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İstanbul Barosu 

Kadın Hakları Merkezi

OYSA BiZ İSTERDiK Ki; 
KADINLAR GÜNÜ DiYE BiR 
GÜN OLMASIN!

Çünkü 8 Mart kadınlar için bir kutlama günü değil,  kadın 
hakları ve dünya barışı günü olarak tüm dünya kadınları 
arasında dayanışma günüdür. Kadınların temel insan hak-

larından eşit olarak yararlanabilmeleri ve özgürlüklerinin mü-
cadelesinin dayanışmasıdır. Kadınlara eşit hakların verilmesinin 
dünya barışını da güçlendireceği esasına dayanmaktadır. 

Her ne kadar 1977 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 
kabul edilen bir gün olsa da tarihi  fiiliyatı 1857 ye dayanmaktadır. 

Bu demektir ki dünya 2000 li yıllarda hala, kadınların insan hakla-
rından eşit yararlanmasını ve kadınların özgürlüğünü tam olarak 
sağlayamamıştır ki hala böyle bir dayanışmaya ihtiyaç duyuyo-
ruz. 

Zira hala;

• Dünyada 54 ülkede kadınlara yönelik ayırımcı yasalar var,

• Dünya nüfusunun yarıya yakını kadın iken  dünyadaki işlerin 
%66 sı kadınlar tarafından görülürken malların %99 u erkek-
lere ait ,

• Dünya genelinde mültecilerin %80 i kadın,

• Okuryazar olmayan her üç kişiden biri kadın,

• Dünyada her üç kadından biri hayatının bir döneminde şid-
dete maruz kalıyor,

• Her 5 kadından biri cinsel taciz, tecavüze uğruyor,

• Siyasette iş dünyasında kadın oranı gelişmiş ülkelerde bile 
çok düşük.
Bu listeyi çok uzatabiliriz ancak bunlar bile dayanışma ve farkın-
dalık yaratma için yeterli sebepler. 

Ülkemizde baktığımızda ise; AB uyum sürecinde 2002 tarihli Me-
deni Kanundan, 2003 tarihli iş kanunundan ve 2005 tarihli ceza 
kanunundan kadın erkek eşitliğini ihlal eden hükümler büyük öl-
çüde kaldırılmıştır. Yasal haklarda adım adım gelişmeler olduğu 

görülmektedir. Ancak yine de raporlarda kadın erkek eşitliğinde 
dünya sıralamasının sonlarında yer almaktayız.  Sorun toplumsal 
cinsiyet bakış açısından dolayı uygulama yetersizliğinden kay-
naklanmaktadır. 

 Cinsiyet ayrımcılığı nedeni ile bugün hala pek çok kadının yaşa-
mını anayasal haklar kanunlar değil toplumsal bakış açısı gele-
nekler şekillendiriyor.

Kadınların eğitimde, istihdamda, yönetime katılmada ve benzeri 
konularda geri planda kalmalarını bir tarafa bırakarak, bugünler-
de ülkemizde kadınlar en çok ne şekilde gündeme geliyor diye 
sorsam, hepimizin cevabı kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri 
olacaktır.

Öyle ki artık her gün 2-3 kadının öldürüldüğünü duymaktayız. 
Ülkemizde kadına yönelik şiddet oranlarının tüm AB ve OECD 
ülkeleri arasında en yüksek orandadır.

Oysa ki kadına yönelik şiddetin önlenmesi için birtakım eksiklik 
ve yanlışlıkları olsa da kanunlarımızda pek çok olumlu geniş dü-
zenlemeler yer almaktadır.

 Ceza kanunumuzda, Medeni Kanunda ve özel kanunlarda kadını 
şiddetten koruyan pek çok hüküm ve yaptırım de yer almaktadır.

Peki bu durumdan çıkan sonuç nedir; toplumsal bakış açısının 
cezaların caydırıcılığının çok daha önünde olduğunu ve bu bakış 
açısının uygulamayı dahi etkilediğini saptamak zor olmasa gerek. 
Kadınların eğitimde, istihdamda, yönetime katılmada ve benze-
ri konularda geri planda kalmaları kadına yönelik şiddeti artıran 
etkenlerdir.

 Bu nedenle temennimiz de dünya kadınlar gününün diye bir 
hak dayanışması gününe  gerek kalmayacak bir dünya düzenine 
ulaşmaktır.

‘’Mutluluk özgürlük iledir, özgürlük ise cesaret ile.’’
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8 MART
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İstanbul Barosu 

Yönetim Kurulu Üyesi/KHM Koordinatörü

Av.Aydeniz Alisbah Tuskan 

8 Mart 1857 yılında New York da işçi kadınların özellikle 
“eşit işe eşit ücret” ve “12 saatlik iş günü” için, 8 Mart 1908 
Yılında ise Manhattanlı işçi kadınların “8 saatlik iş günü” 

“eşit işe eşit ücret” ve “oy hakkı” için başlattıkları mücadele,  Bir-
leşmiş Milletler tarafından 16 Aralık 1977 tarihinde Dünya Ka-
dınlar Günü olarak kabul edilerek  bugün bütün dünyada “ka-
dınların özgürlük mücadelesinin sembolü” olarak , Ülkemizde 
de 1984 yılından itibaren yaygın olarak kutlanmaktadır. 

2012 yılı 8 Mart’ına ise Türkiye’ de kadına yönelik insan hakları 
ihlallerinin had safhaya ulaştığını gösteren istatistiklerin vahim 
sonuçları eşliğinde girilmektedir.

Ülke çapında yapılan araştırmalar göstermektedir ki , kadın 
başta silahlı şiddet olmak üzere her tür şiddetten en çok za-
rar gören kesimi oluşturmaktadır.Alenen uygulanan cinsiyet 
ayrımcılığıyla birlikte , feodal değer yargılarının faturası daima 
kadına kesilmekte ve bunun sonucu olarak kadın yoğun şekil-
de aile içi şiddete maruz kalmaktadır.

Namus kavramı  kadın bedeniyle ilişkilendirilmekte , böylece 
kadının kimlik oluşturabilmesi engellenmekte hatta bu amaçla 
uygulanan baskı ve şiddetin boyutları kadının aile içinde sürekli 
ölüm tehdidi altında yaşamasına kadar vardırılabilmektedir.Bu 
ölümcül şiddeti aile mahremiyeti deyimiyle kılıflamak olayın en 
trajik boyutudur.

Kadınları katleden erkeklerin yargılama aşamasında sarf ettikle-
ri “töre ve namus için öldürdüm” şeklindeki ifadelerinden yola 
çıkılarak verilen cezada  tahrik indirimi kaldırıldığı halde infazla 
ilgili aile meclisi kararı istenilmesi anlayışın değişmediğini gös-
termekte ayrıca cezaların caydırıcılığı prensibini de ortadan kal-
dırarak, her geçen gün öldürülen kadın sayısı artmaktadır. 

Kadına karşı fiziksel şiddetin yanında; ekonomik, psikolojik ve 
cinsel şiddet de uygulanmaktadır. Şiddete maruz kalan kadın-
ların Devlet tarafından korunabilmesi amacıyla bulunması artık 
zorunluluk arz eden kadın sığınma evlerinin sayısının yok de-
necek kadar az olması soruna gösterilen duyarsızlığın en bariz 
kanıtıdır.

Başta çalışma hayatı olmak üzere kadınlar cinsel ayrımcılığa 
tabi tutulmakta, bu nedenle uygulamada kadın erkek eşitliği 
sağlanamamakta, eşit fırsat ilkesi daima ihlal edilmektedir.Me-
deni Kanun’un  kabulünden 83 yıl sonra Kadın Erkek Eşitliği 
Komisyonu değil Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulmuştur. 2012 
yılında bu komisyonun gerçek eşitliği sağlamasını umuyoruz. 

Laik Cumhuriyet’in  ilanı kadınları tecrit edildikleri kafeslerin 
ardından çıkararak dünyaya karışmalarını sağlamış ve kendile-
rine sunulan haklar bakımından öncesiyle kıyas kabul etmeye-
cek duruma gelmiştir. Ancak Cumhuriyet İlkeleri’yle şekillenen 
yasaların uygulama aşamasında son 10 yılda ayrımcılığa tabi 
hükümlerle ilgili yasal düzenlemeler yapılsa bile kadının insan 
haklarını korumak açısından çoğunlukla işlevsiz kaldığı ortada-
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dır. Kadına karşı şiddetin ve her türlü hak ihlalinin engellenmesi 
öncelikle yasaların adil olarak uygulanması konusunda güdü-
lecek etkin Devlet Politikası’yla mümkündür. Adli Makamların, 
hukuk kurallarından ziyade ahlaki normları referans göstererek 
hüküm tesis etmeleri ihlallerin sonlanması yerine , mevcut 
olumsuzluğun artarak devam etmesine hatırı sayılır katkı sağ-
lamaktadır. Bu konuda olumlu çalışmalarda vardır. Bunlardan 
biri olan Aile içi şiddetle ilgili yasal düzenleme konusunda İs-
tanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak tüm önerilerimiz 
ilgili Bakanlığa sunularak alt yapının oluşturulması taleplerimiz 
yinelenmiştir.  

8 Mart 1857 yılında fabrika önüne kurulan barikatı aşamadığı 

için yanarak can veren kadın işçilerin ,  töre cinayeti adı altında 
katledilen tüm kadınların buruk hatırına atfen Dünya Kadınlar 
Gününüz kutlu olsun! 

8 Mart 2012 yılında Kadın Erkek Eşitliği’nin toplumun her ya-
şamına geçirilmesini, eğitimde, çalışma yaşamında, siyasette 
bu eşitliğin yasalara dayandırılarak uygulamanın sağlanmasını, 
şiddete son verilmesini ,yasaların hayata geçirilmesini ve top-
lumda gerçek eşitliğin sağlanması için olumlu ayrımcılığın ha-
yata geçirilmesini talep ediyoruz. 

İstanbul Barosu olarak aile içi şiddetin önlenmesi ve eşitliğin 
sağlanması için mücadelemiz devam edecektir… 
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Yunan mitolojisinde,  Odissea Destanında Homeros’ un 
en hünerli ölümlüsü Korint kralı Sisifos ( Sisyphus), tanrı-
lar tarafından büyük bir kayayı dik bir tepenin doruğuna 

yuvarlayarak çıkarmakla cezalandırılır. Her seferinde tam tepe-
nin doruğuna ulaştığında kaya yeniden aşağıya düşecek, Sisi-
fos aşağı inip kayayı bir daha çıkaracak, tekrar düşecek ve bu 
sonsuza dek sürecektir. 

Bir kayayı dik bir dağın zirvesine sonsuza kadar çıkarmaya ça-
lışma cezası, bana dünya kadınlarının binlerce yıldır süren hak 
arama mücadelelerini hatırlatmıştır hep. Kadının binlerce yıl-
dır en temel insan haklarına sahip olma mücadelesinin hala 
sürmesi ile de yaşadığımız dünya düzeni kadınların sırtına Si-
sifos’un kayasını yüklemiştir.  Onlar sırtlanıp tepeye çıkarmaya 
çalıştıkça da kaya geri yuvarlanmaktadır.

Sisifos: Tam tepeye çıkartıldığında sırtımda yaşamın yükü bu 
taş, hep o bildik tepeyi arşınlayan şu ayaklarım,

Yalnızlık, aynılık, anlaşılmamıştık ve tüm bunların üstüne 
farklılığım,

Hades’in cehenneminden beter bu mahkumiyetten nasıl kur-
tulacağım?

Kahin: Ey Mutlu Sisifos!

Nasıl ki güneş vurduğunda açılır Apollon Tapınağı’nın kapı-
ları,

Işık girsin diye kenara çekilen perdeler gibi kurtulacaksın 
dertlerden,

Genç bir kısrak gibi zincirlenemez iraden,

Seni ilk defa kendi tepen yerine buraya getiren,

Cevaplar soruda çoktan verilmiştir, bakış aynada çoktan yan-
sımıştır,

Tüm evrenini yeniden,

Aldığın taşla inşa edeceksin

YERDEN!…

Tüm evrenini yeniden,

Attığın taşla inşa edeceksin

YOKTAN! 1

Fransız yazar ve düşünürü Albert Camus`nün II. Dünya Savaşı 
ortasında yayımlanan “Sisifos Söyleni” adlı deneme kitabında; 
Sisifos`un durumuna sonsuza kadar çare bulanamayacağının 
fakat saçma olarak isimlendirdiği durumu geriletilebileceğinin 
farkındadır. Camus “ tepelere doğru tek başına didinmek bile 
bir insanın yüreğini doldurmaya yeter. “ diyecektir. Bu boyun 
eğiş değildir, yenilgiyi kabul etmez akıl ve bilinç gücüyle direnir. 
Ümidini kaybetmeyen, kendi kurtuluşu için çabalayan müca-
dele ve direniştir.

“Güneşin sana ulaşmasını istiyorsan gölgeden çık”  
Konfüçyüs

Kadınlar insanlığın en ilkel çağlarında da yaşadıkları topluluklar-
da iki insan cinsine toplumun farklı yaklaşımı ile karşılaşıyorlar 
mıydı acaba?

Yoksa toplumlar sözde uygarlık aşamasına geçtikten sonra mı 
bu farklılık ve bunda kaynaklanan mücadeleler ortaya çıkmış-
tır? 

Şu sözü çok sevmiştim; “Kadın doğulmaz, kadın olunur!”2. Yer-
yüzünde insan gelişimi, toplumsal yaşam incelendiğinde gö-
rülecektir ki 

1- Odissea Destanı; minimalya.blogspot 

2- Tanilli server, Ne Olursa olsun Savaşıyorlar, Alkım Yayınevi  1. Baskı 2006

SiSiFOS’UN KAYASINI 
DEVRALAN KADINLAR İstanbul Barosu 

Kadın Hakları Merkezi Başkanı

Av. Hale Akgün
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kadının doğasından değil bu itiliş. Tarih 
boyunca, dinler, boş inançlar, ideolojiler, 
edebiyatlar yarattıkları kadın imgesiyle, 
böylesi bir itilişi hazırlayıp durmuşlardır. 
Cinsler arası farklılık insanın doğası değil, 
toplumların yarattığı gerçekliklerdir.3

İlkel toplumun temeli toplayıcılık ve 
avcılıktı. Kadın ve erkek arasında kadı-
nın çocuk bakımını da göz önüne alan 
eşitlikçi bir işbölümü var idi. Üretime eşit 
katkıda bulunuyorlardı. Aztek’ler, İnka’lar 
ve özellikle dünyanın varlığını sürdü-
ren en eski insan topluluklarından olan 
Avusturya yerlileri Aborijin’lerden insa-
nın geçmiş yaşam biçimlerini, toplumsal 
yapıyı görebiliriz. Doğa yasalarına göre 
yaşayan bu topluluklarda eşitlikçi ve öz-
gürlükçü temelde cinsler arası işbirliğine 
dayanan toplumsal yaşam söz konusu-
dur. 

“Bir adam yetiştirirsen bir kişiyi yetiştir-
miş olursun. Bir kadın yetiştirirsen bir 
aile yetiştirmiş olursun.” 
Afrika atasözü

Aborijin’ler günümüze kadar uzanan en 
eski topluluk olarak incelendiğinde, tüm 
ilk çağ topluluklarında olduğu gibi top-
lumsal iş bölümünde asıl görevleri top-
layıcılık olan kadınların, gündelik gerek-
sinimleri karşılamak üzere erkeklerden 
daha fazla iş yaptıkları görülmektedir. 
Ancak kadınlar birer bağımsız üretici 
olduklarından kendi yaşamları üzerinde 
yüksek derecede denetime ve temel bir 
güce sahiptirler ve sınıfsız bir toplumun 
eşit ferdi konumunun bilincindedir yerli 
kadın. Kadınların özünde özgür olma-

3- Tanilli server, Ne Olursa olsun Savaşıyorlar, Alkım 
Yayınevi  1. Baskı 2006
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Tüm evrenini yeniden,

Aldığın taşla inşa edeceksin

YERDEN!…

Tüm evrenini yeniden,

Attığın taşla inşa edeceksin

YOKTAN!
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dıkları aile yapısı bu nedenle ilkel yerli 
kabilelere değil uygarlık getirdiğini söy-
leyen beyazlara ait kabul edilir.4

Öyle ki bu ilkel dediğimiz toplulukta 
çağlar öncesinde günümüzde hala sa-
vaşımını verdiğimiz sığınma evlerinin 
dahi mevcut olduğunu görüyoruz. Bu 
kadar eşitlikçi toplumda neden sığınma 
evi var denildiğini duyar gibiyim. Ancak 
misyonları kadının yüküne destek olmak 
olan kadın dayanışma birimleridir bun-
lar. Bizzat kadınlar tarafından tasarlanıp, 
inşa edilen “Jilimi” adı verilen bu kadın 
evi veya kadın kulüpleri bekar kızlar, 
konuk kadınlar, hasta olan, yas tutan ve 
duygusal desteğe ihtiyacı olan kadınlara 
konut görevi yaparmış. Bu kadınların ço-
cukları da burada bakılır, evli kadın gün-
düz konuk evine gelir gece aile evine 
dönermiş. Tekrar evlenmek istemeyen 
kadınlar ve eşleri ile oturmak isteme-
yen evli kadınlar da burada yaşarlarmış. 
Burası kadınların maddi ve ruhsal daya-
nışmasının mekanları olup erkekler için 
tabu olan mekanlardır. Bu kapsamda 
dünyanın ilk sığınma evleri diyebilmek-
teyiz ancak anlaşıldığı gibi kapsamıçok 
daha geniştir.5

Bu ilkel (!) dediğimiz toplulukta, ekono-
mik işbölümünde toplayıcılık görevi-
ni üstlenen kadının,  sürekli göçebelik 
hayatı nedeni ile daha özgür hareket 
etmesi, yaşam düzeylerini yükseltmek, 
doğayla uyum içinde yaşamak için çok 
çocuk sahibi olması da tercih edilmeyen 
bir durum olduğundan çeşitli bitkilerle 
doğum kontrolü de uygulanmaktadır.

4- Çoşkun Eser; İnsanın Yaşayan Geçmişi, syf.78 Pera 
Yayıncılık 3.Basım 2008

5- Çoşkun Eser; İnsanın Yaşayan Geçmişi, syf.113 
Pera Yayıncılık 3.Basım 2008

Şaşırmaya devam ediyoruz; akrabalık 
yasaları da ancak kendi soyları dışında-
kiler ile evlenmelerini gerektirmektedir. 
Hatta bu nedenle çocuklara sıkı bir şe-
kilde kendi soy bağları eğitimi verilirmiş6. 
Çocuklar eşitlikçi paylaşımcı, özgür ve 
mutlu büyütülürmüş ta ki uygar(!) beyaz 
adam gelip; çocukları disiplin altına alma 
adına sert kontroller, ezberci baskıcı eği-
timler uygulanana kadar7.

Bu topluluk gençliğin eğitimine de çok 
önem veriyor ve asıl önemlisi bu konuda 
kadınların rolünü çok üstün tutuyordu. 
Öyle ki çocukluktan  yetkinlik dönemine 
çok önem verilen bir törenle geçiliyor ve   
törenlerde yaşlı bilge kadınlar;  aileler, bi-
reyler, gruplar ve konuklar arasında uyu-
mu sağlıyor. Bu törenlerde hem kız hem 
erkek çocuklar için bilgi ve fiziksel güç 
sınanıyor, doğaya, topluma, yasalara, 
kutsal atalara dair bilgiler aktarılıyordu. 
Ergin gence bir tartışmada mutlaka fik-
rini söylemesi gerektiği aksi taktirde kim-
senin varlığını fark etmeyeceği biri ola-
cağı da söylenerek sorgucu, özgür fikirli, 
baskılardan uzak, eşitlikçi, paylaşımcı bir 
genç nesil yetiştiriliyordu. Topluluk yasa-
larının düzenlenmesi ve uygulanması da 
bu aşamadan başlayan bilge yerlilerden 
alınan bilgilerle halka uzanıyordu.8 

Bu örnekleri çok daha artırabiliriz. Ancak 
bunların bile yukarıda sorulan sorunun 
fazlası ile cevabı olduğu kanaatindeyim. 
Çağlar öncesinden beri erkeğin yara-
dılıştan fiziksel farklılığı ve fiziksel güç 

6-  Çoşkun Eser; İnsanın Yaşayan Geçmişi, syf.66 
Pera Yayıncılık 3.Basım 2008

7- Çoşkun Eser; İnsanın Yaşayan Geçmişi, syf.77-80 
Pera Yayıncılık 3.Basım 2008

8- Çoşkun Eser; İnsanın Yaşayan Geçmişi, syf.73-74 
Pera Yayıncılık 3.Basım 2008

üstünlüğü, kadının bakımını üslenmesi 
nedeni ile kadının hep ikinci sınıf cins 
konumunda kaldığı, kalmak zorunda ol-
duğu savının doğru olmadığı ortadadır. 
Peki ne olmuştur da bu işbirliği eve eşit-
lik bozulmuştur?

Tarih araştırmacıları, arkeologlar, antro-
pologlar ve etnografya uzmanları yüz yılı 
aşkın zamandır ataerkilik ve anaerkilik, 
toplumlarda kadın erkek yaşayış şekil-
lenmesi üzerine çalışmalar yapmaktadır-
lar. Bir kısım görüş; yetersiz araştırma ve 
bilgi ile, başlangıçtaki analık temelinin 
ilkel insanda doğurganlığın önem arz 
etmesi, babalık kavramının olmamasına 
bağlamıştır. Soy bağı kavramının farkına 
varılması ile  erkeğin anayı ve çocukları 
sahiplenme ve anaerkilliğin yerini ataer-
killiğe bırakmasına böylece de dinsel ah-
lakı temele bağlanmıştır. Diğer bir kısım 
ise; ataerkilliğin yıkıcı toplumsal örgüt-
lenmeden doğduğunu, insanların bir-
birleri üzerinde hakimiyet kurması esası-
na dayandığını anaerkillik döneminin ise 
tersi dönem olmadığını ortaklık modeli 
olduğunu savunmuşlardır. Bu görüşlerle 
anaerkillik eski çağlardaki kadın hakimi-
yeti, ataerkillik ise günümüzdeki erkek 
hakimiyeti şeklinde birbirinin karşıtı hi-
potezler olarak algılanmaya başlanmıştır. 
Bunu kadın ve erkek arasında ki biyolojik 
farklılığın ataerkillik sürecini kaçınılmaz 
kıldığı tezi takip etmiştir9. 

Neolitik Çağ’ın orta döneminde gerçek-
leşen ikinci teknik devrim ile ( öküz, su, 
rüzgarın gücü, saban, rüzgar, yelkenli 
gemi, su değirmeni vb.) erkek tarım üre-
timinde kadının yerine geçer. Tarımda 
teknik keşiflerin fiziksel güç nedeni ile 

9- http://tr.wikipedia.org/wiki/Ataerkillik
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erkekler tarafından kullanılmaya başlaması kadını üretimin dı-
şına itilerek üretileni işlemek üzere evine gönderdi. Erkeklerin 
üretim katkısının böylece öne geçmesi, oluşan artı-değerin er-
keğin üretim alanında olması onun servet sahibi aynı zamanda 
mülkün sahibi olmasının koşulunu doğurmuştur ve kadın üze-
rinde ekonomik güç elde etmesini sağlamıştır. Elde edilen bu 
ekonomik güç kişisel mülkiyetle birlikte babalığa dayalı hukuku 
getirmiştir ( babalık soyu, miras hakkı gibi). Besin artışı nüfusta 
patlamaya, yerleşik düzene geçmeye yol açar. Kabileler yerine 
köyler, kasabalar, şehirler kurulur. Sosyal sınıflar doğar, üretim 
çekişmeleri başlar ve tabi savaşlar. Mal paylaşımını önlemek 
malı artırmak için ve üretici olarak kadınlar aile içinde tutulur, 
sahiplenilir. 

Bu kadınların eve kapanmasının başlamasıdır.  Kadınları cinsel 
ve ailenin hizmetçisi- üreticisi rollerine indirgenen yaşamı böy-
lece başlayacaktır.10

Doğada hiçbir haksızlık eşitsizlik yoktur, en önemli doğal yasa 
olan akıl, herkesin birbirinin hayatına, özgürlüğüne ve malına 
saygılı olmayı emreder. İnsan aklı ile doğanın yasalarına uydu-

10- Tanilli server, Ne Olursa olsun Savaşıyorlar, Alkım Yayınevi  1. Baskı 2006

ğunda hiçbir zaman gerçekleşmeyecek haksızlıklar, insanların 
kendi topluluk yasalarını yazılı veya teamülü olarak, doğa ya-
salarının akıl süzgecinden geçirmeden oluşturmaları ile kadın-
ların sırtına haksızlıklardan oluşan bir kaya yüklenmiştir. Yüz-
yıllardır süregelen tüm hak arama mücadelelerine rağmen de 
tepeye çıkarılmaya çalışıldıkça geri yuvarlanan kaya misali en 
temel insan hakları konusunda dahi elde edilemeyen hakları 
neticesi savaşımları bitememektedir.

27 Ekim 1922 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk  Bursa’ da yaptığı 
konuşmasının bir yerinde: “Hiçbir mantıki kanıta dayanmaksı-
zın birtakım geleneklere ve inançlara bağlı kalmakta ısrar eden 
milletlerin gelişmesi çok güç olur ve belki de hiç gerçekleşmez. 
Gelişim yolunda bağları koparamayan ve engelleri aşamayan 
uluslar akla uygun düşen ve gereksemelere ayak uydurabilen 
bir zihniyetle hayata bakamazlar. Bunlar engin hayat felsefele-
rine sahip başka milletlerin egemenliği altına girip onların tut-
sağı olmaktan kurtulamazlar”... sözleri ile bireysel ve toplumsal 
tutsaklığa son vermenin tek yolunun bilim ve akıl olduğunu 
vurgulamıştır.

Prometheus ilk insanı çamuru gözyaşlarıyla karıştırarak yarattı. 

Buna aslanın gücünü, tavusun kibrini, tilkinin kurnazlığını, tavşanın ürkekliğini kattı. 

Fakat insan çıplaktı, kendisini koruyacak hiç bir şeye sahip değildi. 

Doğduğu günden itibaren acıları, üzüntüleri, ve bitmek bilmeyen ihtiyaçları başlıyordu. 

Biz insanlar eğer , bilgili ve güçlü ve de adaletin yerini bulması için yeterince cesur, merhametli, saygılı ve 
onurlu, çalışkan ve de dürüst yani erdemli olabilirsek;  

Prometheus’un çamurdan şekillendirdiği Athena’nın da üfleyerek can verdiği , 

Titanların kötülük ve çirkinlikleri ile Zagreus’un saflığı, temizliği ve güzelliğinin karışımı çamur olmaktan 
çıkarak, gerçek  insanlar olacağızdır.

 “ Hiç bir şey eyleme geçen cahillik kadar korkunç olamaz. ” 

Konfüçyüs
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Haklarını öğrenen ve kullanmak isteyen kadınlar, ne yazık 
ki erkek egemen zihniyetin tepkisiyle çoğu zaman ağır 
bedeller ödüyorlar. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde TÜBAKKOM olarak Ka-
dın ve başarı kimliğini birbiriyle yıllarca ayrılmaz bir şekilde bü-
tünleştirmiş bir kadın hukukçu, ülkemizin ilk Kadın Hukuku uz-
manı  ve kurucularımızdan  Sayın Nazan Moroğlu ile birlikteyiz. 

- Dünyada ve Türkiye’de kadına ilişkin genel değerlendirme-
leriniz nelerdir?

Dünyada ve Türkiye’de kadının konumuna baktığımızda, aslın-
da kentli-köylü, eğitimli-eğitimsiz, zengin-yoksul tüm kadınla-
rın cinsiyetlerinden dolayı ayrımlığa uğradığını, sorunlar yaşa-
dığını görüyoruz. Tarih boyunca egemen olan günümüzde de 
sürmekte olan ataerkil zihniyet erkeğin güçlü, aklı ile hareket 
eden ve yöneten olduğunu, kadının ise duygularıyla hareket 
eden, korunması gereken ve yönetilen olduğunu kabul etmiş-
tir. Bu bakımdan, tarihsel süreç içinde, kadın ile erkek arasındaki 
biyolojik farklılığın giderek toplumsal farklılığa dönüştürüldü-
ğünü, cinsiyete dayalı eşitsizliğin haklı gerekçesi yapıldığını gö-
rüyoruz. İşte, bu nedenle kadın erkek eşitsizliği içeren kurallar 
konulmuştur. Nitekim, 1900’lerin başında Medeni Kanunların, 
Ceza kanunlarının düzenlenmesinde, erkek egemen zihniyetin 
etkisini fark ediyoruz. Günümüzde kadınlara karşı ayrımcılık ola-
rak nitelendirdiğimiz “koca ailenin reisidir” diye başlayan erke-
ğin üstünlüğüne dayanan kurallar değiştirilmiştir.

Türkiye’de ve dünyada kadının konumunu değerlendirirken 
Türkiye’nin çok özel bir yeri olduğuna değinmeden geçemeye-
ceğim. İnsan Hakları Evrensel beyannamesinin, Kadınlara Karşı 
Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesinin henüz dünya 
gündeminde bile olmadığı bir dönemde, Atatürk’ün önderli-
ğinde yaşama geçirilen Cumhuriyet Devrimleriyle kadınların 

o yıllar açısından çok ileri haklar elde ettiğini belirtmek gere-
kir. Özellikle kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının 
5 Aralık 1934’de Anayasada değişiklik yapılarak, birçok Avrupa 
ülkesinden önce verildiğini biliyoruz. Ama ne yazıkki bu doğru 
başlangıç sürdürülemedi. Türkiye, dünya ülkeleri arasında top-
lumsal cinsiyet eşitliği açısından en alt sıralarda, 2011 Dünya 
Ekonomik Forumu toplumsal cinsiyet eşitsizliği raporunda  135 
ülke arasında 122. sırada yer alıyor.

Türkiye, Anayasada ve yasalarda kadın erkek eşitliği sağlandı, 
ama yaşama geçirilmesi için çok uzun bir yol var. Tabii bu arada 
Kadının adının Bakanlıktan silinmesini de unutmamak gerekir. 

- Mesleğinizi icra ederken akademik kariyerinizde özellikle 
kadın hukukunu tercih etmenizde en önemli faktör ne oldu?

Üyesi olduğum Deneklerde ve kuruluşlarda son yirmi yıldır 
kadının yasalarda ve yaşamda eşit haklara sahip olması ama-
cıyla yapılan çalışmalarda yer aldım. Bildiğiniz gibi, Birleşmiş 
Milletlerce 1979 yılında kabul edilen CEDAW Türkiye tarafından 
1985 yılında onaylandıktan sonra, kadın sorunlarının araştırıl-

AV. NAZAN MOROĞLU 
iLE RÖPORTAJ İstanbul Barosu 

Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı

Av. Nülifer Ay 
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ması ve çözüm getirilmesi için üniversitelerde Kadın Araştırma 
Merkezleri ve Kadın Araştırmaları Ana Bilim Dalları kuruldu. Ka-
dın Kuruluşları ve Baro Kadın Hakları Komisyonu başkanlığını 
yürütürken, Kadın Hukuku alanında disiplinler arası bir çalışma 
yaparsam akademik çalışma alan çalışmasıyla birlikte daha 
yararlı olur diye düşündüm ve yeniden bu alanda bir yüksek 
lisans yapmaya karar verdim. Tezimin konusu “Kadının Soyadı” 
idi. 1999 yılında yayınlandı. Artık kadın sorunu, kadın hukuku 
akademik alanda yer alıyor. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesinde son sekiz yıldır “Uluslar arası ve Ulusal Hukukta Kadının 
İnsan Hakları” kısaca Kadın Hukuku dersini veriyorum. Kadın 
kuruluşlarında aktif çalışmalar yaparken, kadına yönelik uluslar 
arası sözleşmeleri, Türk Hukukuna yansımasını teorik açıdan in-
celemek,  çözüm önerileri getirmek, sanırım akademik açıdan 
Kadın Hukukunu tercih etmemde en önemli faktör oldu.

- Üniversitede Kadın Hukuku dersi veriyorsunuz, İstanbul Ba-
rosu Kadın Hakları Merkezinde ve Türk Hukukçu kadınlar Der-
neğinde başkanlık yaptınız, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği 
Koordinatörü ve Türk Üniversiteli kadınlar Derneği Genel Baş-
kanı ve bir kadın hukukçu olarak temel hak ve özgürlüklere 
bakış açınız nedir? Bu alanda bireysel ve kurumsal çalışma-
larınız nelerdir?

Temel hak ve özgürlüklerin, demokratik bir hukuk devletinde 
herkese eşit olarak tanınması kuraldır. Ancak, hakların varlığı 
ile kullanılması açısından her zaman kadınlar aleyhine bir du-
rum görülmektedir. Bu nedenle, ülkemizde demokratikleşme 
yolunda atılacak önemli adımlardan bir kadın erkek eşitliğinin 
tanınması ve yaşama geçirilmesidir. Temel hak ve özgürlükler 
konusunda bilgi sahibi olmak çok önemli. Özellikle alan çalış-
malarında yurttaşların, kadınların hakları konusunda bilgi sahi-
bi olmadıklarını görüyoruz. Son iki yıldır Kent Konseyleri olarak 
“Hukuk Okur Yazarlığı” seminerleri düzenliyoruz. Evlenme, bo-
şanma, mal rejimleri, tüketici hakları, kira, kat mülkiyeti konula-
rında verilen bilgiler kadınlar açısından çok yararlı oluyor. İhti-
yaç sahibi olanları Adli Yardım Servisine Baroya yönlendiriyoruz. 

- Özellikle son yıllarda kadınlara yönelik şiddette ciddi artış 
gözlenmektedir. Şiddeti önleme adına çözüm önerileriniz ne-
lerdir? 

Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet tarih boyunca var oldu-

ğu halde bu tür davranışlar şiddet olarak algılanmamış, sadece 
kadınların yaşadığı üzücü olaylar olarak görülmüştü. Nitekim, 
insan haklarından kadınların eşit olarak yararlanması, yasalarda 
ve yaşamda var olan ayrımcılıkların kaldırılması amacıyla 1979 
yılında kabul edilen (CEDAW) Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı 
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi düzenlenirken, 
her alandaki kadın sorunu ele alındığı halde, “kadına yönelik 
şiddet” konusunda açık bir düzenlemeye yer verilmemişti. O 
tarihlerde şiddet henüz bir sorun olarak ele alınmamış, dile ge-
tirilmemişti. Oysa, aile içi şiddet olayları yaşanmaktaydı ve özel-
likle kadınların insan haklarını kullanmasının önünde önemli 
bir engel olarak devam etmekteydi. Birleşmiş Milletler tarafın-
dan bu konuda kabul edilen ilk belge 20 Aralık 1993 tarihli “Ka-
dına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Bildirge”dir. 

Artık günümüzde şiddet sadece kadının sorunu olarak değil, 
toplumsal bir sorun olarak ele alınıyor. Sorun masaya yatırıldı, 
toplumsal farkındalık yaratıldı. Haklarını öğrenen ve kullanmak 
isteyen kadınlar, ne yazıkki erkek egemen zihniyetin tepkisiy-
le çoğu zaman ağır bedeller ödüyorlar. Aile içi şiddet çözüm 
bekleyen akut bir problemdir. Çocuklar aracılığıyla sokağa 
taşınmakta; evde, sokakta, toplumsal yaşamda bir şiddet kısır 
döngüsü yaşanmaktadır. Ancak, şiddet sadece kadının sorunu 
olarak görüldükçe, yol açtığı olumsuz sonuçlar konusunda far-
kındalık yaratılmadıkça, bir toplumsal sorun olarak ve bir halk 
sağlığı sorunu olarak çok yönlü ele alınmadıkça şiddeti önle-
mek, bu sorunu çözüme kavuşturmak kolay olmayacaktır.

Son yıllarda giderek artan kadına yönelik ev içi şiddetle müca-
dele için kısa vadede ve şiddetin önlenmesi için uzun vadede 
yapılması gerekenler var. 

Kısa vadede; 4320 sayılı Kanunda kapsamlı bir değişiklik yapıl-
ması veya yeni bir yasanın çıkarılması, failin caydırıcı şekilde ce-
zalandırılması, şiddetin olumsuz etkileri ve şiddet konusunda 
farkındalık yaratılması, sığınmaevleri açılması, yasal haklar ko-
nusunda kamu kurum ve kuruluşları, Barolar, sivil toplum kuru-
luşları tarafından bilgilendirilmeler yapılması. 

Bunun yanında, Kanunun amacına uygun uygulanması için 
kolluk kuvvetlerinin; Baro Adli Yardım Servislerinin, Aile Mahke-
melerinin, Adli Tıp Kurumunun etkin çalışması, mağdura des-
tek için sosyal hizmetler; sendikalar, yerel yönetimler ve özel 
sektörün kapsamlı bir program uygulaması, toplumdaki erkek 
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egemen zihniyetin değiştirilebilmesi için erkeklere yönelik yo-
ğun bilgilendirici programlar yapılması, Şiddet mağdurlarının 
başvurularında 24 saat hizmet verebilecek birimler kurulması, 
Alo şiddet hatlarının çoğaltılması, donanımlı hale getirilerek ak-
tif çalışmalarının sağlanması gerekli.

Ülkemizde kadına ve çocuğa yönelik şiddet oranlarının çok 
yüksek olduğu dikkate alındığında, aile içinde şiddetin önlen-
mesinin zor olduğu görülüyor. Son dönemde şiddet olayları 
kadınların duyarlılığının ve haklarını kullanma oranının artma-
sına paralel olarak artış göstermiştir. Bunu erkek egemen zihni-
yetin kadının birey olarak haklarını kullanmasına tepkisi olarak 
da nitelendirebiliriz. Sosyal yapının ve zihniyetin yasalar kadar 
kolay değiştirmesi mümkün değil.

Bu bakımdan, eğitim süreci uzun vadede büyük önem taşı-
maktadır; anaokulundan başlayarak eğitimin her kademesinde, 
toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, çocuk hakları, kadın 
hakları, demokrasi ve yurttaşlık bilinci konularını içeren bir der-
se müfredatta yer verilmesi, öğretmenlerde toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlılığın artırılması ve öğrencilerine yansıtmaları 
için hizmet içi eğitimde bu konunun ele alınması; öğretmen 
okulu öğrencilerinin de bu konularda bilgilendirilmeleri, şid-
detle mücadelede ilk başvuru yeri olan kolluktan başlamak 
üzere yargı mensuplarına, kararın uygulamasını kontrol ve 
izleme sürecinde görevli ve yetkili olanlara hizmet içi eğitim 
verilmesi, mezun olunca savcı, hakim veya avukat olacak hu-
kuk öğrencileri için “Kadının İnsan Hakları-Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği” dersinin Hukuk Fakülteleri programına konulması ve 
yaygılaştırılması ile  uzun vadede ev içi şiddetin önlenmesi sağ-
lanabilecektir. 

- Tübakkom’un kurucu üyelerinden biri olduğunuzu biliyoruz;  
Sizce Tübakkom nedir? Hangi amaçla kimler tarafından nasıl 
kurulmuştur? Yıllar içinde bu amaca ulaşılabildi mi? Tübak-
komun kadın hakları alanında sağladığı  en büyük kazanım 
sizce ne olmuştur. Tübakkomun 10 dönemine ilişkin genel bir 
değerlendirme yapar mısınız?

Aile Hukukunda eşlerin eşit haklara sahip olmasına yönelik 
köklü değişiklikler içeren Medeni Kanun Tasarısı 1998 yılında 
kamuoyuna açıklandığında, İstanbul Barosu Kadın Hakları Ko-
misyonu olarak tüm Barolarla işbirliği yapmak ve Tasarıyı de-

ğerlendirmek istedik. Baro Başkanından diğer Barolara çağrı 
yapmasını ve İstanbul Barosu ev sahipliğinde bir toplantı dü-
zenlenmesini talep ettik. Kısa sürede yirmi bir Barodan yanıt 
geldi, katılacaklarını bildirdiler. 

Tasarıya ilişkin değerlendirme ve önerilerimizi içeren raporu 
hazırlamak başta olmak üzere, hakları ve nereye başvuracakları 
konusunda yeterli bilgisi olmayan dar gelirli kadınlara ücretsiz 
danışmanlık yapmak, yasal haklar eğitimini ülke çapında yay-
gınlaştırmak, kadın avukatlar arasında dostluk ve bilgi alış veri-
şini güçlendirmek amacıyla bir araya geldik. İstanbul’da yapılan 
bu ilk toplantıya Kadından Sorumlu Devlet Bakanı da katıldı. 
Toplantıda kadın avukatların kuracağı bu yeni oluşumun Tür-
kiye Baroları Kadın Komisyonları Ağı olması kararlaştırıldı ve 
TÜBAKKOM adı verildi. TÜBAKKOM’un Ankara’da yapılan ikinci 
toplantısından sonra Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu, 5 
Haziran 1999 tarihinde aldığı karar ile TÜBAKKOM’un kurum-
sallaşması açısından TBB bünyesinde yer almasına karar verdi. 
Fikir ve isim annesi olarak TÜBAKKOM’un kurulduğu tarihten 
günümüze on iki yıldır, sırayla dönem sözcülüğüne seçilen Ba-
rolar aracılığıyla amacına uygun çalıştığını görmek memnuni-
yet verici. Önemli bir kazanım da, birinci yılında başlattığımız 
uygulamanın, yıllık çalışmaların kitap halinde yayınlanmasının 
sürdürülmesidir. Bir TÜBAKKOM tarihi yazılmaya devam ediyor. 
Bu kitapların Kadın Hukuku ve uygulamasına ışık tutan kaynak-
lar olması da önemli bir kazanım.

- Üniversitede ders veriyorsunuz, kitaplar yazıyorsunuz, bir-
çok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yapıyorsunuz  . Bu 
muhteşem enerjinizi neye borçlusunuz?

Çalışma enerjimi sanırım hayatımda “keşkelere yeryok” diyerek 
hep ileriye, önümdeki işlere bakmama borçluyum. Tabii geçmi-
şi değerlendirip, deneyimlerden ders almak önemli, ama daha 
önemlisi hep ileri bakmak ve geleceği planlamak…

- Tübakkom aracılığıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü adına 
kadınlara ne mesaj vermek istersiniz ?

Elele verirsek, Cumhuriyetin aydınlığının yeniden yaşanmasını, 
eşit hakların yaşama geçirilmesini sağlayabilir, çocuk gelinler ve 
kadına yönelik şiddet sorununu sona erdirebiliriz ve 8 Mart’ları 
Kadınlar Günü olarak kutlayabiliriz. 

"Sisifos’un kayasını devralan kadınlar aydınlık günleri 
hazırlayacaklardır."  N.M.
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Dayatmayı sağlamak amacıyla , saldırganlıkla ilgili bir 
olgu olan şiddet fiziksel , düşünsel, kültürel, duygusal , 
ekonomik ve cinsel olabilir.Toplumda genellikle kadın-

lara, çocuklara ve yaşlılara yöneltilir.

Şiddete uğrayan için bu durum haksız ve zarar vericidir. Ancak 
bazen uygulayan için kendi açısından meşru görülebilir. Erke-
ğin bazı davranışları mesela baskıcı olanları aile içinde ve dı-
şında cinsiyetçi davranış toplum tarafından meşrulaştırılmıştır.

Şiddet zaman, kültür ve topluma göre değişkenlik arz etmek-
tedir.Kadına yönelik şiddetin yaygın olması eşitsiz anlayış ve 
ayrımcılık ruhu  taşımakta ve kadına ikincil varlık olarak bakma , 
aşağılama , güç gösterme, zarar verme ve denetleme amacıyla 
yapıldığını ortaya çıkarmaktadır .Bu durum ideolojiktir. Ataerkil 
ve cinsiyetçi anlayış bu ideolojiyi yaygınlaştırmıştır.Asıl belirleyi-
ci olan şiddette etkisi olan olguda kültür ve toplumsal yapıdır. 
Bu etken tarihsel süreçte değişkenlik arz edebilir.

Kadının kimliği ve namusu başkasına bağlıdır. Örneğin evlen-
meden önce babasına sonra kocasına ait bir mal olarak değer-
lendirilmekte ve bu şekilde aşağılanmaktadır. Kadın giyinirken, 
bir yere giderken, çalışma yaşamına katılırken genelde erkekler 
karar verir.

Şiddet bireyseldir. Psikolojik yapı yanında sosyal faktörler temel 
alma özelliği arz eder. Stres, saldırganlık, aile içindeki huzursuz-
luk , alkol bu olguyu doğuran sebeplerdendir. Geleneksel rolde 
burada önemlidir. Ebeveynler ise çocuklarla ilişki kurma yönte-
mi olarak şiddeti benimseyebilirler. Özgüven eksikliği bağımlı 
kişilik , depresyon , sorumluluktan kaçma gibi sebeplerle ço-
cuklara şiddet uygulanmaktadır.Bu konuda uluslararası boyut-
ta 1946 Yılında BM’de Kadının Statüsü Komisyonu kurulmuştur. 

4.9.1992 ‘de Viyana da BM Ekonomik ve Sosyal Konsey Kadına 
Yönelik Şiddetin Yok Edilmesi Bildirisini yayınladı.

Bu tanıma göre ;

1 -  Fiziksel şiddet daha çok bedene yönelik acı ve korku yaşa-
tan davranışlardır.

2 - Psikososyal şiddet bağırıp hakaret etmek , evden çıkmaya 
izin vermemek, tehdit etmek , evden kovmak şeklindedir.

3 - Cinsel şiddet vücuduna aklına güç gösterisi olarak cinselli-
ği kullanılarak yapılan haksız hareketlerdir. Tecavüz , istemediği 
cinsel davranışlarda bulunmak vs.

4 - Ekonomik şiddet ; çalışmaya izin vermeyen , satın alma hak-
kını engelleyen, iş yaşamına engel olan vs. davranışlardır.

Şiddet uygulanan kişi açısından bakıldığında kaygı , depresyon 
intihar , eziklik , yaralama suçu vs. gibi rastlanan sonuçları vardır.

Aile sevgi , güven , şefkat ve düzen gibi kavramları kapsar.1975 
–1985 yılları Dünya Kadın Yılı kabul edilmiştir. Temmuz 1985 
Nairobi de Dünya Kadınlar Konferansında her ülkede değişik 
boyutlarda şiddet olduğu ve bunun önlenmesi gereği vurgu-
landı. Her toplumda şiddet konularını takip edecek ulusal bir 
mahkemenin oluşturulması gereği konuşuldu. 1975 ‘de yine 
suçun önlenmesi ve suçlulara karşı davranış BM 5. Kongresinde 
tecavüzün büyük ölçüde gizli bir suç olduğu ve arttığı tespiti 
yapılmıştır. 

1985 ’de BM’de Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenme-
si Sözleşmesi kabul edilerek  CEDAW Komitesi 8. Oturumunda 
her türlü şiddete karşı önlem alınması gereği vurgulanmıştır.

ŞiDDET VE ADALETE
ERiŞiM İstanbul Barosu 

Yönetim Kurulu Üyesi/KHM Koordinatörü

Av.Aydeniz Alisbah Tuskan 
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Şiddetle ilgili ulusal stratejiler şunlar-
dır:

1 -  Koruma Emri 

14.1.1998’de kabul edilen 4320 Sayılı 
Yasa Ailenin Korunması Hakkında Kanun   

Şiddet gören haricinde şiddete uğrayan 
veya bunu duyan veya bilen bir kişinin 
mahkemeye müracaatı

2 -  Özel Kadın  Polis Merkezleri

3 - Aile içi şiddete müdahale ( DAIP ) Eği-
tim programları

4 - Ayrıca Kadın Konukevleri projeleri 

Avrupa da kadına karşı şiddeti önlemeye 
yönelik özel bir düzenleme olmamakla 
beraber Avrupa İnsan Hakları Sözleşme-
sinde yer alan “ işkence yasağı, insanlık 
dışı ve kötü muamele yasağı gibi” kural-
lardan hareketle , Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin BM Kadınlara Karşı Şid-
detin Önlenmesine İlişkin Bildirgedeki 
ilkelerle ve kurallarla örtüşen kararları 
olduğunu görüyoruz. 

Avrupa Birliğinde çıkarılan son yönerge-
lerde de “iş yerinde cinsel tacizin” erkek 
ve kadına eşit davranma ilkesine aykırı 
düştüğü bu nedenle önlenmesi gerekti-
ği ve bu gibi ayrımcılığın engellenmesi 
gündeme getirilmiştir. Diğer Avrupa 
ülkelerinde olduğu gibi yeni İş Kanunu-
muzda konuyla ilgili maddeler konul-
muştur.

Bütün bu uluslararası belgelerden ka-
dınların ; 

-  Aile içi şiddete uğradıkları ( Dayak , ha-
karet, cinsel istismar , evlilik içi tecavüz 
vs.) 

- Toplum tarafından şiddete uğradıkları ( 
iş yerinde, eğitim kurumlarında , sokakta, 
cinsel taciz, sindirme, kadın ticareti, fahi-
şeliğe zorlama vs.) 

-  Devlet kaynaklı , devletin işlediği ya da 
göz yumduğu şiddet olduğu ( işkence, 
göz altında ve silahlı çatışmalarda teca-
vüz vs.)saptanmıştır. 

Tüm bu açıklamalardan sonra aile içinde 
kadınlar yaygın şekilde şiddete uğra-
maktadırlar. Aile içi şiddetin mağdurları 
kadınlar ve çocuklar olmaktadır. En çok 
aile içi şiddet uygulayanların aile birey-
lerine sevgi ve saygı göstermesi gereken 
erkekler olduğu görülüyor. ( Baba , ağa-
bey, eş gibi)

Anayasamızda yer aldığı gibi “ aile top-

lumun temelidir ve devletin korunma 

ile ilgili gerekli tedbirleri alması gerekli-

dir. Ekonomik özgürlükten yoksun olan 

kadın genelde, çoğunlukla şikayette bu-

lunmamaktadır.

Kadına yönelik şiddet insan hakları ih-

lalidir. Devlet konuyla ilgili yasalar çı-

karmasına rağmen koruyucu , gerekli 

teşkilatı halen kuramamıştır. Başbakanlık 

Aile Araştırma Kurumunun  yaptırdığı bir 

araştırma sonucuna göre ailelerin % 39’ 

da fiziksel şiddet  % 53’ ünde sözlü şid-

detin uygulandığı açıklanmıştır. 14 Ocak 

1998 tarihinde bu gelişmeler iç hukuku-

muza yansıtılmış olup “4320 Sayılı Aile-

nin Korunmasına Dair Kanun” kabul edil-

miş 26.04.2007 tarih , 5636 sayılı yasa ile 

de değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır. 
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Yasanın getirdiklerine kısaca değinecek 
olursak 1. Maddede :

“TMK. nunda öngörülen tedbirlerden 
ayrı olarak , eşlerden birinin veya çocuk-
ların veya aynı çatı altında yaşayan diğer 
aile bireylerinden birinin veya mahke-
mece ayrılık kararı verilen veya yasal 
olarak ayrı yaşama hakkı olan veya evli 
olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan 
aile bireylerinden birinin aile içi şidde-
te maruz kaldığının kendilerinin veya 
Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi 
üzerine Aile Mahkemesi Hakimi mese-
lenin mahiyetini göz önünde bulundu-
rarak re’sen aşağıda sayılan  tedbirlerden 
bir veya birkaçına birlikte veya uygun 
göreceği benzeri başka tedbirlere de 
hükmedebilir.Koruma kararına uyul-
maması halinde genel kolluk kuvvetleri 
mağdurların şikayet dilekçesi vermesine 

gerek kalmadan re’sen soruşturma yapa-
rak evrakı en kısa zamanda Cumhuriyet 
Başsavcılığına intikal ettirir. 

Cumhuriyet Başsavcılığı koruma kararı-
na uymayan eş veya diğer aile bireyle-
ri hakkında Sulh Ceza Mahkemesinde 
kamu davası açar. 

