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Bir garip imza hikâyesi: 
İstanbul Sözleşmesi

2011 yılında Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı ve ilk 
imzacısı olduğu Istanbul Sözleşmesinden siyasi iktidar 
değişmemesine rağmen, imza çekilmek istemesinin 
nedeni ne? Sözleşmenin varlık nedeni ve düzenleme 
alanı bilindiği gibi kadına yönelik şiddetin önlenmesi. 
Sözleşmedeki bağlayıcı düzenlemelere rağmen resmi 
rakamlar kamuoyu ile hâlâ paylaşılmasa da sivil 
toplum örgütlerinin gazete haberlerinden derlediği 
bilgilere göre Türkiye’de kadına yönelik şiddet böylesi 
bir düzenlemeyi rafa kaldırmayı gerektirecek şekilde 
tükenmek şöyle dursun artarak devam ediyor.

F. CEREN AKÇABAY
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İstanbul Sözleşmesi yeniden kamuoyu-
nun gündeminde. Açıklama önce Numan 
Kurtulmuş’tan geldi. AKP Başkanvekili 
Kurtulmuş, perşembe günü katıldığı bir 
canlı yayında, İstanbul Sözleşmesinin 
imzalanmasının bir hata olduğunu be-
lirterek sözleşmedeki toplumsal cinsiyet 
ve cinsel yönelim hususlarının toplumsal 
yapı ile örtüşmediğini, toplumun beklen-
tisi doğrultusunda sözleşmeden usulüne 
göre çıkılabileceğini belirtti. Kurtulmuş’a 
göre, kadına şiddet toplumun kanayan 
bir yarası olmasına rağmen kadına yöne-
lik şiddet ile mücadelede gerekli yasal dü-
zenlemeler “aşağı yukarı tamam” olduğu 
için İstanbul Sözleşmesinin varlığı bir ge-
reksinim olmaktan çıkmıştı. Kurtulmuş, 
yaptıkları araştırmalarda “bütün siyasi 
parti tabanlarında” sözleşmenin aile ku-
rumuna zarar verdiği yönünde eleştirile-
rin olduğunu ve İstanbul Sözleşmesinden 
çıkılmasının talep edildiğini de ekledi. 
Uzun süredir toplum, hukuk ve cinsiyet 
alanlarında çalışan bir hukukçu olarak 
bu ifadeleri yazıya geçirdikten sonra bir 
nefeslenmeme müsaade edin. Yanlış an-
laşılmak istemem, umutsuzluktan değil, 
aynı sözleri tekrar tekrar işitmenin bık-
kınlığından ve cümleleri düzeltip derli 
toplu bir bütün haline getirme çabasının 
verdiği sıkıntıdan doğdu bu ihtiyaç.

Elbette, tartışma Kurtulmuş’un açıkla-
maları ile sonlanmadı. Cumhurbaşka-
nı Erdoğan da Kurtulmuş’un sözlerini 
destekleyerek “Çalışıp gözden geçirin. 
Halk istiyorsa kaldırın” talimatı verdi. 

“Kurtulmuş’a 
göre, kadına şiddet 
toplumun kanayan 
bir yarası olmasına 
rağmen kadına 
yönelik şiddet ile 
mücadelede gerekli 
yasal düzenlemeler 
“aşağı yukarı 
tamam” olduğu 
için Istanbul 
Sözleşmesinin 
varlığı bir 
gereksinim 
olmaktan çıkmıştı. 
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Şüphesiz bu tartışmanın da benzer şekil-
de başlayan kıdem tartışmasının ardından 
yapıldığı gibi “Halk ile Avrupa Konseyi 
kendi arasında çözüme bağlasın” benzeri 
ifadelerle tatlıya bağlanma ihtimali vardı 
ancak aynı gün haberlere yansıyan mec-
listeki Netflix engeli, verilen talimatların 
böylesi fikir değişikliklerine vakit bırak-
mayan bir hızda gerçekleşmesi nedeniyle 
endişeye neden oldu. Hukuk gündeminin 
yoğunluğunda, belki de bu gündemi geri 
plana atma niyeti ile başlatılan bu tartış-
ma konusunda söz üretip ilginize sunmak 
istememin nedeni de bu. Bence endişeye 
mahal yok. Elbette bu görüşümü naiflik 
olarak nitelendirip tehlikeyi yeterince cid-
di almadığımı düşünenler olacaktır. Şim-
dilik tehlikenin farkında olduğumu ama 
siyasi iktidarın yaptığı hukuki ve toplum-
sal değerlendirmelerin basitliği nedeniyle 
İstanbul Sözleşmesinin ortadan kaldırıl-
masının söylendiği kadar kolay olmadığı-
nı belirtmekle yetineyim ve konuyu en ba-
şından ele alarak görüşümün gerekçesinin 
açıklamaya çalışayım.

Asıl soruyla başlayalım: 2011 yılında Tür-
kiye’nin ev sahipliği yaptığı ve ilk imzacısı 
olduğu İstanbul Sözleşmesinden siyasi ikti-
dar değişmemesine rağmen, imza çekilmek 
istemesinin nedeni ne? Sözleşmenin varlık 
nedeni ve düzenleme alanı bilindiği gibi ka-
dına yönelik şiddetin önlenmesi. Sözleşme-
deki bağlayıcı düzenlemelere rağmen resmi 
rakamlar kamuoyu ile hâlâ paylaşılmasa da 
sivil toplum örgütlerinin gazete haberlerin-
den derlediği bilgilere göre Türkiye’de kadı-

“Asıl soruyla 
başlayalım: 2011 
yılında Türkiye’nin 
ev sahipliği yaptığı 
ve ilk imzacısı 
olduğu Istanbul 
Sözleşmesinden 
siyasi iktidar 
değişmemesine 
rağmen, imza 
çekilmek 
istemesinin nedeni 
ne?  
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na yönelik şiddet böylesi bir düzenlemeyi rafa 
kaldırmayı gerektirecek şekilde tükenmek 
şöyle dursun artarak devam ediyor. Zaten 
Numan Kurtulmuş da bu “yaranın” kanamaya 
devam ettiğini belirtiyor. Üstelik pandemi ile 
birlikte sözleşmenin diğer bir önemli başlığı 
olan ev içi şiddetin dünya çapında arttığı bili-
niyor. Gelişmiş devletler bu konuda yeni ön-
lemler üzerinde çalışılıyor. Ulusal ve uluslara-
rası düzenlemelerin varlığına rağmen kadına 
yönelik ve ev içi şiddetin önlenememesinden 
korku duyuluyor. Bu durumda, Sözleşmeden 
çekilmek istenmesinin nedeni ülkede cinsiye-
te dayalı şiddetin sona ermesi ya da sona er-
meye başlaması değil.

Diğer bir ihtimal, sözleşme ve beraberindeki 
düzenlemelerin uygulamada yetersizliğinin 
görülmesi, daha iyi ve etkili düzenlemelerin 
yapılması için Sözleşme başta olmak üzere 
bu düzenlemelerin değiştirilme isteği olabi-
lir. Ancak iktidar partisi, aksine sadece İstan-
bul Sözleşmesinden çekilmekten bahsediyor, 
hatta ona uygun olarak yapılan düzenlemele-
rin “aşağı yukarı” tamam olduğunu söyleye-
rek şiddetle mücadeleye aynı şekilde devam 
edileceğini belirtiyor. Sözleşmeden çekil-
mek istenmesinin gerekçesi ise aile kuru-
munu olumsuz yönde etkilediği için halkın 
Sözleşmeden desteğini çekmesi. Ancak bu 
iddianın dayandırıldığı, araştırmalar ve so-
nuçları kamuoyu ile paylaşılmıyor. Bu araş-
tırmaların kamuoyu ile paylaşılmasının ne 
derece önemli olduğu ise kısa bir süre önce 
yine “halkın talebi” ile kaldırılmak istenen 
süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesine 
ilişkin olarak yapılıp kamuoyu ile paylaşılan 

“Sözleşmeden 
çekilmek 
istenmesinin 
gerekçesi ise 
aile kurumunu 
olumsuz yönde 
etkilediği 
için halkın 
Sözleşmeden 
desteğini çekmesi. 
Ancak bu iddianın 
dayandırıldığı, 
araştırmalar 
ve sonuçları 
kamuoyu ile 
paylaşılmıyor.  
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bir araştırmanın siyasi iktidarın söylediğinin 
aksine halkın büyük oranda yoksulluk nafa-
kasını desteklediğini ortaya koyması. Nafaka 
tartışmasında olduğu gibi, İstanbul Sözleş-
mesi konusunda da somut tepkiler, çoğu kez 
kimliği belirsiz hesaplardan yapılan sosyal 
medya paylaşımlarından ve Türkiye’nin gene-
lini temsil edemeyecek ölçüde radikal düşün-
celere sahip yayın organlarının yayınlarından 
ibaret. Öte yandan gerçekten Sözleşme ve de-
vamında yürürlüğe koyulan uygulamaların 
cinsiyete dayalı şiddeti önleyemediğinin ya 
da aile kurumuna zarar verdiğinin savunula-
bilmesi için önce bu düzenlemelerin gerekti-
ği gibi uygulanması gerekiyor. Sözleşmenin 
denetim organı GREVIO’nun Türkiye rapo-
runda belirtildiği gibi cinsiyete dayalı şiddet-
le mücadele konusunda önemli adımlar atılsa 
da uygulamada önemli eksikler söz konusu. 
Tam da bu nedenle, Türkiye’nin Sözleşmeden 
çekilmesi halinde kadına yönelik ve ev içi 
şiddet ile mücadele konusunda yeterli hukuki 
düzenlemeye sahip olduğu iddiası da olduk-
ça dayanaksız. Üstelik hukukun yürürlüğü ile 
etkinliği arasında önemli bir fark var. Yani 
hukuk kurallarının hayata geçirilmesi için 
kanunların hatta anayasanın varlığı yeterli 
değildir. Birer olması gerekene karşılık ge-
len hukuk kurallarının sonuç doğurabilmesi 
için oldurulması yani uygulama bulması ge-
rek. Uygulama ise siyasi iktidarın desteği ile 
mümkün. Buna rağmen; Sözleşmenin varlı-
ğında, tam anlamıyla uygulanmayan yasanın 
ve yönetmeliğin Sözleşme rafa kaldırıldıktan 
sonra uygulayacağını söyleniyor. Diğer yan-
dan, ilgili yasa olan 6284 de Sözleşmeye tepki 
gösteren aynı grupların hedefinde. Örneğin, 

“Birer olması 
gerekene karşılık 
gelen hukuk 
kurallarının sonuç 
doğurabilmesi için 
oldurulması yani 
uygulama bulması 
gerek. Uygulama 
ise siyasi iktidarın 
desteği ile 
mümkün. 
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Kurtulmuş’un sorun olarak gördüğü “top-
lumsal cinsiyet” ifadesi tanım şeklinde dahi 
olsa da bu yasada da var.

Bu durumda zaman içinde değişenin 
AKP’nin kadına yönelik ve ev şiddeti ön-
leme konusundaki politikası olduğu söyle-
nebilir mi? Belki de siyasi iktidar mevcut 
söyleminin aksine artık cinsiyete dayalı 
şiddeti mücadele gerektiren bir sorun ola-
rak görmüyor. Sözleşmenin imzalandığı 
tarih olan 2011 yılından bugüne AKP ik-
tidarının politikalarında önemli değişik-
likler olduğu düşünüldüğünde böyle bir 
belirleme çok da şaşırtıcı olmaz. Ama bu 
imza daha atıldığı tarihte pişman olunan 
bir imza. İstanbul Sözleşmesi tartışmasın-
da ısrarla yok sayılan Türkiye’deki feminist 
hareket, bu imzanın kaynağı ve asıl sahibi. 
Siyasi iktidarın sözleşmeye imza atmaktan 
istese de kaçınamadığının ispatı Sözleşme-
nin uygulama için gerekli siyasi desteğe hiç 
sahip olamaması. Siyasi iktidarın sözleşme-
den kurtulma çabası adım adım artsa da ilk 
andan beri mevcut. Siyasi iktidar imzanın 
hemen ardından 2012 yılında zorunlu ola-
rak hazırladığı 6284 sayılı yasada şiddetle 
mücadele çerçevesini “ailenin korunması” 
olarak değiştirilip sözleşmenin ekseninden 
çıkarıyor; yapılması gereken yasal düzen-
lemelerde önemli eksiklikler bırakılıyor; 
gerekli uygulama yönetmeliği ve oluşturul-
ması gereken kurumlar olabildiğince ötele-
niyor vb. Dolayısıyla Sözleşmenin sahip ol-
duğu desten başından itibaren siyasi değil 
toplumsal.

“Istanbul 
Sözleşmesi 
tartışmasında 
ısrarla yok sayılan 
Türkiye’deki 
feminist hareket, 
bu imzanın kaynağı 
ve asıl sahibi. 
Siyasi iktidarın 
sözleşmeye imza 
atmaktan istese de 
kaçınamadığının 
ispatı Sözleşmenin 
uygulama için 
gerekli siyasi 
desteğe hiç sahip 
olamaması. 
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Aslında bu süreçte sözleşmeye imza konul-
masının ancak feminist örgütlerin baskısı ile 
mümkün olması şaşırtıcı da değil. 2011’de 
AKP’nin muhafazakar demokrat siyaset sür-
dürme çabası içinde olduğu ilk dönem çoktan 
bitmiş; ekonomik krizle birlikte sertleştirilen 
neoliberal uygulamalarla birlikte AKP siya-
setinde demokrasinin gidip muhafazakarlı-
ğın kaldığı bir döneme girilmiştir. AB’ye giriş 
sürecinde bir kopuşu henüz gözü alamayan 
siyasi iktidar, sözleşmeye uluslararası kamuo-
yundaki görünümü açısından bir prestij rolü 
biçerek ülkesindeki feminist hareketin gücü-
nü hafife almıştır. Oysa aynı feminist hareket 
ülkede muhalefetin güçten düştüğü süreçler-
de bile örgütlüğünü korumuş, ortaya koydu-
ğu mücadele ile doksanlardan bu yana sadece 
AKP’ye değil, farklı siyasi iktidarlara medeni 
hukuk ve ceza hukuku gibi temel alanlarda re-
formlar yaptırabilmiş, global ve ulusal ölçekte 
siyasi bir öznedir. Bu noktada, LGBTİ+ ha-
reketinin rolünü ve cinsiyete dayalı şiddetin 
önlenmesi için kurulan ve o günden bu yana 
süren dayanışmanın etkisini de unutmamak 
gerek. İstanbul Sözleşmesine ilişkin mevcut 
tartışmalarda bir yandan sözleşmeye verdik-
leri destek nedeniyle bir yandan da geleneksel 
ailenin çözülmesi konusundaki kaygıları ar-
tırmak için sözleşme ile sürekli yan yana anı-
lan LGBTİ+’lar bakımından gerçekte Sözleş-
menin uygulamasının başından beri sorunlu 
olduğunun da altı çizilmeli. Siyasi iktidarın 
konuya yaklaşımını göstermek için sözleşme-
nin resmi Türkçe çevirisinde ev içi ifadesine 
aile içi olarak yer verilmesi bir tesadüf olma-
dığını belirtmek sanırım yeterli olur. Buna 
rağmen, Türkiye’de feminist ve LGBTİ hare-

“Istanbul 
Sözleşmesine 
ilişkin mevcut 
tartışmalarda 
bir yandan 
sözleşmeye 
verdikleri destek 
nedeniyle bir 
yandan da 
geleneksel 
ailenin çözülmesi 
konusundaki 
kaygıları artırmak 
için sözleşme ile 
sürekli yan yana 
anılan LGBTI+’lar 
bakımından 
gerçekte 
Sözleşmenin 
uygulamasının 
başından 
beri sorunlu 
olduğunun da altı 
çizilmeli. 
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ketinde katkısıyla gelişen hukuk mücade-
lesi neticesinde cinsiyete dayalı şiddetle 
mücadelede Sözleşmenin asıl metni çerçe-
vesinde sonuç alabilmek mümkündür.

Elbette, feminist ve LGBTİ hareketin bütün 
bu gücü ve çabasına rağmen İstanbul Söz-
leşmesinden imza çekmenin yine de siyasi 
iktidarın tasarrufunda olduğu söylenebi-
lir. Ancak, vasatın altındaki hukukçular-
dan aldıkları görüşler nedeniyle farkında 
olmasalar da feministlerin, LGBTİ+’ların 
ve hak savunucuların elindeki tek hukuki 
araç İstanbul Sözleşmesi değildir. Türkiye-
li feminist hukukçuların çabası ile Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi önüne taşınan 
Opuz davası sayesinde, mahkeme cinsi-
yete dayalı şiddete ilişkin bir içtihat oluş-
turmuş durumdadır. Üstelik uluslararası 
insan hakları belgeleri ve mekanizmala-
rı tarihsel toplumsal mücadelenin birer 
ürünüdür ve birbirlerinden bağımsız de-
ğildir. Bu nedenle, siyasi iktidarın ihtiyaç-
larına binaen yapılmak istenen ve ulusla-
rarası hukukun temel ilke ve normları ile 
örtüşmeyen her düzenleme uzun vadede 
zaten yoklukla maluldür. İçinden geçti-
ğimiz süreçte toplumsal muhalefetin her 
cephesinde endişe yaratan çok sayıda yeni 
düzenlemenin söz konusu olduğu düşü-
nüldüğünde, üzerinde kolaylıkla birleşi-
lerek dayanışmanın büyütüleceği zeminin 
yine bu ilke ve normlar olacağı açıktır. Ba-
roların bütün hukukçuları gururlandıran 
mücadelesi bunun en iyi örneğidir.

“Türkiyeli 
feminist 
hukukçuların çabası 
ile Avrupa Insan 
Hakları Mahkemesi 
önüne taşınan Opuz 
davası sayesinde, 
mahkeme cinsiyete 
dayalı şiddete 
ilişkin bir içtihat 
oluşturmuş 
durumdadır. Üstelik 
uluslararası insan 
hakları belgeleri 
ve mekanizmaları 
tarihsel toplumsal 
mücadelenin 
birer ürünüdür 
ve birbirlerinden 
bağımsız değildir. 
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Yaşam hakkını ‘oy’latmayı 
aklınızdan çıkarın!

Şimdi gerçekten bir kararın eşiğindeyiz. Devlet adaletle 
yönetilir prensibiyle mi yola devam edeceğiz ırkçı ve 
cinsiyetçi politikalarla yönetilen bir ülke mi olacağız? 
Eğer adaletle yönetmeyi seçiyorsa yöneticiler, bilinmeli 
ki adaletin temeli eşitliktir.

BERRİN SÖNMEZ
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Bir sorum var. Sorum Cumhurbaşkanı Er-
doğan’a ve hiç lafı dolandırmadan soraca-
ğım: İnsanlar canlı canlı yakılarak öldü-
rülsün mü istiyorsunuz?

Sadece Sayın Cumhurbaşkanı’nın değil bu 
soruyu duyan herkesin irkilerek “hayır” ce-
vabı vereceğine hiç şüphem yok. Lakin lafla 
hayır demek yetmez zira “hayır” cevabı bir 
duruşu ifade eder ve o duruşun gerektirdik-
leri var.

Neler mi?

Örneğin temel haklar oya sunulamaz ilkesi-
ni peşinen kabul etmeyi gerektir bu duruş. 
İnsanların yaşam hakkının ihlali ile sonuç-
lanan şiddet eylemlerine karşı tüm bireyleri 
koruyacak yasaları, uygulamayı gerektirir.

Ve bu zorunluk elbette hukuku tahfif eden 
beyanatlardan kaçınma yükümlülüğünü 
içerir. Anayasa’nın 90’ıncı maddesi doğ-
rultusunda uygulanması zorunlu olan İs-
tanbul Sözleşmesi için Anayasa’yı uygu-
lamakla yükümlü bir devlet yöneticisinin 
kurmaylarına “çalışın, gözden geçirin, 
halk istiyorsa kaldırın” talimatı verme lük-
sü olamaz çünkü yetki aşımına girer.

İnsan hakları hukuku çerçevesinde temel 
haklar, halkoyuna sunulamayacağı için bir 
Cumhurbaşkanı böylesi talimat verdiği 
yönündeki iddiaları tekzip etmediği tak-
dirde, onun anayasayı ve hukuku hafifse-
diği anlayışı yerleşir kamuoyunda. Nite-
kim öyle de oldu.

“Anayasa’nın 
90’ıncı maddesi 
doğrultusunda 
uygulanması 
zorunlu olan 
Istanbul 
Sözleşmesi 
için Anayasa’yı 
uygulamakla 
yükümlü bir devlet 
yöneticisinin 
kurmaylarına 
“çalışın, gözden 
geçirin, halk 
istiyorsa kaldırın” 
talimatı verme 
lüksü olamaz 
çünkü yetki 
aşımına girer.
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İstanbul Sözleşmesi, insan haklarına 
ilişkin hukuki manzumenin tamamla-
yıcılarından sayılacak bir uluslararası 
hukuk metni. Sözleşme şiddeti, insan 
hakları ihlali olarak tanımlayıp taraf 
devletlere dört temel görev yükler: Şid-
deti önle; şiddete uğrayanı koru; şiddet 
failini yargıla; şiddeti önleyecek politi-
kalar geliştir. Sorarım size bu dört temel 
görevin hangisi dine ve kültüre aykırı?

