
BATMAN BAROSU

BÜLTEN
Batman Barosu Yayın Organı

34
Batman İli Özelinde  
2017 Yılında 6284 Sayılı 
Yasa Kapsamında 
Yapılan Başvuruların 
İncelenmesi

20
R

Ö
P

O
R

TA
J

P
ro

f.
 D

r.
 Ş

eb
ne

m
 K

O
R

U
R

 F
İN

C
A

N
C

I

TÜ
R

K
İY

E 
İN

S
A

N
 H

A
K

LA
R

I 
VA

K
FI

 B
A

Ş
K

A
N

I

Hüseyin MECEK

06
ROUSSEAU’NUN İKİ SÖZLEŞMESİ 
İKİYÜZLÜ MÜDÜR?Ji

ya



İÇİNDEKİLER

BATMAN BAROSU

BÜLTEN
Batman Barosu Yayın Organı

İmtiyaz Sahibi
Batman Barosu Adına

Av. Abdulhamit ÇAKAN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Av. Nuri MEHMETOĞLU

Editör
Av. Dara AKSOY

Yayın Kurulu
Av. Büşra BULUT

Av. Rostem SİYAHTAŞ
Av. Renas GÖK

Av. Faysal BAŞAR
Stj. Av. Aysel ÇAM

Av. Muhbettin KUYUMCU

Yönetim Yeri
Batman Barosu

Gültepe Mah. Demokrasi Bulv.
No:339 - BATMAN

Tel & Fax: 0 (488) 213 95 52

Web
www.batmanbarosu.org.tr

E-posta
info@batmanbarosu.org.tr

Tasarım / Baskı
Diva Grafik Tasarım

D. Bakır Cad. Mesopotamia Hotel Yanı Batman
0488 215 24 24 

Mart - Nisan - Mayıs 2018
Bu bülten içeriğindeki tüm yazı ve
resimler kaynak gösterilmeksiniz
ve izin alınmaksızın kullanılamaz.

Tüm yazıların sorumluluğu
yazarlarına aittir.

04

13
0506 08
16

2024
28

333842
47

04Başkandan

FOTOĞRAF YORUMU13

05Yayın Kurulu

06Hüseyin MECEK

08

16
RÖPORTAJ

20
Stj. Av. Aysel ÇAM

24 Av. Aslı PASİNLİ

Stj. Av. Mine BAŞARAN

28Nebahat AKKOÇ

33
EĞİTİM FAALİYETLERİ38

42
46
47 FİLM TANITIMLARI

RÖPORTAJ

RÖPORTAJ

46

KAMER VAKFI KURUCU BAŞKANI
Stj. Av. Mine BAŞARAN

BATMAN İLİ ÖZELİNDE 2017 YILINDA 
6284 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN 
BAŞVURULARIN İNCELENMESİ

DİYARBAKIR BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ BAŞKANI 

Prof. Dr. Şebnem KORUR FİNCANCI
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI BAŞKANI

DI GOTINÊN PÊŞIYANDE JIN
Av. Nuri MEHMETOĞLU

Bir Cinayetin Anatomisi (HASRET DAŞLI)
Av. Rostem SİYAHTAŞ

SOSYAL 
FAALİYETLER

ZİYARETLER

ROUSSEAU’NUN İKİ SÖZLEŞMESİ İKİYÜZLÜ MÜDÜR?

(AYM RAPORTÖRÜ)

Stj. Av. Mine BAŞARAN / Av. Renas GÖK

49 49KİTAP TANITIMI
Av. Muhbettin KUYUMCU



  | Bülten Sayı: 12 - 2018Batman Barosu Yayın Organı04

Başkan’dan

Toplumsal yaşamın her alanında haksızlığa 
uğramış olanların yanında yer alan ve hak-
sızlığın giderilmesi için mücadele eden ba-
ğımsız savunucuların, evrensel bir sorun 
olan kadın sorununa adalet ve insan hakla-
rı temelinde bir gelecek vizyonu oluştur-
ması gerekmektedir. Hem yerelde hem de 
dünya genelinde en yaygın toplumsal 
sorun olan ve insan hakları ihlallerinden 
biri olan kadına yönelik şiddet, ne yazık ki 
geçmişten günümüze değin varlığını sür-
dürmektedir. Çağdaş demokratik bir toplu-
mun inşa edilmesinde önemli bir yere 
sahip olan kadın hakları ihlalleri, çözüm üre-
tilmesi gereken önemli bir sorundur. 

Cinsiyetleri sebebiyle ötekileştirilen ve ay-
rımcılığa uğrayan kadınların hak kazanım-
ları tarihsel olarak uzun bir mücadeleye da-
yanmaktadır. Ülkemizde de yasal düzenle-
melerde kadın haklarının gelişmesinde top-
lumsal değişimler, gereksinimler ve taraf 
olunan uluslararası anlaşmalar etkili ol-
muştur. 

Günümüzde insan hakları alanında önemli 
kazanımlar elde edilse de halen kadın hak-
larının kullanımı önünde engeller bulun-
maktadır. Bu engellerin aşılmasında en et-
kili yöntemlerden biri sorunun temelini kav-
rayıp çözüm üretmektir. Hukuk uygulayıcı-
ları olarak mensubu olduğumuz Baromu-
zun komisyon üyeleri tarafından gerçek-
leştirilen çalışmalar toplumun dönüşmesi-
ne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Çalışmalarımızdan biri olan Lise öğrencile-
rine yönelik Hak Temelli Eğitim Seminerle-
rinde Kadın Hakları konusuna yer verilmiş-

tir. Okullarda düzenlenen seminerlerde, 
toplumun mevcut düşünce yapısını değiş-
tirebilmek adına kadın-erkek eşitliği vur-
gulanarak, kadına yönelik şiddetin kaynağı 
olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği proble-
mine dikkat çekilmiştir. 

Ülkemizde, kadınların kamusal ve özel ha-
yatın her alanında eşitsizliğe, şiddete ve cin-
siyetçi dayatmalara maruz kaldığı bir ger-
çektir. Anayasa ve taraf olduğumuz ulusla-
rarası anlaşmalar uyarınca devlet, kadın 
erkek arasında fiili eşitliğin sağlanması için 
gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu 
perspektifle yürürlüğe giren 6284 sayılı 
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun iç hukukumuzda 
önemli bir yere sahiptir. Baromuzun ko-
misyon üyelerince yapılan bir diğer çalış-
ma, İlimizde 2017 yılı içerisinde 6284 sayılı 
Kanun kapsamında şiddet başvurusu ya-
panlar araştırılmış, Batman Aile Mahke-
mesinde toplamda 714 dosyanın incelen-
mesi neticesinde elde edilen bilgiler doğ-
rultusunda bir rapor hazırlanmıştır. 

Kadın hakları konusunda toplumsal bilin-
cin gelişmesine yönelik yapılması planla-
nan faaliyetlerden bir diğeri mahalle çalış-
malarıdır. Çalışmanın hayata geçirilmesi 
için mahalle muhtarlarıyla görüşülmüş 
olup mevcut STK'larla işbirliği planlan-
maktadır. Bu çalışmanın sonucunda birey-
lerin yasal hakları konusunda yeterli bilgiye 
sahip olmaları ve kadınların toplumda 
etkin rol alması amaçlanmaktadır. 
Daha yaşanılır bir dünya için, toplumsal ya-
şamın her alanında eşitliğin hüküm sür-

mesi ve cinsiyet temeline dayalı ayrımcılı-
ğın son bulması temennisiyle bu konuda 
Baromuzun komisyonlarında çalışmalarıy-
la mesai harcayan tüm meslektaşlarıma 
şükranlarımı iletiyorum. 

Değerli meslektaşlarım, sayın okuyucular;



Yayın Kurulu’ndan
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Değerli meslektaşlarımız ve sevgili okuyu-
cularımız, Bültenimizin 12. sayısı ile karşı-
nızdayız. Bültenimizin bu sayısını Kadın te-
ması üzerine kurguladık ve içeriğini bu hu-
susa ilintili olarak düzenledik. 

Şüphesiz insanlık tarihi ile başlayıp evrenin 
duyduğu, gördüğü en zalimane ve hiç de-
ğişmeyen şiddet erkeğin kadın üzerindeki 
şiddetidir. Eril zihniyet tarafından cinsel-
leştirilen ve bu cinselleştirilme ile birlikte ta-
hakküm altına alınan kadının, yaratılışın-
dan gelen bütün güzellik ve farklılıklarını 
kamusal alanda ifade şekline dönüştürme-
si baskı unsurları tarafından (din, erkek, 
devlet, aile, töre) sürekli engellenmiştir. Şid-
dete uğrayan, öldürülen, yargıların ve bas-
kıların nesnesi haline getirilen kadının bu 
durumu elbette kabul edilemez. 
Yazar Emma Goldman baskı unsurlarının 
tahakkümü altında olan kadının özünü or-
taya çıkarması mücadelesini şöyle betim-
lemiştir:  

“Kadının gelişimi, bağımsızlığı özgürlü-
ğü kendisinden gelmelidir. İlk olarak ken-
disini bir obje değil, bir kişilik olarak or-
taya koymalıdır. İkincisi, hayatını basit, 
fakat zengin ve derin kılarak; kendi be-
deni üzerinde başkalarının iddia ettiği 
tüm haklara karşı koymalı, istemediği sü-
rece çocuk yapmamalı, devletin, kocası-
nın, ailesinin bir kulu olmaya karşı çık-
malıdır. Bu da hayatın tüm karmaşıklı-
ğını ve özünü anlamaya çalışarak, yani 
kendini toplumun fikirlerinden ve yargı-

larından özgürleştirerek olur.” 
Bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz röportaj 
serisinde;
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Baş-
kanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ile 
“Kadın Mücadelesi ve Hakları” özelinde top-
lumun kadına dair sosyo-politik bakış açı-
sına ilişkin bir röportaj gerçekleştirdik.
Diğer röportajımızı Diyarbakır Barosu 
Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Aslı 
Pasinli İle düzenledik. Kadına yönelik şid-
det ve cinsel istismar konularının yasal dü-
zenlemeler ışığında tartışıldığı bu röporta-
jın da ilgiyle okunacağı kanaatindeyiz. 
Son röportajımızı kadına dair düzenleme-
lerin pratikteki yansımaları üzerine 1994 yı-
lından beri Kadının İnsan Hakları konusun-
da çalışmalar yürüten KAMER Vakfı ve Ku-
rucu Başkanı Nebahat Akkoç ile gerçek-
leştirdik. 

Bu sayımıza, 
AYM Raportörü Hüseyin Mecek “Rous-
seau’nun İki Sözleşmesi İkiyüzlü Müdür?” 
başlıklı makalesi ile “Dogmalar aydınlan-
manın akıl silahına tutukluk yaptırmaz 
mı?” sorgusuna cevap aradı. 
Av. Rostem Siyahtaş Hasret Daşlı üzerin-
den Bir Cinayetin Anatomisi başlıklı yazısı 
ile bültenimize katkıda bulundu. “Namus 
anlayışını kadının bedenine indirgeyen bir 
diğer anlatımla cinselleştiren erkek bu-
nunla kadını kamusal alandan soyutlayıp 
kendi mülkiyetine konu edinme girişimin-
de bulundu.”  cümlesi çerçevesinde 
şekillenen makalesi ile kadının bedeni 

üzerinde cinselleştirilen ölümcül anlayışı 
bizlerin dikkatine sundu.  
Av. Nuri Mehmetoğlu “Di Gotınên Pêşı-
yande Jin” adlı makalesi ile katkı sağladılar.  
Zira makalede de değinildiği üzere "Jin 
biçe xwînê, xwîn xweş dibe" yazısını siz 
değerli okuyucularımıza sunuyoruz.  
Av. Renas Gök ve Stj. Av. Mine Başaran 
Batman İli Özelinde 2017 Yılında 6284 Sa-
yılı Yasa Kapsamında Yapılan Başvuruları 
İstatistiki verileri ile birlikte incelediler. Bu 
değerli çalışma bültenimize zenginlik 
kattı. 
Fotoğraf Yorumu bölümümüzde Suriye ül-
kesindeki Tel-Abyad kasabasının 2015 yı-
lında İŞİD işgalinden kurtarıldığı zamanda 
çekilen ve Kadın’ın “özünde” kendi üzerin-
deki eril ideolojiden kurtulurken sevinç ve 
mutluluğunu yansıtan fotoğrafı değerli 
meslektaşlarımızın görüşüne sunduk. 
Stj. Av. Mine Başaran film tanıtımları ile si-
nemada , 
Av. Muhbettin Kuyumcu yazar “Virginia 
Woolf’un” algı ve dünyasından yola çıkarak 
edebiyat ta kadının izini sürdüler.
 
Gerek makaleleri gerekse de değerli 
görüşleri ile Bültenimize katkı sağlayan 
değerli meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. 
Yeni sayıda ve kısa sürede görüşmek 
umuduyla...
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Devletlerin kökeni hakkındaki teorilerden biri 
de bilindiği üzere sosyal sözleşmeteorileridir. 
Bu teorilerin fikir babaları Thomas Hobbes(1), 
John Locke(2) ve Jean Jacques Rousseau’dur.
Roussea’nun teorisini anlamak için öncelikle 
onun İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kökeni (3)  
isimli eserinin anlaşılması gereklidir. Çünkü Ro-
usseasu’nun kuramında iki ayrı toplum sözleş-
mesi vardır. 
Bunlardan ilki, zenginlerin mülksüz fakirleri 
kandırarak bir sözleşmeyle devleti kurmaları-
nı sağlayan Yalancı Sözleşme’dir. Bu sözleşme 
eşit şartlar altında gerçekleştirilmemiştir ve 
amacı zenginlerin konumunu sağlamlaştırıp 
hukuk ve barış görüntüsü altında ekonomik 
gasp ve siyasal baskı unsuru oluşturmaktır. Ya-
lancı Sözleşme’de zenginler fakirleri “Birleşe-
lim.”diyerek aldatmışlardır. “Zayıfı zulümden 
kurtarmak, açgözlüleri zapt etmek ve her insa-
nın sahip olduklarını güvence altına almak içi-
nistisnasız herkesin uymak zorunda olacağı 

adalet ve barış kuralları koyalım. Güçlerimizi bir-
birimize karşı kullanmak yerine, bilgece yasa-
larla bizi idare edecek, toplumun tüm bireyleri-
ni koruyacak, ortak düşmanları püskürtecek ve 
ebedi uyum getirecek yüce bir yetki altında top-
layalım.” demişlerdir. Hepsi de düşünmeksizin 
özgürlüklerini emniyete almak için zincire vu-
rulmaya, özgürlüklerinin kölesi olmaya razı ol-
muşlardır. Çünkü yeterli deneyim sahibi ol-
mayan fakirler siyasi kurumların tehlikelerini 
öngörecek kadar da akıllı değillerdir. Ancak 
zenginleri temsil eden burjuva sınıfı bundan el-
bette haberdardır. (4) 
İşte bu; fakire zincir vuran ve zenginin gücüne 
güç katan, doğal özgürlüğü geri dönüleme-
yecek biçimde yok eden, mülkiyet ve eşitsizlik 
kanunlarını ebediyen sabitleyen, zekice yapıl-
mış gaspları değiştirilemez haklara dönüştü-
ren, birkaç hırslı bireyin yararına insanoğlunu 
aralıksız çalışmaya, köleliğe sürükleyen top-
lum ve kanunun doğuşudur. (5) 

Bu sözleşmeyle aslında doğa durumundaki 
özgür insan yerini toplumsal köle insana bırak-
mıştır. Buradaki kölelik sadece fakir mülksüz-
leri değil zengin yöneticileri de kapsamakta-
dır. Çünkü insanların konumları ne olursa 
olsun hepsi de peşinden koştukları zenginlik-
lerin, nesnelerin tutsağıdır. Dahası zenginler 
başkalarının hizmetine, yoksullar da diğerleri-
nin yardımına bağımlı olduklarından hepsi de 
birbirinin kölesidir. (6) İnsanlar bu köle 

(1)Hobbes'un teorisinin ayrıntıları için bkz. Hobbes, Thomas (2017), Leviathan(15. baskı), (Çeviren: Semih Lim), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
(2)Locke'un teorisi için bkz. Locke, John (2011), Hükümet Üstüne İkinci Tez (3. baskı), (Çeviren: Aysel Doğan), İzmir, İlya Yayınevi.
 (3)Rousseau, Jean Jacques (2003), İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kökeni, (Çeviren: Ertuğ Ergün), Ankara, Yeryüzü Yayınevi.
 (4)Rousseau, (2003), s. 79-81.
 (5)Rousseau, (2003), s. 81.
(6)Ağaoğlulları, Mehmet Ali (2015), Sokrates'ten Jakobenlere Batı'da Siyasal Düşünceler, İstanbul, İletişim Yayınları, s. 579, 580.