Fiili başka bir suç oluştursa bile ,koruma 
kararına aykırı davranan eş veya diğer 
aile bireyleri hakkında ayrıca 3 aydan 6 
aya kadar hapis cezasına hükmolunur.

Yasanın gerekçesi ve amacı gereği ted-
birlerin acilen verilmesi şarttır.

Başvurudan sonra tanık ya da karşı tara-
fın dinlenmesine ve delil toplanmasına 
gerek olmadan mahkemece bu karar 
verilmelidir. 

Yasa çıktıktan sonra 2001 yılında 3207 

başvuru varken her yıl bu rakam %100 
2'e yakın bir sayıyla artış göstermiştir.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve 
İstanbul Kadın Kuruluşları 

Birliği “ aile içi şiddete karşı sessiz kal-
mayın , cesaret sizden destek bizden” 
kampanyası başlatmıştır. Aile içi şiddette 
kadının güçlendirilmesinin önemli oldu-
ğunu , kadının  bir kez polise gittiğinde 
2. kez şiddet görme olasılığının azaldığı 
görülmüştür. Şiddetin önüne geçmek 
için her türlü eğitim büyük önem taşı-
maktadır. Kadınlar haklarını bildikleri ve 
haklarını kullandıkları sürece bu sorunu 
azaltabiliriz. İstanbul Barosunun ücretsiz 
danışmanlık hizmeti , sivil toplumla or-
tak çalışmaları, kadınları bilgilendirme 
çalışmaları , kadınları ilgilendiren ko-
nularda kamuoyu yaratma ve eşitliğin 
sağlanması için yapılan ortak çalışmalar, 
yazılı ve görsel medya aracılığıyla yaptığı 
çalışmalar , bazı olaylarda mağdur kadın-
ların savunmasını ücretsiz üstlenmek , 
şiddete son kampanyaları ile ilgili broşür 
ve afiş dağıtımı , sığınma evi konusunda 
konuyla ilgili yasal düzenlemelerin mer-
kezce yapılması çalışmaları ,meslek içi 
eğitim seminerleri , gibi tüm çalışmalar 
kadınların adalete başvuruda İstanbul 
Barosunun rolünü çok güzel açıklamak-
tadır. Baroya başvuran tüm şiddet mağ-
durlarına hukuki destek verme çalışma-
ları devam edecektir.

1995 yılından bu güne kadar İstanbul 
Barosu Kadın Hakları Komisyonu 

, 2000 yılından itibaren de Kadın Hakları 
Uygulama Merkezi olarak bu çalışmalar 
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devam etmiş ancak 2007 döneminde bu 
iki birim birleştirilerek Kadın Hakları Mer-
kezi olarak bu birim daha güçlendirilmiş-
tir.Şu anda Adli yardım Bürolarının sayısı 
arttırılmış olup Çağlayan Adliyesinde de 
Şiddeti Önleme Bürosu faaliyete geçiril-
miştir. 

Adli yardım bürosunda görev alan avu-
kat sayısı 3.392 olup, bu avukatların 
1.527’si kadın hakları merkezi eğitimin-
den geçmiştir. 

Bu güne kadar yapılan çalışmalara örnek 
olarak aşağıdaki istatistiki bilgileri suna-
biliriz. 

2010-2011 YILI BAŞVURULARI :

 - Yüz yüze görüşmede verilen danış-
manlık hizmeti : 8507 

- Telefonla başvuruda danışmanlık hiz-
meti : 5000

- Boşanma davası için başvuru 5647, 
nafaka ve nafaka artırım davaları 1948 , 
4320 Sayılı Yasa 693,  çocuk teslimi 65 

-  2429 kadın ruhsal şiddete , 2092 kadın 
ekonomik şiddete , 1928   kadın fizikse l 
şiddete maruz kalmıştır. 2781 kadın eşin-
den , 127 kadın eşinin ailesinden , 22’si 
ise kendi ailesinden ve çocuklarından 
şiddet görmektedir. 

- Başvuranların 1567’si ilkokul mezunu, 
502’si lise mezunudur. Hiç    okula gitme-
miş kadın sayısı ise 290’dır. 96 kadınsa 
üniversite mezunudur. 

-  Başvuranların 2183’ü meslek sahibi de-
ğildir.% 74 ‘ü ev kadını %  19’u işçidir. 

Sonuç olarak ; Devletin üzerine düşeni 
yapması ve STK’ larla koordineli çalışarak 
şiddete uğrayan kadınların korunması, 
barındırılması, ekonomik olarak güçlen-
dirilmesi ve istihdamının sağlanması ko-
nularında gerekli destek ve güvenceleri 
vermesi gerektiğini söylüyoruz. 

Toplumun bilinçlendirilmesi ve şiddetin 
önlenmesi için çocuklardan başlayarak, 
tüm toplumun eğitimi şarttır. Devlet, 
STK’lar , Barolar ve kadın kuruluşları tara-
fından yasal haklar konusunda bilgilen-
dirme toplantıları artırılmalıdır. 

Özellikle erkeklerin eğitilerek şiddet ko-
nusunda toplumda farkındalık ve duyar-
lılık yaratılması sağlanmalıdır.

Bilgilerin görsel ve yazılı medya tarafın-
dan yaygınlaştırılması gerekmektedir. 
Ancak ne yazık ki medya bu konuda son 
derece duyarsız davranmakta, özellikle 
kadın programları kadınların oynatıldığı 
,ağlatıldığı veya evlendirildiği program-
lar olarak sürdürülmektedir. Kadına yö-
nelik eğitim programları yapılmamakta, 
kadın hakları anlatılmamaktadır. Bu ko-
nuda üzerine çok büyük görev düşen 
medya konusunda da zorunlu prog-
ramlar yaptırılması, spotlar, reklamlar ve 
toplumun tanıdığı kişilerin yer alacağı 
tanıtımlarla şiddet konu işlenmelidir. 

Kanunun uygulanmasında polis teşki-
latının yeterince bilgi sahibi olmadığı , 
kadının polise müracaatında evine geri 
gönderildiği ve bu nedenle tekrar şiddet 
görme olasılığının arttığı tespit edilmiş-
tir. Ayrıca tüm yargı mensuplarının ve 
özellikle Aile Mahkemesi Hakimlerinin , 

sağlık kurumlarında çalışan doktor ve di-
ğer sağlık personelinin , adli tıp kurumu 
çalışanlarının da özellikle şiddet konu-
sunda meslek içi eğitimleri zorunlu ol-
malıdır. Polis teşkilatına Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü tarafından İç işleri ile 
ortak bir eğitim programı devam etmek-
tedir. Ayrıca sağlık mensuplarına şiddet 
konusundaki eğitim devam etmektedir. 

Kanunun uygulanmasında en büyük 
zorluk şiddet mağdurunun barındırıl-
ması konusunda yaşanmaktadır. Halen 
Türkiye genelinde yarısı SHÇEK.’e bağlı  
olmak üzere 70 civarında  sığınma evi 
bulunmaktadır. 

Belediyeler bir an önce kanunun getir-
diği bu yükümlülüğü yerine getirmeli 
ve sığınma evi açmalıdır. Değilse şiddete 
uğrayan bireyi barındırmak son derece 
zor olmaktadır. 

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi 
olarak herkese sesleniyor ve ; 

“ SESSİZ KALMAYIN

AİLE İÇİ ŞİDDETE KATLANMAYIN” 

diyoruz. 

( 2) Kaynak :  ( Moroğlu Nazan Uluslar arası Bel-

gelerde Kadın Erkek Eşitliği ) 2005 Baskısı İstanbul 

Barosu Yayınları 
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NOHUTLU PiLAV
“Pirinçleri haczedin çocuklarıma pişirir yediririm” 

İstanbul Barosu 

KHM  Yürütme Kurulu Üyesi

Av. İnci Göktepe 

Eşim ve 8 çocuğumla birlikte İstanbul’a 
geldik. Belki geçim için daha fazla 
para kazanabiliriz umuduyla. Oysa 

eşim, bütün gün kahvede oturup kumar 
oynayarak zamanını geçirip, evin geçimi 
için hiçbir katkıda bulunmadığı gibi ben-
den ve 13 yaşındat bir konfeksiyoncuda 
çalışan kız çocuğumdan para istedi.  Yok 
dedik, dövmeye başladı. Tehditlerde bu-
lundu. 

Ve bir gün eşimin tekrar Mardin’e gittiği-
ni, benimle resmi nikah ile evli olmasına 
rağmen kızım yaşında,16 yaşında bir kız 
kaçırdığı haberini aldım. Evliliğimiz 28  yılı 
doldurmuştu. Çok yıkıldımt. Dokuzuncu 
çocuğa hamile idim. Çocuklarımın  nafa-
kasına hiçbir katkısı yok iken, bu kızı almak 
için, kızın babasına para vermiş. Bizler aç-
tık.. Para yok derken bu parayı nasıl buldu 
?

16 yaşındaki kızın babası da 9 çocuklu 
adama kızını satmış ve bu kız da İstanbul’a 
götürülecek, kızın başına neler gelebilir? O 
kızda ayrı bir kadın öyküsü….

Dokuzuncu çocuğa hamile olduğumu 
söylememe rağmen, hiç ilgilenmedi. Ha-
karetler yağdırdı. 16 yaşındaki kızı İstan-
bul’a getirdi. Hem de  benim bir odada  
ev denilen yerde  9 çocuğumla kaldığım 
yerin hemen yakınındaki  eve.

Evli olduğunu bilen kişiye dini tören ya-
pan, imam hakkında suç duyurusunda 
bulundum. Bizim oralarda herkes böyle-
dir. Kadınlar,  diğer yeni gelen kadınlara  

ses çıkaramaz. Kız çocukları çocuk iken 
evlendirirler!

Ama ben başıma gelenleri kabul etme-
dim. Mücadele edecektim. İstanbul ‘da 
aynen köyde yaşıyormuş gibi  kıyafetim 
sokakta ve Adliye de  her yerde köydeki 
gibi aynı idi.  Değişemedim.Fakat değişen 
bir şey vardı ki, oda düşüncelerimdi.

Asla eşimin yaptıklarını kabul etmiyor ve 
onu görmek istemiyordum. Artık bitmişti.

İlkokul tahsilim bile yoktu. İşim de yoktu 
ama KARARLI VE ONURLUYDUM.Evim yok, 
oturduğum evin kirasını ödeyemiyorum, 
param yok, çocuklarıma yedirecek yiye-
cek yok ve 9 ‘uncu çocuğuma 9 aylık ha-
mileyim. Doğum için de para gerekli. Çok 
ÇARESİZDİM ama KARARLI VE ONURLUY-
DUM.

BARO ADLİ YARDIMDAN dan TARAFIMA 
AVUKAT TAYİN EDİLDİ. Avukat ile görüş-
mek için ilk gidişim çok zordu. Terler için-
de, YÜRÜYEREK gelmiştim. Yanımda diğer 
küçük çocuklarım ile birlikte ve karnımda 
doğumuna gün kalmış çocukla. 

Avukata BOŞANMAK İSTEMİYORUM. Sa-
dece nafaka istiyorum dedim. Neden bu 
kadar çocuk doğurdun dedi. Bende  “gü-
nah biliyordum” dedim.

Avukat;  ne iş yapıyor eşiniz?  Diye sorun-
ca,

“El arabasında nohutlu pilav satıyor” de-
dim 

“Avukat ; kaç tabak sattı başında mı dura-
cağız, kayıt dışı bir iş” dedi.

“Yok yok çok iyi kazanıyor muhakkak haciz 
yapılsın” dedim.

Hacze gidildiğinde, evde hiçbir eşya yok-
tu. Köşede kaçırılan 16 yaşındaki kız korku 
ile köşeye sıkışmış ve kucağında yeni doğ-
muş bir bebek görüldü. 

Bir iki çuvalda pirinç vardı. 

Avukata;

“ pirinçleri haczedin çocuklarıma pişirir ye-
diririm” dedim.

Haciz memuru çuvalları tutar tutmaz pi-
rinçler yerlere döküldü. Ve hiç nafaka alı-
namadı. Hemen  yan sokakta  el arabası ile 
nohutlu pilav satanken yakalandı, üstün-
den  çok az  bir para haczedildi ki, çocuk-
ların  bir öğün parasını bile karşılayamazdı.

ÇOK ÇARESİZDİM. ANCAK BİR UMUT 
DOĞDU.

Avukat Mahkemeden  tedbirler istedi. 
Mahkeme kanunlardaki tedbir kararlarını 
verdi. İl Sosyal Müdürlüğü yetkilileri evi-
me geldi. Raporlar düzenlendi. 9 ÇOCU-
ĞUMUN velayetlerini aldım, ev tarafıma 
tahsis edildi. Mal sahibinin kiracısı ben 
oldum. Ev eşyaların kullanımı bana verildi. 
Artık kimse beni bu yerden atamayacaktı, 
çocuklarımın baba ile ilişkisi düzenlendi. 

Silahlı ve içkili eve gelmemesine, uzak-
laştırılmasına karar verildi. Köydeki gece-
kondunun kiraya verilmesi ve kira geliri-
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nin bana ait olmasına da. 
İl Sosyal Hizmetler Müdür-
lüğü’nden yetersiz de olsa 
her ay bankaya  ödeme ya-
pılmaya başladı. Çocuklarım 
okullara yerleştirildi. Onların 
okumasını çok istiyordum. 
18 yaşında büyük çocukla-
rım işe girdi onlarda biraz 
bana destek oldular. 

Köydeki evi çok istiyordum, 
o ev yapılırken tuğlaları ben 
taşımış, para olarak neyim 
varsa vermiştim. Bizim ora-
da evler hep böyledir. Git-
tim ve evin benim adıma 
yazılmasını  sağladım.

Hiç aramadı sormadı bile, 
doğan çocuğun adını bile 
sormadı!!! Nafakalar öden-
miyor diye açılan  ceza da-
vaları sonucu ,hapis kararları 
verildi. Fakat  yine hiç nafaka 
ödemedi. Dağda  odun kırı-
yormuş.

ARTIK GÜÇLÜYDÜM. TÜM 
ÜZÜNTÜLERİM GEÇMİŞTİ. 
ÇOCUKLARIMLA MUTLUY-
DUM. 

Çocuklarımdan büyüyenler 
işe girmişti. Askerliğini yap-
mış,  küçükler de ilkokul, or-
taokula gidiyorlardı ve çok 
çalışkandılar. Doluzuncu  
çocukta büyümüştü.

Aradan 5 yıl geçmişti. Bir 
gün 16 yaşındayken kaçı-
rılan kadının çocuğunun, 
sanki benim çocuğum gibi 
benim nüfusumda kayıtlı 
olduğunu öğrendim. Bir de 
ikinci çocuğunun da oldu-
ğunu ,onun da  benim nü-

fusuna yazılacağını öğrenin-
ce, hemen avukata giderek; 

“Artık ben BOŞANMAK İSTİ-
YORUM, BENİM OLMAYAN 
BU ÇOCUKLAR NÜFUSUM-
DAN DÜŞSÜN”   DEDİM. VE 
BOŞANDIM. ÇOK RAHATLA-
DIM. 

Keşke daha önce boşansay-
dım dedim. DEMEK, 9 ÇO-
CUKLU, ONURLU, KARARLI 
HER TÜRLÜ ZORLUK İÇİNDE 
DE KADIN İSTERSE AYAKLA-
RI ÜSTÜNDE DURABİLİYOR,  
BAŞARABİLİYOR DEDİM.  

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT-
LARA NAFAKALARA, YOK-
SULLUK NAFAKALARINA DA 
KARAR VERİLDİ. AMA TAHSİL 
EDİLEMEDİ ALINAMADI NA-
FAKALAR.

Çünkü,  kendi geçimi-
ni sağlamak için  dağda 
çıkmış,odun  kesiyormuş. 
Nüfus kaydından  2 çocu-
ğun düşürülmesi davası 
hala devam ediyor. Benden 
kalacak mirasa katılmalarını 
istemiyorum…

BİLİYORMUSUNUZ,

SON ÇOCUK, DOKUZUNCU 
ÇOCUK OLAN KIZIMI BABA-
SI HALA GÖRMEDİ.

O DA ŞİMDİ 10 YAŞINA GEL-
Dİ.

AMAN, KİMSE KAÇIRMASIN, 
OKUSUN, BENİM GİBİ OL-
MASINLAR.

(Bir dava dosyamdan: Mar-
din’in Köyünden İstanbul’a 
gelen dokuz çocuklu kadın)



8 MART ’ 121 8

I - Genel Olarak Soyadı – Kadının Soyadı

Toplum içinde insanların birbirinden 
ayırt edilmesini sağlamak üzere tarih bo-
yunca özad ile birlikte ikinci bir ad kul-
lanıldığı görülmüştür. Bu ikinci ad çoğu 
kez kişinin dış görünüşü, mesleği veya 
yaşadığı yer gibi bir nitelemeyle belirtil-
miştir, örneğin, Uzun Hasan, Güzel Ayşe, 
Terzi Mustafa veya Buldanlı Mehmet 
gibi1. Soyadı (ikinci adı), zaman içinde 
yasalarla düzenlenerek özad ile birlikte 
kullanılması zorunlu kılınmıştır.

Soyadı kavramına tarihi gelişimi, işlevi, 
kazanılması, hukuki niteliği açılarından 
bakıldığında, soyadının uzun yıllar sade-
ce erkekler için bir kimlik belirleme un-
suru olduğu ve kadının soyadının genel-
likle ataya, babaya, kocaya bağlı olarak 
değiştiği2 görülmektedir. Kadınların tarih 
boyunca yaşamın birçok alanında oldu-
ğu gibi soyadı bakımdan da görünmez 
kılındığına tanık olunmaktadır. Ülkemiz-
de Soyadı Kanunu’nun3 kabul edilme-

1 -  Ayrıntılı bilgi için bkz. MOROĞLU Nazan, Kadının 
Soyadı,  (Beta yayını), İstanbul 1999, s. 17-23.

2 - De BEAUVOIR Simone, Kadın - Evlilik Çağı II, çev. 
Bertan Onaran, 6. Baskı, İstanbul 1986, s. 31 vd. 
Yazar; “ Evlilik siyasal, hukuksal ve ahlâksal açıdan 
bir yasa, sözleşme, kurum sayılabilir… Erkeklerin 
çoğu evlenirken, soylarını devam ettirmeyi…düşü-
nür..” diyerek 1900’lerin başında yasalarda yer alan 
soyadı kuralı ile bağlantı kurmaktadır. 

3 - 21.6.1934 gün ve  2525 sayılı Soyadı Kanunu.  
Kanuna göre, her Türk öz adından başka soyadını 

sinden sonra kullanılmasının yasal bir 
yükümlülük ve zorunluluk haline gelme-
siyle birlikte, soyadı bir kimsenin kimliği-
nin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bilin-
diği gibi, 1926 tarihli Medeni Kanun’da 
soyadının kazanılmasına ve korunma-
sına ilişkin kurallara yer verilmişti, ancak 
soyadı taşımayı zorunlu kılan bir yasal 
düzenleme bulunmamaktaydı. Daha 
sonra 1934 yılında Soyadı Kanunu’nun 
yürürlüğe girmesiyle soyadı kullanmak 

da taşımak 
   zorundadır ve soyadı seçme görevi ve hakkı evlilik 
birliğinin başkanı olarak kocaya âittir.

zorunlu hale gelmiş ve böylece Medeni 
Kanun’un soyadına ilişkin hükümleri uy-
gulama alanı bulmuştur.4

Bir kimsenin kimliğinin belirlenmesinde 
en önemli unsur olan soyadı, vazgeçile-
mez, devredilemez ve feragat edilemez, 
kişiye sıkı surette bağlı bir kişilik hakkıdır. 
Soyadı üzerindeki hak, mutlak haklardan 
olması nedeniyle herkese karşı ileri sü-
rülebilen ve yasayla özel olarak korunan 

4 - KÖPRÜLÜ Bülent; Medeni Hukuk Genel Prensip-
ler, Kişinin Hukuku, İstanbul, 1984, s. 306 ; ZEVKLİ-
LER Aydın, Medeni Hukuk, Kişiler Hukuku, 4. Bası, 
Ankara 1995, s. 353-358.

İKKB Koordinatörü

Öğretim Görevlisi 

Av. Nazan Moroğlu  KADININ KiMLiK SORUNU
“Kadının Soyadı” 
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bir haktır. Ancak, hukukumuz açısından 
soyadının bütün bu özellikleri “kadınlar” 
açısından geçerli değildir. Diğer bir ifa-
deyle, hukuki niteliği açısından bir kişilik 
hakkı olan soyadının işlevi ve özellikleri 
2001 tarihli Medeni Kanunu’nun 187. 
(1926 tarihli MK. 153.) maddesinde gö-
rüleceği gibi sadece erkekler için geçerli 
olmakta, “medeni halindeki” her deği-
şiklik, yasa gereği sadece kadının soya-
dının değişmesini zorunlu kılmaktadır. 
Bu nedenle, Medeni Kanunun kadının 
soyadına ilişkin hükmü Anayasamızın 
10. ve 41. maddeleri ve 16.11.2004 tarihli 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (İHAM) 
Ünal Tekeli kararı doğrultusunda, çağdaş 
hukuk sistemlerindeki kurallar örnek alı-
narak yeniden düzenlenmelidir. 

20. yüzyılın özellikle ikinci yarısından 
itibaren insanlar arasında ırk, dil, din, 
cinsiyete dayalı her türlü eşitsizliği kaldı-
rılmasına yönelik çalışmalar, kadın erkek 
eşitliğinin sağlanması açısından da itici 
güç olmuştur. 1900’lerin başında ya-
salarda “evlenen kadın kocanın, doğan 
çocuk babanın soyadını alır” kuralına yer 
verilmiş, ancak zaman içinde toplumsal 
yaşamdaki gelişmenin aile yaşamına 
yansımasıyla eşlerin eşit haklara sahip 
olması anlayışı benimsenmiş, evlilik 
hukukunda ve bu arada soyadı ile ilgili 
maddelerde de değişiklikler yapılmıştır. 
Çağdaş hukuk sistemlerinde yaşamın 
değişen koşullarına ve ortaya çıkan ihti-
yaçlara uygun olarak “kadının soyadı” ku-
ralının kadın erkek eşitliğine uygun hale 
getirildiği görülmektedir.

Günümüzde soyadı, kişinin kimliğinin 
belirtilmesini, onun hangi aileye, soya 
ait olduğunun gösterilmesini (aidiyet) 
ve başka ailelerin bireylerinden ayırt 

edilmesini sağlar. Bu bakımdan soyadı, 
kişiler arası özel yaşam ilişkileri açısından 
özel hukuk alanında; nüfus kayıtlarının 
düzenli tutulması, resmi belgelerde ka-
rışıklığın önlenmesi açısından da kamu 
hukuku alanında düzenlenmiştir. Ayrıca, 
yabancı ile evlenenlerin “soyadı – aile 
adı” ile ilgili karşılaştıkları sorunların çö-
zümünde hangi ülkenin hukukunun uy-
gulanacağı ise Milletlerarası Özel Hukuk 
kurallarında yer almaktadır.

Bu yazıda, Türk Medeni Kanunu’na göre 
kadının soyadı, ilgili İHAM ve Anayasa 
Mahkemesi kararları ve değişiklik öne-
risi ele alınmadan önce, “kadının soya-
dı ile aile adı” kuralı bakımından Alman 
Hukukunda ataerkil anlayıştan eşitlikçi 
anlayışa doğru yaşanan süreçte yapılan 
dikkate değer değişikliklere bakmakta 
yarar var. Kaynak İsviçre Hukukunda ise, 
Almanya örneğinde olduğu gibi bir yasa 
değişikliği süreci yaşanmamış, ancak 
1980’lerden itibaren Anayasa’da ve Me-
deni Kanun’da cinsiyete dayalı eşitsizlik-
lerin kaldırılmasına yönelik değişiklik ya-
pılırken, soyadı konusunda da eşler arası 
eşitliğe doğru adımlar atılmıştır.            

II. Alman Hukukunda Kadının Soyadı

Alman Hukukunda, kadının soyadı ku-
ralında başlangıçtaki ataerkil anlayış, 
değişen yaşam koşullarına paralel olarak 
eşlerin eşit haklara sahip olmaları anlayı-
şıyla gelişmiş ve adım adım  dikkate de-
ğer bir yasa değişikliği  süreci yaşanmış-
tır. Kadının soyadına ilişkin yapılan yasal 
değişiklikler ve uygulama, Almanya’da 
aile içinde eşlerin konumunda yaşanan 
eşitlikçi gelişmeyi destekleyen açık ve 
kararlı bir kamu politikasının varlığını 
göstermektedir. 1993’de çıkarılan aile 
adıyla ilgili yasada (FamNamRG) soyadı-

nın toplumsal düzeni sağlama işlevine 
önem verilmekle beraber, kişilerin kimli-
ğine ve kişilik hakkına öncelik tanınmış 
olduğu görülmektedir.5

Alman Hukukunda, ilk kez 1794 yılında 
Prusya’da kabul edilen yasa ile “evlenen 
kadın kocasının soyadını alır” hükmü 
uygulanmaya başlanmıştır. Daha sonra 
1896 yılında yürürlüğe giren Alman Me-
deni Kanunu’nda (BGB § 1355) soyadı ile 
ilgili aynı hükme yer verilmiştir. Evlilik bir-
liğinin dış görünümü açısından eşlerin 
ortak bir soyadı taşımaları kabul edilmiş, 
eşlerin ortak soyadının da “kocanın soya-
dı” olacağı tercihi yapılmıştır.

Alman Medeni Kanunu’nda “kadının 
soyadı”na dair kurallarda 1920’ler-
den günümüze aşağıdaki değişiklikler 
yapılmıştır:6

a) Eşit Haklara Sahip Olma İlkesi’nin Ka-
bulü (1949); 

b) Eşit Haklar Yasası’nın Yürürlüğe Girme-
si (1957); 

c) Evlilik ve Aile Hukuku Reform Kanunu 
(1976); 

d) Alman Federal Anayasa Mahkeme-
si’nce 1355/2. md.sine ilişkin verilen  

    İptal Kararı (5.3.1991); 

5 - NOWAK, Der Name der natürlichen Person, 
Giessen, 1996, s. 26.

6 - GIESEN; Familienrecht, Tübingen, 1994, No. 626; 
(Almanya’da Aile Hukukunda kadının erkekle eşit 
haklara sahip olması yolunda ilk adım 1921 tarihli 
“Çocuğun Dini Terbiyesi Hakkında Kanun” -Gesetz 
über die religiöse Kindererziehung- ile atılmıştır); 
MENZEL; s. 156: “Alman Medeni Kanunu’nda 
yapılan ilk değişikliklerin temelinde Alman Hukukçu 
Kadınlar Birliğinin (DJB) önderliğinde güçlü bir kadın 
hareketi olduğu görülmektedir.” 
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e) Aile Adı Hakkına Dair Kanun’un kabul 
edilmesi (16.12.1993).

a) Eşit Haklara Sahip Olma İlkesi’nin 
Kabulü

Alman Hukuku’nda, 1949 tarihinde yasa-
larda kadın erkek eşitliğinin sağlanması 
yolunda kararlı bir adım atılmış ve Ana-
yasa’nın (Grundgesetz) 3. maddesinde 
“bütün insanlar kanun önünde eşittir 
(1.fıkra); erkekler ve kadınlar eşit haklara 
sahiptirler..(2. fıkra); hiç kimse … cinsi-
yeti .. nedeniyle mağdur edilemez ve 
daha iyi duruma getirilemez..( 3. fıkra)” 
hükümlerine yer verilmiştir. “Eşit hakla-
ra sahip olma ilkesinin” bütün yasalarda 
yerleştirilmesini sağlamak üzere, Ana-
yasa’nın 117. maddesiyle, yasalarda yer 
alan eşitliğe aykırı tüm hükümlerin 31 
Mart 1953 tarihine kadar değiştirilmesi 
için süre tanınmış, bu kuralların değiş-
tirilene kadar yürürlüğünü sürdüreceği, 
ancak sürenin bitiminde, eşitliğe aykırı 
bütün maddelerin yürürlükten kalkmış 
sayılacağı kabul edilmiştir.7  Böylece, 
1953 yılında kadın erkek eşitliğine aykırı 
hükümler Anayasa gereğince yürürlük-
ten kalkmıştır.

b) Eşit Haklar Yasası’nın Yürürlüğe Gir-
mesi.

1953 yılında Anayasa’nın 117. maddesi 
gereğince yürürlükten kalkan kurallar 
yerine, kadın erkek eşitliğine uygun ya-
sal düzenleme ancak 1957 yılında yapı-
labilmiştir. 18.6.1957’de kabul edilen “Ka-
dın ve Erkeğin Medeni Hukuk alanında 

7 - JARASS / PIEROTH; Grundgesetz für die Bundes-
republik Deutschland, Kommentar, München 1989 
(23.5.1949 tarihli Bonn Anayasası), s. 82; LEIBHOLZ 
/ RINCK; Grundgesetz für die Bundesrepublik Deuts-
chland, Köln, 1971, s. 165.

Eşit Haklara Sahip Olmaları Hakkında Ka-
nun” (Gesetz über Gleichberechtigung 
von Mann und Frau auf dem Gebiet des 
bürgerlichen Rechts) 1.7.1958 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Kısaca Eşit Haklar Ya-
sası olarak anılan 8 maddelik yasanın 1. 
maddesiyle, Alman MK.’nun (BGB) kadın 
erkek eşitliğine aykırı hükümlerinde de-
ğişiklik yapılmıştır. Örneğin, “evlilik birliği-
ne ilişkin bütün işlerde karar verme yet-
kisi kocaya aittir”, “koca ikametgahı ve evi 
belirler”, hükümleri eşitliğe aykırı olduğu 
için bu yasa ile yürürlükten kaldırılmış ve 
kadının soyadı ile mal rejimlerine ilişkin 
kurallar ise yeniden düzenlenmiştir.

Eşit Haklar Yasası ile, 1896 tarihli Alman 
MK’nun BGB § 1355 “kadın evlendiğinde 
kocasının soyadını alır” hükmüne “kadın 
kendi soyadını da taşımak hakkına sa-
hiptir, evlendirme memuruna bu yolda 
bildirimde bulunabilir, bu bildirim res-
men onaylanır” hükmü eklenmiştir. Eşit 
Haklar Yasası ile ataerkil anlayıştan eşit 
haklara sahip olmaya doğru bir adım 
atılmış;  kadına kızlık soyadını birlikte kul-
lanma hakkı verilerek, kadının aile içinde 
kocası ve çocukları arasında bağımsız 
bir kimliği olması sağlanmıştır.8 Ancak 
görüldüğü gibi, burada yine de kadının 
kimliğine değil, soyadının kamu düzeni-
ni sağlama işlevine (Ordnungsfunktion) 
üstünlük tanınmıştır. Alman Federal İda-
re Mahkemesi’nin 1960 tarihli bir kara-
rında da “kadının evlenirken soyadından 
vazgeçmeyi kabul ettiği var sayılmalıdır” 
denilmiştir. 9

8 - GERNHUBER / COESTER-WALTJEN, s. 142.; RAMM 
Thilo; Gleichberechtigung und Ehe- und Familienna-
me, FamRZ 1962, s. 281 vd.

9 - Alman Federal İdare Mahkemesi (BVerWG) bir ka-
rarında : “Kişiler evlenmekle evlilik kurumunun getir-
diği fedakârlığa katlanmayı kabul etmiş demektir. Bu 

Eşit Haklar Yasası’nın yürürlüğe girme-
siyle kadınlar, her ne kadar evlilik adının 
önünde kendi soyadını taşıyabilmesi 
olanağına sahip olmuşlarsa da, soyadını 
çocuklarına verme hakkı henüz tanın-
mamıştır.10

c) Evlilik ve Aile Hukuku Reform Kanunu

1970’li yıllarda evlilik birliği içinde eşlerin 
eşit hak ve yükümlülükleri olduğu anla-
yışının gelişmesine paralel olarak Alman 
MK.da değişiklik yapılmış ve 14.6.1976 
tarihinde Evlilik ve Aile Reformu Kanunu 
(Ehe- und Familien Reformgesetz) kabul 
edilmiştir. Kanunda, soyadının bir kişilik 
hakkı olması özelliği giderek daha ön 
planda tutulmuş ve kadının kişilik hakla-
rına erkekle eşit ölçüde değer verilmesi 
kabul edilmiş, soyadına ilişkin madde 
yeniden düzenlenmiştir. 

Evlilik birliği için eşlerden birinin soyadı-
nın ortak evlilik adı (soyadı) olarak seçil-
mesini öngören Alman Medeni Kanunu 
hükmü (BGB § 1355/1), anayasal eşitlik 
ilkesine (GG Art.3)uygun hale getirilmiş-
tir.11 Bu madde ile eşlere soyadı seçme 
konusunda eşit hak ve görev verilmiş-
tir.12  Eğer eşler evlenme başvurusu veya 

fedakârlık yürürlükteki yasa gereği soyadı açısından 
kadına düşmektedir” denilmektedir. ( FamRZ, 1960,1 
1960,113; NJW, 1960,449).

10 - WESTERMANN H.P.; Handkommentar zum BGB. 
Band 2, München 1975, s. 628; REBMANN Kurt, 
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbu-
ch, München 1978, § 1355. 

11 - NOWAK;  s. 34, dip Not 25 de yer verilen Federal 
Anayasa Mahkemesi Kararı (BVerfGE 17, 168)

12 - GIESEN Dieter; Familienrecht, Tübingen 1994, 
No. 163; GRZIWOTZ Herbert, Wichtige Rechtsfragen 
zur Ehe, 2. Aufl., München 1996, s. 54-58.; STURM 
Fritz; Der Ehename aus kollisionsrechtlicher Sicht 
- Zum Beschluss des BGH vom 12.5.1971, FamRZ 
1973, Heft 8/9, s. 401.
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merasimi sırasında ortak bir (aile ismi) 
soyadı seçtiklerini beyan etmemişlerse, 
bu takdirde Alman Medeni Kanunu’nda 
(BGB § 1355/2) yer alan (yedek) hüküm 
gereğince kocanın soyadının (Geburts-
name) evlilik birliğinin soyadı (Ehena-
me) olacağı kabul edilmiştir. Bu fıkra 
hükmünde, Anayasa’nın “kadın erkek 
eşit haklara sahiptir ve kanunlar önünde 
eşittir..” hükmüne aykırı düşen, gelenek-
sel anlayışın devam ettiği görülmektedir. 
Alman Hukuku’nda 1980’li yıllardan beri 
bu maddenin (BGB § 1355/ 2,2) kadın er-
kek eşitliğine aykırı, patriyarkal bir anla-
yış içerdiği ileri sürülmekteydi.13 Aslında 
eşlerin ortak bir soyadı seçmiş olmaları 
durumunda veya seçme hakkının kul-
lanılmamış olmasıyla kocanın soyadının 
aile adı olarak kabul edilmesi halinde, 
uygulamada bir sorun yaşanmamakta-
dır. Sorun, eşlerin soyadı konusunda an-
laşamamaları halinde, erkeğin soyadının 
evlilik adı olacağının kabul edilmiş olma-
sı nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 

Evlilik Hukuku Reform Kanununda yer 
alan soyadına ilişkin madde, yürürlük ta-
rihi olan 1.7.1976 dan sonra yapılan evli-
likler açısından hüküm ifade etmekteydi 
ve daha önce yapılmış evliliklere (Alte-
hen) dair bir geçiş hükmü mevcut de-
ğildi. Daha sonra çıkarılan Evlilik Adı De-
ğiştirilmesine İlişkin Yasa’da,14 1.7.1976 
yılından önce yapılmış olan evlilikler için 
1.7.1979 ile 30.6.1980 tarihleri arasında 
yapılmak üzere bir yıllık başvuru süresi 
tanınmıştır. Bu süre içinde evlendirme 
memurluğuna başvuran eşlerin “kadının 

13 - WIRTH Thomas, Der Ehename bei im Ausland 
geschlossenen Ehen nach dem Beschluss des BverfG 
vom 5.3.1991, FuR 3/91, s. 138-142. 

14 - Von MÜNCH ;  s. 20 : “Das Ehenamensänderungs 
Gesetz von 27.3.1979”. GÖREN ATAYSOY, s. 97.

soyadını” evlilik adı olarak seçme hakkını 
kullanabilecekleri kabul edilmiştir.

d) Alman Federal Anayasa Mahke-
mesi’nin Medeni Kanun’un 1355 / 2. 
md.sine ilişkin iptal kararı 

Anayasa Mahkemesi’nin (BVerfG) 
5.3.1991 tarihli iptal kararı, soyadına 
ilişkin hükümler açısından Alman Hu-
kuku’nda tam anlamıyla kadın erkek 
eşitliğinin sağlanmasında, diğer bir de-
yişle ataerkil anlayıştan eşitlikçi anlayışa 
doğru yaşanan süreçte son adımın atıl-
masında önemli rol oynamıştır. Yasanın 
(BGB) 1355. maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan “eşler bir evlilik adı seçmemişler-
se, kocanın soyadı evlilik adı olur” hükmü 
Anayasanın(Art. 3/II) eşit haklara sahip 
olma ilkesine aykırılık oluşturduğu ge-
rekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmiştir.

İptal kararında soyadı maddesinde yeni 
bir düzenleme yapılması gerektiği ve 
kararın ilânından itibaren yeni yasa çıka-
rılana kadar yapılacak evliliklerde eşlerin 
kendi soyadlarını taşımaya devam ede-
bileceği kabul edilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararının 
2.4.1991 tarihinde yürürlüğe girmesin-
den itibaren altı ay içinde yapılan evlilik-
lerde yaklaşık dörtte bir oranında eşlerin 
ortak bir evlilik adı seçmedikleri, kendi 
soyadlarını taşımaya devam ettikleri ve 
1990 yılınakıyasla kocanın soyadının ev-
lilik adı olarak seçilmesinde aynı oranda 
bir azalma olduğu görülmektedir.15

15 - STENZ Heinz, Namenswahl bei der Eheschlies-
sung nach dem Beschluss des BVerfG vom 5.3.1991 
- Eine Zwischenbilanz; StAZ, Nr. 1/1992, s. 21 de yer 
verilen bir araştırma sonucunda, Tübingen Evlendir-
me Memurluğu tarafından yapılan açıklamaya göre 
: 2.4.1991 ile 30.9.1991 tarihleri arasında 295 evlilik 

e)  Aile Adı Hakkına Dair Kanun (Fam-
NamRG) 16

Alman Medeni Kanunu’nun 1355/2. 
maddesi Federal Anayasa Mahkemesin-
ce iptal edildikten iki yıl sonra Aile Adı 
Hakkına Dair Kanun (Familiennamensre-
chtgesetz) çıkarılmıştır. Kanunda eşlerin 
eşit haklara sahip  bireyler olarak kişilik 
haklarına öncelik ve önem verilmiş ve 
herbirinin kimliklerinin ön planda tutul-
ması benimsenmiştir.

Bu yasa ile getirilen yenilik eşlerin ortak 
aile adı kullanmaları zorunluluğunun 
kaldırılmasıdır. Anayasa Mahkemesi ka-
rarında belirtildiği gibi, eşlerin evlenir-
ken soyadı seçme hakkını kullanmama-
ları durumunda, yine de ortak evlilik adı 
(soyadı) taşımanın zorunlu tutulması, bir 
tarafın aleyhine sonuç doğurmakta ve 
bu da eşitliğe aykırı düşmekteydi. Yeni 
yasayla evlilikte ortak bir soyadı kullan-
mak zorunlu olmaktan çıkarılmakla bir-
likte, toplum içinde evlilik birliğini tanıtı-
cı bir unsur olan ortak evlilik adını seçme 
hakkı eşlere tanınmaya devam etmekte-

işlemi yapılmıştır; bunlardan kocanın soyadı evlilik 
adı olarak seçilen evlilik sayısı 208 (%70,51), kadının 
kendi soyadını da birlikte kullanması 33; karının so-
yadı evlilik soyadı olarak seçilen evlilik sayısı 16 (% 
5,42), kocanın kendi soyadını da birlikte kullanma 
sayısı 4; eşlerin bir evlilik adı seçmeyip kendi soyad-
ları ile devam ettikleri evlilik sayısı 71 (% 24,07)dir. 
Yine Tübingen Evlendirme Memurluğunca açıklanan 
sayılarla 1990 yılında yapılan 510 evlilikte soyadı 
seçme durumu karşılaştırıldığında, 1991 yılında ko-
canın soyadının evlilik adı olarak seçilmesinde % 25 
oranında azalma görülmektedir: 510 evlilikten koca-
nın soyadı evlilik adı olan evlilik sayısı 488 (% 95,69), 
bunlardan 155’inde kadın kendi soyadını da birlikte 
kullanmakta; kadının soyadı evlilik adı olan 22 (% 
4,31) bunlardan 16’sında koca kendi soyadını birlikte 
kullanmaktadır. 

16 - Aile Adı Hakkına Dair Kanun (Familiennamen-
rechtsgesetz) 16.12.1993 tarihinde kabul edilmiş ve  
1.4.1994’de yürürlüğe girmiştir.
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dir, dolayısiyle eşlerin ortak soyadı taşı-
malarına tamamen son verilmiş değildir. 
Hatta eşlerin evlilik birliği kurulmasından 
itibaren 5 yıl içinde ortak evlilik adı se-
çebilecekleri de kabul edilmiştir (Alman 
MK.1355/3).  

1994 de yürürlüğe giren aile adına ilişkin 
yasaya göre eşler, ortak bir soyadı seç-
memişlerse, her biri evlenmeden önce-
ki soyadını taşımaya devam edecektir. 
Kanunkoyucu bu kural ile eşit haklara 
sahip olma ilkesini tam olarak yaşama 
geçirmiş bulunmaktadır.17

Eşlerin bu yeni kuraldan yararlanarak 
ortak aile adı kullanmamaları halinde, 
doğan çocukların soyadının nasıl belir-
leneceği konusunda da açık bir hüküm 
getirilmiştir.18 Alman MK.nun 1616. mad-
desinde (FamNam RG ile) 1994 de ya-
pılan değişikliğe göre; çocuğa annenin 
veya babanın soyadı seçilerek verilecek, 
bir ay içinde böyle bir seçim yapılmadı-

17 - GIESEN, s. 74, No.165.

18 - GIESEN, age., s. 289-291, No.550-557; Alman 
Anayasa Mahkemesinin eşlerin soyadı konusunda 
anlaşamamaları halinde erkeğin soyadının aile adı 
olarak belirleyiciliğini öngören kuralın anayasal eşit-
lik ilkesine aykırılığı nedeniyle iptal etmesi üzerine, 
her eşe kendi soyadını taşıma hakkı tanınmıştır. Bu 
durumda çocuklar ana ve babanın her ikisinin soya-
dını birlikte taşıyacaklardı. Ancak 1994 de yürürlüğe 
giren Aile Adı Hakkına İlişkin Yasada ise çocukların 
annenin ya da babanın olmak üzere tek soyadı kul-
lanmasına olanak verilmektedir. Dolayısiyle, Alman-
ya’da bu yasanın yürürlüğe girişinden önce ve son-
raki tarihlerde doğan çocuklar (kardeşler) açısından 
farklı soyadları söz konusu olmaktaydı. Çocuğun so-
yadı ile ilgili madde (BGB 1616/1) gereğince ana veya 
babanın soyadının seçilerek çocuğa verilmesi halinde 
bu soyadı diğer çocuklar için de geçerli olacağından 
iki soyadını birlikte taşıyan çocuğun kimliğinde bu 
şekilde bir değişiklik yapılması zorunlu olmaktadır. 
Ancak yabancı eşle evlilikten doğan çocukların, eğer 
eşlerden birinin ülke yasası çift soyadına izin veriyor-
sa, çocuklara ananın ve babanın soyadı her ikisinin 
birlikte verilebileceği de kabul edilmiştir.

ğı takdirde vesayet mahkemesi soyadı 
seçme yetkisini anaya veya babaya vere-
bilecektir. İlk çocuk seçilen soyadı daha 
sonra doğan çocuklar için de geçerli 
olacaktır. 

Eşlerin boşanmaları durumunda, eğer 
bir evlilik adı seçmişlerse, bunu boşan-
dıktan sonra da taşımaya devam edecek-
leri kabul edilmiştir (Alman MK. 1355/5). 
Ancak boşanan kişi doğumla kazandığı 
ya da evlenmeden önce kullanmakta 
olduğu soyadına dönmek isterse, bunu 
Şahsi Hal Memuruna bildirecektir.

Aile Adı Hakkına Dair Kanun’da, yürür-
lüğe giriş tarihinden önce yapılmış olan 
evliliklere (Altehen) ilişkin geçiş hükmü-
ne de yer verilmiştir. Buna göre eşler, 
yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 
bir yıl içinde başvurarak yasanın tanıdığı 
haklardan yararlanmak isteyebilirler.

Alman Hukukunda yaşanan bu süreç, 
kadının toplumsal yaşam içinde gide-
rek daha fazla yer almasıyla birlikte or-
taya çıkan ihtiyacına ve yaşadığı kimlik 
sorununa çözüm getirmede kanun ko-
yucunun duyarlılığını göstermektedir. 
Alman Hukukunda “kadının soyadı” ile 
ilgili olarak gördüğümüz bu gelişme, ka-
dına ve kadının kimliğine verilen önem 
konusunda tutarlı ve kararlı bir kamu 
politikasının varlığı ve hukuk kurallarının 
günün ihtiyaçlarına uygun olarak nasıl 
değiştirilmesi gerektiği konusunda da, 
dikkatle izlenmesinde yarar olan bir ör-
nek oluşturmaktadır.

III. Türk Hukukunda Kadının Soyadı

1926 tarihli yasada olduğu gibi 2001 ta-
rihli yeni Medeni Kanuna göre de kadın, 
doğumla aldığı soyadını evlenince terk 
etmek ve kocasının soyadını almak zo-

rundadır. Daha sonra medeni halindeki 
her değişiklikte, boşandığında ve yeni-
den evlendiğinde kadın, soyadını her 
defa değiştirmesi gerekmektedir. Hatta 
evlilik devam ederken, kocanın evlat 
edinilmesi ile veya haklı nedenle soya-
dının değiştirmesi halinde, kocaya bağlı 
olarak kadının da soyadı değişmektedir. 
Kadının evlendiğinde veya boşandığın-
da soyadını değiştirmek zorunda olması 
(Medeni Kanun 187. ve 173. md) kadının 
kimliğini, pasaportunu, banka hesap-
larını, kredi kartını, sürücü belgesini ve 
birçok benzer resmi veya özel belgeyi 
yeniden çıkarmasını gerektirmektedir. 
Evlenince zorunlu olarak soyadını terk 
eden kadın boşanınca bu defa da “bo-
şandığı kocasının soyadını kullanmakta 
menfaati bulunduğunu ve bunun koca-
ya bir zarar vermeyeceğini” ispatlamak, 
aksi halde önceki soyadına dönmek ve 
bütün bu belgeleri yeniden düzenlet-
mek zorunda kalmaktadır. Medeni ha-
lindeki değişikliğe bağlı olarak soyadını 
değiştirmek zorunda kalmaları kadınları 
mağdur etmekte “kimlik sorunu” yaşa-
malarına yol açmaktadır. Özellikle ya-
bancı ile evli kadınların, pasaport başta 
olmak üzere resmi belgelerde soyadı 
açısından yaşadıkları sorunlar göz ardı 
edilemeyecek derecede mağduriyete 
yol açmaktadır. 

Erkek ise doğduğu gün aldığı soyadı-
nı kural olarak yaşamı boyunca taşıma 
hakkına sahiptir. Soyadını ancak evlat 
edinilmesi ve haklı nedenle soyadını de-
ğiştirme talebinin kabul edilerek karara 
bağlanması durumlarında değiştirir.

Türk Hukukunda, son yıllarda özellikle 
AB’ne uyum yasaları çerçevesinde ya-
pılan anayasa değişiklikleri başta olmak 



8 MART ’ 12 2 3

üzere yasalarda kadın erkek eşitliği yo-
lunda önemli adımlar atılmıştır. 3 Ekim 
2001 tarihinde Anayasa’nın 41. madde-
sinde yapılan değişiklikle “Aile toplumun 
temelidir” maddesine “eşlerarası eşitliği 
dayanır” ibaresi eklenmiştir. 22 Kasım 
2001 tarihinde kabul edilerek 1 Ocak 
2002’de yürürlüğe giren yeni Medeni Ka-
nun da eşler arası eşitlik ilkesine uygun 
düzenlenmiştir. MK.nun Aile Hukuku 
bölümünde Anayasal eşitlik ilkesine ay-
kırı düşen tek madde “Kadının Soyadı”dır 
(md. 187 ve 173). 

1. Türk Medeni Kanunu’nda yer alan 
kurallar

Bilindiği gibi 1926 tarihli Medeni Kanu-
numuzun 153. maddesinde 1997 yılın-
da değişiklik yapılana kadar “kadın ev-
lenmekle kocasının soyadını alır” kuralı 
yürürlükteydi. 1997 yılında 153.madde 
değiştirilmiş ve eşitliğe doğru bir adım 
olarak niteleyebileceğimiz aşağıdaki dü-
zenleme yapılmıştır:

“Kadın, evlenmekle kocasının soyadını 
alır; ancak evlendirme memuruna veya 
daha sonra nüfus idaresine yapacağı 
yazılı başvuru ile kocasının soyadı önün-
de önceki soyadını da kullanabilir. Daha 
önce iki soyadı kullanan kadın, bu hak-
tan sadece bir soyadı için yararlanabilir.”

Yukarıdaki hüküm 2001 tarih ve 4721 
sayılı (yeni) Türk Medeni Kanunu’nun 
187. maddesine “Kadının Soyadı” baş-
lığıyla aynen alınmıştır. Oysa Medeni 
Kanunda değişiklik yapılmasının temel 
amacı, ailede eşlerin eşit haklara sahip 
olmaları ilkesinin yerleştirilmesi ve kadın 
erkek eşitsizliğinin kaldırılmasıydı. Yeni 
Medeni Kanunun Genel Gerekçesinde 
“günümüzde modern hukuk sistemleri-

nin istisnasız hepsinde temel ilke olarak 
kabul edilen kadın – erkek eşitliği ilkesi-
nin hukukumuzda da tam anlamıyla yer-
leştirilmesi amacıyla” Medeni Kanunda 
değişiklik yapıldığı belirtilmektedir. Ger-
çekten 2002’de yürürlüğe giren Medeni 
Kanun’un Aile Hukuku bölümünde evli-
lik yaşı, konutun seçimi, evlilik birliğinin 
yönetimi ve temsili, birliğin giderlerine 
katılma, yasal mal rejimi gibi konular eş-
lerarası eşitlik esasına dayandırılmıştır.19 
Ancak, evliliğin genel hükümlerinde yer 
alan 187. maddede ve boşanmanın so-
nuçlarına ilişkin 173. maddede “Kadının 
Soyadı” kurallarında kadınlara karşı ay-
rımcılık devam etmektedir. 

“Kadının Soyadı” başlığını taşıyan  187. 
madde, önceki Medeni Kanun’un  153. 
maddesinin 1997’de değiştirilen, yuka-
rıda yazılı şekliyle aynıdır. 

Madde 173  - Boşanan Kadının Kişisel 
Durumu :

“Boşanma halinde kadın evlenme ile ka-
zandığı kişisel durumunu korur, ancak 
evlenmeden önceki soyadını yeniden 
alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul 
idiyse, hakimden bekarlık soyadını taşı-
masına izin verilmesini isteyebilir.

Kadının, boşandığı kocasının soyadını 
kullanmakta menfaati bulunduğu ve 
bunun kocaya bir zarar vermeyeceği is-
patlanırsa, istemi üzerine hakim, kocası-
nın soyadını taşımasına izin verir.

Koca, koşulların değişmesi halinde bu 
iznin kaldırılmasını isteyebilir.”