Sözleşmenin imzalanıp onaylanmasıyla 
Türkiye, bu temel yükümlülükleri yeri-
ne getirmeyi taahhüt etmiş oldu. Ancak 
yaklaşık altı yıldır yürürlükte olan söz-
leşme ve sözleşmeye dayalı şiddet yasası, 
etkin uygulanmadı. Etkin uygulanmayı-
şı, şiddetle mücadele alanında görevli 
kamu çalışanlarının işlerinin ihmaline 
yol açan kampanyalar ile yürütüldü. Ka-
ralama kampanyaları, yargı organını da 
etkileyerek adaletin tesisini engelledi.

Hak ihlali içeren saldırılarla sözleşmeyi 
imzalayan siyasetçiler, onaylayan parla-
menterler ve parlamentonun tüzel kişi-
liği hedef alındı. İlgili bakanlara yönel-
tilen akıl ve mantık dışı ithamlarla siyasi 
irade, sözleşme ve yasanın uygulanma-
sını önlemek için zaafa uğratıldı. Bu 
saldırılar Cumhurbaşkanı’na ve ailesine 
kadar uzandı. Karalama kampanyasının 
hedef aldığı siyasetçiler arasından ağız 
değiştirenler, İstanbul Sözleşmesi karşıtı 
açıklama yapanlar çıktı.

“Hak ihlali 
içeren saldırılarla 
sözleşmeyi 
imzalayan 
siyasetçiler, 
onaylayan 
parlamenterler ve 
parlamentonun 
tüzel kişiliği 
hedef alındı. Ilgili 
bakanlara yöneltilen 
akıl ve mantık dışı 
ithamlarla siyasi 
irade, sözleşme 
ve yasanın 
uygulanmasını 
önlemek için zaafa 
uğratıldı. 
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Yukarıda işaret ettiğim kulis haberi doğ-
rultusunda, saldırıların odağındaki bazı 
politikacılar gibi Sayın Cumhurbaşkanı 
da “saldırganlara boyun mu eğiyor, tes-
lim mi oluyor” sorusu cevaplanmaya 
muhtaç hale geldi. Ancak benim sorum 
bu değil. İnsanların canlı canlı yakılarak 
öldürülmesini isteyip istemediği, istemi-
yorsa böylesi vahşi şiddet olaylarını ön-
lemek için imzasıyla verdiği sözü tutup 
tutmayacağını merak ediyorum.

Bu ülkede birçok trans birey gibi Hande 
Kader de şiddet sonucu öldürüldü. Hem 
de canlı canlı yakılarak öldürüldüğünde 
İstanbul Sözleşmesi yürürlükteydi. An-
cak karalama kampanyası da başlamış-
tı. Herkesi tahkir ederek hedef gösteren 
kampanyanın etkisiyle kamu çalışanları 
görevlerini yerine getirmediği için dev-
let, verdiği sözlerin hilafına onu şiddet-
ten korumadığı için ağır işkenceyle öl-
dürüldü.

Sözleşmede yer alan toplumsal cinsiyet 
kavramı ve eşitlik ilkesini milli değer-
lere aykırı gibi gösterenlerce yürütülen 
bu kampanyalar İstanbul Sözleşmesi hü-
kümlerini çarpıtmak yoluyla toplumu 
ifsat ediyor. Toplumu fesada sürükleyen 
manipülatif iddialar karşısında insan 
haklarını dirayetle savunması beklenir 
politikacılardan, yöneticilerden.

Sözleşmenin taraf devletleri, ülkelerin-
deki tüm bireyleri şiddetten koruma 
görevini yerine getirirken ayrımcılıktan 

“Bu ülkede 
birçok trans birey 
gibi Hande Kader 
de şiddet sonucu 
öldürüldü. Hem de 
canlı canlı yakılarak 
öldürüldüğünde 
Istanbul Sözleşmesi 
yürürlükteydi. 
Ancak karalama 
kampanyası da 
başlamıştı. 
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uzak, eşitlikçi uygulamalara yönelten 
amir hükmü, kampanyalarda çarpıtılı-
yor. Bürokrasi, kolluk, yargı ve siyaset 
bu çarpıtma karşısında direnç göster-
mekle yükümlü. Çünkü sözleşme her 
bireyi şiddetten koru derken onlar söz-
leşmenin eşcinselliği meşrulaştırdığını 
iddia ediyorlar. Yok böyle bir şey. Şid-
detten korumak onaylamak değildir. 
Ancak sözleşmeye karşı çıkmak dev-
let, bu bireyleri şiddetten korumasın 
demektir. Hande Kader’in yakılarak 
öldürülmesini onaylamaktır. Kadın-
lar, çocuklar ve LGBTİ bireylerin oluş-
turduğu geniş kesimin yani toplumun 
yarıdan çok fazlasının yaşam hakkını, 
marjinal bir grubun onayına sunmak-
tır, İstanbul Sözleşmesi karşıtlarına 
teslimiyettir.

 
Din, kültür gibi değerler sözleşme kar-
şıtlarınca araç olarak kullanılıyor. Din, 
kadınların, çocukların, LGBTİ bireyle-
rin erkek şiddeti karşısında yalnız, sa-
vunmasız, kimsesiz ve çaresiz bırakıl-
masını emretmez. İnsanların yakılarak 
öldürülmesini değil yaşatılmasını em-
reder din. “İnsanı yaşat ki devlet yaşa-
sın” düsturunu haiz bir kültür, bireyle-
rin şiddet karşısında yalnız bırakılması 
için gerekçe oluşturmaz. Ancak çarpıt-
malarla toplumu fesada uğratmayı se-
çenler her türlü tezviratı kullanmaktan 
da kaçınmazlar bilindiği gibi.

“Din, kültür gibi 
değerler sözleşme 
karşıtlarınca araç 
olarak kullanılıyor. 
Din, kadınların, 
çocukların, LGBTI 
bireylerin erkek 
şiddeti karşısında 
yalnız, savunmasız, 
kimsesiz ve çaresiz 
bırakılmasını 
emretmez. 
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Şimdi gerçekten bir kararın eşiğinde-
yiz. Devlet adaletle yönetilir prensi-
biyle mi yola devam edeceğiz ırkçı ve 
cinsiyetçi politikalarla yönetilen bir 
ülke mi olacağız? Eğer adaletle yönet-
meyi seçiyorsa yöneticiler,bilinmeli ki 
adaletin temeli eşitliktir. Sosyal var-
lık olan insanın, toplum hayatındaki 
varlığını cinsiyetiyle değil salt insan 
haklarıyla eşit kabul etmek anlamı-
na gelen toplumsal cinsiyet eşitliği, 
bu adaletle yönetme yükümlüğünün 
ayrılmaz parçası olarak görülmeli. 
Cinsiyetçi, erkek üstünlüğünü temel 
prensip kabul eden yönetim anla-
yışları tıpkı ırkçı yönetim anlayışları 
gibi topluma zulümdür. Bilindiği gibi 
“zulm ile âbâd olanın akıbeti berbâd 
olur” uyarısı de kültürümüze ait.

Baştaki sorum baki ve zulm ile adalet 
arasındaki seçim de iktidarın elinde. 
Toplumun yarıdan fazlasının şiddet-
ten korunması, yaşam hakkının gü-
vence altına alınması mı yoksa insan-
lık, akıl ve mantık dışı hezeyanlarla 
şiddeti pekiştirmek isteyenlerin ev-
hamları mı siyasete yön verecek, gö-
relim.

“Baştaki sorum baki 
ve zulm ile adalet 
arasındaki seçim 
de iktidarın elinde. 
Toplumun yarıdan 
fazlasının şiddetten 
korunması, yaşam 
hakkının güvence 
altına alınması 
mı yoksa insanlık, 
akıl ve mantık 
dışı hezeyanlarla 
şiddeti pekiştirmek 
isteyenlerin evhamları 
mı siyasete yön 
verecek, görelim. 
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İstanbul Sözleşmesi’ndeki 
cinsel yönelim hakkı

insan hakkıdır

Avrupa Birliği perspektifinden çıkarsak, Istanbul 
Sözleşmesi kaldırılacak ve LGBTIQ+ bireyler ve onları 
savunan sivil toplum üyeleri bir anda “terörist” mi 
sayılacak? Devlet cinsel sağlık ve inanç sağlığı adına 
teröristleri toplamaya başlarken, adları üstünde 
bilimsel unvan taşıyan kişiler bu duruma destek 
verecek!

TENNUR KOYUNCUOĞLU
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Son günlerde satır altı açıklamalarla, “Av-
rupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi’nin” 
(Sözleşme veya İstanbul Sözleşmesi) ülke-
miz değerlerine uymadığı, Batı kültürünün 
zorlaması bir düzenleme olarak, kaldırıl-
ması gerektiği ifade edilmektedir. Somut 
bir örnek olarak, Ankara Sosyal Bilimler 
Üniversitesi öğretim üyelerinin Instagram 
yayınında kullandıkları ifadeler gösterebi-
lecektir. Doç. Dr. Emir Kaya, nefret söyle-
miyle ilişki kurarak;

“Türkiye’nin taraf olduğu, imzaladığı hiçbir 
uluslararası sözleşmede, yerli mevzuatımız-
da buna atıf ve cevaz açıktan asla yoktur” 
açıklamasında bulunmaktadır. Türkiye’nin 
2011 yılında imzaladığı İstanbul Sözleşme-
si’ni hatırlatan Kaya, “Sözleşmede cinsel 
eğilimler geçmiyor. Bu sözleşmenin üçün-
cü maddesinde iki kelime cinsel yönelim. 
Buna atıfla LGBT aktivistleri bizim cinsel 
yönelimimiz budur diye hukuki alt yapı 
oluşturuyorlar. Bu, hukukun istismarıdır. 
Çünkü siz heteroseksüel de olsanız TCK 
226’da müstehcenlik suçu vardır. Siz hete-
roseksüel de olsanız onu toplumsal alanda 
dışa vuramazsınız, suçtur” demektedir.1

Prof. Dr. Asım Yapıcı’nın, “İstanbul Söz-
leşmesi’nde hukuk istismarına neden olan 
tabir neden çıkarılmıyor? Devletimiz bunu 
görmüyor mu? Ve İstanbul Sözleşmesi’nin 
Eğitim başlıklı 14’üncü maddesinde top-
lumsal klişelerden arındırılmış toplumsal 
cinsiyet rollerinin müfredatlara dahil edil-
1-https://www.gazeteduvar.com.tr/gun-
dem/2020/04/30/asbu-ogretim-uyelerinden-lgbti-bi-
reylere-nefret-soylemi/

“Türkiye’nin 
2011 yılında 
imzaladığı 
Istanbul 
Sözleşmesi’ni 
hatırlatan Kaya, 
“Sözleşmede 
cinsel eğilimler 
geçmiyor. Bu 
sözleşmenin 
üçüncü 
maddesinde iki 
kelime cinsel 
yönelim. Buna 
atıfla LGBT 
aktivistleri 
bizim cinsel 
yönelimimiz 
budur diye 
hukuki alt yapı 
oluşturuyorlar. 
Bu, hukukun 
istismarıdır. 
Çünkü siz 
heteroseksüel de 
olsanız TCK 226’da 
müstehcenlik 
suçu vardır. Siz 
heteroseksüel 
de olsanız onu 
toplumsal alanda 
dışa vuramazsınız, 
suçtur” 
demektedir.
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mesi hükmü de var. Buna ne diyorsunuz?” 
sorusuna karşılık olarak da “Türkiye Av-
rupa Birliği’nin ekseninden yavaş yavaş 
çıkıyor, bu LGBT+ aktivistlerinin terör 
örgütü olarak adlandırılmasının önünde 
hiçbir engel yok” diye yanıt vermektedir 
Kaya. Yapıcı ise, “Devletlerin toplumun 
beden sağlığını, ruh sağlığını koruma şeyi 
gibi cinsiyet sağlığını ve inanç sağlığını fa-
lan korumak gibi görevleri de vardır yani” 
diye eklemektedir.

Avrupa Birliği perspektifinden çıkarsak, 
İstanbul Sözleşmesi kaldırılacak ve LGB-
TİQ+ bireyler ve onları savunan sivil top-
lum üyeleri bir anda “terörist” mi sayıla-
cak? Devlet cinsel sağlık ve inanç sağlığı 
adına teröristleri toplamaya başlarken, 
adları üstünde bilimsel unvan taşıyan ki-
şiler bu duruma destek verecek!

Nereden bakarsak bakalım, bu değerlen-
dirmelerde hukukun çarpıtıldığını gör-
mekteyiz. Öncelikle, Sözleşmede “cinsel 
yönelim” sözcüğünün doğru yazım yeri 
ile başlayalım. Söyledikleri gibi 3’üncü 
madde değil, 4’üncü maddenin 3’üncü 
fıkrasından söz edilmektedir. Sözleşme-
nin 4’üncü maddesi “Temel Haklar, Eşit-
lik ve Ayırım Gözetmeme” başlığını taşır. 
Aslında bu haklar Sözleşmeden ayrı ola-
rak, doğrudan Anayasa’da düzenlenmiş-
tir. “Cinsel yönelim” ve buna ilişkin hak 
kavramını İstanbul Sözleşmesi’nin 4’üncü 
maddesinin 3’üncü fıkrası ile sınırlı tut-
mak büyük yanlıştır.

“Avrupa Birliği 
perspektifinden 
çıkarsak, Istanbul 
Sözleşmesi 
kaldırılacak ve 
LGBTIQ+ bireyler ve 
onları savunan sivil 
toplum üyeleri bir 
anda “terörist” mi 
sayılacak? 
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Anayasa’nın özü bireyin temel haklarını 
içerir. Anayasal temel haklar olan beden 
dokunulmazlığı, kadın erkek eşitliği, ay-
rımcılık yasağı ve kişilik haklarının hepsi 
bir arada cinsel yönelim hakkının varlı-
ğını destekler. Türk Medeni Kanunu’nun 
23’üncü ve 24’üncü maddeleri de kişinin 
vazgeçilmez haklarını vurgulamaktadır. 
İnsanın değerine, onuruna ve insanca ya-
şamasına dayanır. Beden bütünlüğü ve 
kişilik hakkı başka bir birey tarafından 
zedelenen kimse, haksız saldırılara karşı 
devletçe korunur. Saldırı devletten gelir-
se, devlet bireyin insan hakları ihlal etmiş 
olur. En basitinden alalım, kişilik hakkı 
kapsamında sayılan, örneğin kişinin fo-
toğrafı üzerindeki hakkı, bedeni üzerin-
deki hakkı gibi “cinsel yönelim” hakkı da 
insan hakkıdır.

Sağlık hakkını ele alalım. Bireyin sağlığı 
fiziksel, sosyal, ekonomik ve biyolojiktir. 
Biyolojik sağlık, bedensel ve ruhsal sağlık 
olarak bir bütündür. Cinsellik zorlanamaz 
ve kişiye özgülenir. Kendini ifade özgür-
lüğü kapsamında müstehcenliğe girmez. 
Bireyin kendini tamamen iyilik içinde 
hissetme hakkıdır. Hem bireysel anlamda 
dokunulmaz hem de kamusal katkı görme 
hakkıdır. Anayasal kapsamda en büyük 
katkı ise şiddetten korunma hakkı olarak 
ortaya çıkar.

Hilal Kaplan’ın bir köşe yazısından bu an-
lamda söz edebiliriz2;

2-https://www.sabah.com.tr/yazarlar/hilalkap-
lan/2020/05/02/ailenin-kaderi-bir-sozlesmeden-ote

“Sağlık hakkını 
ele alalım. Bireyin 
sağlığı fiziksel, 
sosyal, ekonomik 
ve biyolojiktir. 
Biyolojik sağlık, 
bedensel ve ruhsal 
sağlık olarak bir 
bütündür. Cinsellik 
zorlanamaz ve 
kişiye özgülenir.  
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“İstanbul Sözleşmesi’nin eşcinselliği teş-
vik ettiği gibi garip bir iddia var. Sebebi 
de şiddetten korunması gereken grupları 
sayarken insanlara “cinsel yönelim”lerin-
den ötürü de şiddet uygulanamayacağını 
beyan etmesi. Devletimizin imzası olan 
bir sözleşmede, beraberinde eşcinsel ha-
reketin arzu ettiği söylemsel bir kalıbın 
geçmesi bence de rahatsızlık verici. Zira 
zaten her siyasi mücadelenin temeli önce 
kavramlarla atılır. Fakat bu kavramın sa-
dece şiddetten korumaya yönelik olduğu 
gerçeğini ıskalamamak gerekiyor. Ayrıca 
kişi ister heteroseksüel, ister eşcinsel ol-
sun; devletin her hâlükârda vazifesi va-
tandaşını şiddetten korumaktır. Bu yü-
kümlülüğü yerine getirmek, sözleşmeden 
bağımsız bir sorumluluktur. Yazı dizisinin 
ilk iki bölümünde bahsettiğim sebeplere 
bakarsanız, sözleşme bu minvalde eşcin-
selliği teşvik eden ilk 10 sebep içine bile 
girmez”.

Yazıda düzenlemenin amacının şiddetten 
korunmak olduğu belirtilirken, “rahatsız-
lık” ifadesinin kullanılması dikkat çekici 
bir çelişkidir. Çünkü İstanbul Sözleşmesi 
aile içindeki şiddeti anayasal temel haklar 
açısından ele alırken bu şiddetin “cinsel 
yönelim” üzerinden de geleceğini göstere-
rek temel haklar açılımına örnek göster-
miş olur, o kadar. Ülkenin yerel mevzua-
tı ile de uyumludur. Sözleşme eşcinsellik 
bakımından hiçbir değer yargısı taşımaz 
sözel olarak da yer vermez.

“Yazıda 
düzenlemenin 
amacının şiddetten 
korunmak olduğu 
belirtilirken, 
“rahatsızlık” 
ifadesinin 
kullanılması dikkat 
çekici bir çelişkidir. 
Çünkü Istanbul 
Sözleşmesi aile 
içindeki şiddeti 
anayasal temel 
haklar açısından 
ele alırken bu 
şiddetin “cinsel 
yönelim” üzerinden 
de geleceğini 
göstererek temel 
haklar açılımına 
örnek göstermiş 
olur, o kadar. 
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Benzer şekilde “6284 sayılı Ailenin Korun-
ması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Yasa” da şiddete karşı mücadele nokta-
sında anayasal temel haklara dayanmaktadır 
ve yasanın dayandığı temel ilkeler içerisin-
de İstanbul Sözleşmesi de vurgulanmakta-
dır (Madde 1/2-a). Yasa, kadının korunması 
açısından önlem alma yükümünü yerine ge-
tirmeyen devletin uyarılmasına hizmet eder. 
Devlet Yargı Reformu Strateji Belgesi’yle ta-
ahhüt ettiği, hukuksal koruma sigortasıyla 
şiddet gören kadına ücretsiz avukata danış-
ma hakkını tanımadıkça, şiddet konusu kısır 
tartışmalarla sürüp gidecektir.3

Cinsel yönelim ifadesi ve İstanbul Sözleşmesi 
ile yaşanan tartışmalara ışık tutmak açısın-
dan belirtmek gerekir ki; ülkemiz uygula-
masında asıl rahatsızlık “toplumsal cinsiyet” 
konusundadır. Toplumsallık “cinsiyeti” ikiye 
böler. Bir anlamı bireyin biyolojik yapısına 
özgülenen cinsellik olurken, öteki anlamı 
sosyallik kazanarak, toplumsal hale bürünür. 
Toplumsal cinsiyet toplumu gerçek insandan 
dışlar, “rollere” böler. Kadın ve erkekten ayrı 
roller oynamaları beklenir. Sosyal alanda er-
kek ve kadını ayrıştırır, insan olarak eşit var-
lıklar olmalarını önler. Toplumsal cinsiyet 
doğal değildir, sosyal ve kültürel etmenlerle 
inşa edilmiştir.4 Toplumsal cinsiyetin temeli 
heteroseksüel aileye dayanır. Erkek eksik, ka-
dın eksik birbirlerini farklılıklarını tamamla-
mak zorundadırlar. Çünkü erkeğe baskınlık, 
kadına itaat rolü verilmiştir.

3-Koyuncuoğlu, Hikmet/Tennur, Hukuksal Koruma Sigor-
tası, Seçkin Yayınevi, 2020
4-Koyuncuoğlu, Tennur, Sistematik Şiddete karşı Bir Adalet 
Savunusu, TBB Yayınları, 2019

“Cinsel 
yönelim ifadesi 
ve Istanbul 
Sözleşmesi 
ile yaşanan 
tartışmalara ışık 
tutmak açısından 
belirtmek gerekir 
ki; ülkemiz 
uygulamasında 
asıl rahatsızlık 
“toplumsal 
cinsiyet” 
konusundadır. 
Toplumsallık 
“cinsiyeti” ikiye 
böler.  
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Bu ailenin şiddete açık bir yapısı vardır. Ka-
dının ezilmesine yol açar. AKP iktidarı dö-
neminde aile içi şiddet zirveye ulaşmıştır. 
Hakkını arayan kadın açıkça şiddet görmek-
tedir. Batı kültüründe bu ayrışma yüzyıllar 
süren hak mücadeleleri sonucunda erkek/
kadın arasında eşitlik sağlanmıştır. Türki-
ye’de kadın/erkek eşitliği istenmemektedir. 
Bu nedenle aile içi şiddeti ortadan kaldır-
mak amacında olan İstanbul Sözleşmesi ya-
dırganmakta, toplumsal cinsiyeti dayatmak 
adına olumsuzlaştırılmaktadır. Bu çabalar 
boşunadır. Zinada eşitlik sağlanmış, sıra ya-
saların çıkarılmasına karşı uygulanmayan 
şiddet gören ailede bireylerin eşitliğine gel-
miştir. Gerisi politik bahanelerdir.