 Batman Barosu Yayın Organı | Bülten Sayı: 12 - 201807

durumundan çıkmak için gerçek (yalancı ol-
mayan) bir toplum sözleşmesi yapmalıdır Ro-
usseau’ya göre.
Sürekli çalışan ve daha yorucu işler bulmak için 
beynini zorlayan, hayatını kazanabilmek için 
ölüm tehlikesini göze alan ya da ölümsüzlük 
kazanabilmek için hayatından vazgeçen, nef-
ret ettiği güç sahibi burjuvanın gözüne girmek 
için hiçbir şeyden çekinmeyen bu insan za-
manla köleliğinden şeref duymaya başlar. (7)
İşte bu nedenle Sieyes’in(8) üçüncü sınıfını 
(triersetat) oluşturan baldırı çıplaklar yeni bir 
sözleşme yapmak istemiştir. Hepimizin bildiği 
Roussea’nun gerçek Toplum Sözleşmesi(9) 
budur  aslında.
Çalışmamızda Roussea’nun ikircikli sözleşme 
kuram(lar)ına bazı eleştirel sorular yöneltil-
mektedir. Kuşkusuz yazının ve derginin kapsa-
mı sözleşme kuramlarına ilişkin bütün sorun-
ları ele almayı gerektirecek boyutta değildir. 
   Triersetatın bilinçsel manada –kalitatif ola-
rak- pasif kesimini oluşturanların kandırılması 
ve yanıltılması sonucunda imzalanan Yalancı 
Sözleşme hipotezi, gerçekte onun iradesini ge-
çersiz kılmaktamıdır? 
   Böyleyse bu durum mukaveleyi askıya alma 
ya da sonlandırma için kabul edilebilir bir ma-
zeret oluşturmada yeterli midir? 
   Birinci mukavelenin kantitatif  açıdan hâkim 
tarafı-Sieyes’in tabiriyle en baldırı çıplak kesi-

mi- sonradan hiçbir şeyin değişmediğini idrak 
edip, irkilerek kendi iradesini değersizleştir-
mekte midir? 
   İradenin değersizleşmesi onun araçsallaştı-
rılması yüzünden midir?
   Yanılan her genel irade, sözleşmeyi baştan di-
zayn edebilecek midir? 
   Genel iradeye böyle bir imtiyaz tanınması 
tıpkı bir intihar eylemi gibi kendini yok etme-
yecek midir? 
   İntihar, erdem içerir mi? 
   İntihar,olanın yok edilmesi midir yoksa Aris-
to’nun dediği gibi form-madde ilişkisinde 
maddeyi ortadan kaldırarak ruhlaşmakisteği 
midir? 
   İradenin ruhsallaştırılması akılcı mıdır? Ruh 
yegâne amaç ise diğer bütün sınıf çatışmaları 
boşuna ve anlamsız mıdır ya da Hobbes’un on 
dokuz doğa yasasından biri olan ahde vefa ge-
çersiz mi sayılacaktır?
   Totaliter midir triersetat işine gelmeyince? 
Kendini baştan sona yeniden ve başka bir şe-
kilde reenkarne etmek totaliterlik değil de 
nedir? 
   Yoksa bitip tükenmek bilmeyen modernizm 
yolculuğuna içkin belirsiz geleceğin görünü-
mü müdür?
   Yanıldığını ya da yanıltıldığını ileri süren 
genel iradeye kutsiyet atfetmek doğru mudur? 
Çoğunluk farkında olmadan azınlık iradesine 

mi tabi olmak istemektedir?
   Aktinden dönmeye hakkıvar mıdır genel ira-
denin?
   Rousseau’nun çelişkileri, beyninde henüz da-
mıtılmamış çok erken aydınlanma isteğinin 
mi yoksa Fordist ekonominin üretim bandında 
sıkışıp atomize olmuş bireyin iradesinin yanıl-
masını önleyici mekanizmalar üretilmesi ça-
basının ürünü müdür? 
   Doğumundan dokuz gün sonra annesini kay-
beden ve saat tamirciliği yapan fakir babasının 
şehirdeki bir toprak sahibiyle kavga ettikten 
sonra Rousseau’yu terk etmesinin yarattığı 
travmanın intikamını mı almak istemiştir ege-
men burjuvadan Rousseau?
   Platon’un 2.500 yıl önce Devlet’inde tasarla-
dığı insan tipini üreten devlet midir eleştirdiği, 
özgürlüğün kölesi olmuşkapitalist bireysel in-
sanın yaşadığı paradoksal fenomeni ve bunun 
genel irade gibi bir başka kurtarıcı yalancıya 
olan ihtiyacını gidermek midir istediği? 
   Yanılmaz olan şey, dogma değil midir? 
   Yoksa Kilise’nin ruhban dogmasının karşısına 
aynı etkiye sahip aydınlatılmış başka bir meta-
fizik örtü mü serilmektedir? 
   Dogmalar aydınlanmanın akıl silahına tu-
tukluk yaptırmaz mı? 
Bütün bu soruların cevabı evetse yanılmaz 
genel irade varsayımı bir dilemma mıdır?

(7)Rousseau, (2003), s. 99.
(8)Sieyes, Emmanuel Joseph (2005), Üçüncü Sınıf Nedir?, (Çeviren: İsmet Birkan), Ankara, İmge Kitabevi.
(9)Rousseau, Jean Jacques (2015), Toplum Sözleşmesi (Çeviren: Vedat Günyol), İstanbul, İş Bankası Kültür Yayınları.



BİR CİNAYETİN ANTOMİSİ 
(HASRET DAŞLI)

Av. Rostem SİYAHTAŞ

Giriş

Pozitif hukuk bu olayı “töre saiki 
ile öldürme” olarak nitelendirdi. 
Oysa bu nitelendirmeyi aşan çok 
boyutlu bir cinayetti 
karşılaştığımız sonuç.

Tanımlayabilme gücü, tanımlanan üzerindeki 
egemenliğin kaynağıdır. Tanımlanan, tanım-
layan tarafından anlamlandırılır. Tanımlana-
nın vasfı, niteliği, değeri tanımlayan güç tara-
fından belirlenir. Bu güç yeri geldiğinde doğa-
yı,egemenliği,meşruiyeti,hukuku tanımlar-
ken,yeri geldiğinde de kişiliğin kendisini de 
kendi çıkarları doğrultusunda tanımlamaktan 
geri durmamıştır.Tarihe baktığımızda insan-
ların köle,hizmetçi,namuslu, namussuz vb. ta-
nımlamalarla isimlendirildiği-
ni çok açık bir şekilde görürüz. 
Bu tanımlayabilme gücü-
nün,ataerkil  toplumlarda 
kadın üzerinde etkisi de özellik 
arz eden bir durumdur. Nite-
kim tarih kadının mülkiyetin 
nesnesi haline getirildiğine 
açık bir şekilde ayna tutar. Aynı şekilde yine 
kadın erkeğe göre anlamlandırılmıştır. Günü-
müzde bile çeşitli dillerde kadın için kullanılan 
tanımlamalar(women: erkek olmayan, 
dame:erkeğin eşi) bunu açık bir şekilde gös-
termektedir.
Erkek cinsinin kendini tarihin aktörü olarak da-

yatması kadına dair tanımlamaların da bu 
cins tarafından yapılmasına sebebiyet ver-
miştir.Erkek kavramların anlamlandırılmasını 
kendi eril iktidarının sürekliliği doğrultusunda 
yaparken bu durum kadının öz benliğinden 
farklı olarak algılanmasına sebebiyet vermiş 
ve bu algı öyle bir şekilde kanıksanmış ki kadı-
nın cinsiyeti “toplumsal cinsiyet” algısıyla per-
çinlenmiştir.Kadın yaratılıştan gelen doğal 
özelliklerinden ziyade ataerkil toplumun ken-

disine biç-
tiği rolün fi-
güranlığı-
nı yapmak 
durumun-
da bırakıl-
mıştır.
Bu yazıda 

ele almaya çalışacağımız mesele de, erkek 
cinsi tarafından anlamlandırılan “namus” kav-
ramının algılanma biçimindeki olağanüstü te-
zatlığın kadının bedeninde yarattığı sonucun 
disiplinler arası ilişkisini ortaya koymaktır.
Erkeğin namusu algılama şeklinin binlerce 
maktullerinden birisidir Hasret Daşlı…Pozitif 

hukuk bu olayı “töre saiki ile öldürme” olarak 
nitelendirdi. Oysa bu nitelendirmeyi aşan çok 
boyutlu bir cinayetti karşılaştığımız sonuç. 
İşte pozitif hukukun tanımlamasının aciz kal-
dığı,erkeğin kadın üzerindeki tarihsiz ve tarif-
siz egemenliğinin mağduru olan Hasret DAŞLI 
neticesini hukuksal olayın dinamiklerinden 
başlayarak hukuk merci önündeki yargılama-
sını,bu yargılamada tarafların eril zihniyeti-
ni,kavram malikliğini incelemeye çalışacağız. 
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1. OLAYIN GELİŞİMİ
17 Aralık 2012 günü Batman İl Emniyet Mü-
dürlüğü’ne, Batman Çayı Köprüsünün sol ta-
rafında kalan kum ocaklarının arka tarafına 
düşen kenarında,kimliği meçhul bir bayan ce-
sedinin olduğu ihbarıyla olay hakkında soruş-
turma başlatıldı.Akabinde 21.12.2012 günü 
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne Hasret 
DAŞLI isimli bir kadının 6 gündür kayıp oldu-
ğu ve şahsın 4 aylık hamile olduğunu belirten 
bir ihbar sonucunda soruşturma makamınca 
tarif edilen kişinin Batman Çayının kenarında 
bulunan kadın olabileceği hususu üzerine 
Hasret DAŞLI’nın cansız bedeni annesi H.T ta-
rafından teşhis edildi. Yapılan otopsi sonu-
cunda Hasret DAŞLI’nın karnından 3-4 aylık 
cenin çıkarılmış ve kesin ölüm sebebinin be-
lirlenmesi için dosya İstanbul Adli Tıp Kuru-
muna gönderilmiştir.Adli Tıp Kurumu raporu-
na göre Hasret DAŞLI’nın ölümünün zorlamalı 
ölüm olduğu,cinayet esnasına maktülenin 
soluk borusunun parçalandığı ve bu şekilde 
başının suya bastırılmak suretiyle suda bo-
ğulma olduğu tespit edilmiştir. 
Hasret DAŞLI’nın öldürülme şeklini tespit 
eden soruşturma makamı öncelikle annesi 
H .  T U R A N ’n ı n  b e ya n ı n a  b a ş v u r m u ş-
tur. H. TURAN 22.12.2012 tarihinde kollukta 
vermiş olduğu beyanında özetle,”Hasret 
Daşlı’nın biyolojik kızı olduğunu,imam nikah-
lı eşi G. Daşlı’dan hamile kaldıktan sonra eşi-
nin hayatını kaybettiğini,Hasret Daşlı doğun-
ca kimlikte amcası E. Daşlı hanesinde nüfusa 
kaydettirdiklerini Hasret Daşlı öldürülmeden 
20 gün önce adet görmediğini kendisine söy-
lediğini,bunun üzerine kızı Diyarbakır ilindeki 

bir hastaneye götürdüklerini burada Hasret 
Daşlı’nın 2-3 aylı hamile olduğunu öğrendik-
lerini,Hasret Daşlı’ya kimden hamile kaldığı 
hususu sorulduğunda ise amcasının oğlu 
Ö.Daşlı ile halasının oğlu S. Daşlı’ kendisine 
zorla tecavüz ettiğini söylediğini,ailenin er-
keklerinden bu bilgiyi saklamaya çalıştıkları-
nı,kızı yurda götürmek istediklerini fakat ola-
yın aile tarafından duyulduğunu,15.12.2012 
günü kayınpederi Y. Daşlı’nın oturduğu hane-
de kaynanası K. Daşlı ile ailenin diğer üyeleri 
H. Daşlı,E. Daşlı ,S. Daşlı ,H. Daşlı’nın katıldığı 
aile meclisinin toplandığını,bu toplantıya ken-
disini almadıklarını,Hasret Daşlı’nın bu kişiler 
tarafından sorguya çekildiğini ancak tecavüz 
olayına karışan Ö.Daşlı ile S. Daşlı’nın aile mec-
lisi tarafından sorguya çekilmediğini,toplantı 
sonucunda ise kızı Hasret Daşlı’nın aile üyele-
rinden olan ve tecavüz olayına karışan 
Ö.Daşlı’nın babası H. Daşlı tarafından evden 
alındığını,korkudan kızının nereye götürdük-
lerini söyleyemediğini” belirtmiştir.
Bu ifade ile maddi gerçeklik Hasret DAŞLI’nın 
annesi tarafından aktarılmış olmasına rağ-
men makalenin sonraki bölümlerinde incele-
yeceğimiz üzere bu beyanlar yargılama aşa-
masında şüphelilerin baskısı altında bulu-
nan,eşini kaybetmiş,eşinin kardeşiyle(Hasret 
Daşlı’nın nüfus kaydındaki babası E. Daşlı) 
imam nikahlı olarak yaşamaya devam 
eden,şüpheli-sanıkların bulunduğu ikamet-
tin en alt katında hayatına devam eden kısa-
cası çaresiz ve huzursuz H. TURAN . tarafından 
belirsiz ifadelerle değiştirilmeye çalışılmıştır.
Soruşturma aşamasında Hasret DAŞLI’nın kar-
nından çıkarılan ceninden alınan örnek ile te-

cavüz olayına karışan S. Daşlı’dan alınan kan 
örneğinin karşılaştırılması ile çocuğun S. Daşlı 
’dan olduğu hususu kesinlik kazanmıştır.
Soruşturma makamı tüm araştırmaları sonu-
cunda şüpheliler K. Daşlı ,R. Daşlı ,S. Daşlı 
,E. Daşlı ,M. Daşlı ,Y. Daşlı , ve H. Daşlı hakkında 
5237 sayılı yasanın 82/1-f,82/1-k ,38/1-2 
maddelerinden, cinayeti icra eden G. Daşlı ve 
H. Daşlı’nın da 5237 sayılı yasanın 82/1-
f,82/1-k maddelerinden cezalandırılmalarını 
talebiyle kamu davasını açmıştır.
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2. POZİTİF  HUKUKUN 
YARGILAMASI 
a. Yargılama
Davanın açıldığı mahkeme (1) dosya kapsa-
mı itibariyle tüm tarafları dinlemiştir.Aynı şe-
kilde Batman Barosu Kadın Hakları Komisyo-
nu’nun katılma talebini kabul etmiştir.Mah-
kemede yapılan yargılamada savunması alı-
nan sanıklar neticeyle bir ilgilerinin bulun-
madığını,aile meclisinin Hasret DAŞLI’nın öl-
dürülmesi kararının alınması için toplanma-
dığını savundular. Fiili icra eden sanıklardan 
biri olan H. Daşlı savunmasında ”olay gece-
sinde G. Daşlı’nın kendisini evden aldığı-
nı,Hasret DAŞLI’nın da içinde bulunduğu ara-
bayla gece Batman Çayı’nın oraya gittikleri-
ni,kendisinin alkollü olması sebebiyle Hasret 
DAŞLI’nın nasıl öldürüldüğünü görmediğini” 
söylemiştir. Dosya kapsamında bulunan 
03.01.2013 tarihli araştırma,yakalama ve üst 
arama tutanağında ise Hasret DAŞLI’ya teca-
vüz eden sanıklardan Ö.Daşlı beyanın-
da’’15.12.2012 akşamı amcası  olan 
G. Daşlı’nın kendisine ve S. Daşlı’ya seslenerek 
‘hadi gidiyoruz’ dediğini,bunun üzerine ka-
pının önünde bulunan önünde bulunan ve 
E. Daşlı’ya ait Renault marka araca bindikleri-
ni,aracın sağ arkasına kendisi ile S. Daşlı’nın 
bindiğini,şoför koltuğunun arkasına Hasret 
Daşlı’nın bindiğini,amcası G. Daşlı’nın araba-
yı kullandığını ve Batman iline gideceklerini 
söylediğini,Batman ili çay köprüyü geçtikten 
sonra dere kenarına indiklerini, kendisiyle bir-
likte Hasret Daşlı ve S. Daşlı’nın araçtan indi-
ğini G. Daşlı’nın kendilerine seslenerek Has-
ret Daşlı’yı dereye sokup boğup öldürmeleri-
ni söylediğini,bunun üzerine S. Daşlı ile bir-
likte Hasret’i ensesinden tutarak suya bastır-
dıklarını,Hasret Daşlı’nın bir süre çırpındığını 
ancak daha sonra hareketsiz kaldığını,öldü-
ğünü anlayınca orada bırakıp arabaya geri 
döndüklerini’’ beyan etmiştir.
Soruşturma aşamasında tecavüz iddiasını 
reddeden S. Daşlı ceninin DNA’sı ile kendi 

DNA’sının uyumlu çıkmasından sonra mah-
kemede Hasret DAŞLI ile duygusal birliktelik-
lerinin olduğunu,bu süreçte Hasret DAŞLI’nın 
hamile kaldığını ancak kendisine çocuğu al-
dırdığını söylemiştir.
Dosyanın diğer sanıkları da genel olarak olay 
gecesindeki toplantının aile meclisi toplantı-
sı olmadığını ve bu toplantıda Hasret 
DAŞLI’nın öldürülmesi kararının alınmadığı-
nı belirtmişlerdir.
Yargılama sonucunda mahkeme Hasret 
DAŞLI cinayetini “töre saiki ile öldürme” ola-
rak nitelendirip bu kararın da aile meclisi ta-
rafından alındığından bahisle sanıklar 
K. DAŞLI,Y. DAŞLI,E. DAŞLI,H. DAŞLI’yı “ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezası”yla ceza-
landırmıştır.Mahkeme diğer sanıkların bera-
atine karar vermiş ve ayrıca dosyada firar 
olan G. DAŞLI hakkında da dosyanın tefriki ile 
birlikte yakalama emrinin infazının beklen-
mesine karar vermiştir. 