Kadın boşandığı kocasının soyadını 
kullanmaya devam etmek istediğinde, 

19 - MOROĞLU N., Ailede Demokrasi – Toplumda De-
mokrasi, Dünya Gazetesi, 7 Mart 2003.

bunu boşanma davası ile birlikte veya 
boşanma hükmünün kesinleşmesin-
den itibaren bir yıl içinde talep edebilir. 
Kadının boşandığı kocasının soyadını 
kullanmayı talep etmesi, evliliğin boşan-
ma sebebiyle sona ermesinden doğan 
bir dava hakkı olduğuna göre,  MK.nun 
178. maddesi hükmü gereğince bir yıl-
lık zamanaşımına tabidir.20  Yargıtay’ın 2. 
HD.nin 25.6.1970 tarih ve 3452/3917 sa-
yılı kararında “... davalı tarafın (kadın) Ö... 
soyadını kullanmasında davacının zımni 
bir izni olduğunun kabulü gerekir. Çün-
kü, davacı kendi soyadını kullanmasına 
boşanmayı müteakip itiraz etmemiş, beş 
seneye yakın bir zaman sonra bu davayı 
açmıştır” denilmektedir. Söz konusu ka-
rar dikkate alındığında, boşanma üzerin-
den bir yıl geçtikten sonra, boşanan ka-
dının MK. md. 173/2’ye dayanarak dava 
açmasında bir menfaati olmayacağı so-
nucuna varabiliriz. 

Yukarıda görüldüğü gibi, (yeni) Medeni 
Kanunda her iki maddede de kadınlara 
karşı ayrımcılık sürmektedir. Özellikle 
187. madde gereğince evlendiğinde ko-
casının soyadını almak zorunda bırakılan 
kadın açısından, boşandığında bu defa 
173. md. gereğince kocasının soyadını 
kullanma yasağının getirilmesi hakka-
niyete de aykırıdır. Kadının kocasının 
soyadını kullanmakta yararı olduğunu is-
patlayamaması ya da izin verilse bile ko-
canın her zaman iznin kaldırılmasını ta-
lep edebilmesi karşısında, kadın yeniden 
soyadı değiştirmek zorunda kalacaktır. 
187. madde göz önünde tutulduğunda, 
boşanma durumunda 173. maddenin 

20 - DOĞAN İzzet,  Aile Hukukunda Zamanaşımı ve 
Hak Düşürücü Süreler,  Legal Hukuk Dergisi, Nisan 
2005,   
     s. 1366-1367.
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İsviçre’deki gibi düzenlenmesi ve boşa-
nan kadının kocasının soyadını kullanma 
hakkının devam etmesi, ancak kadının 
istemiyle kendi soyadına dönebilmesi 
kabul edilmeliydi.

Aslında, Medeni Kanun değişikliği yapı-
lırken, “Evlilik Birliği” bölümünde bütün 
kurallar “eşler” sözcüğüyle başlatılmış ve 
eşlerin eşit haklara sahip olması ilkesine 
uygun düzenlenmiştir. Bu nedenle,  Ana-
yasa’nın 41. ve 10. maddelerine de aykırı 
olan  MK.nun “Kadının Soyadı” madde-
sindeki ayrımcılık kaldırılmalı ve  eşitlik 
ilkesi çerçevesinde yeniden düzenlen-
melidir. 

2. Uluslararası Sözleşmelerde Kadının 
Soyadı

Türkiye kadın erkek eşitliğini sağlamak 
üzere düzenlenmiş olan BM Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesini, Ek İhtiyari Protokol’u ve 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi21 ile 7 
No.lı Ek Protokol’u onaylamıştır. Sözleş-
meden doğan yükümlülüklerini yerine 
getirmesi gerekir.

a) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılı-
ğın Önlenmesi Sözleşmesi 

Genel kapsamlı olan İnsan Hakları Söz-
leşmeleri yanında, somut olarak kadının 
insan haklarını yaşama geçirmek, kadın-
lara karşı var olan ayrımcılığı kaldırmak 
amacıyla düzenlenmiş olan Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi en kapsamlı ve en geniş ka-
tılımlı uluslararası sözleşmedir. 23 Şubat 
2012 tarihi itibariyle 18722 ülkenin taraf 

21 - MOROĞLU Nazan, Uluslarası Sözleşmelerde Ka-
dın Erkek Eşitliği, İstanbul Barosu yay., 2005.
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olduğu Sözleşmeyi Türkiye 1985 yılında 
onaylamıştır. Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Kaldırılması Hakkında Söz-
leşme’nin 16.maddesinin g fıkrası doğ-
rudan konumuzla ilgilidir. Bu maddede:

 “Taraf devletler kadınlara karşı evlilik ve 
aile ilişkileri konusunda ayrımı önlemek 
için gerekli bütün önlemleri alacaklar ve 
özellikle kadın erkek eşitliği ilkesine da-
yanarak kadınlara aşağıdaki hakları sağ-
layacaklardır: 

g) Aile adı, … karı koca için eşit kişisel 
haklar” 

 denilerek, kadının soyadı konusunda 
eşlerin eşit haklara sahip olması ilkesine 
uyulması zorunluluğu açık bir ifade ile 
öngörmüştür. Bu nedenle, Türkiye’nin  
1985 yılında onayladığı Sözleşme’den 
doğan taahhütlerini yerine getirmesi 
gerekmektedir.

b) İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve 7 
No.lı Protokol

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. 
ve 14 maddelerinde ve 22.11.1984 ta-
rihli 7 No.lı Protokol’un 5. maddesinde 
“Eşler kendi aralarında ve çocuklarıyla 
ilişkilerinde, evlilikle ilgili, evlilik sırasında 
veya ayrıldıktan sonra, özel hukuk nite-
likli haklara ve yükümlülüklere eşit olarak 
sahiptirler” denilmektedir. Ayrıca, Avrupa 
Konseyinin “ Medeni Hukukta Eşlerin 
Eşitliği Konusundaki 37 sayılı İlke Kararı-
nın 11/6. bendinde” de soyadı konusun-
da bir eşin diğerinin soyadını kullanma-
ya zorlanamayacağına değinilmektedir.

3. Kadının Soyadına İlişkin Anayasa 
Mahkemesi Kararları

t a i l s . a s p x ? s r c = T R E AT Y & m t d s g _ n o = I V -
8&chapter=4&lang=en (erişim tarihi 23.02.2012)

a) Kadın erkek eşitliği açısından “kadın 
evlenmekle kocasının soyadını alır” ku-
ralı, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılığı 
nedeniyle hem 1926 tarihli Medeni Ka-
nun hem de 2001 tarihli Medeni Kanun 
açısından Anayasa Mahkemesine gö-
türülmüş ve iptali istenmiştir. Anayasa 
Mahkemesi, kadının soyadına ilişkin 20 
Eylül 1998 tarih ve 61/59 sayılı kararıyla23 
Medeni Kanun’un “kadın evlenmekle ko-
casının soyadını alır” maddesinin iptal is-
temini “bu durum eşitliğe aykırı değildir” 
diye reddetmiştir. Red kararının gerek-
çesi dört yıl sonra 15.11.2002 tarihinde 
yayımlanmıştır. 

Mahkemenin red gerekçesinde: “... İtiraz 
konusu kural kimi sosyal gerçeklerin zo-
runluluklarından ve yasa koyucunun yıl-
lar boyu kökleşmiş bir geleneği kurum-
sallaştırmasından kaynaklanmaktadır. 
Aile isminin kuşaktan kuşağa doğumla 
geçmesiyle aile birliği devam etmiş ola-
caktır. Kamu yararı, kamu düzeni ve kimi 
zorunluluklar soyadının kocadan geç-
mesinin tercih nedeni olduğunu göster-
mektedir. Kaldı ki itiraz konusu kuralda 
aile isminin sadece erkeğin soyadına 
bağlanacağı öngörülmeyip, kadın baş-
vurduğunda kocanın soyadıyla birlikte 
önceki soyadını da kullanma olanağı var-
dır. Kadının evlenmekle kocasının soya-
dını almasının cinsiyet ayrımına dayanan 
bir farklılaşma yarattığı savı da yersizdir. 
Anayasa’nın 10. maddesindeki eşitlik, 
herkesin her yönden aynı kurallara bağlı 
olacağı anlamına gelmez.24 Durum ve 

23 - Anayasa Mahkemesinin 20 Eylül 1998 tarih ve 
61/59 sayılı kararı, RG. 15.11.2002, s. 24937

24 - Kararın verildiği tarihte henüz Anayasa’nın 41. 
maddesinde (2001) ve 10. maddesindeki (2004) de-
ğişiklikleri yapılmamış olmasının eksikliği görülmek-
tedir.
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konumlarındaki özellikler kimi kişiler için 
değişik kural ve uygulamaları gerekli kı-
labilir. Yasa koyucunun aile soyadı olarak 
kocanın soyadına öncelik vermesi, bu 
haklı nedenler karşısında eşitliğe aykırılık 
oluşturmaz...” denilmektedir.  

Burada dikkate değer olan husus, Ana-
yasa Mahkemesi’nin bir başka kararın-
da25 “modern aile  hukukunun dayanağı 
olan eşlerin eşit haklara sahip olmaları 
ilkesi ve Anayasanın 10. maddesinde yer 
alan kanun önünde eşitlik ilkesiyle bağ-
daşmadığı” gerekçesine açıkça yer verdi-
ği halde kadının soyadı konusunda bu 
görüşünden ayrılmış olmasıdır.

Anayasa Mahkemesinin, “Kadının Soya-
dı” kuralına ilişkin iptal isteminin reddi 
kararına muhalif kalan başkan Musta-
fa Bumin, üyeler Fulya Kantarcıoğlu ile 
Yalçın Acargün, Türkiye’nin 1985 yılında 
onayladığı Kadınlara Karşı Her Türlü Ay-
rımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi’nin 
“farklı cinslerin eşit haklara sahip olması” 
ilkesinin esas alınması gerektiğine işaret 
etmişlerdir.

Karşı Oy yazısında “ Bu kural evlilik birliği 
içinde aynı hukuksal konumda bulunan 
taraflardan kocayı kadın karşısında üs-
tün duruma getirmektedir. Bu eşitsizli-
ği kamu düzeni, kamu yararı gibi soyut 
kavramlarla açıklamak olanaksızdır. Ev-
lenen kadının soyadı üzerindeki kişilik 
hakkının kimi olasılıklara veya varsa-
yımlara dayanılarak sınırlandırılması de-
mokratik hukuk devleti ve demokratik 
toplum düzeni gerekleriyle bağdaştığı 
ileri sürülemez. Aile soyadının seçimini, 
evlilikte eşit haklara sahip eşlerin özgür 

25 - Anayasa Mahkemesinin 29.11.1990 tarih ve 
1990/30 sayılı, kadının çalışmak kocasından izin al-
masına dair MK. 159. maddesinin iptali kararı.

iradesine bırakmayıp, kocaya mutlak üs-
tünlük sağlayan kural, yalnız eşitlik ilkesi-
ne değil, kadının soyadı üzerindeki kişilik 
hakkına müdahale niteliği taşıdığından 
Anayasa’nın 17. maddesine de aykırıdır..” 
denilmektedir.

Anayasa Mahkemesinin 3’e karşı 8 oyla  
verdiği “kadının soyadı” kuralına ilişkin 
iptal istemini reddeden kararına, o ta-
rihte de bugün de katılmamız mümkün 
değil. Karşı Oy yazısında işaret edilen 
Sözleşme ve Anayasa maddeleri dikkate 
alınması ve maddenin iptali gerekirdi. 

b) Anayasa Mahkemesi’nin 2001 tarih ve 
4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 187. 
maddesinin Anayasa’nın 2., 10., 12., 17., 
41. ve 90. maddelerine aykırılığı savıyla 
iptali istemiyle yapılan itiraz hakkındaki 
10.3.2011 tarihli red kararının kanımca 
hukuken haklı gerekçesi bulunmamak-
tadır.26 

Evli kadının yalnız önceki soyadını kul-
lanması istemiyle açılan davalarda itiraz 
konusu MK. 187. maddenin Anayasa’ya 
aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme-
ler27 iptali için başvurmuşlardır. Ancak, 
Anayasa Mahkemesi Türk Medenî Ka-
nunu’nun 187. maddesinin Anayasa’ya 
aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, 
Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Fulya KANTAR-
CIOĞLU, Fettah OTO, Serdar ÖZGÜLDÜR, 
Serruh KALELİ, Zehra Ayla PERKTAŞ, Re-
cep KÖMÜRCÜ ile Engin YILDIRIM’ın 

26 - RG. 21.10.2011 – 28091; E: 2009/85, K. 
2011/49

27 - 1- Fatih 2. Aile Mahkemesi (Esas Sayısı: 

2009/85), Ankara 8. Aile Mahkemesi (Esas Sayısı: 

2010/35); Kadıköy 1. Aile Mahkemesi (Esas Sayısı: 

2010/94)

karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA 10.3.2011 
gününde karar verilmiştir.

Karşı oy yazılarında, kadının kimlik so-
runu, kadın erkek eşitliği ve Anayasa ve 
Uluslararası Sözleşmeler çerçevesinde 
187. maddenin iptal edilmesi konusun-
da haklı gerekçeler verilmiştir.

KARŞI OY YAZISI

“…4721 sayılı Yasa’dan önce yürürlükte 
bulunan 743 sayılı Yasa’nın itiraz konusu 
kuralla aynı içerikteki 187. maddesi hak-
kında, Anayasa Mahkemesi tarafından 
verilen red kararından sonra Anayasa’nın 
eşitlik ilkesine ilişkin 10. maddesinde, ka-
dınlar lehine 2004 ve 2010 tarihli değişik-
liklerin yapılmasına karşın, aynı konuda 
1998 yılında verilen kararda, çoğunluk 
oylarıyla da olsa ısrar edilmesi, Anayasa 
Mahkemesi’nin, gerçekleştirilen Anayasa 
değişikliklerini ve uluslararası alandaki 
gelişmelerin somut bir göstergesi olan 
AİHM kararlarını dikkate almadığını orta-
ya koymaktadır. Bu durum, temel hak ve 
özgürlüklerin korunup, güçlendirilmesi 
amacıyla evrensel hukuktaki gelişmeler 
doğrultusunda, Anayasa ve yasalarda 
yapılan değişikliklerin, onları uygulayan 
yargı yerleri tarafından özümsenip ya-
şama geçirilmedikçe, insanın onurlu bir 
yaşam sürdürmesi, maddi ve manevi 
varlığını geliştirebilmesi için gerekli or-
tamın oluşturulmasına bir katkı sağlaya-
mayacağını göstermektedir. İtiraz konu-
su 187. maddeyle ilgili evlenen kadının, 
sadece kendi soyadını kullanabilmesine 
olanak sağlayan bir kanun tasarısı tas-
lağının Adalet Bakanlığı tarafından ha-
zırlanarak görüşe sunulması ise Yasama 
açısından olumlu bir gelişme olarak de-
ğerlendirilebilir.
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Anayasa Mahkemesine daha önce ve-
rilen aynı konuya ilişkin 29.9.1998 gün-
lü, E: 1997/61, K: 1998/59 sayılı kararın 
karşıoy gerekçesinde de belirtildiği gibi; 
cinsiyete dayalı ayırımları yasaklayan 
“farklı cinslerin eşit haklara sahip olması” 
ilkesinin sözleşmelerle uluslararası alana 
taşınarak ortak idealler haline dönüştü-
rülmesi, bu ilkenin ulusal düzenlemelere 
yansıtılmasında itici bir güç oluşturması 
bakımından büyük önem taşımaktadır.

Anayasa’nın Başlangıcı ile 174. mad-
desinde dile getirilen çağdaş uygarlık 
düzeyine ulaşma amacı bu uygarlığın 
hukuk alanına yansıması olan hak ve öz-
gürlüklerle ilgili uluslararası belgelerin, 
Anayasa kurallarıyla birlikte değerlendi-
rilmesini gerektirmektedir.

Bu anlayış içinde bakıldığında, yalnız 
kadın yönünden zorlama getirdiği anla-
şılan “Kadın evlenmekle kocasının soya-
dını alır.”biçimindeki itiraz konusu kural, 
evlilik birliği içinde hak ve yükümlülük-
ler bakımından aynı hukuksal konumda 
bulunan taraflardan kocayı kadın karşı-
sında üstün duruma getirmektedir. Bu 
eşitsizliği kamu düzeni kamu yararı gibi 
soyut kavramlarla açıklamak da olanaklı 
değildir. Çünkü bu tür gerekçelerin, an-
cak kamu düzenini bozan ya da kamusal 
yararı zedeleyen somut olayların varlığı 
halinde geçerli olabileceği açıktır. Ev-
lenen kadının soyadı üzerindeki kişilik 
hakkının, kimi olasılıklara veya varsa-
yımlara dayanılarak sınırlandırılmasının, 
kadın-erkek eşitliği konusunu önceki 
düzenlemelerden farklı olarak, kadın 
lehine pozitif ayrımcılığa izin veren bir 
noktaya taşıyan Anayasa’nın 10. maddesi 
ile uyum içinde olduğu ileri sürülemez.

1976 tarihli Alman Evlilik ve Aile Hukuku 

Yasası’ndaki eşlerin ortak bir soyadı kul-
lanacağı, aile soyadı olarak karının ya da 
kocanın soyadının seçilebileceği, eğer 
eşler bir karara varamazlarsa, kocanın 
soyadının ailenin soyadı olarak kabul 
edileceğine ilişkin kuralı inceleyen Al-
man Anayasa Mahkemesi 5.3.1991 gün-
lü kararıyla kocanın soyadının, ikincil aile 
adı olarak seçilmesini Anayasa’ya aykırı 
bulmuştur. İptal kararının gerekçesinde 
şu görüşlere yer verilmiştir: “… bir ilişki-
nin geleneksel yapısı, eşitsizliği haklı kı-
lamaz. Eğer mevcut toplumsal gerçeklik 
veri olarak ele alınırsa, anayasal bir emir 
olan farklı cinslerin eşit haklara sahip 
olmaları ilkesinin gerçekleştirilmesi işle-
vini kaybedecektir. Bu ilkeye sıkı sıkıya 
bağlı kalınmalıdır. Esas olarak bu ilke, 
kadınların ayrımcılığa uğradığı yerlerde 
geçerlik kazanmaktadır. Çünkü Anaya-
sa’nın 3. maddesinin ikinci fıkrası böylesi 
ayırımcılığı önleme amacına hizmet et-
mektedir. Doğumla kazanılan ad, kişinin 
bireyselliğinin ve kimliğinin ifadesidir. Bu 
nedenle birey hukuk düzeninin adına 
saygı göstermesini ve bunun korunma-
sını talep edebilir. Bir isim değişikliği, çok 
önemli nedenler olmadıkça talep edi-
lemez” [2] Avrupa İnsan Hakları Divanı 
da, 1994 yılında verdiği İsviçre hakkında 
mahkûmiyetle sonuçlanan bir kararında, 
ismin kişinin kimliği anlamına geldiği-
ni, buna yapılan müdahalenin, ailenin 
özel yaşamına müdahale sayıldığını bu 
nedenle eşitlik ilkesine aykırı olduğunu 
belirtmiştir.

Anayasa’nın herkesin, yaşama, maddi 
ve manevi varlığını koruma ve geliştir-
me hakkına sahip olduğunu ifade eden 
17. maddesi ve herkesin özel hayatına 
ve aile hayatına saygı gösterilmesini is-
teme hakkı bulunduğunu belirten 20. 

maddesiyle birlikte değerlendirildiğin-
de itiraz konusu kuralın, Anayasa’nın 10. 
maddesine aykırılığı, duraksamaya yer 
vermeyecek biçimde açıkça ortaya çık-
maktadır.

Belirtilen nedenlerle Anayasa’nın 10., 17. 
ve 20. maddelerine aykırı olduğu sonu-
cuna varılan itiraz konusu kuralın iptali 
gerektiği kanısıyla çoğunluk görüşüne 
katılmıyoruz.” 

Üye Fulya KANTARCIOĞLU

Üye Fettah OTO 

Üye Serdar ÖZGÜLDÜR 

Üye Serruh KALELİ 

Üye Zehra Ayla PERKTAŞ 

Üye Recep KÖMÜRCÜ

KARŞI OY YAZISI

“…Anayasa’nın 41. maddesinin ilk fık-
rasına göre ise, “Aile, Türk toplumun te-
melidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.” 
4721 sayılı Medeni Kanun’da her alanda 
eşler arası eşitlik kabul edilmesine rağ-
men, “Kadının Soyadı”na ilişkin kural bu 
eşitliğe aykırı olan tek düzenleme olarak 
varlığını sürdürmektedir.28

 Ülkemizde, son yıllarda gerçekleştiri-
len anayasa değişiklikleri başta olmak 
üzere, yasalarda kadın erkek eşitliğinin 
sağlanması amacıyla yeni düzenleme-
ler yapılmıştır. Medeni Kanunda deği-
şiklik yapılmasının temel amaçlarından 

28 - (Moroğlu, Nazan, “Medeni Kanun’a Göre 

Kadının Soyadı ve Bir Öneri, www.tukd.org.tr/dosya/

kadinin_soyadi.doc erişim tarihi, 26.04.2011.)
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biri, ailede eşlerin eşit haklara sahip 
olmaları ilkesinin yerleştirilmesi ve ka-
dın erkek eşitsizliğinin kaldırılmasıydı. 
Yeni Medeni Kanunun Genel Gerekçe-
sinde de “günümüzde modern hukuk 
sistemlerinin istisnasız hepsinde temel 
ilke olarak kabul edilen kadın – erkek 
eşitliği ilkesinin hukukumuzda da tam 
anlamıyla yerleştirilmesi amacıyla” Me-
deni Kanunda değişiklik yapıldığı be-
lirtilmektedir. Gerçektende 2002’de 
yürürlüğe giren Medeni Kanun’un Aile 
Hukuku bölümünde evlilik yaşı, konu-
tun seçimi, evlilik birliğinin yönetimi ve 
temsili, birliğin giderlerine katılma, yasal 
mal rejimi gibi konular eşler arası eşitlik 
esasına dayandırılmıştır. Medeni Kanu-
nun Aile Hukuku bölümünde Anayasal 
eşitlik ilkesine uymayan tek madde “Ka-
dının Soyadı”dır. Zorunlu soyadı kulla-
nımı kadının kişiliğinin zedelenmesi ve 
evlilik bağı içinde devlet zoruyla tabi ko-
numda tutulması anlamına gelmektedir. 
Kadınların toplumsal yaşamda tanındığı 
soyadını kullanmaya devam etmesi en 
doğal hakkıdır. Evli kadının evlenmeden 
önceki soyadını kullanması kadının kim-
lik ve kişiliğinin gelişmesine yol açarak, 
aile kurumunun eşitlikçi bir yapıya sahip 
olmasına katkı yapacaktır. Kadının evlilik 
öncesi sahip olduğu soyadının kullanıl-
masına izin verilmesiyle evlilikte taraflar 
arasında eşitliği sağlamada küçük ama 
önemli bir adım atılmış olacaktır.

Yeryüzünde var olan toplumların nere-
deyse tamamında erkeğin kadına üs-
tünlüğü yerleşik bir değer yargısı olmuş 
ve bunun temelinde, kadının aciz, erkek 
tarafından korunmaya muhtaç bir varlık 
(inbeccillitas sexus) olduğu varsayımı 
yer almıştır. Aile kurumunun,”Toplumun 
kalbinde en küçük demokrasinin inşası-

na” imkân verecek bir şekilde, cinsiyetler 
arası eşitliğe dayalı olarak yapılanabil-
mesi, toplumsal düzeyde demokrasinin 
ve demokratik değerlerin yerleşmesine 
imkân tanıyacaktır. 

Sonuç olarak, itiraz konusu olan kadının 
evlenmekle kocanın soyadını alınacağı-
na ilişkin düzenlemenin, Anayasanın 10., 
12., 17. ve 41. maddelerine aykırı olduğu 
düşüncesiyle çoğunluk görüşüne mu-
halefet ediyorum..” Üye Engin YILDIRIM

c) Anayasa Mahkemesine tarihi bir karar 
aldıran gelişme, Siirt Asliye Hukuk Mah-
kemesine yapılan başvuru ile geldi.29 
Eşinden boşanıp çocuğunun velayet 
hakkını veren mahkeme kararıyla alan 
anne, babaya ait olan soyadı da değiş-
tirip çocuğuna kendi soyadını vermek 
istedi. Ancak, mahkeme bu değişikli-
ğe Soyadı Kanunu’nun izin vermemesi 
üzerine 21.6.1934 günlü, 2525 sayılı So-
yadı Kanunu’nun 4. maddesinin ikinci 
fıkrasının “Evliliğin feshi veya boşanma 
hallerinde çocuk anasına tevdi edilmiş 
olsa bile babasının seçtiği veya seçeceği 
adı alır” biçimindeki birinci cümlesinin, 
Anayasa’nın 10., 13. ve 41. maddelerine 
aykırılığı savıyla iptaline karar verilmesi 
istemiyle Anayasa Mahkemesine itiraz 
yolu ile başvurdu. Anayasa Mahkemesi 
“…Eşler, evliliğin devamı boyunca ve 
boşanmada sahip oldukları hak ve yü-
kümlülükler bakımından aynı hukuksal 
konumdadırlar. Erkeğe velayet hakkı 
kapsamında tanınan çocuğun soyadını 
seçme hakkının kadına tanınmaması, ve-
layet hakkının kullanılması bakımından 
cinsiyete göre ayırım yapılması sonu-

29 - Karar Günü : 8.12.2011; E. : 2010/119; K: 

2011/165; R.G. Tarih-Sayı : 14.02.2012-28204;

cunu doğurur. Bu nedenle itiraz konusu 
kural, Anayasa’nın 10. ve 41. maddeleri-
ne aykırıdır…” gerekçesiyle oybirliğiyle 
maddenin iptaline karar verdi. Ancak, 
1934 tarihli  Soyadı Kanununun ilgili 
maddesinin iptal edilmiş olması karşısın-
da bir yasa boşluğu doğmuştur. Mede-
ni Kanun’daki çocuğunsoyadına ilişkin 
maddenin de bu yolda yeniden düzen-
lenmesi gerekecektir.

4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ka-
rarı

“Türk yasaları tarafından erkeklerin kendi 
soyadlarını kullanmasına izin verilme-
sine karşın, nüfus idaresinin evlendik-
ten sonra kızlık soyadını kullanmasına 
izin vermemesini” İnsan Hakları Avrupa 
Mahkemesine (İHAM) şikayet eden Ay-
ten Ünal Tekeli, bunun cinsiyete dayalı 
ayrımcılık olduğunu ileri sürmüştür. Baş-
vuran Ünal-Tekeli, ulusal mercilerin ev-
liliğinden sonra yalnızca kızlık soyadını 
kullanmasına izin vermemelerinin hem 
tek başına hem de 14. maddeyle birlikte 
düşünüldüğünde 8. maddeyi30 ihlal etti-
ğini iddia etmiştir. Ulusal yargı yollarında 

30 - İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS) 8. 
madde:
 “1. Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haber-
leşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.
  2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin 
müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, 
ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzeninin korun-
ması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya 
ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin 
korunması için, demokratik bir toplumda, zorunlu 
olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla 
söz konusu olabilir.”
İHAS 14.madde:
“Bu Sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden 
yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya 
diğergörüşler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir 
azınlığa mensupluk, servet, doğum veya herhangi 
başka bir durum bakımında hiçbir ayrımcılık yapıl-
madan sağlanır.”
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bunun bir ayrımcılık olmadığına karar 
verilmiş olduğunu belirten başvuran, 
Sözleşmenin 8. maddesinin uygulanma-
sını talep etmiştir.

Türk Hükümeti yaptığı savunmada, bu 
davaya Sözleşmenin 8. maddesinin uy-
gulanamayacağını ileri sürerek, soyadı 
seçiminin bireysel bir tercih olmadığını 
ve Devletlerin bu alanda kamu düzeni 
gereğince geniş tasarruf hakları bulun-
duğunu belirtmiştir. Ayrıca Hükümet, 
durumun cinsiyetler arasında farklı mu-
amele oluşturduğunun farkında oldu-
ğunu, ancak bunun bir kamu düzeni 
sorunu olduğunu ve burada bireyin 
özel yaşamına değil, kamu düzenine 
öncelik verildiğini açıklamıştır. Anayasa 
Mahkemesi kararına atıfla, Türkiye’deki 
toplumsal gerçekler gözönüne alındı-
ğında cinsiyete dayalı farklı muamelenin 
geçerli nedenleri olduğunu iddia etmiş-
tir. Hükümet, 14 Mayıs 1997’de MK.nun 
153. maddesinde değişiklik yapılmış ol-
duğunu, kadınların evlenlenmekle aldığı 
kocasının soyadının önünde önceki so-
yadını da kullanabileceğini açıklamıştır. 
AİHM, cinsiyetler arası eşitliğin geliştiril-
mesinin günümüzde Avrupa Konseyi’ne 
üye Devletler arasında önemli bir hedef 
olduğunu vurgulayarak, Bakanlar Komi-
tesinin yayınladığı iki metne işaret etmiş-
tir.31 Mahkeme, bu metinlerin üye Dev-
letleri, aralarında soyadı seçiminin de 
bulunduğu birçok konuda cinsiyete da-
yalı ayrımcılığı kaldırmaya çağıran temel 
belgeler olduğunu vurgulamıştır. AHİM 
ayrıca, Avrupa Konseyine üye devletler-
de, eşlerin aile adı seçiminde eşit haklara 

31 - Medeni Kanunda Eşlerin Eşitliğine ilişkin 27 Ey-
lül 1978 tarihli ve 37 sayılı karar; Cinsiyet Ayrımına 
Karşı Yasal Korumaya İlişkin 5 Şubat 1985 tarihli ve 
2 sayılı Tavsiye Kararı.

sahip olduklarını, Türkiye’nin evlenmekle 
kadının otomatik olarak soyadını değiş-
tirmesini yasalarla öngören tek ülke ol-
duğunu; evlenince soyadını değiştirmek 
istemeyen kadınların çıkarlarının dikkate 
alınmamış olduğunu belirtmiştir. Tür-
kiye’de Kasım 2001’de yapılan Medeni 
Kanun değişikliğinin amacı ailede eşle-
ri eşit haklara sahip konuma getirmek 
olduğu halde, evlendikten sonraki aile 
adına yönelik, kadınları kocalarının so-
yadlarını almaya zorlayan kuralların de-
ğiştirilmemesinin hiçbir haklı gerekçesi 
olamayacağını ileri süren AİHM, söz ko-
nusu farklı muamelenin başvuranın tale-
bi doğrultusunda 14. maddeyle birlikte 
düşünüldüğünde Sözleşme’nin 8. mad-
desine aykırı olduğuna karar vermiştir.   

AİHM kararı gereğince, başvuran da da-
hil olmak üzere evli eşlerin kendi soyad-
larını kullanabilme veya soyadı (aile adı) 
seçiminde eşit haklara sahip olmalarını 
sağlamaya yönelik yükümlülüklerin ye-
rine getirilmesi ve gerekli önlemlerin 
alınması Türkiye Devletine bırakılmıştır. 
AİHM başvurana ayrıca bir manevi taz-
minat verilmesini uygun görmemiştir. 

AHİM kararının açıklanmasının ardından, 
“eşlere ortak soyadı seçme hakkı veren” 
ve kadına evlendikten sonra sadece 
kendi soyadını taşıma hakkı veren” ka-
nun teklifleri TBMM’ne verilmişse de, bu 
kanun teklifleri henüz gündeme alınma-
mıştır. 

Değişiklik Önerisi 

Türk Hukukunda halen yürürlükte olan 
“Kadının Soyadı”na ilişkin kurallar (MK. 
187 ve 173. md.ler), soyadının hukuki ni-
teliği ve işlevi göz önünde tutulduğun-
da kadınlara karşı ayrımcılık oluşturmaya 

devam etmektedir.   Bilindiği gibi, soyadı 
bir kimsenin kimliğinin ayrılmaz bir par-
çasıdır, dolayısıyla kadının soyadı da ka-
dının kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. 
Evlenince ve boşanınca sadece kadının 
soyadını değiştirmek zorunda kalması, 
günümüzde ortaya çıkan ihtiyaca ve 
çağdaş hukuk kurallarına aykırı düşmek-
tedir. Medeni Kanunun kadının soyadıy-
la ilgili kuralları Anayasa, uluslararası söz-
leşmeler ve AİHM kararı doğrultusunda 
yeniden düzenlenmesi gereklidir.

Medeni Kanunda yer alan “Kadının 
Soyadı”na ilişkin kurallar, Anayasa’nın 
aşağıdaki hükümlerine aykırıdır:

•	 2001 tarihinde Anayasa’nın 41. mad-
desinde yapılan değişiklikle kabul 
edilen ailede “eşlerarası eşitliği” ön-
gören hükmüne;

•	 2010 değişikliği gözönünde tutuldu-
ğunda, Anayasa’nın “kanun önünde 
eşitlik” başlığını taşıyan 10. maddesi-
nin “Kadınlar ve erkekler eşit haklara 
sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama 
geçirilmesini sağlamakla  yükümlü-
dür. Bu maksatla alınacak tedbirler 
eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumla-
namaz.” hükmüne;

•	 Anayasa’nın 12. maddesinde yer alan 
kişilik haklarının korunmasına ilişkin 
“herkes kişiliğine bağlı dokunulmaz, 
devredilmez, vazgeçilmez temel hak 
ve hürriyetlere sahiptir” hükmüne;

•	 Anayasa’nın 17. maddesinde yer alan 
“herkes yaşama, maddi ve manevi  
varlığını koruma.. hakkına sahiptir” 
hükmüne;

•	 2004 değişikliğiyle Anayasa’nın 90. 
maddesinin  son fıkrasına eklenen 
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“usulüne uygun yürürlüğe konulmuş 
temel hak ve özgürlüklere ilişkin mil-
letlerarası antlaşmalarla kanunların 
aynı konuda farklı hükümler içermesi 
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklar-
da milletlerarası antlaşma hükümler 
esas alınır” hükmüne aykırıdır.

Özellikle 2001 yılında Anayasa’nın 41. 
maddesinde yapılan değişiklik karşısın-
da, “evlendiğinde kendi soyadını taşıma-
ya devam etmek istemiyle” (Aile Mahke-
mesinde) açılacak bir davada, MK.nun 
187. maddesinin Anayasa’ya açık aykırılı-
ğı nedeniyle Anayasa Mahkemesine gö-
türüldüğünde iptal edilmesi gerekirken, 
Anayasa Mahkemesi bu yolda yapılan 
itirazı 10.03.2011 tarihinde oyçokluğuyla 
reddetmiştir. 

MK. da yer alan “Kadının Soyadı” ku-
ralı, Anayasa’ya aykırılığının yanında, 
Türkiye’nin taraf olduğu ve uygulama 
taahhüdü altında bulunduğu başta Ka-
dınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kal-
dırılması Sözleşmesi’nin 16.maddesine; 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. 
ve 8. maddelerine; 7 No.lı Ek Protokol’un 
5. maddesine; Avrupa Konseyi Tavsiye 
Kararlarına ve ayrıca Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi Kararlarına da aykırı düş-
mektedir.

Kadınların toplumsal yaşamda tanın-
dığı soyadını evlendiğinde de kullan-
maya devam etmesi en doğal ve yasal 
hakkıdır. Nitekim, yasada böyle bir hak 
verilmemesine rağmen toplum içinde 
veya iş yaşamında tanındığı soyadını 
evlendiğinde kullanmaya devam eden 
çok sayıda kadın vardır. Bu gereksinimin 
karşılanması için “Kadının Soyadı” kuralı, 
“eşlerin soyadı konusunda birlikte karar 
verebilmelerine veya her birinin kendi 

soyadını taşımaya devam etmesine im-
kan verecek” bir şekilde değiştirilmelidir. 
Bu bakımdan Alman Hukukunun örnek 
alınması kanımca doğru bir tercih ola-
caktır. 

Önerim, 187. madde başlığının “Kadının 
Soyadı” yerine “Aile Adı” olarak değişti-
rilmesi ve maddenin eşlerin ortak bir 
soyadı seçme zorunda olmadıkları, ama 
dilerlerse seçme hakkının da verildiği 
aşağıdaki şekilde düzenlenmesidir. Böy-
le bir değişiklik Anayasa’nın 41. ve 10. 
maddesindeki eşitlik ilkesine uygun ve 
İHAM’ın Türkiye’ye verdiği yükümlülüğü 
yerine getirecek, aynı zamanda günü-
müzde ortaya çıkan ihtiyaçları da karşı-
layacak nitelikte olacaktır:

Madde 187. Aile Adı:

“ Eşler, her biri evlilik öncesi soyadını 
kullanmaya devam etmek istemedikleri 
takdirde, evlendirme memuruna yapa-
cakları yazılı bildirim ile ortak aile adı ola-
rak erkeğin ya da kadının doğumla aldığı 
soyadını seçebilirler. Soyadı aile adı ola-
rak seçilmeyen eş doğumla kazandığı 
soyadını aile adının önünde taşıyabilir. 
Eşler böyle bir seçimde bulunmamışlar-
sa kadın evlenmekle kocasının soyadını 
alır ve doğumla aldığı soyadını kocasının 
soyadının önünde taşır.”

Yukarıdaki şekilde yapılması önerilen 
değişiklikle eşlerin her birine kendi so-
yadlarını taşımaya devam etme imkanı 
verilmiş olacaktır. Bu imkanı kullanmak 
istemeyen eşlere aynı zamanda evlenir-
ken “soyadını seçme hakkı verilmesi” eş-
lerin eşit haklara sahip olmaları ilkesine 
uygun düşecektir. Ortak Aile adı seçme-
dikleri takdirde, evli kişilerin ortak soyadı 
kullanması anlayışını benimseyen görü-

şe uygun olarak kadın kocasının soyadı-
nı alacaktır. Evlenirken eşlerden birinin 
soyadının seçilmemiş olması günümüz-
de olduğu gibi, kocanın soyadının aile 
adı olarak kabul edilmiş olması anlamına 
gelecektir. Ayrıca, önerilen hükme göre 
kadın da doğumla kazandığı soyadını 
kaybetmeyeceğinden, bir kimlik sorunu 
yaşaması önlenmiş olacaktır. Mevcut ev-
lilikler için bir geçiş hükmü ile örneğin bir 
yıl süre tanınarak, isteyen eşlere bu süre 
içinde aile adı seçmeleri imkanı verilebi-
lir. Medeni Kanun’un 187. maddesinde  
önerilen şekilde yapılacak bir değişiklik, 
aynı zamanda boşanma durumunda 
kadının soyadı ve çocuğun soyadı kural-
larının da yeniden düzenlenmesini ge-
rektirecektir. Özellikle Medeni Kanun’un 
321. maddesi açısından “çocuğun soya-
dına” bir başka yazıda değinilecektir.

Yürürlükteki MK. 187. madde hükmü-
nün, objektif veya sübjektif nedenle 
evlendiğinde karısının soyadını almak 
isteyen erkek açısından da engelleyi-
ci olduğu gözardı edilmemelidir. Bu 
bakımdan MK.nun 187. maddesinde 
yapılmasını önerdiğimiz değişikliğin 
günümüz gereksinimini karşılayacağını 
düşünüyoruz.
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TÜKETiRKEN 
TÜKETMEYELiM İstanbul Barosu

KHM Yürütme Kurulu Üyesi

Av. Şükran Eroğlu 

Toplumda yerleşmiş bir inanç var-
dır. KADINLAR DAHA ÇOK TÜKE-
TİRLER.. Ancak bu inanca sahip 

olanlar bunun nedenini düşünmez ve 
sorgulamazlar. Kadınlar sadece kendile-
ri için mi tüketiyorlar? Yoksa ailenin tüm 
ihtiyaçlarını kadınlar sağladıkları ve evin, 
çocukların hatta evdeki erkeklerin ( eş, 
baba, kardeş ) de ihtiyaçlarını kadınlar 
aldıkları için mi çok tüketiyor görünü-
yorlar? 

Yaşadığımız yüzyıl tüketimin korkunç 
boyutlara ulaştığı bir yüzyıl. Tüm meka-
nizmalar daha çok tükettirmek üzerine 
kurulmuş vaziyette. Bir yandan reklam-
lar, bir yandan durmaksızın açılan AVM. 
ler, bir yandan her gün yeni bir biçimde 
karşımıza çıkan satış yöntemleri ve her 
gün gelişen teknoloji… Bu yoğun saldı-
rıya dur dememiz mümkün gibi görün-
müyor, ama en azından bilinçli tükete-
bilmek hala bizim elimizde..

Bunun için de öncelikle haklarımızı bil-
memiz ve nereden başlayacağımıza ka-
rar vermemiz gerekiyor. 

15 Mart 1962 tarihinde ABD. Başkanı 
Kennedy tüm Dünya’ya tüketicilerin 
korunması gerektiğinden bahsederek 
Temel Tüketici Haklarını açıklamış, 1986 
yılında da Birleşmiş Milletler Genel Ku-

rulu 8 Temel Tüketici Hakkını kabul ede-
rek, EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI olarak 
tüm dünyaya ilan etmiş ve tüm Dünya-
da kabul edilen Tüketicinin Korunması 
Hakkında Yasalarda da bu haklar güven-
ce altına alınmıştır. 

Nedir bu 8 temel hak ?

•	 Temel Gereksinimlerin Karşılanması 
Hakkı

•	 Sağlık ve Güvenliğin Korunması 
Hakkı

•	 Ekonomik Çıkarların Korunması Hak-
kı

•	 Bilgilendirilme Hakkı

•	 Eğitilme Hakkı

•	 Temsil Edilme Hakkı 

•	 Tazmin Edilme Hakkı

•	 Sağlıklı bir çevrede Yaşama Hakkı

Demek ki tüketirken bu haklarımızın ol-
duğunu, dolayısıyla satılmak üzere tüke-
ticiye sunulan mal ve hizmetlerin sağlık 
açısından zarar vermeyecek durumda 
olmalarının zorunlu olduğunu, mal veya 
hizmet satın alırken mutlaka detaylı ola-
rak bilgilendirilmemiz gerektiğini, satın 

aldığımız mallarda ayıp çıkması duru-
munda ;

Bedel iadesi  veya 

Ücretsiz onarım veya

Malın değiştirilmesini veya

Ayıp oranında bedelden indirim yapıl-
masını isteme haklarımızın olduğunu 
unutmamalıyız. Ayrıca ayıplı mal başka 
bir mala zarar vermişse, ya da ölüm ve 
yaralanmaya sebep olmuşsa üretici- 
imalatçıdan tazminat isteme hakkımızın 
da olduğunu bilmeliyiz. 

Aldığımız mallarda veya hizmetlerde 
ayıp çıkması halinde bunu öncelikle 
mallarda satıcılara, hizmetteyse sağ-
layıcıya bildirmemiz gerekmektedir. 
Bu bildirimde yukarıda bahsettiğimiz 
haklardan hangisini talep ettiğimizi de 
belirtmeliyiz. Satıcı veya sağlayıcı tale-
bimizi kabul etmediği takdirde 3.032.65 
TL. na kadar olan uyuşmazlıklarda ilçe-
lerde bulunan Kaymakamlıklarda görev 
yapan Tüketici Hakem Heyetlerine bir 
dilekçe ile başvurarak şikâyet hakkımızı 
kullanmalıyız. Bu bedelin yukarısında 
olan uyuşmazlıklar için de Bilim Sanayi 
ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nde faaliyet 
gösteren Tüketici Sorunları İl hakem He-
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yeti’ne başvurabiliriz. Tüketiciler ikamet 
ettikleri ilçedeki veya satıcının bulun-
duğu ilçedeki Kaymakamlığa müracaat 
etmekte serbesttirler. 

Teknolojik mallarda ( örneğin : cep te-
lefonları, otomotiv, beyaz eşya gibi ) 
ayıp çıkması halinde satıcılar tüketicileri 
teknik servislere yönlendirmektedirler. 
Teknik servis mutlaka bir fiş ya da belge 
düzenlemek zorundadır. Burada dikkat 
etmemiz gereken husus arızanın tespit 
edilmesidir. Oysa teknik servisler sade-
ce arızayı tespit etmeyip, onarım yapa-
rak tüketicilere iradeleri dışında onarım 
hakkını kullandırmaktadırlar. Bu tarz 
suiistimalleri önlemek için servis fişleri-
ne “ ONARIM İSTEMİYORUM “ ibaresini 
yazdırmalıyız. Bu takdirde servis arızayı 
tespit edip tüketiciye bildirecek ve son-
rasında tüketicinin talebini sormak zo-
runda kalacaktır.

Onarım talep ettiğimiz takdirde onarım 
süresinin 20 İŞ GÜNÜ olduğunu unut-
mamalıyız. ( Cumartesiler iş günüdür, 
sadece Pazar günleri sayılmaz ) Bu süre 
aşıldığı takdirde artık malı servisten al-
mayıp, Hakem heyetine başvurarak pa-
ranızın iadesini veya malın ayıpsız misliy-
le değiştirilmesini isteyebilirsiniz.

Satıcılar tüketicilere mutlaka GARANTİ 
BELGESİ ve KULLANMA KILAVUZU ( Türk-
çe ) vermek zorundadırlar.  Vermedikleri 
takdirde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Mü-
dürlüğü’ne ( Sirkeci, Aşirefendi, Büyük 
Postanenin arkasında ) şikâyet ederek 
para cezası verilmesini sağlamalıyız.

Kredi kartı yıllık aidatlarının ve hesap iş-

letim ücretlerinin  iadesi için de Hakem 
heyetine başvurmalıyız. Dilekçemize 
kart veya hesap ekstresini eklememiz 
gereklidir. 

Kapıdan yapılan satışlarda 7 GÜNLÜK 
CAYMA HAKKIMIZ vardır, sözleşmeyi im-
zaladığımız tarihten itibaren 7 gün içinde 
hiçbir gerekçe göstermeden vazgeçme-
min mümkündür. Ancak bu zamanı tele-
fonlarda kaybetmeden iadeli- taahhütlü 
bir mektupla veya Tüketici Derneklerine 
giderek ya da noterden bu ihtarnameyi 
göndermemiz mümkündür.

Devre Tatil sözleşmesi yaptıysak 10 GÜN 
İÇİNDE CAYMA HAKKIMIZI kullanabiliriz. 
Mesafeli Satışlarda ( telefon, internet vb. 
sanal ortamlarda ) CAYMA HAKKI SÜRE-
MİZ 7 GÜNDÜR. 

En önemlisi de tüketirken bilinçli davra-
nabilmektir. Bunun için de ;

•	 Her ay mutlaka bir bütçe hazırlama-
lıyız. Zorunlu giderleri ( kira, elektrik, 
su, doğalgaz, aidat vb ) ödedikten 
sonra ihtiyaçlarımızı belirlemeliyiz.

•	 Alış verişe çıkarken ihtiyaç listesi yap-
malıyız

•	 Aç karnına, sinirliyken ya da ayaküstü 
alışverişe çıkmamalıyız

•	 Satın alacağımız mal veya hizmet 
hakkında ön bilgi edinmeli (internet 
veya diğer vasıtalarla) ne satın aldığı-
mızı bilmeliyiz

Alışveriş sırasında malların üzerindeki 
etiketleri incelemeli, aydınlatıcı değilse 

satıcılardan detaylı bilgi almalıyız ve fi-
yatları kontrol etmeliyiz ( bazen raf fiyatı 
ile kasadaki fiyat farklı olabilmektedir, 
böyle bir durumda raf fiyatı uygulanmak 
zorundadır ) etiketlerdeki son kullanım 
tarihlerine mutlaka bakmalıyız,

Satıcıların bizi yönlendirmelerine izin 
vermemeli, kendi irademizle satın al-
malıyız. Kaliteli ve markasını bildiğimiz  , 
servis ağı geniş ve TSE,İSO vb. belgeleri 
taşıyan malları tercih etmeliyiz,

Gıda satın alırken ambalajlarına dikkat 
etmeli, yırtık, delinmiş, şişmiş gıda ürün-
lerini almamalı ve rafta duruyorsa satıcıyı 
uyarmalıyız,

İmzaladığımız her tür sözleşmeyi oku-
malı, müzakere etmeli ve haksız şart 
içeriyorsa bu şartın kaldırılmasını iste-
meliyiz. ( O anda okumamız mümkün 
değilse sonrasında okuyarak satıcı veya 
sağlayıcıyı uyarmamız mümkündür ) 

Sözleşmenin bir örneğini murlaka iste-
meliyiz, çünkü sözleşmenin bir örneği-
nin tüketiciye verilmesi yasal zorunlu-
luktur.

Hepinize Tükenmeden tüketeceğiniz 
sağlıklı günler diliyorum. 
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Toplumsal cinsiyet, farklı kültürler-
de, tarihin farklı zamanlarında ve 
farklı coğrafyalarda iki ayrı cins 

olan kadınlara ve erkeklere toplumsal 
olarak yüklenen rolleri ve sorumlulukla-
rı ifade eder. Hepimiz dünyaya kız ya da 
erkek olarak geliriz. Bu bizim seçtiğimiz 
bir şey değildir. 

Bu ayrışım daha çocuklar doğmadan, 
kız çocukları için pembe, erkek çocukları 
için de mavi giysilerin seçilmesi ile başlar 
ve çocuk büyürken hayatının her safha-
sında kendini gösterir. Daha sonraları da, 
oyuncakların seçilmesi, oyunların belir-
lenmesi,  davranışların şekillenmesine 
neden olur. 

Bu süreç içinde biyolojik ve fizyolojik cin-
siyetin yanında bir de Toplumsal Cinsiyet 
oluşmaktadır. Bireyler arasındaki cinsiyet 
farkı doğuştan gelmez, hayatın ve yaşa-
mın içinde öğretilen davranış biçimleri-
ne, gözleme ve deneyime dayanır.  As-
lında eşit olarak dünyaya gelen bireyler 
arasındaki genetik, biyolojik ve fizyolojik 
bir takım farklılıklar kadın ve erkek ara-
sında eşitsizlik yaratmaz. 

Tüm canlılar gibi insanların da bu dünya-
daki görevi neslini devam ettirmek yani 
üremektir. İşte bu görevin ifa edilebil-
mesi için her iki cins arasındaki biyolojik 

farklılık bu işlevin yerine getirilmesi ama-
cı ile olması gereken farklılıklardır. Yoksa 
bu farklılıklar bir tarafın aleyhine diğer 
tarafın lehine değildir.   Fakat bebekliği-
mizden başlayarak üzerimize giydirilen 
giysinin rengi, elimize verilen oyuncağın 
şekli, okulda ve mahallede oynadığımız 
oyunlar arasında seçim yapmak gerek-
miştir. Bu olayları düşündüğümüzde 
kadın veya erkek olarak doğmaktan ziya-
de, bunlardan biri olmaya zorlandığımız 
açıkça ortadadır. 

Daha sonra erkeklerin ve kadınların ya-
pabileceği işler konusunda da bir takım 
ayırımlar üretilmiştir. Bu çok önemli bir 
konudur. İşte ayrı cinsten bireylerin ya-
pacağı işlerin de ayrılması kadın ve erke-
ğin toplumsal hayata katılması yönün-
den çok büyük farklılıklar yaratmıştır.

Bu nedenler dolayısı ile toplumun %50 
sini oluşturan kadın cinsiyeti daha çok 
ev gibi özel alanda kalırken, erkek cin-
siyeti dışarıda her türlü kamusal alanda 
kendini ifade etmek olanağını buluyor. 
Çalışma yaşamından siyasete, sivil top-
lum örgütlenmesinden eğitime kadar 
her türlü kamusal alanda iki cins teme-
lindeki bu farklı görünüm toplumsal cin-
siyet eşitsizliğini oluşturmaktadır. Kadın 
giderek zaman içinde fırsatları kullanma, 

kaynakların ayrılması ve kullanımında, 
hizmetlere ulaşmada cinsiyeti nedeni ile 
ayrımcılığa uğramıştır. 