Tüm bu durumu dikkate almayan Diyanet İş-
leri Başkanlığı’nın Anayasa’nın 136’ncı mad-
desinin açıkça dışına çıkacak şekilde siyaset 
yapması da kabul edilemez. Rol ayırımına 
dayanan toplumsal cinsiyeti savunamaz. Bu 
nedenle kadını itaate zorlaması, yasaları hiçe 
sayarak, kadın erkek ayrımcılığı yapması, 
kadının evlenme yaşını reşit olmayan ço-
cukluk dönemine çekmesi, kadının tecavüz 
failiyle evlendirilmesine ilişkin yasa teklifi 
veya tasarılarına karşı çıkmaması toplumsal 
sağduyuya ve yasalara aykırıdır.

2019 yılında İslamofobi’nin (İslam korkusu) 
bir insan hakları sorunu olduğunu söyleyen 
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sözleri 
hukuk devleti ilkesinden kopuşu açıkça göz-
ler önüne sermektedir;

“Tüm bu 
durumu dikkate 
almayan 
Diyanet Işleri 
Başkanlığı’nın 
Anayasa’nın 
136’ncı 
maddesinin açıkça 
dışına çıkacak 
şekilde siyaset 
yapması da 
kabul edilemez. 
Rol ayırımına 
dayanan 
toplumsal 
cinsiyeti 
savunamaz. 
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“Anne olmayı devreden çıkaran bir ka-
dın ve baba olmayı devreden çıkaran bir 
erkek tasavvuru fıtrata, yaradılışa aykırı 
bir sapkınlıktır ve tarih boyunca bütün 
inançlar tarafından hem reddedilmiş 
hem de lanetlenmiştir. Yani annelik ve 
babalıktan vazgeçen cinslerin birbiriyle 
evlenmelerine varıncaya kadar ileri götü-
rülen bu iş, bütün insanlığın meselesidir, 
sadece Müslümanların meselesi değil. Bu 
yüzden çocuklarımızı, gençlerimizi sap-
kın anlayışlara karşı eğitmek, bilinçlen-
dirmek ve korumak hepimizin vazifesi-
dir.”5

Hukuk kuralları yasa koyucu tarafından 
kadın-erkek fıtratına göre koyulmaz, in-
san haklarına göre bir düzenleme içerir. 
Bunun yanında insan haklarının etkin 
korunduğu bir ortamda İslam korkusu 
da olmayacaktır. Önemli olan insan hak-
larını sonuna kadar korumaktır. İnsan 
hakları kapsamındaki “din ve vicdan öz-
gürlüğü” İslam dinine inananların hak-
larının da en büyük güvencesidir. Bu da 
hukuk düzenlemeleri içerisinde ve hu-
kuk devleti ilkesine sadık kalınarak elde 
edilebilecek bir gayedir.

Erbaş, 2020 Ramazan Ayı cuma günü 
hutbede konuyu daha da genişletmiştir:6

5-https://tr.euronews.com/2019/07/02/video-diya-
net-isleri-baskani-erbastan-lgbti-aciklamasi-yaradili-
sa-aykiri-sapkinlik
6-https://onedio.com/haber/-es-cinsellik-hastalik-
tir-diyen-tip-doktorunun-homofobik-aciklamasi-
na-sosyal-medyadan-tepki-yagdi-904037

“Hukuk kuralları 
yasa koyucu 
tarafından kadın-
erkek fıtratına göre 
koyulmaz, insan 
haklarına göre bir 
düzenleme içerir. 
Bunun yanında 
insan haklarının 
etkin korunduğu 
bir ortamda 
Islam korkusu da 
olmayacaktır. 



26

“Ey insanlar. İslam, zinayı en büyük haram-
lardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği la-
netliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları 
beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesi-
dir bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan 
gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami lite-
ratürdeki ismi zina olan bu büyük haramın 
sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. 
Geliniz bu tür kötülüklerden insanları ko-
rumak için birlikte mücadele edelim”

Hatırlanmalıdır ki, zina hukuk kurallarıyla 
çözülmüş, sıra eşcinsellik konusunda hukuk 
kurallarının düzenlenmesine gelmiştir. Var 
olanı yok saymak, yalnızca gözleri kapatmak 
ile mümkün olabilir. İnsan hakları evrenseldir, 
kendimizi dünyadan ve insan hakları gelişi-
minden soyutlayamayız, kendimizi ülkemize 
hapsedemeyiz.

Konuya ilişkin evrensel boyutta ortaya 
çıkan sorun ise, klasik aile yapısının gü-
nümüzde çıkmazda olduğu gerçeğidir. 
Erbaş’ın dediğinin aksine “Anne olmayı 
devreden çıkaran bir kadın ve baba olmayı 
devreden çıkaran bir erkek tasavvuru” aile 
olma kavramını bir insanlık sorunu olarak 
ortaya çıkarmıştır. Bir sorun nedenlerine 
inmeden yok edilemez. Mesele şiddetin 
önüne geçmektir.

Müslüman dünya ülkeleri içinde Türkiye 
kadına şiddet sayımında eşi veya birlikte 
yaşadığı kişilerden fiziksel ve cinsel şidde-
te maruz kalma konusunda yüzde 41,9 ile 
başı çekmektedir. 7 İnsaf, toplumsal cinsiyet 
7-https://www.ensonhaber.com/galeri/kadina-siddet-
te-turkiye-basi-cekiyor#4

“Hatırlanmalıdır 
ki, zina hukuk 
kurallarıyla 
çözülmüş, sıra 
eşcinsellik 
konusunda hukuk 
kurallarının 
düzenlenmesine 
gelmiştir. Var 
olanı yok saymak, 
yalnızca gözleri 
kapatmak ile 
mümkün olabilir.  
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baskısının yarattığı bu şiddeti görmeden 
işi sapkınlığa havale etmek çözüm müdür?

Ankara Barosu’nun, Diyanet İşleri Başkan-
lığı’nın yukarıda yer alan ifadelerine yöne-
lik olarak 26.04.2020 tarihli açıklamasında 
yer alan eleştirileri de “şiddeti önlemek” 
amacı ekseninde hukuksal bir zeminde 
değerlendirilmelidir. Zira Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın hukuk dışı söylemleri, top-
lumsal hassasiyet yaratmıştır. Oysa hukuk 
düzeni içinde bu korkuya gerek yoktur. 
Ankara Barosu hukuken haklıdır. Bir arada 
yaşayan insanları linç etmeye varacak bir 
tehlikeyi işaret etmiştir. İnançları korumak 
isteyerek, hukuk devleti olmanın yanıtıdır 
bu. Ne yazık ki, karşılıklı suç duyuruları ile 
toplum gereksiz yere gerginleştirilmiştir.

Oysa dinle hukuk karşı karşıya getirilemez. 
Din ibadet, dayanışma ve ahlak kuralla-
rıyla hukuku sarmalarken, hukuk zorun-
lu kurallarla ceza ve hukuksal yaptırımları 
uygular. Bir başka görevi de uyuşmazlıklar, 
suçlar ortaya çıkmadan toplumsal heze-
yanları bastırmak, insan hakları bağlamın-
da şiddeti engellemektir.

Cinsellik bir doğa gizidir. Anayasa kapsa-
mında temel haklar arasındadır. İstanbul 
Sözleşmesi, ülkemizde imzalanan ve bu-
günkü suni tartışmaların aksine Türkiye 
Cumhuriyeti’nin hiçbir çekince belirtme-
den ilk imzacısı olduğu bir uluslararası 
sözleşme olarak onurumuzdur!

“Cinsellik bir 
doğa gizidir. 
Anayasa 
kapsamında temel 
haklar arasındadır. 
Istanbul 
Sözleşmesi, 
ülkemizde 
imzalanan ve 
bugünkü suni 
tartışmaların 
aksine Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
hiçbir çekince 
belirtmeden ilk 
imzacısı olduğu 
bir uluslararası 
sözleşme olarak 
onurumuzdur. 
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KADEM 
‘#erkekleryerinibilsin’i 

neden sevmedi?
KADEM’in ataerkiyi anaerkiye çevirme akımından 
niçin hoşlanmadığı gayet açık. Kadının insan 
hakları mücadelesinin en temel kavramı olan 
eşitlik anlayışından farklı bir bakış açısı taşıyor 
olabilirler; fakat kadının toplumda nasıl ikinci cins 
olarak görüldüğünü apaçık ortaya koyan ve ciddi bir 
farkındalık yaratan bu akımı alkışlamak yerine karşı 
duruş sergilemek, kadınların tarihler boyu edindiği 
birikimi baltalamaya çalışmaktan başka bir anlam 
taşımaz.

TUBA TORUN



29

Yakın zamanda büyük bir ilgiyle karşıla-
nan ataerkiyi anaerkiye çevirme akımı-
na belki de tek tepki KADEM’den geldi. 
Şöyle bir açıklama yaptılar Twitter he-
saplarından: “Adalet ve hakkaniyet öl-
çüsünde kadın ve erkeğin toplum için-
deki varlığı, karşılıklı saygı ve anlayıştan 
geçer. Bir empati vurgusu olarak ortaya 
çıkan #erkekleryerinibilsin akımı inan-
dığımız değerleri zedeleyecek boyuta 
ulaşmıştır. Bu durumu kınıyor ve redde-
diyoruz.”

Tabii, eşitliğe inanan herkesin ilk tepkisi 
“KADEM bu durumdan rahatsız olmuş-
sa demek ki çok doğru bir şey yapmışız, 
devam” şeklinde oldu.

Kadın örgütleri böyle durumlarda, ka-
dınlar için emek veren topluluklara ‘kar-
şı’ beyanlarda bulunmaz; çünkü kadın 
mücadelesine zarar vermek istemezler. 
Çok da haklıdırlar. Dolayısıyla, bu ko-
nuda hemen hemen hiçbir kadın örgütü 
bir açıklama yapmadı. Bireysel görüşler 
elbette beyan edildi.

Daha ziyade siyasi bir kuruluş olduğunu 
düşündüğüm KADEM’in kadın hareke-
tinde nerede ve nasıl konumlandığını, 
vermiş oldukları bu tepkinin kadının in-
san hakları mücadelesine nasıl bir zarar 
verdiğini/vereceğini en azından kaba 
hatlarıyla açıklamayı tamamen bireysel 
bir sorumluluk sayıyorum.

“Kadın örgütleri 
böyle durumlarda, 
kadınlar için emek 
veren topluluklara 
‘karşı’ beyanlarda 
bulunmaz; çünkü 
kadın mücadelesine 
zarar vermek 
istemezler. Çok da 
haklıdırlar. 
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Açılımı, Kadın ve Demokrasi Vakfı 
olan KADEM (K“ADEM” şeklinde yo-
rumlayanlar da var), birçokları tarafın-
dan halen anlaşılabilmiş bir yapı değil. 
Kadına yönelik şiddete karşı oldukla-
rını dile getiriyorlar ki bu gayet güzel. 
Peki kadının insan hakları mücadelesi-
nin temel ilkesi olan “eşitlik”ten mi yola 
çıkıyorlar? Tam olarak yapmak istedik-
leri nedir? Bunu ancak şahit oldukları-
mızdan okuyabiliriz.

2013 yılında kurulan KADEM; kadın-
ların, öz değerlerini koruyarak demok-
ratik haklarının bilincinde olmaları 
amacıyla kurulduğunu beyan eden bir 
vakıf. Bu noktada sorulması gereken 
soru “öz değerler”in ne olduğu elbette. 
Vakfın Başkanı Dr. Saliha Okur Güm-
rükçüoğlu, Sabah gazetesine vermiş 
olduğu demecinde; “Bizler KADEM 
olarak sağlıklı nesillerin ve güçlü top-
lumların yaradılış fıtratımıza uygun 
olarak kadın ve erkekten müteşekkil 
ailelerle oluşacağına, çoluk çocuk ayırt 
etmeden alternatif zorlamaların nesli 
ifsada ve dolayısıyla gelecekte yok ol-
maya sebep olacağına inanıyoruz.” di-
yor. İstanbul Sözleşmesi’nin toplumsal 
cinsiyet “yorumundan” şikayetçiler ha-
liyle; “Düşüncesizce istismar edilen bu 
çocuklar, haklarını savunma adı altın-
da cinsiyetsizlik söylemlerine malzeme 
oluyor. Hatta bu kavramların ifsadı bazı 
uluslararası anlaşmaların yanlış yo-
rumlanmasına da sebep oluyor. İstan-
bul Sözleşmesi bunlardan biri. Cinsiyet 

“2013 yılında 
kurulan KADEM; 
kadınların, öz 
değerlerini koruyarak 
demokratik 
haklarının bilincinde 
olmaları amacıyla 
kurulduğunu beyan 
eden bir vakıf. Bu 
noktada sorulması 
gereken soru “öz 
değerler”in ne 
olduğu elbette.
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kadın ve erkektir, zorlama formlardan 
bahsetmez. Dolayısıyla sözleşme üçün-
cü bir tür oluşturmaya veya eşcinselli-
ği meşrulaştırmaya yönelik herhangi 
bir anlam ya da bu yönde bir hüküm 
içermemektedir” diyor ve “Dinimize ve 
örflerimize aykırı hükümler içermekte-
dir” diye de ekliyor.

Burada İstanbul Sözleşmesi’nin, yazıl-
dığı evrensel toplumsal cinsiyet eşitliği 
bağlamından koparılmaya çalışıldığını 
görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi, “toplum-
sal cinsiyete dayalı kadına yönelik şiddet”i 
önleyebilmek için alınması gereken ted-
birlerin hepsini yoruma gerek kalmaksı-
zın açıkça düzenler. KADEM, “Kadının 
biyolojik cinsiyetinden kaynaklı şiddetin 
karşısındayız” diyerek, toplumsal cinsi-
yetle ilgilenmediğini de açıklamış oluyor 
bir nevi. Kendini kadına yönelik şiddete 
karşı mücadele eden bir STK olarak ta-
nımlayan bu vakfın esas kaygısının, eğer 
kadın ve erkekten başka bir cinsiyet oldu-
ğu kabul edilirse, nüfusun yaşlanacağın-
dan ibaret olması ne acı.

Diğer yandan, esas kaygılarının genç 
nüfus olduğunu da saklamıyorlar as-
lında. Düzenledikleri 5’inci Toplumsal 
Cinsiyet Adaleti Kongresi’nin tema-
sı “Demografik Dönüşüm ve Kadın”dı 
örneğin. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık 
sık KADEM’de konuşmalar yapıyor ve 
bildiğimiz üzere üç çocuk (son zaman-
larda beş oldu) talebini her fırsatta dile 
getiriyor. Örneğin, bir 8 Mart konuşma-

“Kendini kadına 
yönelik şiddete 
karşı mücadele 
eden bir STK olarak 
tanımlayan bu vakfın 
esas kaygısının, eğer 
kadın ve erkekten 
başka bir cinsiyet 
olduğu kabul 
edilirse, nüfusun 
yaşlanacağından 
ibaret olması ne acı. 
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sında şöyle diyor: “Zaman zaman en az üç 
çocuk diyorum, birileri rahatsız oluyor. 
Rahatsız olanlar bu millete düşman ol-
dukları için rahatsız oluyorlar. Bir milleti 
millet yapan ailedir. Biz bu milleti güçlü 
kılarsak, nüfusumuzu dinamik, genç nü-
fusumuzu arttıracak olursak inanın Batı 
bizim yükselişimiz karşısında çok kaça-
cak delik arar”. Evet, çok çocuğu, genç 
nüfusu yalnızca ekonomik büyüme için 
istemiyor; oy potansiyeli ve dolayısıyla ik-
tidarının bekası için de istiyor. İsteyebilir 
tabii, herkes bir şey ister. Fakat bu istekler 
kadınların kazanılmış haklarına ve eşitlik 
taleplerine gelip dayandığında sorun olur 
elbette. Kaldı ki, ekonomi nicelikle değil, 
nitelikle büyür. Bunu zaten biliyor olma-
ları lazım.

KADEM, düzenli şekilde “Uluslararası 
Toplumsal Cinsiyet ve Adalet Zirvesi”ni 
(son yıllarda “kongre”ye dönüştürüldü 
sanırım) düzenliyor. Yukarıda belirttiği-
miz üzere; insan haklarının en temel üç 
kavramından biri olan ve kadının insan 
hakları mücadelesinin en temel kavramı 
olan “eşitlik” kavramını “adalet”le değiş-
tiriyorlar. Örneğin önceki Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan 
Kaya bu zirvelerden ikincisinde yaptığı 
konuşmada “Eşitlik kavramının dar ve 
yetersiz anlamı içine sıkışmadan, kadı-
nın kendi hakikatine uygun bir saygınlık 
kazanması bu alandaki en önemli hedefi-
mizdir. Kadını bilgiden, üretimden, aile-
den ve çocuktan bağımsız gören anlayış, 
telafisi olmayan bir toplumsal çöküşe ze-

“KADEM, 
düzenli şekilde 
“Uluslararası 
Toplumsal 
Cinsiyet ve Adalet 
Zirvesi”ni (son 
yıllarda “kongre”ye 
dönüştürüldü 
sanırım) 
düzenliyor. 
Yukarıda 
belirttiğimiz üzere; 
insan haklarının 
en temel üç 
kavramından biri 
olan ve kadının 
insan hakları 
mücadelesinin en 
temel kavramı olan 
“eşitlik” kavramını 
“adalet”le 
değiştiriyorlar. 
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min hazırlamıştır. Kadını her alanda hak 
ettiği yere taşımaya çalışırken, onun aile 
içindeki rolünü görmezlikten gelemeyiz. 
Modern dünyanın başlıca yanılgılarından 
biri budur” diyor. Eşitlik kavramını dar 
ve yetersiz görüyorlar. Diğer bir deyişle, 
onlara göre dünya kadın mücadelesi tari-
hi dar ve yetersiz bir kavramın etrafında 
debelenip durmuş oluyor. Diğer cümleler 
zaten, kadının aile olmadan var olama-
yacağını ifade eden cümleler, ayrıca yo-
ruma dahi yer bırakmıyor. Neticede, ka-
dim “toplumsal cinsiyet eşitliği” ibaresini, 
“toplumsal cinsiyet adaleti”ne çevirerek, 
kadınla erkeğin eşit olamayacağını vur-
guluyorlar. Peki, KADEM’e göre adil olan 
eşitlik değilse nedir? Kadınların “ikinci 
cins” olması mı?

Bunu da bu zirvelerden birinde yaptı-
ğı konuşmayla Cumhurbaşkanı Erdoğan 
açıklığa kavuşturuyor ve diyor ki: “Dikkat 
ederseniz herkese hakkını vermek demek, 
bir şeyi herkese eşit şekilde dağıtmak veya 
herkese aynı şekilde davranmak anlamı-
na gelmiyor. Burada da yanlış hareket et-
meyelim. Büyükle küçüğü aynı terazide 
tartamazsınız. Güçlüyle zayıfı aynı yarışa 
sokamazsınız. Bazıları ‘eşit, eşit’ diyor da 
şimdi yani biz 100 metreyi kadın-erkek 
aynı şekilde mi koşturacağız? Böyle bir 
şey olabilir mi? Hadi eşitiz, erkekle, bayan 
100 metreyi koşsunlar. Bu adalet olur mu? 
Olmaz. Olması gereken nedir? Kadın ka-
dın ile koşar, erkek erkekle koşar. Olması 
gereken budur. Çünkü yaradılışa, fıtrata 
uygun olan da budur. Onun için de dün-

“Eşitlik 
kavramını dar 
ve yetersiz 
görüyorlar. Diğer 
bir deyişle, onlara 
göre dünya kadın 
mücadelesi tarihi 
dar ve yetersiz bir 
kavramın etrafında 
debelenip durmuş 
oluyor. 
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yanın hiçbir yerinde zaten böyle bir uy-
gulama da yok. Zalimle mazlumu aynı 
dairede tutamazsınız” Özetle diyor ki; 
kadın yerini bilsin. E bu durumda #er-
kekyerinibilsin akımından niçin bu ka-
dar rahatsız olduklarına şaşırmamak 
lazım. Fakat, ne yazık ki; Platon’un “hak 
edene hak ettiği kadar” şeklindeki ada-
let mantığıyla kadın hakları mücadele-
sinin hiçbir alakası yoktur, olamaz da. 
Zira, adalet; yanında eşitlik ve özgür-
lük kavramları olmaksızın hiçbir an-
lam ifade etmez. Eşitliği savundukları 
için feministleri şeytanlaştırmaları da 
bu yüzden. Çünkü iktidarın ana siyaset 
yöntemi de hedefe giden yolda kendi-
lerininkiyle aynı olmayan her türlü sesi 
şeytanlaştırma üzerine kurulu.

