlik herseyden 
önce, kadin-erkek arasinda ve ailede esler arasindadir (…) Bu tasariya göre, esler esit haklara, 
esit yükümlülüklere sahiptirler.”46 

 
Bu reformlarla Türkiye ataerkil-sonrasi dünyaya katilmak yolunda önemli bir adim atmis 
oldu. Ayni zamanda, bu gelisme Türkiye’deki kadin hareketinin önemli bir basarisiydi.. 
1980lerin basinda sehirlerde küçük gruplar halinde, apartman dairelerinde toplanarak yola 
koyulan kadinlar, Türkiye’nin ulusal siyasetinde ciddi bir rolü olan oyuncular olmuslardi.  
 
 
B. Kadinlar ve Siyasal Islam 
 
Sosyopolitik anlamda Türkiye’deki kadinlarin durumuna derin etkiler yapan iki demografik 
gelisme yasandi: sehirlesme ve azalan nufüs artisi. 1945’de Türklerin sadece dörtte biri 
sehirlerde yasiyordu; 2000’e geldigimizde bu oran yüzde 65 olmustu. Kadinlar bu gelisme ile 
kendilerini sehirde egitim imkânlariyla ve modernlestiren birçok etken içinde buldu. 
Kadinlarin okuryazarlik orani 1945’de yüzde 13 iken, 2000’de yüzde 80’e tirmanmisti. Kadin 
basina çocuk sayisi düsünce kadinlarin evleri disindaki dünyaya ilgisi artti.  
 
 

Tablo 1: Türkiye’de nüfus, sehirlesme, kadin okuryazarligi, 1935-200047 

Yil Nüfus (m) Sehirlesme Kadin Okuryazarligi 

1945 18.8 % 25  % 13 

1960 27.8 % 32  % 25  

1980 44.7  % 44  % 55  

2000 67.8  % 65 % 81  
 
 
Bu demografik degisiklikler toplumda yeni bir sosyal tabaka olusturdu. Türkiye’nin kentsel 
nüfusu 1985 ile 2000 arasinda 24,4 milyon kisilik artis ile ikiye katlandi. Istanbul, Ankara ve 
diger büyük sehirlerde varoslar ortaya çikti. Köylerden gelen, belirgin bir muhafazakâr ve 
dindar bakisi getiren kesimler büyük sehirlerin eteklerine yerlesti. Bir taraftan da bu insanlar 
egitim talep etti ve köylerde kalanlara nazaran toplum içinde yükselmek için daha fazla firsata 
sahip oldular. Sehirlerde olusan bu yeni sinif, siyasal Islam’in yükselisini açikliyor; Islamci 

                                                 
45  Aktivist ve avukat Hülya Gülbahar, Women for Women’s Human Rights (WWHR) Kurucu ve 

Koordinatörü Psikoterapist Pinar Ilkkaracan, yine WWHR’den Liz Amado ve Karin Ronge, KADER ve 
ARI Hareketi adina Selen Lermioglu Yilmaz ile ESI röportajlari. 

46  www.belgenet.com/yasa/medenikanun/gorusme-8.html .  
47  Türkiye Istatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/Start.do. 
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Refah Partisi’nin seçim basarisinin arkasindaki güç, yine bu kesimdi. Kadinlar, Türk 
siyasetindeki bu önemli dönüsümde kilit rol oynuyordu. 
 
Istanbul Ümraniye semti, ülkenin en hizli büyüyen kentsel alanlarindan bir tanesidir.    
Amerikali antropolog Jenny B. White, 1990’larda Ümraniye’de yaptigi bir arastirmada 
kadinlarin karsilastiklari kisitlamalara tepkilerinin çeliskili bir sekilde bir taraftan kizginlik, 
diger taraftan ise bas egmislik olarak tezahür ettigini gözlemledi. Kadinlarin hareket 
özgürlügü konusunda sohbetlerinden birin hakkinda sunlari aktariyor: 
 

“Basörtüsünun ve los isigin yüzünü kapattigi bir kadin söyle dedi:  ‘Evde sürekli yalniz 
oturmak zor.’ Bir baskasi ise söyle ekledi, ‘Keske bir yere yolculuk yapabilsem.’ Ama 
kadinlar hemen sikayetlerini sona erdirdiler ve iradeli bir sekilde kadinlarin evde kalmasinin 
dogru oldugunu bildiklerini eklediler. Korunmasiz bir kadinin hareketlerinin kisitlanmasi 
gerektigi konusunda aralarinda hemfikir oldular. ‘Ne zaman ne olacagi belli olmaz’. Kuran’in 
bu konuya nasil yaklastigini tartistilar. Kadinlardan biri, kadinlara uygulanan kisitlamalarin 
Kuran tarafindan degil, erkeklerin gücü yüzünden belirlendigini ifade etti.”48 

 
Kadinlarin bazilari çalismak istediklerini ama kocalarinin izin vermedigini anlatti. Kadinlar 
kendi aralarinda konustukça tatminsizlik hisleri kabardi. 
 

“‘Erkekler hayatimizi zorlastiriyor.’ ‘Keske daha çok egitimim olsa.’ ‘Keske çalisip biraz para 
kazanabilsem. Size para vermesi için sürekli kocaniza bagimli olmak zor. Ve bazen unutuyor, 
sonra ne yaparsin?”49 

 
Türk siyasetinin en garip çeliskilerinden biri Islamci partinin Ümraniye gibi yerlerde kadinlar 
için yeni firsat pencereleri açmis olmasidir. 1990larin ortasinda Refah Partisi faal bir kadin 
kolu gelistirdi. Refah Partisinin o zamanlardaki Istanbul Il Baskani olan su anki Basbakan 
Tayyip Erdogan, kadinlari parti teskilatinda harekete geçirme girisiminde ön plandaki 
isimlerdendi. 50 
 

“Türkiye’deki baska hiçbir partinin bu denli kadin üyesi yoktu. Refah Partisinin kadinlari 6 
yilda yaklasik bir  milyon üye kaydettirdi…Partinin belki de en dinamik birimi kadinlardi, tüm 
mitinglerde, faaliyetlerde onlari görmek mümkündü.”51 

 
Ümraniye’de kayitli 50,000 parti üyesinin yarisina yakini kadindi.52 Refah partisi adina 
katilimcilik kadinlara yeni imkânlar sundu – mesela egitilme, ev disinda çalisma ve toplumsal 
konularda sesini duyurma. 1999 yilinda, Yesim Arat 25 kadin gönüllü ile konustu. Gönüllü 
olarak siyasi çalismalara destek veren kadinlarin bu isten aldiklari tatmin kendisini sasirtti. 
“Istisnasiz görüsülen her kadin siyasi aktivizm tecribesini mutlulukla andi.”53  Bir gönüllü, 
Arat’a söyle diyordu: “hepimiz birsey ispatladik, statü kazandik.” 
 
Fakat Refah Partisi siyasi söyleminde kadinin yerinin ev ve aile oldugunu vurgulamaya  
devam etti.54  Parti, 1991’de TBMM’ye 62 milletvekili ile girdiginde aralarinda tek bir kadin 
                                                 
48  White, s. 216. 
49  White, s. 218. 
50  Yesim Arat, Political Islam in Turkey and Women’s Organisations [Türkiye’de Politik Islam ve Kadin 

Dernekleri] , 1999, s. 14. 
51  Yesim Arat, Political Islam in Turkey and Women’s Organisations, 1999, s. 8. 
52  White, s. 19. 
53  Yesim Arat, Political Islam in Turkey and Women’s Organisations, 1999, s. 38. 
54  Jenny B. White, Islamist Mobilisation in Turkey – A Study in Vernacular Politics [Türkiye’de 

IslamciHareketlenme – Yerel Politikalar Arastirmasi, 2002, s. 212. 
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yoktu.55 1995 senesine gelindiginde ise 158 milletvekili ile meclisteki en kuvvetli partiyi 
olusturmalarina karsin hala kadin temsilcileri yoktu. 56  Kadin konusundaki söylemi yüksek 
derecede muhafazakâr olmaya devam etti. Öyle ki, 1997’de, kidemli parti üyeleri bir kadinin 
elini sikmanin uygun olup olmadigini tartisiyordu. 57 Önde gelen isimlerinin çogu kadinlarin 
sorunlarini çözmenin yolunu asri saadet’e –yani Hz. Muhammed’in hayatta oldugu dönemin 
yasayis kurallarina– dönüste ariyordu. Refah’in kadin ve erkek destekçileri arasindaki farklar 
Jenny B. White tarafinda söyle tarif edildi: 
 

“Kadinlar Islami hareketin yasadiklari statükoyu asmalarina yönelik kazandirabilecekleriyle 
ilgileniyorlardi; erkekler ise kadinlarin es, anne ve evkadini olduklari bir ideal pesindeydi” 58 

 
Tesettür konusuna farkli yaklasimlari bu gerginligi net bir sekilde ortaya koyuyordu. Islamci 
erkekler, basörtüsünü kadinlarin ve ailenin namusunu korumak, kadin cinselliginin 
tehlikelerine (fitne ve fesat) karsi önlem almak için gerekli görüyorlardi. 59 Hayatta belirli 
amaçlari olan dindar kadinlar için ise, basörtüsüne, toplumsal hayata katilmaya ve 
özgürlesmeye imkân saglayan bir anlam yüklendi.  
 
1980lerin sonlarina dogru dindar kadinlar arasinda Zaman gazetesinde yazilarla baslayan 
canli bir tartisma ortami olustu, bir degisim gündemi savunuldu. 1987’de bir kadin 
düsüncelerini su sekilde dile getiriyordu: 
 

“Müslüman erkekler neden kadinlarin ögrenip anlamalarindan korkuyorlar? Çünkü kadinlar 
sadece kocalari ile mesgül olup dis dünyadan soyutlandiklarinda kocalarina daha fazla hayran 
olur, daha kolay kontrol edilebilirler. Kadinlar egitim alip kendilerini ispatladiklarinda 
etraflarini daha fazla sorgula rlar ve erkekler bundan korkuyorlar.”60 

 
1990larin ortasindan itibaren dindar kadinlar, Baskent Kadin Platformu61, Gökkusagi Istanbul 
kadin Platformu62 ve Ayrimciliga Karsi Insan Haklari Dernegi (AKDER)63 gibi kadinlara 
özgü konulara odaklanan dernekler kurdu.  Gökkusagi’ndan Selime Sancar durusunu su 
sekilde açikliyordu: 
 

“Biz bir senteziz; laikçilerin anneannelerinin basini örttügünü hatirlamalari, Islamcilarin ise 
sultanlarin Avrupalilari buralara getirdikleri günlerden beri batililasan Türkiye’nin bir parçasi 
olduklarini hatirlamalari gerekiyor.”64  

 
Islami kadinlarin eylemciliginde yatan çeliski liberal feministlerce incelendi. Sirin Tekeli 
1992 yilinda konuyu su sekilde ele aldi: 
 

“Feminist hareketin en beklenmedik etkisi Islami kadinlar üzerinde oldu. Bati dünyasinin 
materyalist degerleri üzerine kurulu oldugu için feminizmi reddettiler fakat çogu aslinda 
feminist ruh ile üniversitelere girmek için mücadele ediyorlardi ve toplum içinde, basörtüsü ile 

                                                 
55  http://www.belgenet.net/vekiller.php?parti_id=38&yil_id=11. 
56  http://www.belgenet.net/ayrinti.php?yil_id=12. 
57  Hürriyet, http://webarsiv.hurriyet.com.tr/1997/11/03/14756.asp. 
58  White, s. 215. 
59  Aynur Ilyasoglu, s. 258. 
60  Yildiz Kavuncu - Zaman, 29 Eylül 1987.  Bu alinti Nilüfer Göle’nin 1992 tarihli “Yasak Modern” adli 

kitabindan yapilmistir. 
61  Baskent Kadin Platformu, http://www.baskentkadin.org. 
62  Gökkusagi Kadin Platformu, http://www.hazargrubu.org/gikap.htm. 
63  Ayrimciliga Karsi Insan Haklari Dernegi, http://www.ak-der.org. 
64  Howe, s. 113. 
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sembolize olan kimliklerini kaybetmeden meslek sahibi egit imli kadinlar olarak yer bulmaya 
çalisiyorlardi.“65 

 
Dindar feministler, Islamcilar arasinda yaygin olan düsünceleri dindar açidan sorgulama 
özgüvenini ve gücünü gelistirdiler. Ankara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi’nde din bilimci 
olan Hidayet Tuksal basörtüsü giyiyor. Ayrica kendisi, Baskent Kadin Platformu’nun 
kurucularindan. Tuksal, bu konudaki görüslerini söyle açikliyor, “Dinin tarih boyunca farkli 
insanlar tarafindan farkli sekillerde yorumlandigini biliyor, erkek egemen yorumlarla ugrasan 
bir ilahiyatçi olarak ‘dindar feministim’ diyorum.” 66 Baskent Kadin Platformu kadin karsiti 
anlayisla dindar bir perspektifle mücadele ediyor. Dindar kadinlar ve gençler arasinda 
gelismekte olan yeni bakis açilarina bir açilim sagladi. Tuksal’a göre, “Yirmi yil önce, 
muhafazakarlar kadinlarin çalismasina karsiydi. Üniversiteye gitmek bile kaslarin çatmasi için 
yeterli bir nedendi.” Ekonomik ihtiyaç ile toplumsal hareketlilik arzusunun bilesimi 
geleneksel degerlerin bir kenara koyulmasina yol açiyor.  “Çalismak artik olumsuz bir unsur 
degil.  Bizim çevremizdeki genç erkeklerin yüzde 90’i çalisabilen bir kadinla evlenmeyi tercih 
eder.”67 
 
2001 senesinde Fazilet Partisi’nin iki yeni partiye bölündügüne sahit olduk. Ilki, Saadet 
Partisi, kadinlarla ilgili geleneksel yaklasimini sürdürdü. Partinin programinda da açikça 
belirtildigi gibi Türk toplumuna en büyük tehdidin yurtdisi kaynakli oldugu vurgulaniyordu.  
 