Kadınlara yüklenen en önemli toplum-
sal rol, ANALIKTIR.  Kadın bu görevini 
tek başına yerine getirmekte olup, hiç 
kimseden hiçbir şekilde yardım ve des-
tek alamamaktadır.  Kadın toplumun 
kendisine biçtiği bu rolü zorunlu olarak 
ve de çoğu zaman itiraz etmeksizin be-
nimsemiştir.

Kadınlar, anneliğin yanı sıra, evin idare-
sinden de sorumludurlar. Ev işleri, ya-
pıldığı sürece farkına varılmayan, ancak 
yapılmadığında görülebilen işlerdir. Bu 
nedenle de ev işleri, “çalışma” tanımına 
girmemektedir. Ev kadını, günde ortala-
ma on-on iki saat çalıştığı halde hiç bir 
sosyal güvencesi olmadığı gibi, geçin-
mek için de kocasına bağımlıdır.

Kadınlar ev kadınlığı ve analık görev-
lerini yerine getirebilmek için çalışma 
hayatına yeterince katılamamaktadırlar. 
Kadınlar ücretli çalışmaya katıldıklarında 
da, asıl sorumluluklarının ailelerine karşı 
olduğu düşünüldüğünden çalışma ha-
yatında erkeklerle eşit kabul edilmeleri 
zordur. Ancak aile sorumluluklarının ve 
anneliğin bir uzantısı gibi görülen hem-
şirelik, hastabakıcılık, öğretmenlik, sekre-
terlik vs… gibi. işleri yaparlar.

TOPLUMSAL CiNSiYET İstanbul Barosu

KHM Yürütme Kurulu Üyesi

Av.Nedime Uğraş 
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Kadınlar, ailenin namusu olarak görülür-
ler. Kadınların namusu erkeklerin namu-
su olarak algılandığından dolayı eğitime 
ve çalışmaya katılmaları, toplumsal faa-
liyetlerde bulunmaları engellenir, engel-
lenmediğinde de çok sıkı bir denetim 
altında tutulurlar.

Kadınların toplumsal eşitliğini sağla-
mak için ne yapılmalıdı?

•	 Kızların okutulmasını sağlamak 

•	 Kadınlar eğitim olanaklarından da 
erkeklerle eşit olarak yararlanama-
maktadırlar. Okumaz yazmazlık oranı 
kadınlarda %20, erkeklerde ise %8 
civarındadır. 

•	 Resmi nikâh yapmak

•	 Kadınların ev dışında da çalışmalarını 
desteklemek

•	 Çocukların sorumluluklarını anneler-
le birlikte paylaşmak

•	 Ailedeki kız ve erkek çocuklara eşit 
davranmak

•	 Aile içinde kararları birlikte almak

•	 Şiddet uygulamamak

•	 Kadınların toplumda görevler alma-
sını desteklemek

•	 Çocuk sahibi olma kararını ortak al-
mak

•	 Kadının hamilelik öncesi, hamilelik 
ve sonrasında sağlık hizmetlerinden 
yararlanması için destek olmak

Erkeklerin Cinsiyet Eşitliği nasıl sağla-
nır? 

Erkekler, her şeyden önce, ailenin geçi-
minden sorumlu kabul edilirler. Ailenin 
geçindirilmesi, erkeğin cinsiyet rolünün 
bir parçası olarak kabul edilmektedir. 
Erkeklerin böylesine güç bir rolü üst-
lenmeleri, onların hayatın güçlükleri 
karşısında endişeye kapılsalar bile bunu 
başkalarıyla paylaşamamalarına yol açar.

Erkekler, hem aile düzeyinde hem de 
toplumsal düzeyde, karar verici konuma 
getirilmiştir. Oysa ki ailenin geleceğini 
etkileyecek türde kararların verilmesi, 
son derece güç ve ağır bir sorumluluk-
tur. Bu sorumluluğun ailedeki tüm birey-
lerle, özellikle de eşle paylaşımı,  daha 
doğru kararların alınabilmesini sağlaya-
caktır. Ayrıca aile içi iletişimi de artıraca-
ğından, anne-baba-çocuklar arasındaki 
ilişkilerde olumlu değişmeler olacaktır. 

Sonuç olarak, toplumun kadın ve erkek-
ten farklı beklentilerinin olması kadın 
ve erkeğin de cinsiyetlerine uygun dav-
ranışlar geliştirmesine yol açmaktadır. 
Toplumun kadın ve erkeğe biçtiği bu 
“toplumsal cinsiyet rolü” nedeni ile her 
iki cinsiyetin ruh ve beden sağlığı da 
olumsuz etkilenmektedir. Oysaki top-
lumsal cinsiyette kadın ve erkek arasında 
sorumlulukların ve gelirin dağılımında 
adalet, eşitlik en önemlisi de hakkaniyet 
olmalıdır. 
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Ama ben bu kadarını yapamazlar diye düşünmüştüm. 
Adımı değiştirirsem kendimi de değiştiririm, Songül 
hiç bulunamayacak uzak diyarlarda kaybolur gider 

demiştim. Her gün arkamı kollamak, göremediğim herşey-
den tavşan ürkekliğiyle kaçmak, saklanmak, sürekli bir yü-
rek kalkmasıyla yaşamaktan bıkmıştım artık. Bir kaçak olmak 
ağırdı bana. Amcamın oğluna değilde komşunun oğlu Ha-
san’a gönlüm kaydı diye Öz be öz anamın, babamın  ölmemi 
istemesinden bile ağırdı bana!!

Hasan da hayırsız çıktı. En doğrusu buymuş! bizi birbirimi-
ze yazmamışlar! Bizim sonumuz yokmuş! Gelmedi benimle. 
Ama ben kaçtım geldim İstanbullara. İstanbul Kocamandı. 
“İstanbul bir büyük diyar kaybolur gider içinde insanlar”... 
Böyle bildim ben. Bende kaybolurum dedim. İstanbul deniz, 
ben 17 sinde küçük bir ceylan. Bir kum tanesi olurum, kur-
tulurum dedim.

Ama duydum ki; benim küçücük Osmanım peşimdeymiş. 
Beni öldürecekmiş. Töre böyle demiş. Oy Osmanım oy... 
Kucağımda, küçücük yaşımla  sana analık,ablalık yaptığım 
günler geliyor aklıma. Daha dün abla diyerek koşturuyordun 
ardım sıra. Ne zaman büyüdün?

Adımı değiştireyim dedim. En güzeli Songül ölsün! Kesin 
çözüm bu! Birileri yol gösterdi, davamı açtım. Adımı Gonca 
yaptım. Goncaydım şimdi . Sanki insan kendi adını kendi ko-
yarsa, kendi kaderini de kendisi yaparmış gibi. İşlersem nakı-
şımı ince ince, kimse beni bulamazmış gibi . Gonca olunca 
bütün dertler son bulurmuş gibi… 

Aradan da epey geçmişti. İyiden iyiye Gonca oldum. Mahal-
ledeki ablamda bana bir iki iş buldu. İstanbul’da kadınlar dı-
şarılarda çalışırlarmış, evlerini de başka kadınlar temizlermiş. 

İstanbul Barosu

KHM Yürütme Kurulu Üyesi

Av. Bahar Ünlüer Öztürk     

BENiM ADIM ?
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O kadınlardan oldum. Temizlikçi Gonca! 
Bir tek Songül’ün memleket havaları 
çalmasın televizyonda,  radyoda. İşte o 
zaman durduramıyorum ağlamamı bir 
türlü. Anam geliyor aklıma...

Sonra bir gün elimde öte beri eve lazım 
çayım şekerim  almış dönerken rastla-
dım ona. Tam da bütün yaşanmışlıkları-
mı silkmek üzereyken üstümden. Tamda 
Gonca’ya teslim etmişken herşeyi. Kü-
çücüğüm çıkmış gelmiş memleketten. 
Beni bulmaya hem de! Oy Osmanım, 
şimdi sana sarılmak vardı. Kokunu çek-
mek içime memleketimin kokusu, ana-
mın kokusu… Dizime de oturtamam 

ya seni … Bir kara yağız delikanlı olmuş 
benim kardeşim. Arkamı  dönüp hemen 
uzaklaşırken ben, Goncayı soruyordu 
ksap Hilmi’ye anladım. Nerden de öğ-
renmiş Gonca’yı ?

Ve işte ablalarım burdayım. Emeklerimi, 
yıllar süren mücadelemi, Gonca’yı , ar-
kamda bıraktım ve geldim. Bu songül 
temelli ölsün artık hakketti!? Ben izledim 
gördüm bir filmde.  Anlattılar da bana 
herşeyini. Değiştiriyormuş devlet adını, 
soyadını, babanın adını bile, yetmezse 
yüzünü bile. Sizler kadınları koruyormuş-
sunuz, beni de koruyun o zaman!  Ne 
Songül olayım ne Gonca bambaşka biri 

olayım ben yeniden umudumu verin 
bana ne olur?

Bir kaçak olmak çok ağır artık bana!!

(Bu hikaye, İstanbul Barosu Kadın Hakları 
merkezine hukuki yardım için başvu-
ran şiddet mağduru kadınların gerçek 
hikayelerinden derlenerek hazırlanmış-
tır. Katkıları için İstanbul Barosu Kadın 
Hakları Merkezi Adli Yardım Bürosunda 
görevli Av. Nurcan Bingöltekin Taş’a te-
şekkürler.)
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Ve bir gün daha geldi “evet bu 
bahsettiğimiz hak vardı ama 
şuan uygulanmıyor” demek zo-

runda kaldığımız… Aile konut şerhi çok 
önemli bir müessese çünkü Türkiye ge-
nelindeki tapuların1 yüzde 65’i erkeklerin 
üzerine kayıtlı bulunuyor dolayısıyla ül-
kemizde aile konutu olarak özgülenen, 
kullanılan gayrimenkullerin çoğu da 
yine erkek eşlerin adına tescilli. Çoğu kez 
tüm ailenin bir ömür boyunca zar zor 
kazandıklarıyla elde edilen ve eşlerin ço-
cuklarıyla birlikte barınma ihtiyacını kar-
şılayan onları bir arada ve ayakta tutan 
ve yine çoğu kez ailelerin tek güvencesi 
olan da yine aile konutları. 

İşte toplumun temeli olan ailenin bir 
arada yaşamasına özgülenen aile ko-
nutlarına” TMK’nun 194. Maddesinin 1. 
fıkrası2 uyarınca diğer eşin rızası olmak-

1-http://www.kadinvekadin.net/tapular-erkekle-
de-mi-kadinlarda-mi-2011-10-28.html, 28.10.2011 
tarihli AA haberi, “Elektronik ortamda olan tapu mü-
dürlüklerden alınan bilgiye göre, Türkiye genelindeki 
tapu kayıtlarının yüzde 65’nin erkek, yüzde 35’inin de 
kadın mülkiyetinde olduğunu ifade eden Kanal, aile 
konut şerhi oranının ise yüzde 0,03 olduğunu söyle-
di.” şeklindedir.

2 - Medeni Kanunumuzun 194. Maddesinin 3. Fıkrası 
“Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın ma-
liki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli 
şerhin verilmesini isteyebilir.” şeklinde olup Tapu Sicil 
Tüzüğü’nün 57. Maddesinin d bendi kanunun uygu-
lanması hususunda açıklık getirmiş ve gayrimenku-

sızın devir yapma yasağı çerçevesinde 
koruma getirilmiş ve gayrimenkulün 
maliki olmayan eşin haberi olmaksızın 
devredilmesinin önüne geçilmek isten-
miş ve 194. maddenin 3. fıkrası uyarınca 
da taşınmaz malın maliki olmayan eşe 
tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şer-
hin verilmesini isteme hakkı verilmiştir. 
Tapu Sicil Tüzüğü’nün 57 maddesinin d 
bendi ile  ise kanunun nasıl uygulana-
cağına açıklık getirilmiş ve gayrimenkul 
üzerine kayıtlı bulunmayan eşin, tapu si-
cil müdürlüğüne yapılan başvuru ile ko-
nutun aile konutu olduğunu kanıtlayan 
muhtarlıktan ve varsa apartman yöneti-
minden alınmış belge ile birlikte vukuat-
lı nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanı 
sunması halinde gayrimenkulün maliki 
olan eşin rızası aranmaksızın harçsız ve 
davasız aile konutu olarak özgülenen 
gayrimenkul üzerine aile konut şerhi 
düşülebiliyordu ve bu şerh sayesinde, 

lün sahibi olmayan eşin talebi ile tapuda aile konutu 
şerhinin işlenmesi için, konutun aile konutu olduğunu 
kanıtlayan muhtarlıktan ve varsa apartman yöneti-
minden alınmış belge ile birlikte vukuatlı nüfus kayıt 
örneği veya evlilik cüzdanının tapu müdürlüğüne 
sunulmasını yeterli göstermiştir. Buna bağlı olarak 
2002/7 sayılı genelgenin “Aile Konutu Şerhi” başlıklı 
Bölümünün 1. maddesi ile Tapu Müdürlüklerine gay-
rimenkulün sahibi olmayan eşin tüzükte belirtilen 
belgeleri sunması halinde mahkeme kararı veya ilgi-
linin rızası aranmaksızın aile konut şerhi düşüleceği 
bildirilmiştir.

ailesinden mal kaçırmak isteyen eşlerin 
önüne geçilebiliyordu. 

Kadın haklarıyla ilgilenen tüm meslek-
daşlarımız  için kadının ve dolayısıyla 
ailenin ekonomik birliğinin korunması 
adına en önemli hukuki işlemlerden biri 
olan aile konut şerhinin tesisi hususunda 
Mahkemece, dayanağı maddi hata içe-
ren dolayısıyla hukuken geçerli olmayan 
bir gerekçe ile yürütmeyi durdurma ka-
rarı verildi. Üstelik yürütmeyi durdurma 
kararını veren İdare Mahkemesi değil 
Danıştaydı3 ve yürütme durdurma kararı 
TMK’nun 194. Maddesinin 3. fıkrasının 
uygulama maddesi olan Tapu Sicil Tü-
züğünün 57. maddesinin d bendinin ve 
2002/7 sayılı genelgenin4 “Aile Konutu 

3 - Tüzükler  birer idarî işlemdirler ve bu nedenle 
de, Anayasanın 125’inci maddesinin birinci fıkrası 
uyarınca yargısal denetime tâbidirler. Danıştay Ka-
nununun 24’üncü maddesinin ilk fıkrasının a bendi 
uyarınca, tüzüklerin yargısal denetimi, bir Bakanlar 
Kurulu işlemi olduklarından, ilk derece mahkemesi ola-
rak Danıştay’da yapılır.

4 - http://www.tasinmazmulkiyeti.org.tr/
tr/?Sayfa=Detay&Id=642, 2002-7 sayılı genelge, 
I- Aile Konut Şerhi( MK. M. 194) 1-Malik olmayan 
esin talebiyle: Evlilik birliğinin resmen devam ettiğini 
kanıtlayan nüfus kayıt örneği ile bu konutta birlikte 
yaşantılarını sürdürdüklerini kanıtlayan muhtarlıktan 
alınmış belgenin ibrazı halinde “Aile konutudur.” şer-
hinin islenmesi… şeklindedir.

5 - Medeni Kanunumuzun 194. Maddesinin 3. Fıkrası 
“Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın ma-
liki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli 

İstanbul Barosu

KHM Yürütme Kurulu Üyesi

Av. Afet Gülen Köse 
iKi ADIM GERi BiR ADIM iLERi…
“Aile konut şerhi, boşanma davasında gayrimenkulün 
devri istemi, kefalette eşin rızası”
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Şerhi” başlıklı Bölümünün 1. maddesinin 
iptali istemi ile açılmıştı, yani gayrimen-
kulüne aile konut şerhi konulan davacı, 
kendi gayrimenkulündeki şerhin kaldı-
rılmasını değil bu şerhin konulmasına 
neden olan tüzüğün ve genelgenin ilgili 
maddesinin iptalini istemişti. 

Üstelik davacı, basında ve medyada bu 
dava üzerine kadın haklarıyla uğraşan 
tüm sivil toplum örgütlerinin tepkileri 
üzerine “Ben aslında sadece gayrimen-
kulüm üzerine konulan aile konut şer-
hini kaldırmak istemiştim” dedi. Kader 
ağlarını örmek isteyince örüyordu sanki 
acaba öyle miydi gerçekten…

Danıştay’ın verdiği yürütmeyi durdurma 
kararı akabinde; Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü, 16.08.2011 tarihinde tüm 
tapu dairelerine bir genelge göndermiş 
ve bu genelge gereğince tüm Tapu ve 
Kadastro Bölge Müdürlükleri tarafından, 
yargısal süreç sonunda aksi bir karar 
verilinceye kadar, malik olmayan eşin 
talebi ile belirtilen belgeler eşliğinde 
aile konut şerki konulması uygulaması-
nı durdurmuş aile konut şerhi işlenmesi 
için mahkeme karar aranması gerektiği-
ni belirtmiştir.5

şerhin verilmesini isteyebilir.” şeklinde olup Tapu Sicil 
Tüzüğü’nün 57. Maddesinin d bendi kanunun uygu-
lanması hususunda açıklık getirmiş ve gayrimenku-
lün sahibi olmayan eşin talebi ile tapuda aile konutu 
şerhinin işlenmesi için, konutun aile konutu olduğunu 
kanıtlayan muhtarlıktan ve varsa apartman yöneti-
minden alınmış belge ile birlikte vukuatlı nüfus ka-
yıt örneği veya evlilik cüzdanının tapu müdürlüğüne 
sunulmasını yeterli göstermiştir. Buna bağlı olarak 
2002/7 sayılı genelgenin “Aile Konutu Şerhi” başlıklı 
Bölümünün 1. maddesi ile Tapu Müdürlüklerine gay-
rimenkulün sahibi olmayan eşin tüzükte belirtilen 
belgeleri sunması halinde mahkeme kararı veya ilgi-
linin rızası aranmaksızın aile konut şerhi düşüleceği 
bildirilmiştir.

Elbette idari yargılama usul kanunu uya-
rınca yürütme durdurma kararlarının 
beklenmeksizin uygulanması gerekir6 
ancak bu öyle bir karar ki bu kararın 
maddi hataya dayalı olarak hazırlanan 
gerekçesinin7 ayrı, bu karar uyarınca 
tüzüğün maddesinin uygulanmasının 
dururdurulması sureti ile tüzüğün ilgi-
li maddesinin dayanağı olan TMK 194. 
maddenin getirdiği “diğer eşin rızası ol-
maksızın aile konutunu devredememe” 
yasağının tamamen ihlal edilmesi ayrı 
bir inceleme konusudur.

Şöyle ki; İYUK’nun 27. Maddesi uyarınca 
Danıştayca, yürütmeyi durdurma kararı, 
idari işlemin hukuka açıkça aykırı olması 
ve telafisi güç veya  imkansız zarar doğ-
ması şartlarının birlikte gerçekleşmesi 
sonucu verilebilir. Keza yürütmeyi dur-
durma veren Danıştay kararında Danış-
tay Savcısı da bu hususun altını çizmiş 

6 - T.C. Yargıtay 2. HD, 2002-1350 E., 2002-1781 K., 
11.02.2002 tarihli kararı “Mahkemece tapu kaydı 
celp edilip anlaşmaya uygun olarak gayrimenkul 
davacı adına kayıtlı ise ½ hissesinin iptali ile davalı 
kadın adına tesciline de karar verilerek boşanmaya 
hükmedilmesi gerekirken kararda yazılı şekilde hü-
küm tesisi doğru görülmemiştir.” şeklindedir.

7 - 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kefalet söz-
leşmesine ilişkin  “III. Eşin rızası” başlıklı 584. mad-
desi, “Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık 
kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama 
hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla 
kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından 
önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması 
şarttır. -Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve 
kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya adi 
kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil 
yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalması-
na sebep olmayan değişiklikler için eşin rızası gerek-
mez.” şeklindedir. Kanunun 648. Yürürlük maddesi, 
“Bu kanun 01.07.2012’de yürürlüğe girer.” şeklinde-
di 

ve İYUK’un 27. Maddesinde öngörülen 
koşulların oluşmaması nedeni ile yürüt-
meyi durdurma isteminin reddinin gere-
keceğini belirtmiştir. 

Danıştay yürütmeyi durdurma kararının 
gerekçesinde 4721 sayılı yasanın 1008. 
maddesinde şerhlerin de tescil edilecek 
işlemler arasında olduğunu, tescil için 
ise mahkeme kararı gerektiğini o halde 
kanun hükmü uyarınca şerh düşülebil-
mesi için mahkeme kararının gerekti-
ği sonucuna varmıştır. Oysa Danıştay 
maddeye bakarken açıkça maddi hata 
yapmıştır çünkü 1008. madde kapsa-
mında tescil edilecekler arsında şerhler 
yoktur, madde düzeni şöyle devam et-
mektedir : B İşlemler I. İşlemin Konusu 
1. Tescil Madde 1008 : Taşınmaza ilişkin 
aşağıdaki haklar, tapu kütüğüne tescil 
edilir: 1. Mülkiyet, 2. İrtifak hakları ve ta-
şınmaz yükleri,3. Rehin hakları. 2. Şerhler 
a. Kişisel Haklarda Madde 1009 şeklinde 
devam etmektedir. 

1008. maddede taşınmaza ilişkin tapu 
siciline tescil edilecek olan haklar tah-
didi şekilde sayılmıştır bunlar mülkiyet 
hakları, irtifak hakları ve taşınmaz  yükleri 
ve rehin haklarıdır. 1008. Maddenin de-
vamında 1009. Maddede şerhler başlığı 
altında kişisel haklardaki şerhler anlatıl-
maya başlanmıştır. Mahkeme madde 
numaralaması alt alta olduğundan 1009. 
Maddenin başlığı olan “şerhler” i seh-
ven 1008. maddenin içinde görmüş ve 
şerhleri tescil edilecek işlemler arasında 
saymıştır oysa tescil işlemi ve şerh işlemi 
işlemler başlığı altında yer alan birbirinin 
içinde yer almayan farklı işlemlerdir. Do-
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layısıyla Mahkemenin gerekçesinin de-
vamında tescilin terkinine, değişikliğine, 
yolsuz tescile ilişkin açıklamaları konu-
muzun dışındadır ve bu bahisle Danış-
tay’ın şerhi tapu siciline tescil edilecek 
haklar arasında tanımlayarak tescile iliş-
kin hükümleri uygulayarak mahkeme 
kararı olmaksızın şerh işlenmeyeceğine 
dair görüşü maddi hataya dayalı gerek-
çesi nedeniyle geçersizdir. Mahkemenin 
yaptığı bu maddi hatayı görüp derhal 
yürütmenin durdurmasının kaldırılması-
na karar vermesi ve davayı sonuçlandır-
ması gerekmektedir. 

Diğer yandan Danıştay’ın verdiği yürüt-
me durdurma kararı ile mahkeme kararı 

olmaksızın aile konut şerhi konulamadı-
ğından bu kararın verildiği tarihten bu 
yana tüzüğün dayanağı olan TMK’nun 
194. Maddesinin 1. fıkrası8 uyarınca diğer 

8 - Medeni Kanunumuzun 194. Maddesinin 3. Fıkrası 
“Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın ma-
liki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli 
şerhin verilmesini isteyebilir.” şeklinde olup Tapu Sicil 
Tüzüğü’nün 57. Maddesinin d bendi kanunun uygu-
lanması hususunda açıklık getirmiş ve gayrimenku-
lün sahibi olmayan eşin talebi ile tapuda aile konutu 
şerhinin işlenmesi için, konutun aile konutu olduğunu 
kanıtlayan muhtarlıktan ve varsa apartman yöneti-
minden alınmış belge ile birlikte vukuatlı nüfus kayıt 
örneği veya evlilik cüzdanının tapu müdürlüğüne 
sunulmasını yeterli göstermiştir. Buna bağlı olarak 
2002/7 sayılı genelgenin “Aile Konutu Şerhi” başlıklı 
Bölümünün 1. maddesi ile Tapu Müdürlüklerine gay-
rimenkulün sahibi olmayan eşin tüzükte belirtilen 
belgeleri sunması halinde mahkeme kararı veya ilgi-
linin rızası aranmaksızın aile konut şerhi düşüleceği 
bildirilmiştir.  

9 - T.C. Yargıtay 2. HD, 2002-1350 E., 2002-1781 K., 
11.02.2002 tarihli kararı “Mahkemece tapu kaydı 
celp edilip anlaşmaya uygun olarak gayrimenkul 
davacı adına kayıtlı ise ½ hissesinin iptali ile davalı 
kadın adına tesciline de karar verilerek boşanmaya 
hükmedilmesi gerekirken kararda yazılı şekilde hü-
küm tesisi doğru görülmemiştir.” şeklindedir.

 10 - 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kefalet söz-
leşmesine ilişkin  “III. Eşin rızası” başlıklı 584. madde-
si, “Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık ka-
rarı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı 
doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil ola-
bilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya 
da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.-
Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin so-
rumlu olacağı miktarın artmasına veya adi kefaletin 
müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına 
olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına sebep 
olmayan değişiklikler için eşin rızası gerekmez.” şek-
lindedir. Kanunun 648. Yürürlük maddesi, “Bu kanun 
01.07.2012’de yürürlüğe girer.” şeklindedir.
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eşin rızası olmaksızın devir yapma yasağı 
ihlal edilmeye devam edilmektedir.

Mevcut durumda tüzüğün ve ilgili ge-
nelgenin yürütmesinin durdurulmasına 
hangi sebeple karar verilirse verilsin da-
yanağı olan kanun maddesinin yok sayıl-
ması açıkça hukuka aykırıdır, halihazırda 
tapu dairelerinde yapılan tüm devirlerde 
aynı bankaların kredi sözleşmelerinde 
yaptığı gibi gayrimenkul üzerinde aile 
konut şerhi olup olmadığına bakmaksı-
zın devri yapan eşin rızasını arama zo-
runluluğu bulunmaktadır. Bunun aksine 
yapılan tüm devirlerde telafisi güç ve 
imkansız zararların doğduğu ve doğaca-
ğı ve burada devletin yükümlülüğünün 
de olduğu son derece açıktır.

Devletin bir yandan kanun maddesi ya-
parak koruduğu menfaati diğer yandan 
yargı kararına dayalı olarak çıkardığı ge-
nelge ile yok sayması kendisi ile çelişme-
sinden başka bir şey değildir.

  Uygulamada sıklıkla taraflar, anlaşmalı 
boşanma protokollerinde ve çekişmeli 
boşanma davalarında dava dilekçele-
rinde, diğer tarafın adına tescilli olan 
tapuların kendi adlarına devrine karar 
verilmesini talep etmektedirler. Keza 
mahkemeler de talep uyarınca davalı 
adına tescilli gayrimenkulün, istemde 
bulunan davacı tarafa devredilmesine 
ilişkin karar vermektedirler, bu kararın 
sonunda davalı eş, gayrimenkulü devret-
memekte ve bu nedenle davacı tarafın-
dan ayrıca dava açılmak mecburiyetinde 
kalınmakta, yüksek harçlar ödenmekte-
dir ya da davalı devre yanaşsa dahi yine 

tapudaki harçların ödenmesi davacı ta-
rafa kalmakta sırf  bu nedenle karar uy-
gulanamamaktadır. Oysa Yargıtay’ın da 
yerleşik içtihatları uyarınca Mahkeme-
den “davalı” adına kayıtlı gayrimenkulün 
tapusunun iptali ile “ davacı” adına tescili 
şeklinde karar verilebilmekte,  tapuya 
bu ilamla gidildiğinde matbu ilam har-
cı ödemekle devir yapılabilmektedir. Bu 
nedenle bin bir zorlukla neticelenen 
gayrimenkul devri istemine dayalı talep-
lerin tapu iptal tescil istemi ile açılması 
ve mahkemelerce de emsal kararlar uya-
rınca istem şeklinde karar verilmesi uy-
gulamada kolaylık sağlayacaktır.9

Diğer yandan Borçlar yasamızdaki kefa-
let hükümleri ise, düne kadar eşinin rıza-
sı olmadan kefil olan aile bireyleri nedeni 
ile canı yanan eşlerden ve hatta yuvası 
yıkılan nice aileden sonra olumlu, umut 
verici bir gelişmedir, 01.07.2012’de yürür-
lüğe girecek olan Borçlar Kanunumuzda 
kefalet sözleşmesinde kefil olabilmek 
için eşin rızası aranmaktadır. Bir yandan 
bu umut verici bilgiyi paylaşırken kefa-
lette diğer eşin rızası aranarak ailenin ko-
runması düşünülmüş iken çoğu kez ta-
rafların çalışıp didinerek aldıkları yegane 
evleri olan aile konutlarına, hali hazırda 
şerh düşülemiyor oluşu yine büyük bir 
çelişki oluşturuyor.10

Kadınlarımızı ötekileştirmememiz, on-
ların bir yandan haklarını hiçbir zaman 
ödeyeceğimiz annelerimiz, bir yandan 
gözbebeğimiz kızlarımız olduğunu bir 
kez daha anımsayarak 8 Mart 2012’de 
emekçi kadının haklarının korunmasına 
katkıda bulunmamız dileğiyle...
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Aile içi şiddete maruz kalan kadının 
en önemli sorunlarından biri ba-
rınma sorunudur. Kadına yönelik 

aile içi şiddetle mücadelede kadın sığın-
ma evi; kadına yönelik her türlü şiddetin 
önlenebilmesi, şiddetin yarattığı sonuç-
ların ortadan kaldırılması , toplumun aile 
içi şiddete yaklaşımının değiştirilmesi, 
mağdurların ivedilikle can güvenlikleri-
nin sağlanabilmesi ve kadının rehabilite 
edilerek yeniden hayata başlayabilmesi 
için önemlidir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.mad-
desine göre nüfusu 50.000’in üzerinde 
olan bölgelerde kadın sığınma evi açıl-
ması zorunlu olduğu halde Türkiye’de 
halen 70 civarında sığınma evi bulun-
maktadır.  Aile içi şiddetin büyük bir ar-
tış gösterdiği günümüzde bu sayının ne 
kadar yetersiz olduğu ortadadır. Onun 
içindir ki şiddet mağduru kadınlar evle-
rinden ayrılamamakta, çocuklarıyla gi-
debilecek yer bulamadıkları için şiddete 
katlanmaya devam etmektedirler.

Kadın Sığınma evi veya kadın konukev-
lerinin  sayısının arttırılması için ;  Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
için bütçeden ayrılan pay arttırılmalı, Ye-
rel yönetimlerde sığınma evleri için özel 
bir ödenek ayrılmalıdır. Kadın sığınma 
evleri/kadın konukevleri nitelik ve nicelik 
açısından Avrupa Birliği standartlarına 
uygun hale getirilmeli, hizmet sunacak 
personelin kadın bakışına sahip olması 
sağlanmalı, anılan merkezlerin gizlilik 
ilkesine uygun olarak hizmet vermeleri 

konusunda gerekli özen gösterilmelidir.1 
Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü ,Devlet Planlama Teş-
kilatı ve Yerel Yönetimler gerekli özeni ve 
hassasiyeti göstererek bu konudaki so-
rumluluklarını yerine getirmelidirler. 

Kadın sığınma evlerinin sayıca yetersiz 
olmasının yarattığı bir diğer sorunda  sı-
ğınma evinde bir süre kalabilen kadının 
bu sürenin sona ermesinin ardından 
yeniden  barınma sorunu yaşamasıdır. 
.Şiddete maruz kaldığı için kadın sığınma 
veya konukevine yerleştirilen kadınların 
buradan çıktıktan sonra kendi ayakları 
üzerinde durmayı başarmalarını sağla-
mak ve desteklemek için kadınlara dev-
letin sahip olduğu kaynaklardan geçici 
konut tahsisi yapılmalıdır. Şiddet mağ-
durları önce rehabilite edilerek tedavi sü-
reçleri tamamlanmalı ardından istihdam 
edilmelerini sağlayacak meslek edindir-
me birimleri açılmalı ve hayata katılımları 
sağlanmalıdır. 

Aile içi şiddetle mücadelenin sağlanması 
ve şiddete maruz kalan kadın ve çocukla-
rın korunması için toplumsal farkındalık 
ve duyarlılık yaratılmalıdır. Okul önce-
sinden başlayarak okulda, ailede, asker-
likte, kamu kurum ve kuruluşlarında aile 
içi şiddet ve şiddeti önleme konusunda 
eğitimler verilmelidir. Devlet genel ve 
yasal önlemleri almalı, sosyal ve ekono-

1 - Kaynak: İstanbul Barosu Yayınları Sığınma Evi 
Kitapçığı 2011

mik bakımdan kadın güçlendirilmelidir. 
Belediyelerin sosyal sorumluluk alanları 
içinde bulunan sığınma evlerini açma 
konusundaki yasal zorunluluğu yerine 
getirip getirmedikleri denetime tabi tu-
tulmalı, Aile içi şiddete karşı mücadele 
ile ilgili hizmet veren kurumlarda liyakat 
sahibi kişiler çalıştırılmalı, özellikle töre 
ve namus cinayeti tehdidi altında olan 
kadınlar mümkün olan en kısa sürede 
koruma altına alınmalı, yani koruyucu 
önlemler alınmalıdır. Sorunun çözü-
müne katkı sağlamak bakımından Sivil 
Toplum Örgütleri ve akademik birimler 
ile işbirliği yapılmalı, Devlet tarafından 
pozitif yükümlülükler yerine getirilme-
lidir. Şiddet mağduru sığınma evindeki 
kadının sağlık giderleri devlet tarafından 
karşılanmalı, şiddet mağduru kadınların 
adresleri ile kişisel bilgilerinin gizliliğinin 
sağlanması için gerekli önlemler alınmalı 
, şiddet mağdurlarının başvurularına 24 
saat hizmet verebilecek birimler ivedilik-
le oluşturulmalı ve  bu birimlerde hizmet 
verecek deneyimli personel yetiştirilme-
lidir.2

Hayatının belli bir döneminde genellik-
le çocuklarıyla birlikte şiddet mağduru 
olan kadınları gazetelerin 3. sayfa haber-
lerinden önce görmek ve onlara yardım 
elimizi uzatmak için tüm kurum ve kuru-
luşlar gerekli özeni göstermeli ve yüküm-
lülüklerini hemen yerine getirmelidir,  ya-
rın çok geç olabilir...

2 - Kaynak: İstanbul Barosu Yayınları Sığınma Evi 
Kitapçığı 2011

İstanbul Barosu

KHM Yürütme Kurulu Üyesi

Av. Elif Turnacı Çavuş 
YARIN ÇOK GEÇ OLABiLiR...
“ Kadının şiddetten korunması için en önemli 
araçlardan birisi : Kadın sığınma evi ”
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BETÜL MARDiN
CUMHURIYET KADINLARINDAN / RÖPORTAJ

En önemli şey VİCDAN!

Bir insanın, ne eğitimi ne de başka bir 
şeyi, vicdanı önemli! Vicdanın olursa, iyi 
ile kötüyü ayırt edebiliyorsan, zaten adı-
mını atıyorsun medeniyete doğru. Vic-
danın varsa şiddette uygulayamıyorsun.

İstanbul Barosu Kadın Hakları merkezi 
olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ön-
cesinde, kadın ve başarı kimliğini yıllarca 
ayrılmaz bir şekilde bütünleştirmiş, halk-
la ilişkiler Oscar’ının Türkiye’deki sahibi, 
topluma mal olmuş bir fenomen bir ka-
dın Betül Mardin ile Türkiye’de kadın’ı ko-
nuşmak üzere buluştuk. Teklifimizi kabul 
ettiği ve bizi evinde ağırladığı için önce-
likle kendisine teşekkür ediyoruz. 

1 - Sayın Mardin, Betül Mardin kimdir? 
Doğumunuzdan bugüne geldiğimizde 
Türkiye de kadın olmak sizce nasıl bir 
duygu? 

Hıım içimi çektim offf çok zor. Hele be-
nim yaşımdaysanız çok büyük güçlükler-
den geçerek bugünlere geliyorsunuz o 
nedenle çok zor diyorum.  Ben ilkokulu 
bitirdiğimde Atatürk hala sağ idi ben 
baya bir Atatürk döneminde yaşadım 
ancak buna rağmen aile kültürümüz-
den çok etkilendim. Ailemin görüşleri, 
Ne olursa olsun, bir  türlü toparlanama-

mış, zincirlerini koparamamış bir aileden 
geliyorum, bir de aile  dediğim zaman 
öyle 500 senelik değil  1000 senelik bir 
aileden  bahsediyorum ki  her bir büyük 
babanın adı belli. Dolayısıyla, onlarında 
çok büyük tesiri var, yetişme şeklimde ve 
hayatımda aldığım kararlarda. 

Bir de benim ailemde ilginç bir şey var. 
Tahmin ediyorum 1040 ya da 1060 yılla-
rında Mekke’den gelip Mardin’e yerleşi-
yorlar. Selçuklular döneminde. Mardin’de 
yaşarken gene tahminen 200 sene son-
ra, o zaman ki büyük babamız, bir aile 
toplantısı istiyor. O aile toplantısında 
Kuranı Kerimi getiriyor, masanın üstüne 

koyuyor. Ve “hepiniz Kur’anın üstüne eli-
nizi koyup, hiçbir zaman siyaset yapma-
yacağınıza dair yemin edeceksiniz “diyor 
herkes elini koyup yemin edecekken, iç-
lerinden birisi “ne demek siyaset yapma-
yacağız, peki biz nasıl para kazanacağız..” 
diye soruyor. Babam, anlatırken o zaman 
bile siyasetten para kazanılıyordu derdi.

Büyük babamız “Siyaset yapmayacak-
sınız, hukuk yapacaksınız, hak, hukuk, 
şeriat, yapacaksınız, biz bunlarla tanına-
cağız” diyor, yemin ediyorlar. Dolayısıyla 
ailemizde hep bu var. Kadı, hukukçu, 
avukat, hukuk fakültesini bitirmiş, ama 
başka işlerle uğraşmış kişiler ama illaki 
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hukuk, bu aile mirası, hiçbir zaman de-
ğişmiyor. Bende dolayısıyla koleji bitirdi-
ğim de hukuk fakültesinde okumayı çok 
istedim. Hatta Medeni Hukuk Ordinar-
yüs Profösörü Ebül’Ula Mardin amcam 
o nedenle de hukuk fakültesine girmem 
aynı zamanda çok da rahat olacak. An-
cak,  babam bizim ailemizde kız çocuk-
ları üniversiteye gitmez dedi ve bitti. 
Üniversiteye gidemedim ben Ebul’ula 
amcam, babama ne olur yapma, kızın 
gözlerinde bir  pırıltı var, çok iyi hukukçu 
olabilir izin ver dediyse de, babam, kati-
yen izin vermeyince, ben Hukuk Fakül-
tesinde okumayı çok istememe rağmen 
okuyamadım.  Ben lise mezunuyum, 
okuyamadım, yasak edildi.  Başka şeyler 
yaptım. Bugün 41 senedir üniversitede 
ders veriyorum.

Şimdi kadınlar eski dönemlere göre çok 
daha rahatlar. Bugün bir çocuk babasına 
gidip, ben üniversite okumak istiyorum 
dediğinde, benim gibi ASLA ile karşılaş-
mıyor. Tabi ki başka sıkıntılar ve engelle-
melerle hala karşılaşıyorlar ama bugün 
okumak isteyen çocuklar için daha iyi 
şartlar her koşulda mevcut.  Ancak bu-
gün baktığımda benim okuma isteğimin 
böyle engellenmesi benim için iyi bir şey 
olmuş. Bana hız ve hırs vermiş ve bugün-
kü ben olmamı sağlamış.

Başka olaylarda kadınlar için güçlük-
ler maalesef hala devam ediyor. Bazen,  
babanın ya da annenin istedikleri illa 
yapılıyor ya o bazen vicdansız bir olaya 
götürüyor işi.  Ben vicdana çok düşkü-
nümdür. Vicdanlı insan istiyorum. Vicdan 
hususu, bir sürü şeyin altında kilit kav-

ram. Bir insanın, ne eğitimi ne de başka 
bir şeyi, vicdanı önemli. Vicdanın olursa, 
iyi ile kötüyü ayırt edebiliyorsan, zaten 
adımını atıyorsun medeniyete doğru. 
Vicdanın varsa şiddette uygulayamıyor-
sun.En önemli şey bu VİCDAN.

2 - Sayın Mardin, babanız tarafından 
üniversite okuma isteğinizin engellen-
diğini söylediniz, peki iş hayatınızda da 
erkek engellemeleriyle karşılaştınız mı? 

Ben, üniversite okumaya izni alamayın-
ca, izin alabileceğim, akşam kız sanat 
diye bir müesseye gittim. Dört yıl süren, 

biçki-dikiş, yemek-pasta, çocuk bakımı, 
ev idaresi, gibi kursları bitirdim. Hepsin-
den diploma aldım. Bunlar ne işe yara-
yacak derseniz, çok işe yaradı. Bugün, 
mesleğim dahil bir çok konuda, benimle 
zor başa çıkılır. Yemek içmek konusunda, 
çocuk bakımı konusunda kimse benim 
ile baş edemez.

Bu kız sanat okuluna girmem, bir kere 
eğitim görüyorum, bir şeyler yapıyorum 
hissi insanın kendine güvenmesini sağ-
lıyor ve bu durum iyi geliyor. Bu arada 
İngilizce dersleri vermeye başladım, an-
cak para alamazsın dendi. Tabi, para alır-
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sam, çalışıyor olacağım. İngilizce dersi 
veriyorum, para almıyorum. Türkçe dersi 
veriyorum, para almıyorum.  Ancak, bu 
durum, hem İngilizcem ve Türkçemin 
muazzam ilerlemesini sağladı hem de 
benim hem yabancılarla iletişimimi kuv-
vetlendirerek, müthiş bir çevrem olma-
sını sağladı. 

Ben, ücretsiz olarak bu işleri yaparken 
Mısır’daki mallarımıza el kondu. Hay Al-
lah para yok…Hay Allah…Babama, ben 
bir gazeteye işe gireyim dedim, bu sefer 
hayır diyemedi.Tercuman gazetesine 
girdim. Muazzam bir ilerleme yaptım, 
birden bire. Bir çok insan benim gibi 
biriyle tanışmamış gibiydiler, kolej me-
zunuyum, İngilizce, Fransızca biliyorum, 
tarih, coğrafya, bilgim var. Çok kitap oku-
muşum edebiyatçı gibiyim. Gazeteye 
müthiş bir hareket getirdim, çok iyi dost-
luklar edindim. 2-3 sene sonra ismim 
çok duyulmaya başlandı. Öyle ki, mesela 
röportajlara adamlar gönderiyorum, 
ben gitmiyorum.  Bu ne demek patron 
oldu yani.

Sonrasında, Yeni Sabah gazetesine geç-
tim ve Haldun ile evlendim. Haldun’un 
bana çok büyük bir iyiliği oldu, tiyatro 
ile tanıştım. Prodüksiyonlar yaptım ve 
prodüksiyonu öğrendim. İlerisi için birer 
eğitim programı oldu bunların hepsi be-
nim için.   

Bir gün Turgut Özakman ünlü oyun ya-
zarımız bana geldi ve benim ne iş yaptı-
ğımı bilir misin dedi, oyun yazarsı dedim. 
TRT program dairesi başkanıyım, Türkiye, 
Radyo ve Televizyon dedi, Bunun üze-

rine bende Türkiye’de televizyon yok ki 
demiştim. Turgut Özakman’da kuruluyor 
ve seni işe almak istiyoruz, İstanbul’da 
bizi temsil edeceksin dedi ve ben prog-
ram uzmanı olarak işe alındım. 

Önümde, hakikaten bambaşka bir 
dünya açıldı. İstanbul’da çalışıyorum, 
program teklifleri yapıyorum, Ankara’ya 
gidiyorum, kabul ediliyor. Geri geliyo-
rum, o programları yapıyorum. Yurtdışı 
programlarından haberdar olup, onları 
buraya uyarlayınca, canlı yayınlar, canlı 
eğlence programları müthiş tuttu. Üç 
sene falan sürdü,  sonra televizyon. Hadi 
beni gönderdiler mi BBC ye oradan da 
geldim. Ankara’da dersler verdim. Ta-
mam bitti. 1968 senesi mayıs ayı İstifamı 
verdim. 

1968 senesinde de İstanbul üniversitesi 
dekanı iş teklif etti, o tarihten bu tarafa 

üniversitelerde ders veriyorum.  Sonra, 
o meşhur hikâye, Akbank’a gittim. Ban-
kanın basın, müşteriler, çalışanları ile 
İletişim ve ilişkilerini yürütecek birisini 
ararlarmış, bana yapacağımı işi anlattılar, 
anlamadım. Bu mesleğin adı nedir dedi-
ğimde Relations Public dediler, böylece 
öğrenmiş oldum. Yıllar içinde, kendimi 
öyle yetiştirmiştim ki mühendis olamaz-
dım artık. Hakikaten,  insan ilişkileri ve 
iletişimdi benim işim. Bunun temelini 
yapmıştım yıllar içinde. Onun için de ka-
bul ederek işe başladım ve devamı geldi.

 3 - Sayın Mardin, gelelim dünya baş-
kanlığınıza 1995’de IPRA  Dünya Baş-
kanı seçildiniz.  2005’de ise Halkla İliş-
kilerin Oscar’ı sayılan ‘ATLAS’ ödülüne 
layık görüldünüz... Dolayısıyla, Halkla 
İlişkiler uzmanı olarak sadece Türki-
ye’de değil, bütün dünyada kendinizi 
kanıtlamış bir ustasınız. Başarınızın sır-
rı olarak Türk kadınına ne önerirsiniz? 
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O yıllarda, Türkiye’deki halkla ilişkiler der-
neği başkanıydım. Çok biz bize kaldığı-
mız fark ederek, yurt dışı derneklerini 
araştırtıp,  İPRA derneğin genel sekretini 
konuşmacı olarak Türkiye’ye davet ettim. 
Geldi ve bir komşu ilişkilerini anlatan bir 
konuşma yaptı. Bizim de, o zamanlarda, 
Yunanlılarla aramız iyi değildi. Konfe-
rans, çok kalabalık geçti. Ertesi gün de 
bir Musevi konuşmacı, bir Musevi olarak 
İsrail’in komşuları ile ilişkilerini anlattı. Ve 
bu konferanslar çok sükse yaptı. İnsanlar 
şaşırdı. Halkla ilişkilerin, dışarıya açık bu 
tarafı da var tabi.  Sonrasında, konuşma-
cılarla İzmir’de de seminer yaptık. Çok 
eski bir İPRA üyesi olan Ahmet Ramaza-
noğlu ile birlikte.  O seminer sonrasında 
Ahmet Ramazanoğlu bana sende başka 
bir hava var, sen IPRA başkanı olabilirsin 
dedi. Yok canım demiştim. 

Bende ne var biliyor musunuz? Ben 
insanları bir yere doğru götürebilirim, 
heyecanlı bir insanım. İnanılmaz bir he-
yecanla bir fikre doğru akmaya başlıyo-
rum, yapamazsam bile bir kenara koyup 
beklerim, muhakkak bir gün yapılacaktır. 
Evvela, her şey vatan için onu kabul et-
mek lazım, ondan sonra aile geliyor, tabi 
birde üstüne meslek koyduk.

Bir gün, İPRA’dan, İngiltere’de bir dünya 
toplantısı var, seni konuşmacı seçiyoruz 
dediler. Düşündüm, taşındım konu ne 
olabilir diye mankenlerimiz var, moda 
defileleri yapıyoruz, dışarı gidip geliyo-
ruz, bende o sırada bir otelin işini almı-
şım, benden önce otelin işleri kötü git-
miş, beni işe almışlar, bende o otelde bir 
küçük şey yarattım. Derneklerle hanım-

ları buluşturuyorum, defileler yapıyoruz, 
1985 senesi falan.

Bende, İngiltere’de dünya toplantısında  
“Bir otel nasıl tanıtılabilir ve o tanıtımda 
sosyal sorumluluk nasıl önemlidir ” ko-
nulu konuşma yaptım ve defile filmle-
rinden pasajlar gösterdim. Tabiî ki, çok 
beğenildi, birinci oldum.  Sonrasında da 
İstanbul’da bir toplantı yaptık ve gelen-
leri çok güzel ağarladık. 

Üç sene sonra, ben İPRA başkanlığına ta-
yin edildim. 32 ülke aynı anda bir isimde 
toplanırsa o insan seçilmiyor tayin edili-
yordu ve  ben başkanlığa tayin edildim. 
Onun da sebebi, O meşhur adam bana 
dedi ki, “Bir yere gittiğin zaman konfe-
ranslara, çok akıllıca 2 soru soracaksın, 
herkes dönüp bakacak bu soruyu kim 
sordu diye ama  3. soruyu sorma sıkılırlar, 
ay gene kadın soruyor derler” dedi.  Ben, 
bunu yaptım. Kim konuşursa, bir yerini 
buluyordum. Üçüncüden sonra bana 
zaten anne demeye başladılar. Bütün 
ülkelerin PR’ları benim yanımdaydı, ka-
natlarımın altındaydı, o yüzden seçildim. 

Seçilince, her sene bir konu seçilecek 
ve bütün ülkelerde bu konu işlenecek 
dedim ve benim senemde konu TOLE-
RANSTI. “karşısındakinin haklarını kabul 
edip ona, hürmet etmek “ demek tole-
rans. Hangi ülkeye gitsen kıyamet ko-
puyor, bizi nasıl Avrupa sevmezse her 
ülkenin böyle bir şeyi var, ne konferans-
lar yaptık tolerans üstüne. Biz bilmiyoruz 
çok çeken insanlar ve ülkeler var. Bazı 
ülkelerde yaşanan acıları öğrendiğim-
de, çok üzülmüştüm. Bu konferanslarla 

onlarında yaralarına merhem sürülmüş 
oldu. Dolayısıyla o seneden sonra mem-
ber e mend yaptılar atlas a word verdiler. 

4 - Hiç tiyatro yapmak istediniz mi? 
Sayın Haldun Dormen’in  size  bir aile-
de ikinci tiyatrocu olmaz dediği doğru 
mu? Şu anlamda soruyorum Sayın Mar-
din, Biliyorsunuz eski Medeni Kanun’da 
kadının çalışması kocanın iznine bağ-
lıyken yeni medeni kanun ile bu izin 
kaldırıldı ancak kadının iş seçiminde 
evdeki sorumluluklarını aksatmama 
şartı getirildi. Yani kadın hala çalışırken 
bir takım engellemelerle karşılaşıyor. 
Siz, çalışma hayatınızda eşinizin engel-
lemeleri ile karşılaştınız mı?  

Hayır, hiç olmadı, benim bir küçüklük-
ten kalma dilsizliğim, teknik bir arızam 
var. Siz fark etmiyorsunuz, nutkum 
tutuluyor,durup durup nefes alıyorum, 
konuşamıyorum. Dolayısıyla oyun oyna-
mak için sahneye çıkmama imkan yoktu. 
Ancak pandomim yapabilirdim konuş-
madan.

Ayrıca, ben 66 yılında boşandım bu işle-
re girdiğimde Haldun yoktu hayatımda. 
Benim 24 saatim işimdi halkla ilişkilerdi. 
O nedenle böyle bir kısıtlama ile karşılaş-
madım. 

5 -  Üniversitede ders veriyorsunuz, ga-
zetelere mesleki yazılar yazıyorsunuz, 
bir taraftan da televizyonlardasınız... 
Kısacası, iz bırakmaya devam ediyorsu-
nuz. Bu muhteşem enerjinizi neye borç-
lusunuz?

Hiç bilmiyorum, inat gibi bir şey bu. Yani 
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muhakkak ki çocukluktan gelen bir hırs 
var. Çok eskiden bir arkadaşım var, şim-
di Didim de yaşar, ayda bir telefonlaşırız.  
Geçen gün bana telefonda “annen ba-
ban senin çok aleyhinde konuşurdu, bir 
şey yapmıyor, bu çocukta iş yok derlerdi” 
dedi.  Bir ailede bir çocuğa sende iş yok 
diye telkin edilirse, galiba iş yapma hırsı 
inada binebiliyor. Ben hala onlara inat 
çalışıyorum, onlara cevap veriyorum.