#erkekyerinibilsin akımında attığım 
tweetlerden biri “Baba olmayan erkek 
yarımdır” şeklindeydi. Henüz akımın 
farkında olmayan kişiler, tweet’i gerçek 
anlamıyla ele alıp doğal olarak müthiş 
tepki gösterdi; “Efendim bunu nasıl ya-
zarsınız, baba olamayanların canını ya-
kıyorsunuz” gibi. Son derece haklılar. 
Oysa, bu tweet’i Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın KADEM’in hizmet binasının 
açılışında söylediği “Çalışıyorum diye 
annelikten imtina eden bir kadın, as-
lında kadınlığını inkar ediyor demektir. 
Anneliği reddeden, evini çekip çevir-
mekten vazgeçen kadın, iş dünyasında 
istediği kadar başarılı olsun eksiktir, ya-
rımdır. Kadın insanın yarısıdır. O yarısı 
olmazsa insan da olmaz. Anneliği red-

“#erkekyerinibilsin 
akımında attığım 
tweetlerden biri 
“Baba olmayan 
erkek yarımdır” 
şeklindeydi. Henüz 
akımın farkında 
olmayan kişiler, 
tweet’i gerçek 
anlamıyla ele alıp 
doğal olarak müthiş 
tepki gösterdi; 
“Efendim bunu nasıl 
yazarsınız, baba 
olamayanların canını 
yakıyorsunuz” gibi.  
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detmek insanlığın yarısından vazgeçmek-
tir” sözlerine istinaden yazmıştım. Yine 
de göndermeyi anlamayan birilerinin kal-
bi kırılır diye tweet’i sildim. Bazı beyanat-
lar o kadar ağırmış ki göndermesini bile 
yapamadık yani, bunu o esnada bir kez 
daha anladık. Keşke, bunu biz değil asıl 
anlaması gerekenler anlasaydı. Cumhur-
başkanı Erdoğan da anne olmayı tercih et-
mediği için yarım ilan ettiği kadınlardan 
özür dileseydi.

KADEM, şiddete karşı olduğunu belirti-
yor evet; fakat şiddetin esas sebeplerine 
odaklanmıyor. “Biz bir devlet kurumu de-
ğil, sadece bir STK’yız” diyorlar ama ma-
alesef faaliyetlerinden ve beyanlarından 
anlaşılan, iktidarın ana siyasi hedefine gi-
den yolda kadınlarla ilgili olan kısmın dö-
nüşümünü sağlamak gibi görünüyor. Do-
layısıyla, insan haklarını savunan bir sivil 
toplum kuruluşu gibi değil, siyasi bir ku-
ruluş gibi hareket ettikleri rahatlıkla söy-
lenebilir. Eğer gerçekten kadına yönelik 
şiddeti önlemek amacındaysalar, yalnızca 
fiziki şiddet ekseninde hareket etmemele-
ri lazım örneğin. Hem çocuğa hem kadına 
cinsel şiddete ilişkin beyanlarına doğrusu 
ben hiç rastlamadım (Umarım bana denk 
gelmemiştir). Kadınlara şiddet uygulan-
mamasının sebebi olarak “onların da in-
san olduğu” fikrini ileri sürüyor KADEM. 
Hatta, kamuoyu açıklamalarında “Top-
lumsal hayatın devamı için vazgeçilmez 
kıymette olan ailenin hak ettiği yere gele-
bilmesi için kadının haklarının tesliminin 
şart olduğuna değindik” diyebilecek ka-

“Dolayısıyla, 
insan haklarını 
savunan bir sivil 
toplum kuruluşu 
gibi değil, siyasi 
bir kuruluş gibi 
hareket ettikleri 
rahatlıkla 
söylenebilir. 
Eğer gerçekten 
kadına yönelik 
şiddeti önlemek 
amacındaysalar, 
yalnızca fiziki 
şiddet ekseninde 
hareket 
etmemeleri lazım 
örneğin. 
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dar “Aile için kadın” düşüncesindeler. 
“Kadınlar da insandır” gerekçesi, bir 
merhamet dileme biçimidir. Neticede, 
hepimiz biliyoruz ki kadınlar bir kedi 
yavrusu değildir, en az erkekler kadar 
insandır; erkeklerle aynı haklara sahip-
tirler ve yasalar herkese; kadına, erkeğe 
ve kendini nasıl ifade etmek istiyor ise 
o kişilerin hepsine, eşit şekilde uygu-
lanmalıdır. Yasalar uygulanmakla kal-
mamalı, bu eşitlik mantığını insanlara 
benimsetmek üzere, İstanbul Sözleş-
mesi’nin “bütüncül politikalarla hare-
ket edilmesi ilkesi” gereği, başta şiddeti 
meşrulaştıran ve cezasızlık algısını ya-
yan söylemleri terk etmek olmak üzere 
kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır.

Sonuç olarak, KADEM’in ataerkiyi 
anaerkiye çevirme akımından niçin 
hoşlanmadığı gayet açık. Kadının insan 
hakları mücadelesinin en temel kavra-
mı olan eşitlik anlayışından farklı bir 
bakış açısı taşıyor olabilirler; fakat ka-
dının toplumda nasıl ikinci cins olarak 
görüldüğünü apaçık ortaya koyan ve 
ciddi bir farkındalık yaratan bu akımı 
alkışlamak yerine karşı duruş sergile-
mek, kadınların tarihler boyu edindiği 
birikimi baltalamaya çalışmaktan başka 
bir anlam taşımaz. Kendilerince göster-
dikleri çaba ayrıdır; fakat bu ülkedeki 
belki de tek başarılı mücadele olan ka-
dın hareketine zarar veren davranışlar 
sergilememek gerekliliğinin, bütün ka-
dınların iyiliği için olduğu bilinmelidir.

“Kendilerince 
gösterdikleri çaba 
ayrıdır; fakat bu 
ülkedeki belki 
de tek başarılı 
mücadele olan kadın 
hareketine zarar 
veren davranışlar 
sergilememek 
gerekliliğinin, bütün 
kadınların iyiliği için 
olduğu bilinmelidir. 
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Devlet politikalarının, 
kadın ve çocuklara yönelik 

durmak bilmeyen
şiddete etkisi

Kızı, erkeği birey olarak yetiştirmeden, tersine “itaat 
kültürü” ile kız çocuklarının kişiliklerini bastırdıktan 
sonra, cinsel suçların kategorilere ayrılarak, “cezaların 
bireyselleştirilmesinden” söz edilemez. 15 yaşındaki kız 
çocuğu cinsel hoşlukla duruma onay vermişse de evlilik 
bilincini kullandığı anlamına gelmez. Siyaset çıkarlarıyla 
cinsiyet olgunluğu nasıl olur da sürekli evlenmeye 
kilitlenir?

TENNUR KOYUNCUOĞLU
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Yürütme ve yasama erklerinin son dö-
nemlerdeki söylem, karar ve tekliflerini 
derinlemesine inceleme fırsatı bulan sağ-
duyu sahibi herkesin, kadın ve çocukların 
şiddetle sarmalanmakta olduğu gerçeği 
karşısındaki endişeleri giderek büyümek-
tedir. “Yargı Reformu Strateji Belgesinde” 
Hükümet Başkanı ve Adalet Bakanının 
özellikle kadın ve çocuğu şiddete karşı 
korumak için kuvvetli bir yükümlülük 
altına girmiş olduğu belirli iken, üstelik 
salgın hastalık döneminde, kadın ve ço-
cukların temel haklarını tehlikeye sokan 
kararlar alma çabasını anlamlandırmak 
mümkün değildir. Erken yaşta evliliklere 
imkan verecek, cinsel suçlara serbestlik 
sağlayacak türde öneriler, kadın danışma 
merkezlerinin kapatılmasına yönelik ka-
rarlar, erk sahiplerinin (ya da en azından 
güçlü bir bölümünün) şartlar ne olursa 
olsun belirli bir amaç doğrultusunda uğ-
raşmaktan vazgeçmeyeceklerini gözler 
önüne açıkça sermektedir. Zira son dö-
nemlerdeki öneri, karar ve uygulama-
lar, aslen hükümetin uzun zamandır 
inanç kültürü dayatmalı ince ayarlı yi-
nelemeleridir ve bazılarının temelinde 
daha eski tarihli Anayasa Mahkemesi 
kararları yatmaktadır.

Salgın hastalık döneminde önce bir İn-
faz Yasası1 ile karşılaştık. Yasa, 15 Nisan 
2020 tarihli Resmi Gazetede yayımla-
narak, yürürlüğe sokuldu. Kadın plat-

1-7242 Sayılı ve 14.04.2020 Kabul Tarihli CEZA VE 
GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA 
KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN

“Erken yaşta 
evliliklere imkan 
verecek, cinsel 
suçlara serbestlik 
sağlayacak 
türde öneriler, 
kadın danışma 
merkezlerinin 
kapatılmasına 
yönelik kararlar, 
erk sahiplerinin 
(ya da en 
azından güçlü bir 
bölümünün) şartlar 
ne olursa olsun 
belirli bir amaç 
doğrultusunda 
uğraşmaktan 
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formları bu yasanın adına “kadına düşman 
yasası” dediler. Nitekim ilk acı haber dokuz 
yaşındaki Ceylan’dan geldi. Gaziantep’te, 
kendisinden boşanmak isteyen eşini bıçak-
ladığı için hükümlü olan Müslüm Aslan’ın 
ilk işi, tahliye olunca üç çocuğunu yanına 
almak ve henüz dokuz yaşındaki büyük kızı 
Ceylan’ı dövmek oldu. Babasının duvara asıp 
hortumla dövdüğü Ceylan, yoğun bakım 
ünitesinde 4 gün süren yaşam mücadelesini 
ne yazık ki 20 Nisan 2020’de kaybetti. Cey-
lan’ı döverek öldüren katil yeniden tutuklan-
dı.2 Ceylan’ın internet ortamında görülen 
resmi vicdanları dağlarken, Devlet aynı 
veya benzer tehlikelerle karşı karşıya olan 
çocuklar için bir önlem almadı. Yasa son-
rası kadın ve çocuk cinayetleri maalesef 
tırmanmayı sürdürmektedir.

İnfaz Yasası’nın yürürlüğe girmesinden birkaç gün önce ise, ka-
dın birlikleri tarafından basın ve sosyal medya platformlarında, 
TCK’nin 103. maddesinin 2. fıkrasına ilişkin olarak, 22.11.2016 
tarihinde yapılan ve tepkiler karşısında geri çekilmek zorunda ka-
lınan teklifin3 tekrar gündemde olduğu, İnfaz Yasası’na sokulma-
ya çalışıldığı duyuruldu. TCK’nin 103. maddesi üzerine yığılmış acı 
bir geçmiş olduğundan, kadınlar yeniden ve hızla direndiler. İstanbul 
Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Şükran Eroğlu, konu hak-
kında yaptığı açıklamasında çocukları rahat bırakın çağrısında bulun-
du.4 Görünen oydu ki bu teklifte ısrar eden zihniyet, bir kez daha 
denemiş ve kadınların, bu konuda ısrar eden, sakat bir zihniyetle 
mücadelesi bitmemişti.
2-https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/babasinin-dovdugu-9-yasindaki-ceylan-4-gun-
luk-yasam-savasini-kaybetti-5763872/
3-Teklif şu idi; “cebir, tehdit, hile veya iradeyi sakatlayan başka bir neden olmaksızın 
16.11.2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumun-
da koşullarına bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise 
cezanın infazının ertelenmesine karar verilir.”
4-https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/infaz-yasasina-eklenen-gecici-madde-cocuk-is-
tismarina-af-mi-geliyor-tartismalarina-neden-oldu-5746806/

“Gaziantep’te, 
kendisinden 
boşanmak isteyen 
eşini bıçakladığı 
için hükümlü 
olan Müslüm 
Aslan’ın ilk işi, 
tahliye olunca üç 
çocuğunu yanına 
almak ve henüz 
dokuz yaşındaki 
büyük kızı Ceylan’ı 
dövmek oldu. 
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TCK’nin 103. maddesine dair planlarını 
bir pandemi döneminde dahi oldubittiyle 
uygulamaya sokmaya çalışanlar, tasarla-
dıkları erken yaşta ve zorla evliliklerle is-
tismarı devam ettirmeye dair bu cesaret-
lerini aslında 2005 yılına uzanan Anayasa 
Mahkemesi kararlarından almaktadırlar. 
Buradaki incelememize, ilgili Anayasa 
Mahkemesi kararlarını hatırlatarak de-
vam etmek, tehlikenin büyüklüğünü gös-
termeye yardımcı olacaktır. Şöyle;

Yeni ceza yasasının hazırlığının gündeme 
geldiği zamanlarda kadın dernekleri, ço-
cuklara cinsel saldırı ve tecavüz suçlarının 
ayrı bir suç olarak düzenlenmesine çok kat-
kı sağlamışlardır. 765 sayılı Eski Ceza Ka-
nunu’nda cinsel suçlar, “genel ahlak ve aile 
nizamı” içinde ele alınırken, 2004 tarihli ve 
5237 sayılı yeni TCK’de bu suçlar “kişisel 
değerlere karşı tecavüz” kapsamında değer-
lendirilmiş ve böylelikle çocukların cinsel 
dokunulmazlığı TCK’nin 103. ve 104. mad-
delerinde yer bulmuştur.

TCK’nin 104. maddesi, 15 yaşını bitirmiş, 
18 yaşını doldurmamış çocukla cinsel iliş-
ki suçunu tanımlamaktadır. Madde ilk şek-
linde, “çocuğun rızası” konusunda katı bir 
tutum sergilemekte ve failin beş yaş büyük 
olması durumunda “rıza ile gerçekleşen” bir 
ilişkide de failin cezalandırılacağını kabul 
etmektedir. Fakat zaman içinde Anayasa 
Mahkemesi kararlarıyla bu madde değişti-
rilmiştir. Anayasa Mahkemesi, bir bakıma 
siyasetin yargıya müdahalesine somut ör-
nekler niteliğinde kararlar vermiştir.

“Yeni ceza 
yasasının 
hazırlığının 
gündeme geldiği 
zamanlarda 
kadın dernekleri, 
çocuklara cinsel 
saldırı ve tecavüz 
suçlarının ayrı 
bir suç olarak 
düzenlenmesine 
çok katkı 
sağlamışlardır. 
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1. Anayasa Mahkemesi’nin bu yöndeki 
ilk kararı 23.01.2005 tarihinde, madde-
nin 2. fıkrası hakkındaki itiraza ilişkin 
olmuştur. Bu fıkrada “Fail mağdurdan beş 
yaştan daha büyük ise, şikayet koşulu aran-
maksızın, cezası iki kat artırılır” ifadesi yer 
alırken, Mahkeme, 15 yaşını tamamlayan 
mağdurun yakınması yoksa yaş farkı ne-
deniyle failin cezalandırılmasını doğru 
bulmamış ve iptal etmiştir.5 Anayasa Mah-
kemesi üyesi Osman Alifeyyaz Paksüt, bu 
karara karşı oy kullanmış ve itirazında 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yer ver-
miştir. “Kadın-erkek eşitliğinden uzak, kız 
çocuklarının okutulmadığı, feodal değer ve 
törelerin geçerli olduğu toplumlardaki” du-
ruma işaret etmiştir.

2. Anayasa Mahkemesi’nin daha sonra 
12.11.2015 tarihli ve 2015/100 sayılı ka-
rarı,6 TCK’nin, 18.06.2014 tarihli ve 6545 
sayılı Kanun’un 59. maddesiyle değişti-
rilen 103. maddesinin 2. fıkrasına ilişkin 
olmuştur. Değiştirilen ve iptal edilen 2. 
fıkra, “Cinsel istismarın vücuda organ veya 
sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleş-
tirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı 
olmamak üzere hapis cezasına hükmolu-
nur” düzenlemesidir. Mahkeme ilgili kara-
rında adeta, yaş kademelerine göre farklı 
işlem yapma isteğini öne çıkarmış, erken 
yaşta evliliğe bir takım gerekçeler aramış-
tır. Karardan bir kesit şöyledir:
5-https://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2006/02/20060225-6.html
6-http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Con-
tent/c0fd7bd3-cdce-40f0-873d-13925fb0e6c6?exclu-
deGerekce=False&wordsOnly=False

“Mahkeme ilgili 
kararında adeta, 
yaş kademelerine 
göre farklı işlem 
yapma isteğini öne 
çıkarmış, erken 
yaşta evliliğe bir 
takım gerekçeler 
aramıştır. 
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“Fiilin farklı yaş kategorilerindeki mağdurlara 
karşı işlendiği veya failin de küçük olduğu ya da 
fiilden sonra mağdurun yaşının ikmali ile fiili bir-
likteliğin resmi evliliğe dönüşmesi gibi her bir so-
mut olayın özellikleri dikkate alınarak ceza tayin 
edilememektedir. Ayrıca onarıcı adalet kurumu-
nun uygulanması imkânını ortadan kaldırmak-
ta ve bazı durumlarda somut olayın özellikleriyle 
bağdaşmayacak ve suçla yaptırım arasında bu-
lunması gereken adil dengeyi ortadan kaldıracak 
ölçüde ağır cezaların verilmesi sonucunu ortaya 
çıkarabilecek bir niteliğe sahip bulunmaktadır.”

Küçük çocukların gelecek felaketi üzerine 
çöken bir evlilikten, onarıcı adalet sözü ile 
bahsedilmesi hukuksal bir söylem değildir. 
İptal kararına mahkeme başkanı ve başkan-
vekilinin içinde olduğu 8 üye katılmamıştır. 
Karara katılmayanların görüşlerinden bazı ke-
sitler aşağıdadır ve bunlar çocuklarını düşü-
nen kadınlarla tam uyumludur.

“Kanun koyucu, yeni ceza kanununu yaparken 
bu suç yönünden evlenmeye bağlı ceza tecilini 
öngörmemiştir. Bunda mağdurun tecavüzcü-
süyle evlenmeye zorlanması şeklinde ifade edi-
len yaygın eleştirinin etkili olduğu anlaşılmak-
tadır. Bu kanun koyucunun bilinçli tercihidir… 
Kuralın amaçlarından birinin de önemli bir 
toplumsal sorun olan çocuk yaşta evliliklerin 
önlenmesi olduğu bilinmektedir… Kanun koyu-
cu, fiilden sonraki gelişmeleri dikkate almadan 
fiilin işlendiği sırada çocuk mağdurları cinsel is-
tismara karşı korumak istemiş, bu nedenle de 
cezanın alt sınırını on altı yıl olarak belirlemiş-
tir. Bunun da gözetilen amaç karşısında ölçüsüz 
olmadığı anlaşılmaktadır…”

“Küçük 
çocukların 
gelecek felaketi 
üzerine çöken 
bir evlilikten, 
onarıcı adalet 
sözü ile 
bahsedilmesi 
hukuksal bir 
söylem değildir. 
Iptal kararına 
mahkeme 
başkanı ve 
başkanvekilinin 
içinde 
olduğu 8 üye 
katılmamıştır. 
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Gerçekten de Anayasa Mahkemesi’nin ver-
diği karar, hukuka uygunluğun çok öte-
sinde kamuoyuna dönük bir siyasete yanıt 
niteliğinde olmuştur. Geçerli inanç kültürü 
doğrultusunda cinsel davranışın hangi yaşta 
anlaşılabileceğine ve bu cinsel olgunluğa bağlı 
olarak mağdura irade serbestisi tanınacağına 
dair konuyu pazarlık zeminine taşımıştır. Asıl 
mesele 15 yaşını tamamlamış olup olmama-
ya takılmıştır. Oysa yasalarımıza göre 18 
yaşına kadar herkes çocuktur. Hukuk çoğu 
zaman egemenin elinde bir silahtır. Toplu-
mun ataerkil yapısı içinde Anayasa Mahke-
mesi’nin verdiği bu kararlar, günümüz yar-
gısının da resmini çekmek yerine geçecektir.

3. Anayasa Mahkemesi daha sonra, 
26.05.2016 tarihinde TCK’nin 103. madde-
sinin 1. fıkrasını da iptal etmiştir.7 Bu iptal 
kararı ile artık top tamamen siyasetin eline 
geçmiştir. Ortaya çıkan yasal boşluk Adalet 
Komisyonu’nun çalışmalarıyla tamamlanmış 
ve gece yarısı (22.11.2016) bir torba yasayla 
denenmiştir.8 Mağdurun 12 yaşın altında ol-
ması durumunda cezai yaptırımın alt sınırı 
arttırılmıştır. Bu düzenleme bir bakıma 12 
yaş kısıtlamalarına dikkati çekerek, 15 yaşın 
tamamlanması durumuna serbesti getirme 
amacına hizmet etmeyi amaçlamıştır. Arzu-
lanan halde, mağdur 15 yaşını doldurmuşsa 
ve 18 yaşına gelmeden yakınma olmazsa fail 
serbest kalacak, mağdurun yaşamı ise küçük 
gelin olarak mahvedilmiş olacaktı.