“Bizde de aile tahribati görülmemis bir hizda artmaktadir… Milletimizi ve sosyal yapimizi, 
dis güçlerin çesitli etkinliklerle ( medya, sinema vs.) bize asilamak istedigi, kari-kocadan 
ibaret kendi ‘çekirdek aile’ hastaligindan korumak için gereken tedbirler özenle alinacaktir.”68 

 
Öteki parti olan AKP’nin bu konularda farki çarpiciydi. Basindan itibaren AKP kendini 
geleneksel Islamcilardan özellikle iki konu ile ayirdi: Biri, AB entegrasyonu, öteki ise 
toplumda kadinin yeriydi. AKP parti programi CEDAW’in tüm gereklerinin yerine 
getirilmesi sözünu vererek farkini ortaya koydu. AKP, Kadinlarin kamusal yasama katiliminin 
özendirilmesi için önlemlerin alinacagini ifade eden, kanunlardaki ayrimciligin kaldirilmasina 
odaklanan, kadin STKlarla çalisilacagini beyan eden, “kadinlarin çalisma hayati, çocuk ve 
aile sorumluluklari dikkate alinarak sosyal güvenlik ve çalisma kosullarinda iyilestirmeler” 
yapilacagini vaad eden  bir program ile halkin karsisina çikti. 69 
 
Medeni Kanun, 2001 yilinda Meclise geldiginde, Saadet Partisi’nden itiraz edenler sesini 
yükseltti. Milletvekillerinden biri genel kurulda muhalefetini söyle açikladi: 
 

“Her birligin mutlaka bir baskani olmasi lazim, baskan olmayan yerde basibozukluk hakim 
olur… Bu düzenleme, aile kurumunu güçlendirmez, aksine, zayiflatir, birligi sarsar.”70 

 

                                                 
65  Sirin Tekeli, “Europe, European Feminism and Women in Turkey [Avrupa, Avrupa Feminizmi ve 

Türkiye’de Kadin]” , Women Studies International Forum, Vol. 15, No. 1, 1992, s. 142. 
66  Fadime Özkan’in Hidayet Tuksal ile röportaji, “Diyanet Iyi Niyetli ama Gayretli Degil”, Yeni Safak,, 6 

Ocak 2005, http://www.yenisafak.com.tr/arsiv/2005/ARALIK/06/roportaj.html ve Yeni Safak  9 Mayis 
2006. 

67  ESI’nin Baskent Platformundan Hidayet Tuksal and Safiye Özdemir ile röportaji, Haziran 2006. 
68  Saadet Partisi Programi: http://www.sp.org.tr/sayfa.asp?id=40. 
69  AKP Partisinin Programi: http://www.akparti.org.tr/program.pdf. 
70  http://www.belgenet.com/yasa/medenikanun/gorusme-5.html, Lütfü Esengün’ün 24 Ekim 2001 tarihli 

meclis oturumunda Medeni Kanun üzerine yaptigi konusmasindan.  
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Yeni kurulmus AKP ise farkli bir yaklasim sergiledi. AKP milletvekili Mehmet Ali Sahin 
yeni Medeni Kanun’a destek verdi. Karsi çiktigi ana konu, evlilik süresince edinilen mallarin 
kadin ve erkek arasinda esit paylasiminin 2002’den evvel gerçeklesen evlilikler için geçerli 
olmayisiydi. Bu, ayni zamanda kadin kuruluslarinin itiraz ettigi noktaydi. Sahin’in önerisi, 
açikça karsi çikmadiklari takdirde 2002 öncesi evlenmis olan çiftlerin de ayni mal rejimine 
tabi olmasiydi.71 Kadin kuruluslarinin temsilcileri, ESI ile görüsmelerinde, AKP saflarindan 
aldiklari bu destege sasirmis olduklarini dile getirdiler.72 
 
Belli ki AKP, geleneksel Islamcilar ile arasindaki farki netlestirmek konusunda kararliydi. 
2001’de 71 kurucu üyesi arasinda 12’si kadindi (yarisinin basörtüsü vardi, yarisinin yoktu).  
Hazirlanan resmi parti programinda laiklige baglilik ifade edilirken laiklik “her türlü din ve 
inanç mensuplarinin ibadetlerini rahatça icra etmelerini, dini kanaatlerini açiklayip bu 
dogrultuda yasamalarini anacak inançsiz insanlarin da hayatlarini bu dogrultuda tanzim 
etmelerini saglayan” bir ilke olarak tarif ediliyor. ”73 
 
AKP’ye kusku ile yaklasanlarin ikna edilmesi için parti programina özenle yerlestirilmis 
kelimelerden çok daha fazlasinin gerekecegi malumdu. Birçok laikçi, AKP’nin niyetine derin 
güvensizlik duyuyordu. Merkez seçmen kitlesini Orta Anadolu’nun muhafazakârlarinin veya 
Istanbul’un Ümraniye gibi semtlerinde yasayanlarin olusturdugu bir parti nasil kadin-erkek 
esitligini saglamak konusunda samimi olabilirdi? Bunun ardindan yasanan gelismeler, 
Türkiye’nin modern tarihinde kadinlarin hukuki statüsü açisindan en köklü degisiklikleri 
beraberinde getirmek üzereydi.  
 
 
C. Cinsellik, Suç ve Türkiye’de Yeni Politikalar 
 
1926’dan 2004’e kadar yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu Türkiye Cumhuriyet’inin 
söylemiyle yasanan gerçek arasindaki farki en belirgin haliyle sergileyen örnekti. 74 Atatürk 
zamaninda yasalasan kanunlarin çogu gibi Ceza Kanunu da, Bati Avrupa modeline 
dayaniyordu. Italya’nin 1889 tarihli Ceza Kanunu Türk deger ve geleneklerine uygun olacak 
sekilde uyarlanmisti. 75 
 
Cinsel suçlara yaklasimi itibariyla 1926 Ceza Yasasi, kadin bedenini erkeklerin mali olarak 
ele aliyordu. Kadinlara karsi islenen cinsel suçlar, ailenin namusuna karsi islenmis 
sayiliyordu. Yasa, irz ve hayâ gibi Arapça’dan gelen geleneksel kavramlarla yazilmisti. Kadin 
cinselligini toplum tarafindan kontrol edilmesi gereken bir tehdit olarak konu ediyordu. 
 

                                                 
71  Muhalefet önergesinin tam metni için: 

http://www.ucansupurge.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2884&Itemid=71. 
72  ESI’nin Hülya Gülbahar ile röportaji, April 2006.  Kadin aktivistler, Sahin’in Basbakan Yardimciligi 

yaptigi 2002 ve sonrasi hükümetinde, çogunluga sahip olmalarina ragmen gerekli degisiklikleri ele 
almayisi karsisinda hayal kirikligina ugradi.  

73  2002 seçimleri öncesi Anitkabir ziyaretinde Erdogan, ziyaretçi defterine su satirlari not etti: “Bize 
Biraktigin Miras Emin Ellerde,”Jenny B. White, Islamist Mobilisation in Turkey [Türkiye’de Islamci 
Hareketlenme] , 2002, s. 274. 

74  Pinar Ilkkaracan, Re/Constructing Sexuality: Re/Forming the Penal Code in Turkey[Cinsiyeti Yeniden 
Tanimlamak: Türkiye’de Ceza Yasasini Yeniden Yapilandirmak] , s. 3. 

75  Adem Sözüer, “Reform of the Turkish Criminal Law [Türk Ceza Hukuku Reformu]”, Hukuki 
Perspektifler Dergisi, s. 210. 
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“Tecavüz için irza geçmek tabiri kullaniliyordu. Yani bireyin bedensel bütünlügüne karsi 
islenen bir suç degil de namus lekelenmesinin mevzubahis oldugu ima ediliyordu.”76 

 
Tecavüzü bir namus meselesi olarak algilamak bazi önemli sonuçlar doguruyordu. Öncelikle, 
evlilik içi tecavüzün suç olarak tanimlanmasini engelliyordu çünkü zorla da olsa, evlilik 
dâhilinde oldugu için kadinin namusuna zarar vermemis sayiliyordu. Ayrica tecavüzcü 
magdur ile evlenirse –sözde kadinin namusu iade edilmis olacagi için– cezadan kurtuluyordu. 
Kadinin bir olayda birden fazla erkegin tecavüzüne ugramasi halinde ise erkeklerden birinin 
kendiyle evlenmesi, digerlerine karsi yöneltilen suç iddialarinin da kalkmasina yetiyordu.  
 
Ceza Kanunu namus saikiyle islenen suçlara –yani aile namusunu onarmak amaciyla islenen 
suçlara– çok hafif cezalar öngörüyordu. Maddelerden birine göre eger magdur zina veya 
‘gayrimesru cinsel iliski’ (evlilik öncesi yasanan cinsel iliski de bu kapsama dahil ediliyordu) 
yaparken yakalanirsa –veya böyle bir iliskinin yasandigina dair net kanit vardiysa– namus 
saikiyle suç isleyen kisinin cezasi 7/8 azaltilabilirdi. Yasa, ayni zamanda bekar kadina, evli 
kadindan daha az deger biçiyordu. Bekar kadini kaçirmak üç yila kadar hapis ile 
sonuçlabilirken evli bir kadini kaçirmak –asil ‘magdur’ kadinin kocasi olarak algilanircasina– 
en az yedi yillik ceza getiriyordu. 77 
 
Bu yaklasimlarin 20. yüzyilin ardindan bile devam etmesi sadece kanunlardaki bir hatayi 
degil, hakim ve savcilar da dahil olmak üzere Türk toplumunun içine islemis degerleri 
yansitiyordu. Öte yandan 20. yüzyil sona ererken bu degerler, birçok dava sonucuna karsi 
kamuoyunda yükselen itirazlarla da belirginlestigi gibi gibi, gitgide daha fazla 
sorgulaniyordu. 1987 yilinda Çorum’da bir hakim, kocasi tarafindan kötü muameleye tabi 
olan hamile ve üç çocuklu bir kadinin bosanma talebini reddedisini su sözlerle açikladi: 
“Kadinin sirtindan sopa karnindan sopayi eksik etmeyeceksin”. 78 Bu karar, 12 Eylül 1980 
darbesi sonrasinda gerçeklestirilen ilk mitingi tetikledi: Istanbul’un Kadiköy ilçesinde 1000’in 
üzerinde kadin sokaklara döküldü.  
 
1996 senesinde Sanliurfa’da, Sevda Gök adindaki kuzeninin sokagin ortasinda bogazini 
keserek öldüren kuzenini hafif bir hükümle cezalandirmasini açiklayan hâkim, söyle bir 
gerekçe sundu: “Olaya Sanliurfa’nin sosyo-ekonomik yapisi neden olmustur.”. 79 16 yasindaki 
kiz, ailesini mahçup eden davranislarda bulunduguna dair mahallede dönen dedikolular 
yüzünden öldürülmüstü. Bu dava, adliye çevrelerinde namus cinayetlerine karsi gösterilen 
“hosgörüyü” ulusal gündeme tasidi. Fakat genis çapli itirazlar gelecekte benzer mahkeme 
kararlarinin alinmasina engel olmadi. Haziran 2003’de, Mardin’deki bir mahkeme genç bir 
kizin tecavüzü ile suçlanan 27 faili, 13 yasindaki magdurun bu kisilerle cinsel iliskiye razi 
olup olmadigina dair yeterince delil olmadigini ileri sürerek beraat ettirdi. 80 
 
Bu gibi olaylar, Türkiye’deki kadin kuruluslarini beraber mücadele etmek için ve hukuki 
reform talep etmek üzere harekete geçirdi. Avrupa Birligi’yle bütünlesme süreci de somut 
anlamda ilerleme saglamak açisindan siyasi alanda firsat sagladi. Kadinin Insan Haklari-Yeni 
                                                 
76  Pinar Ilkkaracan, Re/Constructing Sexuality: Re/Forming the Penal Code in Turkey, s. 4. 
77  “Cinsel tutkuyu kiskirtacak ya da kötüye yoracak” türden yayinlar, edebi eserler ve müzik de suç teskil 

eden ögeler olarak sayiliyordu. Bu nedenle 2004’den önce birçok roman yasaklanmisti. 
78  Çigdem Esin, Feminism, Women’s Movements and Women’s Organisations in Turkey [Türkiye’de 

Feminizm, Kadin Hareketleri ve Organizasyonlari] , 2000. 
79  Vildan Yirmibesoglu, Topraga Düsen Sevdalar - Töre ve Namus Gerekçesiyle Islenen Cinayetler  2007, 

s. 56. 
80  Pinar Ilkkaracan, Re/Constructing Sexuality: Re/Forming the Penal Code in Turkey [Cinsiyeti Yeniden 

Tanimlamak: Türkiye’de Ceza Yasasini Yeniden Yapilandirmak] , s. 14. 
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Çözümler Dernegi (WWHR) bu durum karsisinda 2002 baslarinda yeni bir Ceza Kanununun 
hazirlanmasi için öneriler gelistirmek amaciyla üniversite, STK ve Barolar Birligi’nden 
konuya ilgi gösterenlerden olusturulan bir çalisma grubunun kurulmasina öncülük etti: “Kadin 
konulariyla ilgili her madde için kelime-kelime degisiklik önerileri hazirladik, her önerimizin 
arkasindaki mantigi açiklayici gerekçeler ekledik”81 Kurum, bu konularla ilgili yayinlar 
çikararak, medya ile çalisarak ve STKlar arasinda iliski aglari gelistirerek farkindalik yaratma 
sürecine koyuldu.  
 
Fakat çogu gönüllüye gore, AKP’nin Kasim 2002’deki seçim basarisi, henüz baslarinda 
olduklari süreci söndürecekti. Bu kadinlarin çogu, Islamci Refah Partisinin devami olarak 
algilanan AKP’nin, kanunla ilgili taleplerine muhalif olacaklarini varsayiyordi.  
 