Ablam vefat ettiğinde babam bana “sen 
ne zaman büyüdün, hiç fark etmedim” 
diye sordu. İşte arada büyüdüm dedim. 
Ama arada büyürken demek ki bir çok 
şey kafamda formüle oldu. Bugün bakı-
yorum, iyi bir şey olmuş, ya beni şımart-
salardı. Allah razı olsun, iyi ki şımartma-
mışlar yoksa herhalde ben çoktan ölmüş 
olurdum. 

Hatta, bir gün babam Mısır’da otururdu, 
Türkiye’ye gelirken gümrükte  Betül Ha-
nım’ın nesi oluyorsunuz diye sormuşlar, 
babasıyım demiş. Eve  geldi ve ne varda 
seni tanıyorlar diye sordu.  Babam, çok 
mutahassıs oldum demek yerine ne var-
da seni tanıyorlar diye soruyordu. Tabi ki 
sinirleniyorsunuz ve hırslanıyorsunuz

6 - Yıllar içinde gelinen nokta kadınların 
erkeklere oranla iş ve yaşamda fırsat 
eşitliği yakalama açısından sizce hangi 
noktadadır.  Türk kadınının toplum, si-
yaset ve iş dünyasında daha fazla sesini 
duyurması için önerileriniz nelerdir?

Çalışan kadın, sadece Türkiye’de değil 
her yerde birtakım güçlüklerle karşıla-
şıyor. Türkiye’de problem aile, patron 
değil. Ailenin görüşlerinden dolayı ka-

dınların durumu vahimleşiyor. Kadının 
kuvvetlenmesi, kendinden emin olması 
gerekiyor. Ben bir kadınım ve her işi aynı 
anda yapabilecek kapasitedeyim deme-
li.  Bazen gazetelerde toplantı fotoğrafla-
rı görüyorum, hep erkek,  köşede bir iki 
kadın. Aslında öyle değil durum. Kadın-
lar aynı anda birkaç şeyi yapabildikleri 
için iş alanında da daha iyiler. 

7 - Özellikle son yıllarda kadınlara yö-
nelik şiddette ciddi artışlar gözlenmek-
tedir. Biz İstanbul Barosu olarak, şidde-
te dur demek için, başvuran kadınlara 
herhangi bir belge istemeden acil avu-
kat görevlendirmesi yapıyoruz. Nor-
mal şartlarda adli yardımdan ücretsiz 
avukat görevlendirilmesi için fakirlik 
belgesi, ikametgah, nüfus cüzdan sure-
ti isterken şiddeti önlemek amacıyla bu 
belgeler olmadan dahi avukat görev-
lendirmesi yapmaktayız. Son yıllarda 
artan şiddeti neye bağlıyorsunuz? Şid-
deti önlemek önerileriniz nelerdir?

Üniversite de 4.sınıf öğrencileri ile “Hiç 
mi vicdanın sızlamadı” konulu şiddet se-
mineri yaptık. Bu nedenle epey araştır-
ma da yaptık. Her zaman varmış şiddet, 
yeni yeni de duyuluyor. Kadınların ön 
plana çıkmasından Türk erkeği rahatsız 
olabilir. Kıskançlık olabilir ama bunun 
bir an önce giderilmesi gerekir. Vicdan 
benim için önemli demiştim,  vicdanla-
rı sızlamıyor karısına şiddet uygulayan 
adamın. Adam karısını dövüyor ve kadın 
evden gidemiyor çok acı. İnsanların vic-
danı olması gerekir. Vicdanı olan kimse 
şiddet uygulayamaz.

8 - Şiddetin önlenmesi için aile de eği-
timin önemli olduğunu vurgulayarak, 
çocuklarınızın eğitiminde cinsiyetçi bir 
bakış açınız oldu mu?

Benim İki çocuğum var ve kızım ile oğlu-
mun arasında 7 yaş var. O nedenle böyle 
bir ayrımcılık olmadı. Benim en büyük 
şansım 3 kız torunum var. Birlikte çok 
eğleniyoruz, aralarında bir erkek torun 
olsaydı bilmiyorum nasıl olurdu. Ben, 
kız çocuklarını daha çok severim. Ayrıca, 
kendim ayrımcılıktan çok çektiğim için 
cinsiyet ayrımcılığı  yapmazdım. Benim 
gelinim mühim. Gelinim Ayşe Arman 
her sabah beni 8.30 arar böyle bir gelin 
olabilir mi 3 erkek evlattan daha iyi.

9 -  8 Mart Dünya Kadınlar Günü adına 
kadınlara ne mesaj vermek istersiniz?

Tüm bu saydığımız sorunları kabul et-
meden mücadele ederek yaşamaları 
lazım. Kadının hiçbir zaman iş ve sorum-
lulukları bitmez. Zorlukları ben fırsata 
çevirebildiysem tüm Türk kadınları da 
yapabilir. Yeter ki engel tanımasınlar. Ben 
bir kadınım ve her işi aynı anda yapabi-
lecek kapasitedeyim demeliler. 
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ALTIN TEPSİ İLE SUNULAN İMKANLAR-
DAN VAZGEÇMEYİP SAHİP ÇIKALIM YE-
TER!!

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merke-
zi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
öncesinde, ülkemiz için önemli ilk cum-
huriyet kadınlarından sümerolog, yazar 
Sayın Muazzez İlmiye Çığ ile Türkiye’de 
kadın’ı konuşmak üzere buluştuk. Teklifi-
mizi kabul ettiği ve bizi evinde ağırladığı 
için öncelikle teşekkür ediyoruz.

1 - Sayın Çığ,  Muazzez İlmiye Çığ kim-
dir? Doğumunuzdan bugüne geldiği-

mizde Türkiye de kadın olmak sizce na-
sıl bir duygu?

Çok eski -nazar değecek- 20 Haziran 
1914 doğumluyum. Büyük önder Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün yetiştirdiği bir 
kadınım. Bizim ailede kız erkek ayrımı 
yoktu. Ama babam özellikle ilk çocuğu 
olarak kız çocuğu olsun çok istemiş. Bu 
çok ender bir şeydir, bugün bile ilk ço-
cuğu kız olsun isteyen erkek sayısı azdır. 
Hatta kızım olsun keman dersi,  Fransız-
ca dersleri aldıracağım bile demiş, yap-
tı da. Hatta özel okullarda bile okuttu, 
parası da çok yoktu. Babam Merzifon’da 

doğmuş, ilkokulda okumuş öğretmen 
okuluna girmiş. Mühim olan burada; o 
zamanlarda İstanbul konaklarında ba-
tıya açılma vardı, hanımlar yavaş yavaş 
Fransızca dersleri alıyor, piyano çalıyor-
lardı ama babam bunları görmedi ve 
bilmiyordu ama herhalde genlerinde 
vardı. Babamın dedesi Kırımda Müder-
rismiş ondan dolayı bir aydınlık kafası 
vardı. Babamı şimdiki erkeklere göre çok 
aydın görüyorum. Ben tabi bunların o 
zamanlarda farkında değildim sonradan 
fark ettim.

Babam bana İlmiye adını koydu. Kızım 
sana bu adı ilim sahibi olasın diye koy-
dum derdi. Ben bunu o zamanlar idrak 
edememiştim. Fakülteye gittim. Bunları 
o zamanlarda tabi görmüyordum ama 
şimdi bunların ne kadar aydın bir düşün-
ce olduğunu anlıyorum.  Biz çocukluk 
ve gençlik çağlarımızda kız erkek ayrımı 
hiç görmedik, hiçbir kız erkek ayrımı da 
yapılmadığı için böyle bir ayrımın farkın-
da bile değildik. Hatta İlkokulda iki erkek 
çocukla yan yana oturuyordum. Bunlar 
gayet normal durumlardı.

Şimdi ise bu ayrımı ortaya koyan bunun 
üzerinde duran erkeklerimiz var onların 
yanında babam ne kadar akıllıymış, ne 
kadar da aydınmış.

Ben konuşmalara gittiğimde şunu söylü-
yorum “erkeklerimizin hepsinin beynin-

İstanbul Barosu

Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı

Av. Nülifer Ay M.iLMiYE ÇIĞ 
CUMHURIYET KADINLARINDAN / RÖPORTAJ
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de örümcek var diyorum ama kimisinde 
büyük kimisinde küçük ama muhakkak 
hepsinin başında örümcek var”. 

2 -  Eğitim ve iş alanında erkeklerin bas-
kısı ve engellemelerine karşılaştınız mı?  

Ben müzede çalışırken de hayatta da 
hep ön plan da oldum. Kadın olarak hiç-
bir yerde arka planda olmadım. Bunun 
ayırtına varacak ikincil plana atılmayı 
hiç bilmiyorum. Müzede yeni bir alanda 
çalışıyorduk bu yeniliği anlayan yöneti-
cilerimiz vardı. Bu nedenle hem Ankara 
da hem müzede bize çok iyi muamele 
yaptılar. Hasan Ali Yücel ilk vekil olarak 
bizi ziyarete geldi, bizim müdürümüz bir 
eğitim olduğunda bizi gönderirdi. Milli 
Eğitim’den takdirname de aldık. Kongre-
lere gittik. Hiçbir sıkıntımız olmadı

3 - Çalışma hayatı ve aile sorumluluğu 
kadınları nasıl etkiliyor?

Çalışma hayatı ve aile sorumluluğu, ço-
cuk kadın için çok ağır bir yükümlülük. 
Tabi bizim zamanlarımızda hazır hiçbir 

şey yoktu. Giyecek, yiyecek, temizlik hep 
bana bakardı. Ben dikiş diker, yemek ya-
par, temizlik yapardım. Yardım eden an-
nem vardı, hatta temizliği gelen bir ka-
dın da vardı ama ona rağmen çok zordu. 

Kızım 1960’lı yıllarda Amerika’ya gitti. 
Anne burada kadınlar çalışmaya başladı 
ve çalışan kadınlara “Super Woman” di-
yorlar. Ben de benim annem zaten süper 
kadın diyorum, yıllardır “süper woman” 
diyorum demiştir. Hakikaten hem müze, 
hem elişi hem ev işi yemek, temizlik cok. 
Hatta şimdiki yıllarda çalışan kadınların 
çocukları eğitimsiz bakıcıların ellerinde 
kalıyor, çocuk bakımına kendi anneleri 
yetişebiliyorsa kadınlar rahat çalışabili-
yor. 

4 - Günümüzde kadının durumunu na-
sıl görüyorsunuz? Cumhuriyet dönemi 
kadınları ile şimdiki kadınları nasıl kı-
yaslarsınız?

Maalesef şimdi İki türlü kadın yetiştiriyo-
ruz. Atatürk istedi ki, kadınlar okuyacak 
onların yetiştirdiği çocuklar çağdaş ola-
cak. Dikkat ederseniz kadın kıyafetlerine 
ilişkin hiç bir kanun yapılmadı. Yalnız şu 
vardı, dindar dinsiz ayrımı yapılmasın 
diye din kıyafeti ile laik devlet kurumla-
rına girilemezdi. Atatürk nasıl olsa kızlar 
okuyacak ve uygar olacak diye düşün-
dü. Sokaktaki kadına başını aç denmedi. 
Devlet dairelerinde hiç başı kapalı kadın 
yoktu. O zamanlar kadınlar hemen baş-
larını açtılar. Hiçbir zorlama ya da kanun 
konmadı.

Kadınların başını örtmek o dönemlerde 
aklına gelmedi.  Nitekim 1923 yılında 
Çorum gibi bir yerde ilkokul resimlerim 
var herkesin başı açık. Bugün iki tip ka-

dınımız oldu. Bir tarafta din baskısı, bir 
tarafta modern dünya, okumuş kadınla-
rımız bile buna demokrasi dediler. Şimdi 
devrimin en büyük karşı devrimi kadın-
ları başörtülü başörtüsüz diye ikiye böl-
mek oldu. Eskidende başörtülü insanlar 
vardı deniyor, evet annelerimizde kapa-
tırdı şöyle bir bağlarlardı ama genelde 
başörtüyü takan okumayan kadınlar, 
okula gitmeyen kadınlardı. Şimdi ise ba-
şörtü bağlama şeklinin bile ayırt edilme-
ye etkisi var. İnancın simgesini taşımak 
ayrımcılıktır. Cumhuriyet kanunlarına ve 
laikliğe aykırıdır.

Maalesef günün şartları ve dinin şartla-
rı arasında kaldı bu çocuklar. Kuranda 
olmayan pek çok şey varmış gibi göste-
riliyor o nedenle kuran Arapça okutulu-
yor. Dinde korkutma ve baskı olmaz ve 
olmamalı.

5 - Özellikle son yıllarda kadınlara yö-
nelik şiddette ciddi artışlar gözlenmek-
tedir. Biz İstanbul Barosu olarak, şidde-
te dur demek için, başvuran kadınlara 
herhangi bir belge istemeden acil avu-
kat görevlendirmesi yapıyoruz. Nor-
mal şartlarda adli yardımdan ücretsiz 
avukat görevlendirilmesi için fakirlik 
belgesi, ikametgah, nüfus cüzdan sure-
ti isterken şiddeti önlemek amacıyla bu 
belgeler olmadan dahi avukat görev-
lendirmesi yapmaktayız. 

Son yıllarda artan şiddeti neye bağlı-
yorsunuz? Şiddeti önlemek önerileriniz 
nelerdir?

Şiddetin önlenmesi tamamen devletin 
başındakilere bağlı. Onlar, eğer insanlara 
göz yumarlarsa her şey olur. 13 yaşındaki 
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kıza sataşan adamı korurlarsa, kadınların 
başına her şey gelebilir. Kadınlara cinsel 
gözle bakıldığı mevzu bizim zamanımız-
da yoktu. Kadınlara cinsel gözle mal gö-
züyle bakıldığını şimdi görülüyor. Kadın 
erkek cinsi toplumda birbirinden ayrılın-
ca ayrıldıklarında, birbirlerini tanımadık-
larından kadında erkekte evlendiğinde 
birbirlerinden korkuyorlar, evlilikten 
beklenen menfaatler karşılanamayınca 
maalesef şiddet başlıyor. 

Nasıl oldu birden bire insanlarımız bam-
başka bir hal oldu anlamak çok zor. 
Köydeki kadınlarımız, kadın erkek hep 
beraberdir. Birlikte iş yaparlar, tarlaya gi-
derlerdi,  hiçbir ayrım yoktu. Bu durum 
tamamen dini istismar edenlerin çıkar-
dığı bir şeydir. Maalesef, Türk kadınları 
tamamen geriye dönüyor. 

6 - Sayın, Muazzez İlmiye ÇIĞ, bu enerji, 

bu koşturmaca ve bu zindelik, maşal-
lah gençlere taş çıkartacak bir perfor-
mansınız var. Kanal B’de Cumartesi 
günleri saat 9.00 da canlı program da 
yapıyorsunuz  Bu muhteşem enerjinizi 
neye borçlusunuz ?

Karakterim pozitiftir. Geçmişe kötü şey-
lere bakmam. Geçmiş ve gelecekle ya-
şamam bugünle yaşarım. Yarını niye dü-
şüneyim yarın yaşayacağımızın garantisi 
yok. Hafızaya yardım eden tedavisi uygu-
luyorum. Devamlı okuyorum, yazmaya 
çalışıyorum, beyin çalışınca tembelleşmi-
yor. Televizyon karşısında devamlı, vakit 
geçirmek, çok zararlı, beyni tembelleştiri-
yor. Tavsiyem televizyon karşısında az va-
kit geçirmeleri. Ayrıca son kitabım “Sümer 
Türk Bağlantısı”nı yazıyorum, bağlantıları 
kanıtlarıyla sunacağım, şimdiye kadar ka-
nıtlar sunulmamıştı biliyorsunuz.  

7 - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü adına 
kadınlara ne mesaj vermek istersiniz?

Bütün kadınlarımızı özellikle eğitimli ka-
dınlarımızı çok tenkit ediyorum. Bizlere 
hürriyet ve serbestlik altın tepsi ile su-
nuldu. Okuma, çalışma seçilme alanın-
da erkeklere eşit hakları yıllar önce altın 
tepsi de aldık. İngiltere de bile kadınlar 
erkeklerle eşit ücret alabilmek için uzun 
mücadeleler vererek ancak 1975 yılında 
bu hakkı elde ettiler. 

Kadınlarımız kendilerine güvenmeli, ça-
balamalı, Kadınların başına bir şey gelir-
se kendi kabahati.  Altın tepsi ile sunulan 
imkanlardan vazgeçmeyip sahip çıkalım 
yeter. 



8 MART ’ 12 4 9

İlk Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife 
Jale, 1920’de İstanbul’da sahneye 
çıktı. Aynı zaman da sahneye çıkan 

ilk Müslüman kadın oldu. Türkiye’nin 
ilk kadın avukatı olan Süreyya Ağaoğ-
lu, 1921’de İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesine kaydoldu. Mezun olduktan 
sonra ömür boyu yapacağı avukatlık 
mesleğine başladı.

Dr.Safiye Ali, 1921’de Almanya’da tıp 
eğitimini tamamlayarak ilk Türk kadın 
doktor oldu. Uzmanlığını kadın ve ço-
cuk hastalıkları üzerine yaptı.

Nezihe Muhittin’in başkanlığında 
1923’de Kadınlar Halk Fırkası’nın ku-
rulması girişiminde bulunuldu. Ancak 
başarılı olunamadı ve parti kapatıldı. 
Sonrasın da yine Nezihe Muhittin’in 
başkanlığında 1924’te Türk Kadınlar 
Birliği kuruldu. 

Bedia Muvahhit, 1923’de Halide Edip 
Adıvar’ın Ateşten Gömlek  romanın-
dan sinemaya uyarlanan filmde oyna-
yarak Türkiye’nin ilk Müslüman kadın 
oyuncusu oldu.

Suat Hilmi Berk,1925’de Türkiye’nin ilk 
kadın Sulh Hukuk Hâkimi oldu.

Feriha Tevfik, 1929’da Cumhuriyet Ga-
zetesi tarafından yapılan güzellik yarış-
masında seçilerek Türkiye’nin ilk güzel-
lik kraliçesi oldu.

Sadiye Hanım, 1930’da Artvin-Yusufeli-
Kılıçkaya Beldesi’den seçilerek ilk kadın 
belediye başkanı oldu.

İlk kadın kimyager olan Remziye Hisar, 
1930’da doktorasını yapmak için Paris’e 
gitti. Aynı zamanda Fransa’nın Sorbon-
ne Üniversitesi’nden mezun olan ilk 
Türk kadını oldu.

Keriman Halis Ece, 1932’de Belçika’nın 
Spa kentinde yapılan ve yirmi sekiz 
ülkenin katıldığı Dünya Güzellik Yarış-
masında birinci olarak “Dünya Güzellik 
Kraliçesi” oldu.

Refet Angın, Edirne Kız Öğretmen 
Okulunu 1932’de bitirdi ve Ankara 
Gazi Terbiye Enstitüsü Tarih Bölümüne 
kaydolarak Türkiye’nin ilk kadın öğret-
menlerinden oldu. İlk Öğretmenler 
Günü’nde de yılın öğretmeni seçildi.

Gül Esin, 1933’de Aydın ilinin Çine ilçe-
si Karpuzlu bucağında ilk kadın muh-
tar seçildi. Muhtar olduktan sonra kız 

kaçırma olaylarını önledi ve evlenme 
işlemlerini düzenledi.

Sabiha Güreyman, Yüksek Mühendis 
Mektebi’nden mezun olarak 1933’de 
ilk kadın inşaat mühendisi  oldu. 

İlk Türk kadın opera sanatçısı olan Se-
miha Berksoy operaya 1934 ‘de başla-
dı. 1939 ‘da Richard Strauss ‘un Ariadne 
auf Naxos isimli operasındaki “Ariadne” 
başrolü ile Avrupa’da sahne alan ilk 
Türk opera sanatçısı oldu. 

Hatı Çırpan (Satı kadın) ve 17 kadın 
milletvekili 8 Şubat 1935 de kadınların 
ilk kez oy kullandığı TBMM 5. Dönem 
seçimleri sonucunda ilk kez meclise 
girdi.

İlk kadın doğum uzmanı olan Dr. Paki-
ze İzzet Tarzi, 1935’de kadın hastalıkları 
ve doğum alanında uzmanlık eğitimi-
ni tamamladı. Ayrıca İstanbul Boğazı’nı 
yüzerek geçen ilk kadın unvanını da 
aldı.

Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen, 
Eskişehir Askeri Hava Okulu’na 1936’da 
girdi ve Türkiye’nin ilk kadın pilotu, 
dünyanın da ilk kadın savaş pilotu 
oldu. 

İstanbul Barosu

KHM Yürütme Kurulu Üyesi

Av.Canan Okullu

ÖNCÜ KADINLAR
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Türkiye’nin ilk kadın Hukuk Profesörü 
ve dünyadaki ilk kadın Roma Hukuku 
Profesörü Prof.Dr. Türkan Rado 1936’da 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si’nden mezun oldu ve İstanbul Üni-
versitesi Roma Hukuku Kürsüsü’nde 46 
yıl eğitim verdi.

Şerife Feriha Sanerk, 1953’de Türkiye´nin 
ilk kadın emniyet müdürü oldu.

Prof. Dr. Nüzhet Toydemir Gökdo-
ğan, 1954’de İstanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesi dekanlığına seçilerek ilk kadın 
dekan oldu. 

Leman Bozkurt Altınçekiç, 1958’de ilk 
Türk kadın jet pilotu ve NATO kuvvetle-
rinin de ilk kadın jet pilotu oldu.

Prof. Dr. Türkan Akyol, 1971’de Sağlık Ba-
kanı olarak Türkiye’nin ilk kadın bakanı 
oldu.

İnci Özdil, 1971’de Ankara Devlet Kon-
servatuarı Piyano Bölümüne, 1976’da 
Kompozisyon Bölümüne girdi. 1981’de 
Orkestra Şefliği Bölümünde de çalışma-
sına devam etti. 1983’de bu bölümler-
den mezun olarak Türkiye’nin ilk kadın 
orkestra şefi oldu.

Lale Orta 1976’da Türkiye’nin ilk kadın 
futbol takımı olan Dostlukspor’da kaleci 
ve kaptan olarak futbola ve 1986’da ha-
kemliğe başladı. İlk kadın futbol antre-
nörü, Türkiye’de futbol üzerine doktora 
yapan ilk kadın ve FIFA kokartlı ilk kadın 
hakem oldu.

Filiz Dinçmen, 1982’de Hollanda Lahey 
Büyükelçisi görevine getirilerek Türki-
ye’nin ilk kadın büyükelçisi oldu.

Lale Aytaman, 1991’de Muğla iline ata-
narak ilk kadın vali oldu.

Özlem Bozkurt Gevrek, 1992’de Türki-
ye’nin ilk kadın kaymakam adayı olarak 
ve 1995 yılında da Türkiye’nin ilk kadın 
kaymakamı olarak Çankırı’nın Orta il-
çesinde göreve başladı.

Alev Kılıçkeser Hottin, 1993’de Eskişe-
hir Anadolu Üniversitesi Sivil Havacı-
lık Yüksek Okulu Pilotaj Bölümü’nden 
mezun olarak ticari havayollarındaki ilk 
Türk kadın pilot oldu.

Prof.Dr.Tansu Çiller, 13 Haziran 1993 ta-
rihli DYP olağanüstü genel kurulunda 
en yüksek oyu alarak genel başkan se-
çildi ve sonrasında Türkiye’nin ilk kadın 
başbakanı oldu.

Füruzan İkincioğulları, 1994’de Danış-
tay Başkanlığına seçilen ilk kadın oldu.

Nazan Moroğlu 1999 yılında, lisansüs-
tü çalışması “Kadının Soyadı” adlı tezi 
ile ilk Kadın Hukuku  uzmanı ve bu 
dersi Hukuk Fakültesinde vermekte 
olan ilk öğretim görevlisi oldu.

İlk kadın Adalet Bakanı Prof.Dr. Aysel 
Çelikel 2002’de göreve atandı.

Tülay Tuğcu, 2005’de Anayasa Mahke-
mesi’nin ilk kadın başkanı seçildi.

Arzuhan Doğan Yalçındağ, 2007’de 
TÜSİAD’ın ilk kadın başkanı oldu.

Ayrıca Şükran Esmerer ilk kadın Danış-
tay üyesi, Fahrünisa Etmen ilk kadın 
Sayıştay üyesi, Melahat Ruacan ilk ka-
dın Yargıtay üyesi, Firdevs Menteşe ilk 
kadın Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı 
oldu. Hepsine ve burada sayamadığı-
mız tüm Öncü Kadınlarımıza teşekkür-
lerimizle. 
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İSTANBUL ÜNiVERSiTESi KADIN 
SORUNLARI ARAŞTIRMA VE 
UYGULAMA MERKEZi

İstanbul Üniversitesi Kadın Sorun-
ları Araştırma ve Uygulama Mer-
kezi ,4 Ekim 1989 tarihinde kurul-

muştur. Kadın konusunda kurulan ilk 
akademik birim olan bu merkez, ör-
nek oluşturmuş daha sonra pek çok 
üniversitemizde benzer Merkezler 
kurulmuştur.

Merkezin kuruluşunda o sıralarda 
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 
öğretim üyesi olan Prof. Dr. Necla 
Arat, öncü rol oynamıştır. Prof. Arat’in 
dünya ülkelerinden örneklerle ha-
zırladığı dosyalar, Prof. Dr Aysel Çe-
likel ve Prof. Dr. Türkan Saylan’ın da 
imzaları ile Üniversite Senatosuna 
ve YÖK’e gönderilmiş, gerekli işlem-
lerden sonra kadın sorunlarını hem 

dünyada hem de ülkemizde tüm 
yönleri ve bilimsel boyutlarıyla ince-
leyecek Merkez kurulmuştur. Mer-
kezin çeşitli etkinlikleri ve yayınları 
Türkiye’de feminizm algısının olumlu 
yönde değişmesine de yol açmıştır.

Merkez çalışmaları bağlamında ve 
Prof.Dr. Necla Arat’ın başkanlığında 
1990-1991 öğretim yılında da disip-
linler arası bir bilim dalı olan Kadın 
Çalışmaları Yüksek Lisans Programı 
başlatılmıştır. Yine öncü ve bir ilk 
olan bu programda hukuk, felsefe, 
edebiyat, tıp, sosyoloji, siyaset bilimi, 
iktisat, iletişim, tarih konuları kadınlar 
için ve kadınların insan hakları açısın-
dan eleştirel bir bakış ile yeniden ele 
alınmaktadır.

Necla Arat; İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Felsefe-Sosyoloji 
Bölümü’nü bitirdi. Doktorasını aynı 
fakültenin Felsefe Bölümü’nde ta-
mamladı. İÜ Edebiyat Fakültesi’nde 
doçent ve profesör olarak öğretim 
üyeliği yaptı. Sistematik Felsefe Ana-
bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüt-
tü. Kurucusu olduğu Kadın Sorunları 
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 

Müdürlüğü ile Kadın Çalışmaları 
Kürsüsünün Başkanlığı görevlerinde 
bulundu. Çağdaş Yaşamı Destekle-
me Derneği (ÇYDD, dört kadın Pro-
fesörümüz: Aysel Ekşi, Türkan Saylan, 
Necla Arat ve Aysel Çelikel tarafından 
1989’da kuruldu),  Çağdaş Eğitim 
Vakfı, ANAÇEV, Türk Kadınlar Konse-
yi, Felsefe Derneği, Öğretim Üyeleri 
Derneği ve Kadın Araştırmaları Der-
neği gibi kuruluşlarda kurucu üye 
oldu. İstanbul Kadın Kuruluşları Bir-
liği’nin kuruluşunda kurucu başkanı 
olarak, koordinatörlüğünü üstlendi. 
Kadın Araştırmaları dergisinin editör-
lüğünü yaptı. 2010 CHP yönetimine 
seçildi. Basılı 14 kitabının yanı sıra, 
çevirileri ve birçok bilimsel makalesi 
yurtiçi ve dışı yayınlarda yer aldı. Bir-
çok ödülün sahibi oldu. 
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Ve yine bir cumhuriyet kadınımız; Tür-
kan Saylan 1963’te İstanbul Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1964-1968 

yılları arasında Sosyal Sigortalar Nişantaşı 
Hastanesi’nden Deri ve Zührevi Hastalıklar 
Uzmanı oldu. 1976 yılında Cüzzam (Lepra) 
la mücadeleye başladı. Cüzzamla Savaş 
Derneği’ni kurdu. 2006’ya kadar Dünya 
Sağlık Örgütü’nün Cüzzam konusunda da-
nışmanlığını yaptı. Uluslararası Lepra Birli-
ği’nde kurucu üye oldu. 1981-2002 yılları 
arasında gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı 
İstanbul Lepra Hastanesi Başhekimliği’ni 
yaptı. 

1989’da Çağdaş Yaşamı Destekleme Der-
neği’nin (ÇYDD) kurucularından oldu ve ilk 
genel başkanlığını yaptı. 1990’da İstanbul 
Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi’nin kuruluşunda görev 

aldı ve 1996’ya kadar müdür yardımcılığı ile 
Kadın Sağlığı derslerinin koordinatörlüğü-
nü yaptı. 2005 yılı başı olarak, toplam 440 
yayını bulunmaktadır. Bunların 50si yaban-
cı dergilerde yayınlanmış tıbbi çalışmaları, 
204ü tıbbi, sosyal ve siyasal içerikli gazete 
makaleleri, 186sı ise Türkçe tıbbi dergi-
lerde ve kongre kitaplarında yayınlanmış 
araştırma, derleme ve olgu bildirimleridir. 
2si kitap, 3ü seminer kitabı olmak üzere 5 
yayını editör grubunda yer almıştır.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tara-
fından 2 Şubat 2001de YÖK üyeliğiyle gö-
revlendirilmiş ve bu görev Şubat 2007de 
bitmiştir. 2003 - 2004 arasında Başbakanlık 
İnsan Hakları Danışma Kurulu üyeliği ve 
İstanbul İl İnsan Hakları Kurulu üyeliklerin-
de bulunmuştur. Bugüne kadar çok sayıda 
ödüle layık görülmüştür. 

1986da kendisine Hindistanda “Uluslara-
rası Gandhi Ödülü” verilmiştir. 1996 da İs-
tanbul Üniversitesi kendisine “Atatürk İlke 
ve Devrimleri” ödülünü vermiştir. İngiltere 
dermatologlarının derneği olan Dowling 
Kulübü (1978) ve “Kuzey Amerika Klinik 
Dermatoloji Derneği” (1996) tarafından 
onur üyesi seçilmiştir. “Atatürk İlke ve Dev-
rimleri Ödülü” İstanbul Üniversitesi (1996) 
, “Ülkemizde Yılın Kadını Ödülü” (1990) , 
“Melvin Jones Ödülü” (1991) , “Atatürkçü 
Düşünceye Hizmet Ödülü” İncirli Lions 
(1996) , “Kuvayi Milliye Ödülü” Haliç Rotary 
(1997) , “Fahrettin Kerim Gökay Ödülü” Türk 
Lions Vakfı (1997) , “Türkiye Ziraatçiler Birli-
ği Dayanışma Ödülü” (1998) , “75. Yıl Ödülü” 

Türk Kadınlar Birliği Şişli Şb. (1998) , “Uğur 
Mumcu - Muammer Aksoy Ödülü” ADD 
İstanbul Şubesi (1999) , “Rıfat Ilgaz Kültür 
Merkezi Onur” Ödülü” (2000) , İtalya “Foyer 
des Artistes Kurumu Ödülü” (2001) , Cüz-
zamlı Hastalara verdiği uzun süreli hizmet 
ve getirdiği bakış açısı nedeniyle “Hasta 
ve Hasta Yakını Hakları Derneği 2001 Yılı 
Ödülü”, “Atatürk Ödülü” Amerika / Atatürk 
Topluluğu (2001) , “Sanat Kurumu Onur 
Ödülü” (2002) , “Atatürk / Çağdaşlık Ödü-
lü” Dünya Atatürkçü Kuruluşları (10 Kasım 
2003) , “Üstün Hizmet Ödülü” Yıldız Teknik 
Üniversitesi (2004) , eğitime yaptığı kat-
kılar nedeniyle “Eğitim Ödülü” TED Koleji, 
“kendinden once hizmet” ilkesine örnek 
davranışı nedeniyle “100. Yıl Mesleki Ba-
şarı Ödülü” Rotary Kulübü, “İnsan Hakları 
Ödülü” İzmir Karşıyaka Belediyesi (2004) , 
“Türkiyenin En İyi Eğitimcisi” Ödülü - Tem-
po Dergisi (2004) , Kültür Üniversitesinin İs-
tanbul genelindeki üniversitelerin öğrenci 
ve öğretim üyeleri arasında yaptığı anket 
sonucunda “Yılın En Yürekli Kadını Ödülü” 
(2004) , “Puduhepa Ödülü” - Adana Kütür 
Sanat Derneği (2005) , “Meslek Hizmetleri 
Ödülü” Ankara Emek Rotary Kulübü (Ekim 
2005) , “Toplumsal Barış Ödülü” Barış Rad-
yo, “İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Da-
yanışma Ödülü” - SODEV Sosyal Demokrasi 
Vakfı (2005),”İyi Kalpli Ol Ödülü” Türk Kalp 
Vakfı (2006) , “Yılın Başarılı İş Kadınları Ödü-
lü” Dünya Gazetesi (2006) , “ÇEK Eğitim 
Ödülü”, Çağdaş Eğitim Kooperatifi (2006)1 .

1 - http://www.haberturk.com/yasam/haber

"ÖLÜM AKLIMA BiLE GELMiYOR 
YAPACAK ÇOK iŞiM VAR"
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I. Giriş

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda cinsel suçlar “Kişilere Karşı 
Suçlar” arasında “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı 
altında düzenlenmiştir. Burada dört ayrı suç yer almaktadır: 
Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel 
ilişki ve cinsel taciz. 

Aşağıda sadece “cinsel saldırı” suçu kısaca ele alınarak öğretide-
ki bazı farklı görüşlere değinilmekte ve “Cinsel Suçlar Değişiklik 
Tasarısı” değerlendirilmektedir. Konunun kriminolojik yönü, bu 
suçların nedenleri, etkenleri ile nasıl kontrol altına alınıp azaltı-
labileceğini ise ele alınmamaktadır.

Anlatım düzeni olarak, tanım, korunan hukuki değer, fail ve 
mağdur, suçun maddi unsuru, hukuka aykırılık unsuru, manevi 
unsur, ağırlaştırıcı sebepler, suçun özel görünüm biçimleri ile 
yaptırım ve yargılamaya ilişkin kurallar sırası izlenmektedir.

II. Suçun Tanımı

Cinsel saldırı suçu yürürlükten kalkmış bulunan 765 sayılı Türk 
Ceza Kanunundaki ırza geçme, ırza tasaddi ve (kısmen) sarkın-
tılık suçlarının karşılığı olmaktadır.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu m.102’ye göre, “(1) Cinsel dav-
ranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, 
mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ce-
zası ile cezalandırılır. /(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim 
sokulması suretiyle işlenmesi durumunda yedi yıldan oniki yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi 
halinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun 
şikayetine bağlıdır. /(3) Suçun; a) Beden veya ruh bakımından 
kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, b) 
Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötü-

ye kullanılmak suretiyle, c)Üçüncü derece dahil kan veya kayın 
hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı, d) Silahla veya 
birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde yukarıdaki 
fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır. /(4) Suçun 
işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlaya-
cak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kişi ayrıca 
kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır. /(5) Suçun so-
nucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması ha-
linde, on yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 
/(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü 
halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

III. Korunan Hukuki Değer

765 sayılı Türk Ceza Kanununda cinsel suçların “Genel Adap ve 
Aile Düzenine Karşı Cürümler” başlığı altında  düzenlenmesi ya-
sakoyucunun cinsel suçlara cinsel özgürlük değil, genel adap 
açısından baktığını göstermekteydi. Genel adap kadına karşı 
ayrımcılığı meşrulaştıran değer yargılarının ifadesi olan belirsiz 
bir kavramdır. Belirsiz bir kavramı korumak uğruna kişinin ruh-
sal ve fiziki bir bütün olan cinsel yaşamını, cinsel özgürlüğünü 
koruma arka plana itilmişti ve bu durum çağdaş gelişmelerle, 
Kadına Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi hü-
kümleriyle çelişmekteydi.  

Yasalarda kullanılan kavramlar yasakoyucunun ilgili suç bakı-
mından hangi hukuki değeri korumak istediği hakkında fikir 
verme ve uygulamayı yönlendirme işlevini görmektedir; bu 
nedenle dikkatli seçilmeleri gerekir. 

Türk Ceza Muhakemesi Hukukunun öncülerinden merhum 
Prof.Dr.Nurullah Kunter’in (Prof.Dr.Feridun Yenisey ile Prof.
Dr.Ayşe Nuhoğlu tarafından güncelleştirilerek devam ettiril-
mekte olan) ünlü “Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muha-
kemesi Hukuku” isimli eserinin her basısının başlangıç sayfasın-

Prof.Dr.Nur Centel 

CiNSEL SALDIRI SUÇU
“5237 Sayılı Türk Ceza Kanun' unda cinsel saldırı suçu
 Ve cinsel suçlar değişiklik tasarısı’nın değerlendirilmesi ”
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da Carnelutti’den alıntı olduğunu ifade 
ettiği şu tümceler yer alır: “İsim meselesi. 
Bir zamanlar ben de bana öğretildiği gibi 
önemsiz derdim. Kelimelerin değerini 
şimdi ve her gün biraz daha fazla anlı-
yorum”. Dolayısıyla, bu tümcelerde de 
vurgulandığı gibi, kullanılan kavramların 
önemini gözardı etmemeliyiz.

2547 Sayılı Türk Ceza Kanununda cinsel 
özgürlüğe karşı suçlar kişilere karşı suçlar 
arasına alınarak isabetli bir düzenleme 
yapılmıştır.  Böylece yasakoyucu cinsel 
suçların  genel adap ve aileye karşı değil, 
kişilere karşı suç olduğunu kabul ederek 
bireye önem verdiğini ortaya koymuştur. 
Burada bir adım daha atılarak bu suçlar 
cinsel dokunulmazlığa karşı değil, öz-
gürlüğe karşı suçlar arasında düzenlen-
meliydi.

 Bu suçlarla bireylerin cinsel özgürlükleri 
ihlal edilmektedir. Cinsel özgürlük ile cin-
sel dokunulmazlık eş anlamlı kavramlar 
değildir. 2547 Sayılı Türk Ceza Kanunun-
da cinsel suçların “cinsel dokunulmazlığa 
karşı suçlar” başlığı altında toplanması, 
korunan hukuki değerin insanın fiziki 
varlığı, bedeni olduğu algılamasına se-
bebiyet vermektedir. Oysa beden bü-
tünlüğü ile vücut dokunulmazlığı yara-
lama suçları tanımlarıyla korunmaktadır. 

Hükmün gerekçesinde korunan ortak 
hukuki değerin “kişilerin cinsel dokunul-
mazlığı” olduğu, cinsel dokunulmazlığın 
kişilerin vücudu üzerinde cinsel davra-
nışlarda bulunulması suretiyle ihlal edil-
diği belirtilmekte; cinsel özgürlük kavra-
mına ise hiç değinilmemektedir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye 
Cumhuriyetine karşı yapılan bazı başvu-

rularda,  cinsel suçlarda tıbbi muayene-
nin tecavüzü tespit etme amacına değil, 
bekaretin kaybedilip edilmediğinin be-
lirlenmesine yönelik olduğu; mağdurun 
tecavüz kurbanlarının gösterdiği psiko-
lojik davranışlar içerisinde bulunup bu-
lunmadığının araştırılmadığı ve adli tıp 
uzmanları tarafından gerekli inceleme-
nin yapılmadığı hususlarını eleştirmek-
tedir. Bu açıdan suçun özgürlüğe karşı 
suçlar arasına alınması korunan hukuki 
yararı daha iyi anlatarak bu tür eleştirile-
rin önüne geçebilir.

IV. Suçun faili ve mağduru

Cinsel saldırı suçunun faili herkes olabilir. 
Failin küçük olması mümkündür. Fail ve 
mağdur aynı veya farklı cinsiyetten ola-
bilir.

765 Sayılı Türk Ceza Kanunu döneminde 
ırza geçme suçunun failinin ancak erkek 
olabileceği kabul edilmekteydi.  Irza geç-
me “aktif failin cinsel organını diğerinin 
vücuduna normal veya anormal yoldan 
menisini boşaltacak şekilde kısmen veya 
tamamen ithal etmesi, sokması” şeklin-
de tanımlanmaktaydı. 5237 Sayılı Türk 
Ceza Kanununda yer alan suç tanımına 
göre ise failin erkek olması şart değildir. 
Bu Yasa’da cinsel davranışlarla bir kimse-
nin vücut dokunulmazlığını ihlal etme, 
vücuda organ veya sair bir cisim sokma 
kavramları esas alınmış bulunmaktadır.

Suçun mağduru herkes olabilir. Ancak, 
mağdurun failin eşi olması durumu ni-
telikli cinsel saldırı bakımından ayrıca 
düzenlenmiştir. 

Öte yandan, bu suçta mağdurun yaşı 
önem taşımaktadır. Mağdurun yaşının 

küçük olması halinde bu suç değil, ço-
cukların cinsel istismarı suçu oluşacak-
tır.  Ancak mağdur 15-18 yaş arasında 
ve rızası var ise bu durumda da eylem 
reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluş-
turacaktır. 15 yaşından küçüklerin rızası 
bulunsa da geçerli olmayacak ve eylem 
çocukların cinsel istismarı suçu olarak 
cezalandırılacaktır. 15 yaşından büyük-
lere karşı işlendiğinde ise ancak rıza bu-
lunmadığında bu suç oluşacaktır.

V. Suçun Unsurları

Suçun unsurları maddi unsur, hukuka 
aykırılık unsuru ve manevi unsur olarak 
ele alınmaktadır.

1. Suçun Maddi Unsuru

a. Cinsel saldırının temel şeklinde maddi 
unsur

Cinsel saldırı suçunun temel şekli cinsel 
davranışlarla bir kimsenin vücut doku-
nulmazlığının ihlalidir (TCK m.102/1). Bu 
suç, 765 sayılı Yasa’daki ırza tasaddi ve 
(kısmen) sarkıntılık suçlarını kapsamak-
tadır. Suçun takibi şikayete bağlıdır.

Vücut dokunulmazlığının ihlali, kişinin 
rızası dışında başkası tarafından vücut 
bütünlüğüne yapılan fiziki temastır. 

Davranışların cinsel olması gerekir. Cin-
sel davranışlar cinsel amaçlı veya cinsel 
istekleri tatmine yönelik olarak yapılan 
hareketlerdir. Failin cinsel tatmin duyup 
duymaması önemli değildir. Cinsel dav-
ranış, öpme, okşama, elleme, dokunma 
veya sarılma şeklinde olabilir. 

Cinsel saldırıdan söz edilebilmesi için iki 
kişi arasında bedensel temas şarttır. Bu-
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nunla birlikte, bu temasın çıplak vücutla 
veya cinsel organlarla ilgili olması gerek-
mez. Örneğin, cinsel maksatlarla bir kim-
seyi sadece seyretme veya bir kimseyi 
kendi üzerinde cinsellik içeren hareket-
ler yaparken hazır bulunmaya zorlama 
cinsel saldırı olmaz; çünkü vücut teması 
yoktur. 

Cinsel arzuların tatmin edilmiş olması 
gerekmez; mağdurun vücudu üzerin-
de cinsel birleşmeye varmayan cinsel 
davranışların yapılmasıyla birlikte suç 
tamamlanır.

Yargıtay da bedensel temas ölçütünü 
esas almaktadır. Fiziki temas içermeyen 
cinsel davranışlar, cinsel taciz sayılmak-
tadır. 

Cinsel saldırı suçunun düzenlenmesin-
de cebir, tehdit, hile veya mağdurun 
iradesine etki edecek haller unsur olarak 
gösterilmemiştir. Ancak Gerekçe’de, cin-
sel saldırı suçunun özelliğinin, bu suçu 
oluşturan fiillerin mağdurun iradesi dı-
şında gerçekleştirilmesi olduğu belirtile-
rek, mağdura karşı cebir veya tehdit ya 
da hile kullanılabileceği gibi; mağdurun 
bilincini yitirmesine neden olma veya 
uyku hali dolayısıyla bilincinin kapalı ol-
masından yararlanma suretiyle de suçun 
işlenebileceği gösterilmiştir. Kanaati-
mizce bu örneklere “psikolojik baskı” da 
eklenmeliydi. Bir çok cinsel saldırı psi-
kolojik baskıya başvurularak işlenmekte, 
ancak bu durum cebir, tehdit veya hile 
kapsamında görülmeyerek eylem suç 
sayılmamaktadır.

Cebir, mağdur üzerinde maddi güç 
kullanmaktır. Suçun işlenmesi sırasında 
mağdurun direncinin kırılmasını sağla-

yacak ölçünün ötesinde cebir kullanıl-
ması durumunda ayrıca kasten yaralama 
suçundan dolayı cezaya hükmedilecek-
tir. Cebir mağdur üzerinde gerçekleşti-
rilmelidir. Mağdurun yakınları üzerinde 
gerçekleştirilerek onun fiile rızasını sağ-
lamayı amaçlayan cebir mağdura karşı 
tehdit sayılır. Mağdurun yakınlarına yö-
nelik beyanlar da cinsel saldırı suçunun 
vasıtası olan tehdit niteliğindedir. 

Tehdit, mağdurun kendisinin veya ya-
kınlarının ağır ve haksız bir zarara uğra-
tılacağı bilidirilerek korkutulmasıdır. Bu 
zarar bildirimi, yaşama, vücuda, malvar-
lığına yönelik olabilir.

Hile, mağdurun aslında yapmayacağı bir 
davranışı aldatılarak yapmaya yöneltil-
mesidir.

Mağdur failin kullandığı hileli vasıtalarla 
veya başka nedenlerle de cinsel saldırıya 
karşı koyamayacak durumda bulunabilir. 
Bu durumlarda rıza göstermiş olsa bile 
rıza geçerli olmayacaktır. Mağdurun be-
den veya ruh bakımından kendini savu-
namayacak durumda olmasından yarar-
lanılarak cinsel saldırının işlenmesi daha 
ağır cezayı gerektirecektir.

b. Cinsel saldırının nitelikli şeklinde mad-
di unsur

Cinsel saldırının vücuda organ veya sair 
bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi 
suçun ağırlaşması sonucunu doğurmak-
tadır (TCK m.102/2). Bu eylem 765 sayılı 
Türk Ceza Kanunu’ndaki ırza geçme su-
çunun karşılığı olmaktadır; ancak, önceki 
düzenlemeden daha geniş kapsamlıdır. 
Çünkü, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu dö-
neminde ırza geçme suçunda tabii veya 

gayritabii yoldan cinsel ilişki, yani cinsel 
organı sokma esas alınmaktaydı. Yargı-
tay cinsel organ dışındaki bir organın 
veya cismin cinsel organa sokulmasını 
ırza tasaddi olarak nitelendirmekteydi. 
Buna karşılık, yeni düzenlemede her-
hangi bir vücut boşluğuna cinsel veya 
diğer bir organ sokmanın yanı sıra ci-
sim sokulması da bu suçu oluşturacak-
tır. Hükmün gerekçesine göre, “Suçun 
bu nitelikli hali için, vücuda vajinal, anal 
veya oral yoldan organ veya sair bir cis-
min ithal edilmesi gerekir. Bu bakımdan 
vücuda penis ithal edilebileceği gibi, 
vajinal veya anal yoldan cop gibi sair bir 
cisim de ithal edilebilir. Bu bakımdan söz 
konusu suçun temel şeklinin aksine, bu 
fıkrada tanımlanan nitelikli halinin oluşa-
bilmesi için, gerçekleştirilen davranışın 
cinsel arzuların tatmini amacına yönelik 
olması şart değildir”. 

Bu halin cinsel saldırı suçunun ağırlaştı-
rıcı sebebi mi olduğu yoksa ondan ba-
ğımsız bir suç mu olduğu konusu öğre-
tide tartışmalıdır. 

Bir görüşe göre cinsel saldırının vücuda 
organ veya sair bir cisim sokulması su-
retiyle işlenmesi ayrı suçtur, dolayısıyla 
eylemin tamamlanmadığı hallerde suç 
teşebbüs aşamasında kalmış olur. Yani 
yaptırım olarak ağırlaşmış ceza esas alınır 
ve teşebbüs indirimi uygulanır. 

Diğer görüş ise vücuda organ veya sair 
cisim sokmanın cinsel saldırı suçunun 
nitelikli hali sayılması gerektiği şeklin-
dedir. Bu durumda eylemin tamamlan-
madığı hallerde sadece daha hafif olan 
basit cinsel saldırının cezasının verilmesi 
gerekir.
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Kanımca, cinsel saldırı suçunun vücuda 
organ veya sair cisim sokulması suretiyle 
işlenmesi ayrı suç sayılmalı, dolayısıy-
la eylemin tamamlanamadığı hallerde 
ağırlaşmış ceza esas alınarak teşebbüs 
indirimi uygulanmalıdır.

Yasakoyucu vücuda organ veya sair ci-
sim sokma eyleminin eşe karşı işlenmesi 
durumunda soruşturma ve kovuşturma-
nın şikayete bağlı olmasını öngörmüştür 
(TCK m.102/2 cümle 2).

765 Sayılı Türk Ceza Kanunu döneminde 
“evlilik içi ırza geçme” olarak nitelendir-
diğimiz bu hal cinsel suç kapsamında 
cezalandırılmıyor, belli şartlarla eşe karşı 
kötü muamele suçu olarak nitelendiri-
liyordu. Oysa ırza geçme suçunun ta-
nımında mağdurun failin eşi olmaması 
gibi bir unsura yer verilmemişti. 

Geleneksel anlayışta evli kadının koca-
nın adeta malı olarak görülmesi, kadının 
evlenmekle kocasıyla her koşulda cinsel 
ilişkiyi kabul konusunda geri alınmaz 
bir irade beyanında bulunmuş sayıl-
ması uygulamayı etkilemekteydi. Evli 
kadının vücut bütünlüğü yokmuş gibi 
davranılmaktaydı. Başka ülkelerde çok-
tan değişmiş olan bu anlayışın bizde de 
değişmesi için evlilik içi ırza geçmenin 
suç olması gerekiyordu. Bu nedenle, 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda evlilik 
içi ırza geçmenin açıkca suç olarak dü-
zenlenmesi isabetlidir. Kuşkusuz, bu suç 
çoğunlukla gizli kalacak, şikayet konusu 
yapılmayacaktır. Ancak, Yasa’da bu suça 
yer verilmesi en azından bu tür davranış-
ların toplumca onaylanmadığının sem-
bolik de olsa bir ifadesini teşkil edecek 
ve potansiyel suçlular açısından caydırıcı 
olabilecektir.  

2. Hukuka Aykırılık Unsuru

Hukuken geçerli bir rızanın varlığı halin-
de ortada bir saldırı bulunmayacağın-
dan eylem hukuka uygun olacak, suç 
teşkil etmeyecektir.

 Ancak rıza sadece cinsel davranışı değil, 
aynı zamanda cinsel davranışın gerçek-
leşme biçimini de kapsamalıdır. Sözge-
limi, rızanın bedensel temasa yönelik 
olup da vücuda organ sokmayı kapsa-
madığı hallerde vücuda organ sokulma-
sı bu suçu oluşturacak; mağdurun rıza-
sından söz edilemeyecektir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
bir kararına göre, mağdur bakımından 
onur kırıcı olan ya da ağır bedensel zarar 
doğurma riskini taşıyan cinsel davranış-
lara gösterilen rızanın geçerliliği yoktur 
(AHİM-19.02.1997, Laskey Jaggard ve 
Brown/Birleşik Krallık).