7-http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Con-
tent/8295ece8-40f9-4c3a-835f-8bf338189759?exclude-
Gerekce=False&wordsOnly=False
8-Koyuncuoğlu, Tennur, Sistematik şiddete karşı Bir Adalet 
Savunusu, TBB, 2019, s 94-95

“Arzulanan 
halde, mağdur 
15 yaşını 
doldurmuşsa 
ve 18 yaşına 
gelmeden 
yakınma 
olmazsa fail 
serbest kalacak, 
mağdurun 
yaşamı ise küçük 
gelin olarak 
mahvedilmiş 
olacaktı. 
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Bir kız çocuğunun tecavüz sonucu hami-
le kalmasının, evlenme sonucunu doğur-
ması aslında tek başına bir vahşettir. Bu 
vahşet çağrısının 12 yaş ile ilişkilendiril-
mesi, hele ki Anayasa Mahkemesi kararı-
nın yol göstericiliğinde ilerlemesi hukuk-
suzluğun ibret noktası olmuştur.9 Yasa ile 
tecavüz sonrası evlilik zorlaması ve tecavüz 
failinin affı düşüncesi tek kelime ile abestir.

Kızı, erkeği birey olarak yetiştirmeden, 
tersine “itaat kültürü” ile kız çocukları-
nın kişiliklerini bastırdıktan sonra, cinsel 
suçların kategorilere ayrılarak, “cezaların 
bireyselleştirilmesinden” söz edilemez. 15 
yaşındaki kız çocuğu cinsel hoşlukla du-
ruma onay vermişse de evlilik bilincini 
kullandığı anlamına gelmez. Siyaset çıkar-
larıyla cinsiyet olgunluğu nasıl olur da sü-
rekli evlenmeye kilitlenir?10 Evlilik aşama-
sı ciddi bir karardır. 18 yaşın doldurulması 
durumunda dahi evlilik kararı almak ko-
lay değildir. Maddi yeterlilik, evlilikle ilgili 
önemli bir sorundur. Evlilik kararı alırken 
kişi ailesine değil kendine güvenebilmelidir. 
Evleneceklerin ilerde baş gösterecek zor-
luklara dayanacak güçleri olmalıdır. Dev-
let bu bağlamda önce çocuk ve kadınların 
ekonomik olarak yeteri seviyede kalkınma-
larını sağlayacak tedbirler almalı ve onları 
güçlendirmelidir.

9-http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/
c0fd7bd3-cYasadce-40f0-873d-13925fb0e6c6?exclude-
Gerekce=False&wordsOnly=False
10-Koyuncuoğlu, Hikmet, Çocukların cinsel Ergenlik yaşı 
üzerinden “Toplumsal Gerçeğe Uygun Hukuk” Tartışması, 
İBD. Cild 91, sayı 1, 2017, s. 247 v.s.

“Evlilik 
aşaması ciddi bir 
karardır. 18 yaşın 
doldurulması 
durumunda dahi 
evlilik kararı 
almak kolay 
değildir. Maddi 
yeterlilik, evlilikle 
ilgili önemli bir 
sorundur. Evlilik 
kararı alırken 
kişi ailesine 
değil kendine 
güvenebilmelidir. 
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Bunu yapamayan hatta belki de yapma-
yan Devlet üzücüdür ki bu dönemde, 
kadınların temel hak ve özgürlüklere 
erişimi için bir bakıma kamu görevi 
görmeyi üstlenmiş olan kadın dernek-
lerini kapatmaktadır. Yakın zamanda 
Diyarbakır merkezli yürütülen soruştur-
ma kapsamında, çeşitli illerde baskınlar 
yapılmış,11 Rosa Kadın Derneği Kurucu 
üyesi Narin Gezgör, Rosa Kadın Derneği 
Kurucu üyesi Ayla Akat Ata, Rosa Kadın 
Derneği Başkanı Adalet Kaya ve TJA (Öz-
gür Kadın Hareketi) aktivisti Gülcihan 
Şimşek gözaltına alınmışlardır. Kadınla-
ra adalet dağıtımındaki yetersizliklerle 
mücadele eden kadınların dernekleri-
nin kapatılması, yöneticilerinin gözal-
tına alınmaları ve bu şekilde gözdağı 
verilmesi de devletin uyguladığı bir 
şiddettir. Bu örgütler aracılığıyla hizmet 
alan, şiddete karşı korunmak amacıyla bu 
hizmetlere başvuran, ayrıca ileride şiddet 
ortamından etkilenmesi muhtemel her 
kadın için de tehlikedir.

Toplumun, özellikle de zorda bırakılan 
kadınların kendini var etme hakkı yok 
edilmemelidir. Kadınların kendi var-
lıklarını koruyabilmesi, tüm toplumun 
ayağa kalkması olanağıdır. Hükümet 
kadınların yanında olmalı, devlet siya-
setini değiştirmelidir.

11-https://dokuz8haber.net/featured/manset2/
cok-sayida-kurt-siyasetci-evlerine-yapilan-baskin-
la-gozaltina-alindi/?utm_source=rss&utm_medium=r-
ss&utm_campaign=cok-sayida-kurt-siyas

“Bu örgütler 
aracılığıyla hizmet 
alan, şiddete karşı 
korunmak amacıyla 
bu hizmetlere 
başvuran, ayrıca 
ileride şiddet 
ortamından 
etkilenmesi 
muhtemel her 
kadın için de 
tehlikedir.  
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Sıla’ya şiddet veya 
buzdağının görünen yüzü

Hiçbir kadın sabah uyandığında bugün canım çok 
sıkkın gidip bir adliyeden/karakoldan koruma kararı 
alayım demiyor! Böyle bir hobi yok! Hele bu kararı 
alabilmek için anlatmaları gereken onca dert ve 
katlanmaları gereken prosedürler varken!

HATİCE DEMİR
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Şarkıcı Sıla’nın maruz kaldığı fiziksel ve 
psikolojik şiddet, kadına yönelik şiddeti 
medyanın gündeminin ilk sırasına ge-
tirdi. Sıla kadınlara “statünüz ne olursa 
olsun, şiddet gördüğünüzde susmayın, 
mücadele edin ve aşkın şiddetle hiçbir 
ilgisinin olamayacağını bilin” diyerek iti-
raz etmenin ne kadar önemli olduğunu 
vurguladı ve kadınlara biçilen suskunluk 
rolünü yeniden tartışmaya açtı. Herkesin 
önüne toplum ve sistem tarafından konu-
lan sessizlik bariyerini yerinden oynat-
tı. Böylece beyaz kadınların da “ben de” 
diyebilme cesaretini gösterebilmelerine 
yol açtı. Kısacası ünlü bir kadının maruz 
kaldığı şiddet sosyolojik, hukuki ve siyasi 
bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Ama Sıla üzerinden kadına yönelik şid-
detin tartışılmasından rahatsızlık du-
yanlar da çıktı. “Diğer şiddet mağduru 
kadınları görmüyorsunuz” diyenlerden, 
“Her ilişkide olur böylesi abartmayın.” 
diyenlere dek! Mesleği, eğitim durumu, 
ekonomik gücü ne olursa olsun her ke-
simden erkeğin şiddete başvurabileceği-
ni, şiddete maruz kalan kadın açısından 
da statünün hiçbir öneminin olmadığını 
biliyoruz. Şiddet herkes üzerinden gün-
deme gelebilir, popüler bir isim üzerin-
den tartışılmasını yadsımak niye? Bu 
şiddeti görünmez kılmak hatta destek ol-
mak anlamına gelmiyor mu? Bu neden-
le sırf biyolojik olarak kadın diye şiddeti 
normalleştirenler üzerinden “Bir de böy-
le kadınlar yüzünden şiddet bitmiyor” 
demenin de anlamı yok. Biliyoruz ki, ka-

“Mesleği, eğitim 
durumu, ekonomik 
gücü ne olursa 
olsun her kesimden 
erkeğin şiddete 
başvurabileceğini, 
şiddete maruz kalan 
kadın açısından 
da statünün 
hiçbir öneminin 
olmadığını biliyoruz.  
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dına yönelik şiddet toplumsal, siyasal ve 
hukuki sebeplere dayanırken buna karşı 
koymak da politiktir.

Fakat kadına yönelik şiddet çok boyut-
lu ve köklü bir sorundur. Kadına şiddet 
kadın ile erkek arasındaki asimetrik güç 
ilişkisinden kaynaklanır.1 Bu güç ilişkisi 
toplumsal cinsiyete dayanır. Kadına şid-
det olgusunun temelinde tüm kurumla-
rı biçimlendiren köklü ve etkili ataerkil 
güç yapısı ve kadını yerinde tutma amacı 
yatar.2 Şiddet erkeklerin kadınlar üzerin-
de tahakküm kurma amaçlarına hizmet 
ederek bir taraftan kadını sindirme, güç-
süzleştirme, korkutma, hizaya getirme, 
itaat sağlama, cezalandırma işlevi görür-
ken diğer taraftan da erkek egemenliği 
şiddet yoluyla kendini yeniden üretir. 
Bu nedenle kadına yönelik şiddet tesa-
düfî değil yapısal bir sorundur. Bu sorun 
küresel kadın hareketinin mücadelesi ile 
90’lardan itibaren uluslararası sözleşme-
lere girebilmiştir. Kadınların insan hak-
ları temelinde düzenlenen uluslararası 
belgelerin süreci Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleş-
mesi (CEDAW) ile başlamış ve Kadınlara 
Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlen-
mesi ve Bunlarla Mücadele Hakkında-
ki Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul 
Sözleşmesi) ile önemli kazanımlar sağ-
lanmıştır.

1-Alev Özkazanç, Cinsellik, Şiddet ve Hukuk, Ankara: 
Dipnot Yayınları, 2013 s. 242
2-Yakın Ertürk, Sınır Tanımayan Şiddet, İstanbul: Me-
tis Yayınları, 2015, s.

“Kadına şiddet 
olgusunun 
temelinde 
tüm kurumları 
biçimlendiren köklü 
ve etkili ataerkil 
güç yapısı ve kadını 
yerinde tutma 
amacı yatar.
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İstanbul Sözleşmesi ile ister kamusal 
alanda ister özel alanda meydana gelsin 
kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsi-
yete dayalı olduğu, ayrımcılığın bir biçi-
mi olduğu ve kadının insan hakkının ih-
lali olduğunun tanımlanması önem arz 
etmektedir. Sözleşme “kadınlara yönelik 
şiddetin, erkekler ve kadınlar arasındaki 
eşitlikçi olmayan güç ilişkilerinin tarihsel 
bir tezahürü olduğunu ve bu güç ilişkisi-
nin erkekler tarafından kadınlar üzerin-
de tahakküm kurulmasına ve kadınlara 
yönelik ayrımcılık yapılmasına yol açtı-
ğını ve kadınların ilerlemelerinin önün-
de engel olduğunu” ve kadınlara yönelik 
şiddetin, “kadın ve erkek arasında yasal 
ve fiili eşitliğin gerçekleşmesi” ile önle-
nebileceğini vurgulayarak taraf devlet-
lere sorumluluklar yüklemektedir. Da-
hası uluslararası hukukta kadına yönelik 
şiddet konusunda yaptırım gücü olan ilk 
sözleşme olma özelliğini de taşımaktadır.

Türkiye’de taraf olduğu İstanbul Sözleş-
mesi ile verdiği taahhütleri yerine ge-
tirmek amacıyla 8 Mart 2012 tarihinde, 
6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadı-
na Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair 
Kanun” kabul edilmiş ve akabinde yü-
rürlüğe girmiştir.

Bu alanda yürürlüğe giren 6284 Sayılı 
kanunla, Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sası ile Türkiye’nin taraf olduğu ulusla-
rarası sözleşmeler, özellikle Kadınlara 
Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Ön-
lenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin 

“Türkiye’de taraf 
olduğu Istanbul 
Sözleşmesi ile 
verdiği taahhütleri 
yerine getirmek 
amacıyla 8 Mart 
2012 tarihinde, 
6284 sayılı 
“Ailenin Korunması 
ve Kadına 
Yönelik Şiddetin 
Önlenmesine Dair 
Kanun” kabul 
edilmiş ve akabinde 
yürürlüğe girmiştir. 
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Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve yürür-
lükteki diğer kanuni düzenlemeler esas 
alınmıştır (K. m. 2/a ). Anayasa’nın 
90. maddenin beşinci fıkrası uyarın-
ca, sözleşmeler hukuk sistemimizin bir 
parçası olup, kanunlar gibi uygulanma 
özelliğine sahiptir. Yine aynı fıkraya 
göre, uygulamada bir kanun hükmü ile 
temel hak ve özgürlüklere ilişkin olan 
sözleşme hükümleri arasında bir uyuş-
mazlığın bulunması halinde, sözleşme 
hükümlerinin esas alınması zorunlu-
dur. Bu nedenle Sözleşmenin getirdi-
ği düzenlemeler, Anayasa 90. maddesi 
uyarınca artık Türkiye iç hukukunun 
bir parçası haline gelmiştir. Dolayısıyla 
sözleşmedeki düzenlemelerin doğru-
dan uygulanması gerekmektedir. Yani 
şiddet uygulayarak kadını şiddet gör-
düğü alana hapsetmek isteyen bir gu-
rup erkek bu kanuna karşı muhalefet 
edip kadını daha da korumasız bırakma 
heveslerine ulaşamazlar. Türkiye taraf 
olduğu uluslararası sözleşmeler gereği 
bu kanunu ancak kadınların ihtiyaçları 
doğrultusunda geliştirebilir, kadınların 
kazanımını geri almaya yönelik bir mü-
dahalede bulunamaz.

6284 Sayılı Kanun’un amacı, şiddete 
uğrayan veya şiddete uğrama tehlike-
si bulunan kadınların, çocukların, aile 
bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip 
mağduru olan kişilerin korunması ve 
bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi 
amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul 
ve esasları düzenlemektir (K. m.1/1).

“Yani şiddet 
uygulayarak kadını 
şiddet gördüğü 
alana hapsetmek 
isteyen bir gurup 
erkek bu kanuna 
karşı muhalefet 
edip kadını daha 
da korumasız 
bırakma heveslerine 
ulaşamazlar. 
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Bu anlamda 6284 Sayılı Kanun hayati önem-
dedir: Türkiye’de her gün en az iki kadının 
maruz kaldığı erkek şiddeti nedeniyle haya-
tını kaybettiği ortada iken, bu kanuna karşı 
muhalefetin kadınları şiddet gördükleri ala-
na hapsetme, korumasız bırakma, kamusal 
alandan tecrit ederek ölüme terk etme ama-
cı taşıdığı açıktır!

Bu kanun kadınların hayata tutunmasını 
sağlar. Çünkü kadınlar canlarına kast eden, 
şiddet uygulayan, tehdit eden, şantaj yapan, 
çocuklarını zorla alıkoyan erkeklerden ko-
runabilmek için koruma talep ediyor. Yani 
hayatta kalabilmek için bu kanunun sağ-
ladığı korumadan yararlanmak istiyorlar. 
Hiçbir kadın sabah uyandığında bugün ca-
nım çok sıkkın gidip bir adliyeden/karakol-
dan koruma kararı alayım demiyor! Böyle 
bir hobi yok! Hele bu kararı alabilmek için 
anlatmaları gereken onca dert ve katlanma-
ları gereken prosedürler varken!

Şiddete maruz kalıp itiraz ederek hak arama yollarını kullanan kadınlar 
için yargı sürecinin ayrı bir eziyete dönüştüğünün de tanığı ve mağdu-
ruyuz: Uzayan –tutuksuz- yargı süreci ile şikayetçi olan kadını sürün-
dürme, direncini kırarak şikayetini geri almaya zorlama, toplumdan 
izole etme, yaşadığı şehirden/yerinden etme, kadını sorgulama, gele-
neksel yöntemlerle suçluluk duygusu psikolojisi yaratarak suçu kadın-
da arama, genel ahlak üzerinden vurma vs. ile devam eden kadının 
insan haklarının ihlali silsilesi…

Bütün uluslararası sözleşmelere, ulusal düzenleme ve kanunlara rağ-
men halen şiddet sürüyor ve cezasız kalıyorsa, biz kadınlara düşen 
görev birlikte mücadele ve dayanışmadır. Zehra Çelenk’in ifade ettiği 
gibi aşktan da, kendimiz olmaktan da kendimizi korumaktan da vaz-
geçmeyeceğiz.

“Bu kanun 
kadınların hayata 
tutunmasını 
sağlar. Çünkü 
kadınlar canlarına 
kast eden, şiddet 
uygulayan, tehdit 
eden, şantaj 
yapan, çocuklarını 
zorla alıkoyan 
erkeklerden 
korunabilmek 
için koruma talep 
ediyor. 
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Kadınlarla değişir!

Erkek egemen zihniyetin cisimleşmiş hali olan 
mevcut hükümet 16 yıllık iktidarı boyunca kadınların 
kazanımlarına dair her şeyi yerle bir ederken 
mahkemelerin erkek şiddetine yönelik cezasızlık 
uygulamalarını da meşrulaştırmıştır. Fakat artık 
TAMAM!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
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Kadınlarla değişir dedik ve özgürlük mü-
cadelesinin kadının özgürleşmesi ile müm-
kün kılınabileceği şiarıyla yola çıktık. Çık-
tığımız yolun ne denli zorlu, taşlı dikenli 
olduğunun bilincinde olarak ama bu yolu 
temizlemez isek gerçek anlamda bir dönü-
şümden söz edilemeyeceğini öngörerek…

Kadınlarla değişir dedik ancak yaşadığımız 
iklim ve coğrafyada kadına biçilen rollerin 
bu mücadeleyi ne denli zorlu kıldığı ile baş-
lamak gerekiyor öncelikle. Türkiye’de kadı-
na yönelik erkek şiddeti adeta kangren ha-
line gelmiş ve ivedilikle çözülmesi gereken 
bir sorun olarak duruyor önümüzde. Ben 
hukukçu kimliğim itibariyle de kadının 
maruz kaldığı baskı ve şiddete aşinayım. 
Bu temelde Diyarbakır Barosu’nda çokça 
çalışma yürüttüm; baro bünyesinde Kadın 
Hakları Merkezi’ni oluşturduk ve merkeze 
3 dönem başkanlık yaptım. Sıklıkla ifade 
ettiğim üzere hak mücadelesi yürüten bir 
hukukçu olarak kadın özgürlük mücadele-
si de elbette bunun en önemli parçası. Zira 
mücadelenin bir yerinden tutmak ve mü-
cadeleyi ileriye, daima ileriye taşımak adı-
na attığınız küçük küçük adımlar bir nok-
tadan sonra çığ etkisi yaratır ve nüvelerini 
görürsünüz.

İzah ettiğim üzere Diyarbakır Barosu’n-
da yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde 
kadınların maruz kaldıkları ayrımcılık-
lara dair çeşitli başvurular da söz konusu 
idi elbette. Bir gün -ki o günü hâlâ dün 
gibi yaşıyorum- büroma Minteha Beybur 
adında bir anne geldi. Kaygılı olduğu her 

“Türkiye’de 
kadına yönelik 
erkek şiddeti adeta 
kangren haline 
gelmiş ve ivedilikle 
çözülmesi gereken 
bir sorun olarak 
duruyor önümüzde.  
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halinden belliydi. Kalbi zayıf ve yorgun 
bedeninden dışarı fırlayacakmış gibi atı-
yordu. Daha soluklanmadan konuşmaya 
başladı; tedirgin… Damadının, kızını de-
falarca, hatta onlarca bıçak darbesiyle ya-
raladığını, kızını yoğun bakıma kaldırdık-
larını anlattı soluksuzca… Karşımdaki bir 
anneydi. Saçının teline zarar gelmesinden 
imtina ettiği, uykusuz gecelerde kim bilir 
ne şartlar altında büyüttüğü yavrucağı kan 
revan içinde ölüm kalım savaşı veriyordu. 
Bu tabloya yürek dayanmaz. Tüm bunları 
anlatırken can güvenliklerinin olmadığını 
da ekleyiverdi. Evet, kendi can güvenliği 
de yoktu. Ancak kızının hastanede kanlar 
içinde yatıyor oluşu, kızının ölmesinden 
duyduğu korku kendi can kaygısını aşmış-
tı. Üstelik Minteha Beybur, kızının bu şid-
dete ilk kez maruz kalmadığını, eşi tarafın-
dan sürekli dövüldüğünü, tehdit edildiğini 
de anlattı. Tüm bu şiddet vakalarına ilişkin 
onlarca suç duyurusunda bulunduklarını 
ancak savcılıkların, mahkemelerin kısacası 
hukuk mekanizmasının bu olaylara sessiz 
kaldığını, hiçbir netice elde edemedikleri-
ni de ifade etti.