“Seçimlerden sonra olaganüstü bir toplanti yaptik. Bazilari mücadeleden vazgeçmek istiyordu. 
Fakat farkli yaklasimlarimizi astik ve yeni bir enerji kazandik. … Ceza Yasasinin yeniden 
reform sürecine girmesi için onyillar beklemek gerekebilirdi. ‘Yapalim ki kizlarimiza 
denedigimizi anlatabilelim’ dedik” 82 

 
Fakat AKP, bir önceki hükümetin uzman akademisyen ekibi tarafindan hazirlattigi taslagi 
masaya koyarak süreci, kendinden önceki iktidar partilerinin biraktigi yerden ele aldi.  
Iktidarda kim olursa olsun, yasa taslaklarinin hazirlanmasi sürecinde söz sahibi olanlar 
uygulamada kidemli ögretim üyeleriydi. Öncüleri ise hukuk dünyasinda itibari tartisilmaz, 
hocalarin hocasi olarak hitap edilen Sulhi Dönmezer’di. 1950’lerden beri ceza yasasi 
konusundaki girisimlerin hemen hepsinde yer alan Dönmezer, 1980 darbesi sonrasindaki 
prosedürlerin hazirlanmasinda önemli rol oynamisti. 1990’larin sonunda, yeni bir ceza 
Kanunu’nun hazirlanmasi için de yine Dönmezer’e görev verilmisti.  
 
CEDAW’in 1996 raporu, Türkiye’nin uygulamadaki Ceza Yasasi’nin 29 maddesinin 
sözlesme hükümlerine uymadigina dikkat çekti.83 Sasirtici olan ise, Dönmezer’in 1999–2002 
yillari arasinda iktidarda olan hükümet için hazirladigi tasklak ceza yasasinda bahsedilen tüm 
maddelerin muhafaza edildigi ve sadece yüzeysel degisiklikler yapilmis olmasiydi. 84 AKP 
Adalet Bakani Cemil Çiçek, Dönmezer’in elini öperken fotograflaninca, AKP’ye yakinligi ile 
bilinen Yeni Safak gazetesinin bir köse yazarinin yorumu söyle oldu: 
 

“Türkiye’yi tuhaf bir ülke yapan manzaralarin birisi de bu… bu hoca, tarihin kurnazligi’nin 
bir eseri olarak AB’ye uyum harekatinin bir parçasi da basmimari konumunda! Güler misiniz 
aglar misiniz artik siz karar verin…”85 

 
AKP Adalet Bakani’nin 2003’ün Nisan/Mayis aylarinda 24 kisilik Meclis Adalet 
Komisyonu’na gonderdigi taslak Dönmezer’in hazirladigi taslakti. WWHR ve Kadinlarin 
Çalisma Grubu için kamuoyuna yönelik genis bir kampanya baslatmak açisindan uygun bir 
zamandi. 30’u askin STK’nin biraraya geldigi Türk Ceza Kanunu Kadin Platformu kuruldu. 
WWHR, görev basina yeni gelmis olan meclis üyelerine, ceza kanunu maddeleri için somut 

                                                 
81  Liz Erçevik Amado, The Campaign for the Reform of the Turkish Penal Code from a Gender 

Perspective: Women’s Groups in Turkey Unite for Their Demands.[Cinsiyet Perspektifinden Türk Ceza 
Yasasi Reformuna Degisiklik Kampanyasi: Türkiye’deki Kadin Gruplari Talepleri için Birlesiyor]]  

82  Pinar Ilkaracan ile ESI Röportaji, Ilkbahar 2006. 
83  CEDAW, Second and Third Periodic Reports of States Parties – Turkey [Siyasal Partiler Üzerine Ikinci 

ve Üçüncü Peryodik Raporlar – Türkiye], 6 Eylül 1996, s. 17. 
84  Adem Sözüer, “Reform of the Turkish Criminal Law [Türk Ceza Kanunu Reformu]”, Hukuki 

Perspektifler Dergisi, s. 212. 
85  Kadinlari Unutarak AB’ye Girmek Mümkün mü?, Kürsat Bumin, 16 Temmuz 2003, Yeni Safak. 
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degisiklik tavsiyelerin derlendigi bir kitapçik iletti ve Meclis Adalet Komisyonu baskani 
AKP’li Köksal Toptan ile bir görüsme ayarladi. 86 Toptan, Platform üyesi kadinlardan 
bazilarinin ümidini kiran bir sessizlik içerisinde kadinlarin argümanlari dinledi. 87 Fakat, 
Haziran 2003 tarihinde Toptan, tekrar ümit tazeledi ve kadinlarin taslakta karsi çiktiklari 
maddelerle ilgili görüslerinin, kurulacak altkomisyonda görüsülecegini açikladi. Ayrica 
evlilik içi tecavüzün suç sayilmasi konusunda kadinlarin görüslerine katildigini bildirdi.88  
Toptan, AB entegrasyonu sürecinin bu kanunla ilgili reformlarda motivasyon unsuru 
oldugunu su sözler ile ifade etti: 
 

“… Türkiye, Avrupa Birligi sürecine girdi. O çerçevede de Türkiye’de çok önemli yasalar 
çikarildi. Uyum paketleri çikarildi. (65 yasada degisiklik yaptik). Simdi bir kere, TCK bu 
haliyle bu uyum yasalariyla ciddi sekilde çelisiyor. Biz, hiç kimse kusku etmesin ki, katilim 
olsun veya olmasin, en yüksek dereceye çikarmaya çalisiyoruz.”89 

 
2003 yazinda ilk defa kadin-erkek esitligi konusunda gerçek bir kamuoyu tartisma ortami 
olustu. Yeni Safak’ta yazan bazi köse yazarlari hükümete bu konudaki sorumluluklarini 
hatirlatti. Ali Bayramoglu, 23 Temmuz tarihli yazisinda, hükümet yetkililerinin, kadin 
kuruluslari ile görüsüp, anlatilanlari ciddiye almalarini istedi. 90 Bir sonraki gün ise 
Bayramoglu, Istanbul Üniversitesi’nden bir ogretim üyesinin taslak yasa konusunda görüs 
alma sürecinin elestirildigi mektubunu kösesine tasidi:91  
 

“Önemli olan tüm toplumu ilgilendiren bir konuda bakanligin ilgi ve katiliminin nasil 
oldugudur. Bu, Ceza Yasasi Tasarisindan çok daha önemlidir..”92 

 
Adalet Bakani Cemil Çiçek, Ali Bayramoglu’yu bu yazisinin ardindan aradi ve hükümetin bu 
konularda görüslere açik oldugunun altini çizdi: 
 

“Bizim tasariya yönelik elestiriler ve itirazlar konusunda hiçbir sikintimiz ve kompleksimiz 
yoktur. Bu konuda her tür görüsün bu komisyona iletilmesini istiyoruz. Köksal Toptan 
baskanliginda faaliyet gösterecek bu grup en iyi sekilde geregini yapmaya çalisacaktir.”93 

 
Hükümet Türk kadin kuruluslarinin kendilerine kuskuyla yaklastigini biliyordu. Milletvekili 
Hakki Köylü’nün ESI’ye açikladigi sekliyle:  
 

“Birçok kisi için AKP deyince din temelli yaklasimlarin agir basacagi varsayiyor. Çünkü 
onlara göre AKP böyle bir partiden dogdu. Milletvekillerinin kadin haklarini savunacak 
zihniyette olmadiklari düsünülüyor.  Halbuki [Saadet Partisi’nden] ayrilanlar bir sebepten 
dolayi ayrildilar – hemfikir degillerdi. Ve benim gibi disardan gelenler var.”.94 

 

                                                 
86  WWHR New Ways, Gender Discrimination in the Turkish Penal Code Draft Law[Türk Ceza Kanunu 

Yasa Tasarisinda Cinsiyet Ayrimi] , 2003. 
87  Pinar Ilkkaracan, Re/Constructing Sexuality: Re/Forming the Penal Code in Turkey [Cinelligi Yeniden 

Tanimlamak: Türkiye’de Ceza Yasasini Yeniden Yapilandirmak] , s. 12. 
88  Köksal Toptan, NTV, 21 Ekim 2003.  Ayrica: Pinar Ilkkaracan, Re/Constructing Sexuality: Re/Forming 

the Penal Code in Turkey, s. 13. 
89  Köksal Toptan, NTV, 21 Ekim 2003. 
90  Ali Bayramoglu, “Hukuk, Bakan ve Sivil Toplum,” Yeni Safak , 23 Temmuz 2003. 
91  Ali Bayramoglu, “Ögretim Üyesinden Adalet Bakanina Mektup,” Yeni Safak , 25 Temmuz 2003. 
92  Ali Bayramoglu, “Ögretim Üyesinden Adalet Bakanina Mektup,” Yeni Safak , 25 Temmuz 2003. 
93  Ali Bayramoglu, “Çözüm Bekleyen Sorunlar,” Yeni Safak , 30 Temmuz 2003. 
94  AKP Kastamonu Milletvekili, Hakki Köylü ile ESI Röportaji,1 Nisan 2007. 
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Ceza Kanunu Tasarisi üzerinde çalismak için kurulan Adalet altkomisyonu, Ekim 2003’de 
çalismalarina basladiginda kadin kuruluslari gündemi görüsleri ile olusturmuslardi bile. Köksal 
Toptan’in ulusal televizyonda kabul ettigi gibi:  
 

“…kadin derneklerimiz gerçekten kamuoyunun nasil olusturulabilecegi konusunda örnek 
teskil edebilecek bir çalisma sergilediler. Bir taraftan komisyonumuza çesitli kuruluslari 
araciligiyla bizzat gelerek veya raporlar göndererek katilimlarini sagladilar. Öbür yandan da 
kamuoyunu çok güzel yönlendirdiler… Kadin örgütlerinin gönderdigi tüm raporlar elimizde. 
Ilgili olduklari maddelere sira gelince bu raporlari degerlendirecegiz. Bu yasayi hazirlarken 
toplumun her kesimini dinleyecegiz, özellikle kadinlari”.95 

 
Altkomisyon Haziran 2004’e kadar dokuz ay çalisti. Üyeleri arasinda üç AKP milletvekili ve 
iki CHP milletvekili vardi. Altkomisyonda üç akademisyen yer aldi; üçü de Dönmezer 
taslagina getirdikleri elestirel yaklasimlari ile taninan isimlerdi. Önerileri, taslagin temel 
ilkelerinden baslayarak ele alinmasiydi.96 AB süreciyle olusan hava, altkomisyon üyelerinin 
esaslara yönelik düzeltmelerin yapilmasi konusunda uzlasmaya varmasinda önemli rol 
oynadi. Altkomisyonda yapilan tartismalar her gün basin ile paylasildi – bu denli saydam bir 
süreç Türkiye için alisilmisin disindaydi..  
 

“Altkomisyon tartismalari sirasinda 6, 7 muhabir kapida beklerdi. Hergün toplantidan 
çiktigimizda onlara gün içinde neler tartistigimizi söylerdim. Gazetelerine bunlari 
yansitirlardi. Eger sikayet varsa bunlar da gazetelerde yazilirdi ve biz bunlari okurduk. Bu, 
ilgili toplumsal paydaslari ile etkilesimimizin bir boyutunu olusturdu.”97 

 
Altkomisyonun AKP’li üyelerinden Bekir Bozdag bu komisyon üyelerinin hevesinin nasil 
etkilendigini söyle açikladi.  
 

“Altkomisyon üyeleri olarak toplumu arkamizda hissettik. Kadin örgütleri ve medya 
çalismalarimizi yakindan takip ediyordu – bu bizim için önemli bir etkendi.”98 

 
Taksim’deki mütevazi ofislerinden çalisan WWHR ekibi son derece etkin bir kampanya 
koordine etti. Ankara merkezli bir STK olan Uçan Süpürge ise benzer bir çalismayi oradan 
yürüttü. Ilerleme saglanan her asamada altkomisyon üyelerine tebrikler gönderildi. AB 
büyükelçiliklerine sürekli bilgi akitildi. Baski yapmak için kritik bir zaman olarak algilanan 
noktalarda meclise fakslar, emailler iletildi ve ziyaretler gerçeklestirildi.  
 

“Aylarca faks ve basin bildirisi gönderdik, Ankara ziyaretleri yaparak milletvekillerini ziyaret 
ettik, onlari yemege çikardik, ilerleme saglandikca destek mektuplari ulastirdik. Meclisteki 
arkadaslarimiz yolula olan biteni takip ettik. Her tartisilan madde ile ilgili olumlu veya 
olumsuz hemen tepkimizi gösterdik.”99 

 
CHP’li milletvekili Gaye Erbatur süreç boyunca kadin kuruluslarinin kilit müttefiklerindendi. 
Altkomisyon üyesi olmamasina ragmen vaktinin çogunu bu süreci etkilemeye ayirdi.  
 

“Altkomisyon toplantilarina her gün gittim ve neyin tartisildigini takip ettim. Aralarda beraket 
kontrolu veya tecavüzcülerin magdurlarla evlendirilmesi gibi konularda üyelerle tartistim. 

                                                 
95  NTV, “Yeni TCK Tasarisi,, 21 Ekim 2003. 
96  Ceza Yasa Tasarisi AltKomitesi Üyesi A kademisyen Adem Sözüer ile ESI Röportaji, Nisan 2007. 
97  Hakki Köylü ile ESI Röportaji, Nisan 2007. 
98  AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdag ile ESI Röportaji, Nisan 2007. 
99  WWHR ‘dan Liz Amado ile ESI Röportaji, Ilkbahar 2006. 
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Somut örnekler vererek kadinlarin açisindan nasil yasandigini izah etmeye çalistim. 
Tartismalar çok hararetliydi.”100 

 
Özellikle 2003 sonbaharinda kamuoyu nezdindeki tartismalar hararetli geçti. Altkomisyon 
toplantilarina ara sira katilan Adalet Bakani’nin kidemli danismanlarindan Dogan Soyaslan 
Ekim ayinda Dönmezer taslaginda olu tecavüzcünün magdur ile evlenmesini tesvik eden 
hükmü savundu. Soyaslan Türk toplumunda kimsenin bakire olmayan bir kadinla evlenmek 
istemeyecegini ve bu sebeple de tecavüze ugramis kadinin tecavüzcüsüyle evlenmesinin töre 
cinayetini engelleyecegini dile getirdi. 101  Soyaslan düsüncelerini su sekilde dile getiriyordu:,  
 

“Anadolu’da ailesinin zoruyla evlenmis o kadar çoktur ki. Ama evlilikleri yürüyor. Bu irza 
geçmede de istemeye istemeye evlenilir. Fakat zaman en iyi ilaçtir. Unutturur. Yikilmaz bu 
evlilik” 102 

 
Soyaslan’in önerisi basinda büyük tepki ile karsilandi. Soyaslan bir televizyon programinda 
kendi kizina bu maddenin uygulanmasini hayal bile edemeyecegini “Fakat ben farkliyim, bir 
profesörüm” açiklamasiyla ifade edince, basinin tepkisi daha da artti. 103 Soyaslan’in sözleri 
haftalarca basinda tartisilmaya devam edilirken TCK Kadin Platformu bu firsatta istifade 
ederek önceki ceza kanununun felsefesinin ne kadar kabul edilmez olduguna dikkatleri çekti.  
 