Rıza bulunması halinde suç oluşmaya-
cağından, uygulamada en çok üzerin-
de durulan konulardan biri rızanın var 
olup olmadığıdır. Mağdurların genellikle 
önce rızalarının bulunmadığını söyle-
yip sonra çeşitli nedenlerle beyanlarını 
değiştirmeleri, suça dair sair delillerin 
elde edilmesinin güçlüğü, mahkeme-
lerin karar vermelerini zorlaştırmaktadır 
(YCGK, 07.10.2008-5-161/212, O.Yaşar/
H.T.Gökcan/M.Artuç, Yorumlu Uygula-
malı Türk Ceza Kanunu III, Ankara 2010, 
3269).

3. Manevi Unsur

Cinsel saldırı suçu kasten işlenebilen bir 
suçtur. Ancak, bulunması gereken kas-
tın çeşiti konusunda öğretide üç farklı 
görüş vardır: 1) Bu suçun genel kastla 

işlenebilen bir suç olduğu, 2) Suçun te-
mel şeklinin özel, vücuda organ veya sair 
cisim sokulması şeklinde işlenen nitelikli 
halinin ise genel kastla işlenebilen bir 
suç olduğu, 3) cinsel saldırı suçunun her 
iki şeklinin de özel kastla işlenebileceği.

Bir suç tanımının analiz edilmesinde bu 
kadar farklı görüşlerin ileri sürülebilmesi 
tanımın isabetli biçimde yapılmadığını 
göstermektedir. Eski deyişle tanım “efra-
dını cami, ağyarını mani” olmamıştır.

Suç tanımına bakıldığında, cinsel saldırı-
nın her iki şekli bakımından da bu suçta 
aranan kast çeşitinin genel kast olduğu, 
cinsel tatmin özel kastına yer verilmediği  
görülmektedir. Madde metninde saike 
yer verilmemiştir. Fail, hareketinin cinsel 
hareket olduğunu bilmeli ve bu hareketi 
isteyerek yapmalıdır. Hareketin cinsel is-
tekleri tatmine yönelik olması gerektiği 
madde metninden anlaşılmamaktadır.

Hükmün Gerekçesinde ise suçun temel 
şekli bakımından gerçekleştirilen hare-
ketlerin objektif olarak şehevi nitelikte 
bulunmalarının yeterli olduğu, failin 
şehevi arzularının fiilen tatmin edilmiş 
olması gerekmediği, nitelikli şeklinde ise 
suçun temel şeklinin aksine nitelikli halin 
oluşabilmesi için gerçekleştirilen davra-
nışın cinsel arzuların tatmini amacına 
yönelik olmasının şart olmadığı belirtil-
mektedir. 

Gerekçeye göre suçun temel şeklinde 
özel kastın aranması, nitelikli şeklinde 
ise genel kastla yetinilmesi gerekecek-
tir. Yasakoyucunun hüküm metninin 
tamamlanmasını bu ölçüde Gerekçeye 
bırakması isabetli olmamıştır. Gerekçe 
hukuken yasa metnine dahil bulunma-
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dığından, hüküm kapsamını bu yolla 
daraltmak veya genişletmek mümkün 
değildir. 

Temel cinsel saldırıda özel kast aranması, 
failin cinsel arzuları tatmin amacıyla ey-
lemi gerçekleştirmediği hallerde suçun 
kasten yaralama veya hakaret sayılması 
sonucunu doğuracaktır. Vücuda organ 
veya sair cisim sokmada ise cinsel ar-
zuları tatmin amacı bulunmasa da failin 
eylemi bilerek ve isteyerek hareket etmiş 
olması bu suçun oluşması için yeterli gö-
rülecektir.

 Suçun işlenmesinde sadece doğrudan 
kastın mı aranacağı yoksa olası kastın da 
yeterli mi olacağı konusunda da öğreti-
de farklı görüşler bulunmaktadır. Kanım-
ca bu suç olası kastla işlenebilir.

VI. Ağırlaştırıcı Nedenler

Cinsel saldırı suçuna ilişkin ağırlaştırıcı 
nedenler şunlardır:

1. Mağdurun Beden veya Ruh Bakımın-
dan Kendisini Savunamayacak Durumda 
Olması

Eylemin beden veya ruh bakımından 
kendini savunamayacak durumda bu-
lunan bir kişiye karşı işlenmesi cezanın 
artırılmasını gerektiren bir haldir (TCK 
m.102/3-a). Kendini savunamayacak du-
rumda bulunma engelli olmaktan veya 
bedensel veya ruhsal bir hastalıktan ileri 
gelmiş olabilir. 

Beden ve ruh bakımından kendini sa-
vunamayacak durumda bulunma mağ-
durun cinsel saldırı suçuna karşı koyma 
olanağını ortadan kaldıracak nitelikte 
olmalıdır. Bu halin geçici veya sürekli ol-

ması önemli değildir. Önemli olan mağ-
durun bu nedenle eyleme karşı koyma 
serbestisinin bulunmamasıdır.

Beden bakımından kendini savunama-
yacak durumda bulunma, kişinin felçli 
olması veya iç hastalıkları dolayısıyla 
güçsüzleşmiş olmasıdır.

Ruh bakımından kendini savunamaya-
cak durumda olma, mağdurun savunma 
olanağını ortadan kaldıracak şekilde ma-
luliyetinin bulunması demektir. Mağdur 
eylemin ahlaki kötülüğünü ve anlamını 
kavrayamamaktadır. 

Mağdurun bu durumunun fail tarafın-
dan fiilden önce bilinmesi şarttır. 

2) Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisi-
nin Sağladığı Nüfuzun Kötüye Kullanıl-
ması

Failin kamu görevinin veya hizmet ilişki-
sinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak 
eylemi işlemesi halinde ceza ağırlaşa-
caktır (TCK m.102/3-b). Bu konumdaki 
kişilerin mağdur üzerindeki otoritelerini 
kötüye kullanarak mağdurun direnci-
ni daha kolay kırmaları ve cinsel saldırı 
suçunu işlemeleri mümkündür. Hizmet 
ilişkisinin sürekli veya geçici, ücretli veya 
ücretsiz olması önemli değildir. Önemli 
olan bu ilişki dolayısıyla failin mağdur 
üzerinde nüfuzunun bulunması ve 
bunu kötüye kullanarak suçu işlemesidir.

Resmi dairelerin, devlet kurumlarının 
veya banka, fabrika, ticarethane vs. gibi 
özel işletmelerin yöneticilerinin terfi, ta-
yin veya işten çıkartma, ücretleri artırma, 
izin verme gibi konularda var olan yetki-
lerini buralarda çalışanlara karşı işledikle-
ri cinsel saldırı suçunda baskı aracı olarak 

kullanmaları halinde bu ağırlatıcı sebep 
uygulanacaktır.

 3) Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisinin 
Bulunması 

Mağdurla fail arasında üçüncü derece 
dahil kan veya kayın ilişkisinin bulun-
ması, cezayı artırıcı bir husustur (TCK 
m.102/3-c). Akrabalık ilişkisi çerçevesin-
de failin mağdur üzerinde etkili olması 
fiilin işlenmesini kolaylaştırır ve mağdu-
run direncinin daha kolay kıralabilmesi-
ne sebebiyet verir.

765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda sadece 
failin üstsoydan olması hali ağırlaştırıcı 
neden olarak öngörülmüştü. 5237 Sayılı 
Yasa’da bunun genişletilmiş olması isa-
betlidir.

Evliliğin sona ermesiyle birlikte kayın hı-
sımlığı ceza hukuku açısında artırma ne-
deni olarak dikkate alınmayacaktır.

4) Silah Kullanılması veya Faillerin Bir-
den Fazla Olması

Suçun silahla işlenmesi veya birden fazla 
kişi tarafından birlikte işlenmesi ağırlaştı-
rıcı nedendir (TCK m.102/3-d). 

Silah kullanılması faile cesaret vererek 
suçun işlenmesini kolaylaştıran ve mağ-
duru da korkutarak direncini azaltan bir 
husustur.

Silah tanımına 5237 sayılı TCK m.6/1’de 
yer verilmiştir. Buna göre silah, ateşli si-
lahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve sa-
vunmada kullanılmak üzere yapılmış her 
türlü kesici, delici veya bereleyici alet, 
saldırı ve savunma amacıyla yapılmış 
olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada 
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kullanılmaya elverişli diğer şeyler, yakıcı 
aşındırıcı yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, 
sürekli hastalığa yol açıcı, nükleer, radyo-
aktif, kimyasal  ve biyolojik maddelerdir.

Fiilin işlenmesi sırasında mağduru etki-
leyecek biçimde bu araçlardan birinin 
kullanılmış olması, örneğin tabanca 
gösterilmesi hükmün uygulanması için 
yeterlidir. Silahın bilfiil somut olayda 
kullanılması gerekmez. Önemli olan 
mağduru korkutup direncini kırmasıdır. 
Gerçeğine benzeyen oyuncak tabanca 
da bu hükmün uygulanması sonucunu 
doğurabilir.

Faillerin birden fazla olması hali ağırlaş-
tırıcı sebeptir. Burada kastedilen suçun 
icra hareketlerinin müşterek fail olarak 
sorumluluğu gerektirecek şekilde ger-
çekleştirilmiş olmasıdır. Azmettirme 
veya yardım etme halinde bu ağırlaştırıcı 
neden uygulanmaz. Çünkü Yasa’da bir-
likte hareket etmeden söz edilmektedir. 
Birlikte hareket etme, önceden anlaşma-
yı gerektirmez.

Birden fazla kişinin her birinin mağdura 
cinsel saldırı eylemini gerçekleştirmiş 
olması gerekmez. Faillerden biri cinsel 
eylemi yaparken diğerinin mağdurun 
kollarını tutması halinde eylemi birlikte 
işlemiş kabul edilirler.

Birlikte hareket edenlerden birinin kusur 
ehliyetinin bulunmaması bu hükmün 
uygulanmasını engellemez. Suç teşeb-
büs aşamasında kalsa da bu ağırlaştrıcı 
neden uygulanır.

Mağdurlar ve failler birden fazla olup da 
her bir failin diğer bir mağdura cinsel sal-
dırıda bulunması halinde bu ağırlaştırıcı 
neden uygulanmaz.

VII. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Haller

Cinsel saldırı suçunu netice sebebiyle 
ağırlaştıran haller şunlardır:

1. Mağdurun Beden ve Ruh Sağlığının 
Bozulması

Cinsel saldırı sonucunda mağdurun 
beden ve ruh sağlığının bozulması du-
rumunda neticesi sebebiyle ağırlaşmış 
suç ortaya çıkacak ve ceza ağırlaşacaktır 
(TCK m.102/5). Fail bu neticeden ancak 
taksiri varsa sorumlu tutulacaktır (TCK 
m.23). 

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış bir suçtan 
söz edilebilmesi için en azından suçun 
temel şeklinin tamamlanmış olmasının 
gerektiğine Yargıtay kararlarında işaret 
edilmektedir.

Bu ağırlaştırıcı neden, işlenen cinsel sal-
dırı fiili sonucunda kalıcı bir ruhsal bo-
zukluk meydana gelmesi halinde uygu-
lanacaktır. Adli Tıp raporlarına göre, kalıcı 
bozukluk 2-6 ay arasında devam eden 
tedaviye rağmen iyileşme gerçekleşme-
yen hallerde var demektir.

Beden sağlığının bozulması, mağdurun 
fiilden kaynaklanan bir hastalığa maruz 
kalması demektir. Örneğin, nitelikli cinsel 
saldırı sonucu mağdur AIDS, hepatit, ve-
rem, frengi gibi hastalıklara yakalanmış-
sa bu ağırlaştırıcı sebebin uygulanması 
gerekir. Hastalığın tedavisinin mümkün 
olup olmadığının bir önemi yoktur. Mağ-
durun fiil sonucunda bedensel bir hasta-
lığa yakalanmış olması yeterlidir. 

Eylemin gerçekleştirildiği yerin bulaşıcı 
hastalığı bulunan bir kişiye ait olması 
nedeniyle mağdurun verem vs. gibi bir 

hastalığa yakalanmış olması durumunda 
da bu ağırlaştırıcı sebep uygulanabilir.

765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda fiilin 
mağdurun mayubiyeti  sonucunu do-
ğurmuş olması ağırlatıcı sebep olarak 
gösterilmişti. Mayubiyet ayıp, ayıplanmış 
anlamına gelmektedir; bir uzvun fizyolo-
jik işlevi etkilenmeksizin estetik, güzellik 
ve şeklinin bozulmasıdır. Ne gibi hallerin 
mayubiyet sayılacağı Kanun’da gösteril-
memekle birlikte, Yargıtay kararlarında 
kızlık zarının yırtılması mayubiyet sayı-
larak cezanın ağırlaştırılması gerektiğine 
işaret edilmekteydi. Bu uygulama, kızlık 
niteliğinin şeref ve haysiyet sembolü 
olduğu, evlenebilme şansını etkilediği 
şeklindeki toplumsal değer yargıları do-
layısıyla haklı görülmekteydi.

Mayubiyet kavramına 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanunu’nda yer verilmemiştir. An-
cak, bizatihi kızlık zarının yırtılması değil-
se de kızlığın bozulmasının beden veya 
ruh sağlığının bozulmasına yol açtığı 
hallerde bu ağırlaştırıcı nedenin uygula-
nacağı kuşkusuzdur. 

2. Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi 
veya Ölmesi

Fail istemediği halde mağdurun cinsel 
saldırı dolayısıyla bitkisel hayata girmesi 
veya ölmesi halinde ceza ağırlaşacaktır 
(TCK m.102/6). Failin netice bakımından 
taksir derecesinde kusurunun bulunma-
sı gerekir. Ölüm neticesi ile cinsel saldırı 
arasında nedensellik bağı bulunmalıdır.

Ölüm sonucunun yaralama eyleminden 
hemen sonra meydana gelmesi gerek-
mez. Ölüm sonucu bir süre sonra mey-
dana gelse de arada nedensellik ilişkisi 
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kurulabilmesi hükmün uygulanması için 
yeterlidir.

Fail bu ağır neticeleri istememiş, ancak 
yapılan hareketin mağdurun bitkisel ha-
yata girmesi veya ölmesi neticesini mey-
dana getirmiş olması gerekir. Ölümün 
mutlaka cinsel saldırının sonucu olması, 
örneğin vücuda organ sokulması dola-
yısıyla cinsel organların harabiyeti do-
layısıyla meydana gelmesi şart değildir. 
Failin cinsel saldırıyı gerçekleştirmek için 
kullandığı vasıtayla, örneğin mağdurun 
boğazını uzun süre sıkması sebebiyle 
ölüm meydana gelmiş olması halinde 
de nedensellik bağının varlığı kabul edi-
lecektir.

 Fail hem cinsel saldırıda bulunmak hem 
de mağduru öldürmek istemiş ise sa-
dece bu ağırlaştırıcı nedenin uygulan-
masıyla yetinilmez, ortada iki ayrı suç 
bulunduğundan, iki ayrı ceza uygulanır. 
Fail mağduru öldürdükten sonra cinsel 
saldırıda bulunmuş ise bu hüküm uygu-
lanmaz.

Netice sebebiyle ağırlaşmış hallerde 
daha ağır ve başka neticelerden sorum-
lu tutulmanın sözkonusu olması için, 
failin bu neticeler bakımından en azın-
dan taksirle hareket etmiş olması aranır. 
Bununla birlikte fail eyleminin daha ağır 
neticelerini öngörmüş ve bunları umur-
samamış, kabullenmiş ise artık olası kastı 
söz konusu olduğundan, meydana ge-
len ağır neticeden ayrıca sorumlu tutu-
lacaktır.  

VIII. Suçun Özel Görünüm Biçimleri

Suçun özel görünüm biçimleri teşeb-
büs, iştirak ve içtima olmaktadır.

1. Teşebbüs

Cinsel saldırı suçunun temel şekli sırf 
hareket suçu niteliğindedir. Bu nedenle 
ancak icra hareketlerinin kısımlara ayrıla-
bildiği hallerde teşebbüs gerçekleşebilir.

Cinsel saldırı suçunun nitelikli hali mağ-
durun vücuduna organ veya sair bir ci-
sim sokulması suretiyle işlenmektedir. 
Bu eylemin bağımsız suç değil de temel 
cinsel saldırının daha ağır ceza verilmesi 
gereken hali sayılması durumunda, so-
nuca ulaşılamadığında teşebbüsten söz 
edilemeyecek, temel şeklin cezasının 
verilmesiyle yetinilecektir.

Buna karşılık, vücuda organ veya sair 
cisim sokma şeklindeki cinsel saldırı-
nın bağımsız suç sayılması halinde ise 
nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs müm-
kündür. Dolayısıyla gönüllü vazgeçme 
halinde de buna ilişkin hükümler uygu-
lanacaktır.

2. İştirak

Cinsel saldırı suçu iştirak halinde işlene-
bilir. Suçun, birden fazla kişi tarafından 
birlikte işlenmesi ağırlaştırıcı sebep ola-
rak gösterildiğinden, buna ilişkin hüküm 
uygulanacaktır. Suçu birlikte işleme dı-
şında kalan azmettirme, yardım etme 
halinde ise iştirake ilişkin hükümler uy-
gulanacaktır.

3. İçtima

Cinsel saldırı suçu zincirleme suç olarak 
işlenebilir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanu-
nu’nda önce cinsel suçlarda zincirleme 
suç hükmünün uygulanamayacağı gös-
terilmiş olduğu halde, daha sonra bu dü-
zenleme değiştirilmiştir. Dolayısıyla bir 

suç işleme kararının icrası kapsamında 
değişik zamanlarda aynı mağdura karşı 
cinsel saldırı suçunun birden fazla işlen-
mesi durumunda bir cezaya hükmedile-
rek bunun dörtte birinden dörtte üçüne 
kadar artırılması yoluna gidilecektir.

Cinsel saldırı suçunda cebir veya teh-
dit unsur olduğundan, fail bileşik suç 
kapsamında  bu fiillerden dolayı ayrıca 
cezalandırılmayacaktır. Ancak, suçun iş-
lenmesi sırasında mağdurun direncinin 
kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde 
cebir kullanılması durumunda  kasten 
yaralama suçu bileşik suç kapsamında 
görülmeyip ayrıca cezalandırılacaktır. 

Yargıtaya göre, oral, anal gibi farklı yol-
lardan cinsel saldırının işlendiği hallerde, 
zincirleme suç hükmü uygulanamaz.

Cinsel saldırı suçu işlenirken aynı za-
manda konut dokunulmazlığı veya kişi 
özgürlüğünü kısıtlama suçu işlenirse, 
bunlar ayrıca cezalandırılır. 

IX.Yaptırım

Cinsel saldırı suçunun temel şeklinin ce-
zası iki yıldan yedi yıla kadar hapistir.

Vücuda organ veya sair bir cisim sokul-
ması suretiyle suçun işlenmesi duru-
munda yaptırım yedi yıldan oniki yıla 
kadar hapistir.

Suçun, beden veya ruh bakımından 
kendisini savunamayacak durumda bu-
lunan kişiye karşı, kamu görevinin veya 
hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye 
kullanılmak suretiyle, üçüncü derece da-
hil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde 
bulunan bir kişiye karşı, silahla veya bir-
den fazla kişi tarafından birlikte işlenme-
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si halinde ceza yarı oranında artırılır. 

Suçun işlenmesi sırasında mağdurun di-
rencinin kırılmasını sağlayacak ölçünün 
ötesinde cebir kullanılması durumunda 
kişi ayrıca kasten yaralama suçundan 
dolayı cezalandırılır. 

Suçun sonucunda mağdurun beden 
veya ruh sağlığının bozulması halinde, 
on yıldan az olmamak üzere hapis ceza-
sına hükmolunur. 

Suç sonucunda mağdurun bitkisel haya-
ta girmesi veya ölümü halinde, ağırlaştı-
rılmış müebbet hapis cezasına hükmo-
lunur. 

Yargıtaya göre, cinsel saldırı suçunda 
ağırlaştırıcı sebeplerin ikisinin birden 
gerçekleşmesi halinde dahi cezada bir 
kez artırım yapılması gerekir.

X. Yargılama

Cinsel saldırı suçunun temel şeklinin ta-
kibi şikayete bağlıdır. 

Vücuda organ veya sair cisim sokma ha-
linde takibat re’sen yapılır. Ancak, mağ-
durun failin eşi olduğu hallerde suçun 
takibi şikayete bağlıdır. 

Cinsel saldırı suçunun takibi şikayete 
bağlı olan halleri bakımından uzlaşma 
yapılması mümkün değildir.

XI. Cinsel Suçlar Değişiklik Tasarısı’nın 
Değerlendirilmesi

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer 
alan cinsel suçlarla ilgili değişiklik yapıl-
masına dair kanun teklifi üzerine TBMM 
Adalet Komisyonunun 4 Nisan 2011 
tarihinde kabul ettiği “Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 
metni kamuoyunda tartışmalara yol aç-
mış ve konuya ilişkin bilimsel toplantılar 
yapılmasına da vesile olmuştur1. Sözko-
nusu teklifle getirilmek istenen değişik-
likler ve bunlarla ilgili değerlendirmele-
rim kısaca şöyledir:

1. Cinsel Saldırı Suçunun Cezasının 
Ağırlaştırılması

Tasarı metninde öngörülen ilk yasal de-
ğişiklik cinsel saldırı suçunun cezasının 
ağırlaştırılması olmaktadır. Buna göre, 
TCK m.102/1’de yer alan  temel cinsel 
saldırı suçunun halen ”iki yıldan yedi yıla 
kadar hapis” olan cezası “beş yıldan on 
yıla kadar hapis cezası” şeklinde artırıl-
maktadır. 

Bu metin yasalaştığı takdirde, suçla mü-
cadelede etkili olamadıkça cezaların 
ağırlaştırılması yoluna gidilmesi yanlışı-
na bir kez daha düşülmüş olacaktır. Geç-
mişte suç oranının yükseldiği dönem-
lerde 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki 
cezalar sürekli yükseltilmiş, ancak bu 
yaklaşımın suçların azalmasını sağlaya-
cak bir etkisi olmamıştır. Önemli olan, 
Yasa’da öngörülen cezaların etkili biçim-
de uygulanmasıdır. Etkili ceza, ağır olan 
değil, mutlaka uygulanan cezadır.

Değişiklik metninde cinsel saldırı suçu-
nun nitelikli halinin de cezasının artırıl-
ması önerilmektedir. Buna göre, fiilin vü-
cuda organ veya sair bir cisim sokulması 
suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda 
“yedi yıldan oniki yıla kadar hapis” olan 
ceza “on yıldan onsekiz yıla kadar hapis” 

1 - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi,  Türkiye Büyük Millet Meclisi S.Sayısı: 
747, sayfa 45 vd.

şeklinde yükseltilecektir. Yukarıda değin-
diğim gibi, etkili ceza ağır değil mutlaka 
uygulanan ceza olduğundan, cezanın 
ağırlaştırılmasını isabetli bulmadığımı 
tekrarlamak isterim.

2. Cinsel Saldırı Suçunun Temel Şeklin-
de Hafifletici Hal Öngörülmesi

TBMM Adalet Komisyonunun kabul 
ettiği metinde önerilen ikinci değişik-
lik, cinsel saldırının sarkıntılık şeklinde 
işlenmesi halinde cezanın hafifletil-
mesidir. Metne göre, TCK m.102/1’e şu 
cümle eklenecektir: “Suçun ani ve kesik 
hareketlerle işlenmesi halinde verilecek 
ceza üçte birine kadar indirilebilir”. Tek-
lifi yapan milletvekillerinin sundukları 
metinde ise indirimin “Fiilin  sarkıntılık 
düzeyinde kalması halinde” yapılması 
önerilmiştir. Yani burada gerçekleştiril-
mek istenen, sarkıntılık suçunun, cezası 
ağır olan cinsel saldırı suçu kapsamın-
dan çıkartılarak önceki Yasa döneminde 
olduğu gibi daha hafif cezalandırılması-
nı sağlamaktır. Sarkıntılık suçunun cinsel 
saldırı suçu kapsamına dahil edilmesinin 
yerinde olmadığı bu vesileyle ortaya çık-
mış bulunmaktadır. 

Belirtelim ki, cinsel suçların saik ve iş-
lenme şekli bakımından 765 sayılı Türk 
Ceza Kanunu ile Yargıtay içtihatlarında 
kusurun ağırlığına göre yapılagelen 
farklı nitelendirmelerin 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanunu’na alınmaması yerinde 
bir tercih olmamıştır. Değişiklik önerisi, 
hukuk dilinde ve uygulamada yerleşmiş 
kavramların kullanılması gerekliliğini bir 
kez daha göstermektedir. Sarkıntılık uy-
gulamada yerleşmiş, çerçevesi belirlen-
miş bir kavramdır. Bu bakımdan cinsel 
saldırı suçuna dahil edilmemesi yerin-
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de bir yaklaşımdır. Ancak, kabul edilen 
değişiklik teklifinde bu kavram kullanıl-
mamaktadır. Metinde sarkıntılık yerine 
kullanılan ani ve kesik hareketlerle suçun 
işlenmesi kavramı kolaylıkla teşhis edi-
lecek bir kavram değildir. Bu nedenle, 
yapılacak değişiklikte “sarkıntılık” kavra-
mının kullanılması yerinde olacaktır.

3. Cinsel Saldırı Suçunun Ağırlaştırıcı 
Sebeplerinin Genişletilmesi

Değişiklik teklifinde cinsel saldırı suçu-
nun ağırlaştırıcı sebeplerinin genişletil-
diği görülmektedir. 

TCK m.102/3’te halen yer alan ağırlaş-
tırıcı nedenler, suçun “beden veya ruh 
bakımından kendisini savunamayacak 
durumda bulunan kişiye karşı”, “kamu 
görevinin veya hizmet ilişkisinin sağla-
dığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle”, 
“üçüncü derece dahil kan veya kayın 
hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye 
karşı”, “silahla veya birden fazla kişi tara-
fından birlikte işlenme”sidir. Bu ağırlaş-
tırıcı nedenlerden TCK m.102/3-b’deki 
“kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin 
sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması” 
ağırlaştırıcı sebebine “vesayet ilişkisinin 
sağladığı nüfuzun kötüye kullanılma-
sı”, TCK m.102/3-c’deki “üçüncü derece 
dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisinin 
bulunması” ağırlaştırıcı sebebine ise 
“üvey baba, üvey ana, kardeş, evlat edi-
nen veya evlatlık” ilişkileri eklenmektedir. 
Bu değişiklikler isabetlidir. Sözkonusu 
ilişkiler suçun işlenmesinde kolaylık sağ-
layacak ilişkilerdir; bu nedenle daha ağır 
cezalandırılmalıdır.

Cinsel saldırı suçunun ağırlaştırıcı se-
bepleri arasına TCK m.102/3’e “e” bendi 

olarak “aynı işyerinde çalışmanın sağla-
dığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle” “f” 
bendi olarak ise “insanların bir arada top-
lu olarak bulunmalarının sağladığı kolay-
lıktan faydalanmak suretiyle” işlenmesi 
eklenmek istenmektedir. Bu değişiklikler 
de isabetlidir; suçun işlenmesini kolay-
laştıracak ortamlar cezayı ağırlaştırma 
konusunda dikkate alınmış olmaktadır.

Değişiklik metninde ayrıca TCK 
m.102’nin 4.fıkrası 5.fıkra yapılarak 4.fıkra 
olarak hükme şu ağırlaştırıcı neden ek-
lenmektedir: “Mağdur bu suç nedeniyle 
eğitimini, işini, ailesini veya oturduğu 
yerleşim bölgesini terk etmek ya da 
eğitim gördüğü kurumu veya çalıştığı 
işyerini değiştirmek zorunda kalmış ise, 
yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza 
üçte birine kadar artırılır”.

Cinsel suç mağdurunun mağduriyetinin 
dolaylı olarak artmasına sebebiyet veren 
haller bu şekilde ağırlaştırıcı neden ola-
rak dikkate alınacaktır.

4. Cinsel Saldırı Suçunda Netice Sebe-
biyle Ağırlaşmış Hallerin Azaltılması

Değişiklik Tasarısı önerisinde TCK 
m.102/5’te halen netice sebebiyle ağır-
laşmış hal olarak yer alan “mağdurun be-
den ve ruh sağlığının bozulması” halinin 
5237 sayılı Yasa’dan çıkartılması öngörül-
mektedir.

 Cinsel suçların az veya çok her mağ-
durun beden veya ruh sağlığını bozan 
suçlar olması gerçeği karşısında, farklı 
uygulamalara yol açan, tespiti zor olan 
bu halin Yasa’dan çıkartılması isabetlidir. 
Cinsel saldırı suçunun basit ve nitelikli 
halinin cezasının ağırlaştırılmasının ön-

görülmesi de bu halin kaldırılmasını te-
lafi etme kaygısından kaynaklanmış olsa 
gerektir; ancak kanımca isabetli değildir.

5. Cinsel Suç Failleri Hakkında Güvenlik 
Tedbiri Öngörülmesi

TBMM Adalet Komisyonunun kabul etti-
ği “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması-
na Dair Kanun Teklifi” metninde, 5237 sa-
yılı Türk Ceza Kanunu’nun yanı sıra 5275 
sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 
İnfazı Hakkında Kanun’da da cinsel suç-
larla ilgili olarak yapılması önerilen deği-
şiklikler bulunmaktadır. Buna göre, 5275 
sayılı Yasa’nın 108.maddesinin başlığına 
“Mükerrirlere” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “ve tehlikeli suçlulara” ibaresi ekle-
necektir. Sözkonusu ekleme sonucunda 
koşullu salıverme, mükerrirlere özgü 
infaz rejimi ve denetimli serbestlik ted-
biriyle ilgili hükümlerin tehlikeli suçlular 
kapsamındaki cinsel saldırı suçlarının fa-
illeri hakkında da uygulanması mümkün 
olacaktır.

Nitekim, 5275 sayılı Yasa’nın sözkonusu 
108.maddesinin ilk fıkrasına şu cümle ile 
fıkralar eklenmesi öngörülmektedir:  “Bu 
fıkra hükümleri, mükerrir olup olmadığı-
na bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununun 
102 nci maddesinde tanımlanan cinsel 
saldırı suçunun nitelikli hallerinden, 103 
üncü maddesinde tanımlanan çocukla-
rın cinsel istismarı suçundan veya 104 
üncü maddesinin ikinci fıkrasında ta-
nımlanan reşit olmayanla cinsel ilişki su-
çunun nitelikli halinden hapis cezasına 
mahkum olanlar hakkında da uygulanır”. 
Böylece cinsel suç faillerinin koşullu salı-
verilmeleri cezanın daha uzun süre infaz 
edilmiş olmasına bağlı olacak ve mü-
kerrirlere özgü özel hükümler mükerrir 
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olmasalar da cinsel suç failleri hakkında 
uygulanabilecektir.

Aynı hükme 7, 8 ve 9.fıkralar olarak şu 
eklemeler yapılmaktadır: “(7) Türk Ceza 
Kanununun 102 nci maddesinde ta-
nımlanan cinsel saldırı suçunun nite-
likli hallerinden, 103 üncü maddesinde 
tanımlanan çocukların cinsel istismarı 
suçundan veya 104 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasında tanımlanan reşit olma-
yanla cinsel ilişki suçunun nitelikli ha-
linden hapis cezasına mahkum olanlar, 
hakim kararı ile cezanın infazı sırasında 
ve koşullu salıverildikleri takdirde, dene-
tim süresi içinde; a) Testosteron etkisini 
önemli ölçüde azaltıcı tedaviye tabi tu-
tulabilirler, b) Tedavi amaçlı programlara 
katılmakla yükümlü kılınabilirler, e) Ço-
cuklarla bir arada olmayı gerektiren bir 
ortamda çalışmaktan yasaklanabilirler, 
f ) Çocuklar hakkında bakım ve gözetim 
yükümlülüğünü gerektiren faaliyet icra 
etmekten yasaklanabilirler. (8) Yedinci 
fıkrada yazılı suçlar bakımından itiyadi 
suçlu veya mükerrir olan hükümlülerin, 
aynı fıkrada tanımlanan yükümlülüklere 
ve yasaklara tabi tutulmaları zorunludur. 
Bu yükümlülük ve yasakların uygulan-
masına cezanın infazı tamamlandık-
tan sonraki denetim süresi zarfında da 
devam olunur. (9) Mükerrir veya özel 
tehlikeli diğer hükümlüler, bu madde 
hükümlerine göre kendilerine yüklenen 
yükümlülüklere ve yasaklara cezanın in-
fazı tamamlandıktan sonra devam eden 
denetim süresi zarfında aykırı hareket et-
meleri halinde, hâkim kararı ile zorlama 
hapsine tabi tutulur. Zorlama hapsinin 
süresi onbeş günden az ve ihlâlin tekrarı 
halinde toplam bir yıldan fazla olamaz”.

Bu değişiklik metninde güvenlik tedbiri 
olarak cinsel suç failleri hakkında tes-
tosteron etkisini önemli ölçüde azaltan 
tedavi öngörülmektedir. Hakim cezanın 
infazı sırasında ve koşullu salıverilme 
halinde denetim süresi içinde cinsel suç 
faillerine bu tedavinin uygulanmasına 
karar verebilecektir.

Günümüzde bedensel ceza uygulanma-
sı çağdışı bir yaklaşımdır. Kamuoyuna 
hadım etme cezası olarak yansıyan ve 
yoğun tartışmalara yol açan bu işlem, 
değişiklik teklifinde tedbir olarak nite-
lendirilmektedir. Ancak, tedbirin benim-
senmesi için bu işlemin tedavi mi, engel-
leme mi yoksa kimyasal hadım etme mi 
olduğu ortaya konulmalıdır. Testosteron 
etkisini azaltıcı ilaçların bir çok yan etkisi-
nin bulunduğu, uygulanan kişiyi ölüme 
kadar götürebileceği, ayrıca tamamiyle 
etkili olmadığı ve cinsel gücün azalma-
sıyla birlikte failin çocuklara yönelmesi 
tehlikesinin bulunduğu ileri sürülmek-
tedir.

Bu işlem Amerika Birleşik Devletlerinde 
Kaliforniya dahil sekiz Eyalette uygulan-
dığı gibi; Çek Cumhuriyetinde cinsel suç 
faili erkeklerin, Polonya’da yakın akraba-
ya tecavüz ve pedofil faillerinin ilaçla ha-
dım edildiği, İngiltere, İsveç, Danimarka 
ile Kanada’da ise suçluların isteğine bağlı 
olarak bu işlemin uygulandığı bilinmek-
tedir. Ancak, ülkemizde cinsel suç fail-
lerine bu işlemin tatbikinin kabul edilip 
edilmemesi tıbbi görüşler doğrultusun-
da değerlendirilmelidir. 

Öte yandan, değişiklik önerisine göre 
cinsel suç faillerinin cezanın infazı esna-
sında ve koşullu salıverilme halinde de-
netim süresince hakim kararıyla tedavi 

amaçlı programlara katılmakla yükümlü 
kılınmaları, çocuklarla bir arada olma-
yı gerektiren bir ortamda çalışmaktan, 
çocuklar hakkında bakım ve gözetim 
yükümlülüğünü gerektiren faaliyet icra 
etmekten yasaklanmaları mümkündür. 
Fail hakkındaki yükümlülük ve yasakların 
uygulanmasına cezanın infazı tamam-
landıktan sonraki denetim süresinde de 
devam olunacaktır. Bu uygulamaların 
yararlı olacağı kuşkusuzdur.

Buraya kadar yaptığım açıklamalarla cin-
sel saldırı suçunun 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nda çizilen çerçevesini kısaca 
göstermiş ve mevcut düzenleme ile de-
ğişiklik önerilerine ilişkin görüşlerimi or-
taya koymuş bulunmaktayım. Son olarak 
belirtelim ki, cinsel suçlar karşılığında, 
infaz sırasında uygulanacak olan ıslah-
eğitim programları ve hükümlünün de-
netlenmesi özellikle önemlidir. Toplum-
da kültür düzeyinin yükseltilmesi, cinsel 
eğitime olanak tanınması ise potansiyel 
suçlular bakımından etkili olacaktır. Ce-
zaların ağırlaştırılmasına değil, cinsel 
suçların işlenmesini önlemeye yönelik 
tedbirlere öncelik tanınmalıdır.
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İstanbul Barosu

Kadın Hakları Merkezi Başkanı

Av. Hale Akgün               

YA KUYU DA DERiN 
iP DE KISA iSE...!
“Suçu toplum hazırlar, suçlu işler.” Buckle

Özet: Hukuk kuralları, adalete ve eşit-
liğe yönelik olmadığı zaman yaptırım-
ları da adalet ve eşitlik doğurmayacak-
tır. Yine toplumsal yaşayışı belirleyen 
yazılı olmayan ahlak kuralları top-
lumun yapısına göre şekillendirilmiş 
olup akla, adalete, eşitliğe dayanan 
kurallar olmadıklarında toplumsal hu-
zur ve mutluluğu sağlayamayacaktır.

Felsefede ahlak kavramı “ belli bir 
toplumun belli bir döneminde 
bireysel, toplumsal gelenek, göre-

nek, aktöre ve alışkanlıklarla belirlenmiş 
toplumsal davranış kurallarının tümü “ 
olarak tanımlanır. Ahlak felsefesi, olan ya-
nında olması gerekeni de irdelemekte-
dir. İyi ve kötünün ne olduğuyla birlikte, 
erdem, özgürlük, vicdan gibi kavramları 
da içermektedir. İnsanlardan iyi ve kötü 
arasında seçim yapmaları beklenir. 

Ahlak felsefesi açısından insan davra-
nışları özgür seçim içermeyen refleks, 
içgüdü türü etki-tepki davranışlar ile 
uyarıma istenç katılarak gerçekleşen 
davranışlardır. İlkinde ahlaki sorumluluk 
aranmazken ikinci de irade söz konusu-
dur ve ahlakın konusuna girerler. İnsan 
davranışlarına bu açıdan bakıldığında; 
iyi-kötü daha da belirgin hale gelmek-
tedir. İyi onu seçme olanağı bulunan 
bireyden beklenilen davranıştır. Kötü ise 
kaçınılması gereken eylemlerdir.  

Ancak hangi davranış iyi hangisi kötü-
dür, bu seçimin kıstası nedir?

 Çağlara ve toplumlara hatta tek tek 
bireylere göre değişen iyilik kötülük 
kavramları söz konusudur, bir ölçüm 
formülü yoktur. Her anlayışta kendisinin-
kinin en doğru en iyi olduğunu savunur. 
İlkel bir kabilede hasım kabileden birini 
öldürmek ödev olurken, bunu yapa-
mamak ise ödev bilincine aykırılıktır ve  
uygar insanın vicdan azabına eşdeğer-
dir. Hatta bazı eski toplumlarda hırsızlık 
erdem, savaşlarda yağmalamak kahra-
manlık, yaşlı anne babayı ölüme terk ise 
ödev sayılmıştır.

İyi ve kötü kavramları tarih boyunca 
düşünürler, çeşitli felsefi akımlarınca da 
farklı yorumlanmıştır. Örneğin; Sokra-
tes’e göre, iyiyi bilmek ahlaklılıktır, kötü-
lük bilgisizlikten doğar, bilgi erdemlere 
ulaştırır, erdemler mutluluğa, kimse bi-
lerek kötülük yapmaz. Stoacılar; iyinin 
doğaya uygun yaşam olduğunu, Kant 
ise; iyi insanın özündeki ahlak yasasına 
uygun olandır derken, yararcı felsefeci-
lerden Marks ise, toplumsal gelişmeye 
katkısı olan iyidir demektedir. 

Ahlak kavramını  (iyilik ve kötülük) tan-
rısal temellere dayayanlar yanında, bi-
rey üzerinden açıklayanlar akıl, içgüdü, 
libido, hazların yönlendirmesi vs. ile de 
ilişkilendirilirken, toplumsal kaynağa 

bağlayanlarda, evrensel ahlak kavramını 
reddederek toplumun yapısı, üretim, ya-
şayış biçimi o toplumun ahlak kurallarını 
belirleyecektir demektedirler. 

Toplumlara göre değişen ahlak kavramı 
“var olandan yola çıkarak olması gere-
kene ulaşılamaz” haklı eleştirisi ile kar-
şılaşmıştır. Oysaki bireyin içselinde akıl 
ile gerçekleşecek ahlak kavramının tüm 
topluma sirayetidir asıl olan.  

Hukuk bireyin eylemlerinin dış dünya-
ya etkileri ile ilgilenirken ahlak bireyin 
iç dünyası ile de ilgilidir ve bireyin tüm 
yaşam alanına karışır. Ahlak kurallarının 
toplum yaşamına etkisini, çiğnenme-
sinde bireye verdiği vicdan azabında ve 
toplumun örf ve adetlerinin gösterdiği 
tepkide görülmektedir. Hukuk yaptırım 
ile bireyleri sınırlar, bu sınırla kurallarına 
uyulması da ahlaksal eylemlerin açık ya 
da kapalı ödül ceza düşüncesi ile yapıl-
ması gibi öngörülen davranış kurallarına 
uyulmuş olmayı erdem olmaktan çıka-
rır. Yapılmaması gereken şeyler üzerine 
kurallar koyan ancak bunların sebebini 
açıklamayan ahlak tabu ahlakıdır. İnsan-
dan ve yaşamdan yana olmak ise buyu-
rucu bir ahlak kuralı olmaktan çıkan bir 
ölçüt olacaktır.

İnsan beynini üç bölüm oluşturmaktadır; 
ego denilen benliğimiz, süper ego de-
nilen üst benliğimiz ve alt bilincimizdir. 
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Ego dürtülerle dış dünya kuralları ara-
sında düzenleyicidir. Alt bilinç ilkel ben-
liğimizdir. Yaşamak için gereken, yemek 
için avlanmak, üremek için cinsel dür-
tülerimiz, tüm bunları elde etmek için 
kavgacı olan ilkel benliğimizdir. Buradaki 
dürtüler dış dünyaya uyum kavramı tanı-
mazlar. Uygar insanda kabul edilmeyen 
kavgacı benlik isteklerini dengeleyen 
ise kişiliğimizi simgeleyen benliğimizdir. 
Süper ego denilen üst benliğimiz ise 
kurallar ve töreleriyle insanları hayvan-
lardan ayıran, yasaları tabuları yaratan 
vicdanı oluşturan bölümdür. Bir çocuk 
doğduğunda ayıp, günah, yasak, baş-
kasının hakkı gibi kavramları bilmez, haz 
duygusu ile hareket ederken, anne ba-
basının yönlendirmesi ve ceza sistemi 
ile bunları öğrenir. Büyüdükçe bunları 
içselleştirerek kontrolü de kendi sağlar. 
Bir toplumun üst benliği ne kadar ge-
lişmiş ise benlik ve alt benlik çatışması o 
derece az olacak iyi ve kötüyü kendi ayırt 
edebilecektir. 

Bütün bunları neden anlattık derseniz; 
suçu toplum hazırlar demek için diye-
ceğim.

Zira bir toplumun ahlak kavramı, bireysel 
ve manevi alemle veya toplumsal yapıya 
göre ilişkilendirilip şekillendirmek yerine 
evrensel erdem kavramları ile özdeş tu-
tulur ise o toplum da suçu hazırlamaya-
caktır. 

Dünyamızın iki psiko-sosyal ihtiyacı 
vardır. Bunlardan biri; savaşları önleye-
cek düzen, insanların daha verimli ça-
lışmasını sağlayacak ekonomik düzen 
ve eğitim düzenidir. Diğeri ise; evrensel 
ahlaksal değerler yani erdemlerdir. Tüm 
bunlar ise bizi eğitim kavramına götür-

mektedir. Sokrates’e göre ahlakın amacı 
mutluluktur. İnsanı kötülüğe sürükleyen 
bilgisizliğidir. Bilgi edinen kişi eylemle-
rinde iyiye yönelecek, erdem sahibi ola-
cak ve erdem sayesinde de mutluluğa 
ulaşacaktır.

İnsanlar akıl ve bilime dayanan bilgiden 
ne kadar uzak olurlarsa onlardan oluşan 
toplumlarda onları kötülüğe sürükleyen 
bilgisizlik içinde olacaklardır. Topluma 
ulaşabileceği doğru bilgiyi sunmak bu 
bilgileri kendi akıl süzgecinden geçirme 
özgürlüğü tanımak, sorgulatmak araş-
tırtmak, asıl olanın bilimsel bilgi olduğu-
nu ancak bunların dahi sorgulamadan 
kesin doğru kabul edilmemesi gerekti-
ğini benimsetmek, korku veya ödül ile 
gerek hukuki gerekse ahlaki kurallara uy-
mak yerine istemsel iyilik sağlayacaktır.

Toplumsal yaşayış düzeni için insan hak-
ları temelli hukuk ve toplumsal kurallar 
konulmakta ve bunlara aykırılık hukuki 
ve toplumsal yaptırımlara tabi tutulmak-
tadır.  

Hukuk kuralları adalete ve eşitliğe yö-
nelik olmadığı zaman yaptırımları da 
adalet ve eşitlik doğurmayacaktır. Yine 
toplumsal yaşayışı belirleyen yazılı ol-
mayan ahlak kuralları toplumun yapısına 
göre şekillendirilmiş olup akla, adalete, 
eşitliğe dayanan kurallar olmadıklarında 
toplumsal huzur ve mutluluğu sağlaya-
mayacaktır.

Sofist Thrasymakos  “ Adalet, güçlünün 
işine gelendir “ demektedir.  Güçlünün 
her kavramı, her durumu kendine göre 
tanımladığını, içeriğini bozup tahrif et-
tiğini belirttiği için pek de haksız sayıl-
maz hani… Hukuk ve toplumsal ahlak 
kurallarında adalet güçlünün işine gelen 

şekilde cereyan ettiğinde de toplum 
suçu kendi hazırlayacak suçluda işleyen 
olacaktır.

 Oysa; “Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, 
akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşün-
meli, tarafsızca karar vermelidir.” der 
Sokrates. Bu yargılayıcı gerek toplumun 
yargıçlığı gerekse bireysel yargıçlıktır. Kişi 
ve toplumlar insanları, davranışları, olay-
ları bu ölçütlerle yargılamalıdır. Toplumu 
oluşturan insanlar, kurallar ve töreleriyle 
insanları hayvanlardan ayıran, yasaları ve 
tabuları yaratan vicdanı oluşturan ge-
lişmiş üst benliği ile iyi ve kötüyü kendi 
ayırt edebilecektir. Bu üst benliği geliş-
tirecek olan ise insana doğduğundan 
itibaren bulunduğu toplumda verilen-
lerdir.

Toplumların insan haklarını hiçe sayan 
gerek hukuk gerekse töresel geleneksel 
kuralları yaşayış tarzı o toplum insanının 
üst benliğini de aynı şekilde şekillendire-
cektir.

Bir toplum “geniş yaptırım içeren hukuk 
kurallarım var iken neden suç oranı düş-
müyor” diye sorarken, önce kendi top-
lumsal yapısını şekillendirirken yaptığı 
yanlışlara bakmalıdır. Sadece yaptırım-
larla hiçbir suç önlenemeyecektir. İyilik 
ve kötülük kavramı evrensel insan hakla-
rı kurallarına göre şekillenmemiş bir top-
lum suç işlemeye devam edecektir. Hele 
ki bir de hukuk kuralları eşitlik ve adalet 
kıstaslarını tam olarak yakalayamamışsa, 
hem kuyu derin olacak hem ip kısa ge-
lecektir.
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KADIN AVUKATLARIN 
iNSAN HAKLARI İstanbul Barosu

KHM Yürütme Kurulu Üyesi

Av.Sibel Kama

Yazının temel konusu popüler bir 
deyim olan “Kadının İnsan Hakla-
rı” kavramının, avukat kadınların 

gündelik yaşamına etkisinin kısa bir sor-
gulamasıdır. Avukatlık mesleği serbest 
veya kurumlara bağlı olarak yapılabil-
mektedir. Ancak bu yazıda, avukatlık 
mesleğinin genel olarak serbest çalışma 
şeklinde yapıldığı gerçeği göz önüne alı-
narak bağımsız çalışan avukatlar ele alın-
mıştır. Yazıda, bu konuda fazlaca yapılmış 
bir araştırma olmadığından daha çok 
gündelik basit gözlemlere dayanılmıştır. 
Bu nedenle eksiklikler olması doğaldır. 
Ancak, amacım bilimsel bir makale yaz-
maktan çok, konuyu tartışmaya açmaktır.

Yazının konusu gereği insan hakları ve 
devamında kadın hakları kavramının ta-
rihini üstünkörü hatırlatmakta yarar gö-
rüyorum.  Uzun savaş yıllarından sonra, 
dünyada barışın sağlanması için 1945 
yılında kurulan Birleşmiş Milletler örgü-
tü 1948 yılında ‘İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesini’ kabul etti.  Böylece, ya-
şamak, özgürlük, kişi güvenliği, kölelik 
ve işkencenin yasaklanması, yasa önün-
de eşitlik, düşünce ve ifade özgürlüğü, 
inanç özgürlüğü, sosyal güvenlik hakkı, 
çalışma, sağlık, eğitim, kültür, vatandaş-
lık … gibi asli haklar temel insan hakları 
olarak kabul edildi. Beyanname 2. Mad-
desinde bu hakların ırk, renk, cinsiyet, 
dil, din ve sair farklılıklar gözetilmeden 
herkese uygulanacağını hükme bağlan-

dı. Bu durumda beyannamede belirtilen 
haklardan kadınların da yararlanacağı 
düşünüldü.

Ancak zaman içinde gelenekler, önyar-
gılar, sosyal, ekonomik ve politik neden-
lerle “kadınların” bu temel insan haklarını 
kullanamadığı ortaya çıktı. Kadınların 
temel insan haklarından yararlanmala-
rının sağlanması için yeni düzenleme-
ler gerektiği anlaşıldı. Bunun üzerine, 
Birleşmiş Milletler, kendi örgütü içinde 
yer alan kurumların, resmi ve sivil kadın 
örgütlerinin uzun çalışmaları sonunda, 
“Kadının İnsan Hakları” olarak kabul edi-
len “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesini” 1979 yılında 
kabul etti. Sürekli gelişime açık olan bu 
sözleşmede temel amaç, kadının temel 
insan haklarını kullanmalarının önünde-
ki engellerin kaldırılması ve alınacak ön-
lemlerle bu hakların hayata geçirilmesi 
oldu. Türkiye’nin 1985 yılında onayladığı 
bu sözleşme, diğer ülkelerde olduğu gibi 
kadın haklarında çok önemli kurumsal ve 
yasal gelişmelere neden oldu. Sonradan 
“Aileye” çevrilse bile Kadından sorumlu 
Bakanlık kurulması, il ve ilçe örgütlen-
meleri önemli kurumsal değişiklikler 
olmuştur. Yine,  Ceza Yasasında yapılan 
değişiklikler, 4320 sayılı “Ailenin Korun-
ması Kanunu”, ile “Yeni Medeni Yasa” bu 
sözleşmenin izlerini taşımaktadır. 