Mahkemenin bu hükmüne karşı Batman Ba-
rosu Kadın Hakları Komisyonu ve sanık avu-
katları tarafından karar temyize gönderilmiş 
ve hala temyiz aşamasındadır.

b. Değerlendirme
Bazı neticeler sadece pozitif hukukla çözüm-
lenemez derecede karışıktır.Özellikle yargıla-
malarda mahkemelerin önüne dosya geldi-
ğinde mahkeme heyeti tarafından tensiple 
birlikte dosyaya konu olay hakkında genel bir 
kanı oluşur.Çoğu yargılamada bu kanının ak-
sini ortaya çıkarmaya çalışılsa da mahkeme 
heyeti hükmünü o kanı üzerinden kurar. Has-
ret DAŞLI dosyasında yerel mahkemenin bu 
yönüyle kurduğu hüküm her açıdan sorunlu 
bir hükümdü.
Mahkeme öncelikle tüm dosya kapsamı iti-
bariyle sabit olan tecavüz eylemini “bu hu-
susta mahtülenin doğrudan beyanına baş-
vurulamamış” olması gerekçe göstererek sa-
nıklar Ö.Daşlı ve S. DAŞLI’nın beyanlarına iti-

bar etmiş ve bu eylemden dolayı cezai 
hüküm kurmamıştır. Mahkemenin bu gerek-
çesi toplumun sosyal gerçekliğinden uzak ve 
mahkeme salonuna hapsedilmiş adalet iddi-
asının bir başka yansımasıdır. Oysa toplu-
mun sosyal gerçekliğinden uzak olmayan bir 
yargı,bu toplumda bir kadının aynı zaman di-
liminde aile içerisinde iki kişiyle birlikte 
gönül ilişkisi kuramayacağını,toplumun 
normlarının bu konuda çok sert olduğu-
nu,kadının bir erkekle rızaya dayalı gönül 
ilişkisinin de ciddi tepkiyle karşılandığı, bu 
coğrafyada bir kadının gönül ilişkisi olduğu 
iddia edilen erkekle evlenmeden önce rıza-
sıyla ilişki yaşamasının sosyal norm yönün-
den kesin bir şekilde yasaklı olduğunu bil-
mesi gerekirdi.

 (1) Batman 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/184 Esas ve 2015/377  karar sayılı Dosyası

Mahkemenin bu gerekçesi 
toplumun sosyal gerçekli
ğinden uzak ve mahkeme 
salonuna hapsedilmiş ada
let iddiasının bir başka yan
sımasıdır.
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Yerel mahkeme sanıklar hakkında hükmünü 
kurarken yukarıda özetlemeye çalıştığım Has-
ret DAŞLI’nın annesi H. TURAN’ın soruşturma 
aşamasında olayın hemen akabinde alınan 
beyanlarına itibar etmesi ve H. TURAN’ın mah-
kemede çelişkiye düştüğü ifadesine itibar et-
memesini değerlendirdiğimizde mahkeme-
nin aynı şekilde H. TURAN’ın ilk ifadesinde 
geçen ve Hasret DAŞLI’nın sanıklar Ö.DAŞLI ve 
S. DAŞLI’nın tecavüzüne uğradığına dair be-
yanını yeterli görmemesi kendi içerisinde bir 
çelişki yaratmıştır. Aynı şekilde dosyada teca-
vüz fiil ini  gerçekleştiren Ö.DAŞLI i le 
S. DAŞLI’nın aileleri arasında ceninin kimden 
olduğu hususunda öncesinde tartışma ya-
şanmış olması,kızın kiminle evlendirilmesi 
gerektiği konusunda tarafların anlaşamama-
sı da göstermektedir ki,Hasret DAŞLI’ya yö-
nelik gerçekleştirilen eylem bir tecavüz eyle-
mi ve bunun failleri de birden fazladır.
Ayrıca mahkemenin, bir kısım sanıkları ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalan-
dırmasına rağmen bu sanıklar hakkında hük-
men tutuklama kararı vermemesi mahke-
menin de olayı yeterince çözdüğüne inan-
madığının göstergesidir.Özellikle bu sanıkla-
rın aile meclisinin olay gecesindeki toplantı-
ya katılan sanıklar olması mahkeme heyeti-
nin “aile meclisi kararıyla verilen öldürme ka-
rarlarında” bu toplantılara katılan aile meclisi 
üyelerinin karara etkileri konusunda yeterli 
bir tecrübeye sahip olmadıklarını ortaya koy-
maktadır.Mahkeme kanaatinden emin de-
ğildir.

3. BİR NAMUS CİNAYETİ 
OLARAK HASRET DAŞLI
Toplumların sosyoekonomik düzeyi,kültürel 
kodlarına göre farklı anlamlara gelen namus 
terimi eski Yunancada “nomos”dan gelir. 
“Nomos”, “iktidar, kanun, kural” anlamında-
dır. Dolayısıyla “namus” kelimesinin kökünde 
“kural, kanun” ve “sahiplenmek” vardır. Türk 

Dil Kurumu, “namus” ibaresini: 1- “Bir toplum 
içinde ahlak kurallarına ve toplumsal değer-
lere karşı beslenen bağlılık, iffet” ; 2-
“Dürüstlük, doğruluk” olarak tanımlamakta-
dır. Dolayısıyla da tanım, bünyesinde hem er-
keği, hem de kadını; yani “KİŞİ” yi barındır-
maktadır. (2) 
Belirttiğimiz kavramlar çerçevesinde namus 
kelimesinin erkek veya kadından ziyade kişi-
nin kendisine dair bir tanımlama veya nesnel 
bir kavram olduğu ve bu yönüyle cinsiyete da-
yalı bir anlayış olmadığı ortaya çıkmakta-
dır.Ancak namus anlayışı zamanla bazı coğ-
rafyalarda kadının bedenine indirgenerek ka-
dının cinsiyetiyle doğrulan bağlantılı bir an-
layış haline geldi.  Bu anlayış kuşkusuz erke-
ğin ataerkil iktidarını sürdürmesi için gerekli 
ve hatta en önemli husustu.
Ataerkil sistem en başta “kamusal alan ve 
özel alan” yaratarak sistemini güvence altına 
almıştır.Kadınlar, bu sistem içinde özel alan 
olan aile ve ev içine hapsedilmiş,bu alandaki 
görev ve sorumlulukları çizilmiş ve temel so-
rumluluk olarak da neslin devamını sağlaya-
cak çocuk doğurma ve bakımı olarak belir-
lenmiştir. (3) Namus anlayışını kadının bede-
nine indirgeyen bir diğer anlatımla cinselleş-
tiren erkek bununla kadını kamusal alandan 
soyutlayıp kendi mülkiyetine konu edinme gi-
rişiminde bulundu.  Bu girişim ciddi derecede 
başarılı oldu.  Artık kadın bağımsız bir kişilik-
ten ziyade hareketlerinin tüm yönleriyle 
erkek tarafından kontrol edildiği bir varlığa 
dönüştü.Namus erkek için adeta bir tahak-
küm aracına dönüştü.Kadını kendi namusu 
gören erkek onaylamadığı bir hareketin ceza-
sı olarak kadının varlığını ortadan kaldırabil-
me hakkı ve haddi kendinde buldu. Bunun 
için öldürdü öldürüldü.
Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bu ül-
kede de kadına ilişkin namus algısı kadın cin-
selliği ve bedeni üzerinde temellendirilmek-
tedir. Özellikle Müslümanların yoğun yaşadı

ğı toplumlarda namus kavramının ortak pay-
dası “kadın ve kadın cinselliği olarak görül-
mektedir.Bu sebeple namuslu kadın dendi-
ğinde akla ilk gelen kadının bedeni,cinselliği 
ve cinsel saflığıdır.Erkek için ise “namuslu 
olmak”,şerefli,dürüst,işinde güvenilir olma-
nın yanı sıra sorumluluğundaki kadınlara 
“sahip çıkmak ve namuslarını korumak” an-
lamına gelmektedir. (5) Namus cinayetleri ka-
dının bedeni ve hayatı üzerinde kontrol me-
kanizması olup ataerkil zihniyetin bir dayat-
masıdır.
Namus cinayetleri genellikle “bekar kadının 
evlilik öncesi cinsel ilişkiye girmesi ya da evli 
bir kadının eşi dışında biriyle birlikte olma-
sından,kadının tecavüze uğraması ve dedi-
koduya sebep olması gibi birçok nedenle kar-
şımıza çıkmaktadır. (6) 

http:// dergipark. gov. tr/ download/ article-file/ 397928 Erişim Tarihi:26.07.2018
Toplumsal Cinsiyet(Farklı Disiplinlerden Yaklaşımlar) sf.15,Derya ALTUN-Huriye TOKER,Nika Yayınevi,2017
Toplumsal Cinsiyet(Farklı Disiplinlerden Yaklaşımlar) sf.79,Derya ALTUN-Huriye TOKER,Nika Yayınevi,2017
Toplumsal Cinsiyet(Farklı Disiplinlerden Yaklaşımlar) sf.81,Derya ALTUN-Huriye TOKER,Nika Yayınevi,2017
Toplumsal Cinsiyet(Farklı Disiplinlerden Yaklaşımlar) sf.92,Derya ALTUN-Huriye TOKER,Nika Yayınevi,2017

Namus anlayışını kadının 
bedenine indirgeyen bir 
diğer anlatımla cinselleştiren 
erkek bununla kadını kamusal 
alandan soyutlayıp kendi 
mülkiyetine konu edinme 
girişiminde bulundu.  
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Hasret DAŞLI cinayeti de bu yönüyle bir 
namus cinayetidir. Kendi çocuklarının teca-
vüzüne uğrayan bir kadına dair yapılması ge-
reken şey aile için bir utanç kaynağına dö-
nüşmüş olan bu varlığı ortadan kaldırmak 
idi. Hayır,bunun bir mezarı bile olmamalıy-
dı.Onun için Batman Çayı’ında boğdurulup 
suyun akışıyla birlikte bulunmaz bir yere ta-
şınmalıydı.Bu durum eşinin kendisine şiddet 
uygulaması sebebiyle çocukların alıp baba-
sının evine dönen ve toplum içerisinde dul 
kadının başka erkeklerle birliktelik yaşayaca-
ğı dedikodusu yüzünden kardeşi tarafından 
öldürülen Zehra nın cenazesinin ailesi ve eşi 
tarafından kabul edilmemesinde de gösteri-
yordu kendini. Zehra kimsesizler mezarlığına 
defnedilmişti.
Hasret DAŞLI cinayetine sebebiyet veren te-
cavüz fiillerini sorgulamadan,fiillerin faille-
rine yönelik bir yaptırım uygulamayan,yar-
gılama aşamasında faillerinin pozitif huku-
kun işlevsiz yaptırımlarından kurtarmak için 
her yolu deneyen bir zihniyetle karşı karşıya-
yız.Erkeğin meydana getirdiği bir netice-
den(hamile kalma), erkeğin sorumlu tutul-
mayıp kadının öldürülmesi gerektiğine da-
yanılan bu yönüyle tüm ahlaki değerleri 
aşındıran bir anlayış hakimdi bu cinayet-
te. Yargılama aşamasında aile bireylerinin 
maktüle Hasret DAŞLI’ya yönelik olarak , akıl 
sağlığının yerinde olmadığı,evlendirilmesi-
ne rağmen eşiyle anlaşmayıp eve geri dön-
düğünü,aileyi rezil ettiği şeklindeki beyanla-
rıyla maktüleyi değersizleştirmeye çabala-
maları yargılama boyunca sürmüştü. 
Olayın dikkat çekici bir diğer yönü de Hasret 
DAŞLI’nın öldürülmesi kararının alındığı aile 
meclisinde kadınların da karara katılmış ol-
malarıdır. Ataerkil tahakküm kadını öyle bir 
hale getirdi ki kadının kendisi bile uygulanan 
vahşeti içselleştirmekle kalmayıp, hemcins-
lerine karşı alınan kararlarda aktif rol oyna-
yabilmiştir.Bitlis’ten başlayıp Avrupa’da son 
bulan ve ailesi tarafından namus cinayetine 

kurban edilen Remziye nin cinayetinde 
“Sakın evin içinde öldürmeyin,başınıza dert 
olur ölüsü,Ağaçların arasında bir yerde 
vurun,ölüsünü de öyle bir yere atın gitsin.” 
Sözlerinin sahibi de  Remziye’nin annesiydi.