Soyaslan’in çikislari çok ses getirmis olsa da altkomisyonda pek bir etki yaratmadi. 
Altkomisyonun baskani olan Hakki Köylu “Yasanin amaci yanlis uygulamalarin devamini 
saglamak degil, olumsuz sonuçlari engellemek.” açiklamasini yapti. 104 Benzer bir yaklasim 
AKP’li Bekir Bozdag tarafindan dile getirildi. Kendisi, ceza kanununun amacinin sorun teskil 
eden uygulamalara uyum saglamak degil, degistirmek olmasi gerektigini ifade ederek söyle 
devam etti: 
 

“Hukuk dalinda çalismis kisiler oldugumuz için önceden uygulamada olan ceza yasasinin 
sorunlarini yasamis, görmüstük. Hepimiz, o yasanin bir takim yanlisin devamina yol açtigini 
tecrübe etmistik. Tecavüze ugramis bir kadinin tecavüzcüsüyle evlenmesi adalete uymaz”105 

 
Dokuz aylik çalisma sonunda taslak hemen hemen bastan yazilmis kadar degisti. Kanunun 
amacinin kisi hak ve özgürlüklerini korumak oldugunu da belirten birinci maddeden 
baslayarak köklü degisiklikler yapildi.   
 
Adalet Komisyonu’na 30 Haziran 2004 günü taslagin yeni hali gönderildikten sonra 14 
Temmuz’a kadar görüsüldü; az sayida degisiklik yapildi, genel kurula gönderildi ve 26 Eylül 
2004 tarihinde kabul edildi.  
 
Gerçeklesen hadise Türk toplumu için hukuki ve felsefi bir devrimdi. Akademisyen ve 
feminist Yakin Ertürk’e göre “Ceza Yasasi’nin mantigi tamamen degisti.”106 Bir baska yorum 
ise bunun Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulusundan beri cinsellik konusunda yasanan en yogun 

                                                 
100  Gaye Erbatur ile ESI Röportaji, Temmuz 2006. 
101  Kazete, Kasin-Aralik 2003. 
102  “Bu devirde Bu Kafa: Tecavüz Edenle Evlenir, ‘haydi Hayirlisi’ Derdim” (Dogan Soyaslan ile Elip 

Korap’in Röportaji, Milliyet, 25 Ekim 2003. http://www.milliyet.com.tr/2003/10/25/guncel/agun.html. 
103  Pinar Ilkaracan, Re/Constructing Sexuality: Re/Forming the Penal Code in Turkey [Cinsiyeti Yeniden 

Tanimlamak: Türkiye’de Ceza Yasasini Yeniden Yapilandirmak] , s. 19. 
104  Hakki Köylü ile ESI Röportaji, Nisan 2007. 
105  Bekir Bozdag ile ESI Röportaji, Nisan 2007. 
106  Yakin Ertürk ile ESI Röportaji, Temmuz 2006. 
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görüs alisverisi olarak nitelendirdi.”107 Adalet Bakani, milletvekillerine konusmasinda 
degisimi su sözleriyle betimledi: 
 

Türkiye sessiz ve derinden bir zihniyet degisimini yasiyor. Bu zihniyet degisiminin önemli 
bölümünü de Ceza Kanunu yansitiyor."108 

 
Kadinlar ve kadinlarin cinsel özgürlükleri konusunda yaklasik 35 madde degisiklige ugradi. 
Edep, töre, irz,  namus, ahlak, ayip, edebe aykiri davranis gibi tanimsiz ve muglâk olan erkek 
egemen kavramlar Kanun’dan çikarildi. Yeni Ceza Kanunu’nda cinsel suçlar birey haklari 
olarak ele aliniyordi –kamu ahlakina, aileye veya topluma karsi suçlar kapsaminda degil.  
Kanun, evlilik içi tecavüzü suç olarak kabul ediyor, namus cinayeti vakalarinda ceza indirimi 
kullanilmasini engelliyor, bakire olmayan veya evli olmayan kadinlara karsi farkli ceza 
uygulamasini kaldiriyor, isyerinde cinsel tacizi suç olarak tanimliyor ve kolluk güçleri 
tarafindan cinsel suçlar sözkonusu olunca cezada agirlastirici neden kabul ediliyor. Çocuklara 
yönelik cinsel istismara iliskin düzenlemelerde çocugun rizasi kavrami kaldirildi.109 
 
Bütün bunlar sadece kadinin hukuki statüsünde bir devrim degildi; ayni zamanda Türkiye’nin 
demokratik isleyislerindeki köklü degisikliklerin de isaretiydi. Süreç bastan sonra oldukça 
saydam bir sekilde, yogun tartisma ve toplumun birçok kesiminin görüsü duyularak 
ilerlemisti. 
  

“Bu, Türkiye için bir dönüm noktasiydi; daha önce parlamento bir yasa tasarisi için halka 
basvurmamisti.”110 

 
Dikkate deger bir baska önemli açi ise, bu hassas reformlara AKP ve CHP arasinda uzlasma 
ile varilmis olmasi. Eylül 2004’de Adalet Bakaninin Meclise bu konuda yaptigi açiklama bu 
gerçegi yansitiyor: “"Su tasari, yarim yüzyillik çokpartili hayatimiz içerisinde, belki de ilk 
defa Parlamentonun kendisinin yaptigi bir tasaridir; bunu, kimsenin gözardi etmemesi 
lazim."111  Mecliste yürütülen siyasetin geleneksel olan çatismaci olan tabiatindaki bu 
dönüsümü “belki de bu meclisin en önemli basarisi” olarak nitelendiriyordu.   
 
Yeni Ceza Kanunun itibari Basbakan Erdogan’in son asamada evlilik disi iliskinin suç 
sayilmasina yönelik girisimi ile zedelendi. Yabanci basinda bu girisim, Islami aile yasasina 
dönüs çabasi seklinde yorumlandi; gerçekte 1926’dan 1996’ya kadar varolan hukuki 
düzenlemeye dönüs olacakti (hatta kadinlar için 1998’de ancak evlilik disi iliski suç olmaktan 
çikarildi). Bu yalnizca Islamci komplo olarak da yorumlanamaz: kadin kuruluslari CHP’nin 
Basbakanin agzindan çikan bu öneriyi basta destekledigini görünce saskinlik geçirdiler.112 Bu 
girisim, reformu bu noktaya getiren ve Adalet Bakaninin övgüyle sözetmis oldugu uzlasmaci 
                                                 
107  Pinar Ilkkaracan, Re/Constructing Sexuality: Re/Forming the Penal Code in Turkey[Cinsiyeti Yeniden 

Tanimlamak: Türkiye’de Ceza Yasasini Yeniden Yapilandirmak] , s. 1. 
108  Cemil Çiçek, Adalet Bakani, TBMM Adalet Komisyonu TCK Tasarisinin Tümü Üzerindeki 

Görüsmeler, s. 52: http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/web_basin_aciklamalari.aciklama?p1=7247  
109  Turkish Civil and Penal Code Reforms From a Gender Perspective: The Success of Two Nationwide 

Campaigns, [Türk Medeni ve Ceza Kanunu Reformu’na Cinsiyet Perspektifinden Bakis: Ülke Çapinda 
Iki Kapmayanin Basarisi]  WWHR, www.wwhr.org/images/CivilandPenalCodeReforms.pdf, s 14. 

110  Adem Sözüer, Reform of the Turkish Criminal Law [Türk Ceza Hukuku Reformu], Hukuki 
Perspektifler Dergisi, s. 212. 

111  Genel Kurulda Ceza Yasa Tasarisi Görüsmesi, 14 Eylül 2004. 
112         Pinar Ilkkaracan, Re/Constructing Sexuality: Re/Forming the Penal Code in Turkey [Cinsiyeti Yeniden 

Tanimlamak: Türkiye’de Ceza Yasasini Yeniden Yapilandirmak] , s. 28’de CHP’nin öncelikle getirilen 
degisiklige destek verdigi ve kadin gruplarinin kizgin elestirileri sonucu tam anlamiyla bir U dönüsü 
yaptigini belirttigi bölüm. 
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niteligine de ters düsmüs oldu. Üstüne üstük basarisiz bir girisim olmus oldu. Türkiye ve 
Avrupa’da yükselen sesler, sert tepkileri de beraberinde getirdi ve Basbakanin yasa önerisinin 
geri çekilmesine sebep oldu. Bu olay tabiatiyla agizlarda biraz buruk bir tat birakti.  
 
Yine de, 2004 Ceza Yasasi kadin hareketinin, hükümetin ve muhalefetin son derece önemli 
bir basarisini teskil ediyor. 1920’lerde gerçeklestirilen reformlarin aksine bu yasa mecliste 
yasanan sürece dahil olan yogun fikir alisverisi, sivil toplum katilimi ve medyanin takibi 
altinda geçirildi. Bu sadece Türk kadinlari için degil, Türkiye demokrasisi için de bir zaferdir. 
Yeni Ceza Kanunu ile Türkiye’deki kanuni çerçeve ataerkil-sonrasi devreye ilk adimlarini 
atiyor.  
 
 
IV. GERÇEK DEGISIM VAR MI?  
 
Kanun, toplumsal degisim için önemli bir araç ama sihirli degnek degil. Vatandaslarin yeni 
yasal çerçeveden yararlanmalarini olanakli kilmak ve farkindaligi arttirmak için yeterli 
kaynaga sahip resmi girisimler gerekli. Bunlar olunca bile, kanunun etkilerinin tüm toplum 
nezdinde hissetilmesi uzun yillar alabiliyor.  
 
ESI, arastirma sirasinda 2005’e ait Emniyet istatistiklerinde suçlarin taniminin yeni yasaya 
uyarlanmadiginin örneklerine rastladi; suç verilerinde “evlenme vaadiyle kizlik bozma” gibi 
artik suç sayilmayan durumlarin listelere eklenmesi gibi. 
 
Güneydogu Anadolu’da ailesinden siddet gören kadinlarin, acil yardim basvurulari olmasina 
ragmen bazen mahkemelerin aylarca hükme varmadigini gözlemledik. Ülkenin birçok yerinde 
yeni kanunlarin içerigi ve uygulamasi konusunda yeterli bilince sahip olmayan hâkimler ve 
savcilar var.113 
 
Peki, Türkiye cinsiyet esitligi konusunda gerçekten ne kadar ilerlemis sayilir? Raporun bu 
bölümü hükümetin bazi girisimlerine ve Türk toplumunun farkli kesimleri üzerinde bu 
girisimlerin etkisini inceliyor. Yasal degisiklerin uzun bir yolun ancak ilk adimini olusturdugu 
netçe görülüyor. Bu bölüm ayrica Türkiye’deki karar alicilarin karsi karsiya oldugu en önemli 
güçlüklerden birine dikkat çekiyor: Avrupa’nin en büyük ülkelerinden olan Türkiye 
demokrasisinin post-modern yasamdan feodal nitelikli asiret yasamina kadar çok çesitli 
kültürel birikim ve hayat tarzini barindirmasi.  
 
 
A. Van’in Kadinlari 
 
1. Songül’ün Hikayesi 
 
30 Ekim 2006 günü 22 yasindaki Songul A., Van’da Özalp ilçesindeki bir köyden abisiyle 
birlikte bir avukatla görüsmek için yola çikti. Kirsal alanlarda yasayan yüzbinlerce kiz gibi 
Songül’ü, ailesi dogunca kayit altina almamisti. Songül’ün varligi devlet tarafindan resmen 
bilinmiyordu. Okula gitmemisti, okumasi yazmasi yoktu. 114 

                                                 
113  Diyarbakir Barosu Kadin Komisyonu’ndan Ramziye Tanrikulu ile ESI Röportaji, Mayis 2006. 
114  Songül’ün hikayesi ortaya çikarmak için ESI 2007’nin ilkbaharinda Van’da bir dizi röportaji 

gerçeklestirdi. Bu röportajlar, Van Kadin Dernegi üyesi Zozan Özgökçe, Songül’ün Avukati Necip 
Batagur, valilik ve diger devlet görevlileri, Sosyal Hizmetler Baskanligi, bir hakim ve Aile Meclisi 
savcisi ile gereklestirildi. 
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Songül, kocasi Mehmet mevsimlik is için bölgeden ayrildigi zaman komsusu Mehmet 
tarafindan tecavüze ugramisti. Kocasinin bir akrabasi olan Bahattin, olayi duyunca Songül’ü 
iki gün ahira baglayip iskence etmisti. Siklikla görüldügü gibi kadin tarafi kocasinin namusu 
lekelendigi için magdur degil suçlu sayiliyordu.  
 
Namus meselelerinin çözümü için kullanilan geleneksel yöntemlerin biri devreye sokulmus, 
‘adalet’ tesis etmek ve asiretlerarasi olasi kan davasi engellemek için bir ihtiyarlar meclisi 
toplanmisti. Bölgenin genelinde oldugu gibi Özalp’in da sosyal yapisinin merkezinde asiret 
düzeni oldugundan, önem verilen mevzu, Songül’ün kocasi Mehmet ve ailesinin namusunun 
nasil temizlenecegiydi. Hemen toplanan heyet, uygun çözümün Songül’ün evliliginin 
sonlandirilmasi ve tecavüz edenin 16 yasindaki kizinin Mehmet’e karsilik olarak “verilmesi” 
olduguna kanaat getirmisti. 
 
Songül bunun üzerine babasinin evine, Günyüzü köyüne gönderilmisti. Fakat Songül 
tecavüzün sonucunda hamile kalmis ve köyde insanlar konusmaya baslamisti ve bu Songül’ün 
hayatini tehlikeye atiyordu. Agabeyisi bu yüzden Songül’ü Özalp’te ailenin tanidigi bir 
avukata götürmeye karar vermisti.  
 