Yapılan kurumsal ve yasal değişiklikler 

eksik ve yanlışları olsa da birçok kadının 
günlük yaşamında önemli değişikliklere 
yol açmıştır. Değişim sürecine etkili bir 
biçimde katılan “avukat kadınların” da 
özellikle eşitlik temelli yasal değişiklikler-
den soyadı, aile içi ilişkilerde eşitlik gibi 
önemli kazanımları olmuştur. Yapılan 
düzenlemelerin yetersizliği ortadadır. 
Ancak bu yazıda bu düzenlemeler değil, 
değişimin kadın avukatların ofislerine ve 
adliye koridorlarına yansıması tartışıla-
caktır. Cumhuriyetin kurulması, kadınlara 
yüksek öğrenim yapma ve dilediği mes-
lekte çalışma hakkı verilmesi üzerinden 
geçen uzun yıllardan sonra “ Avukatlık” 
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kadınlardan artan oranlarda ilgi gören 
bir meslek olmuştur.  Adliye koridorlarına 
şöyle bir baktığımızda bu gerçeği rahat-
ça görebiliriz. Yine bu koridorlarda mes-
lekten doğan ağır sorumluluğa eklenen 
ve onu daha da büyüterek, kişilikleri üze-
rinde büyük bir baskı oluşmasına neden 
olan toplumsal cinsiyet rollerine dayalı 
konumlarından doğan sorunlara her gün 
şahit olabiliriz. Üstelik, bu kadınlar büyük 
bir oranda eşitlik adına bu sorunları ve 
sonuçları öznelleştirmiş ve içselleştirmiş-
tir.  

Konuya avukatlık mesleğinin, cinsiyete 
bağlı olmadan herkesi etkileyen yapısı 
ile başlamak istiyorum. Avukatlık mesle-
ğinin genel olarak bir ‘ mesai saati’ kav-
ramı yoktur. Avukatlar, bir yandan çalışan 
kişilerin, mesai saatleri dışında görüşme 
yapma istemleri, diğer yanda uzayan du-
ruşmalar, mesai saati bitiminde çıkılan 
hacizler ve saati belirsiz ceza uygulama-
ları nedeni ile adeta yirmi dört saat çalı-
şılan bir meslektir. ‘Fazla mesai’ kavramı 
bu meslekte yer almamaktadır. Bu du-
rum tüm meslektaşlarımızın hayatlarını 
iş eksenli yaşamasına sebep olmaktadır. 
Bu belirsiz ve uzun çalışma saatleri genel 
olarak avukatların kişisel yaşam, kendini 
geliştirme, hobi edinme gibi insansı ih-
tiyaçlarını hayal haline getirirken, diğer 
yandan yaptıkları işin kalitesini de düşür-
mektedir.  

“Yirmi dört saat çalışma zorunluluğu” 
kadın avukatlar için daha ağır sorunlara 
neden olmaktadır. Zira, kadın avukatlar, 
mesleğin zorlu koşullarına ek olarak ge-
leneksel toplumsal cinsiyet rollerinden 
kaynaklanan sorumluluklara da sahiptir. 
Avukat olmanın yanı sıra kendisine ge-
leneksel olarak verilmiş evlat, eş ve anne 

rollerinin de gereklerini yerine getirmek 
zorundadırlar. Her biri yoğun bir zaman 
ve enerji gerektiren bu roller nedeniyle 
avukat kadınlar sürekli bir baskı altın-
dadır. Sabah çok erken saatlerde kalkıp, 
evi toparlayıp, çocukları hazırlayıp yolla-
yan, sonra giyinip işine giden, duruşma 
beklerken ya da keşif yaparken devamlı 
olarak kreşten, okuldan, evden aranan, 
toplantılarını bu nedenle devamlı kes-
mek zorunda kalan kadınlar eminim size 
de çok tanıdık geliyordur. Bir saatte koşa-
rak alışverişleri yapıp eve dönen, yemek 
hazırlayan, ortalık toplayan yani gece ya-
rılarına kadar çalışan avukat kadınlar da 
az değildir.  Bazen roller çakışmakta, aynı 
zamanda birden çok yerde olmak zorun-
da kalmaktadırlar. Doğal olarak bu zorun-
luluk gerçekleşememektedir. Hepimizin 
yaşadığı bu sorunların bir çözümü olabi-
lir mi? Teknoloji ilerlerken, meslek şartları 
değişirken, kadın avukatların geleneksel 
rollerinden kaynaklanan yükümlülükle-
rinin de kaldırılması yönünde çalışmalar 
yapılması gereklidir. 

Geleneksel rollerden kaynaklanan so-
runların tartışılmasına, kadın olmadan 
kaynaklanan farklılıkların tanınması ile 
başlanabilir. “Hamilelik” ve “doğum” kadın 
avukatlar için son derece zorlu bir dö-
nemdir. Bu dönemler için serbest çalışan 
kadın avukatlar için yapılmış yasal ve ku-
rumsal düzenlemeler çok sınırlı ve yeter-
sizdir. Dönem, genelde eş, aile, meslek-
taş ve her düzeyde adliye personelinin 
desteği ile geçmekte, hep en az kayıp 
hedeflenmektedir. Bunun için çoğu za-
man adliyelerde “evine git artık, burada 
doğuracaksın” noktasına kadar çalışmaya 
devam edilmektedir. Doğumdan sonraki 
süreçte ise kadın avukatlar meslekleri ve 
annelikleri arasında bir seçim yapmak, 

en iyi ihtimalle mesleğine geçici bir süre 
ara vermek durumunda kalmaktadır. 
Bu dönemlerin bu şekilde geçirilmesi 
zorunlu mudur? Serbest çalışan “kadın 
avukat”lara bu dönemler için “olumlu ay-
rımcılık” uygulanarak bazı kolaylıklar sağ-
lanması gerekmektedir. Çocuk bakımını 
kolaylaştıracak kreşlerin açılması, vergi 
beyannamelerinin yıllık verilmesi, geçici 
maddi yardım sağlanması gibi haklar ka-
dınların günlük yaşamını kolaylaştıracak-
tır. Bu durumda kadınlar çalışma hakkını 
kullanmak için annelik haklarından vaz-
geçmek zorunda kalmayacaktır.  

Sonuç olarak bu yazının amacı çözüm 
üretmek değil, sorunları tartışmaya aç-
maktır. Kadın haklarından, kadının insan 
haklarından bahsetmek için, öncelikle 
bu hakların önemli savunucusu olan biz-
lerin kendi günlük sorunlarımıza eğilme-
miz zorunludur. Toplumsal cinsiyetten 
kaynaklanan eşitsizliklerin giderilmesi 
daha çok kadının, daha çok talepte bu-
lunması ile mümkündür. Kadınların ve 
konumuz özelinde kadın avukatların 
gerçekten eşit olması günlük yaşamdaki 
engellerin kaldırılması, bunun için mes-
lek örgütlerinde yer almalarını ve çalış-
malarını sağlayacak ve kolaylaştırılacak 
“olumlu ayrımcılık” tedbirlerinin alınması 
gerekmektedir. Aksi halde hızla muhafa-
zakarlaşan bu yıllarda CEDAW dahil tüm 
anlaşmaların sözde kalacağı ve kadının 
yeniden eve kapanacağı, birey olmak 
yerine, ailenin bir parçası, erkek egemen-
liğinin konusu olacağı günler bizi bekle-
yecektir. 

Gönen, E., Hablemitoğlu Ş., Özmete E. 2004, Akade-
misyen Kadınlar, Toplumsal Dönüşüm Yayınları
Moroğlu, N. 2005, Uluslar arası Belgelerde Kadın 
Erkek Eşitliği, İstanbul BarosuYayınları
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NEREDEN ÇIKTI AiLE 
MAHKEMESiNDEKi BU UZMANLAR? İstanbul Adliyesi 

Aile Mah.Uzmanı

Neşe Doğan Yüksel    

Zaman zaman avukatların da ak-
lına bu soru gelmiştir sanırım. 
Önceden bu tür davalar ile kar-

şılaştığınızda, taraflar, tarafların yakınları, 
mahkeme sürecindeki yazışmalar v.b. 
davanın yeterince karmaşık hale gel-
mesine yardımcı olurlardı. Şimdi birde 
uzmanlar çıktı!

Türk Medeni Kanununda yapılan deği-
şikliklerin bütünlüğü içinde Aile Mahke-
melerinin kurulması girişimi önemli bir 
adimdir. Türk Hukuk Sisteminin temel 
taşlarından olan Medeni Kanun bu de-
ğişiklik ile demokratik aile oluşumunu ve 
gelişimini güçlendirmiştir. Toplumun te-
meli olan ailenin tüm süreçlerinde yaşa-
nılabilecek olumsuz olayların, çatışma ve 
sorunlarının bir uzmanlık mahkemesin-
de ele alınması ve koruyucu, önleyici ve 
geliştirici yaklaşımlarla karar alınmasının 
sağlanması ileri bir düzenlemedir.  Türki-
ye’de 166 Aile Mahkemesi’nde, 294 Aile 
Mahkemesi Uzmanı (Psikolog, Pedagog, 
Sosyal Hizmet Uzmanı) bulunmaktadır.

Aile Mahkemeleri kurulduktan sonra 
uzun yıllardır çalışmakta olduğum Ço-
cuk Mahkemelerinden ayrılarak Aile 
Mahkemelerinde ilk uzman olma onu-
ru ile göreve başladım. 2003 yılından 
beri İstanbul 1. Aile Mahkemesinde ça-
lışmaktayım. Bu süre içinde toplumun 

değişik kesimlerinden mesleğimle ilgili 
sayısız ve değişik sorular duydum ama 
derginizde bu makaleyi yazmam isten-
diğinde aklıma en uygun başlık olarak 
bu soru geldi; Nereden çıktı Aile Mahke-
melerindeki bu uzmanlar?

Aile Mahkemeleri’nde Uzmanlardan; bo-
şanma, velayet, velayet hakkı kendisinde 
olmayan ebeveynin çocuğu ile kişisel 
ilişkinin düzenlenmesi ve evlat edinme 
davalarına ilişkin görüşlerine başvurul-
maktadır. Hakkında rapor yazılmak su-
reti ile görüş istenilen dosyalar; hakimin 
takdiri, hakimin taraflara teklifi, tarafların 
kendi istekleri veya taraf vekillerinin ta-
lepleri üzerine gönderilmektedir. 

Birliktelikler yasallaşmadan yani evlen-
meden önce başlayıp, yasal olarak sona 
erdirilmeden önce bitebiliyor! 

Bir restorandaki evli çiftleri evli olmayan-
lardan nasıl ayırt edebiliriz? Herhalde, 
birbirleriyle konuşmayanlar evli çiftlerdir 
diyeceksiniz! Oysaki eşler de konuşurlar 
ve bunu sık biçimde yaparlar. Birçoğu; 
alışverişe gitme, hastalıklarla ilgilenme, 
arabayı tamirciye götürme veya çocuğu 
okuldan almak için yapılması gereken 
mantıklı konuşmaları gün içinde defalar-
ca gerçekleştirmektedir. Oysa ilişkilerinin 
ilk dönemlerinde durum nasıldır? Birbiri-

lerinin sözcüklerine tutunma, telefonda 
saatler boyu konuşma, birbirlerinin hika-
yelerini, onun her anlattığını pür dikkat 
dinleme... Yani başlangıçta paylaşılan 
şeylerle doludurlar. Dinlerken sadece 
hikayenin içeriğini değil onu anlatan 
kişinin coşkusunu, ilgisini de içlerine çe-
kerler. Peki, zaman geçtikçe ve artık tüm 
hikayeler paylaşıldığında, gün hakkında 
dahi konuşmak için çok çaba gerekti-
ğinde, yalnızca eve gelmek ve rahatla-
mak istendiğinde, anlatacak daha fazla 
hikaye olmadığı hissedildiğinde, ilişkinin 
heyecanı bittiğinde, bu insanı tanıma ar-
zusu artık birbirini motive etmediğinde 
neler olur? 

İlk günler sevgi sözcükleri, hoşgörü, 
birbirini incitmemek için özel çaba gös-
terirken, saygıyı koruyarak geçerken, 
zamanla; flört döneminde var olup gör-
mezden gelinen konular rahatlıkla or-
taya konmaya başlıyor, onu kırmaktan, 
incitirim korkusu ile söylemediklerini 
söylemekten sakınmaz oluyor, birbirini 
koruyup kollamayı bırakıp, güç savaşı, 
hayal kırıklıkları yaşanıyor… Çünkü ‘ha-
yallerde boşanmanın yeri yok…’ 

Ama boşanmak da var…

Boşanmanın ilk evresi uzun yıllar sürebi-
len “duygusal boşanmadır’. Bu dönemde 
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eşler ilişki ile ilgili heyecan kaybı yaşıyor. 
Fiziksel olarak birlikte olsalar da duygusal 
ayrılık gelişir. Çatışmalar ‘bir gün çözülür’ 
beklentisi ile erteleniyor. Bitirme-devam 
etme kararı bu dönemde alınır. Duy-
gusal hattaki çatışmalar başka alanlara 
(özellikle para- cinsellik konusuna) kayı-
yor. Özellikle cinsellik ilk etkilenen alan. 
Duygusal olarak eş kaybı vardır. Büyük 
kentte yaşamak, çocuğu olmamak, aile 
arkadaş desteği olmamak, evliliğin ba-
şında olmak yas sürecini ağırlaştırıyor. 
Birbirini değişmekle itham ederler. Ama 
duygusal olarak bir uzaklaşma ve ya-
bancılaşma yaşarlar. Hatta öyle bir an 
geliyor ki evlilik bağını kendi bireysel 
gelişimine ayak bağı olarak görüyorlar. 
Kendilerini çok depressif, yenilgiye uğ-
ramış, başarısız, sıkıntılı hissedebilirler. 
Çatışmalar öyle noktalara geliyor ki buz 
dağının altında kalan sorunlar, duygular 
görülmüyor. Ama gerçek çatışma konu-
su olmayan konularda, örneğin maddi 
yaşam olaylarında yoğunlaşıyorlar. “Ya 
bu iş bitecek, yada biz bu çatışmalarla 
baş etmeyi öğreneceğiz” diyorlar.

Karar alınıp mahkemeye gelindiğinde, 
yani yasal boşanma sürecinde, özel ha-
yatın olmadığı, ‘mahremiyet kaybı” yaşa-
nıyor. Olayların kendileri dışında geçtiği-
ni düşünüyorlar. Yaşamlarının mahrem 
yanları gözler önüne seriliyor. Bu travma-
tik süreç Mahkemedeki savaşlar, kontrol 
kaybı mahremiyetin ortadan kalkması 
hislerini artırıyor. Boşanmanın yasal süre-
ci ne kadar uzarsa, travma etkisi o kadar 
artıyor. Taraflar için; boşanma kararını 
verdikleri anda yasal sürecin çabuk bit-
mesi önem taşıyor.

Ekonomik boşanma ise finanssal bir ayrı-
lık. Burada mal paylaşımı sırasında ciddi 
çatışmalar olabiliyor. Bazen rasyonel bir 
paylaşımda bile işin sürüncemede bıra-
kıldığını, yokuşa sürüldüğünü, kavgalar, 
tartışmalar çıktığını görebiliyoruz. Böyle 
çiftlerde genellikle henüz duygusal bo-
şanma, hesaplaşma bitmemiş oluyor. 
Çatışmalarda birbirlerinin canlarını nasıl 
acıtacaklarını çok iyi biliyorlar. Bir yandan 
mahremiyeti korumaktan bahsederken, 
diğer yandan ‘kirli çamaşırların dökül-
mesi, ipliğin pazara çıkarılması’ ortalıkta 
kol gezebiliyor. Çeşitli sebeplerle boşan-
manın gerçek sebepleri gizli kalabiliyor. 
Oysaki tarafların boşanmanın hangi sü-
reci içinde mahkeme karşısına çıktıkları 
bilinememektedir. 

İşte Aile Mahkemesi Uzmanı, eşlerin bo-
şanmanın hangi aşamasında olduğunu 
tespit etmektedir…

Aile Mahkemesi Uzmanları aracılığı ile 
eşlerin evlilik birliğinden doğan yüküm-
lülükleri konusunda eşlerin uyarılması 
ve gerektiğinde uzlaştırılmaları evlilik 
birliğini koruma yönünden önemli bir 
düşüncedir. Koruyucu ve önleyici yak-
laşım açısından doğru olan bu çabanın 
hakim, uzmanlar ve eşler arasında nasıl 
işleyeceği net olarak açıklanmalı, hakim 
bu işleme karar vererek aileyi uzmanlara 
yönlendirmelidir. Bundan sonraki süreç; 
Uzmanların mesleki çalışmalarıyla geli-
şen bir uygulama süreci olarak düşünül-
melidir. 

Aile Mahkemeleri Uzmanlarının rolü 
nedir? 

Aile Mahkemelerindeki uzmanların gö-
revleri Yasanın 5., 6. ve 7. maddelerinde 
tanımlanmıştır. Özetle;

•	 Eşler arasındaki uyuşmazlık nedenle-
rinin tespit edilmesi,

•	 Küçükler hakkında koruyucu, eğitici 
ve sosyal önlemler alınması 

•	 Eş ve çocukların karşı karşıya oldukla-
rı sorunların tespiti-sulh ile çözümü-
nün sağlanması... 

Bu amaçla uzmanlar belirlenen gün ve 
saatte eşlerle bireysel ve birlikte, varsa 
çocuklar ile de bireysel görüşmeler yap-
makta, düzenledikleri rapor ile hakimin 
karar verme sürecinde görüş bildirmek-
tedir.

Bu sürecin en önemli bölümünü oluştu-
ran görüşmelerin içeriği hakkında ve giz-
liliği ilkesi ile bu sırada yaşanan uzlaşma 
kavramından bahsetmek istiyorum…

Görüşmeler

Bireysel görüşme; 

Görüşmeler, Uzmanın kişi ve çocuklar ile 
amatörce konuşmalar yaparak ve ken-
di sağduyusuna güvenerek öğütlerde 
bulunarak bir araya gelmelerini sağla-
maya çalıştığı bir ortam değildir. Ailenin 
bir üyesinde ortaya çıkan ya da birkaç 
üyenin birlikte yakındıkları belirtinin/
sorunun konuşulup, dile getirilmesiyle, 
herkesin artık sorunu bildikleri ve ken-
diliğinden çözebilecekleri sanılan bir ze-
minde değildir. Görüşmeleri yürütmek 
ve amacına uygun olarak sonuçlandır-
mak donanım, eğitim ve deneyim ge-
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rektirmektedir. Yaşam koşullarını görmek 
ve gözlemlemek, ailenin kurulma özgeç-
mişinden, yaşadıkları dönemsel sorunla-
ra kadar öykülerini dinleme ve anlama 
sorumluluğu taşımaktadır. Gözlem, etki-
leşim ve teşvik etme rolleri görüşmenin 
önemli sorumluluklardandır. 

Eş ve çocuklar uzman ile yapılan görüş-
melerde; duruşma ortamının dışında, 
duygu, düşünce, istek ve beklentilerini 
uzman odasının ve kendine ayrılan uzun 
zamanın rahatlığı ve güveni içerisinde 
içinden geldiği gibi dile getirebilme fır-
satı bulmaktadırlar. 

Buna rağmen tüm seanslarda olduğu 
gibi görüşmelerimizde sonuç almamızı 
engelleyen, bizi yanıltan davranış, tepki 
yada söylemlerle karşılaşabilmekteyiz. 
Gözle görülebilir davranışlar ve geliş-
meler objektif olarak dıştan incelenebil-
mektedir. Ancak zihinde meydana gelen 
olaylar, duygular, iç yaşantılar da önem-
lidir. Bunlar doğrudan doğruya başkası 
tarafından gözlenemez, kısmen bede-
ne yansır. Bu öznel yaşantılar doğrudan 
doğruya olmasa bile bedene yansıdığı 
ölçüde (dolaylı olarak) incelenebilir. An-
cak kişi istediği zaman bu iç duyuş ve 
düşüncelerini geniş ölçüde gizleyebilir. 
Ayrıca aynı belirti her zaman aynı duy-
guları yansıtmayabilir. Örneğin soğuk-
tan, korkudan veya öfkeden titreyebiliriz. 
Bu nedenle dış gözlem yolu ile her za-
man doğru bilgiler edinmemiz mümkün 
olmayabilir. Böylece bireyin sadece göz-
lenen davranışlarını inceleyerek onun 
iç yaşantısı hakkında sonuçlara varmak 
yanıltabilir. Kıskanmak, hoşlanmak ve 
kederlenmek gibi duyguların en önem-

li niteliği öznel oluşudur. Bunlar ancak 
insanın kendisi tarafından doğrudan 
doğruya incelenebilir. Bundan ötürü iç 
yaşantıları incelemek söz konusu ol-
duğu zaman neler duyduğunu insanın 
kendisine sormak bir araştırma yoludur. 
Bu tür içsel olaylara ilişkin en geçerli bilgi 
kaynağı kişinin kendisidir. Bireyin ken-
di kendini incelemesi iç gözlemdir. İç 
gözlem metoduna bazı itirazlar elbette 
bulunmaktadır. Objektif ve bilimsel so-
nuçlara varabilmek için bir olayın birçok 
kimseler tarafından görülüp incelenme-
si gerekir. Oysa iç gözlemde inceleyen 
ve incelenenin aynı kişi olması bu yolla 
elde edilen bilgilerin sonuçlarına gölge 
düşürmekte, yeterli sayılmamaktadır. Ay-
rıca iç yaşantıları için bilgisine başvurdu-
ğumuz kişi isterse bizi aldatabilir. Dolayı-
sıyla bu eleştirmenin haklı yanları vardır. 
Ancak bazı önlemler alınabilir. Örneğin 
uzman, mesleki yöntemler kullanmak 
sureti ile güven ortamını sağlayarak kişi-
nin içinden geçenleri aktarmasını sağlar. 

Görüşmeye başlarken tanışma, uzma-
nın açıklama ve bilgilendirmesi önem 
taşımaktadır. Görüşmenin amacı, süresi, 
sınırları, riskleri konusunda bilgilendirme 
yapılmakta, uzmanın ve görüşme yapı-
lan kişinin karşılıklı beklentileri ve özel-
likle gizlilik hakkı ve gizliliğin anlamı gibi 
tüm gerekli ayrıntılar açıklanmakta, gizli 
bilginin başkaları ile paylaşılmayacağı 
konusunda anlaşma sağlanmaktadır. 
Ayrıca ortamın taraf olma ve çekişme 
ortamı olmadığı anlatılmakta, isteksiz-
likleri durumunda özü ve kapsamı hak-
kında bilgi verilerek, reddetme hakkının 
sonuçları konusunda aydınlatılmaktadır. 

Görüşmeler eşlerin kendilerini, ilişkileri-
ni, evlilik birliğini gözden geçirme fırsatı 
sağlamakta, farkında olmadıkları pek çok 
ayrıntıyı görebilmektedir. Bu noktada 
görüşmelerin birden fazla yapılabilmesi 
ihtiyacı da doğabilmektedir. 

Görüşme süreci sadece geçmişte ya da 
dış dünyada olup bitenlerin konuşulma-
sı ve analiz edilmesinden ibaret değildir. 
En az bunlar kadar, uzman-görüşme 
yapılan kişi ilişkisinin konuşulması da 
önemli ve değerlidir. İki kişi arasındaki 
etkileşim, görüşme yapılan kişinin kendi 
kişilerarası yaklaşım stilinin farkına var-
masına fırsat verir ve görüşme odası, dış 
dünyanın minik bir temsilini oluşturur. 
“Şimdi ve burada yaşananlar”dan yola 
çıkarak “o zaman ve orada” yaşananları 
anlamlandırmak mümkün olur. Bu ne-
denle görüşme süreci yalnız uzmana ko-
nuşmak, uzmandan yardım almak değil, 
görüşme yapılan kişilerin kendisini açık-
lıkla ortaya koyabileceği ve bunun için 
cezalandırılmayacağı bir güven ilişkisi 
kurmaktır.

Fakat görüşmelerde; eşler Uzmana ak-
tardığı bilgileri Mahkemede aleyhine 
delil olarak kullanılabileceği olasılığını 
düşünebilmektedir. Bu nedenle içinde 
bulunduğu, hissettiği gerçek duygu ve 
düşüncelerini, var olan durumu oldu-
ğundan -yani mutlak gerçekten- daha 
iyi yada daha kötü göstermek çabası içe-
risine girebilmekte, ayrıca diğer eşin ileri 
sürdüklerini reddederek karalamayı ter-
cih edebilmektedir. Tüm bunlara bağlı 
olarak Uzmanı düzenlediği raporda, taraf 
tutmakla, objektif olamamakla, muhbir-
laf taşıyan kişi olarak algılayabilmektedir. 
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Bu nedenle avukatlardan; ‘müvekkillerini 
uzman ile yapacakları görüşmenin mes-
leki etik ve gizlilik ilkesi çerçevesinde 
yapılacağı, uzmana güvenmeleri gerek-
tiği ve kendilerine objektif yaklaşılacağı 
konusunda’ bilgilendirmeleri yönündeki 
isteğimizi de burada yeri gelmişken ifa-
de etmek isterim. 

Eşler ile birlikte görüşme;

Eşlerin birlikte görüşmeyi kabul etme-
leri gerekmektedir. Görüşmelerin her 
aşamasında duygu ve düşüncelerin 
anlatılmasını sağlamak gerekmektedir 
demiştik. İşte bireysel görüşmedeki gibi 
birlikte görüşme sırasında da eşlerin ken-
dini, ilişkisini ve evlilik birliğini gözden 
geçirmesi, fark etmesi tekrar ele alınmış 
oluyor. Birlikte görüşme tarafların duygu 
ve düşüncelerini birbirlerine karşı ifade 
etmesi için uygun bir ortamdır ve bu 
ortamın değerlendirilmesi, amacına uy-
gun kullanılması önemlidir. 

Eşler birbirine değişmesini istediği nok-
taları, beklentilerini, planlarını, duygu ve 
düşüncelerini ifade etmektedir. İfadele-
rinin altındaki anlamı ve gerçekten ne 
söylediğini bulmak ve tüm bunları eş-
lerin birbirlerinden duymasını sağlamak 
önem taşımaktadır. Çünkü çatışmada 
kişinin kendi doğrusu vardır ve diğer kişi 
bunu açıklanan şekliyle anlayabilmiş mi-
dir, bakmamız gereken nokta budur. 

Birlikte görüşmede eşler, evlilik birliği 
içerisinde kurdukları ilişki biçimlerini ve 
içinde bulundukları boşanma süreci-
nin hangi sürecinde olduklarını ortaya 
koymaktadır. Aralarındaki iletişim soru-

nunun varlığı ve anlaşmazlığın şiddetli 
olması halinde ve eşlerden birinin domi-
nant olması gibi durumlarda görüşme 
kilitlenebilekte, iki tarafın birbirini kabul 
edebileceği noktaya gelebilmek zaman 
almakta, birden fazla görüşme yapılması 
gerekebilmektedir. Bu nedenle görüş-
melerin; tarafların istekleri de göz önün-
de bulundurularak, uzman tarafından 
belirlenen yeterli sayı ve sürede olması 
önem taşımaktadır Dolayısı ile bir uz-
manın değerlendirebileceği dosya sayısı 
sınırlıdır. 

Gizlilik;

Uzmanlar eşlerle, mesleki sorumlulukla-
rını göz ardı etmeden, eşlerin ve çocuk-
ların gereksinimlerini esas alarak, onlara 
zarar vermekten kaçınarak, saygı, güven, 
gizlilik ve özel hayatın korunması, elde 
edilen bilgilerin sorumlu bir biçimde 
kullanılması temeline dayalı ilişkiler kurar 
ve sürdürür. Elde ettiği bilgilerin gizliliği-
ni mesleki zorunluluklar hariç saklamak 
zorundadır. Her durumda elde ettiği 
gizli bilgiyi, istenen amaca ulaşmak için 
gerekli olduğu ölçüde açıklamalı, sade-
ce açıklama yapılması gereken konu ile 
doğrudan ilgili bilgiyi vermelidir. 

Burada gizlilikle ilgili mesleki etik ilkeleri-
mizden birkaçından bahsetmek isterim;

•	 Psikolog, çalışması boyunca hizmet 
verdiği kişi ve kurumlardan edindiği 
bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

•	 Psikolog görüşme yaptığı kişiye giz-
lilikle ilgili sınırları belirtir. Psikolojik 
faaliyetler sonucunda toplanan bil-
gilerin ileride ne şekilde kullanılabi-
leceğini bildirir. 

•	 Gizliliğin sınırları, koşulların uygun ya 
da olası olmadığı durumlar dışında 
mesleki ilişkinin başında açıklar.

•	 Psikolog, elde ettiği gizli tutulması 
gereken bilgileri, gerekirse; isim ve 
ayrıntıları saklı tutarak, sadece bilim-
sel ya da profesyonel amaçlar için 
profesyonel kişilerle paylaşır, hizmet 
verdiği kişilerle mesleki ilişki içinde 
elde ettiği özel bilgileri medyaya 
açıklamaz, kendisinden psikoterapi 
hizmeti alan kişilerin medyada teşhir 
edilmesine göz yummaz. Psikolog, 
yazılı ve sözlü raporda, süpervizyon 
sırasında ve konsültasyonlarda sade-
ce iletişimin amacına uygun ve ge-
rekli bilgiyi vermekle yetinir. 

•	 Psikolog kişiye özgü özel bilgileri, o 
kişi ya da kurumun ya da velayet sa-
hibinin iznini aldıktan sonra ilgili yet-
kililere verebilir.

•	 Gizlilik ilkesi, sadece kişinin kendine, 
psikologa ve diğer insanlara yöne-
lik bir zarar vermiş ve/veya verecek 
olma durumu söz konusu ise ve 18 
yaş altı çocuk veya ergen olduğu, ce-
zai ehliyeti olmayan yaşlı veya özür-
lü olduğu her türlü kötüye kullanım 
durumlarında göz ardı edilebilir.

Görüşmelerde neyi aramaktayız, yani 
yargıç bizden neyi tespit etmemizi iste-
mektedir?

Aile Mahkemesi Uzmanının görevi uz-
laştırmak mıdır?

İletişimin amacı uzlaşmak değil, anla-
maktır. Uzlaşmak aynı noktada anlaş-
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maktır ve bazen uzlaşma çatışmadan 
daha zarar verici de olabilir. Eşler arasın-
daki en büyük sorunun uzlaşamadıkla-
rını kabul etmek olduğunu görüyoruz. 
Anlaşmak için, hem koşulları hem de  
karşı tarafı anlamak gerekir. Anlaşama-
dıkları nokta nedir? Birbirlerini anlamak-
ta güçlük çekmekteler. Örneğin kadın er-
keğin onun için yaptıklarını görmezden 
gelip yapmadıklarından yakınır erkek ise 
yaptıklarının taktir edilmediğini görerek 
sevilmediğini düşünür. Kadın onun dav-
ranışlarını düzeltip sanki çocukmuş gibi 
neler yapması gerektiğini söyler, erkek 
beğenilmediği için sevilmediğini düşü-
nür. İnsanlar içgüdüsel olarak hep kendi 
istediklerini verdikleri için, aşk sık sık ye-
tersiz kalabilir. Kadının ihtiyaçları sevgi, 
ilgi görmek, anlaşılmak vb. olduğundan 
erkeğine de otomatik olarak bolca ilgi ve 
anlayış gösterir. Erkek açısından bu ilgi, 
sanki eşi ona güvenmiyormuş izlenimini 
verir. Onun temel gereksinmesi ilgi de-
ğil, güvendir. Erkek ilgisine olumlu tepki 
vermeyince kadın verdiği desteği ne-
den onun taktir etmediğini merak eder. 
Erkek de doğal olarak kendi türünde 
sevgi vermektedir, oysa kadının ihtiyaç 
duyduğu bu değildir. Kadınlar dinlenil-
mediği, erkeklerse kadının bu çabalarını 
kendisini değiştirmek istendiği şeklinde 
algılıyor. Değişim korkutucu olduğu için 
de diyor ki, “beni değiştiremezsin”. Böyle-
ce eşler birbirinin gereksinmelerini karşı-
lamakta yetersiz bir kısır döngü içerisine 
sıkışıp kalabilmektedir. Erkek ve kadının 
farklı olması korkutmamalı, bu farkla bü-
yümeyi öğrenmeliyiz. Farklı olmak eşit 
olmamıza aykırı değil. 

İletişim sürecinde bir mesajın ardından 
hangi mesajın geldiği önemlidir. Örne-
ğin bir anlaşmazlık sırasında erkek “karım 
dırdır ediyor, söyleniyor, ben de kulak-
larımı tıkayıp bir köşeye çekiliyorum ve 
gazetemi okuyorum”. Kadın ise durumu 
“kocam beni hiç dinlemiyor, sorunlarla 
ilgilenmiyor, kayıtsız bir şekilde gazete-
sini okuyor, ben de onunla konuşabil-
mek için durmadan söylenmek zorunda 
kalıyorum” şeklinde açıklamaktadır. Bu 
örnekte erkek de kadın da kendi davra-
nışlarını ve yaşadıkları çatışmalı durumu 
bir neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde yo-
rumlayarak “bunlara sen neden oluyor-
sun” mesajını vermekteler.

Uzlaşma çabalarına, her iki taraf/eş ken-
disi için en iyi sonucu almak için başlar 
ama egemen anlaşma ve uzlaşma stra-
tejisi, karşı tarafın üzerinden buldozer 
gibi geçmektir. Tüm stratejiler rakibi kö-
şeye sıkıştırıp onu kayıtsız şartsız teslim 
almak üzerine kurulur. Bir konuda anlaş-
mak için yapılan uzlaşma görüşmelerin-
de bizim için ideal sonuç masaya oturup 
tüm isteklerimizi karşı tarafa dikte ettir-
mektir diye düşünülmektedir. Çünkü uz-
laşma, yenilgi hatta teslimiyet gibi gelir. 
Eşler uzlaşmak için bir ödün verdiğinde,  
arkasından yeni  ödün isteklerinin gele-
ceğini, ‘elimi verdiğim kolumu kaptıraca-
ğım’ diye düşündüklerini görmekteyiz. 
Oysa uzlaşma eşitlerin diyalogu ile ger-
çekleşir. Karşı tarafın kişiliğine ve hakla-
rına saygı duymadan uzlaşmak zordur. 
Karşısındaki kişinin en az kendisi kadar 
saygıdeğer ve akıllı olduğunu kabul et-
meyen kişi uzlaşamaz. Kırıp sonra sarma 
yöntemi ile ulaşılan geçici çözümler ve 

uzlaşmalar ancak kısa bir süre yararlı olur. 
Bir süre sonra sorun, daha ağırlaşmış ola-
rak tekrar gündemin ilk sırasına oturur. 
Gerçek uzlaşmalar, tüm çelişkiler ortaya 
konduktan ve sorun her yönüyle tartışıl-
dıktan sonra ortaya çıkabilir.

Görüşme sırasında işe bitmemiş duygu-
lar, yargılar ve önyargılar da karışabilir. 
Zafer duygusuna duyulan açlık ve kısmi 
başarıların verdiği sarhoşluk duygusu, 
uzlaşma masasını tezlerin ve görüşlerin 
değil kişiliklerin çarpıştığı bir arenaya 
dönüştürebilir. Uzlaşma sürecindeki bu 
psikolojik dalgalanmaların pozitif bir şe-
kilde yönetilmesi anlaşmaya varılmasına 
katkıda bulunur. Geçmişin çelişkilerini ve 
kinlerini bir tarafa bırakıp, kendi ve çocu-
ğunun yararı için uzlaşmak, geleceğe 
yönelik bir zihniyetle mümkün olur. 

Birlikte görüşme bölümünde; ‘eşler bir-
birine değişmesini istediği noktaları, 
beklentilerini, planlarını, duygu ve dü-
şüncelerini ifade etmektedir, ifadelerinin 
altındaki anlamı ve gerçekten ne söyle-
diğini bulmak ve tüm bunları eşlerin bir-
birlerinden duymasını sağlamak önem 
taşımaktadır, çünkü çatışmada kişinin 
kendi doğrusu vardır ve diğer kişi bunu 
açıklanan şekliyle anlayabilmiş midir, 
bakmamız gereken nokta budur.”’ de-
miştim... İşte uzman, eşlerin kendi ve di-
ğerleri hakkında düşündüğü/hissettiği/
gördüğü şeyleri uygun ifade biçimleri ile 
açıklayabilmesini sağlamaktadır. Eşlerin 
bireyselliğe saygının var olduğu bir bü-
tün içinde; kararlarını güç yerine birbirini 
anlama ve aralarında anlaşma sağlaya-
rak gerçekleştirmeye çalışmasını sağla-
mak, birbirlerini dinlemeleri, anlamaları, 
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görüşlerine saygı duymaları ve hatta 
bu doğrultuda boşanma kararı almaları 
da uzlaşmadır...Bu doğrultuda, evet Aile 
Mahkemesi Uzmanlarının bir görevi de 
uzlaştırmaktır.  

Uzmanlar, eşlerin evlilik birlikteliğinin 
bitip bitmediğini mi belirlemeye çalışı-
yor…

Uzmanın görevi ve amacı görüşme ve 
rapor sürecinde eşlerin kusur oranını ve 
hatasını belirlemek değildir. Genel an-
lamda Uzman, eşlerin evlilik sürecinde;

· Yaşadıkları olay, sorun ve çatışmalar 
ile boşanmak isteme veya istememe 
sebeplerini ortaya koyar, bu konularda 
eşlere “farkındalık” kazandırma, tarafsız 
ve önyargılardan uzak bir ortamda iliş-
kilerini değerlendirme imkanı sunarak 
bunlara ilişkin değerlendirme yapar. 

· Birbirini tamamlamalarında ve bütün-
leşmelerinde uyum/uyumsuzluk yaşayıp 
yaşamadıklarına, yani karı koca arasında 
iletişimi ve/veya iletişim bozukluğuna, 
birbirlerini anlamalarının, dinlemelerinin 
engellenip engellenmediğine, bu duru-
mun aralarında gerekli olan eşduyumu, 
esnekliği, hoşgörüyü, özveriyi ortadan 
kaldırıp kaldırmadığına, evliliğe uyumu 
sağlayan davranışların oluşmasını zorlaş-
tırıp zorlaştırmadığına ve

· Birbirleri tarafından beğenilme, destek-
lenme, ödüllendirilme, sevilme, önem-
senme, güvenme, onurlandırma, evlilik 
birliğinden beklentisine yanıt alıp ala-
mama durumuna, yani beklentilerinin 
örtüşüp örtüşmediğine bakar. 

•	 Birbirlerine olan sevgisi mi bitti? Yok-
sa birbirlerine kızgınlar mı? 

•	 Tüm olasılıklar tükenmiş midir? De-
nenmiş midir?

•	 Eşlerin ihtiyacına göre eşlere alterna-
tifler gösterebilir fakat kararı eşlere 
bırakır.

Sık sorulan sorulardan biri hangi taraf 
terk ediyor. Bunu tespit etmek o kadar 
kolay ve çabuk olmuyor. Eşlerden hangi-
sinin duygusal, bedensel ve yasal ayrılığa 
çanak tuttuğunu ölçmek zor. Tartışmalar 
sona erip, gözyaşları kuruyunca bazen 
taraflar kendileri bile kimin kimi terk et-
tiğini bilemeyebiliyor.

Eşler Uzmanın karşısına geldiğinde han-
gi noktadadır… 

Birbirlerine olan sevgisi mi bitti? Yoksa 
birbirlerine kızgınlar mı? 

Başlangıçlar, farkındalıkların en taze, en 
dokunaklı ve en önyargısız olduğu du-
rumlar olduğu için başlangıç aşaması 
büyük önem taşımaktadır. Her kişi farklı 
ve özgün bir başlangıç yapar. Varoluşsal 
bir karşılaşmanın reçetesi olamayacağı 
ve kişinin fenomenolojisine saygı duy-
mak her şeyden önemli olduğu için en 
anlamlı başlangıç noktası, kişinin bu-
lunduğu noktadır.  Altta yatan anlam 
ne olursa olsun kişiye ait tüm yaşantılar 
“gerçek”tir.

Kişinin yaşamında bilgi verebileceği ne 
kadar zengin veri olursa olsun, kişinin 
gerçeği, o anda farkında olduğu kadar-
dır ve bu nedenle “farkındalık”  her şeydir 

ve kişinin bilinç akışı içindeki yaşantıla-
rını nasıl organize ettiği, anlamlandırdığı 
ve yorumladığının araştırılması önem-
lidir. Uzman bu nedenle kişinin müm-
kün olan tüm bilgi aktarımını vermesini 
sağlamaya çalışır. Kişi, farkındalığı ölçü-
sünde seçim yapma ve değiştirme öz-
gürlüğünü yakalayabilir ve farkındalığı 
ölçüsünde yaşantısal sorumluluk ve ka-
rar alabilir.

Başağrısı denildiğinde bunun ne demek 
olduğunu hepimiz biliriz, ama hiç biri-
mizin başağrısı birbirine benzemez. Bu 
nedenle ilacı ya da çaresi de kişiden ki-
şiye değişir. Depresyon, panik atak, sos-
yal fobi gibi günümüzde popüler olmuş 
tanılar da bizlerde, bazı psikolojik sorun-
ların herkes tarafından aynı şekilde ya-
şandığı ve çözümlerinin de aynı olduğu 
izlenimini yaratabilmektedir. Bu yanılgı, 
en çabuk ve hazır çözümler bekleme-
ye yol açabilmektedir. Oysa yaşadığınız 
deneyimlerin belli isimleri olsa da onu 
yaşayış biçiminiz sadece kişiye özeldir 
ve yalnızca sorunları değil, kişisel tarihi, 
yılların ürünü olan kişiliği de bunlar çok 
değerlidir. Başlangıçta bir süre çözüm 
üzerinde değil, anlama, tanımlama ve 
farkındalık uyandırma üzerinde çalışı-
lır. Farkındalık, puslu bir görüntünün 
netleşmesi, loş bir köşenin gün ışığına 
çıkması gibidir. Değişimi (gelişimi) bir 
dalgaya benzetirsek, her farkındalık bu 
dalganın içindeki bir su damlasıdır. Tek 
başına yetersiz, ama çok değerli.. O dam-
la olmadan o dalga oluşmayacaktır...Uz-
man aracılığı ile eşlerin farkındalığının 
arttırılması sürecini yargılama sürecinin 
akışını kolaylaştırıcı ve netleştirici rolünü 
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göz ardı etmek mümkün değildir...

Yargılama sürecinde eşlerin inanç siste-
minde değişmeler olmuştur. Güvensiz-
lik, kızgınlık, öfke, haksızlığa uğramışlık 
gibi duygular çoğunlukla uç sözcükler, 
bitmemiş duygular ile ifade edilmekte-
dir. Ve en önemlisi ‘önleyebilirdim, ön-
leyemedim’ gibi kendini suçlama yolu 
ile ve kendini dış dünyaya doğru yönel-
teceğine kendine yöneltebiliyor...Ya da 
örneğin kocası aldattığı zaman kocasına 
değil aldattığı kadına yöneliyor, bir şekil-
de hedefini şaşırabiliyor. 

Kişinin bilinçsel düzeyini mutlaka he-
saplamamız gerekiyor yani kişi hangi 
noktadadır? İçinde bulunduğu durumu, 
duygularını yakalamak önemlidir. Bu 
aşamada empati, yani onun gözünden 
bakabilme en önemli koşuldur. Hikaye-
nin onun gözünden nasıl yaşandığını, 
nasıl algılandığını anlayabilmektir. Diğer 
bir koşul ise olumlu kabul. Olumlu kabul 
demek onu onaylamak, onunla aynı fi-
kirde, aynı görüşte olmak anlamına gel-
memekte, yaşadıklarının uzman tarafın-
dan kabul edildiğini kişiye göstermektir. 
Kişiye anlaşıldığını hissettirerek, kabul 
ettiğimizi ona iletmemiz gereklidir. Bu 
belirleme sırasında; eşlerin uzman tara-
fından anlaşıldığını hissetmeleri elbette 
kendilerini iyi hissettirmekte, fakat bu-
nun uzmanı etkileme, kendisinin lehine 
bir değerlendirme inancı taşımakla ile 
karıştırdığını görmekteyiz...Uzman ra-
porunda değerlendirmenin kendi iste-
ği gibi olmaması halinde hayal kırıklığı 
yaşamakta ve uzmana yönelik kabul 
edilmez iddialar ileri sürmeye yönelte-
bilmektedir. Oysaki uzman eşlerin/ta-

rafların tarafı değildir.... Bu nedenle yine 
avukatlardan; ‘müvekkillerini uzmana 
güven duymaları, kendilerine objektif 
yaklaşılacağı ve bu nedenle duygu ve 
düşüncelerini içlerinden geldiği şekilde 
ifade etmeleri konusunda’ bilgilendir-
meleri yönündeki isteğimizi tekrarlamak 
istiyorum.

Uzmanla yapılan görüşmelerle farkın-
dalık düzeyi arttığından, eşler ilişkilerini 
ve aldığı kararı yeniden gözden geçirme 
olanağı bulmaktadır. Dolayısı ile eşle-
rin şikayetleri, boşanma/boşanmama 
sebepleri ayrıntılandırılıyor...Eşlerin ge-
nel şikayetlerinden bazıları; ilgi, destek, 
anlayış görmemek, dayanışma içinde 
olmamak, olamamak, sevgi, sevinç ve 
mutluluğu paylaşamamak, bütünleşme 
gereksiniminin karşılanmaması, davra-
nışlarını dengeleyip, düzenleyememeye 
bağlı tartışmalar, anlaşamama, birbirini 
eleştirme, iletişim kuramama, güven du-
yulmayan eş, doyumsuzluk, mutsuzluk, 
birlikte geçirilen zamanın giderek azal-
ması. En önemlisi kısır bir döngü şek-
linde süre giden etkileşim örüntülerine 
hapis olduklarını bu süreci uzun süreli ve 
sürekli yinelenerek yaşadıklarını görüyo-
ruz... 

Çocuğum var, tüm bunları onun için ya-
pıyorum...

Güzel bir ilişki kurmak zordur .. Ama gü-
zel bir ilişkiyi korumak çok daha zordur.. 
Çünkü ilişkiler de tıpkı insanlar gibi za-
man içinde bir kimlik kazanırlar ve kendi 
öykülerini yaratırlar. İşte bu yüzden ba-
zen, ilişkilerimiz istemediğimiz şekilde 
gittiği halde, birşey yapamadığımızı, 

kontrolün elimizden kaçtığını ve çaresiz 
kaldığımızı hissedebiliriz. Çoğu zaman, 
ilişkideki herkes tek başına “yeterince iyi” 
olmasına karşın, ilişki “yeterince iyi” ola-
mamaktadır.. Tıpkı, dünyanın en iyi mü-
zisyenlerinden oluşan bir orkestranın, 
dünyanın en iyi orkestrası olamaması 
gibi.. “Bütün”, kendisini oluşturan par-
çaların toplamı değildir.. O artık başka 
birşeye dönüşmüştür..Bu yaklaşım doğ-
rultusunda, kişiler değil, ilişkiler üzerinde 
çalışılmaktadır. Amaç, suçlu aramak ve 
onu yargılamak değil, birlikte pişirilen 
tatsız bir yemeğin, hangi aşamalarda, 
hangi malzemelerle, nasıl tatsızlaştığı-
nı elbirliğiyle keşfetmektir. İyi olmayan 
kişiler değil, yemektir.. Belki yeniden ve 
daha farklı pişirilirse, istenilen lezzete 
ulaşılabilecektir.

Evlilik birliğinin kurulması ile, çocuğun 
dünyaya gelmesi ile ilişkilerde yeniden 
düzenlenme olduğu gibi, boşanma 
sonrası yaşamda ve çocuğun velayeti 
konusunda da eşler arasında ‘yeniden 
düzenlenme’ yapılmaktadır. Bu düzenle-
me bilinçli veya bilinçsizde yapılsa kaçı-
nılmazdır... 

Uzman çocuğun velayet hakkının ebe-
veynlerden kime ait olmasının daha uy-
gun olacağını tespit etmeye çalışılmak-
tadır. Bu durumda da yine anne baba 
ve çocuk ile ayrı ayrı ve birlikte görüşme 
yapılmaktadır. Tarafların kendi imkan-
larına göre çocuğunun beden, ruh ve 
ahlak gelişimini sağlamaya çalışmaları, 
yetiştirilmeleri, bakımı ve eğitimleri ko-
nusunda çocuğun menfaatini, yüksek 
yararını göz önünde bulundurup bulun-
durmadıkları, ihmalkar davranıp davran-
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madıkları, gereken özen ve çabayı sarf 
edip etmedikleri, sorumluluk ve yüküm-
lülüklerini yerine getirmeye, onun men-
faatini korumaya ve gelişimin tehlikeye 
düşmemesi için çaba göstermeye çalışıp 
çalışmadığı konusu üzerinde durulmak-
tadır. Uzmanın anne ve baba ile birlikte 
görüşme yapması önemlidir.

Çocuk için en ideal olanı her iki ebe-
veynin de çocukla ilgili kararlara aktif 
katılması, çocuğun sınırlama olmaksı-
zın istediği kadar her iki ebeveyni de 
görebilmesidir. Boşanma sonrasında 
ebeveynlerin sık olarak çocuk bakımı ve 
görüşmeler konusunda çatıştıkların gör-
mekteyiz. Çatışmaları çocuk üzerinden 
devam ettirerek birbirlerini cezalandır-
ma, öfkelerini aktarma yolu olarak çocu-
ğu kullanma ortaya çıkabilmektedir. 

Velayet hakkı kendisinde olmayan ebe-
veynin çocuğu ile kişisel ilişkisinin dü-
zenlenmesi sırasında da ebeveynlerin 
yeniden düzenlenme yapmaları ge-
rekmektedir. Bu konuda uzmanın anne 
babaya uygun alternatifler seçenekler 
sunması önem taşıyor. Bu noktada anne 
ve babanın çocuğunun 18 yaşına kadar 
süreci kapsayarak göz önünde bulun-
durmadıkları, yani kısa zamanlı değer-
lendirdikleri, ebeveynlerin birbirlerine 
güvenmedikleri, tek taraflı olarak kendi 
istedikleri gibi yönlendirici oldukları, de-
netledikleri, birbirlerinin haklarına saygı 
duymadıkları gözlenmektedir. Ayrıca; 
içinde bulundukları süreç hakkında ço-
cukları bilgilendirmenin ihmal edilen 
en önemli nokta olduğunu, çocuğu 
nasıl etkilediğinin farkında olamadıkları,  
çocuğu taraf tutmak zorunda bıraktık-

ları, birbirlerine karşı hissettikleri kabul 
edilmez ve bitmemiş duyguları nedeni 
ile anlaşmakta zorlandıkları, çocukları-
nı kullandıkları sık olarak karşılaştığımız 
bir tablodur ve bu nedenle ilişkilerinin 
düzenlenmesinde profesyonel yardım 
almaları gerektiğini gözlemlemekteyiz... 

Velayet hakkı kendisinde olmayan ebe-
veynin çocuğu ile kişisel ilişkisinin dü-
zenlenmesi sırasında; en önemli kriz; 
ebeveynlerin birbirine olan güvensiz-
likleri ve en önemli nokta ise; çocuğun 
ebeveynlerine duymak istediği güven-
dir...Bu nedenle çocuğun hangi günler 
görüşüleceği belirlenmeli, çocuk bu 
zamanı bilmeli ve aksatmadan görüş-
mesi sağlamaya çalışılmalıdır. Çocuğa 
‘birbirlerini terk ediyorlar, beni de terk 
ediyorlar’ endişesi yaşatılmamalı, ne-
rede kalacağı ve hangi okula gideceği 
gibi konularda kararı çocuğun görüşü 
göz önünde bulundurularak ebeveynler 
vermeli, okulu, evi, odası yaşam şartları 
olabildiğince az değiştirilmelidir.