4. SONUÇ 
Bazı neticeleri pozitif hukukun alanına hap-
setmek bataklıktan türeyen bir sineğe odak-
lanmaya benzer.İncelemeye konu aldığımız 
Hasret DAŞLI cinayetinde de mesele mahke-
menin verdiği kararın doğruluğu veya yan-
lışlığı değil, H. TURAN’ın beyanlarını bir yerde 
dikkate alıp başka bir suç yönünden dikkate 
değer bulmaması da değil,Tecavüzü gerçek-
leştiren kişilerin ceza alıp almaması da değil, 
asıl mesele hukuku çaresiz ve etkisiz bırakan 
ataerkil toplumun namus anlayışında.Bu yö-
nüyle yaklaştığımızda Hasret DAŞLI cinaye-
ti,tecavüzü,öldürmeyi,namus adı altında 
toplumda bir statü kazanmayı amaçlayan an-
layışın taşıyıcıları tarafından işlenmiş sayısız 
cinayetten sadece bir tanesidir. Aynı şekilde 
bu anlayışa kurban giden sayısız kadından sa-
dece birisidir Hasret DAŞLI. Tıpkı başka er-
keklerle konuştuğu iddiasıyla ağabeyi tara-
fından elektrik verilmeyi de içeren bir cinayet 
yöntemiyle öldürülen Amine DEMİRTAŞ 
gibi.
Dürüstlük,erdemlilik gibi tanımlamalarla 
açıklanan namus teriminin toplum tarafın-
dan kadının bedenine ve özelde cinselliğine 
indirgenmesi kadın üzeride ölümcül bir 
kontrol mekanizmasının oluşmasına sebe-
biyet verdi. Oysa namus kavramı nesnel an-
lamı itibariyle cinsiyetten ve cinsellikten 
uzak bir kavramdır.Bu yönüyle erkek ve kadı-
na aynı derecede yaklaşmaktadır.Buna karşıt 
olarak incelemeye konu aldığımız cinayette 
olduğu gibi namusun kadının bedenine in-
dirgemek ve namus anlayışıyla uyumlu ol-
mayan bir neticeden sadece kadını sorumlu 
tutup,kadının varlığını ortadan kaldırmakla 
anlayışlarının toplum tarafından takdir edi-

leceğine dair düşünce eril zihniyetin ahlak-
tan ve gerçeklikten yoksun yönünden başka 
bir şey değildir. Kadının uğradığı tecavüz so-
nucunda hamile kalmasını kadının canına 
mal eden anlayışın tecavüz fiilini icra eden er-
keklerin hayatına kaldığı yerden devam et-
mesine ses çıkarmamasını insana dair hiçbir 
değerle açıklamamız mümkün değildir. Hal-
buki yanlış bir anlayışın ortaya çıkardığı neti-
ce tüm yönleriyle sakattır.Çünkü her katil as-
lında kendi öldürdüğünün kurbanıdır.Bu yö-
nüyle toplumun kendisi bir katiller ve mak-
tüller yığınıdır. Katil düşüncenin kendisi-
dir. Namus cinayetlerine ilişkin netice sadece 
o düşüncenin kamuya yansımasıdır.Oysa ne-
ticeyi oluşturmak için harekete geçmemiş, 
yalnız düşüncede varlığını devam ettiren sa-
yısız namus cinayeti,sayısız mağdure ve sa-
yısız katil mevcuttur toplumda.

(7) ÖNAL,Ayşe,Namus Cinayetleri, sf.59,İKÜ Yayınevi,2008
(8) ÖNAL,Ayşe,Namus Cinayetleri, sf.12,İKÜ Yayınevi,2008

Kadının uğradığı tecavüz 
sonucunda hamile kalmasını 
kadının canına mal eden 
anlayışın tecavüz fiilini icra 
eden erkeklerin hayatına 
kaldığı yerden devam 
etmesine ses çıkarmamasını 
insana dair hiçbir değerle 
açıklamamız 
mümkün değildir.
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Mütemadi vekalet savaşlarının coğrafyasıdır Or-
tadoğu. Güç dengelerinin her gün yer değiştirdiği 
ancak demokrasi,adalet ve eşitlik taleplerinin bir 
türlü kamusal güce dönüşmediği coğrafya.Ku-
rumsallaşmamış devletler birer insan yığınını 
ifade eder bu coğrafyada.İnsan yığınlarının coğ-
rafyası da diyebiliriz.Yönetilenlerin iradesine da-
yanmamış zorba iktidarların ortadan kalkmasıyla 
her bir gurubun kendi içinde zorbalığı dayatmaya 
başladığı yerdir aynı zamanda.Çünkü burada ku-
rumsal bir devlet düzeni oluşmamıştır.Diktanın yı-
kılması büyük bir boşluk oluşturur bu sebeple.İşte 
böyle bir düzende ortaya çıktı DAEŞ veya bir diğer 
adıyla İŞİD. Ortaya çıktığı 2013 yılında Irak ve Suri-
ye ülkelerinde çok hızlı bir şekilde yayıldı.Geniş 
bir alanı kontrolü altına aldı.
Benimsemiş olduğu yöntemler insanı dehşete dü-
şürdü.İdeolojisi uğruna insanları diri diri yakma-
sı,insanların kafasını kesmesi,hayvanlara parça-
latması,tecavüz,kölelik gibi insanlığın karanlık yü-
zünü gösteren tüm uygulamalarıyla 21.yüzyılda 
da “karanlığın, insan olma yolculuğuna eşlik ede-

ceğini” gösterdi DAEŞ. Kuşkusuz savaşın tarafı ve 
coğrafyası zamana göre farklılık gösterse de ilk 
mağdurlar hep aynıdır:Kadınlar ve Çocuklar.Bu fo-
toğraf da bu gerçeği bir kez da bizlere açık bir şe-
kilde gösterdi.Çünkü İŞİD örgütü kontrolü sağla-
dığı yerlerde oradaki kadınların inançlarına bak-
maksızın,iradelerini gözetmeksizin kadınların 
kendi ideolojisi doğrultusunda giyinmesini zo-
runlu kıldı.Hayati tehlike altında bulunan kadın-
lar bu dayatmayı kabul etmek zorunda kaldı.
Bu fotoğraf Suriye ülkesindeki Tel-Abyad kasaba-
sının 2015 yılında İŞİD işgalinden kurtarıldığı za-
manda çekildi.Kadın’ın “özünde” kendi üzerindeki 
eril ideolojiden kurtulurken sevinç ve mutluluğu-
nu gösterdiği esnada çekildi.
Bizler de bu fotoğraf karesi ile “kadın”a dair erkek 
egemen ideolojisinin meslektaşlarımızdaki yan-
sımalarını okuyucularımızla paylaşmak istedik.
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YORUMLAR

Baro Bülten: 19. yüzyılda Karl Marx tarafından dile getirilen ”Din, top-
lumun afyonudur" şeklindeki sözün yansımalarını 21. yüzyılda hem 
dünya üzerinde hem kendi coğrafyamızda görmekte, izlemekte 
hatta bizzat yaşamaktayız.
Zorlamaların ve baskıların, dini değerler referans gösterilerek örtbas 
edilmeye çalışıldığı veya kanmanın, kandırmanın, kandırılmanın din 
kisvesi ile meşrulaştırılmaya çalışıldığı bu çağda özgürlük ve cesaret 
de payını almış ve karalar bağlamış durumda.
"Dinde zorlama yoktur." ayetini içeren kitabı, kutsal kitabı olarak 
kabul ettiğini dile getiren; "Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjde-
leyiniz, nefret ettirmeyiniz" hadisini söyleyeni kendi peygamberi ola-
rak gördüklerini iddia edenlerin dinin anlam ve mahiyetini tam ola-
rak kavrayamadıkları sonucuna varılmaktadır.
İşte bu güruhun yarattığı zulümden, uyguladığı baskıdan kaçış ve 
kurtuluşun simgesi olan söz konusu resim; umarız ki içi ateş, üstü 
kara çarşaf olan esaretlerden kurtuluşumuzun, rengarenk çiçekli li-
baslarla tekrar ayağa kalkışımızın da resmi olur.

Av.  Ayşe Ayhan

Yaşadığı coğrafya bir kadının kaderi olmamalıdırın resmi benim için. 
Ayrıca ataerkil sistemin dayatmış olduğu tüm insanlık dışı politika-
lara karşı, kadının sessiz çığlığının ve renginin dahi yaşamın özünü 
bizlere hissettirmeye yettiğinin göstergesidir...

Av.  Seher UÇAR

Zorlama ile hiç bir şeyin olmayacağı, kadının baskı altında 
tutulamayacağı anlaşılıyor. Güzel olan/ istenilen bir kadının inandığı 
gibi  yaşayabilmesidir. İslama inanan da dinini yaşayabilmelidir. 
Nasıl ki inancı gereği başörtüsü  takan bir  bayanın zorla başını 
açtırmamak gerekiyor. Zorla da başörtüsü taktırmamak gerekiyor. 
Her ikisi de baskıdır aynı şekilde kadınlarda  olumsuz tepkiler 
yaratmaktadır.

Av.  Vedat Mutlu ÖZEVİN

Burada dikkat edilmesi gereken: Kadınların kurtarılması değil, 
kadınların bin yıllardır yaptığı gibi kendine biçilen sınırları yok edip 
kendi kendini kurtarması ve özgürlüğe kapı aralamasıdır. Politik 
bağları, etnik ya da sınıf  kökenleri, ilişkileri ne olursa olsun bir kadın 
hareketidir görülmesi gereken. Tıpkı hapsedilmiş bir mahkumun 
prangalarından kurtulup özgürlüğe adım atması gibi, kilitlerini 
parçalayan kadınlar.. Simon de Beauvoir'ın de dediği gibi ''Bir insan 
kadın doğmaz, kadın olur...

Av.  Rümeysa DENİZ KAYA 

Sözcüklerle yorum yapmanın yetersiz kaldığı bir coğrafya burası. 
Baskı ve tutsaklığın, özgürlük kadar hak olduğu bir coğrafya. Bu coğ-
rafyada kadın olmak mücadele etmek demek... Özgürlüğün insanlı-
ğa mesaj, insan gibi yaşaman insanlığa umut demek. Kurtuldu 
kadın, başka baskılara başka mücadelelere yelken açtı. Mücadele 
demek istediğini giymek, mücadele demek istediğine inanmak, mü-
cadele demek istediğin gibi yaşamak. İnsanlık demek tüm bunlara 
saygı duymak.

Av.  Büşra Bulut

Farklı bir dine ve farklı bir cinsiyete mensup birine karşı yapılan 
zulmün fotoğrafını değerlendirmek bana zor geliyor. Bu zorluk 
mağdurla olan farklılığımızdan değil; zalimle olan din ve cinsiyet 
aynılığımızdan kaynaklanıyor. Bu aynılık ve benzeme ister istemez 
bende bir suçluluk duygusu veya en azından başkası adına bile olsa 
bir utanma duygusu oluşturuyor. Tarihte hep olageldiği gibi  insanın 
yek diğerine tahakküm etme isteği, iradesi ve eylemi günümüzde de 
oluyor. Süregelen bu tahakküm isteği ve eylemini hak-batıl, doğru-
yanlış mücadelesi olarak değerlendiremeyiz. Zira kime göre hak-
batıl, kime göre doğru-yanlış sorusu bu değerlendirmeyi imkansız 
kılmakta. Onun için olsa olsa iyi ile kötünün mücadelesi ya da 
kötünün sınırlarını aşma teşebbüsleri olarak anlamlandırabiliriz. 
Fotoğrafa dönecek olursak, kendilerine dahi hakim olamayanlar 
açısından tahakkümlerinin sona erdiği ; güçsüz ve kimsesizlerin ise 
özgürlüklerine kavuştukları güzel bir karedir. Soyut bir kavram olarak 
bile kutsallık atfedilen "özgürlük"ün cisim bulduğu ve göz 
kamaştırdığı bir tablo. Geride ise zorbalıkla uygulanmaya konulmak 
istenen yasaların, bedene dar gelen elbiseler gibi şimdilik bir kenara 
bırakılması kalıyor...  Ve de zalimler korkak olsa da, yaşattıkları 
acıların büyüklüğü.

Av.  Ahmet ÖZTEKİN

Av.  Orhan ACAR
Bana göre bu resim yaşamla buluşmanın simgesidir. Çünkü işid isim-
li terörist örgütün kurduğu gerici, baskıcı, karanlık ve yaşamı bitiren 
düzenden özgürlüğe kavuşmayı ifade etmektedir. Özgürlüğe atılan 
adımı ifade etmektedir.
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Av.  Şirin ŞEN
Yaratılmaya çalışılan zihniyetin bir bez parçası kadar ömrü olduğu-
nun fotoğrafı. 
Zorla baskıyla şiddetle teslim alınamayacağının fotoğrafı. 
Ve son olarak; kara çarşafın altında dahi renkli fistanını giymeyi sür-
dürerek geleceğe dair bitmeyen umudun fotoğrafı.
Postmodern ilkellikten özgürlükçü yerelliğe...

Kadının üstündekinden kurtuluşunu, adamin bu kurtuluştan duydu-
ğu mutluluğunu ve bu durumu destekleyen havadaki sol kolunu, ço-
cuğun belki de herseyden bi haber masumiyetini görüyoruz bu fo-
toğrafta. Bu zaten görünen. Görünenin değerini ve güzelliğini anla-
mak için bu andan kısa bir süre öncesini düşünelim. Belki bir kaç saat, 
belki yarım saat belki de üç beş saniye öncesini. Adamda asık, mut-
suz ve endişeli bir yüz ifadesi, öne eğilmiş başı, çaresizliğini anlatan 
düşük omuzları ve iki yanında bitişik duran sarkık kolları, çocukta 
muhtemelen korku ve korkunun sebep olduğu göz yaşları yine ma-
sumiyetine eşlik edip akmakta. Kadın ise yok. Evet yok. Ne kaşı, yüzü, 
gözü, ne narin bedeni, ne de içinde bulunduğu durumu anlayabile-
ceğimiz en ufak bir iz yok kadına dair. Üstündekine hapsolmaya zor-
lanmış bir insan. İfade imkanı bulamadığı ve önceki fotoğrafa mana 
katan özü yok. Asıl önemli ve değerli olan ise şartlar ne kadar ağır 
olursa olsun şeklen değişmek zorunda kalsak bile özümüz değişmez, 
kaybolmaz ve ilk fırsatta kendini gösterir. Kadının özüne dönüşünü 
anlatması bakımından çok çarpıcı bir fotoğraf.

Av.  Ferit KATMAZ

Despotik sözlerin, kanun ve kuralların insanın ruhunda yarattığı bu-
nalımların ve çalınan rengarenk düşlerin yeniden görülmeye başlan-
dığının yansımasıdır bu kare.
Siyah,gökkuşağına baskın gelemez. 
Özgürlüğün tek bir renk olmadığını, bir renk cümbüşü olduğu hissi-
yatının dışavurumu ve karanlıktan kaçarken gökyüzünün altında tek 
bir rengin barınmadığı umuduna yelken açışının yansımasıdır bu fo-
toğraf.
Kadın yaratılış olarak suya en yakındır. Soğuk bir yaşam sunarsın buz 
olur sert olur can yakar. Ilımlı davranırsın hayat verir can verir ruh 
katar.
Erkek de bu ruha inançla elini yukarı kaldırıp destek olduğu vakit,bu 
çocuğun şaşkınlık kokan bakışları gün gelir, baba kucağı misali gü-
venli bir umut yolculuğuna evrilir.

Av.  Osman SÖNMEZ

Kadın/larımız:Kimi zaman ana,eş ile kardeşlerimiz mi?Sorusuna ve-
rilecek cevap ;kocaman bir hayır olmalıdır.Kadınlar,nerde nasıl otu-
rulması gerektiği ve ne zaman gülmesi gerektiğini biz erkeklerden 
öğrenmeleri gereken insanlar değillerdir.Özetle kadınlar,yaşamın 
her alanında biz erkeklerin dünyasını oluşturan değerlerinin nesnesi 
değil,bizimle hayatı paylaşan,üreten ve sorumluluğunu bilen insan-
lar olarak kabul ettiğimizde hayat daha mutlu ve Özgür bir şekilde ya-
şanabilecek ve insanları yaşatabilecektir. Fotoda görüldüğü 
üzere,savaştan esaretten kurtulan bir kadının özgürlüğüne tanıklık 
etmekteyiz. Sözkonusu kadın,Kürt, Ezidi,Türkmen,Alevi yada baskıcı 
ve yaşam tanımaz her hangi bir ‘otoriteden’ kurtalan bir Sünni Arap 
kadını olabilir.Önemli değildir.O bir kadın ve insandır;dünyaya geti-
ren terbiye eden ve yaşatandır. Eril dünya değerlerinin nesnesi 
değil,yaşamda eşitimiz ile yaşamı birlikte paylaşacağımız özne ol-
malıdır. 

Av.  Mehmet BAĞATIR

Birbirini tamamlamakla anlamlı olan yaratılışımızda varlığıyla insan 
ırkına hayat veren,merhamet ve fedakarlığın gerçek temsilcisi olan 
kadınlarımızın tüm güzellikleriyle yaşam alanında yer almaları gere-
kirken,tahakkümcü anlayışın karanlığına esir düştükleri zamanlar ol-
muştur.Tektipleştirilen elbiselerle erkeğin karanlık dünyasında hap-
sedilmek istenmiştir kadın. Ama hakikat elbette baskıyla yok 
edilemezdi. Eninde sonunda ortaya çıkacaktı.Bu fotoğraf karesi tam 
da bunu anımsattı bana. Her şeye rağmen karanlık, kadının dünya-
sında geçici olacaktı.Gelecek bütün umuduyla esaretten kurtarılan 
kadının yüzünde kendini betimleyecekti.