Avukat ile birlikte Özalp’teki savciya gidildi. Songül, tecavüz sonucu hamileligini ve aile 
namusunun temizlenmesine yönelik girisim olabilecegini anlatti. Savci, jandarmadan 
Hüseyin’in ve Songül’e kötü muamele yapmis olan Bahattin’in sorgulama için getirilmesini 
talep etti. Fakat Songül’ü koruma altina alacagina ailesini kendisine zarar vermemeleri 
yolunda uyararak genç kadini babaevine geri gönderdi.  
 
Savci, Türkiye’nin batisindan, Afyon’dandi ve Özalp’a yeni tayin olmustu. Songül’ün 
avukatina göre, baska bölgelerden olan devlet görevlileri çogu kez yerel asiret yapisi ve 
geleneklerini anlamiyorlardi. Avukat, ayrica kendisinin arkasinda kuvvetli bir asiret olmasa 
Songül’ün vakasini alamayabilecegini belirtti. 115 Suçlanan kisilerin mensubu oldugu asiretten 
karsi tarafin avukatina tehdit yöneltilebiliyor ve baska sorunlarla karsilasiliyor.   
 
Van’da kadinlarla ilgili konularda faal olarak çalisma yapan Zozan Özgökçe,  Songül’un 
basina gelenleri medya araciligiyla duydu ve hemen endiseye kapildi. Bir ay kadar önce 
Van’in baska bir köyünden gelen ve evlilik disi çocuk doguran bir genç kadini bir savci, 
uyarilara ragmen koruma altina almayinca, kadin, dört gün içinde agebeyisi tarafindan 
öldürülmüstü. Bu olayda da savci, ailesinin kizlarina zarar vermeyecekleri sözüne güvenerek 
kizi babaevine iade etmisti. 116 
 
Songül’ün de hayatinin tehlikede olabileceginden endise duyarak Özgökçe, Van’daki yetkili 
kurumlara yöneldi. Il sosyal hizmetleri ve kolluk kuvvetlerini aradi, “ancak savcinin 
talimatiyla devreye girebilecekleri” yanitini aldi. Pazar günüydü; Cumhuriyet Savcisina da, 
valiye de ulasamiyordu. Son çare olarak yakin zaman önce bölgede töre cinayetleri konusunda 
bir belgesel üzerinde çalismis olan gazeteci Fatih Çekirge’yi aradi. Çekirge ayni aksam 
Habertürk’te canli yayin programina katilacagini söyledi ve konuyu gündeme getirmeye söz 
verdi. Nitekim sözünü yerine getirdi. Provokatif sözlerle Van Valisi’nden yardim istedi: 
“Görelim bakalim devlet gerçekten de var miymis!” gibi bir ifadeyle meseleyi dile getirdi.  
Hemen sonuç alindi. Jandarma derhal olay yerine gitti ve hem Songül’ü hem de karsilik 

                                                 
115  Necip Bagatur ile ESI’nin Telefonda Röportaji, Nisan 2007. 
116  Bianet, 13 Ekim 2006, http://www.bianet.org/2006/11/14/87688.htm. 
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olarak Songül’ün kocasina verilen genç kizi ailelerinin yanindan uzaklastirarak korumaya 
aldi. 117 
 
Her iki kadin simdi baska bir ilde koruma altinda. Hüseyin ve Mehmet’in tecavüzden davasi 
sürüyor, rizasini almadan genç bir kadini evlendirdikleri için ihtiyar heyetine karsi da davalar 
açildi.118 
 
Songul’ün basina gelen dramatik olaylar münferit vakalar degil. Emniyet verilerine göre 
Türkiye’de 2000 ile 2005 yillari arasinda 1,091 namus cinayeti gerçeklesti. Bu sayiya yalniz  
Türkiye geneli polis sorumluluk bölgesinde olanlar dahil. Meclis Töre Cinayetleri’ni 
Arastirma Komisyonu’nu raporu, 2005’de “kadina yönelik siddet alaninda veri tabani 
olusturulmadigini”, “bulgularin birbiri ile uyumu, karsilastirilabilirliginin saglanmadigini ve 
“Istatistiki veri üretiminde bosluklar bulundugunu” kabul ediyor.119 
 
 
2. “Bakalim Devlet Gerçekten Var mi!” 
 
Van’daki birçok kadin için siddet güncel yasamin bir parçasi. Anketlerde kadinlarin yüzde 
82’sinin ‘siklikla’ veya ‘çok sik’ siddete maruz kaldigi bulgusu ortaya çikiyor. Kadinlarin 
yüzde 53’ü kocalarindan siddet, yüzde 30’u kaynanalarindan siddet gördüklerini söylüyor.120  
Aile içi siddeti evden izinsiz çikmak, cinsel birlikteligi reddetmek veya eve geç kalmak gibi 
sebepler tetikliyor.121   
 
Van’da kadina yönelik siddetin yüksek oranini anlamak için çevredeki kültürel, sosyo-
ekonomik ve siyasi kosullarina da bakmak lazim. Anadolu’nun en dogusunda, Iran sinirinda 
yer alan Van, Türkiye’nin en fakir illerinden biri. Türk Silahli Kuvvetleri ile terrörist PKK 
örgütü arasinda Güneydogu’da 80li yillardan beri silahli çatismalar sonucu yerinden edinilen 
insanlar arasindan yogun göç alan Van’da muazzam sosyal ve ekonomik degisim yasandi. Bu 
süreçte Van’in nufüsü yaklasik dörtte bir artti. Bu baglamda, kentsel yerlesim birimlerinde 
bile köy yasam tarzi devam ediyor. Topraklarindan kopup gelenler yasamlarini düzensiz 
mevsimlik çalisma ile idame ettiriyor. 1998’de kurulan organize sanayi bölgesinde faal 27 
isyeri var – diger 73 alan ya bos ya da insaat altinda. 1 milyondan fazla kisinin yasadigi bu 
ilde sanayide çalisan sayisi 7000’in altinda. Kisi basina gelir ayda sadece 55 dolar. Bütün 
sosyo-ekonomik kalkinma ölçütlerine göre Van, Türkiye’de yoksulluk listelerinin en 
baslarinda kaliyor.122 
 
Bu derece fakirlik karsisinda toplumsal koruma ve kontrol mekanizmasi görevini genis aileler 
üstleniyor. Van’da, ortalama hanehalki 7.4 kisiden olusuyor. Kadinlarin çogu evde çocuklara 

                                                 
117  Zozan Özgökçe ile ESI Röportaji, Mart 2007. 
118  Riza-disi evlilik tecavüze tekabül ediyor. 
119  Namus Cinayeti Üzerine Meclis Raporu, 2005, s. 132. 
120  Van’in yoksul kesimlerinde yapilan 776 röportaja dayandirilarak derlenen anket 2005 yazindan 

VAKAD tarafindan gerçeklestirildi. 
121  Vildan Yirmibesoglu, Topraga Düsen Sevdalar – Töre ve Namus Gerekçesiyle Islenen Cinayetler, 

2007. 
122  Bülent Dinçer, Metin Özaslan, Regional Disparities and Territorial Indicators in Turkey: Socio-

Economic Development Index [Türkiye’de Bölgesel Esitsizlik ve Arazisel Göstergeler: Sosyoekonomik 
Kalkinma Endeksi], Devlet Planlama Teskilati, Ankara, Haziran 2004. 
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ve yaslilara bakmak ve evisi yapmak durumunda kaliyor. Kizlar erken yasta evleniyor –
yaklasik yarisi 16 ile 20 yas arasinda123– ve çogu kez aile bagi olan biriyle evlendiriliyor.  
 
Ildeki erkeklerin yüzde 16’si ve kadinlarin yaklasik yarisi okuma yazma bilmiyor. Van’da 
üniversite var; ama ilkokulu bitiren ögrencilerin sadece üçte biri okumaya devam ediyor. Bu 
unsurlara bir de geçinmeye yönelik tarimin yayginligi, yakin zaman önce aniden yasanan 
sehirlesme, düsük gelir, büyük aile, zayif egitim eklenince ortaya derin bir muhafazakârlik 
tablosu çikiyor. Bu ortamda hem kadinlar hem de erkekler kadinin yeri ve erkegin namusuyla 
ilgili geleneksel görüslere tutunuyor.  
 
Fakat Van’da bile Songül’ün öyküsünde oldugu gibi bazi degisim örnekleri filizleniyor.. 
Zozan Özgökçe gibi bir sivil toplum temsilcisinin etkili olabilmesi, nispeten yeni bir gelisme. 
Özgökçe ile beraber 6 kadin  aile içi siddete maruz kadinlara yardim etmek amaciyla  9 Nisan 
2004’de, VAKAD’i (Van Kadin Dernegi) kurdu. 10 çalisan ve 30 gönüllü ile egitim veriyor, 
kilavuzluk yapiyorlar. Amaçlari arasinda Kürt kadinlarin devlet kurumlarina basvurma 
çekincelerini gidermek de var. (çünkü bölgedeki birçok Kürt kadin Türkçe bilmiyor) WWHR 
tarafindan yapilan bir çalisma Dogu Anadolu’da kadinlarin yüzde 57’sinin aile içi siddete 
maruz kaldigini fakat sadece yüzde 1.2’sinin polise basvurdugunu ve sadece yüzde 0.2’sinin 
dava açtigini ortaya çikariyor.124 
 
Van’da bu gibi isler yapan tek kurum da VAKAD degil. Van’in merkezinde açilan ilk kadin 
STK’si olan Yakakop, kadinlar için saglik üzerine seminerler ve çesitli beceriler kazandiran 
egitimler düzenliyor. “Benim ailemde benden evvel hiçbir kadin yaninda erkek olmadan 
evden çikmazdi” diye hatirliyor Gülmay Ertünen. 125  Ertünen, simdi Yakakop’un basinda.  
Yakakop küçük bir Dünya Bankasi hibesi ile yola çikmisti. Aylar boyunca kocalar eslerinin 
egitimlere katilmasina izin vermedi.  Fakat sonunda imamin da yardimiyla Yakakop’un 
zararli olmadigina ikna oldular.  
 
Bu gibi çalismalar için siyasi hava da zorluk yaratiyor. Zozan Özgökçe, Kürtlerin kültürü ve 
yasamina özgü tecrübe edilen sikintilari dile getirdiginde, Istanbul ve Ankara’daki bazi kadin 
kuruluslarinin karsi çiktigini açikliyor.  “Bana magduriyet hierarsisi yaratmamami, hepimizin 
kadin olarak sorun yasadigimizi ve sorunlarimizi tek sesle ifade etmemiz gerektigini 
söylüyorlar”126 Öte yandan VAKAD, özellikle Avrupa Birligi gibi uluslararasi kurumlardan 
destek aldigi için, kimi zaman misyoner olmakla veya yabancilarin çikarlarina hizmet etmekle 
suçlaniyor. Mesela, CEDAW’nun NewYork’daki toplantisindan dönerken baska STKlarin 
brosürlerini ve kitaplarini tasiyan Özgökçe’nin, Van’a bavulunda Incil getirdigi iddia edildi. 
Muhafazakâr çevreler ise onu aile baglarini zayiflatmakla veya köylerinin Türkiye’deki 
itibarina zarar vermekle suçluyor. Bazen yardim ettigi kadinlarin ailelerinden de tehdit aliyor.  
 
Resmi kurumlarin Songül vakasina tepkisi de degisim göstergesi çünkü yasal ve kurumsal 
reformlarin yerel düzeye intikal etmesinin ne kadar uzun sürebilecegine isik tutuyor. 1998 
senesinde yürürlüge giren aile içi siddet üzerine 4320 Sayili Kanun savcilarin savcilarin 
koruma tedbiri almasina olanak sagliyor. Evde kalmasinda sakinca olan kadinlar için siginma 

                                                 
123  Aynur Ilhan Tunç, Van’da Kadin Sorunlari ve Egitim, Yüzüncü Yil Üniversitesi, 

http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_I/aynur_ilhan.doc. 
124  Pinar Ilkaracan ve Kadinlar için Kadin Haklari, “Exploring the Context of Women’s Sexuality in 

Eastern Turkey [Dogu Türkiye’de Kadini Cinsiyet Baglaminda Irdelemek]”, Reproductive Health 
Matters , Vo l. 6., No. 12, Kasim 1998. 

125  Gülmay Ertünen ile ESI Röportaji, Mart2007. 
126  Zozan Özgökçe ile ESI Röportaji, Mart 2007. 
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evi olanagi bulunuyor.127  Bu uygulama yeni yeni kadinlarin hayatini etkiliyor. Songül’ün 
avukatinin dedigi gibi: 
  

“Koruma tedbiri buralarda uygulanan bir yöntem degil. ..Bu davayi kaybedersem bile bir 
basari sözkonusu olacak. Çevredeki herkes böyle durumlarda kadinlarin korumaya 
alinabilecegini ögrendi.”128 

 
Kirsal kadinlardan basvuru nadir gerçeklesiyor çünkü bilgi almiyorlar ve ulasim sorunu 
yasaniyor. Savcilar çogu kez erkegin evden uzaklastirilmasi gibi tedbirler almaya çekiniyor 
zira bu siddetin daha sonra artmasina sebep olabiliyor. Asiretlerin gayriresmi gücü de 
yadsinamaz. Aileyi Koruma Kanunu’nun sadece imam nikâhi ile evli olan çiftler –ki bazi 
tahminlere göre bu, “evlilik”lerin yüzde 20’sine varan bir oran– için geçerli olmasi, bu 
kanunun gerekip gerekmedigine dair soru isaretleri ortaya çikariyor. WWHR’un bulgularina 
göre 1996 yilinda kadinlarin yüzde 11’i çokesli bir aile yapisi paylasiyorlar – ki bu 1926’dan 
beri yasak.129  Resmi olmayan evlilikler mahkeme tarafindan taninmadigi için bu kadinlarin 
çogu için yeni kanunlar bir anlam ifade etmiyor.  
 
Diger sorunlar, devlet kurumlari arasinda zayif koordinasyon ve uygun bir siginma evinin 
yokluguydu. Simdi bir siginma evi kuruluyor. Valilik kadinlara karsi siddetle mücadele için 
kurumlararasi isbirligini güçlendirmek amaçli bir izleme komitesi kurdu. 130 Ayrica Eylül 
2005’de Van’in ilk Aile Mahkemesi kuruldu.  
 