Kişisel ilişkisinin düzenlenmesinden 
sonra velayet hakkı kendisinde olmayan 
ebeveynin çocuğu ile kişisel ilişkisinin ku-
rulması sırasında anlaşmazlık yaşanması 
halinde; Aile Mahkemesi Uzmanı, gerek 
Aile Mahkemesi gerekse İcra Müdürlük-
leri tarafından İcra ve İflas Yasası’nın 25/b 
maddesine dayanarak çağrılır. Uzmanın, 
Mahkeme kararı, taraflar veya vekilleri 
tarafından sözlü olarak çağrılması halin-
de engellerle karşılaşılmaktadır. Adli sis-
temde, adliye dışı incelemelerde ücret, 
yer ve zaman düzenlenmesi, araç temini 
planlandığı gibi “çocuk teslimi”nin de di-
ğer adliye dışı uygulamalardan sayılarak, 

aynı biçimde önceden düzenlenmesi 
gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Mü-
dürlüğünün 30/01/2006 gün ve 115 
sayılı Çocuk Tesliminde Uzman Bulun-
durulması Ve Ücret Taktiri Hakkında 
Genelgesi ile; İcra ve İflâs Kanununun 
25/b maddesinde sayılan kişilerin, sahip 
oldukları bilgi ve tecrübeyi kullanarak 
icra müdürüne yardımcı oldukları ve bu 
iş için emek ve zaman harcadıkları göz 
önüne alınmak suretiyle bu kişilerin ço-
cuğun teslim edileceği mahalle gelme-
leri için yaptıkları masraflar ile harcadık-
ları emek ve zamanın karşılığının, icra 
masrafları cümlesinden, makul ve kabul 
edilebilir bir ücret takdir edilerek karşı-
lanması belirtilmiştir.

Evlilik kadar eski olan boşanma, toplum-
ların tarihsel gelişimine göre değişen 
özellikler gösterir. Birçok eski toplumda 
erkek çocuğun dünyaya gelmesi evliliği 
kalıcı kılardı. Kadının kısırlığı ise erkek için 
haklı bir boşanma nedeni sayılırdı. İlkel 
bir yaşam süren Pueblo Yerli kabilelerin-
de kadın, kocasının ayakkabılarını evin 
eşiğine bıraktığında onu boşamış sayılır. 
Bizde ise boşanma süreci artık Aile Mah-
kemelerinden geçiyor…2003 yılından 
sonra Hukuk Mahkemelerinde yer alan 
Uzman kavramını ve Uzmanların gö-
revlerini özetlemeye çalıştım...Teşekkür 
ederim...
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ÖNLEN(-E)MEYEN 
ŞiDDET İstanbul Barosu

KHM Yürütme Kurulu Üyesi

Av. Safiye Vardarlı              

Çok boyutlu bir sorun olduğu konusunda hem fikir olu-
nan kadına yönelik şiddeti önlemekle yükümlü kamu 
görevlilerinin soruna duyarsız tutumlarına ilişkin değer-

lendirmelerden önce, gelinen noktadaki vahim tabloya kısaca 
değinmekte yarar görüyorum.

Gün geçtikçe daha fazla empoze edilen muhafazakârlık algısı-
nın da katkısıyla her alandaki toplumsal cinsiyet eşitsizliği açık 
ara kadınlar aleyhine ilerlemektedir. Kadın cinayetlerinin adeta 
domino etkisi yaratarak ülkenin tamamına yayılması, kadına 
yönelik şiddette bölge (coğrafya) farkı gözetilmediğini gözler 
önüne sermektedir.

Şiddetin “aile meselesi” olduğuna dair oluşan yaygın toplumsal 
algı halen geçerliliğini korumakta üstelik birçok kadın ya şid-
detin farkına varamamakta ya da şiddeti hak ettiğine inanmak-
tadır. 

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Yılmaz 
Esmer başkanlığında yapılan 2011 Türkiye Değerler Araştırma-
sı Sonuçlarına göre “Bazı kadınlar kocalarından dayak yemeyi 
hak ediyor” görüşüne katılanların oranı  % 30 olarak belirlen-
miştir. Araştırmaya katılan deneklerin çoğunun kadın olduğu 
bilgisi de paylaşılmıştır.

Ekonomik, cinsel ya da duygusal şiddeti kanıksayarak yaşa-
mına devam eden kadınların çoğunlukla fiziksel şiddete de 
boyun eğdikleri ancak deyim yerindeyse “bıçak kemiğe da-
yandığında” yani şiddet “cana kast” boyutuna vardığında hare-
kete geçtikleri anlaşılmak tadır. Belli ki kadınlar “boşanmış bir 
kadın olarak toplumsal yargılara karşı esaslı bir mücadeleye 
girişmek” yerine canını dişine takıp son kerteye kadar şidde-
te direnmeyi tercih etmektedir. Dirençlerinin kırıldığı noktada 
yada ciddi öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkların da, 
kanunda başvuru makamı olarak gösterilen kurumlarda çalı-
şan kamu görevlilerinin çoğunlukla aynı yargıların bekçiliğini 
yapan kişiler olmaları elbette kadınlar için güçlü bir handikap 
oluşturmaktadır.

 Çoğunlukla basın yoluyla haberdar olduğumuz kadın cinayet-
lerinin mağdurları tarafından yapılan müracaatların,4320 sayılı 
yasa boşanmış kişileri kapsamadığı için reddedilmesiyle olu-
şan adaletsiz durum yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 
büyük ölçüde bertaraf edilmiş olacaktır. 

Cansız bedeniyle diğer kadınlara meşale olan Ayşe Paşalı cina-
yeti ne yazık ki en acı örneklerden biridir.

Kamu Görevlilerinin Yükümlülüğü;

Beni öldürdüler anne

Çeyizim sandıkta kaldı

Hayalimde düğün alayı, halaylar

Beni öldürdüler

Hem kardeşim vurdu beni, bir de amcaoğlu

Üç kardeştik yani meydanın orta yerinde

Bizi izleyenlerin haricinde

                           S.V.
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Kadına yönelik şiddetin münferit(!) olmadığına dair kanaate 
varılması biraz zaman aldıysa da konuya ilişkin uluslar arası söz-
leşmelere imza atmakta ülke olarak öncülük etmek ve yasaları 
gittikçe daha güçlü hale getirmek için gösterilen çaba takdire 
şayan olmakla birlikte uygulamada hala ciddi sıkıntılar olduğu 
öldürülen kadın sayısına bakılarak anlaşılmaktadır. Ayrıca çocuk 
yaşta zorla evlendirilen ve intihar edenlerin de hesaba katılması 
halinde şiddetin baba evinden koca evine el değiştirerek tüm 
hızıyla devam ettiği görülmektedir.

Yeni düzenleme ile meclise sunulan aileyi koruma yasası hü-
kümlerinin, uygulama aşamasında zafiyete uğramaması için 
kamu görevlilerinin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri du-
rumunda aleyhlerinde başvurulabilecek şikâyet mekanizması 
oluşturulması şarttır.

 Açıkça yaptırıma tabi tutulmadıkça daha çok sayıda kadının 
şikâyet dilekçelerine ilişkin işlem yapılmayacağı, kuvvetli ölüm 
riski taşıyan vakaların faillerinin de “nasihat” edilerek karakol-
lardan salıverileceği, aynı faillerin cinayeti işledikten sonra da 
“dört gözle” hak sız tahrik indirimini bekleyerek, az cezayla olayı 
kapatmak isteyecekleri ortadadır.

 Ayrıca kadınların başvuru anındaki durumlarının hassasiyeti 
“uzman” personel çalıştırılması konusunda zorunluluk arz et-
mektedir. Örneğin birçok kadının ilk müracaat anın da kadın 
polisle muhatap olma isteklerine uygulamada sıklıkla rastlan-
maktadır.

Yakın zamanda İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gelişti-
rilen projeye göre yarısı kadın polislerden oluşan özel eğitimli 

ekip ilçelere gönderilerek sadece kadın ve aileye şiddet vakala-
rı için görevlendirilmişlerdir. Kadına yönelik şiddete karşı etkin 
mücadelede faydalı olacak bu projenin, en kısa zamanda ülke 
geneline yayılarak uygulamaya geçilmesidir dileğimizdir.

Girişte belirttiğim gibi çok sebepli sorun olmasına rağmen, 
kuşkusuz çözümde en önemli ayak olan devlet eliyle şidde-
tin önlenmesi için görevlendirilen kamu görevlilerinin keyfi 
tutumlarından kaynaklanan “görevi ihmal”in, başka konularda 
yapılan “savsaklama” hareketlerinden çok daha ağır ve telafisi 
imkânsız sonuçlar doğuracağı aşikârdır. Bedeli insan hayatıyla 
ödenen ihmallerin, kadına yönelik şiddetin gerçekleşmesinde 
dolaylı da olsa çok etkisi olmakta, caydırıcılığı ortadan kaldır-
dığı gibi (istenmese de) cinayetin gerçekleşmesine el verilmiş 
olmaktadır. Yasaların harfiyen uygulanmasının yanında, uygu-
layıcıların da konunun önemi ve hassasiyeti gereği azami özen 
yükümlülüğü altında oldukları, görevlerini yaparken yasal zo-
runlulukların yanında insani ve vicdani sorumluluk esasıyla ha-
reket etmeleri şarttır.

“Size böylesine hakim olan kişinin iki gözü, iki eli

bir bedeni var. Yalnızca sizden fazla bir şeyi var.

O da sizi ezmesi için ona sağladığınız üstünlük”

                                                           Etienne de la Boetie
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iŞ KANUNUNDA KADIN İstanbul Barosu

KHM Yürütme Kurulu Üyesi

Av. F.Nazan Sönmez 

Dünya nüfusunun % 52’sini teşkil 
eden kadınların istihdamı,  genel 

istihdam içinde daha düşüktür. Genel-
likle her sistemde kadın ve çocuk eme-
ği daha kolay istismar edilebilmektedir. 
Toplumumuzda bunun nedenleri; ata-
erkil aile yapısı, kadının daha az eğitimli 
olması, kadınların bile haklarından ha-
berdar olmaması gibi nedenler olabilir.

Gerçekte, kadının emeğinin ve yetene-
ğinin katkısı olmadan bir toplum yeterli 
gelişmeyi sağlayamaz.

10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe gi-
ren 4857 sayılı İş Kanun, yeterli sayılmasa 
da, bazı olumlu yenilikler getirmiştir. “Eşit 
Davranma İlkesi” başlıklı 5.madde “İş iliş-
kisindedir, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, 
felsefî inanç, din - mezhep ve benzeri 
sebeplere dayalı ayırım yapılamaz”, di-
yerek cinsiyete dayalı ayırımcılığı yasak-
lamıştır. Bu, önemli bir yeniliktir. Devamı 
fıkralarında da, biyolojik ve yaişin niteliği 
gerektirmedikçe, iş sözleşmesininyapıl-
masında, şartların uygulanmasında ve 
sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik 
nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı-
işlem yapılamaz  ve cinsiyetinden dolayı 
yaptığı bu farklı uygulamalar nedeniyle 
düşük ücret verilemez.

Genel olarak ispat yükü davacıya ait-
tir. Fakat 1997 tarih ve 97/80/ EC  sayılı 
konsey yönergesine göre bu konuda ki 

iddianın sahibi eğer yeterli delilleri varsa, 
bunlar inandırıcı nitelikte ise, buyük kar-
şıtarafa (davalıya) geçer.

Anayasa’nın 10. Maddesi’nde bu ilke kar-
şılığını bulmaktadır.

Kadın işçileri koruyan özel hükümlere 
bakacak olursak; bunlar kadınların kadın 
ve anne olmaları nedeniyle hakettikleri 
pozitif bir ayrımcılığın sonucudur. Buna 
benzer koruyucu hükümlerHıfzısıha 
Kanunu’nda, Sendikalar Kanunu’nda, 
Sosyal GüvenlikKanunu’nda da yer bul-
maktadır.

Kadınişçiler kural olarak sanayide gece 
çalıştırılamazlar. İstisnasını yasa, “İşinta-
şıdığı özellik nedeniyle kadın işçi çalıştı-
rılmasıgereken işlerde 18 yaşını doldur-
muş kadın işçilerin, ilgili yönetmelikte 
gösterilmiş koşullarla gece çalıştırılması-
na izin verilebilir”şeklinde düzenlemiştir.

Maden ocakları ile kablo döşemesi, ka-
nalizasyon ve tünelinşaatı gibi yeraltında 
veya sualtında çalışılacak işlerde, her yaş-
taki kadınların çalıştırılması yasaktır. Ağır 
ve Tehlikel iİşler Yönetmeliği’nce tanımı 
yapılmış, bu türişlerde de kadınlar çalı-
şamaz.

Kadın işçilerin analık halinde çalıştırma 
yasağı İşKanunu’n da yer almaktadır. 
Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz 
ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak 

üzere toplam onaltıhaftalık süre için 
çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik 
halinde doğumdan önce çalıştırılma-
yacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre 
eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun ol-
duğu takdir de, doktorun onayı ile kadın 
işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya 
kadar işyerin de çalışabilir. Bu durumda, 
kadın işçinin çalıştığı süreler doğum 
sonrası sürelere eklenir.

Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık 
durumuna ve işin özelliğine gore do-
ğumdan önce ve sonar gerekirse artırıla-
bilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. 
Hamilelik süresince kadın işçiye periyo-
dik kontroller için ücretli izin verilir.

Hekim raporu ilegerekli görüldüğü tak-
dirde, hamile kadınişçisağlığına uygun 
daha hafif işlerde çalıştırılır.Bu halde işçi-
nin ücretinde bir indirim yapılmaz.

İsteği halinde kadın işçiye,onaltı haftalık 
sürenin tamamlanmasından veya çoğul 
gebelik halinde onsekiz haftalık sürede 
sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu 
süre, yıllık ücretli izinhakkının hesabın-
da dikkate alınmaz. İsteğe bağlıolarak 
verilenbu altı aylık izin süresinde ücret 
ödenmez. Bu nedenle de kadın işçiden 
Sosyal Güvenlik Primi kesilmez.

Kadın işçilere bir yaşından küçük ço-
cuklarını emzirmeleri içingünde toplam 
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bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin 
hangi saatler arasında ve kaça bölüne-
rek kulllanılacağını işçi kendisibelirler. Bu 
sure, günlük çalışma süresinden sayılır.

Gebe veya çocuk emziren kadınlar için 
yapılan yönetmeliğe göre gebe, yeni 
doğum yapmış ve emziren işçinin yap-
tığı iş, budurumunu riske ediyorsa, iş-
veren, çalışma koşullarını veyasaatlerini 
geçici olarak değiştirir.

Emziren işçinin, doğumu izleyen altı ay 
boyunca gece çalıştırılması yasaktır.

Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren 
işçi, günde yedibuçuksaatten fazla çalış-
tırılamaz.

Yaşları ve medeni hallerine olursa olsun, 
100 -150 kadın işçiçalıştıran işyerlerinde, 
bir yaşından küçük çocukların bırakılma-
sı, bakılması ve emziren işçilerin çocuk-
larını emzirmeleri için işveren tarafından, 
çalışma yerlerinden ayrı ve işyerinden 
en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme 
odası kurulması zorunludur.

Aynı grup işçilerin 150 kadından fazla ol-
ması koşuluyla 0-6 yaşçocukları için yurt 
ve onun için de anaokulu açma zorunlu-
luğu işverene verilmiştir. Yurt, işyerinden 
250 metre uzaktaysa, işveren taşıt sağla-
mak zorundadır.

Kadın işçileri koruyucu hükümlere aykırı 
sözleşme yapılamaz. Yapılmış olsa bile 
başlangıcından itibaren geçersiz sayılır.

Kadın işçi, evlilik nedeniyle sözleşmesini, 
evlendiği tarihten itibaren biryıl için de-
kendi isteğiyle sonlandırabilir ve tazmi-
natını alabilir. Bunun için diğer bir koşul 

da çalışma süresinin bir yılı doldurmuş 
olmasıdır.

Evlilik  nedeniyle işten ayrılan kadın, ken-
dine daha uygun birişbulması halinde 
çalışabilir.

İşyerinde cinseltaciz her zaman cinsel 
içerikli davranışlarla ortaya çıkmaz. Bu 
davranışların yöneltilişi salt cinsiyetleri 
nedeniyle kadına veya erkeğe karşı ol-
ması yeterlidir ve cinsel tacizin oluşma-
sına yol açabilir.

İşyerindeki cinsel tacizin hukuksal ge-
lenekler ve kültürler açısından ülkelere 
gore oturtulan hukuksal temeli değiş-
mektedir. Bazıülkeler, “Tüm çalışanlar, is-
tihdam ve meslek konularında cinsiyete 
dayalı ayırım yapılmaksızın fırsat eşitliği 
ve eşitmuamele görme  ve onurlu çalış-
ma hakkına sahiptir” ilkesine göre belir-
lemektedirler.

Türk İş Kanunu’nun ilgili maddesine 
göre “işçinin işyerinde başkabir işçi veya 
üçüncü kişiler tarafından cinsel tacize 
uğraması ve bu durumu işverene bildir-
mesine rağmen onun gerekli önlemleri 
almaması durumunda ”,işçi sözleşmeyi 
haklı nedenle feshedebilir. 

Amsterdam Anlaşması’na eklenen bir 
madde ile cinsel taciz, işveren veya amir 
konumundaki kişiler tarafından işlenirse 
yetkinin kötüye kullanılması ve güvenin 
ihlali olarak kabul edilmiştir. Bu da Türk 
Hukuku’nda , Ceza Kanunu’nda verilecek 
cezanın yarı oranında artırılması olarak, 
ağırlaştırılmış sebep kabul edilmiştir.

İş yerinde “mobbing” oldukça yeni bir 
kavramdır. Rahatsızlık verme ,taciz, psi-

kolojik şiddet olarak açıklanabilir. Bazı 
hukuk mevzuatında yer de bulmuştur. 
Türkiye’de açılan bazı davalar olmasına 
karşın, yasada henüz “mobbing” olarak 
yer almamaktadır.

Basın - İş Kanunu 16/son maddesine 
göre kadın gazeteci, hamileliğinin ye-
dinci ayından itibaren doğumunun 
ikinci ayının sonuna kadar izinli sayılır. 
Bu süre boyunca işverence kendisine, 
son aldığı ücretin yarısı ödenir. Bu ücret, 
doğum gerçekleşmez veya çocuk ölü 
olarak dünyayagelirse, bu durumun ger-
çekleşmesinden itibaren bir ay için öde-
nir. Gazeteci, sigorta veya bağlı olduğu 
teşekkülden yardım alıyor olsa dahi, bu 
ödeme kendisine yapılmak zorundadır.

Yararlanılan Kaynaklar:
Kemal Altuğ Özgün, İş Hukukunda Cinsiyet Ayırımcı-
lığı
 16.nov.2010
İşyerinde Mobbing ve Mobbingin Hukuki Değerlen-
dirmesi
Prof. K.Tunçomağ - Prof. T.Centel, İş HukukununEsas-
ları 2005
Mustafa Asım Hayrullahoğlu, İş Kanunu Kıskacında 
Kadın
Cumhur Sinan Özdemir, Kadın İşçinin Evlilik Nedeniy-
le Kıdem Tazmina
tını Haketmesi.
Yard.Doç.Dr.Kübra Doğan Yenisey

Bilgi Açık Kapı Erişim 18.Şubat.2011
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SON MAĞDUR İstanbul Barosu 

KHM Üyesi

Av. Gülşen Baltalı

Değişen sadece isimler. Bu akşamki mağdurumuz Ayşe.  Peki 
suçu neydi Ayşe Demir’in? Kendisinden defalarca haraç isteyen 
katil zanlısına boyun eğmeyip haraç vermemesi.. Bir de kadın 
olması tabiî ki.. Erkek zanlının beden gücüne karşı kendisini sa-
vunamayacak kadar güçsüz olması. Zanlı, güç gösterisi yapar-
casına bir tek bıçak darbesiyle yetinmemiş, 17 defa bıçaklamış, 
bunu da az bulmuş ve başını gövdesinden ayırmıştı Ayşe’nin… 
Böylece Ayşe, kadına karşı şiddetin son mağduru olarak arşiv-
lerdeki ve belleklerdeki yerini almıştı. Akıllıydı katil zanlısı, koca-
sının işlettiği bakkal dükkanını gözetlemiş, onun olmadığı bir 

saatte Ayşe’yi kıskıvrak yakalayıvermişti dükkanda.. Biliyordu ki 
kocası çıksaydı karşısına, belki Ayşe’ye yaptıklarını yapamazdı 
ona, çünkü Ayşe kadındı, güçsüzdü. Bir tokat darbesiyle yere 
düşürür, sonra da istediğini yapabilirdi. Çok direnirse öldürüve-
rirdi, zor bir şey değildi ki.. Nitekim öyle de oldu.

Peki İstanbul Bayrampaşa’da işinden çıkıp evine gitmek için 
minibüs bekleyen bir kadının sokak ortasında başına gelenler 
ne şekilde açıklanabilir? Araç ve yaya yoğunluğunun bulundu-
ğu işlek bir caddede,  erkeğin sözlü tacizine uğrayan bir kadın 
bu tacize sessiz kalmadı diye üstüne bir de dayak yedi.  Suçu 
ise başlı başına kadın olması ve tabii yanında onu koruyacak 
biri olmadan tek başına işten çıkıp evine gitmesi. Çünkü kadın 
güçsüz, tek başına yürümesi bile onun her an tehlikeyle yüz 
yüze olması için yeterli bir sebep.  Erkek o kadar cesur ki, sokak 
ortasında kadını taciz etmekten, yetmedi onu tokatlamaktan 
en ufak bir çekince duymuyor. 

Günün iş koşturmacası ve yorgunluğunun üstüne bir de uğra-
dığı iğrenç taciz ve yediği dayak sonrası evine giden kadın ne 
hisseder? 

Öldürülmediği ya da kaçırılmadığı için kendini şanslı mı hisset-
melidir? 

“Kadına karşı şiddetin son mağduru” diye söze başlıyor spiker;  “…ANKARA’ nın Altındağ İlçesi’nde 30 yaşındaki Ayşe Demir, 
kocasının işlettiği bakkalda 17 yerinden bıçaklanıp, kafası gövdesinden ayrılmış olarak bulundu.”  Olayın ciddiyetine uygun, 
son derece üzgün bir ses tonu eşliğinde verilen 3 dakikalık bir haber.. Sonra.. gündemden diğer başlıklar… Her akşam haber 
bültenlerinde, arkası yarın bir dizi filmi seyrediyor gibi izliyor şiddet görüntülerini Türkiye.  

Haber başlığı hep aynı: “Kadına Karşı Şiddetin Son Mağduru.”
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Peki ya uğradığı fiziksel ve duygusal şid-
detin acısı? 

Bunun hesabını kimden, nasıl soracaktır?

Taciz edip kendisini döven erkek en ufak 
bir rahatsızlık duymadan elini kolunu 
sallayarak çoktan gitmiştir gideceği yere. 
Son derece kendinden emin. Çünkü er-
kektir, güçlüdür. Kim ondan hesap sora-
bilir? 

Hemen her kesimden kadın, hayatının 
bir döneminde sistematik olsun ya da 
olmasın şiddetin bir türüyle tanışmak 
zorunda kalıyor. Daha da acısı birçok ka-
dın hayatını maddi-manevi şiddetin göl-
gesinde sürdürmek zorunda. Uğradığı 
şiddet nedeniyle hayatını kaybeden ka-
dınlar ise hiç de azımsanmayacak sayıda. 
Ve ne acıdır ki büyük bir umursamazlıkla 
izliyor şiddet haberlerini Türkiye. Vah vah 
diyor belki, üzülüyor kendi çapında. Peki 
durduruyor mu bu iyi niyetler, temenni-
ler kadına karşı şiddeti? Hayır. Her gün 
olanca hızıyla artıyor kadına uygulanan 
şiddetin sayısı. Üstelik şiddetin gelip 
çarpması için kadının hiçbir suçunun ol-
masına, hiçbir şey yapmasına bile gerek 
yok.

Durduğu yerde gelip buluyor şiddet ka-
dını. Sıradan bir bakkal dükkanının ka-
sasında buluyor bir gün,  başka bir gün 
yorgun argın işten çıkıp evine gitmek 
üzere dolmuş beklerken.  Ama her gün, 
üniversitelisinden, okuma yazma bilme-
yenine,  kariyer sahibi iş kadınından, ücra 

bir köyde yaşayanına toplumun hemen 
her kesiminden kadın şiddetin her tür-
lüsüyle karşı karşıya geliyor. Kimisi canını 
bırakıyor bu karşılaşmada, kimisi gelece-
ğini, umutlarını, beden ve ruh sağlığını 
ve daha nelerini.. O kadar alışıldı ki öldü-
resiye dövülüp bir otobüs durağına bıra-
kılan, sevgisine karşılık vermedi ya da sırf 
birini sevdi diye daha reşit bile olmadan 
hayatına son verilen, gördüğü sistema-
tik şiddet nedeniyle psikolojisi bozulup 
intihar eden kadınların hikayelerine, bu 
gibi hadiseler artık gündelik olaylardan 
sayılıyor. Toplumdaki bu şaşırmama hali 
alışkanlıktan mı, şiddeti hafife almaktan 
mı, yoksa şiddeti hoş görmekten mi? 

Şiddet gösterenin değil şiddet görenin 
suçlandığı, dayak yediyse ya da taciz 
edildiyse “hak etmiştir” mantığıyla kadı-
nın dışlandığı bir toplumda yaşıyoruz. En 
basitinden, birçok kadın hemen her gün 
toplu taşıma araçlarında tacize uğradığı 
halde toplum tarafından yanlış gözle ba-
kılmasın diye ses çıkarmadan bu duru-
mu hazmetmek zorunda kalıyor. Çünkü 
tacizciyi deşifre ettiğinde içinde bulun-
duğu topluluğun kadına bakış açısı, ta-
cizcinin eyleminden daha çok yaralıyor 
kadının ruhunu. Bu yüzden susmayı ter-
cih ediyor kadın. Evde kocasından dayak 
yediğinde yaralanan yüzünü etraftan 
sakladığı gibi yine kendi içine kapanıyor.. 
O, dayak yediği belli olmasın diye yüzü-
nü herkesten köşe bucak saklarken, koca 
dayak atıp hiçbir şey olmamış gibi nor-
mal hayatın içine karışabiliyor, kadının 

vücudundan öte ruhunda açtığı yaraları 
umursamadan… 

Maalesef 2012 yılı Türkiye’sinde kadına 
yönelik şiddetin kısa tablosu bu.  Kadın-
lar artık bir insanlık suçu ve ayıbı olan 
şiddeti yaşamak istemiyor. Kendilerine 
şiddet uygulayan insanlardan hesap 
sorulmasını, onlara el kaldırmanın ya da 
taciz etmenin, aşağılamanın o kadar da 
kolay olmadığının bilinmesi istiyorlar. 

İmtiyaz değil kadınların istedikleri, sa-
dece insan olmanın sağladığı haklardan 
eşit olarak yararlanmak. Beden gücü 
sayesinde erkeklerin, üstlerine basarak 
yükselmemesini istiyor kadınlar. Toplum 
bu sesi duymak zorunda. Kulakları tıka-
yıp gözleri kapatınca yok olmuyor şid-
detin vahameti. Kadına uygulanan ileri 
boyutta bir şiddet var ve bunun durdu-
rulması gerekiyor. Ancak şiddet gerçeği 
görmezden gelindiği ve kolektif olarak 
şiddetin karşısında durulmadığı sürece 
“son mağdur” hiçbir zaman gerçek an-
lamda “son” olmayacak. 
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KADIN KONUKEVLERi
(SIĞINMA) EVLERi Av. Sevgi Öztürk

Türkiye’de Kadın Konukevleri ve Konu-
kevleri ile İlgili Temel İlkeler

Kadın Konukevleri (Kadın Sığınma Evle-
ri) şiddet mağduru ya da risk altındaki 
kadınların ve beraberlerindeki çocuk-
ların geçici sığınma ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde barınma hizmeti ile bir-
likte güçlenmelerini ve kendi ayakları 
üzerinde durmalarını sağlamaya yönelik 
destekleyici hizmetler sunan kuruluş-
lardır. Türkiye’de kadın konukevlerinin 
kuruluşu 1990 yılına dayanmaktadır. 
Temelde gizlilik ilkesi ve bazı konukevle-
rinde sürdürülebilirliğin sağlanamaması 
sebebiyle Türkiye’deki kadın konuk ev-
lerinin sayısı ve dağılımıyla ilgili güncel 
bilgiye erişmek kolay olmamakla birlikte 
2008 verilerine göre Türkiye’de 25’i eski 
SHÇEK’e bağlı olmak üzere 49 kadın ko-
nukevi bulunduğu ifade edilmektedir.1 
Türkiye’de sığınma evleri kamu kuru-
luşları (Eski SHÇEK – yeni Aile ve sosyal 
politikalar Bakanlığı), yerel yönetimler 
ve sivil toplum kuruluşları tarafından yü-
rütülmektedir.

Her ne kadar tüm konukevleri için genel 
geçer bir modelden söz etmek müm-

1 - Karataş, S., Şener, Ü. & Otaran, N. (2008). Kadın 
sığınmaevleri kılavuzu. Ankara: Kadının Statüsü 

Genel Müdürlüğü.

kün olmasa da, en temelde tüm konu-
kevlerinin ortaklaşması gereken bazı 
ilkeler ve standartlar vardır. Türkiye’de 
Kadın Sığınma Evleri projesi2 ve Kadına 
Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Proje-
si3 kapsamında özellikle yerel yönetim-
lere yönelik hazırlanmış rehber kitaplar 
sığınma evleriyle ilgili temel nitelikler, 
ilkeler ve uygulamalar konusunda fikir 
verici bir çerçeve sunmaktadır.  

Konukevlerinin dayandığı temel ilke ka-
dının insan hakları olmalı ve tüm diğer 
nitelikler, ilkeler ve uygulamalar bu çer-
çevede şekillendirilmelidir. Bu bağlam-
da, kadın konukevlerinde gizlilik (konu-
kevinin ve konuk kadınların bilgilerinin 
gizliliği) ve güvenlik en temel ilkelerdir. 
Konukevlerinde verilen hizmet kesinti-
siz ve ücretsiz olmalı, tamamen şiddet-
ten arındırılmış bir ortamda verilmelidir. 
Konukevine gelen kadınlar yanlarındaki 
çocuklar ile birlikte kabul edilmeli, yaşı 
sebebiyle kabul edilemeyen çocuklar 
için alternatif barınma ve bakım önlem-
leri düşünülmelidir. Ayrıca yine kadının 
insan hakları bağlamında birlikte ya-
şama ilkeleri çerçevesinde farklılıklara 
saygı duyulmalı, hizmetler kadın bakış 

2 - www.siginmaevleri.net

3 - www.aileicisiddet.net

açısıyla adaletli şekilde verilmeli, kadın-
ların kendi hayatlarıyla ilgili karar verme 
hakkına müdahale edilmemelidir. Bu-
nunla birlikte kadın konukevinin sadece 
bir barınma hizmeti değil aynı zamanda 
konuk kadınların güçlendirilmesi ile ih-
tiyaç duyulan eğitim faaliyetlerine, hu-
kuki danışmanlığa, sağlık hizmetlerine 
ve istihdama erişimleri ile ilgili destek 
veren yapılar olduğu bilinciyle hareket 
edilmeli ve özellikle kadınları doğrudan 
ilgilendiren konularda katılımcı bir süreç 
ve karar alma mekanizması işletilmelidir. 

Konukevlerinin fiziki yapısı ve sağlanan 
imkânlar da kadınların konukevinde 
kaldıkları süreçten güçlenerek çıkmala-
rı açısından çok önemlidir. Konukevleri 
için seçilen mekânların hem kadınların 
diğer hizmetlere ulaşımının sağlan-
ması açısından şehir merkezine uzak 
olmaması hem de gizliliğin sağlanması 
açısından çok görünür ve dikkat çekici 
bir noktada bulunmaması gerekir. Ko-
nukevlerinde kadınlara ve çocuklara 
huzurlu bir ortam sağlanmalı ve birey-
sel gereksinimlerine saygı duyulma-
lıdır. Bu açıdan, yatak bölümleri dâhil 
olmak üzere kolektif alanlardan değil 
de, kadınların çocukları ya da bir başka 
kadınla paylaşacakları bağımsız odalar 
ve bunlar dışındaki ortak kullanım alan-
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larından oluşan binalar mahremiyetin 
sağlanması açısından daha sağlıklı bir 
ortam sunabilmektedir. Konukevleri için 
ortalama sayı 15-20 kadın ile çocukları 
olarak düşünülmektedir. Bu şekilde ka-
dınların çok küçük gruplara kıyasla hem 
yalnız olmadıkları hissini yakalamaları, 
hem de çok büyük gruplara kıyasla bir-
birlerini tanımaları ve iletişim kurabil-
meleri mümkün olmaktadır. 

Her konukevinin ihtiyaçlarına ve mode-
line göre çeşitlilik göstermekle birlikte 
Türkiye’deki konukevlerinde “koordina-
tör, yönetici/sorumlu müdür, yönetici 
yardımcısı, psikolog, sosyal hizmet uz-
manı, sosyolog, psikolojik danışman, ço-
cuk gelişimi uzmanı, hemşire, ebe, öğ-
retmen, güvenlik görevlisi, gözetmen, 
bakıcı anne, tercüman, hizmetli, şoför, 
büro elemanı, polis, aşçı, NLP uzmanı 
gibi çalışanlar görev yapmaktadır.”4 Ko-
nukevi için ilgili kuruluşlara bir başvuru 
geldiğinde (Belediyeler, sivil toplum 
kuruluşları ya da eski SHÇEK il müdür-
lükleri) ilk görüşme kurumdaki sosyal 
çalışmacı ve/veya psikolog tarafından 
yapılarak kadının öyküsü öğrenilir. Ko-
nukevlerine kabul için koşul fiziksel, 
sözel, ekonomik, psikolojik, sosyal ya da 
cinsel şiddet mağduru ya da risk altın-
da olmaktır ve bunun belirlenmesinde 
kadının beyanı esas alınır. Kuruma ka-
bul kararı verilmesinden sonra kadın 
kurum kuralları ve ilkeleri hakkında bil-
gilendirilir, güvenli bir şekilde kuruma 
götürülerek öncelikle kendini güvende 

4 - Tosun, Z. & Öztürk A. B. (2010). Kadın sığınmaevi 
modelleri: Türkiye ve çeşitli ülke uygulamaları. 
Ankara: İçişleri Bakanlığı.

hissetmesi ve dinlenmesi sağlanır. Bu ilk 
sürecin ardından kadın ve varsa çocukla-
rı için ihtiyaç analizi yapılmalı ve bunun 
ışığında bir hizmet planı hazırlanmalı, 
süreç içerisinde takibi yapılmalı, gerekti-
ğinde revize edilmelidir. Bu hizmet pla-
nı, sağlık ihtiyaçları, hukuki danışmanlık 
ve süreçlerin takibi, eğitim ihtiyaçları, 
istihdama yönelik destek, sosyo-psiko-
lojik destek gibi hizmetleri içermeli aynı 
zamanda kadının sosyal hayata ve et-
kinliklere katılımı sağlanmalıdır. Tüm bu 
süreçte kadının güçlendirilmesi esastır. 
Kurumdan ayrılış durumunda bu süre-
ci ayrılış işlemleri ve ayrılış sonrasında 
kadının izleme yapılarak desteklenmesi 
sağlanabilir. Kadınların sığınma evlerin-
de kalabileceği en uzun süre konukevi 
yapısına göre farklılık göstermekte ve 1 
ay ila 2 yıl arasında değişebilmektedir.5

Şiddete maruz kalan, çaresizlik hissi 
yaşayan kadınlara barınma imkânı ve 
kendi ayakları üzerinde durmaları için 
destekleyici hizmetler sunan kuruluşlar 
olarak kadın konukevleri kadına yöne-
lik şiddetin toplumsal bir sorun olarak 
kabul görmesi açısından da oldukça 
önemlidir. Türkiye’de kadın konukevleri-
nin görece yeni kuruluyor olması sebe-
biyle modeller ve uygulamalar üzerinde 
çalışmalar yapılması ve konukevlerinin 
desteklenmesi verilen hizmetlerin iyi-
leştirilmesi açısından oldukça önemlidir.

5 - A.g.e.
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TÜBAKKOM
“ Tübakkom’dan bir ilk; Kadın avukatlar kurultayı ”

Tübakkom Nedir ?  

TÜBAKKOM İstanbul Barosu Kadın Hak-
ları Komisyonu’nun Türkiye Baroları Ka-
dın Komisyonları Ağını kurma hayalidir. 
11 yıl önce  Av. Nazan Moroğlu’nun 
önerisi ve İstanbul Barosu Kadın Hakları 
Komisyonu’nun çalışmalarıyla ilk temel-
leri atılmıştır. 1999 yılının Mart ayında 
İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyo-
nu diğer illerde bulunan barolarla işbir-
liği yaparak , Kadın Komisyonları Ağını 
kurmak amacıyla barolara çağrı yazıları 
göndermiş , 21 Baronun katılımıyla 20 
Mart 1999 tarihinde İstanbul toplantısı 
yapılmıştır. 

Bu toplantının ardından kurulmak iste-
nilen komisyonlar ağının ,o dönemde 
Türkiye Barolar Birliğinde Genel Sekreter 
olan rahmetli Özdemir Özok’un teklifiy-
le Barolar Birliği çatısı altında yapılması-
na karar verilmiş ve TBB Yönetim Kuru-
lu’nun  5/6/1999 tarihli kararıyla Türkiye 
Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu 
( TÜBAKKOM ) kurulmuştur.1

Tübakkom’un Amaçları  : 

1 - Kaynak : Av.Nazan Moroğlu  Türkiye Barolar 
Birliği Kadın Hukuku Komisyonu , İstanbul 2000

“ Atatürk ilke ve devrimlerinin ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ulusal bağımsızlığının 
korunması, Laiklik, Demokrasi, Eşitlik ve 
Kadının İnsan Hakları ortak paydasında 
birleşerek, yasalarda ve uygulamada ka-
dın ile erkeğin eşit haklara sahip olmaları 
ilkesinin yaşama geçirilmesi için etkin bir 
şekilde çalışmak, Medeni Kanun başta 
olmak üzere Ceza Kanunu, İş Kanunu ve 
diğer kanunlarda yer alan eşitliğe aykırı 
hükümlerin günümüz koşullarında or-
taya çıkmış olan ihtiyaçları karşılayacak 
şekilde değiştirilmesini sağlamak için 
güçlü bir baskı grubu oluşturmak, Aile 
içi şiddette dahil olmak üzere kadınlara 
karşı yapılan her türlü ayrımcılıktan kay-
naklanan sorunlara çözüm getirilmesi 
ve uygulamada çeşitli kurumlarda ka-
dınların başvuruları değerlendirilirken 
karşılaşılan önemsememe, aşağılama ve 
benzeri ayrımcı davranış biçiminin orta-
dan kaldırılması için çalışmak, Hakları ve 
nereye başvuracakları konusunda yeterli 
bilgiye sahip olmayan dar gelirli kadınla-
ra ücretsiz danışmanlık hizmeti vermek 
ve aynı zamanda yasal haklar eğitimini 
ülke çapında yaygınlaştırmak, Demok-
rasinin temel ilkeleri olan kişilerarası “ 
eşitlik” ve “ ayrımcılık yasağı” ilkelerinin 

yasalarda ve uygulamada yerleşmesinde 
etkili olmak, Ülkemizin onayladığı başta 
BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılı-
ğın Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi 
olmak üzere, uluslar arası taahhütlerin 
yerine getirilmesi için çalışmalar yap-
mak, Barolar Kadın Hukuku Komisyonları 
üyeleri arasında dostluk ve bilgi alışve-
rişini güçlendirmek , henüz Komisyonu 
Kurulmamış olan Barolarda  komisyon 
kurulmasını özendirmektir.2 

Tübakkom 1. Kadın Avukatlar Kurultayı 

02-03 Temmuz 2011 tarihinde Antak-
ya’da yapılan TÜBAKKOM 10.Genel Ku-
rulunda Kadın Avukatlar Kurultayı ya-
pılmasına karar verilmiş ve çalışmalara 
başlanmıştır. 

Bizler çevremizde cinsiyet ayrımcılığı ve 
ataerkil uygulamalarda yaşanılan sorun-
ların çözümüne yönelik farkındalık çalış-
malarında en önde yer almamıza karşın, 
kendi örgütsel yapımızda bu çalışmaları 
yansıtmıyoruz.  Kadınların siyasi parti-
lerde, sendikalarda, yerel yönetimlerde, 
TBMM’de ve diğer yönetim ve karar me-

2 - Kaynak : Av.Nazan Moroğlu  Türkiye Barolar 

Birliği Kadın Hukuku Komisyonu , İstanbul 2000 
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kanizmalarında eşit temsiliyet talebini 

savunduğumuz halde,  barolarımızın 

yönetim kurulları ve delegeliklerde, Ba-

rolar Birliği yönetim ve karar mekaniz-

malarında söz ve yetki sahibi olmadığı-

mızı düşünüyoruz.

Bu nedenle her alanda eşit ve görü-

nür olmak, yaşamımızda ve meslek 

örgütlerimizdeki ataerkil anlayışa karşı 

farkındalığımızı arttırmak,   toplumsal 

cinsiyet eşitliği perspektifinden mesleki 

yapılanmadaki yerimizi sorgulamak ve 

söylemimizi “toplumsal cinsiyet eşitliği” 

temelinde oluşturmak için; TÜBAKKOM 

10.Genel Kurulu Toplantısında Kadın 

Avukatlar Kurultayı yapılmasına karar 

verilmiştir. 

TÜBAKKOM 1. Kadın Avukatlar Kurul-
tayında incelenmesine karar verilen 
konu başlıkları şunlardır : 

1- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hukuk 

Eğitiminde Cinsiyetçi Ögeler.

2- Çalışma Yaşamında Cinsiyetler Arası 

Eşitlik ve Kadın Avukatlara Etkileri 

a - Ücretli kadın avukatlar iş hayatında 

annelik, evlilik ve ücret hakkına yönelik 

müdahaleler, çalışma hayatında kadın 

avukata yönelik ayrımcı uygulamalar ve 

benzeri

b - Kadın avukatlara adliye personelinin 

bakış açısının cinsiyet eşitliği temelinde 

irdelenmesi 

3- Ülkemizde Ve Dünyada Barolardaki 

Kadın Örgütlenme Modelleri Ve Kadın-

ların Temsiliyeti

•	 Meslek örgütlerinde cinsiyete du-

yarlı bütçeleme,

•	 Kota, pozitif ayrımcılık,

4 - Kadının İnsan Hakları Ve Uluslararası 

Sözleşmelerin Analizi.

•	 CEDAW, Aile İçi Şiddetin Önlenmesi 

ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa 

Güvenlik Konseyi Sözleşmesi  

Yukarıda belirtilen ana başlıklar çerçe-

vesinde alt konu başlıkları örneklendiril-

miş olup kurultayın amacı kadın bakışı 

ve farkındalığı yaratmak, sorunları tespit 

etmek ve çözüm üretmektir.

Kurultaya Hazırlık Aşamaları 

Yukarıda belirtilen dört ana başlığa iliş-

kin tüm illerde atölye çalışması, forum 

vb. şekilde hazırlanan tebliğler hazırlan-

masına, gelen tebliğlerde benzer öneri 

ve tespit içerenlerin ortaklaştırılması ve 

bu tebliğlerin kurultaya broşür olarak 

hazırlanması için bir komisyon oluştu-

rulmasına karar verilmiştir. 

Gerektiğinde kurultayın ana başlıkları 

ile ilgili psikolog, sosyolog uluslararası 

hukuk uzmanı gibi uzman kişilerden 

destek alınması,  komisyon ve kurultay 

çalışmalarının bu kişilerle yürütülmesi 

planlanmıştır. 

Kurultay Delegelerinin Belirlenme  
Yöntemi :

Türkiye Barolar Birliğinin 31.12.2010 ta-

rihli listelerine göre Türkiye’de  44.297 

erkek 26.035 kadın avukat bulunmak-

tadır. TBB de mevcut 328 delegenin sa-

dece 55 ‘i kadın avukattır. 55 delegenin 

23’ü Türkiye’nin en büyük barosu olan 

ve 10.986 üyesi olan İstanbul Barosu-

nun temsilcisidir. Birçok ilde yönetim 

kurulunda ve TBB de kadın avukat bu-

lunmamaktadır.

Kurultayın amacı doğrultusunda top-

lumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden 

mesleki yapılanmadaki yerimizi sorgu-

lamak, farkındalığımızı arttırmak ve tüm 

illerde kadın hukuku komisyonlarının 

kurulmasının özendirilmesini sağlamak 

için illerde bulunan kadın avukatların 

sayısına göre aşağıda belirtilen sayıda 

delege kurultaya katılır.TBB’de olan Ka-

dın Delegeler Kurultayın doğal üyesidir. 

Kadın Avukat sayısı;1-300 arasında olan  

66 ilden   2’şer delege, 300’den fazla olan 

10 ilden 5’er delege ve Türkiye Barolar 

Birliği Delegesi 55 kadın delege olmak 

üzere kurultaya katılacak delegelerin  

toplamı  237 ‘dir.  

28360 üyesi bulunan İstanbul Barosun-

da bu üyelerin 12069 ‘ u kadın avukattır. 

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi 

kurultaya 5 delege ile katılacak ve Ba-

romuzun kadın avukatlarını temsil ede-

cektir. 
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Kadın avukatlara yönelik ayrımcılığın 
tespiti ve analizi ile sorunların görünür 
kılınması, toplumsal farkındalık yaratıl-
ması, 21-22 Nisan 2012 tarihinde An-
kara’da yapılacak olan Kadın Avukatlar 
Kurultayında tartışacağımız konulara 
veri tabanı oluşturması ve mesleki so-
runlarımızın çözümüne ilişkin önerilerin 
toplanması açısından bir anket çalışma-
sı yapılmasına karar verilmiş ve uzman-
larca hazırlanan anketler tüm barolarda 
bulunan kadın avukatlara yöneltilmiştir. 

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merke-
zi  olarak ,  hazırlanan bu anketi gerek 
adliyeler içinde yer alan baro odaları-
na, gerekse baromuza ait internet site-
sine koyarak kadın meslektaşlarımıza 
yönelttik. Anket neticeleri uzmanlarca 
değerlendirilecek ve kadın olmamızdan 
kaynaklanan meslek sorunlarımızda yol 
gösterici olacaktır. 

TÜBAKKOM 1. Kadın Avukatlar Kurulta-
yının cinsiyet ayrımcılığından  kaynakla-
nan meslek sorunlarımızda yol gösterici 
olmasını  ve  dile getirilen  sorunların  
çözüm adımlarının bir an önce atılma-
sını diliyoruz. 
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2011-2012 KADIN HAKLARI 

EĞİTİM SEMİNERİ ALAN AV.SAYISI  :  710

ADLİ YARDIM BÜROSUNDA GÖREV OLAN 

AVUKAT SAYISI  :  3,392

KADIN HAKLARI MERKEZİ EĞİTİM SEMİNERİNDEN GEÇEN 

AVUKAT SAYISI  :  1,527

İSTANBUL BAROSU VERiLERi 

ATAMALAR 2008 2009 2010 2011

Boşanma davası 2 ,134 2 , 371 2 , 484 3 ,163

4320 218 85 56 637

Nafaka /
Nafaka İcrası /
Nafaka Arttırımı 
davası

872 796 87 1 ,07



8 MART ’ 12 8 7

iSTANBUL BAROSU 
KADIN HAKLARI 
MERKEZi

İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu 8 Mart 1995 ta-
rihinde, İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi 
04/03/1999 tarihinde kurulmuştur. İstanbul Barosu Yönetim 

Kurulunun 11.01.2007 tarih ve 2/5 sayılı kararıyla Kadın Hakları 
Uygulama Merkezi ve komisyonun birleştirilmesi sonucu İstan-
bul Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak çalışmalarına devam 
etmektedir.  

Koordinatör  10048  AV. AYDENİZ ALİSBAH TUSKAN

[E]: aydeniztuskan@istanbulbarosu.org.tr

Koordinatör  14464  AV. BAŞAR  YALTI 

[E]: byalti@basaryalti.av.tr

Başkan  19953  AV. HALE AKGÜN   

Başkan Yardımcısı  24602  AV. NÜLİFER AY   

Sekreter  30630  AV. ELİF TURNACI CAVUŞ   

Sekreter  32563  AV. AFET GÜLEN KÖSE   

   12684  AV. ŞÜKRAN EROĞLU   

   5998  AV. NEDİME UĞRAŞ   

   27141 AV. SIDDIKA CANAN OKULLU   

   8923  AV. İNCİ GÖKTEPE   

 16186  AV. SAFİYE VARDARLI   

 30016  AV. BAHAR ÜNLÜER ÖZTÜRK 

 40973  F.NAZAN SÖNMEZ

Çalışma amaç ve kapsamımız; Kadınlarımızın Cumhuriyet dev-
rimleriyle elde ettikleri kazanımların gerek korunması gerekse 
geliştirilmesi amacı ile gerek yasalarda gerekse toplumsal cinsi-
yet bakış açısında kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı önlemek, 
bu konuda farkındalığı artırmak için öncelikle İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi ile ülkemizin onayladığı ve Anayasa-
mız kapsamında yasalardan da önce gelen başta “BM Kadın-
lara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi sözleşmesi” olmak 
üzere, “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” ile bu 
kapsamda onaylanacak tüm sözleşmeler çerçevesinde kadının 
insan hakları için yasal, toplumsal çalışmalarda bulunmaktır.

Bu kapsamda;

•	 Kadınların aile hukuku sorunlarına aile içi şiddet de dahil 
olmak üzere hukuki çözüm aramak amacıyla adli yardım 
birimlerinden yararlanma kıstaslarında olan kadınlara ge-
rekli destek için Baronun adli yardım birimi ile koordineli 
çalışmalar yapmak,

•	 Bu konuda taleplerle ile ilgili Baronun adli yardım birimin-
ce atanan adli yardım avukatlarının meslek içi eğitimlerini 
gerçekleştirmek,

•	 Kamuoyunu yasal hakları konusunda gerek yazılı ve görsel 
medya aracılığı ile gerekse panel, seminer, basın açıklaması 
vb. ile çeşitli broşür, kitapçık, afişlerle bilgilendirmek,

•	  Hukuki hakları ve bu konuda nereye başvuracakları konu-
sunda yeterli bilgi sahibi olmayan kadınlara yönelik “yasal 
haklar eğitimleri” vermek,

•	 Bu kapsam ve amaç çerçevesinde özellikle TÜBAKKOM 
(Türkiye Baroları Kadın Hakları Komisyonları Birliği) ile İKKB 
( İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği) başta olmak üzere Kadın 
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Kuruluşları, çeşitli STK lar , yerel yönetimler ve valilikle birimleri ile 
dayanışma içinde işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,

•	 İlgili Devlet Bakanlığı ve birimlerine Yasa Tasarıları ve toplumsal 
cinsiyet eşitliğini sağlamaya dair önlemler, çalışmalar konusunda 
görüş bildirmek sureti ile;

Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bu-
lunmak, kadın ve erkek arasındaki somut eşitliği teşvik etmek, yasalar-
da kadın - erkek eşitliğinin sağlanmasına ve eşit hakların uygulamaya 
yansımasına destek oluşturmak, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet 
mağdurlarını korumak ve bu kişilere destek vermek için kapsamlı ted-
birler tasarlamak, yasal, toplumsal çalışmalar yapmaktadır.

*****

Türkiye’de ilk kez İstanbul Barosu Adli Yardım bünyesinde Kadın Hakları 
Şiddeti Önleme Bürosu Çağlayan’daki  İstanbul Adalet Sarayında D2 
Blok, Zemin, 07 nolu mekanda hizmete girdi.

Büronun açılışında konuşan İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezin-
den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, Avrupa 
Konseyi İstanbul Sözleşmesine uygun bir düşünceyle büroyu faaliye-
te geçirdiklerini söyledi. Tuskan, büronun şiddete uğrayan kadınlarla 
yakından ilgileneceğini ve kendilerine hukuk desteği sağlanacağını 
bildirdi.

Büronun açılışında İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Av. 
Nazan Moroğlu, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Hale 
Akgün, Başkan Yardımcısı Av. Nülifer Ay ve Yürütme Kurulu Üyeleri hazır 

bulundu.