Av.  Alaattin BARAN

K-adın dünya, adın güz-ellik adın an-nedir her zaman. Rengârenk-
tir. Sorunu olmayınca. Neselendirir. doğurur küçük umutları. Bazen 
matemdir içi görülmez. Atınca üzerinden kara-nliklari gülümsetir 
güç verir.

Av.  M. Nezir KOYUNCU

 Batman Barosu Yayın Organı | Bülten Sayı: 12 - 201815

YORUMLAR



DI GOTINÊN PÊŞIYANDE JIN

Av. Nuri MEHMETOĞLU

GOTINÊN PÊŞIYA
Gotinên çareserî û pêşniyari û tevgerên takekesan 
ên lihemberî buyeran û bi encamên ceribandina 
hatiye bidestxistin vedihewînin; bidemanên 
dirêj, vediguherinê gotinên binavûdeng û têne ve-
nasîn û bikaranîn. Ev gotin dem bi dem tên bihîs-
tin, famkirin û pejirandin û dibe malê gel. 
Gotinên wisa kû buna malê gel, û bi civakî û çandî 
hatine hilberîn û li hemberî buyinên jîyana rojan 
ten gotin û bi piranî li ser jîyanê; dîtin û rêntinan 
derdixe, nirxandinê dike û çareseriyê dibêje, di 
kurdî de pirin û cihêki girîng digirin. Ev gotin wiha 
tên binavkirin: Gotinên Pêşiyan. 
Gotinên Pêşiyan, di çanda gel de berhemên girîn-
gin, kû gelan ji dîrokê ve derxistiye holê.
Gotinên Pêşiyan, bawerî, fikr û raman û têgihîn û 
kevneşopî û bastanên gel dide nîşandan. Ji ber kû 
ne diyare kû (bi piranî) van gotinên kin û watedar, 
ji aliye kî ve hatiye gotin, bune malê gel û bi navê 
gel tê nasîn. Wekî "Gotinên Pêşiyan ê Kurdan", 
"Gotinên Pêşiyan ê Tirkan", hwd. 
Ev berhemên kolektîv ên ji ceribandinên jîyana 
hezar salan derketine holê; bi hemandemê de bîr 
û baweriya gel jî dide dest. Ji ber vê yeke gotinên 
pêşiyan, ji bo fehmkirin û nasîna bîr û bawerî, 
rêntin û dîtina jîyanê û şiklê jîyana (gelê xwediyê 
gotinê) çavkaniye.
Kurd girîngiyeke zêde didine gotinên pêşiyan û dı 
jiyana Kurdan dê ciyekî girîng digire û vê dîtina 
xwe jî dîsa bi gotineke pêşiyan tîne ziman: 
"Gotinê pêşiyan wek nexşê keviran e".
Bela kû di her mijarî de gotinên pêşiyan hatine 
gotin, ne mümkine kû di derbarê jina de jî tunne-
bin kû jin nîvê gelin. Bi vekolîna gotinên pêşiyan 
ên diderbarê jinan de hatine gotin, dîtina gel ya di 

derbarê jinan û statuya jinan ya di nava gel de jî, 
wê bê fehmkirin
Berî têketina mijara di “gotinên pêşiyande jin”, di 
derbarê zayend û zayendparêzî de çend tesbît 
bên kirin wê baş be.

ZAYENDÎ
Ji xeynî guhertinên destekarîyên bijîjkî (medical 
intervention) kû divan demên daviyên de carnan 
tên kirin, mirov bi zayendîya xwe ya zîndewerza-
nî (biologycal) wekî jin/mêr (female/male) tê 
dinê û jiyana xwe bi taybetmendiyên zayendyja 
xwe ya biologycal (sex/sexuality) di domîne. Bi 
gotineke wekî din mirov bi xwezayî yan bi afiran-
dîn (natural from creation) û bê saxkirin (uncont-
rolled) dibe xwediyê zayendîyekê kû ev zayendî-
ya biologycal e. 
Rexekîdin ya zayendîye jî heye: zayendîya civakî 
(gender). Mirov li gor zayendîya xwe ya biology-
cal kû pêre tê dinê, li gor vê zayendîya biologycal 
dibe xwedî zayendîyeke civakî jî.
Civak; li gorî zayendîya jin û mêran; hinek tevger, 
helwest, rawestin û ramandinên ji hev cuda 
pêşniyar dike û li gor vana lêhatina dixwaze. Bi 
kurtasî, zayendîya civakî di derbarê zayendîbunê 
de; erk û distûrên (roles and norms) civakê ne kû, 
ji jin û meran tên xwestin.
Ev erk û distûrên ji bo jin û meran hatine danîn, kû 
bi bihabunê civakî û çandî teşebune, ji aliyê 
civakê ve, tên hînkirin, pejirandin û lêguncîn tê 
xwestin û tê dagerîn.
Ji ber tevlihevbun û danûstandina tîr, veqetandi-
na zayendîya biologycal û zayendîya civakî, 
heger nê bêderfet be jî pir zor e.
Erk û distûrên zayendîya civakî û reftarên bende-

war; li gorî gelan, çandan, deman û erdnîgarîyê 
jihev cuda ne. Ji ber vê yekê erk û distûrên zayen-
dîya civakî li gor civakan tên guhertin.
Zayendparêzî (Sexism), fêmbarî û bîrdozîya (îde-
ology) cudakerîya li ser zayendîyê û parastina ser-
destîya zayendîyekê lihember zayendîya din e. Za-
yendparêzî jî wek ê din diyardeke çandîye û ji mal-
batê destpêdike.
Gelek cureyên zayendparêzîyê hebin jî bi piranî; ji 
bo parastina pergal (status) a xwe ya sergewre ji 
aliyên meran; ji strandin û pêşvebirina pergala 
xwe jî ji aliyên jinan ve tê parastin. 
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Jin be jî, mêr be jî, parastina zayendîya xwe li 
hember lewate û lesbianan û piçukkirina wan jî 
zayendparêzî ye.
Fikrên zayendparêzîyê ji bo domandina sergew-
retiya aborî û sîyasî ên mêrhukimranîyê û ên li 
hember vê rabûnê û bune wekî ideology. 
Encamên zayendparastî, wekî pêşbirî, êrîşbazî, dî-
tirkirin hwd. derdikevin.

DI GOTINÊN PÊŞIYANDE ZAYENDÎ
Cudabunên wekî bawerî, fikrî û ramanan, û cu-
dabunên aborî, sîyasî, civakî û çandî; di derbarê 
jin û jîyana jinan de, dîtin û rêntinên cuda hene û 
ev cudabûn di gotinên pêşiyande jî têne dîtin.
Gotinên pêşiyan, ji her alîve di derbarê jiyana 
civakê de, gelek agahî vedihewînin û herwiha di 
derbarê jiyan û statuya jinan de jî agahî tên dîtin 
û fehmkirin. Herwiha mirovên di nav civakê de, bi 
van gotinan baş/xirab erk û distûrên ji ber zayen-
dîbuna xwe kû (ji aliyê civakê) jê tê xwestin û li 
bendewarîya lêguncînê, fehmdike, dinasîne û bi 
serastkirina jiyana xwe, di bin bandora civakîde 
dimîne. 
Di nav civakên wekî pederşahî û mêrserdest de bi 
piranî bi çavekî neyînî li jinan tê rêntin. Ji ber vê 
rêntin û dîtinê, bi piranî di gotinên pêşiyan de jî di 
derbarê jinan de gelek gotinên neyînî tê dîtin.
Bi rastî civak çi be wê gotinên civakê jî ewbin. Êdî 
em binerin di gotinên peşiyan ên kurdan de jin 
çawa tê dîtin.
DI GOTINÊN PÊŞIYAN ÊN KURDAN DE JIN

Hinek çandên kû, gelên Mezrabotan (Mesopota-
mia) avakirine, xwe parastine û xweserîbûna 
xwe starkirine. Lê mixabin, hinek çand jî, tüne 
bûne û hinek jî di bin bamdora çandên wekîdin 
de mane û xweserîya xwe hundakirine.
Çanda Kurdan kû ew jî dabeşek ji şaristaniya Mez-
rabotane, yek ji wan çandên kû heta îro xweserî û 
hebuna xwe domandine û xwe starkirine.
Ji bo lêkolîn û danasîna çandekî, bi regeziya sere-
ke têkarî dikin, yek ji wan jî gotinên pêşiyan e.
Kurd nebune xwedî Devlet û Kurdî nebuye 
zimanê fermî. Ji ber vê yekê Kurdî ji nivîskî 
zêdetir, bi devkî pêşketiye. Çand û wêjaye bi 
devkî li gor gelên Mezrabotanan gelek peşketi-
nek bidest xistıye, û mirov kare bibêje îro jî çand û 
wêjeya Kurdî ya bi devkî gelek dewlemend e. Bi 
encama vê rewşê, gotinên pêşiyan di çand, wêje 
û jîyanê de cihekî girîn digire. Ji ber vê yekê 
gotinên pêşiyan ên Kurdan peşketîne û pirin. He-
rwiha di nivîseke wekî vê de, mirov nikarê 
gotinên pêşiyan ên Kurdan ên di derbarê jinan de 
bi tebahî bînê ziman, lêbelê mirov kare bi çend 
minakan bide.
Di Kurdî de, Jin û Mêr ê bi zevac û bihevre (spo-
use) car carna bi bêjeyekî, yan bi gotinekî tê bi-
navkirin û jin û mêr û zarok tev bihevre wekî mal-
bat, yan mal tê binavkirin.
Berî em dest bi gotinên pêşiyan ê di derbarê jinan 
de bikin em dixwazin, bêjeyên sereke ên ji bo 
jinan tên gotin bîbêjin. 
Bi piranî ji bo jinan ev nav tên bikararnîn: Jin, 

Pîrek, Afret, Kevanî/Kebanî/Keybanû, Hur-
met/Hermet, Malî, Heval(ê), Diya Zarokan, Ber-
malî, Kuflet/Kulfet, Xêzan, Îyal, Xanim/Xatûn, 
Hevser.

GOTINÊN PÊŞIYAN ÊN DERBARÊ JINAN
Di hinek gotinên pêşiyan ên Kurdan de, di der-
barê jin û zarokên keçan de, agahî, pêşniyarî û 
pend hebin jî, beşek jiwan ne li ser zayendîbunê 
hatine gotin, li ser jin û keçan hatibe qalkirin jî, 
agahî, pêşniyarî û pendên di nav wan gotinan de 
gelemperî ne. Gotinên kû bi vî awayî; agahî, 
pêşniyarî û pendên gelemperî dikin li ser mêr û 
kuran jî hene û pirin. Di van gotinan de armanc 
ne zayendîye armanc ew pendên di nav gotinê 
deye, jin/mêr yan keç/kur çawa lê hatiye wisa ha-
tiye gotin. Bela kû mijara me jin e, emê gotinên di 
derbarê jinan ên li ser zayendîbuna wan hatinê 
gotin minak bidin.
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Di zimanê kurdî de mal û malbat hevwate tê bi-
karanîn û pir caran jin jî bi wateya malbatê tê 
gotin. Ji ber vê yekê wexta ev gotin bên gotin û 
xwendin dibê baş bala xwe bidê. Bi taybetî jî 
wexta mirov bi zimanekî din bi fikire an vergerîne 
dibe kû xeletî çêbibe.
Balkişandineke yekî din eve kû; gotinên pêşiyan 
ên Kurdan, (wekî herem, bajar, bajarok û gun-
dan) li gorî warê tê gotin, cûrbicûr tê gotin û bi-
karanîn.
Beşek ji gotinên pêşiyan ên Kurdan, rêntin, dîtin, 
hejabûn û statuya jînê derdixe hole, lê bi rastî 
divir de rêntin, dîtin, dayina hejabûnê bi piranî ê 
mêran e. Lê disa bi van minakan, mirov dikare, 
cîh û statuya jinan tesbît bike. Di vî warî de mirov 
kare van çend gotinan minak bide: "Heçî divê 
mala xwe xirabike divê du jina bîne". "Jina mêrê 
çê me, rima nav êlê me". "Bûk li hespê ye, kes ni-
zane nasîbê kê ye". "Bedewê çav kil kir, dilê xortan 
kul kir". "Dê û dotê şerkirin, bêaqila bawer kirin". 
"Ê rabe cîhê wî, ê bimre jîna wî dimîne". "Jina rind 
bela serê gund". "Jinê bide jinmirya, ga bide ga-
mirya". "Yê ku ji jina xwe natirse ne tu mêr e". "Ne 
mêrê şermok ne jina kenok".
Di hinek gotinan de zayendîbuna jinê pir derna-
keve pêş, zêdetir li ser baş û nebaşiya wê tê seki-
nandin. Bi vî awayî gelek gotin li ser mêran jî 
hene. Di van de zayendî ne liber çav e, başî û xera-
bî tê ziman û gotin li ser başî û xerbiyê ne. Weki 
van: "Jin heye bira ye, jin heye birabirr e". "Jin jî 
hene, jinkok jî hene". "Jina baş ardê cehîn aş dike, 
jina xirab ardê genim telmaş dike". "Jin heye 
mala ava dike jin jı heye wêran dike". "Jin heye 

gul e, jin heye kul e". "Jin ya jîn e, ya jan e".
Mixabin her çikas ne baş û rast be jî, di hinek goti-
nan de jin kêm tê dîtin û kêmbuna jinan ji ya 
mêran tê gotin. Her çiqas iro ev rêntin û dîtinên 
wekî kêmdîtina jinan kêm bube jî, mixabin hê jî 
di civakê de heye û didome. Divê mirov van goti-
nan ji ziman û jîyana xwe derxe. Minak ji van re jî 
evin: "Jin dara şikestiye". "Ew mal wêrane ku jin 
têda bibe malxwu". "Jina derewîn mêrkuj e". "Jin 
derkete ser serî, dê avêt ber derî". "Barê dinê li 
mêrê, barê mêrê li jinê". "Jina berdayi wek kera 
bindorê ye". "Jina bêzarok, wek dara bêber e". 
"Jina bî, mêrga pêş mala ye". "Jin hem nûra çavan 
e, hem kula dilan e". "Namus ne jin tenêye". "Mal 
yê mêra ye, ezap yê jina ye". "Mala bu sê jin xirab 
bu ji bin". "Şerm, şerefa jina ye". "Xeber çekê 
jınêye". "Şeytanên yetîman heft in, ên jinan heftê 
û heftin". 
Di van gotinan de bi piranî bandora çandên Mez-
rabotan û Rojhilatanavîn heye û bi dîtineke pe-
derşahî û mêrserdestî li jinê tên rêntin. Wekî jin 
tenê ji bo kar û xebatên malbatê û zarokanbin û 
xerabî û nebaşiyên malbatê jî tev di situwê jinê de 
be. Herwiha jin bi çavekî pir xirab tê dîtin. Li gor 
pêşketina mirovahîyê ya vê demê dive ev gotin 
bên terikandin.
Gotinin jî, li ser eslê jinan hatine gotin. Di van de 
başî û xerabî ne li ser zayendîyê, li ser esl e. "Avê 
bîne ji kaniyan, jina bîne ji esîlan". "Dîzika jina 
mala esîl bişikê, deng jê nayê". "Jinan bibijêre, esil 
xêr e". "Heft eslê bavê, esil şîrê dê". 
Bi tevî Kurdan, li Dinê, Rojhilatanavîn û Mezrabo-
tan de, di gelek gelan de dîtina gelemperî (ya 