Doğrusu aklım almıyordu; ortada bu den-
li ciddi bir hadise vardı ancak yargıdan 
bir karar çıkmıyor, Nahide’nin kocası eli-
ni kolunu sallayarak etrafa korku saçmaya 
devam ediyordu. Bunun bir yolu olmalıydı 
elbet, bu böyle gidemezdi. Derhal boşan-
ma davası ve gerekli şikâyet mekanizma-
larını devreye soktum. Aradan çok değil 
ancak birkaç gün geçmişti Minteha Bey-
bur’un büromu ziyaretinin üzerinden… 

“Doğrusu aklım 
almıyordu; ortada 
bu denli ciddi 
bir hadise vardı 
ancak yargıdan 
bir karar çıkmıyor, 
Nahide’nin kocası 
elini kolunu 
sallayarak etrafa 
korku saçmaya 
devam ediyordu. 
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Diyarbakır’ın yerel gazetelerini okuyor-
dum yanlış hatırlamıyorsam Söz Gazete-
si idi, Minteha Beybur’un ölüm haberi-
ni gördüm. Kalbim sıkıştı, canım yandı! 
Bana birkaç gün evvel can güvenliğinin 
olmadığını söylemişti, ben de gerekli baş-
vuruları yapmıştım ama ne fayda! Minte-
ha anne damadı tarafından vurulmuş ya-
tıyordu öylece… Nahide yoğun bakımda; 
annesi hayata gözlerini yummuş, yatıyor. 
Son nefesini verirken bile Nahide’yi dü-
şünüyor olmalıydı… Nahide kurtulacak 
mıydı acaba? Peki kurtulsa bile kocasının 
zulmünden kaçabilecek miydi? Kurtulsa 
bile ya kendisi gibi Nahide de katledilecek 
miydi silahla? Benim yaptığım ve daha 
önce yapılan nice şikâyete rağmen elini 
kolunu sallayarak dolaşan Hüseyin Opuz 
bu kez cinayetten tutuklandı. Gerçekten 
çok mu zordu Minteha annenin can gü-
venliğinin sağlanması, elinde bıçağıyla, 
silahıyla dolaşan Hüseyin Opuz hakkında 
hukuki mekanizmaların işletilmesi? Çok 
mu zordu bir can yitmeden önlem almak! 
Evet, Türkiye’de yaşıyorsanız canın kıy-
meti yok, hele de kadınsanız hiç yok!

Fakat yaşadığım acı olay beni bu davaya 
daha da bağladı. Bir şekilde netice alın-
malı ve bu şiddet sarmalından çıkmalı, 
iklimi değiştirmeliydik. Bu inançla yerel 
mahkemeler nezdinde hukuk mücadele-
sini sürdürdüm. Ancak hiçbirinden netice 
alamadık. Hakkında 36 ayrı şikâyet baş-
vurusu olmasına rağmen Hüseyin Opuz 
hakkında iç hukukta bir gelişme kayde-
dilmedi. İç hukuk yollarından bir sonuca 

“Gerçekten 
çok mu zordu 
Minteha annenin 
can güvenliğinin 
sağlanması, 
elinde bıçağıyla, 
silahıyla dolaşan 
Hüseyin Opuz 
hakkında hukuki 
mekanizmaların 
işletilmesi?  
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varamayacağımızı anladığım noktada Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvu-
ru yapmaya karar verdim. Buraya yapaca-
ğımız başvurunun bu tür vakalara örnek 
teşkil etmesi ve en azından bu yolda bir 
mesafe kaydedilmesi önem arz ediyordu. 
Evet, AİHM yoluna girdik, iç hukuk me-
kanizmalarından bir netice alınmasının 
mümkün olmadığı izahı ile. Yıllarca süren 
yazışmalar ile süregiden dava neticesinde 
AİHM’den bir karar çıktı nitekim. AİHM, 
aile içi şiddet konusunda açılan bu ilk da-
vada, Türkiye’yi 36 bin 500 avro ödeme-
ye mahkûm etti. Mahkeme, eski eşinden 
şiddet gördüğü için savcılığa başvurduğu 
halde korunmayan Nahide Opuz’un ay-
rımcılığa uğradığına hükmetti. Bu karar 
ile Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi’nde aile içi şiddete karşı vatandaşını 
koruyamadığı gerekçesiyle ceza alan ilk 
ülke oldu. Böylece Avrupa’da ilk defa bir 
devlet AİHM önünde kadın vatandaşları-
na ayrımcılıktan hüküm giydi.

Mahkeme, Türkiye’yi Avrupa İnsan Hak-
ları Sözleşmesi’nin yaşam hakkını dü-
zenleyen 2. maddesini, kötü muamele ve 
işkenceyi yasaklayan 3. maddesini ve ay-
rımcılığın yasaklayan 14. maddesini ihlal 
etmekten mahkûm etti. Avrupa’da da bir 
ilk olan bu davanın Türkiye için önemi ise 
artık benzer davalara emsal teşkil etmesi-
dir. Evet, bir mücadele sonunda haklı bir 
zafer ile neticelenmişti. Ben de Minteha 
anneye verdiğim sözü tutmuş oldum… 
Bu karardan sonra rahat uyuduğundan 
emin oldum. Bu karar ile Nahide’nin de 

“AIHM, aile içi 
şiddet konusunda 
açılan bu ilk 
davada, Türkiye’yi 
36 bin 500 avro 
ödemeye mahkûm 
etti. Mahkeme, 
eski eşinden 
şiddet gördüğü 
için savcılığa 
başvurduğu halde 
korunmayan Nahide 
Opuz’un ayrımcılığa 
uğradığına 
hükmetti. 
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yaşamı kurtulmuş oldu. Artık şiddet gör-
meyecek, ölüm korkusu ile yaşamayacak-
tı. Ve hatta Nahide şahsında şiddete ma-
ruz kalan tüm kadınlar…

Ben böyle düşünüyordum ancak Türki-
ye’nin bu davaya bakışı şiddeti görmez-
den gelen bir biçimde seyretti. Dönemin 
hükümeti adeta panikle yaklaştı mesele-
ye. Türkiye’deki mevcut şiddet, Nahide 
Opuz’un maruz kaldığı şiddet yalanlandı. 
Dönemin başbakanı ve çok sayıda hükü-
met partisi mensubu milletvekili olayı ya-
lanlamayı adeta görev bildi. Yine dönemin 
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Ko-
misyonu Başkanı Güldal Akşit bu karara 
ilişkin “İnsanı çok mutlu eden, sevindirici 
bir karar değil. AİHM’nin ilk kez bir ülke 
hakkında böyle bir karar vermiş olması ve 
onun da Türkiye olması bizim için üzücü. 
Ancak şunu belirtmek isterim ki bu mü-
racaat 2002 yılında yapılmış ve o günkü 
şartlara göre değerlendirilerek verilmiş 
bir karar. 2002’den bu yana kadın hakları 
konusunda hükümet olarak, sivil toplum 
kuruluşları olarak çok şey yapıldı. Duyar-
lılık artırıldı. Bunlar görmezden gelinerek 
‘Türkiye hiçbir şekilde sorumluluklarının 
bilincinde değil bunların üzerine gitme-
miş’ gibi bir karar verilmesini talihsizlik 
olarak değerlendiriyorum. Bence itiraz 
edilmesi gereken ve düzeltilmesi gereken 
bir karardır. Polislerden tutun askerlere 
kadar pek çok kişiye eğitimler verildi. Bir 
tek talihsiz olaya göre değerlendirip ceza 
öngörmek Türkiye’ye haksızlıktır.” biçi-
mindeki talihsiz yorumunu yaparken dö-

“Türkiye’deki 
mevcut şiddet, 
Nahide Opuz’un 
maruz kaldığı 
şiddet yalanlandı. 
Dönemin 
başbakanı ve çok 
sayıda hükümet 
partisi mensubu 
milletvekili olayı 
yalanlamayı adeta 
görev bildi. 
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nemin Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet 
İyimaya ise “Türkiye, bu karar gerekçesi-
ne göre iç hukukuna gerekli uyarlamayı 
yapmalı.” şeklinde beyanda bulundu. Dö-
nemin Kadın ve aileden sorumlu Devlet 
Bakanı Selma Aliye Kavaf ise AİHM ka-
rarını değerlendirirken, Türkiye’deki yasal 
düzenlemelerin birçok Avrupa ülkesin-
den ileri olduğunu ifade etti ve “Uygu-
lamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. 
Şimdi burada bu nihai karar değil. İtiraz 
hakkı var. Tabii, itiraz hakkını da yine bir 
kurul değerlendirecek. Burada olayın ge-
lişme şeklini okursanız, söz konusu dava-
yı açan Nahide Opuz, defalarca şikâyetini 
geri çekmiş.” diyerek her zaman olduğu 
gibi kadın mücadelesini oturduğu koltuğa 
kurban etmeyi tercih etti. Hükümet kana-
dında bunlar yaşanırken ve ben pek çok 
televizyon kanalında bu davayı izah et-
meye, kadına yönelik şiddeti görünür kıl-
maya çalışırken diğer taraftan tarafımıza 
yönelik tehditlerle de uğraşmak zorunda 
kaldık. Haklı bir kararın alınmasını sağ-
lamanın bedeli bunlar oldu ne yazık ki…

Ancak haklı mücadelemiz kadın müca-
delesine önemli katkılar sağlamış oldu. 
Bugün erkek şiddeti konusunda tüm dün-
yada içtihat niteliğinde görülen Opuz vs. 
Türkiye Davası kararı, İstanbul Sözleşme-
si’nin temelini oluşturmuştur. İstanbul’da 
imzaya açıldığı için, İstanbul Sözleşmesi 
olarak adlandırılan ve Türkiye’nin de tara-
fı olduğu sözleşme; cinsiyet, cinsel yöne-
lim ve cinsiyet kimliği temelli tüm ayrım-
cılık biçimlerine karşı mücadele edilmesi, 

“Bugün erkek 
şiddeti konusunda 
tüm dünyada 
içtihat niteliğinde 
görülen Opuz vs. 
Türkiye Davası 
kararı, Istanbul 
Sözleşmesi’nin 
temelini 
oluşturmuştur.  
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erkek şiddetinin önlenmesi, şiddete karşı 
tedbir alınması, şiddete maruz kalan ka-
dınların zararlarının tazmin edilmesi ve 
şiddet uygulayan kişilerin şiddet eylemi 
ile orantılı cezalar ile cezalandırılması ko-
nusunda taraf devletlere pek çok yüküm-
lülük getirmektedir.

Kuşkusuz bu dava Türkiye’de kadınların 
maruz kaldığı mağduriyeti sonlandırma-
ya yetmedi. Çünkü erkek egemen zihni-
yetin cisimleşmiş hali olan mevcut hükü-
met 16 yıllık iktidarı boyunca kadınların 
kazanımlarına dair her şeyi yerle bir eder-
ken mahkemelerin erkek şiddetine yöne-
lik cezasızlık uygulamalarını da meşru-
laştırmıştır. Fakat artık TAMAM! 16 yıllık 
eziyete, şiddete, baskıya, zulme, ötekileş-
tirilmeye, yok sayılmaya TAMAM! Son 
kullanma tarihi çoktan dolmuş olan bu 
hükümeti sandıkta yeneceğiz ve 16 yılın 
hesabını soracağız.

İlmek ilmek ördüğümüz ve bu güne ge-
tirdiğimiz kadın özgürlük mücadelesi 
her yerde, her alanda yemyeşil ve taptaze 
umutlarla büyümeye devam ediyor. Yazı-
mın en başında yürüdüğümüz yolun ne 
kadar meşakkatli olduğunu ifade etmiş-
tim. Evet, mücadele yolları taşlı dikenli 
ancak bizler bu yolda inançla yürümeyi 
en iyi bilenleriz. Bu yüzden kadınla deği-
şir dedik ve az kaldı bu düzeni değiştire-
cek ve yolumuzu ışıklarla bezeyeceğiz.

“Ilmek ilmek 
ördüğümüz ve bu 
güne getirdiğimiz 
kadın özgürlük 
mücadelesi her 
yerde, her alanda 
yemyeşil ve 
taptaze umutlarla 
büyümeye devam 
ediyor.
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Hülya Gülbahar: Kadın 
cinayetlerinde IŞİD’vari 

yöntemler artıyor
Feminist avukat Hülya Gülbahar, kadın haklarına karşı 
örgütlü bir saldırı yürüten çevrelerin iktidarla el ele 
çalıştığını söylüyor. Emine Bulut cinayetinde olduğu gibi 
son dönemlerde boğaz kesme yönteminin yaygınlaştığını 
aktaran Gülbahar’a göre izlemekte olduğumuz IŞID’in elli 
tonu…

İRFAN AKTAN
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Kocasından boşanmak, sevgilisinden ay-
rılmak isteyen veya onların sistematik 
şiddetine karşı çıkan, evden kaçan, kara-
kola, mahkemeye, avukata başvuran, ço-
cuklarını korumaya çalışan binlerce ka-
dın, sıradanlaştırılmak, olağanlaştırılmak 
istenen erkek şiddetinin tehdidi altında. 
Üstelik iktidarın üstün katkıları neticesin-
de kadın karşıtları giderek örgütlenmeye 
ve bir cephe örmeye çalışıyor. Arkalarına 
dini, bürokrasiyi, yargıyı, siyaseti ve med-
yayı almış olan bu güruh, iktidarı kadın 
haklarını budamaya zorluyor.

Bu nedenle de, kadınları erkek şiddetin-
den korumak üzere hazırlanmış olan İs-
tanbul Sözleşmesi ile 6284 Sayılı Yasa’ya 
da cephe açmış durumdalar.
Oysa Emine Bulut cinayetiyle bir kez daha 
görüldü ki zaten kadını erkek saldırganlı-
ğından koruyan yasa ve sözleşmeler kâğıt 
üstünde kalıyor. Yasalar yeterli ama uygu-
lanmıyor. Kolluk gücü kâfi ama seyirci.

Peki ne yapmalı? Kadın hakları savunu-
cusu avukat Hülya Gülbahar’a bağlanıyo-
ruz…

Kadın cinayetleri, Emine Bulut’un koca-
sı Fedai Varan tarafından boğazı kesile-
rek katledilmesi üzerine tekrar kamuo-
yunun ana gündemi haline geldi. Sizce 
bu toplumsal tepki neden sürekli hale 
gelmiyor?

“Arkalarına 
dini, bürokrasiyi, 
yargıyı, siyaseti ve 
medyayı almış olan 
bu güruh, iktidarı 
kadın haklarını 
budamaya zorluyor. 
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Türkiye’de günde en az üç kadın öldürülüyor. 
Medya ve kadın örgütlerinin basından der-
leyebildiği kadarıyla aktardığı kadın cinayeti 
sayıları esas rakamları yansıtmıyor. Bugün 
(29 Ağustos) sadece Denizli’den iki ayrı ka-
dın cinayeti haberi aldık. Kamuoyunun on-
larca kadın cinayeti içinden Münevver Kara-
bulut, Özgecan Aslan, Emine Bulut gibi tekil 
olayları alıp, sadece onlara odaklanmasına, 
bütün yetkililerin timsah gözyaşları dökerek 
meseleyi geçiştirmesine kadınların sabrı kal-
madı.

Sizce medya ve kamuoyu neden kadın cina-
yetlerinde tekil örneklere odaklanıyor?

Farklı kriterler uygulanıyor. Özgecan Aslan 
tecavüz edilip öldürüldüğü hafta, Bursa’da 
bir konsomatris elleri ve kafası kesilerek öl-
dürülmüştü. Kimse söz etmedi bile. Özgecan 
Aslan cinayetinde, cinsel saldırı ve cinayeti 
mazur gösterebilecek herhangi bir gerekçe 
bulamadığı için kamuoyu, “bu kıza da yapıl-
maz ki” diyerek ayaklandı. Son yıllarda nere-
deyse beş kadın cinayetinden biri çocukların 
gözleri önünde veya sokakta herkesin gözü 
önünde işleniyor. Kimsenin umurunda ol-
muyor. Emine Bulut cinayetinde video kay-
dı olduğu için herkes ayaklandı. Oysa aynı 
hafta Emine Hac Hüseyin, bütün kaburga 
kemikleri, kafatası kırılarak öldürüldü. Fa-
kat Emine Hac Hüseyin, Türkiye’de misafir 
statüsünde yaşayan bir Suriyeli olduğu için 
kimse adını bile anmadı. İşte kadınlar bu se-
çicilikten, onlarca cinayete göz yumup bir ta-
nesinde timsah gözyaşlarını dökerek kamu-
oyunu yatıştırma operasyonlarından yıldı.

“Kamuoyunun 
onlarca kadın 
cinayeti içinden 
Münevver 
Karabulut, 
Özgecan Aslan, 
Emine Bulut gibi 
tekil olayları alıp, 
sadece onlara 
odaklanmasına, 
bütün yetkililerin 
timsah gözyaşları 
dökerek meseleyi 
geçiştirmesine 
kadınların sabrı 
kalmadı. 
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‘TCK’DA ŞAHANE HÜKÜMLER VAR 
AMA DEVLET KILINI KIPIRDATMI-
YOR’

Erkek tehdidi altındaki kadının korun-
ması konusunda Türkiye’nin hukuki 
mevzuatı yetersiz mi kalıyor?

Aslında son derece etkili bir mevzuat, 
Anayasada, Türk Ceza Kanunu’nda şaha-
ne hükümler var. Eşitlik temeline dayalı 
bir aile anlayışı üzerine oturtulmuş Me-
deni Kanun’umuz düzgün. Dünyanın bir 
çok ülkesinde olmayan 6284 Sayılı kadı-
na karşı şiddetin önlenmesiyle ilgili yasa 
bizde var. Kadına karşı şiddetle ilgili dün-
yanın en önemli, en kapsamlı sözleşmesi 
olan Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şid-
detin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye 
Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni, diğer 
adıyla İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan 
ülke Türkiye. Tüm bunlara rağmen kadına 
karşı şiddeti önlemek için devletin kılını 
kıpırdatmıyor olmasının dünya tarihinde 
örneği yok.

Yani yasalar yeterli ama uygulanmıyor, 
öyle mi?

Yasalarımız son derece güzel, çünkü her 
bir cümlesinde, hatta virgülünde kadın ha-
reketinin emeği, alın teri var. Belki de bu 
yüzden bu yasaların hiçbirisi, hiçbir şekil-
de uygulanmıyor.

“Tüm bunlara 
rağmen kadına 
karşı şiddeti 
önlemek için 
devletin kılını 
kıpırdatmıyor 
olmasının dünya 
tarihinde örneği 
yok. 
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Madem uygulanmıyor, neden bu yasalar 
getirildi?

Anayasa’nın 41. Maddesindeki ailenin 
eşler arasında eşitlik temeline dayanma-
sı gerektiğine ilişkin değişiklik, AKP’den 
önce 2001 yılında yapıldı. Yine erkeğin 
reisliğine dayalı aile modeli de 1 Ocak 
2002’de yürürlüğe giren yeni Medeni Ya-
sa’yla, AKP’den önce kaldırıldı. İlgili TCK 
değişikliklerini ise AKP iktidarı kucağın-
da buldu. Kadınlar olarak kendi taleple-
rimizi 2002 seçimlerinden önce kurulan 
geçici hükümetin Adalet Bakanlığı Aysel 
Çelikel döneminde TCK taslağının içine 
koymuştuk. Kasım 2002’de iktidara gelen 
AKP, kucağında bulduğu bu taslağın ka-
dınlarla ilgili hükümlerini değiştirmeye 
kalksaydı, ki denedi, çok büyük bir tepkiy-
le karşılaşacaktı. Nitekim AKP, kadınların 
taleplerinin yansıdığı TCK taslağını kabul 
etmek zorunda kaldığında, son aşamada 
zinayı da TCK’ya koymak istedi. Bu bir 
tür intikam refleksiydi. Bakın, hatırlaya-
lım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, aile 
içi şiddet konusunda Türkiye’ye açılmış ilk 
davayı 2009 yılında karara bağlayarak, ilk 
kez bir devleti, yani Türkiye’yi kadına karşı 
şiddet konusundaki yükümlülüklerini ye-
rine getirmediği için mahkum etti.

‘TÜRKİYE, AİHM’İN KADINA YÖNE-
LİK ŞİDDET KONUSUNDA MAHKUM 
ETTİĞİ İLK DEVLET’

Neydi o dava?

“Kasım 2002’de 
iktidara gelen 
AKP, kucağında 
bulduğu bu 
taslağın kadınlarla 
ilgili hükümlerini 
değiştirmeye 
kalksaydı, ki 
denedi, çok büyük 
bir tepkiyle 
karşılaşacaktı. 
Nitekim AKP, 
kadınların 
taleplerinin 
yansıdığı TCK 
taslağını kabul 
etmek zorunda 
kaldığında, son 
aşamada zinayı da 
TCK’ya koymak 
istedi. 
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Nahide Opuz kendisini ölümle tehdit eden 
ve annesini öldüren eski eşi hakkında 2002 
yılında AİHM’e başvurmuştu. Üç çocuğu 
olan Opuz, yıllarca kocasının şiddetine, bı-
çaklı saldırısına ve araçla ezme girişimine 
maruz kalmıştı. Kocası, darp, ağır yaralama 
ve cinayete teşebbüsten hakkında açılan 
davada “kanıt yetersizliği” nedeniyle yap-
tırımla karşılaşmadı. Daha sonraki bıçaklı 
yaralamadan da para cezasıyla kurtuldu. 
Kocanın tutuklanması talebi karşılıksız 
kaldı. Sonunda Mart 2002 yılında anne-
siyle beraber İzmir’e kaçtığı sırada, kocası 
yollarını kesti ve Opuz’un annesini öldür-
dü. AİHM’in Opuz kararında aynen şu 
cümle var: “AİHM, Diyarbakır Sulh Ceza 
Mahkemesi’nin, başvuranı yedi yerinden 
bıçaklamasına karşılık olarak H.O.’yu, tak-
sitlere bölünebilen, cüz’i bir para cezasına 
çarptırması karşısında şaşkınlık içinde kal-
mıştır”. AİHM yargıçlarını dehşet içinde 
bırakan bu cezasız bırakma uygulamaları, 
ne yazık ki, hâlâ Türkiye’de birçok hakim 
ve savcı tarafından savunulup uygulanıyor. 
AİHM elbette tecavüz, kadına karşı şiddet, 
aile içi şiddet gibi değişik konularda çeşit-
li devletleri mahkum eden tek tek kararlar 
vermişti. Ama genel olarak kadına yönelik 
şiddet konusunda ilk defa bir devleti, yani 
Türkiye’yi Opuz kararıyla mahkum etti. 
AİHM bu kararda kadına karşı şiddetin 
önlenmemesinin kadınlara karşı ayrımcı-
lık oluşturduğunu, bunun kadınların in-
san hakları ihlali olduğunu açık biçimde 
belirtti. Zaten İstanbul Sözleşmesi’nin ana 
çerçevesi de AİHM’in Nahide Opuz kara-
rında vurguladığı prensiplere dayanıyor.