Bu girisimler merkezi hükumetten gelen bazi talimatlarin da bir sonucu. 2006 yazinda 
Basbakan imzali bir genelge “Kadin ve çocuklara karsi siddeti önleyici, töre ve namus 
cinayetlerini engelleyici önlemler alinmalidir” ifadesini içeriyordu. Bu genelge Mayis 
2005’de kurulan ve AKP milletvekili Fatma Sahin tarafindan baskanligi yürütülen 12 kisilik 
bir meclis komisyonunun sonuçlarina dayaniyordu. Komisyonun raporu ulusal bir kadin 
statüsü ve siddetle mücadele için bir ulusal stratejinin gerekliligine isaret ediyor ve cinsiyet 
esitliginin saglanmasi için pozitif ayrimciligin gerekli oldugunu ifade ediyor.131 Bu 
girisimlerin Van gibi bir yerde bir fark yaratmasi için daha çok gayret sarfedilmesi gerekecek.  
 
 
B. Kadiköy’ün Kadinlari 
 
Anadolu’nun diger ucunda, Van’dan cografi, kültürel ve ekonomik açidan çok uzak olan, 
Istanbul’un en zengin ilçelerinden biri Kadiköy bulunuyor. Bu ilçe, ülkenin yönetici sinifinin 
en gözde yerleri arasinda. Bagdat Caddesi boyunca varlikli müsterileri çekmek için rekabet 
eden uluslararasi markalar, Marmara denizi sahilinde lüks yelken kulüpleri, birbirinden 
satafatli kafeler ve bu kafeleri dolduran genç profesyoneller bulunuyor. Van dünyadan 
soyutlanmis bir izlenim yaratiyorsa, Kadiköy, bu görüntünün tam tersi, bir ulasim merkezi 
olarak karsimiza çikiyor ve gemiyle, trenle, otobüsle Türkiye’nin her kösesine baglaniyor. 

                                                 
127  Bu kanun aile içi siddete karsi birçok koruyucu ve önleyici kistasi bir araya getiriyor. Yargiç, siddete 

basvuran kisiye alkol kullanimindan men etmeden belirli bir süreligine evi terketmeye kadar uzanan 
yaptirimlar uygulayabiliyor. Failin, üç ila alti ay hapis cezasina çarptirilabilecegi Ceza Mahkemesine 
gönderilmesi söz konusu.  

128  Necip Bagatur ile ESI Telefon Röportaji, Nisan 2007. 
129  Pinar Ilkkaracan, “Exploring the Context of Women’s Sexuality in Eastern Turkey [Dogu Türkiye’de 

Kadini Cinsiyet Baglaminda Irdelemek]”, Women and Sexuality in Muslim Societies [Müslüman 
Toplumlarda Kadin ve Cinsiyet] , WWHR, 2000. 

130  Van Vali Yardimcis i Mustafa Yavuz ile ESI Röportaji, Mart 2007. 
131  Namus Cinayetleri Üzerine Meclis RAporu, 2005, s. 132. 
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Alternatif müzigin yasam tarzlari ve Fenerbahçe futbol kulübüne ev sahipligi yapan 
Kadiköy’ün nüfusu 660,000 ve bu rakam bazi AB üye ülkelerinden bile fazla. Bu ayricaligin 
farkinda olan Belediye’nin slogani da bir o kadar renkli: ‘Kadiköy’de yasamak bir 
ayricaliktir.” 
 
Peki, 2007 senesinde Kadiköy’de kadinlar nasil yasiyor? Kadiköy’de oturanlarin yüzde 95’i 
okuryazar, beste biri üniversite mezunu. Kadinlarin isgücüne katilimi her geçen gün artiyor ve 
daha fazla kadin idari konumlarda yer buluyor, yöneticilik yapiyor. Kadinlarin çogu evliligi 
ve çocuk sahibi olmayi geciktiriyor, bu sebeple ortalama aile sadece 2.4 kisiden olusuyor. 
Avrupa’daki degisimi yakindan takip eden Kadiköylü kadinlar, senelerdir Türkiye’deki kadin 
hareketinin öncüleri arasinda yer aliyor, birçok gönüllü kurum kuruyor. Kadiköy Belediye 
Baskan Yardimcisi Inci Bespinar durumu söyle izah ediyor: 
 

“Kadiköy, kadinlara toplumsal konumlarini sorgulama imkani sagladi. Kadinlar bazi sorulari 
yöneltebilmek için ihtiyaçlari olan para ve zamana zaten sahipti. Ayrica dis dünya ile temasa 
geçmeleri için gerekli yabanci dil ve farkli kültürlere da sahip insanlar Kadiköylü kadinlar. 
Yurtdisindaki kadin dernekleri ile uzun zamandir yakin temas var. Yurtdisindaki toplantilara 
katilanlarin dönüsünü, gördüklerini ve kadin konusu üzerindeki farkli yaklasimlari bizimle 
paylasmasini dört gözle beklerdik. Zaman, para ve kültür… bunlar tarifteki üç malzeme.”132 

 
Hem 1994’den beri CHP yönetimindeki belediye hem de özel sektör, orta sinif ailelerin artan 
parasal gücü ve taleplerine hizla uyum sagladi. Ilk çoçuk bakim kurumu 1989/90 yilinda 
kuruldu. Simdilerde ise yaklasik 5 kres ve 38 özel anaokulu var.133 Önce, yaslilarin 
profesyonel bakici kurumlara yerlestirilmesine toplumda olumsuz bakiliyordu fakat bu 
yaklasim zamanla zayiflamaya basladi (kimileri bu gelismeyi yine de bati dünyasi 
degerlerinin davetsiz yayilimi olarak algilayabiliyor).134 Günümüz Kadiköy’ünde yaslilar için 
17 huzur evi var (5’i devlet, 12’si özel). Bir baska tartismali toplumsal gelisme ise bosanma 
oraninin, hala oldukça düsük de olsa, artmaya baslamasi.135 Kadiköy’de AB etkisi ile 
gerçeklesen reformlar çerçevesinde Ocak 2003’den itibaren açilmis bes aile mahkemesi var. 
Bu mahkemeler Türkiye’nin baska yerlerindekilere nazaran oldukça donanimli; 
mahkemelerde psikolog, sosyal hizmet uzmanlari, pedagog mevcut. Ülkedeki 157 aile 
mahkemesinin çogu henüz bu denli donanimli bir kadroyu bünyesinde barindirmiyor.136 
 
Orta sinif mensup kadinin güçlenmesi, Kadiköy’ün öyküsünün sadece bir yüzü. Van’da 
oldugu gibi nüfusun son onyillarda patlama yasadigi bir ilçe Kadiköy. 1970 yilinda 241,000 
olan nüfus, 2000 senesinde 660,000’e dayandi. Nüfustaki artis, büyük oranda sehirlesmenin 
ürünüydü; bakacak olursak su anda Kadiköy’de oturanlarin yüzde 60’i Istanbul disinda 
doganlardan olusuyor. Fakir göçmenler E5 karayolu boyunca uzanan gecekondu 
mahallelerinde yasiyor ve Kadiköy nüfusunun yaklasik yüzde 10’unu olusturuyor.137 Bu 
mahallelerde yasayan kadinlar genis oranda okur yazar olmayan, is bulma olanagi düsük ve 
sosyal yardima bagimli kadinlar olarak birçok sorunla karsi karsiya kaliyorlar. Peki, maddi 
imkanlari nispeten çok olan bir belediye bu sorunlarla nasil basa çikiyor?  
 

                                                 
132  Kadiköy Belediye Baskani Yardimcisi Inci Bespinar ile ESI Röportaji, Nisan 2007. 
133  http://www.kadikoy.gov.tr/index.asp?category=111040010. 
134  Kadiköy Kaymakami Hasan Karahan ile Röportaj, Nisan 2007. 
135  Kadiköy’ün ilk Aile Mahkemesi’nde Röportaj, Nisan 2007. 
136  “Bosanmayin, Çaya Geliyoruz”, Zaman Gazetesi Türkuaz Eki, Büsra Erdal, 21 Mayis 2006 ve ESI 

Kadiköy 1. Aile Mahkemesi’nde ESI Röportaji, Nisan 2007. 
137  Kadiköy Kaymakami  Hasan Karahan ile Röportaj, Nisan 2007.. 
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Kadiköy’ün Belediye Baskan Yardimcilarindan Inci Bespinar’in yasami Kadiköylü kadinlar 
arasinda yaygin olan bazi özellikleri simgeler nitelikte.. Bir yandan ofisinin kösesinde bir 
grup kadin kültürel bir proje tasarliyor, diger yandan telefonu mütemadiyen çaliyor. Ofis 
kapisinin ardinda bir ekip, uzun bir sira olusturmus insanlara destek olmaya, ihtiyaçlarina 
yanit vermeye çalisiyor.  
 
Bespinar’in yasamina bakarak bir nesilde Istanbul’daki kadinlarin imkânlarinin ne kadar 
arttigini anlamak mümkün. Eski bir Istanbul ailesinin en büyük kizi olarak babasinin tesviki 
ile Bespinar, Ankara’da ekonomi üzerine üniversite egitimini almaya gitti. Eylemlere 
katilimindan dolayi okuldan uzaklastirildi, Istanbul’a döndü. 1973 ve 1975’de olmak üzere iki 
kiz çocugu dünyaya getirdi. Önceleri kaynanasi çocuk bakiminda yardimci oldu fakat 1976 
yilinda vefat edince Bespinar’in çalisma imkâni da ortadan kalkti. 1977 yilinda ald igi is 
teklifini bu sebeple degerlendiremedi. Belediye’nin ilk anaokulu 1989 yilinda açildi.  
 
Bespinar, 1994 senesinden beri özellikle kirsal yasamdan gelip Kadiköy’e yerlesenlere hizmet 
vermeyi amaçlayan Aile Danisma Merkezlerinin kurulamasinda etkin rol oynadi. Bu 
merkezler dar gelirli ailelerdeki kadinlara saglik hizmeti veriyor ve kent yasamina 
katilmalarina imkân saglayacak meslek egitimleri düzenliyor. Bugün Kadiköy’de bu 
merkezlerden 10 tane var, ayrica iki Meslek Egitim Merkezi bulunuyor.138 Aile Danisma 
Merkezleri, sahadaki varliklari sayesinde ihtiyaç içinde olan kadin ve çocuklarin tespit 
edilmesi konusunda rol oynuyor, belediyenin yardimlarinin yönlendirilmesine önayak 
oluyorlar.  
 
Belediye sinirlari içindeki sakin bir sokakta, Kadiköy’ün dinamik belediye baskan 
yardimcisinin bir baska girisiminin sonucunu bulabilirsiniz. 2001’de bir kadin, Bespinar’dan 
koruma talep etti. Birkaç gün sonra Bespinar bu kadinin balta ile kocasi tarafindan 
öldürüldügünü duydu. Iki uykusuz geceden sonra Bespinar tehdit altindaki kadinlarin 
siginabilecegi bir yapinin kurulusu için çalismalar baslatti. Dünya Bankasi kaynakli olarak 
devletten destek alindi, kaymakamlik üzerinden siginma evindeki personel maasi karsilandi. 
Hemsire, psikolog, yari zamanli doktor, yönetici istihdam edildi. Bugün Kadiköy Belediyesi, 
siginma evi binasinin kirasini karsiliyor ve pek çok ayni yardim sagliyor. 15 yatakla baslayan 
kapasite her sene artiyor. Son üç yilda 437 kadini ve 269 çocugu barindiran siginma evi 
büyüyünce yeni bir yere geçti, su anda iki mekâna sahip.139 
 
Kadiköy’deki yerel CHP idaresi, görev süresince gerçeklestirdigi hizmetlerle Türkiye’de bir 
standart olusturdu. BM’ye göre her 10,000lik nüfus için bir yataklik siginma evi kapasitesi 
olmasi gerekiyor. 660,000 kisilik Kadiköy’de 75 yatak kapasiteli siginma evinin olusu bu 
hedefin yakalandigi anlamina geliyor. Fakat Türkiye geneline bakacak olursak, her 144,000 
kisi için bir siginma evi yatagi bulunuyor.140 Türkiye’deki belediyelerin çogu, 2003 yasasinda 
belirtirlmesine ragmen, kadinlar için siginma evi açmayi öncelik haline getirmiyor. 
 
Kadiköy’de yasanan refah ve modern yasam tarzina bakinca bu denli farklar barindiran bir 
ülkede bu kadar merkezilesmis idari yapilarla hizmet saglamanin zorluklari akla geliyor. Bir 
yanda Kadiköy’deki meslek sahibi basarili kadinlar, öte yandan Van’da okumasi yazmasi 

                                                 
138  Sosyal Sorumluluklar Vakfi tarafindan Yeni Sahra muhitinde (yeni göçmenlerin çogunlukta bulundugu 

bölge) yapilan bir arastirmanin sonuçlarina gore, kadinlarin sadece yüzde 7’si is sahibi.  
139  Kadiköy Belediyesi, 2006 Faaliyet Raporu . 
140  Emine Bozkurt, Report on Women’s Role in Social, Economic and Political Life in Turkey [Türkiye’de 

Kadinlarin Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Yasamdaki Rolü Üzerine Rapor] , 11 Ocak 2007. 
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olmayan kadinlar. Türk demokrasi, bu iki kesimin seslerinin duyulmasini saglayabilmeli, 
temsil edilmelerine olanak saglamali.  
 
 
C. Türkiye’de Cinsiyet Esitsizligi  
 
Cinsiyet temelli esitsizliklerin ölçümü kolay degildir, fakat bir takim uluslararasi kurumlar bu 
konuyu verilerle tanimlamak, sayilara dökmek için modeller gelistiriyorlar. Bunlardan biri de 
dünya nufüsünün yüzde 90’ini kapsayan 115 ülkenin degerlendirildigi Dünya Ekonomik 
Forumu.141 Bu çalismanin vardigi sonuç Türkiye için çarpici bir uyari niteliginde: Türkiye 
Bahreyn, Cezayir, Etyopya gibi ülkelerden sonra, 105. sirada yer aliyor. En kötü durumdaki 
AB ülkesi olan Kibris ise 83. sirada yer almakta. Bu üzücü siralamanin arkasinda yatan sebep 
nedir, ve bu siralama Türkiye’deki kadinlarin gerçek durumunu yanistiyor mu? 
 