çandî) ewe ku: jin li malê rune, karê malê bike û li 
zarokan binêre. Ji ber vê yekê jin û mal û malbat, 
gelek caran tê hevbeşkirin. Bi encamiya xwezayî-
ya vê dîtinê din av gotinên pêşîyan de jî ev tê 
dîtin. Gotinên; "Mal bi jinan ava dibe". "Rewşa 
malê kevanî ye". "Jin bixwaze mêrê xwe dike ezîz 
jî, dike rezîl jî". "Avahîya malan di destê jinê de 
ye". "Jin dîwarê der e mêr, dîwarê hundir e". "Jin si-
tara mêran e". "Jin sutûna malan e". Ji vê mijarê re 
minakin. 
Lê bi vê rewşê jî mirov kare bibêje kû (hindik be jî) 
Kurd, ji pir gelan (bi taybetî jî ji gelên Rojhilatana-
vîn) pêştirin. Di vî warî de gotinên kû jin û meran 
hevalbendê xwe û wan wekhev dibîne jî hene: 
"Mêr li ku jin li wir gereg e". "Jin û mêr şer kir, ne-
zana bawer kir". "Jin heye ji sed mêrı çêtire". "Mêr 
cû ye, jin peng e". "Mêr mêr e, jin jin e". "Jin û mêr 
tevr û bêr". "Axa jin û mêr ji hev e". 
Gotineke pir balkeş heye kû di nav Kurdan pir 
zêde tê zanîn û bikaranîn, kû wekheviya jin û 
mêran tîne ziman. Bi rastî ev gotin bi tena serê 
xwe jî ji bo gotina wekhevîya jin û mêran bese. 
"Şêr şêr e çi jin, çi mêr e". 
Gotinen peşiyan; bi kevneşopî û bastanên gel, ên 
bi sedsalan derketiye holê û hatine pejirandin. 
Her çikas di gotinên pêşîyan ên Kurdan de hinek 
gotinên wekî dîtinên pederşahî û 

 Batman Barosu Yayın Organı | Bülten Sayı: 12 - 201818



mêrserdestî hebin jî, gotinên kû jin û mêran wek-
hev dibîne, dayîna hejabûna jinan dixwaze, heta 
ên jina ji mêra hejatir dibîne jî hene. 
Gotina "Bavê keçan sultan e" her çiqas, hedîs û 
gotina Pêxember be jî wekî gotineke peşiyan tê 
bikaranîn û pejirandin. Ev gotin, bi serê xwe jî ji 
bo qedirdayin û hêjabûndayina zarokên keç mi-
nakeke girîng e. 
"Jina çê bergendî dinê ye" jî ji bo qedirdayina 
jinan minakeke balkêş e.
"Jin biçe xwînê, xwîn xweş dibe" jî goineke heja-
ye, kû serdestî û aşîtîxwaziya jinan dide ber çav. 
Ev, ne bi vê gotinê tenê, bi kirinê jî rastiyeke Kur-
dan e. Gelek caran pirsgirêkên civakî bi mêra ça-
reser nebuye heta jinan dest nedaniye ser. Wekî-
din; di xebat û hevdîtinên jibo aşîtî û çareseriya, 
şer û pirgireken cîvakî de, wexta jin (tev yan yek 
jiwan) kilaw/cefiya/çarika xwe biavêje, ên kû 
hevdîtinê dikin bêgav dimînin û divê aşîtî çêbibe 
û ew pirsgirêk çareser bibe. Kevneşopiyeke gelek 
balkêş û heja ye û bihemandemê qadirdayina 
jinan jî dide nîşan.
"Jin çûn hawaran, mêr ketin kewaran" jî bistehî û 
cesareta jinan tîne ziman heta jin bisteh, mêran 
tirsonek tê ditin. 
"Jin hurmet e". "Jina bêkes har dibe, mêrê bêkes 
jar dibe". "Jin kela mêra ye". "Jin malê dikin mal". 
Ev gotin jî statuyeke ji ya mêran çêtir didin jinan. 
Di van gotinan tê gotin kû; Dive ji jinan re bê hur-
metkirin, jin bi sere xwe jî kare bijî û çêtir jî kare 

bijî lê mêr nikare, jin sitar û biştgiriyê mêr e, bi go-
tina mal bi jinê dibe mal jî, ji bo malbatê jin, ji 
mêran girîngtir tê dîtin. 

WEKÎ ENCAM
Mirov dikare, ji gotinên pêşiyan ên Kurdan ên di-
derbarê jinan de, cîh û statuya jinan ya di jîyana ci-
vakî û di têkilîyên jin û mêran de bibe xwedî fikr. 
Wexta mirov, çav diavêje gotinên pêşiyan ên Kur-
dan ên diderbarê jinan de, gotinên neyînî, nêtar, 
û erênî (negatîve/neutral/positive) jî tên dîtin. 
Wexta mirov, dinêre, dixwîne û lêkolîn dike tê 
dîtin kû li ser jinan gotinên neyînî û negatîf hebin 
jî beşek (hinek) ji van bi navê keç û jinan hatibe 
gotin jî merem (maksat) ne keç û jinin merem 
şîret e. Şîretên wisa li ser kur û mêran jî hene û 
pirin. Lê mixabin mirov nikare bibêje li ser jina 
gotinên neyînî tune. Bi vêre gotinen li ser jinan 
ên kû bi zayendîbuna xwe jinê kêm û nizim dibî-
ne ne pirin.
Di Kurdan de bi nasnameya dayikbun û xwedî 
malbunê de hejabuneke zêde hatiye dayin. Di 
hinek gotinan de bi nasnameya hevseriyê neyînî 
hebin jî dîsa tê dîtin kû bi serastkirina malbat û gi-
hîştandina zarokan qadirdayineke hêja hatiye 
dayîn. 
Bi rêntin û xwendina van gotina bitenê fehmkiri-
na jina û statuya jinan bê derfet e. Tenê mirov bi-
kare bibe xwedî fikr. Bi vî awayî jî mirov kare 
bibêje kû; cîh û statuya jinan dinav Kurdan de li 

gor gelên di erdnîgariya ku têde dijîn, ango li gor 
gelên Mezrabotan û Rojhilatanavîn baştir û 
pêştir e. 
Dil dixwaze di dinê de baştirîn û pêştirîn be.
Jin û Jîn, bi deng û bi wate nêzîkî hevin. Ji ber vê 
yekê; tê gotin kû jin ji jîyanê tê, yan jin çavkanîya 
jîyanê ye û hwd. fikr û ramanên wisa tên gotin. Bi 
van gotinan jî tê xwestin kû Kurd çıkas hêjabûnê 
dide jinan bidin ber çav. Bixwezayî ev mijar jî ke-
tiye nav gotinên pêşiyan. Dayina hejabûna jinan 
û wekhevîya jin û mêran bi vê gotine tê kurteki-
rin, bi hemandeme iro liser jina gotina pirtirîn tê 
zanîn û gotin jî ev e. 
"Jin Jîyan e".

 
Têb�nî: J� al�yên 
got�nên pêş�yan de, 
j� p�rtukên  
“Ç�ya Mazî/Got�nên 
Pêş�yan”û “Amed 
T�gr�s/Got�nê Pêş�yan” 
hat�ye sûdwerg�rt�n
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Prof. Dr. Şebnem KORUR FİNCANCI
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI BAŞKANI

1-Öncelikle sormak istediğim husus şu; 
Biz, toplum olarak kadını tanıyor 
muyuz?
Birey olarak kadını tanımaktan söz ediyorsak, 
bu soruya olumlu yanıt verebilmek oldukça zor. 
Elbette geçmişe göre bazı gelişmeler yok değil. 
Toplumsal değerlerin yansıması olarak görüle-
bilecek yasalarda kadını birey kimliği ile tanı-
maya dönük bazı değişimler olduğunu biliyo-
ruz. “Genel ahlâkı ve aile nizamını” ilgilendiren 
ihlaller kavramından, dolayısıyla genel ahlakın 
nesnesi olmaktan, cinsel dokunulmazlığa karşı 
suçların “kişilere karşı suçlar” başlığı altında ele 
alınmasıyla kadının birey olarak kabulüne 
geçiş, ancak 21. Yüzyılda gerçekleşebilmiş olsa 
da önemli bir adım sayılabilir belki. “Belki” diyo-
rum, çünkü bu değişimin toplumda karşılık bul-
duğunu söylemek zor. Yargının bu değişime 
ayak uyduramadığı koşullarda toplumun de-
ğerlerine etkili biçimde yansıması da söz konu-
su olamıyor. 
Kadın mücadelesi uzun yıllara yayılan bir mü-
cadeledir. Örneğin Olympe de Gouges, 1789’da 
Fransız Ulusal Meclisi’nde okunan ve günü-
müzdeki İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 
esin kaynaklarından biri olan İnsan ve Yurttaş 
Hakları Bildirgesi’ne karşı, bu metinde geçen 
“insan” (homme) sözcüğünün yalnızca erkeği 
kastetmesi nedeniyle 1791 yılında Kadın ve 
Yurttaş Hakları Bildirgesi’ni yayımlamıştır. Bu in-
sanlık tarihindeki ilk kadın hakları bildirgesidir. 
“KADININ VE KADIN YURTTAŞIN HAKLAR 
BİLDİRGESİ (7 Eylül 1791)” giriş bölümün-
deki ifade çok çarpıcıdır: “Toplumun sefaletinin 
ve siyasal iktidarların ahlâki çürümüşlüğünün 
gerçek nedenlerinin, kadınların haklarının ta-
nınmaması, unutulması ya da önemsenmeme-
sinden kaynaklandığı dikkate alınarak, kadınla-

rın doğal, devredilemez ve kutsal hakları bir bil-
dirgeyle ilan ediliyor; bu şekilde istenmektedir 
ki, bu bildirge toplumun bütün üyelerinin gözü 
önünde dursun, herkese hak ve yükümlülükle-
rini hatırlatsın; kadınların ve erkeklerin iktidarı 
kullanmaları siyasal kurumlar açısından kıyas-
lanabilsin ve buna daha çok saygı gösterilsin; 
kadın yurttaşların basit ve su götürmez ilkelere 
dayanan şikâyetleri her zaman, anayasanın ve 
iyi geleneklerin korunması ve herkesin esenliği 
için etkili olabilsin.”
Bu bildirgenin insanlığın ortak belleğine kay-
dedilmesinden 227 yıl sonra; altıncı maddesin-
de dile getirilen; “yasa, genel istencin ifadesi ol-
malıdır; her kadın ve erkek yurttaşın, bizzat ya 
da temsilcisi aracılığıyla yasaların yapılmasına 
katılma hakkı olmalıdır; o [yasa] herkes için aynı 
olmalıdır. Yasa önünde eşit olan her kadın ve 
erkek yurttaş, yetenek ve erdemlerinden başka 
bir ayrım gözetilmeksizin, kamu hayatındaki 
her makam, memuriyet ve mevkilere eşit olarak 
gelmelidir.” anlayışını günümüzde hala geçerli 
kılamadığımız, 16. maddesindeki “hakların gü-
vencesinin olmadığı ve güçler ayrılığının belir-
lenmediği bir toplumun anayasası yoktur; bi-
çimlendirilmesinde ulusu oluşturan bireylerin 
çoğunluğu işbirliği yapmadıysa, o anayasa yok-
tur ve geçersizdir.” ifadesinden yola çıkarak ka-
dınların yeterli temsilinin olmadığı koşullarda 
bu toplum için kadınların tanınır olduğunu söy-
lemek de mümkün olmayacaktır.

2-Bir eşitlik durumu olarak kadın erkek 
eşitliği hakkında ne söylemek istersiniz.
Dünya Sağlık Örgütü toplumsal cinsiyet eşitliği-
ni; “Yaş, cinsel kimlik ya da yönelimine bakıl-
maksızın tüm kadın ve erkeklerin haklardan, fır-
satlardan ve kaynaklardan tamamen eşit bi-
çimde yararlanması” olarak tanımlamaktadır. 

Eşitliğin aynılık değil, cinsiyete dayalı kısıtlan-
ma ya da avantaj yaşanmaması olduğu vurgu-
lanmaktadır. 
Eşitlik (equality) ve hakkaniyet (equity) kav-
ramları arasındaki fark da bu açıdan önemlidir. 
Hakkaniyet kadın ve erkeğin farklı gereksinim-
lerine duyarlı bir yaklaşımı içerirken, eşitlik ise 
olanaklar ve haklardan eşit biçimde yararlan-
mayı kapsamaktadır. Kadınlar, tarih boyunca 
cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmış, erkekler-
den daha düşük statüde görülmüşlerdir. Bu 
eşitsizlik, yoğunluk ve biçim açısından toplum-
dan topluma, dönemden döneme farklılıklar 
gösterse de, özünde değişmemektedir. Geliş-
miş ülkelerde cinsiyet ayırımcılığı kadınların işe 
alınma aşamasında ve işte yükselmede karşı-
laştıkları engeller ile aynı iş için erkeklerden 
daha az ücret almaları gibi konularda görülür-
ken, gelişmekte olan ülkelerde bunların yanı 
sıra daha çok şiddete uğrama ve eğitim olanak-
larından yararlanamama gibi temel alanlarda 
gözlemlenmektedir. 
Wollstonecraft ikilemi olarak tanımlanan ikilem 
eşitlik talebi ile ilgili önemli bir soru sorar: “Pat-
riyarkal bir toplumda yurttaşlık erkekler üzerin-
den tanımlandığından, kadınlar bu şekilde ta-
nımlanmış yurttaşlık haklarını mı talep etmeli-
dir? Yoksa kadınlar kendi yetenek ve gereksinim 
farklılıklarını vurgulayarak, farklı bir yurttaşlık 
talebine mi yönelmelidir?” . 

Stj. Av. Aysel ÇAM
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Kadınların erkeklerle hem eşit hem de erkeklerden 
farklı olmalarına, feminist literatürde, Carol Pate-
man'in ifadesi ile "Wollstonecraft'in ikilemi" deniyor. 
Peki bu eşitlik ve farklılık talepleri arasındaki gerilime 
neden Wollstonecraft ikilemi deniyor? Mary Wollsto-
necraft, 18. yüzyılda Londra'da yaşamış bir kadın dü-
şünür ve yazar. Diğer birçok eserinin yanı sıra 1792'de 
Kadın Haklarının Bir Savunusu'nu yayımlıyor. İçinde 
bulunduğu dönemin çok ilerisinde düşünceleri var. 
Wollstonecraft bir yandan kadın ve erkeklerin eşit mu-
hakeme etme yetisinden güç alarak onların erkekler 
ile eşit vatandaşlık haklarına sahip olmasını savunur-
ken bir yandan da kadınların vatandaşlık yükümlü-
lüklerini yerine getirirken askerlik yapmak yerine 
çocuk yetiştirmelerinin geçerli sayılmasını savunu-
yordu. 
Wollstonecraft'e göre, çocuk yetiştirmek askerlik yap-
mak gibi bir vatandaşlık yükümlülüğü idi ve buna 
göre bir karşılığı olması gerekiyordu. Kısacası, Wolls-
tonecraft bir yandan kadınların erkeklerle eşit vatan-
daşlık haklarına sahip olmasını, bir yandan da farklı 
vatandaşlık sorumlulukları olduğunun teslim edil-
mesini savunuyordu. 
Kısacası hem eşitlik hem de farklılığın teslimi talep 
ediliyor. Bu aslında göründüğü kadar olanaksız bir iki-
lem değil, ancak modern tartışmaların çerçevesi bizi 
ikili kutuplar arasında bir tercih yapmaya zorladığı 
için çözümsüz görünüyor. Oysa eşitlik ile farklılık ara-
sında köprü kurulabilir. Vatandaşlık konusunu femi-
nist literatürün içinden ele alan birçok çalışma da bu 
köprüleri kurmaya ve temelde erkeklere özgü bir kav-
ram olan vatandaşlığı kadınlara özgü farklılıklara du-
yarlı bir şekilde yeniden tanımlamaya çalışıyor. Bura-
da söz konusu olan erkeksi bir vatandaşlık konumuna 
kadınların dahil edilmesinin ötesinde, vatandaşlık ka-
tegorisinin kadınsılığa duyarlı bir şekilde yeniden ta-
nımlanmasıdır. Örneğin, kadınları sadece anne hali-
ne getirmeden, anneliği vatandaşlığın tanımına kat-
mak...