“AIHM 
yargıçlarını dehşet 
içinde bırakan bu 
cezasız bırakma 
uygulamaları, 
ne yazık ki, 
hâlâ Türkiye’de 
birçok hakim ve 
savcı tarafından 
savunulup 
uygulanıyor. 
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AİHM’in Opuz kararına karşı Türkiye 
ne yaptı peki?

Opuz kararı sonrasında Türkiye’nin bir 
şey yapması gerekiyordu ve dolayısıyla 
İstanbul Sözleşmesi’nin hazırlık çalışma-
larına daha büyük bir emek verdi. Nite-
kim sözleşme henüz yürürlüğe girmeden, 
iç hukuka uygulanmasını sağlayacak olan 
“şiddet yasası” konusunda çalışma başla-
tıldı. Devlet bu yasanın çıkartılması için 
bir buçuk yıl boyunca 160 kadın örgütü-
nün oluşturduğu Şiddete Son Platformu 
ile birlikte çalıştı. Fakat tasarı, 2012 yılı 8 
Martı’nda kadın örgütleriyle yapılan ça-
lışma sonucu eklenen bütün maddeler çı-
karılarak, kuşa çevrilip Meclis’e öyle sevk 
edildi. Bu da 2002’deki zinayı suç sayma 
girişimine benzer bir intikam refleksiy-
di. Kadınlar bunun üzerine 8 Mart 2012 
günü adeta meclisi bastı. Dönemin Kadın 
ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Fat-
ma Şahin’le beraber komisyon komisyon 
koşturarak, atılan maddelerin tekrar ya-
saya konmasını sağladı. Neticede İstanbul 
Sözleşmesi’nin iç hukuka uyarlanması 
konusunda dünyada yapılan ilk yasa olan 
6284 sayılı yasa, bu şekilde Meclis’ten 
geçti. Fakat AKP yönetimi bu yasayı içine 
sindiremediği için, yasa çıktıktan üç-dört 
ay sonra bu sefer yeni bir intikam refleksi 
olarak kürtaj tartışmasını gündeme getir-
di. AKP o tarihten bugüne kadar hiçbir 
bağımsız kadın örgütüyle ortak çalışma 
yürütmedi.

“AKP yönetimi 
bu yasayı içine 
sindiremediği için, 
yasa çıktıktan 
üç-dört ay sonra 
bu sefer yeni bir 
intikam refleksi 
olarak kürtaj 
tartışmasını 
gündeme getirdi. 
AKP o tarihten 
bugüne kadar 
hiçbir bağımsız 
kadın örgütüyle 
ortak çalışma 
yürütmedi. 
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‘DEVLET İÇİNDE KADINLARLA İL-
GİLİ BÜTÜN MEKANİZMALAR TAS-
FİYE EDİLDİ’

Yaptığınız bu özet, feminist bir hukukçu 
olarak size ne anlatıyor?

Bu, gerek AKP döneminde gerekse önce-
sinde çıkartılmış olan yasaların uygulan-
ması konusunda açık ve net bir iktidar ira-
desinin olmadığını anlatıyor. Çıkarıların 
yasaların hiçbiri uygulanmadı.

Kadınları şiddetten koruyacak ileri ya-
salar çıkaran bir iktidarın, aynı şekilde 
bunların hiçbirini uygulamamasını nasıl 
izah ediyorsunuz?

İktidar çok değişik dinsel ve siyasal kat-
manlardan oluşan bir koalisyon. Bu blok-
lardan birini ikna ediyorsunuz, karşınıza 
diğeri çıkıyor. Bu yasaların uygulanması 
için, blokları bir arada tutan gücün daha 
net bir irade ortaya koyması gerekiyor. 
İktidar, kanatlardan birine taviz verdiği 
noktada, yasal ve anayasal değişikliklerin 
uygulanması imkânsız hale geliyor. Mu-
hafazakârlar içinde kadın cinayetlerinin 
durdurulması, kadın-erkek eşitliğinin 
sağlanması için daha etkili politikaların 
uygulanmasını savunan çok geniş bir ke-
sim var. Ama muhafazakâr kanat içinde, 
kadınlarla ilgili bütün yasaların Kur’an ve 
Hadis kaynaklı olmasını, şeriat hükümle-
rinin uygulanması gerektiğini savunanlar 
da var. İktidar politikaları döneme göre 

“Iktidar çok 
değişik dinsel 
ve siyasal 
katmanlardan 
oluşan bir 
koalisyon. Bu 
bloklardan birini 
ikna ediyorsunuz, 
karşınıza 
diğeri çıkıyor. 
Bu yasaların 
uygulanması için, 
blokları bir arada 
tutan gücün daha 
net bir irade ortaya 
koyması gerekiyor.  



68

bu iki görüşün etkisi altında şekilleniyor. 
O yüzden ikircikli bir yaklaşım söz konu-
su. Ama son tahlilde kaybeden hep kadınlar 
oluyor. Nitekim Erdoğan’ın kadın-erkek eşit-
liğine inanmadığını ilan ettiği 2010 yılından 
beri tüm devlet bürokrasisi tarafından adeta 
eşitlik fikrine karşı bir savaş açıldı. Şu anda 
bakanlıklarda kadınlarla ilgili herhangi bir 
özel birim kalmadı. Örneğin tarım emek-
çilerinin yarıya yakınını ücretsiz aile işçile-
ri olan kadınlar oluşturduğu halde, Tarım 
Bakanlığı’nda kadınlarla ilgili bir tek birim 
bile yok ve cumhuriyet tarihi boyunca tarım 
bakanlarının hepsi erkek. TBMM’deki Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) 
de işlevsiz bırakılmış ve kadın örgütlerinin 
çabalarıyla “aile komisyonu”na dönüştürül-
mekten şimdilik kurtarılmış göstermelik bir 
komisyon. Devlet içinde, Kadından Sorumlu 
Devlet Bakanlığı dâhil kadınlarla ilgili bütün 
mekanizmaların tasfiye edilmiş olması, gün-
de en az üç kadının öldürüldüğü bir ülkede, 
kadın cinayetlerini önlemeye, cinayet riski 
olan vakalarda acil müdahale edip bu riski 
ortadan kaldırmaya yönelik tek bir birimin 
olmaması da önemli bir gösterge.

“Nitekim 
Erdoğan’ın kadın-
erkek eşitliğine 
inanmadığını 
ilan ettiği 2010 
yılından beri tüm 
devlet bürokrasisi 
tarafından adeta 
eşitlik fikrine 
karşı bir savaş 
açıldı. 
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‘EN ILIMLI GÖRÜNEN MUHAFA-
ZAKÂRLAR BİLE REİSLİ AİLE, REİSLİ 
TOPLUM VE REİSLİ DEVLET YANLI-
SI’

Dolayısıyla iktidarın kadınların taleple-
rini kâğıt üstünde gösterip, erkeklerin 
taleplerini ise fiiliyatta uyguladığını söy-
lemek mümkün mü?

Kısmen doğru. AKP dönemindeki tüm 
yasal değişikliklerde AKP’li kadınların da 
emeği var. Aynı şekilde İstanbul Sözleş-
mesi’nin hazırlanmasında ve imzalanma-
sı sürecinde tüm kesimlerden kadınların 
olduğu gibi AKP’li kadınların da emeği 
var. Keza, bu yasal değişikliklerde erkek-
lerin de emeği var. Ama uygulamaya ge-
lindiğinde iktidarın irade eksikliği ortaya 
çıkıyor. Karar verme pozisyonuna seçilen 
ya da atanan kadrolar, kadınlarla erkekle-
rin eşit olduğu bir toplum yapısını asla ve 
hâlâ benimseyebilmiş değil. Kadınlarla er-
keklerin eşit olduğu bir toplum, tasavvur-
larının ötesinde! Aksine, en ılımlı görünen 
muhafazakârlarda bile ailenin, toplumun 
ve devletin reisli olması gerektiğine ilişkin 
köklü bir inanış var. Ne yazık ki Türkiye 
kadın hareketinin tarihsel yalnızlığı tam 
da bu noktadan kaynaklanıyor. Çünkü sa-
dece muhafazakârlar değil, liberaller, sos-
yal demokratlar ve bir çok solcu da aynı 
fikre sahip.

‘CİNSİYETÇİLİK BİR DEVLET POLİ-
TİKASI’

“Karar verme 
pozisyonuna 
seçilen ya da 
atanan kadrolar, 
kadınlarla 
erkeklerin eşit 
olduğu bir 
toplum yapısını 
asla ve hâlâ 
benimseyebilmiş 
değil. Kadınlarla 
erkeklerin eşit 
olduğu bir toplum, 
tasavvurlarının 
ötesinde!  
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Özellikle son yıllarda kadına yönelik şid-
detteki artışla paralel bir biçimde iktida-
rın, medyasının ve muhafazakâr çevrele-
rin aileyi kutsayan, tabu haline getirerek 
tartışılmasını bile engellemeye yönelen 
yaklaşımını da, kadınların kâğıt üstünde 
elde ettikleri yasal haklara karşı bir inti-
kam refleksi olduğunu düşünüyor musu-
nuz?

Tabii ki! Kadının ailede, toplumda eşit ve 
bağımsız bir birey olduğunu kabul etme-
yen zihniyet, kadınları, çocukları, erkeğin 
sahip, reis olduğu ailenin bir parçası ola-
rak algılamak ve algılatmak istiyor. İstan-
bul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı yasanın, ai-
leyi dağıtan sözleşme ve yasa olarak hedef 
tahtasına oturtulmasının ana nedeni, her 
ikisinin de kadın-erkek eşitliğine dayalı bir 
aile ve toplum modelini savunuyor olma-
ları. İstanbul Sözleşmesi’nde de belirtildi-
ği gibi, kadına karşı şiddeti önlemek için 
toplumsal yaşamın her alanında kadın er-
kek-eşitliğini sağlamak gerekir. Toplumda 
bu eşitlik sağlandıkça şiddet azalır, eşitsiz-
lik derinleştirildikçe şiddet artar. Nitekim 
Türkiye’de kadına karşı şiddet ve kadın ci-
nayetlerinin artışında, kadınlarla erkekle-
rin eşit olmadığı söyleminin, propaganda-
sının çok büyük bir rolü var.

Fakat bu propaganda Türkiye’ye özgü 
değil.

Neoliberal, kapitalist politikalar, sosyal 
devletin çökertilmesi, kitle iletişim araç-
larının cinsiyetçi kadın-erkek rollerini ve 

“Istanbul 
Sözleşmesi’nde de 
belirtildiği gibi, 
kadına karşı şiddeti 
önlemek için 
toplumsal yaşamın 
her alanında kadın 
erkek-eşitliğini 
sağlamak gerekir.  
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kadına karşı şiddeti teşviki gibi nedenlerle 
bütün dünyada kadına karşı şiddetin art-
tığını söylemek mümkün. Ancak dünya-
da bir çok ülkede, örneğin İsveç, Norveç, 
Fransa, İspanya’da kadına karşı şiddet ve 
kadın cinayetleri yüzde 10 ya da yüzde 20 
oranında artarken, Türkiye’de kadın cina-
yetleri neden yüzde 1400 oranında artıyor? 
Bu sorunun cevabını bulmamız gerekiyor.

Sizin bu soruya bir yanıtınız var mı?

Çatışmalı ortam, iç göçler, militarizm, si-
lahlanma propagandaları, toplumsal yaşa-
mın her alanına sirayet eden ve yerel kü-
çük kopyalarını üreten tek kişinin mutlak 
ve sorgulanamaz otoritesi üzerine kurulu 
yönetim modeli gibi Türkiye’ye özgü ne-
denler var. Ama aynı zamanda cinsiyetçi-
liğin bir devlet politikası olmasının da bu 
artışta rolü büyük. Bürokratik mekaniz-
manın en alt kademesinden en üst kade-
mesine kadar her gün bunun propaganda-
sı yapılıyor.

‘KADINLAR BOŞANMA HAKKI İÇİN 
ÖLÜMÜ GÖZE ALIYOR’

Cinsiyetçi devlet politikasına karşı Tür-
kiye kadın hareketinin vaziyeti ne?

Türkiye kadın hareketi, dünyanın en güç-
lü siyasal hareketlerinden birisi. Türkiye’de 
kadınlar, “siz erkeklerle eşit değilsiniz” 
dendikçe, “hayır, eşitiz ve haklarımızdan 
vazgeçmeyeceğiz” diyerek direniyorlar. 
Siyasi görüşü ne olursa olsun, ayrılmak, 

“Türkiye kadın 
hareketi, dünyanın 
en güçlü siyasal 
hareketlerinden 
birisi. Türkiye’de 
kadınlar, “siz 
erkeklerle eşit 
değilsiniz” 
dendikçe, 
“hayır, eşitiz ve 
haklarımızdan 
vazgeçmeyeceğiz” 
diyerek 
direniyorlar.
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boşanmak istediği için öldürülmek iste-
nen kadınlar elbette haberleri izliyorlar ve 
günde birkaç kadının, çantasında koruma 
kararı bulunduğu halde öldürüldüğünü 
biliyorlar. Buna rağmen vazgeçmiyorlar. 
Kadınlar, boşanma hakkı için ölümü göze 
alıyor. Ne yazık ki Türkiye’deki cinayetlerin 
artışında, kadınlarla erkekler arasında her 
gün daha da büyütülen eşitsizlik uçuru-
munun ve buna direnişin de etkisi var.

İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye’de nasıl 
uygulandığını inceleyen GREVIO (Ka-
dınlara Karşı Şiddet ve Ev İçi Şiddete 
Karşı Uzman Eylem Grubu) 2018 Türkiye 
raporunda “Terörle mücadele önlemleri, 
Güneydoğudaki güvenlik operasyonları 
ve darbe girişiminin ardından memur-
lara yönelik kitlesel ihraçlardan dolayı 
kamu hizmetleri sektörünün kaynakları-
nın zayıflamasının, kadınların şiddetsiz 
hayat hakkının sağlanması için elverişli 
ortamı yaratmadığı” ifade ediliyor. Yani 
GREVİO’nun raporu, antidemokratik 
devlet uygulamalarının da kadına yöne-
lik şiddete ortam hazırladığı tespiti yapı-
yor, değil mi?

Tabii, üstelik GREVİO Türkiye raporunda, 
olağanüstü hâlin ve belediyelere kayyum 
atanmasının kadına karşı şiddetle mücade-
leyi nasıl sekteye uğrattığı defalarca vurgu-
lanıyor. Buna rağmen geçtiğimiz günlerde 
Diyarbakır, Van ve Mardin kentlerine ye-
niden kayyum atanması, siyasi iktidarın 
GREVİO raporunda altı çizilen eksiklikle-
ri gidermek bir yana, eleştirilen uygulama-

“Ne yazık ki 
Türkiye’deki 
cinayetlerin 
artışında, kadınlarla 
erkekler arasında 
her gün daha da 
büyütülen eşitsizlik 
uçurumunun ve 
buna direnişin de 
etkisi var. 
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ları devam ettireceğini de ortaya koyuyor. 
Nitekim önceki dönemde, OHAL gerek-
çesiyle kayyum atanan herhangi bir yerde, 
kadınlar lehine tek bir politika uygulandı-
ğını görmediğimiz gibi, kadınlar için ka-
zanım oluşturulan bütün kurumların ve 
mekanizmaların tasfiye edildiğini gördük.

‘YASAYA GÖRE DEVLET, GEREKİRSE 
KADINI BAŞKA ÜLKEYE GÖNDER-
MEKLE YÜKÜMLÜ’

Kocasının sistematik şiddetinden kaçan 
iki çocuk annesi bir kadını ele alalım. 
Çocuklarından birini almış, diğeri ise 
şiddet uygulayan kocada kalmış. Koca, 
evine dönmesi için kadını sürekli tehdit 
ediyor ve bir çocuğu da babada, rehin 
gibi. Olay adli mercilere yansıtılmamış, 
çünkü kadın da, sığındığı ailesi de bura-
dan bir çözüm beklemiyor. Kendi evine 
dönmesi halinde koca şiddetinin devamı 
ve hatta öldürülmesi ihtimali bile var. Bu 
kadın ne yapmalı?

Çok zor! Böylesi vak’alara, kadın örgütle-
rinin kısıtlı olanaklarıyla çare bulmak çok 
zor. Doğrudan doğruya devletin sorum-
luluk alanıdır bu. Sığınaklarla, bunlar yet-
meyince 6284 Sayılı yasada öngörüldüğü 
gibi tanık koruma programının devreye 
konduğu, belki yüz değişikliği de yapıla-
rak, en kapsamlı korumanın sağlanma-
sı gereken bir olaydan söz ediyorsunuz. 
Ayrıca İstanbul Sözleşmesi, aynen politik 
suçlarda olduğu gibi, can güvenliği soru-
nu olan kadınlar için başka ülkeye sığınma 

“Sığınaklarla, 
bunlar yetmeyince 
6284 Sayılı yasada 
öngörüldüğü gibi 
tanık koruma 
programının 
devreye 
konduğu, belki 
yüz değişikliği 
de yapılarak, 
en kapsamlı 
korumanın 
sağlanması gereken 
bir olaydan söz 
ediyorsunuz. 
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hakkı öngörüyor. Fakat bu kadın mutlaka 
en yakınındaki kadın örgütüyle iletişime 
geçmeli, kadın dayanışması içinde bütün 
mekanizmaları harekete geçirmeye çalış-
malı. Keza süreç, baroların kadın komis-
yonlarının desteğiyle yürütülmeli. Öte yan-
dan çocuklardan birinin annede, diğerinin 
babada kalması hukuk sisteminin kabul 
edebileceği bir davranış değil. İki çocuğu 
da yanında olduğunda, anne daha huzurlu 
biçimde çözüm arayacak. Anne, çocuğunu 
adeta rehin gibi tutan, şiddet uygulayan bir 
adamın elinde bırakmayacaktır. İstanbul 
Sözleşmesi şiddete tanıklık etmek zorunda 
kalan çocukların korunması için de özel 
hükümler öngörüyor.

Diyelim ki olay yargıya intikal etti, bo-
şanma gerçekleşti ve çocuklar anneye ve-
rildi. Kocanın tehditleri devam ederken 
bu hukuki kararın sağlıklı bir biçimde 
işlenmesi mümkün mü?

6284 Sayılı yasada, şiddeti önlemek için 
alınacak tedbirler sayılırken “vb tedbir-
ler” deniyor. Yani devlet, yüz değişikliği 
ameliyatından tutun da, kadının kendisini 
güvende hissedeceği bir başka ülkeye nak-
ledilmesi dâhil olmak üzere her türlü gü-
venlik önlemini almakla yükümlü. Yasa, 
hakimlere bütün bu önlemleri alma yetkisi 
veriyor. Burada önemli olan, yasayı doğru 
uygulayacak bir hakim bulabilmek.

‘AİLE İÇİ EZİYETİN CEZASI 3 İLA 8 
YIL HAPİS, AMA 14 YILDIR UYGU-
LANMIYOR’

“Istanbul 
Sözleşmesi 
şiddete tanıklık 
etmek zorunda 
kalan çocukların 
korunması için 
de özel hükümler 
öngörüyor.  
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TCK ve İstanbul Sözleşmesi açıkken, ne-
den bunu uygulayan hakimler istisna? 

Yargıdaki cinsiyetçi pratikler bunun bir 
nedeni. Yapılan atamalarda sorunlar var. 
GREVİO Türkiye raporunda, hakim ve 
savcıların tecrübeli STK’larca, örneğin 
Mor Çatı gibi örgütlerle eğitilmesi tavsiye-
si var. Fakat uygulamada siyasi kararlılık 
çok önemli. Şu ana kadar bu siyasi karar-
lılığı görmedik. Örneğin 1 Haziran 2005 
yılında yürürlüğe giren yeni TCK’nın 96. 
Maddesi, işkence bölümündedir. TCK’nın 
işkenceyle ilgili düzenlemesi, kamu görev-
lileri tarafından vatandaşa yönelik davra-
nışları işkence olarak düzenler. 96. Madde 
ise vatandaşın vatandaşa işkencesini eziyet 
olarak düzenler ve aynen işkencede oldu-
ğu gibi eziyet de bir insanlık suçudur, za-
man aşımı yoktur.