 

Tablo 2: Küresel Cinsiyet Farkliliklari Endeksi, 2006 

1. Isveç 
2. Norveç 
3. Finlandiya 
4. Izlanda 
5. Almanya 
6. Filipinler 
7. Yeni Zelanda 
8. Danimarka 
9. Büyük Britanya 
10. Irlanda 
11. Ispanya 
[…] 

[…] 
97. Cezayir 
98. Hindistan 
99. Mali 
100. Etiyopya 
101. Birlesik Arap Emirlikleri 
102. Bahreyn 
103. Kamerun 
104. Burkina Faso 
105. Türkiye 
[…] 

 
 
 
Bu degerlendirme dört farkli alani içeriyor: Isgücüne katilim, egitim seviyesi, saglik, ve siyasi 
güç. Türkiye’nin zayif konumunu degerlendirmek için iki farkli Avrupa ülkesinin detayli 
rakamlari ile karsilastirmakta fayda var: Ispanya (siralamada 11.) ve Bulgaristan (37.).  
Türkiye yüksek ögrenim konusunda düsük puanlara sahip bir ülke. Siyasete katilim 
konusunda da kadinlarin durumu oldukça kötü. Çalismanin ulusal düzeyde siyasete katilimi 
ele almasi aslinda Türkiye’de kadinlarin siyasete katilimini yerel siyasetin dahil oldugu 
çalismalara nispeten daha iyi gösteriyor. Belediyelere göz atacak olursak Türkiye’deki 3234 
belediye baskaninin sadece 18’inin,  yani yüzde 0.56’sinin kadin oldugunu görürüz – ki bu 
konuda Avrupa ortalamasi yüzde 20. Yine de, en çarpici rakamlar kadinlarin isgücüne 
katilimi alaninda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
141  http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2006.pdf, s. 3. 
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Tablo 3: Türkiye’deki Cinsiyet Farki 

Degisken Ispanya Bulgaristan Türkiye 

Kadin is gücü katilimi 45 %  41 %  28 %  

Kidemli yönetici ve idareciler 30 % 30 % 6 % 

Meslek sahipleri ve teknik alanda çalisanlar 47 % 34 % 30 % 

Ilkokula kayit orani   99 % 95 % 87 % 

Lise dengi okullara kayit orani 99 % 87 % - 

Üniversite ve dengi okullarda kadin orani 72 % 44 % 24 % 

Meclis’te kadin orani 36 % 22 % 4 % 

 Bakanlar arasinda kadin orani  50 % 24 % 4 % 
 
Türkiye’de kadinlarin isgücüne katilimi, yüzde 28 ile AB ortalamasinin yarisindan az. Ama 
bu rakam bile gerçegi yansitmak için yeterli degil. Gerçekte, çalisan kadinlarin yüzde 42’si, 
çogu tarimda olmak üzere, ücretsiz aile isçisi.142 Kentsel alanlarda isgücüne katilim ise sadece 
yüzde 18.  
 
Isgücüne katilim rakamlari büyük ölçüde ekonominin yapisal özelliklerinden kaynaklaniyor. 
Esas olarak tarima daya li bir ekonomiden sanayi ve hizmete dayali bir ekonomiye geçiste, ilk 
olarak kadinlarin isgücüne katilimi düser. Bu degisime Güney Avrupa’da da son onyillarda 
tanik olduk. Kirsal alanlardan göç eden ailelerdeki kadinlarin yeni ortamlarinda üretim için 
kullanabilecekleri beceri sinirli oldugu için evde kalirlar. Yeni nesil, kent ortaminda daha 
fazla imkân ile büyüyecek ve degisim zamanla rakamlara da yansiyacaktir. Ancak su anki 
durum, oldukça dramatik: Türkiye’deki ev kadini sayisi AB-15’in toplam ev kadini sayisinin 
tam üç kati. 143 
 
Demografik veriler bu konuda dönüsümün zor olacagina isaret ediyor. Nüfus artisi son 
zamanlarda yavaslamis olsa bile mutlak sayi yüksek. 2000 ile 2006 arasinda nüfus artisi hizi 
yari yariya azaldi fakat buna ragmen ayni dönemde 6,1 milyon kisilik artis oldu - bu, yilda 1 
milyonluk bir artis demek.144 Her sene isgücüne katilan kisi sayisi, isgücünden ayrilan kisi 
sayisindan çok daha fazla. Bu sebeple “çalisan yetiskin oraninin su anki düsük seviyesinde 
bile muhafaza edilmesi için net olarak her sene bes milyon ilave is bulunmasi lazim”145 Bunun 
üzerine bir de cinsiyet farkliliklarinin azaltilmasi için daha da fazla büyüme gerekir: 
 

“Annelerinden ve anneannelerinden daha egitimli olan  genç Türk kadinlari daha yaygin 
olarak ev disinda ücretli is istiyorlar. 15 milyon Türk kadinin çalisma evresinde olup 
çalismadigini gözönünde bulundurursak, bu kesimden is talebinin artmasinin is piyasasi 
üzerinde zaten varolan baskiyi ne denli arttiracagini tahmin edebiliriz.”146 

 
Türkiye 2001 senesinden beri senede ortalama yüzde 7 ile, ekonomik anlamda hizli büyüyor 
(2006 senesinde büyüme yüzde alti olarak gerçeklesti).147 2006 senesinde yabanci yatirim 15,4 

                                                 
142  SIS, Haziran 2006. 
143  Richard Rose ve Yusuf Özcan, Quality of Life in Turkey [Türkiye’de Yasam Kalitesi] , European 

Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions [Avrupa Yasam ve Is Standartlarini 
Yükseltme Vakfi], 2007, s. 40. 

144  Richard Rose ve Yusuf Özcan, s. 15. 
145  Richard Rose ve Yusuf Özcan, s. 53. 
146  Richard Rose ve Yusuf Özcan, s. 54. 
147  Radikal, 3 Nisan 2007, http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=217307-, Sabah, 2 Nisan 2007, 

http://www.sabah.com.tr/2007/04/02/eko98.html. 
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milyar Euro (veya 19,2 milyar Dolar) ile rekor seviyelere çikti.148 Bu bir senelik rakam, 1980 
ile 2000 seneleri arasinda Türkiye’ye gelen yabanci yatirimin toplamindan fazla. 2007’nin ilk 
üç ayinda yabanci yatirim 6,4 milyar Euro’ya ulasmisti bile.149 Eger Türkiye ekonomisi bu 
hizla büyümeye devam ederse daha fazla kadinin isgücüne dahil olmasi da mümkün olur.  
 
Fakat istihdam konusunda genel resim kadinlarin çalismasi meselesinin sadece bir yüzü. Ilave 
bir sorun, Türkiye’de çoçuk ve yaslilarin bakimi için bulunan kurumlarin yetersizligi. Küresel 
klasmanda birinci olan Isveç’te 1960’da kadinlarin yüzde 70’i ev kadiniydi. 1980’lerin basina 
gelindiginde ise kadinlarin yüzde 80’i, isgücüne katilmisti.150 Aradaki zamanda yüksek 
büyüme oranlari yakalanirken, kadinlarin isgücüne katilimina imkân saglayan birçok tedbir 
alinmisti- ebeveynlik izni ve devlet destekli çocuk bakim kurumlari gibi kadinin aile ve isi 
dengelemesini kolaylastiran faktörler devreye sokulmustu.  
 
Verilere göre Türkiye’de, çalisan kadinlarin yüzde 63’ünün alti yasindan küçük çocugu 
olmamasindan da anlasilacagi gibi, hem çalismak hem de anne olmak ha la çok zor.151 Çocuk 
bakim olanaklari çok kisitli, hatta yok denilecek kadar az. Mevzuata göre özel sektör olarak 
çoçuk bakim hizmeti saglayanlarin SHÇEK tarafindan belirlenen en az iki fakir çocugu (veya 
büyük kurumlar için ögrencilerinin yüzde 5’ine tekabul edecek bir sayidaki fakir çocugu) 
hizmetlerinden parasiz faydalandirma mecburiyeti olsa da Türkiye’nin genelinde bu kurala 
dayali olarak özel anaokulunda hizmet alan sadece 448 çocuk var. Küçük çoçuklar için özel 
anaokullari olsa da bunlar birçok ailenin altindan kalkabileceginden daha  masrafli. Yaslilar 
için bakim temin etmek de bir o kadar zor. Agustos 2006 itibariyla Türkiye’deki bütün 
huzurevlerinin toplam kapasitesi 18,849 idi.152 
 

Tablo 4: Türkiye’de Kadin ve Erkegin Ekonomik Durumu153 

 Kadin (yüzde) Erkek (yüzde) 
Çalisan 12 67 
Ücret Almayan Aile 
Çalisani  

8 3 

Issiz 3 10 
Ev Kadini 69 - 
Emekli 4 15 
Ögrenci 1 3 
Hasta/Özürlü  2 2 

 
Toplum genelindeki yaklasim kadinlarin evde kalmasini tesvik eder nitelikte. Ama bunun 
etkisi yapisal ve kurumsal engeller kadar kuvvetli görünmüyor.154 Bati Avrupa’da kadinlarin 
çalismasi konusunda önyargilar isgücüne daha fazla kisinin katilmasinin gerekli oldugu 
sanayilesme ve hizli büyüme dönemlerinde yikildi. Benzer bir pragmatik yaklasim 1915’de 
                                                 
148  T.C. Merkez Bankasi, http://tcmb.gov.tr/odemedenge/tablo20.pdf. 
149  T.C. Merkez Bankasi,, 2007 Yili Ocak Mart Ödemeler Dengesi Bilançosu, 

http://www.tcmb.gov.tr/odemedenge/rapor.html 
150  Margareta Back-Wiklund, The Family and the Welfare State: A Route to De-familialization [Aile ve 

Sosyal Devlet: Aile’nin Çözülüsü] , Autonomy and Dependence in the Family [Ailede Otonomi ve 
Bagimlilik] Istanbul, 2002. 

151 Hacettepe Nüfus ve Saglik Anketi 2003. 
152  2000 senesinde Devlet Planlama Teskilatinin yayinladigi Sekizinci 5 yillik kalkinma planinda 

sanayilesme ve sehirlesmenin toplumsal etkilerine atif edilerek uzayan yasam süresi çerçevesinde 
yaslilar için hizmet veren kurumlarin gerekliligine deginiliyor.  

153  TÜIK, Yasam Kalitesi Anketi , 2003. 
154  Rosemary Crompton, Employment and the Family – The Reconfiguration of Work and Family Life 

[Istihdam ve Aile – Çalisma ve Aile Yasaminin Yeniden Düzenlenmesi] ,Contemporary Societies, 2006, 
s. 53. 
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Osmanli yetkililer tarafindan da sergilendi. Birinci Dünya Savasinda, erkeklerin çogu asker 
olunca, yeni bir yasa çikarildi: “mecburi hizmet zorunlu kilindi ve kadin isçi sayisi hizla 
artti.”155  Ülkenin çikari ugruna ataerkil önyargilar bir kenara itildi. Geçmiste Avrupa’da 
oldugu gibi Türkiye’de de ekonomik büyüme ve isgücündeki artan ihtiyaç sonucunda 
kadinlarin isgücüne katilim oraninin artmasi muhtemel. Simdi bile Türklerin dörtte üçü 
kadinlarin kariyer sahibi olup yönetici konumlara gelmesini uygun buluyor.156   
 
Bir baska zorluk ise egitim alaninda kadin-erkek farkliliginin giderilmesi. Teorik olarak 
ilkokul okumak hem zorunlu, hem de bedava fakat 2002 senesinde 6–14 yas arasinda yaklasik 
873,000 kiz ve 562,000 erkek çocugun okula gitmedigi tahmin ediliyor.157 Dogu Anadolu’nun 
kirsalinda kiz çocuklari kimi zaman dogunca aileleri tarafindan kaydedilmedigi için devlet 
onlara uzanamiyor, okula gitmeyenler arasinda sayilmiyorlar.  
 
2003 senesinden beri okula gitme oranlarini yükseltmek için çesitli girisimler sürdürülüyor. 
Haydi Kizlar Okula kampanyasi ilkokula kaydolma oranini yüzde 100’e çikarmayi 
hedefliyor.158 Ögretmenler, köylerde muhtar ve imamla beraber ailelerin kiz çocuklarini okula 
göndermeleri için ikna etmeye çalisiyor. 2006 senesine kadar bu kampanya çerçevesinde 
yapilan 273.000 temas sonucunda 223.000 kiz çocugu okula yazildi. 159 Ilaveten okula 
gönderilen her çocuk için maddi katki saglaniyor. Kiz çocuklari için daha yüksek olan bu 
meblag, annenin adina açilmis bir banka hesabina yatiriliyor. Fakir aileler için bu destek 
önemli bir fark yaratabiliyor.  
 
Bu tür çalismalar sonucu egitim düzeyi gerçekten de yükseliyor; her nesilde kadinlar 
annelerinden daha fazla egitim aliyor. 20–24 yas araliginda kadinlarin yüzde 34’ü lise veya 
üniversite mezunu. 40–44 yas araligindaki kadinlarin ise sadece yüzde 16’si ve 60 yas 
kadinlarin yüzde 3’ü bu egitim kategorisinde yer aliyor.160 Egitime ayrilan bütçe 1995’de 
GSYIH’in yüzde 2,3’ten 2005 senesinde yüzde 3,8’e kadar tirmandi.161 Bu anlamda 
Türkiye’nin önünde zorlu bir yol var: her sene bir milyon ilave ögrenciye okul hizmeti 
saglamak.  
 