İkinci dalga feminizmde tam da bu bağlamda eşitlik 
vurgusundan farklılık vurgusuna geçilmiş, “kişisel 
olan politiktir” sloganı ile özel alandaki güç ilişkileri ve 
ev içi şiddet sorgulanmaya başlamıştır.
3-Toplumsal cinsiyetten yola çıkarak, günü-
müzdeki kadın ve erkek rollerinin oluşma sü-
reci ile ilgili bir değerlendirme yapar mısınız? 
Bu cinsiyet rollerinin pratik alandaki yansı-
ması ne oldu? Birkaç örnekle açıklayabilir mi-
siniz?( Çocukların oyuncak seçiminden, top-
lumsal sıfatlara, hobilerden gelin kayın anne 
şiddetine)
Toplumsal cinsiyet rolleri, tarihsel süreç içinde, za-
mana, mekâna, sınıfa ya da ırka göre olduğu kadar 
toplumun siyasi ve ekonomik koşullarına göre de çe-
şitlilik göstermektedir. Ann Oakley’in 1972 yılında ya-
yınlanan “Sex, Gender, Society” isimli kitabında ilk 
defa kullandığı “toplumsal cinsiyet” kavramı, erkeklik 
ve kadınlığın toplum tarafından tanımlanışındaki 
eşitsizliği anlatmaktadır.
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olarak değerlendirildiği için toplumun kadın ve 
erkeğe davranışı farklılaşır, onlara farklı özellik-
ler ve görevler yükler. Bu da toplumsal cinsiyet 
rollerini belirler. Bu roller toplumsal iş bölümü-
nü, kaynaklara erişimi, davranışları ve görevleri 
belirler. Hangi davranış ve görevlerin kadınlar 
ve erkekler için uygun olduğuna, bu iki cinsin 
hangi haklara, kaynaklara ve güce ne derecede 
sahip olması gerektiğine dair toplumsal bek-
lentiler geliştirilir. Bebeğin içine doğduğu top-
lum onu, kadın ve erkeğe uygun gördüğü dav-
ranış kalıpları içinde şekillendirir. Toplumsal bek-
lentiler henüz bebek doğmadan kıyafetlerinin 
rengi belirlenirken başlar, doğumdan sonra kim-
lik rengini, büyüdüğünde ise eğitimini, meslek 
seçimini ve genel olarak yaşam biçimini etkiler. 
Eğitim sisteminin kendisi de bu rolleri pekişti-
ren bir içeriğe sahiptir. Toplumsal cinsiyet rolle-
rinin kadın ve erkeğin toplumsal yaşamına iliş-
kin yansımalarını hem kamusal hem de özel 
alanda görebiliriz. Erkekler kamusal alana, ka-
dınlar ev içine uygun görülür. Dışarıda fiziksel 
veya cinsel şiddete maruz kalma korkusu, ev içi 
işlerden dışarı çıkmaya vakit bulunamaması, 
kendileri için harcayabilecekleri mali bir kay-
naklarının olmaması, davranışlarına daha çok 
dikkat etmelerinin beklenmesi kadınların ka-
musal alanda daha az yer almalarına neden 
olur. Erkekler ev halkının reisi olarak görülür, 
evin geçimini sağlamaları beklenir, mülkiyetin 
sahibi ve yöneticisidirler. Siyasette ve iş yaşa-
mında aktif yer almaları, daha güçlü ve atılgan 
olmaları, duygularını fazla belli etmemeleri, 
her zaman başarılı olmaları beklenir. Diğer yan-
dan kadınlardan anlayışlı ve yumuşak başlı ol-
maları, çocuk doğurmaları ve yetiştirmeleri, 
hasta ve yaşlılara bakmaları, tüm ev işini yap-
maları beklenir. Kadınlar eğer çalışıyorsa da, on-
lara öğretmen ya da hemşirelik gibi toplumsal 
cinsiyet rolleriyle uyumlu meslekler uygun gö-

rülür. Otorite ve güç gerektiren mesleklerin er-
keklere, bakım ve hizmetle ilişkili mesleklerin 
ise kadınlara özgü olduğu düşünülür. Toplum-
sal cinsiyetin biyolojik cinsiyetten farkı ve 
önemi sosyal yapılandırma sonucu oluşması ve 
dolayısıyla değiştirilebilir olmasıdır.
Cinsiyet rollerine dayalı toplumsal baskı hem ka-
dınların hem erkeklerin kendilerini gerçekleş-
tirmelerine, kendilerini istedikleri yönde geliş-
tirmelerine, mutlu olmalarına, hatta sağlıklı ol-
malarına engel olmaktadır.
Özellikle geleneksel toplumlarda toplumsal cin-
siyet rolleri cinsiyet eşitsizliğini pekiştirmekte-
dir. Bu geleneksel rol anlayışı, kadınların kamu-
sal alanda yer almalarını engellemekte, çalışan 
kadınların da hem ev hem iş yaşamının yükünü 
üstlenmelerine neden olmakta, bu duruma 
“çifte vardiya” denmektedir. Cinsiyetler arası 
farklılığın oluşması birçok çalışmada kadının 
“üreme rolü’ne dayandırılmaktadır. Oysa ki Bha-
sin ‘Toplumsal Cinsiyet “Bize Yüklenen Roller’ 
isimli kitabında; “Artık kadınlar çocuk doğurup 
doğurmamaya, kaç çocuk doğuracağına ve 
hangi aralıklarla doğuracağına karar verebilir. 
Doğurganlık, kadınlar için dişi hayvanlarda ol-
duğu gibi kaçınılmaz değildir “, diyerek bu rolü 
dışlamaktadır.
4-Kadın kimliğine yönelik toplumdaki al-
gıyı oluşturan fonksiyonlar içerisinde 
medya ve yönetim erkini nasıl bir yere 
koyarsınız?
Yukarıda da söz ettiğim gibi toplumsal cinsiyet 
rollerinin oluşturulmasında pek çok mekaniz-
ma devreye giriyor. Bu mekanizmaların top-
lumda yaygınlaştırılmasında medyanın önemli 
bir rolü bulunmaktadır. Habercilikte dil seçi-
minden, haberin veriliş biçimi ve paylaşılacak 
haberlerin türüne kadar toplumda cinsiyet al-
gısını şekillendirecek tüm araçlar medya eliyle 
kullanılmaktadır. Yönetim erki de üst yapı ku-
rumlarının oluşum ve sürdürülmesinde cinsiyet 

rollerine göre bir iş bölümü tanımlayan düzen-
lemelerden sorumludur. Ekonomik sistemin 
kendisini sürdürülebilir kılmanın bir aracı ola-
rak sosyal desteğin yerini kadının ev içi ek vardi-
yasının alması kullanması kaçınılmazdır. 

BİRAZ DA ÖZEL BİR BİÇİMDE KADIN MÜ-
CADELESİNE DEĞİNECEK OLURSAK;

5-Kadının var olan düzene karşı müca-
dele etmeye başlamasını tetikleyen fe-
nomenler  neler olabilir?
Haklar ve olanaklardan eşit yararlanamama 
kendi başına kadının ortaya çıkan haksızlığa 
başkaldırmasını gerektirmektedir. Ancak bu 
haksızlığın görünür olmasını engelleyen ve top-
lumda cinsiyet rollerinin pekiştirilmesine dayalı 
mekanizmalar kadının pek çok durumda baş-
kaldırmak yerine çaresizlik duygusu ile karşı kar-
şıya kalmasına yol açmaktadır. Kadının kamu-
sal alanda yerini alması etkileşimi artırarak mü-
cadeleyi tetikleyebilir gibi görünse de yalnız 
eşitlik ve hak mücadelesi ile sınırlı olmayan bir 
mücadele, hakkaniyeti, dolayısıyla gereksinim-
leri de tanımlayan ve önceleyen yaklaşımları 
olan mücadele biçimlerini zorunlu kılmaktadır.
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6-Bu bağlamda KADIN, YAŞAM, ÖZGÜR-
LÜK kelimelerinin birbiriyle bağlantısı 
hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu mü-
cadelede(özellikle Kürdistan’daki kadın 
mücadelesinde) bu kelimelerin kilit ke-
limelere dönüşmelerinin arkasındaki 
sosyolojik durumu nasıl analiz edersi-
niz?
Doğrusu bunu analiz edebilir miyim bilmem. 
Soru sanki bir sosyolog için daha uygun olurdu. 
Paralellik kurmam gerekirse Kürtlerin maruz 
kaldığı kimliğe yönelik ayrımcılığın bir benze-
rini de kadınlar kimliğe dayalı ayrımcı siyaset-
ler ile yaşamak zorunda bırakılıyor. O nedenle 
de özgürce kendisini var edebilme, kadın veya 
Kürt kimliğinden kaynaklanan ayrımcılıklara 
karşı mücadelenin özünde benzerlikleri bu mü-
cadelelerin buluşmasını ve birbirini pekiştir-
mesini sağlıyor denebilir belki. 

7-Kadın mücadelesinde, kadının bu-
günkü konumunu göz önüne aldığımız-
da çok yol kat edildiğini düşünüyor mu-
sunuz?
Çok yol kat eildiğini söylemek pek doğru 
olmaz, ancak ilerlemeyi yok sayamayız. Örne-
ğin CEDAW, “Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılı-
ğın Önlenmesi Sözleşmesi”, 2. Dünya Kadın 
Konferansı’nın ardından 1 Mart 1980 tarihinde 
üye ülkelerin imzasına açılmıştır. Kadına karşı 
ayrımcılığın önlenmesini yasal sorumluluk ola-
rak kabul eden ilk sözleşmedir. Türkiye’nin 
1985 yılında onayladığı sözleşme, 19 Ocak 
1986 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye 
ancak 1999 yılında 15 ve 16. madde için koy-
duğu çekinceleri kaldırmıştır. CEDAW’a ilişkin 
olarak hazırlanan İhtiyari Protokol Türkiye tara-
fından 30 Temmuz 2002 tarihinde onaylanmış, 
29 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
İhtiyari Protokol ile taraf devletlerin CEDAW’ı 
ihlal etmeleri durumunda, kişilere ve gruplara 
CEDAW Komitesine başvuru hakkı tanınmak-

tadır. Protokol ile ayrıca uygulamaları denetle-
mek üzere komiteye yapılacak şikayetleri kabul 
etme ve inceleme yetkisi tanınmaktadır.
Bu adımlar değerlidir, fakat yalnız sözleşmeler 
ile yol alınamayacağını da biliyoruz. Toplumsal 
algının kontrolünü elinde bulunduranların de-
netimi kısmen de olsa sağlanabilmekle birlikte 
pek çok kurumsal değişimin zorunlu olduğu ve 
mücadelenin uzun soluklu olması gerektiği 
söylenebilir.

8-Türkiye’deki insan hakları mücadele-
sinde kadınların yeri ile bu mücadeleye 
kattıkları ile ilgili bir değerlendirme 
yapar mısınız? Bu soru kendi başına bir kitap 
olarak ele alınabilir ancak. Kadınların insan hak-
ları mücadelesi özellikle 1980 darbesini izle-
yen yıllarda cezaevleri önünde başlayan bir mü-
cadeledir. İzleyen yıllarda ve özellikle 90’lı yıl-
larda faili belli katliamlarda yitirilen çocukların 
peşindeki annelerin mücadelesidir. Bugün Cu-
martesi Anneleri olarak andığımız insanların 
ve en çok da kadınların mücadelesinde boy 
veren bir insan hakları mücadelesinden söz 
etmek gerekir sanırım.

9-Kadının mesleki kazanımları kadın 
mücadelesinin bir sonucu ve aynı za-
manda kadın hak ve özgürlüğünün de 
bir yansımasıdır. Bu bağlamda ‘’ev ha-
nımlığı’’ nı nasıl nitelendiriyorsunuz? 
Bunun yanı sıra ev hanımları çalışan 
kadın statüsünde olmalı mıdır?
Önceki sorularda da kısmen bu konuya değin-
melerim oldu sanırım. Ev içi emek kadının çifte 
vardiyasının da bir parçası ve buna “ev hanımlı-
ğı” demek kendi başına uygunsuz bir ifade diye 
düşünüyorum. Ev içi emek karşılıksız olması ne-
deniyle angarya suçunu oluşturuyor ve kölelik-
le eşdeğer bir anlamı da barındırıyor.
10-‘’Kadın Hakları’’ olgusunun Türkiye si-
yasetindeki yerini nasıl buluyorsunuz? 

Siyaset malzemesi yapıldığını düşünü-
yor musunuz? 
Kadının siyasetin öznesi olması ile çözülebi-
lecek, siyaseti insanların yaşamının doğal par-
çası kıldıklarında kadının insan hakları kavra-
mının içselleştirilebileceği koşulları oluştur-
madan, hakların tümünün siyaset malzemesi 
olması kaçınılmazdır.

11- Hepimizin malumu olduğu üzere, 
Türkiye’nin büyük bir utancı olarak sizin 
bir tutukluluk süreciniz oldu. Bu süreçte 
kadın cezaevleri ile ilgili gözlemlerinizi 
tıbbi, hukuki, sosyolojik ve psikolojik bo-
yutları ile bizimle paylaşır mısınız?
Cezaevlerine ilişkin sorunlar bir söyleşinin soru 
ve yanıtlarından biri olmanın ötesinde bir yeri 
hak ediyor en azından. Hele ki dört ayrı bilim 
alanı başlığını bir soruya sığdırmak, üzgünüm 
ki olanaksız. Sağlık hakkına ilişkin sınırlılıklar-
dan, barınma ve beslenmeye, kendini geliştir-
me ve ifade edebilme olanaklarından tecrit ve 
tek tip uygulamalarına her bir başlık çok derin-
likli tartışılması gereken konular. Örneğin ben 
cezaevine girdiğimde getirilen her koğuşa tek 
leğen dayatması dahi hijyenik açıdan çok so-
runlu bir uygulama. 

12-İşkence ve kötü muamelenin önlen-
mesi ile ilgili sizin de uluslararası alan-
da çalışmalarınız mevcut. İşkence ve 
kötü muamele ile ilgili olarak kadınlar 
özelinde karşılaştığınız vakıalar mağ-
duru erkek olan vakıalara göre nasıl de-
ğişiklik göstermektedir.
Sanırım cinsiyete dayalı ayrımcılığın olmadığı 
nadir koşullardan biri olduğunu söyleyebiliriz 
işkencenin. 
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Av. Aslı PASİNLİ
DİYARBAKIR BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ BAŞKANI 

1)Merhaba, 
öncelikle sizi tanımak isteriz. 
Kısaca Aslı Pasinli kimdir?
Merhabalar, 2014 Dicle Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi mezunuyum, avukatım, 2010 yılında 
Selis Kadın Derneği ile feminist hareket içinde 
kurumsal olarak yer almaya başladım ve beş yıl 
burada aktivistlik yaptım. İki yıldır Diyarbakır Ba-
rosu Kadın Hakları Merkezi'nin başkanlığını yü-
rütüyorum.

2)Dünyanın her yerinde olduğu gibi ül-
kemizde de kadınların 
hayatın her alanında şiddete maruz kal-
dığını görüyoruz. Toplumun her kesi-
minde kadına yönelik şiddetin meşru-
laştırılarak sürdürülmesinin sebebi 
nedir?

Aslında sorunun içinde cevabı vermişsiniz. Şid-
detin MEŞRULAŞTIRILARAK sürdürülmesi. Bel-
kide esas sözcük budur… meşrulaştırmak. Bu 
sözcük bizi hem sebebe hem de sonuca götü-
recek güçtedir. Kamuoyunda ve literatürde şid-
det dendiğinde ilk akla gelen kadına yönelik şid-
dettir. Bu bir tesadüf değil elbette, kadın müca-
delesi kendi dinamiği ile bunu görünür kıldı. Şid-
det bütün cinsiyetli şiddet biçimleri ile bir meş-
rulaştırılma hareketi içinde. Burada temel dina-
mik erkekliğe yüklenen toplumsal anlamlar ve 
erkekliğin iktidar ile ilişkilenme halidir. Şiddetin 
bir gerekçesi olamaz. Tabi ki ''erkeklik'' ve bu er-
kekliği besleyen damarlar söz konusu; medya, 
yargı, eğitim, toplumsal normlar.... vs. Ve nasıl ki 
şiddet kavramı ''kadına yönelik şiddeti'' ilk akla 
getiriyorsa bir diğer çağrışımda ''fiziksel şid-
det''tir. Oysa şiddet çok boyutludur ve fiziksel 
şiddet bu döngünün yalnızca bir katmanıdır. 

3)Türkiye, uluslararası düzenlemeler 
olan CEDAW ve İstanbul Sözleşmesini im-
zalayarak kadına yönelik şiddetle etkili 
mücadele edeceğine söz verdi. Ancak 
dünden bugüne baktığımızda toplumda 
eşitsizliğin ve şiddetin artarak devam et-
tiğini görüyoruz. Kadına yönelik şiddet-
le mücadelede kararlı bir devlet politi-
kasının olduğunu düşünüyor musunuz?