Buna aile içi şiddet de dâhil mi?

Elbette dâhil. Madde açıkça, suçun işlen-
diği kişilere göre cezanın niteliğini de dü-
zenler. Herhangi bir kişinin ruhsal ya da 
bedensel olarak acı çekmesine yol açan bir 
kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar cezalandırılır.

Yani eziyetin illa fiziksel şiddet olması 
da gerekmiyor, değil mi?

Gerekmiyor. Eğer eziyet uygulanan kişi 
anne, baba, çocuk, eş gibi kişilerden olu-
şuyorsa, bunun cezası 3 yıldan 8 yıla ka-
dardır. 1 Haziran 2005’te yürürlüğe girmiş 
olan eziyet suçuna ilişkin bu düzenleme 

“96. Madde 
ise vatandaşın 
vatandaşa 
işkencesini eziyet 
olarak düzenler ve 
aynen işkencede 
olduğu gibi eziyet 
de bir insanlık 
suçudur, zaman 
aşımı yoktur. 
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14 yıldır uygulanmıyor! Bana başvuran, 
şiddet ve tecavüze maruz kalmış bir kadın 
için hesapladığımda, yasa layıkıyla uygu-
lansa kocaya 50 yıl hapis cezası verilmesi 
gerekiyordu. Türkiye 1 Haziran 2005’te ka-
dına karşı sistematik şiddeti işkence ola-
rak TCK’ya sokup son derece etkili ceza 
hükümleri getirdi. Birleşmiş Milletler bile, 
kadına karşı şiddetin bazı biçimlerinin iş-
kence olarak tanımlaması gerektiğini 2017 
yılında kabul etti. 2005 yılından beri, ka-
dına sistematik olarak eziyet uygulayan ki-
şinin derhal hapse girmesi gerekiyordu ve 
bu suç eşe karşı işlendiğinde, ceza 3 yıldan 
başlıyor.

‘İDAM CEZASI GETİRİLMESİN, 
TCK’NIN 96. MADDESİ UYGULAN-
SIN’ 

Kadın cinayetleri, idam cezası tartışma-
sını da her seferinde gündeme getiriyor. 
İdam cezasının caydırıcı bir etkisi olur 
mu?

“Birleşmiş 
Milletler bile, 
kadına karşı 
şiddetin bazı 
biçimlerinin 
işkence olarak 
tanımlaması 
gerektiğini 2017 
yılında kabul etti. 
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TCK’nın 96. Maddesi uygulansa, bel-
ki de kadın cinayetlerinin önemli bir 
bölümünün önüne geçeceğiz. Çünkü 
aynen bugün tartıştığımız hadım ve 
idam gibi insanlık dışı ve bizatihi ken-
disi şiddeti körükleyen cezalar yerine, 
TCK’da kadına yönelik şiddeti işkence 
sayan madde uygulansa, birçok kadının 
ve erkeğin hayatı kurtulur. Bir kadın öl-
dükten sonra, ağırlaştırılmış hapis veya 
idam cezası verseniz neyi çözeceksiniz? 
Bu kadını geri getirebilecek misiniz? 
İdam cezasının olduğu ülkelerin hiçbi-
rinde kadın cinayetlerinin, kadına karşı 
tecavüz suçlarının son bulmadığı, yani 
idamın caydırıcı olmadığı ortada. Ka-
dın cinayetlerine karşı idam cezasının 
getirilmesini istemek, şiddet içeren, in-
sanlık dışı yöntemlerin propagandasını 
yapmaktan, şiddeti körüklemekten öte 
bir anlam içermez. Özgecan Aslan’ın 
katili ya da katilleri hapiste öldürüldü. 
Peki kadın cinayetleri azaldı mı, hayır! 
Şimdi aynı zihniyet, Emine Bulut’un 
katili Fedai Varan için de söz konusu. 
Devlet, koruması altındaki kişi katil de 
olsa, onun can güvenliğini korumakla 
yükümlüdür. “Koğuş linci” adı altında 
katilin öldürülmesi, sadece ve sadece 
küçük, linççi bir azınlığı mutlu eder. Te-
cavüz, çocuk istismarı, kadına karşı şid-
det gibi büyük suçları azaltmanın yolu, 
sanıldığının aksine büyük cezalar ver-
mek değildir. Önleyici politika, küçük 
suçlara etkili, caydırıcı cezaların veril-
mesidir. Şiddeti o ilk bakışta, o ilk haka-
rette, o ilk tokatta durdurmaktır. Bunu 

“Idam cezasının 
olduğu ülkelerin 
hiçbirinde kadın 
cinayetlerinin, 
kadına karşı tecavüz 
suçlarının son 
bulmadığı, yani 
idamın caydırıcı 
olmadığı ortada.  



78

yaptığınız zaman, kadınıyla erkeğiyle, o 
çiftin hayatını kurtarırsınız. En başta hoş 
gördüğünüz zaman, o ilk bakış sözel şidde-
te, sözel şiddet ittirmeye, saçını çekmeye, 
tokat ve tekme atmaya, bıçağa, tabancaya 
doğru büyür.

Emine Bulut, Özgecan Aslan, Münev-
ver Karabulut cinayetleri sonrası idam 
cezasının getirilmesine dair talep kadın 
örgütlerinden, feministlerden ziyade er-
keklerden geliyor olmasını nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Kadın hareketinin ana gövdesi idam, kısas 
ve hadım yöntemlerine her gün artan sayı-
da kadının ve kadın örgütünün katılımıyla 
karşı çıkıyor. Hindistan ve Pakistan’ın köy-
lerinde kısas, tecavüzcü erkeklerin eşlerine 
ve kızkardeşlerine tecavüz olarak uygula-
nıyor. Ne kadar farklı bir propaganda ya-
pılırsa yapılsın, kısasın fail erkeklerin ai-
lesindeki kadınlara zarar verme yöntemi 
olarak çalıştırıldığını biliyoruz. Cinsel sal-
dırıların biyolojik olarak hormonlar ya da 
organlarla değil, erkeklerin iktidar müca-
delesinin, kadınları sindirmenin, kadınlar 
üzerinde mutlak iktidar ve tahakküm kur-
manın aracı olduğunu biliyoruz. Onun için 
kimyasal ya da cerrahi hadım çözüm değil. 
Ayrıca kadınlar, idam ve hadım gibi ceza-
ların, siyasi iktidara yakın ya da ekonomik 
iktidarı elinde tutan çevreler açısından uy-
gulanmayan cezalar olduğunun, bu çev-
relerin bir yolunu bulup kurtulduğunun, 
bu tür cezaların bütün dünyada genellikle 
yoksullar ya da etnik köken, din, ırk, cin-

“Hindistan 
ve Pakistan’ın 
köylerinde 
kısas, tecavüzcü 
erkeklerin eşlerine 
ve kızkardeşlerine 
tecavüz olarak 
uygulanıyor. 
Ne kadar farklı 
bir propaganda 
yapılırsa 
yapılsın, kısasın 
fail erkeklerin 
ailesindeki 
kadınlara 
zarar verme 
yöntemi olarak 
çalıştırıldığını 
biliyoruz. 
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siyet kimliği vb, nedenlerle ötekileştirilen-
lere karşı uygulandığının farkında. Kaldı 
ki Türkiye’de idam cezasının yürürlükte 
olduğu tarihlerde kadına karşı şiddet veya 
cinayet nedeniyle tek kişinin idam edilme-
diğini biliyoruz.

”İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AİLEYİ YI-
KIYOR’ DİYENLERİN DERDİ AİLE 
DEĞİL, ERKEK İKTİDARI’

İktidara yakın çevrelerin 6284 Sayılı 
yasa ve İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkış 
gerekçesi ne?

Görebildiğim kadarıyla küçük bir azınlık, 
aileyi dağıttığı ve eşcinselliğin yayılmasına 
sebep olduğu yalanı ile bir karşı çıkış ör-
gütlemeye çalışıyor. Oysa 6284 Sayılı yasa, 
maalesef bütün çabalarımıza rağmen cin-
sel yönelim ve cinsiyet kimliği açısından 
net bir ifadeye yer vermiyor. Fakat “yasa-
da olmayan konularda İstanbul Sözleşmesi 
uygulanır” göndermesi yapılıyor. İstanbul 
Sözleşmesi ise cinsel yönelim ve cinsiyet 
kimliği için, sadece ev içi şiddet söz konu-
suysa, mağdurlara bu nedenle ayrımcılık 
yapılamaz, diyor.

Anayasada bu konuda bir hüküm var mı?

Anayasanın 10. maddesinde din, dil, siyasi görüş, felsefi inanç, cinsi-
yet ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapılamaz deniyor. O “ve benzeri” 
ifadesinin içine bence cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim gibi ayrımcılık 
kategorileri de giriyor. Dolayısıyla Anayasa da cinsel yönelim ve cinsiyet 
kimliği nedeniyle kimseye ayrımcılık yapılamayacağını düzenliyor. Ne 
yazık ki Türkiye’de marjinal bir kesim, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayı-

“Görebildiğim 
kadarıyla küçük 
bir azınlık, 
aileyi dağıttığı 
ve eşcinselliğin 
yayılmasına sebep 
olduğu yalanı 
ile bir karşı çıkış 
örgütlemeye 
çalışıyor. 
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lı yasaya LGBTİ bireylere ayrımcılık yapıl-
masını engellediği için karşı çıkıyor. Yani 
devletin yurttaşları arasında, çeşitli neden-
lerle ayrımcılık yapmasını talep ediyorlar!

İstanbul Sözleşmesi’nin aileyi dağıttığı-
na ilişkin iddia neye dayanıyor?

İstanbul Sözleşmesi’nin adında bile aile ke-
limesi geçmiyor. Neden olduğu anlaşılmaz 
bir şekilde Sözleşme Türkçe’ye çevrilirken, 
resmi bir tahrifat yapıldı. Daha geniş ke-
simleri korumaya yönelik “ev içi şiddet” 
kavramı Türkçeye “aile içi şiddet” şeklin-
de çevrildi. Ev içi şiddette, aynı ev içinde 
yaşayan herkesin aile olması gerekmiyor. 
İstanbul Sözleşmesi’nde bir aile tanımı ya-
pılmıyor, kimsenin aile biçimine karışılmı-
yor. Kaldı ki, “İstanbul Sözleşmesi aileyi yı-
kıyor” diyenlerin derdi aile de değil. Onlar 
erkeğin reis, kadına ve çocuklara canının 
istediği şiddeti uygulama hakkının olduğu 
bir aileden bahsediyor. Aile propagandası 
sadece bir kılıf olarak kullanılıyor. Oysa ne 
6284 sayılı yasanın, ne İstanbul Sözleşme-
si’nin ne de Türkiye feminist hareketinin 
eşitlik, özgürlük, karşılıklı saygı ve sevgi 
temeline dayalı herhangi bir aile biçimiy-
le sorunu yok. Ama aile kavramı eğer bir 
cinsin diğer cins üzerinde mutlak iktida-
rı, kadın cinsinin erkek cinsine hizmet ve 
itaatinin kurumsallaştırıldığı bir birim an-
lamına geliyorsa, feministler tabii ki bunu 
sonuna kadar eleştirip sorgulamaya devam 
edecekler.

“Istanbul 
Sözleşmesi’nde 
bir aile tanımı 
yapılmıyor, 
kimsenin 
aile biçimine 
karışılmıyor. Kaldı 
ki, “Istanbul 
Sözleşmesi aileyi 
yıkıyor” diyenlerin 
derdi aile de değil. 
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‘İKTİDAR YOKSULLUĞA MAHKUM 
ETTİĞİ ERKEĞİ AİLE REİSLİĞİYLE 
AVUTUYOR’ 

Siyasal İslâm’ın kadına ve aileye yaklaşı-
mıyla kadına yönelik şiddet arasında bir 
bağ olduğunu düşünüyor musunuz? 

Siyasal İslâm’ın açmazı bence tam da aile 
konusunda. Siyasallaşmış İslâm’ın ekono-
mi, kültür, doğaya saygı gösterme konu-
larında topluma verebileceği hiçbir şey 
olmadığını sadece Türkiye’de değil, Müs-
lüman çoğunluklu coğrafyaların bütü-
nünde görmüş bulunuyoruz. Siyasallaşmış 
din üzerine oturan iktidar, herkesten daha 
neoliberal, daha anti-sosyal devletçi, tari-
he ve doğaya daha karşı acımasız bir sal-
dırganlık içindeyken, kendi farkını orta-
ya koyabilmek için elinde tek araç olarak 
aileyi tutuyor. İktidar, toplumun “değerli 
cinsi”, “insanlığın sahibi ve insanlık tarihi-
nin sürükleyicisi” olarak gördüğü erkekler 
üzerinden bütün politikalarını gütmek is-
tiyor. İşinden ettiği, mutlak bir yoksulluğa 
mahkum ettiği erkekleri avutabilmek için 
ona sunduğu tek şey, iki-üç çocuk ile en az 
bir kadın eşe reis ilan etmek. İktidar, erke-
ğin aile içi iktidarla avunmasını bekliyor. 
Onun için ailede, toplumda, devlette reisli, 
yani tek kişinin kararları alıp uygulattığı 
modelin hayata geçirilmesini bir varlık ne-
deni olarak görüyor.

‘IŞİD’VARİ BOĞAZ KESME YÖNTEMİ 
SİYASAL SÜREÇLE DOĞRUDAN İÇ 
İÇE’

“Siyasallaşmış 
Islâm’ın ekonomi, 
kültür, doğaya 
saygı gösterme 
konularında 
topluma 
verebileceği hiçbir 
şey olmadığını 
sadece Türkiye’de 
değil, Müslüman 
çoğunluklu 
coğrafyaların 
bütününde görmüş 
bulunuyoruz. 
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Peki muhalefetin, iktidarın bu politika-
larına yaklaşımı ne yönde?

Türkiye muhalefeti, kürtaj dahil olmak 
üzere kadın politikalarını gündem saptır-
ma taktiği olarak görerek büyük hata ya-
pıyor. Muhalefetin önemli bir bölümü, 
siyasal İslâmın asıl gündeminin tam da ka-
dın ve aile meselesi olduğunu göremiyor. 
Biz kadınlar olarak yıllar içinde erkekler-
de biriktirilen öfke ve hıncın vahşice işle-
nen kadın cinayetlerine nasıl dönüştüğünü 
gördük. Bir-iki kurşunla değil, iki şarjör 
boşaltılarak öldürülmeye başlandı kadın-
lar. Bir-iki değil, elli küsur bıçak darbesiyle 
öldürülüyorlar. Bu yöntemler kadına karşı 
artan düşmanlık ve biriktirilen hıncın dı-
şavurumları. Ancak son dönemde boğaz 
keserek öldürme olaylarındaki çarpıcı artı-
şın da farkındayız. Öldürme yöntemindeki 
bu evrimleşme de aslında siyasal süreçlerle 
doğrudan iç içe geçiyor. Kadın cinayetleri 
politiktir derken, bu cinayetlerin işleniş bi-
çimlerinin bile devlet politikalarıyla ya da 
kimi politik çevrelerin propagandalarıyla 
nasıl paralel yürüdüğünün de altını çiziyo-
ruz.

Yani artık kadınlar IŞİD’vari yöntemler-
le öldürülüyor…

Evet. Siyasi söylemler soft ya da hard İŞİD 
söylemleri ile benzeştikçe, kadın cinayetle-
rinde de IŞİD’vari yöntemler artıyor.

‘İZLEMEKTE OLDUĞUMUZ, IŞİD’İN 
ELLİ TONU’

“Muhalefetin 
önemli bir bölümü, 
siyasal Islâmın asıl 
gündeminin tam 
da kadın ve aile 
meselesi olduğunu 
göremiyor. 
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Son dönemlerde kadın haklarına karşı 
örgütlü bir erkek hareketinin de oluştu-
ğunu gözlemliyor musunuz?

Şu anda boşanan kadının nafakasına, ev-
lilik içinde edinilen mallardan eşit pay al-
masına, miras hakkına, velayet hakkına, 
takılarına ve hatta boşanma hakkına yö-
nelik kapsamlı bir saldırı var. Saldırganla-
rın talepleri içinde TCK değişiklikleri ile 
çocuklarla cinsel ilişki ve evlilik yaşının 
indirilmesi, cinsel istismarcılara af geti-
rilmesi, tecavüzcü ile evlendirmenin geri 
getirilmesi, ceza ya da hukuk, hiçbir da-
vada kadının beyanına itibar edilmemesi 
konuları da var. Zaten tüm bu saldırılara 
karşı kadınlar direnemesin, şiddet karşı-
sında yapayalnız kalsınlar diye, kadınları 
şiddete karşı koruması gereken İstanbul 
Sözleşmesi ve 6284 sayılı şiddet yasasına 
saldırıyorlar.

İktidar bu çevrelerle nasıl bir ilişki için-
de?

“Saldırganların 
talepleri içinde TCK 
değişiklikleri ile 
çocuklarla cinsel 
ilişki ve evlilik 
yaşının indirilmesi, 
cinsel istismarcılara 
af getirilmesi, 
tecavüzcü ile 
evlendirmenin 
geri getirilmesi, 
ceza ya da hukuk, 
hiçbir davada 
kadının beyanına 
itibar edilmemesi 
konuları da var. 
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Kadın haklarına karşı örgütlü bir saldırı 
yürüten bu çevreler aslında siyasi iktidar ile 
el ele çalışıyor. İktidarın politikalarından 
güç alıyor, bu politikaları hayatın içinde 
yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Kritik devlet 
mekanizmalarına atamalar hep bu zihni-
yetteki kişilerden yapılıyor. Kendine “aile 
meclisleri” adını veren bir oluşum, Tür-
kiye camilerinde neredeyse artık ayda bir 
kez kadın haklarına karşı basın toplantıları 
yapıyor, toplaşıp dualar ediyorlar. İktida-
rın sahip olduğu tüm medyada bu adamlar 
boy gösterip kadın karşıtı, eşitlik karşıtı, 
hak karşıtı propaganda yapıyorlar.  Siyasal 
İslamın kadın konusundaki “ılımlılığının” 
sınırı buraya kadar. İzlemekte olduğumuz 
İŞİD’in elli tonu.

‘KADEM VE ERDOĞAN KRİTİK BİR 
KARAR AŞAMASINDA’

Peki kadın karşıtı cephenin toplumdaki 
oranı, karşılığı ne? Bu cepheye karşı ör-
gütlü olmayan kadınlar nasıl ortaklaşı-
yor?

“Mağdur babalar”, “mağdur kocalar gibi” 
garip isimler alan bu adamlar bir avuç in-
san aslında. 2015’de Adil Gür’ün yaptığı 
bir araştırma, kadınların yüzde 86’sının 
kadın örgütlerini desteklediği gösteriyor-
du. Bu rakam, kadın hakları söz konusu 
olduğunda her siyasi görüşten kadının bir 
araya geleceğini gösteriyor. Kadir Has Üni-
versitesi’nin 2018 yılında yaptığı Toplum-
sal Cinsiyet araştırması sonuçları da çok 
önemli. Ailesinin dirlik ve düzeni için er-

“Kendine “aile 
meclisleri” adını 
veren bir oluşum, 
Türkiye camilerinde 
neredeyse artık 
ayda bir kez kadın 
haklarına karşı 
basın toplantıları 
yapıyor, toplaşıp 
dualar ediyorlar. 
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keğin zaman zaman şiddete başvurabilece-
ğini söyleyenlerin oranı 2016’da yüzde 14 
iken, 2017’de yüzde 10’a, 2018’de yüzde 5’e 
düşmüş. Yani Türkiye toplumunun yüzde 
95’i zaman zaman da olsa erkeğin şiddet 
uygulama hakkı olmadığını düşünüyor.

Bu tablo, toplumun feminizme, kadın 
hakları hareketine yaklaşımıyla ilgili ne 
anlatıyor?

Her iki araştırmaya göre “marjinal” etiketi 
yapıştırılmaya çalışılan feminizmi toplu-
mun yüzde 60’ı olumlu bir görüş olarak 
değerlendiriyor. İşte tam bu nedenle KA-
DEM ve Erdoğan şu anda kritik bir ka-
rar aşamasında. Gerçek marjinaller olan 
bir avuç kadın düşmanı adamla birlikte 
mi hareket edecekler, milyonlarca kadı-
nın “haklarımıza dokunmayın” talebine 
mi kulak verecekler? Yeni yasama yılında 
özellikle nafaka ve çocuk istismarcılarına 
af konusundaki gelişmeleri hep birlikte 
görüp izleyeceğiz. Kadın-erkek diğer si-
yasetçilerin ve tüm kamuoyunun da insan 
hakları, eşitlik, adalet ve demokrasi sınavı 
olacak bu süreç.

“Gerçek 
marjinaller olan bir 
avuç kadın düşmanı 
adamla birlikte mi 
hareket edecekler, 
milyonlarca kadının 
“haklarımıza 
dokunmayın” 
talebine mi kulak 
verecekler?