Hizli degisimin saglanabilecegi tek alan kadinlarin siyasete katilimi. 2002 genel 
seçimlerinden sonra 550 milletvekili koltugunun sadece yüzde 4,4’üne kadinlar oturdu. 
Meclisteki 24 milletvekilinin 13’ü AKP’li, 11’i CHP’li. Türkiye, bu oranlarla 119 ülke 
arasinda 114’üncü, ve Avrupa içinde açik ara en gerideki ülke. Türkiye ayni zamanda kadin 
bakan sayisi göz önünde bulunduruldugunda Avrupa’daki her ülkenin gerisinde kaliyor.162 
AKP’nin kadin kolunda 800,000 üye var. Birçogu çesitli egitimler alabiliyor.163 Fakat 
milletvekili Fatma Sahin’e göre, parti teskilati erkek-egemen. “Önseçimlerde erkekler kadin 

                                                 
155  Deniz Kandiyoti, From Empire to Nation State: Transformation of the Woman Question in Turkey 

[Imparatorluktan Ulus Devlete – Türkiye’de Kadin Sorusunun Degisimi],UNESCO, 1988. 
156 Ersin Kalaycioglu and Binnaz Toprak, Is Yasami, Üst Yönetim ve Siyasette Kadin , TESEV, 2003. 
157  A Gender Review in Education [Egitimde Cinsiyet Temelli Inceleme], Türkiye 2003, UNICEF. 
158  Egitim Bakanligi IlkÖgretim Rektörü Yasar Koçak ile ESI Röportaji, Temmuz 2006. 
159  Kampanya ile ilgili Egitim Bakanligi özel sitesi 

http://www.haydikizlarokula.org/uygulama_sonuclari.php,  
160  Richard Rose veYusuf Özcan, p 39. 
161  Quality of Life in Turkey [Türkiye’de Yasam Kalitesi], European Foundation for the Improvement of 

Living and Working Conditions [Avrupa Yasam ve Is Standardlarini Yükseltme Vakfi], 2007. 
162  Avrupa Komisyonu Karar-alma Mekanizmasi Üzerine: : 

http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/out/measures_out416_en.htm. 
163  AKP Istanbul Milletvekili ve Kadin ile Aileden Sorumlu Devlet Bakani, Nimet Çubukçu ile ESI 

Röportaji, Temmuz 2006. 



 

 
www.esiweb.org   

 

- 31 - 

adaylara karsi birlik oluyor. Önseçimden sonra ise kadinlarda artik devam edecek özgüven 
kalmiyor.”164 Erdogan, parti teskilatinin yönetim birimlerinde kadin sayisinin yüzde 20 olmasi 
gerektigini ifade etti. Bu sözlü hedef sonra yüzde 30’a yükseltildi. Istanbul ilinde yürütme 
kurulunda yüzde 35.7165, yönetim kurulunda yüzde 27 oranlari hayata geçirildi. 166 Fakat 
Anadolu’nun çogunlugunda parti hedefine ulasamiyor– kalifiye aday bulmakta zorlanildigi 
öne sürülüyor.  
 
2007 yilinda kadin kurulusu KADER, 167 ünlü kadinlarin sahte biyik takmis fotograflarinin 
yayinlandigi bir ulusal kampanya yürüttü; 'kampanyanin cümlesi ise ‘Seçilmek için illa 
biyikli mi olmak lazim' idi.  Mecliste kadin oraninin arttirilmasi için kota ihtiyaci oldugu 
iddiasi kuvvetli. Milletvekili Gaye Erbatur kadinlarin seslerini duyurmalarinin zor oldugunu 
ifade ediyor.   
 
“Bir kadin olarak kendimi siyasette yalniz hissedebiliyorum. Genel kurul’a girince yüzlerce biyikli 
erkek görüyorüm. Daha fazla kadinin siyasete girmesi için kota uygulanmasi gerekiyor. Farkli bir 
yöntemle meclisteki kadin sayisinin arttirilabilecegine kimse beni ikna edemez.”168 
 
AB parlamenteri Emine Bozkurt Mayis 2007’de ise durumu söyle ifade etti: 
 

“Tüm siyasi parti temsilcileri siyasette daha fazla kadin olmasi gerektigini ifade ediyorlar. 
Bazilari kotaya karsi, bazilari kota taraftari. Su anda kota uygulanmiyor fakat siyasi partilerin 
siyasete daha fazla kadin dahil etmelerinin önünde bir engel de yok. Kisaca, dilerlerse, 
yapabilirler.”169 

 
Basörtüsü takan kadinlar ise ilave sikintilar yasiyor.  Basörtüsü takmak kamu kurumlarinda 
çalisan kadinlar için yasak; Milletvekili olmaya ve üniversitede okumaya engel. Ankara 
Üniversitesi Ilahiyat Fakültesinde okuyan (Ekonomiden Sorumlu Bakan ile AB 
basmüzakerecisi Ali Babacan’in halasi olan) Hatice Babacan basörtüsünden dolayi 
üniversiteden atilan ilk kadinlardan biriydi.170  O zamanlarda (60larin sonlari), pek az 
basörtülü kadin üniversiteye gitmeye çalisiyordu. Fakat 1980’lerden sonra bu sorun tirmandi. 
YÖK yasasinda 1998 yilinda yürürlüge giren Ek 16. madde ile “Dinî inanç sebebiyle boyun 
ve saçlarin örtü veya türbanla kapatilmasi serbesttir” seklinde yasal düzenleme vardi.  
Anayasa Mahkemesi 1989 yilinda bu maddeyi “kamu hukuki alanindaki bir düzenlemeyi 
dinsel esaslara dayandirmanin”  laiklik ilkesine aykiri oldugu gerekçesiyle iptal etti.  Bu 
zamandan beri basörtüsü meselesi hassasiyet ve sembolik anlam kazandi; özellikle 1997’deki 
postmodern darbenin ardindan konu mantik temelinde daha az tartisildi.  Ayse Böhürler 
(AKP) basarili bir televizyon kariyerinin yanisira üç çocuk yetistiriyor ve siyasette aktif.  Bu 
niteliklerine ragmen meclise girmesi sözkonusu olamaz. 
 

“Basörtüsü takan kadinlar aday olamaz. Partinin il veya ilçe düzeyinde yönetimine girebilir 
ama belediye meclisinde yer alamaz – fakat bazi belediyeler ve ilçelerde basörtüsü takilinca 
sorun çikarilmiyor. Parti teskilatlarinda basörtüsü serbest.”171 

                                                 
164  AKP Gaziantep milletvekili Fatma Sahin ile ESI Röportaji, Haziran 2006. 
165  http://www.akpartiistanbul.com/yurutme.aspx. 
166  http://www.akpartiistanbul.com/yonetim.aspx. 
167  http://www.ka-der.org.tr/ . 
168  Gaye Erbatur ile ESI röportaji, Haziran 2006. 
169  Emine Bozkurt, Turkish Daily News, 29 Mayis, 2007, 

http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=74412 
170  Milliyet gazetesi, http://www.milliyet.com.tr/2005/01/23/yazar/yilmaz.html. 
171  Ayse Böhürler ile ESI röportaji, Mayis 2006. 
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TESEV’in konuyla ilgili arastirmasinda kadinlarin yüzde 37.5 baslarini kapatmadiklarini 
ifade ettiler; yarisi basörtüsü, yüzde 12’si türban, sadece yüzde 1’i ise çarsaf giydigini 
belirtti.172 
 
Genel resme bakinca önemli girisimler gözlemlemek mümkün. Fakat baslama noktasi çok 
geride oldugu için Türkiye’nin 97. siradaki Cezayir’in önüne geçmesi veya AB’nin en kötü 
performans gösteren Kibris’ina yetismesinin en kolay yolu siyasi güç sahibi kadinlarin 
sayisini arttirmak. Çözümün bir kismi hükümette yatiyor – egitim olanaklarini arttirmak, 
çocuk bakim hizmeti saglamak ve benzeri. Fakat cinsiyet farkliliklarinin asilmasinda nufüs 
artis orani, artan sehirlesme, ekonomik büyüme ve isgücü talebi gibi ekonomik ve sosyal 
dinamikler de önemli bir rol oynuyor. Türkiye, son senelerdeki olumlu gidisatini 
koruyabilecek ve Avrupa ülkelerinin yürüdügü yolda ilerleyecekmi sorusu hala yanit bekliyor.  
 
 
V.  ISPANYA’YA ULASMAK? 
 
Türkiye’nin kadinlar konusunda düsük düzeyinden dolayi toplumunun Avrupa Birligi’nde 
yeri olmadigini düsünen Avrupalilar var. Halbuki Avrupa’nin kültürel yapisi da yakin 
tarihlere kadar oldukça ataerkil idi. TBMM’deki kadin oraninin azligi çok da sasirtici 
olmamali; Ingiltere’nin Avamlar Kamerasinda da ancak 1987 senesinde kadin orani yüzde 5’i 
geçti. 173  Irlanda’da evli kadinlarin 1973 yilina kadar kamu sektöründe çalismasi yasakti. 174  
Ispanya’da 1975 yilina kadar bir kadinin çalismak için, uzun bir yola çikmak için veya mülk 
satin almak için kocasinin iznini almasi gerekliydi.175 Ama görüyoruz ki bunlar degismez 
deger yargilari degillermis. 
 
Tüm Avrupa ülkeleri arasinda cinsiyet temelli farkliliklarin giderilmesinde Ispanya yakin 
geçmiste en kisa zamanda en çok ilerlemeyi yapan ülke. 1975 yilina kadar süren Franco’nun 
iktidari sirasinda Katolik Kilisesi Ispanya toplumu üzerinde ahlak kurallarini empoze etti ve 
kadinlarin yerini sinirladi: “Kadinlarin istek duyabilecekleri seyler evlenmek ve anne olmakla 
sinirliydi.”176 Bosanma da dogum kontrolu de yasakti. Evlilikte, mal sahipliginde ve isyerinde 
esitsizlik kurumsallasmisti. Kadin kanunen kocasinin sözünü dinlemek zorundaydi. Aile içi 
siddet yaygindi fakat ailenin iç islerine müdahele etmemek gerektigi inanciyla sakli kaliyordu. 
Asirlarca Ispanyali kadinlar, 
 

“merkezinde garip bir namus anlayisi olan bir takim ahlaki kuralinin mahkumu idiler… 
Namus sanki erkeklerin özellikle kadin akrabalari üzerinden kaybedebilecekleri somut ve 
objektif bir olguymus gibi algilaniyordu.”177 

 
Bir nesil sonra Ispanya farkli bir kültürel evrende. Son yirmi yilda inanilmaz bir hizla kadinlar 
üniversitelere ve isgücüne katilarak baska ülkelerdeki hemcinslerine yetistiler. Bugün 
Ispanya’nin doktor ve hakimlerinin yüzde 40’i kadin. Okul ögretmenlerinin yüzde 65’i, 
bakanlarin %50’si kadin.  
 

                                                 
172  Binnaz Toprak ve Ali Çarkoglu, Degisen Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset, TESEV, Kasim 2006. 
173  Sue Bruley, Women in Britain since 1900 [ 1900’dan beri Britanya’da Kadinlar] , 1999, s. 161. 
174  Diarmaid Ferriter, The Transformation of Ireland [Irlanda’nin Degisimi] , 2007, s. 722.  
175  John Hooper, The new Spaniards [Yeni Ispanyalilar] , s. 126. 
176  Adrian Shubert, A social history of modern Spain [Modern Ispanya’nin Toplumsal Tarihi] , 1990, s. 

214. 
177  James Hooper, The new Spaniards, ss. 124-5. 
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Türkiye’nin Ispanya’nin, Irlanda’nin ve Avrupa’nin diger ülkelerinin adimlarinda ilerleyerek 
erkek egemen toplumu geride birakmamasi için bir sebep var mi? Belli ki Türkiye’deki köklü 
sosyoekonomik degisimler kadinlarin statüsünde önemli degisimler meydana getirdi. 
Simdiden deger yargilarinda ciddi degisim gözlemlemek mümkün. 1997’de ulusal bazda bir 
ankete göre evliliklerin yüzde 69’i görücü usulu gerçeklesmisti. 2004 senesine geldigimizde 
bu oran yüzde 54’e düsmüstü. Ve bugün evli olmayan genç Türklerin sadece yüzde 10’u 
görücü usulu evlilige sicak bakiyor.178 
 
Bir baska ilgi çekici gelisme ise TESEV’in bir arastirmasi sonucunda ortaya çikti. Bir taraftan 
insanlar özellerinde daha dindarlar – çok veya oldukça çok dindar olduklarini söyleyenler 
1999’dan 2006’ya kadar geçen sürede yüzde 31’den yüzde 61’e kadar yükseldi.179  Öte 
yandan laik devlete olan destek güçlendi. Seriat isteyenlerin orani 1999’da yüzde 21 idi, 
2006’da ise yüzde 9’a gerilemisti. Günlük siyasi tartismalar basörtüsü takmanin gitgide 
yayginlastigi izlenimini verse de aslinda basi açik sokaga çikan kadinlar 1999 ile 2006 
arasinda yüzde 27’den yüzde 37’ye çikti. 180 
 
Kisaca Türkiye’deki siyasi tartismalar Türkiye’nin hakiki sosyal dinamiklerinden kopuk bir 
görüntü veriyor. ‘Otoriter feminist’lerin de dahil oldugu sesi gür duyulan bir kesim 
Türkiye’nin laik geleneklerinin tehtid altinda olduguna inaniyor ve ordunun devreye girmesini 
istiyor.  Bu kesimin siyasal Islam’in yükselisinden duyduklari endise, Türk toplumunda 
devam eden diger olusumlari ve son yillarda yasanan ilerlemeleri görmemelerine sebep 
oluyor. Türkiye, ekonomi, toplumsal ve siyasal alanda cinsiyet farkliliklarini asmaya 
çalisirken son onyillardan alinacak en önemli ders son derece basit: anlamli ilerlemenin 
saglanmasi, Türk demokrasisinin seviyesinin yüksek olmasina, katilimci ve dahil edici 
olmasina bagli.  
 

                                                 
178  Richard Rose ve Yusuf Özcan, s. 39. 
179  Binnaz Toprak ve Ali Çarkoglu, Din, Toplum ve Degisen Türkiye’de Siyaset, TESEV, Kasim 2006. 
180  Bu, AKP’ye oy verenlerin yüzde 14’ünü ve CHP’ye oy verenlerin yüzde 11’ini kapsiyor. Binnaz 

Toprak ve Ali Çarkoglu, Din, Toplum ve Türkiye’de Degisen Siyaset , TESEV, Kasim 2006. 