İstanbul Sözleşmesi veya tam adıyla Kadınlara 
Yönelik Şiddet ve Ev içi Şiddetin Önlenmesine 
Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi 2011 yılında 
imzalanmıştır. 2012 yılında ise resmi gazetede 
yayınlanmıştır. Yani yedi yıldır hayatımızda 
İstanbul Sözleşmesi var. Çekincesiz imzalanan 
bu sözleşme ile Türkiye kadına yönelik şiddet ko-
nusunda ne kadar yol aldı? Akabinde 6284 sa-
yılı kanun 2012 yılında iç hukukta yürürlüğe 
girdi. İstanbul Sözleşmesi taraf devletlere ka-
dınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddeti önlemek 
için şiddet konusunda sıfır toleransı esas alır. 
Sözleşme adından da anlaşılacağı üzere şiddete 
uğrayan kadınlar ve ev-içi şiddet mağdurlarını 
almıştır. Burada EVİÇİ vurgusunu yapmak gere-
kir çünkü bazı hatalı çeviriler aile içi olarak çe-
virmektedirler oysa sözleşme esas olanın aile 
değil eviçi şiddet olduğu vurgusunu yapmıştır. 
Kadına yönelik şiddetin tanımı en kapsamlı bir 
biçimde İstanbul Sözleşmesi yapmıştır. Ve kadı-
na yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali oldu-
ğunu, ayrımcılık formu olduğunu bunun ka-
musal veya özel alanda meydana gelebileceği-
ni, kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyetle 
bağlantılı olduğu gibi çok önemli hususları 
içermektedir. Peki bu kadar kapsamlı bir sözleş-
meyi çekincesiz bir şekilde imza atan bir ülke 
neden şiddet konusunda yol alamadı? İlerle-
mek bir yana şiddet arttı. Görünürlük mü artış 

mı tartışması çok yapılır fakat geldiğimiz nokta 
ve eldeki veriler gösteriyor ki şiddet arttı. Bura-
da kıstas olarak; şikayet edilen vakıa sayısı, şid-
det alanında açılmış davalar ve sonuçları (failin 
aldığı ceza ), yargıdaki uygulayıcıların bütün 
aşamalardaki tutumları ve yargılamaların süre-
leri bize İstanbul Sözleşmesinin uygulanıp uy-
gulanmadığı konusunda referans olur. Pratikte 
karşılaştığımız dosyalar bize ''koruma altında öl-
dürülen '' kadınların sayısının da azımsanma-
yacak derecede olduğudur. Oysa İstanbul Söz-
leşmesi burada devlete önleme, soruşturma ve 
failleri cezalandırma ve mağduriyetleri için taz-
minat ödemekle yükümlü kılmaktadır. Burada 
kadınlar şikayetçi olmasa da devletin tüm bu yü-
kümlülükleri bakidir. Peki neden ilerleyemiyo-
ruz? Devlet bu alandaki verileri paylaşmıyor bu 
da kadın mücadelesini yürütenler açısından 
doğru politika üretememeye sebep oluyor 
bunun dışında İstanbul Sözleşmesini aktive 
etmek için il eylem planları çıkarılmış ise de il 
eylem projeleri birçok ilde hedeflenen kalitenin 
çok altında ağır aksak yürütülüyor . Mahkeme-
lerde halen İstanbul Sözleşmesi’nin referansı ile 
dosyalara müdahilliklerimiz kabul edilmiyor. 

Röportaj

Stj. Av. Mine BAŞARAN

 Batman Barosu Yayın Organı | Bülten Sayı: 12 - 201824



Kararların gerekçelerinde sözleşmeye deği-
nilmiyor. Bu da bize İstanbul Sözleşmesi'ni 
yargının henüz kanıksamadığını hatta tanı-
madıklarını gösteriyor. Türkiye'de İstanbul 
Sözleşmesi referans gösterilerek dosyalara 
müdahillik talebi kabul durumu bir elin par-
maklarını geçmeyecek kadar az maalesef. Bu 
konuda devlete düşen bütünlüklü ve koordi-
neli çalışmak. Oysa bu koordinasyon sağla-
namıyor. Emniyet-hastane-yargı-ASPB-adli 
tıp -barolar ve psikologlar ,pedagoglar bu 
sıkı koordinasyonda olmalı işte bunlar yapıl-
madığı için böylesi vahim tablolarla karşı kar-
şıyayız.

4)Şiddet uygulayanlara yönelik çeşitli 
düzenlemelerin getirildiği 6284 sayılı 
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şid-
detin Önlenmesine Dair Kanun 2012 
yılında yürürlüğe girdi. Ancak uygula-
mada çeşitli yetersizlikler görülüyor. 
Kadına yönelik şiddet konusunda 
yasal düzenlemeleri yeterli buluyor 
musunuz? Yargı sürecinde alınması ge-
reken önlemler nelerdir?

6284 sayılı kanun içeriği ile oldukça iyi bir 
kanun olmasının yanı sıra kadına yönelik şid-
detle mücadele de başat bir role sahiptir. El-
bette kanuna yönelik bazı eksiklikler ya da 
muğlak durumların olduğu yerler vardır. 
Fakat burada asıl mesele kanun uygulayıcı-
larıdır. 6284 'ün uygulanması sırasında ciddi 
sorunlar var. İlk eleştirim burada meslektaş-
larıma, hala birçok meslektaşımızın böyle bir 
kanunun varlığından habersiz olması çok tra-
jik. Kadın mücadelesi açısından ilk başvuru-
lacak hukuki dayanaklardan biri olan bu ka-
nunun çok iyi bilinmesi gerekmektedir. 

Sonra elbette 6284 ile 'ivedi durumlarda kol-
luğun tedbir alabilme yetkisine' değinmek 
lazım . Oldukça hayati bir husus bu, eski ka-
nunda böyle bir yetki yoktu. Tedbir kararları-
nın caydırıcı olabildiği çok fazla örnek var 
ama uygulayıcılar burada kanunun önüne 
geçebilecek roller üstlenmektedir bu yüzden 
sonucu kanunun uygulanış rotası belirliyor. 
Alınan tedbir kararların takipleri ve kontrol-
leri yapılmıyor. Uygulayıcılara yönelik eleşti-
riler sıralamakla bitmez çünkü birçok kadın 
hakkında tedbir kararı uygulanırken öldürül-
dü. Kanunlar kadınları  koruyamıyor. 
6284'ün ikinci bendi uluslararası sözleşme-
ler ve İstanbul Sözleşmesine atıf yapıyor. Bu 
kısımda İstanbul Sözleşmesi'nden hareket 
edildiğinde nasıl bir anlayış ve temel ilkeler 
çerçevesinde 6284 sayılı kanunun uygula-
nacağı belirtilmiştir.
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RÖPORTAJ

5)Son yıllarda mevzuatta Kadın Hakları 
konusunda birçok olumlu değişiklik ya-
pılmış olmasına rağmen bu düzenle-
melerin kağıt üzerinde kalmasının se-
bebi nedir? Ve bunu aşmak için neler ya-
pılabilir?

Dünyanın en iyi kanunlarını bu ülkeye getire-
bilirsiniz zihin yapısı değişmedikçe hepsi boşa 
kürek çekmektir. Toplumsal dönüşüm yaşa-
madıkça kanunları dönüştürmenin bir faydası 
olmadığını her gün gazeteyi açtığımızda gö-
rüyoruz. 

6)Kadına yönelik ayrımcılıktan doğan 
davalarda diğer davalardan farklı ola-
rak nasıl davranılmalı?

Bu çok önemli bir soru. Öncelikle bu tarz dos-
yalarda sürecin en başından beri dosyaya da-
hiliyetimizin olması çok önemli. Kadınlara hu-
kuki destek verilirken psikolojik destek parale-
linde ilerlemeli. Manevi olarak güçlendirilme-
yen kadın süreci takip etmekte tıkanıyor. Şika-
yetten vazgeçiyor, ifadeler değişiyor.. kadını 
güçlendirmekten kastım toplumsal baskıya 
yenik düşmemesini sağlamak. Soruşturma 
aşamasında savcılar yetersiz, duyarsız ve olay-
lara toplumsal cinsiyet açısından bakmama-
ları çok önemli. Özellikle çocuk istismarı dos-
yalarında topyekûn bir halı altına süpürme te-
laşı oluyor. Yani savcı ve yargıçların mutlaka bu 
konularda eğitimden geçmelidir. Toplumsal 
cinsiyet rolleri odaklı yaklaşımları ve eril dilleri 
başvurular açısından fazlasıyla yıpratıcı. Bu ko-
nuda Başsavcılarla ve Mağdur Hakları Daire 
Başkanlığı ile görüşülüp; kolluk, savcı, yargıç, 
sağlık bakanlığı personelleri eğitim almaları 
sağlanmalıdır. Başka bir husus olan mağdur-
lara CMK'dan avukat tayininde yaşanan so-
runlar, özellikle zorunlu vekillik kapsamının sı-
nırlı olması ve şiddet mağduru kadınların 
CMK'dan faydalanamaması ciddi bir sorun. 

Sosyal çalışma görevlilerinin yetersizliği ve şid-
det mağdurlularının defalarca dinlenmeleri, 
kriz merkezlerinin olmaması. Baroların ve sivil 
toplum kuruluşlarının dosyalara müdahilliği-
nin kabul edilmemesi. Kadın cinayetlerinde 
keyfi olarak indirim sebeplerinin uygulanma-
sı. ŞÖNİM'lerde çalışan sosyal çalışmacıların 
yeterli donanıma sahip olmaması ve sayı azlı-
ğı. Sığınma evlerinin sayısının azlığı. Tek kapı 
sisteminin hayat bulmaması. Kadınların hak-
lara erişimi konusunda sistem zafiyetinin ya-
şanması. Her ne kadar Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanlığı'nın dosyalara müdahil olmaması 
istinafta bir bozma sebebi yapılsa da ASPB'ye 
bağlı yeterli sayıda avukatın olmaması ve bir-
çok davayı takip edememeleri ya da usul yerini 
bulsun diye dosyaya hiçbir katkı sağlamadan 
duruşmalara katılmaları gibi tablolarla karşı-
laşıyoruz. Özellikle cinsel şiddetin akut döne-
minden sonra suçun ispatını sağlamaya yöne-
lik alınan psikiyatri raporlarının görmezden ge-
linmesi. Cinsel saldırı mağdurlarının travma-
sını gözeten uzman bir ekip ile sürecin yürü-
tülmemesi, delil kayıpları ve mağdurun yal-
nızlaştırılması. İstanbul Sözleşmesi’nin iç hu-
kuka uyarlayacak mekanizmaların hayata ge-
çirilmemesi. Kolluk aşamasında yaşanan sı-
kıntılar. Mağdurlara diretilen zorunlu alterna-
tif çözüm yolları (uzlaşma) Bu sıraladıklarım el-
bette akla ilk gelenler fakat kadına yönelik ay-
rımcılıktan doğan davalarda her detay dosya-
nın akıbetini değiştirebilecek nitelikte olduğu 
unutulmamalıdır.

7)Yargı sisteminde kadın avukatlara 
yaklaşım nasıl? Yargı sisteminde yaşa-
nan cinsiyetçi tutumlara karşı nasıl mü-
cadele edilmeli?

Kadına karşı yürütülen ayrımcı politikalarda 
yargının içindeki kadınlar izole değil.. Aldığı-
mız dava türlerine kadar cinsiyetçi yaklaşım-
larla karşı karşıya gelebiliyoruz. Müvekkil ce-

nahı kadın avukatları boşanma davalarında 
daha çok tercih ederken uyuşturucu, örgüt üye-
liği, kasten öldürme gibi ceza miktarları yük-
sek dosyalarda erkek avukat tercihi gibi absürt 
bir durum var. Tabi oldukça komik bir hal�Yar-
gıdaki yaklaşıma ilişkin bence en güçlü toplu-
luk baroların kadın hakları merkezleri. Birçok 
baroda pasifize edilmiş halde merkezler. Fakat 
kadın hakları merkezinin baroların prestiji ve 
başvurucular açısından önemi yadsınamaya-
cak düzeyde. Hem barolarda alanında uzman 
kadın aktivist hukukçuların yetişmesi açısın-
dan hem birçok STK'ya hukuki destekler suna-
bilmesi, dışarıda temsiliyet ve tabi ki olmazsa 
olmazı kadına dönük şiddet dosyalarının taki-
bi açısından bu merkezler tüm barolarda güç-
lendirilmelidir.

8)Medyada bir süredir Cinsel Dokunul-
mazlığa karşı suçlarda idam/hadım ce-
zası tartışılıyor. Son gelişmelerden biri 
olan TBMM’de görüşülen Cinsel İstis-
mar Tasarısıyla ilgili görüş ve eleştirile-
riniz nelerdir?

Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile günde-
mimize oturan konu; hadım . Tasarının getirdi-
ği en tartışmalı hüküm aslında. Cinsel doku-
nulmazlığa karşı suç işleyen kişinin infaz kuru-
mundan tahliye edilmesinden önceki 3 ay 
içinde başlayan ve tahliyeden itibaren 5 yıl sü-
reyle devam edecek olan '' ayakta veya yatarak 
cinsel isteğin baskılanmasına yönelik tedbire 
tabi tutulması söz konusudur. Yani kimyasal 
kastrasyon (hadım ) uygulamasıdır. İlk olarak 
hadım olarak bilinen bu uygulama ceza huku-
kunun temel amaçlarından birisi olan özel ön-
leme amacı, suç işleyen kişinin, cezasını çek-
tikten sonra iyileştirilmesi ve yeniden suç iş-
lenmemesinin sağlanmasıdır.
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 Anayasa'da tıbbi zorunluluklar ve kanunda 
yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğü-
ne dokunulamayacağı hüküm altına alın-
mıştır. Kimyasal kastrasyon düzenlemesi; ki-
şinin bedeni üzerinde, bedensel nitelikte 
ceza niteliğinde tedbir öngörmesi bakımın-
dan Anayasa'ya aykırıdır. Kişinin vücuduna 
etkisi ise halen tıp bilimcileri açısından tar-
tışmalı bir husustur. Ayrıca cinsel istismarı 
'hadım üzerinden cezalandırmak her istis-
marcıyı ''pedofili'' olarak göstermek ve suçu 
basitleştirmektir. Pedofili istismarı bir hasta-
lık olarak görmek veya göstermeye çalışmak 
olur ki bu suça neden olan sosyokültürel bir-
çok etkeni göz ardı etmektir. Burada fail has-
talıklı değil suçludur. Bu suça cinsel dürtüler 
değil şiddet eğilimleri ve kadına yönelik 
bakış açılarıdır. Cinsel şiddet bireysel değil 
toplumsal bir sorundur. Hadım cezası suçu 
toplumsal kaynaklarından ayırarak, tartış-
maya , suçu bireyselleştirmeye ve cinsel şid-
detin bir hastalık olarak lanse edilmesine 
sebep olacaktır. Ayrıca hadımın bir çözüm ol-
madığı hadım uygulanan ülkelerin cinsel şid-
det çeteleleri incelendiği vakit görülecektir. 
Toplumun ciddi refleksler gösterdiği cinsel 
saldırı/ cinsel istismar gibi gündem kanalları 
ile kısasa kısas adaleti yerleştirilemez. Şid-
detle mücadele de devletin sorumluluğu ber-
taraf edilemez. Gerçek adalet bu değildir. Ka-
nunların işlemesi, mekanizmaların güçlen-
mesi, politikaların üretilmesi şarttır. Devletin 
sorumluluğu bakidir.

Tasarının geneline baktığımızda ise bütün-
cüllükten uzak, var olan cezaları arttırmaya 
yönelik olduğunu, çocuk cinsel istismarını ön-
lemeye yönelik yeterli koruyucu ve önleyici 
tedbirin alınmadığını görmekteyiz. Tasarı bu 
haliyle sadece toplumsal infiali azaltır. 
Somut gerçeklerden ve sorunlardan , çocuk 
cinsel istismarını önleyici olmaktan uzaktır. 
Hiçbir ülke salt ceza artırımına giderek suçu 
önleyememiştir. Mevzuatımızda son 4 yıl 
içinde aynı maddelere defalarca değişikliğe 
uğramıştır. 2004'te 5237 sayılı TCK ile cinsel 
dokunulmazlığa karşı suçlar tümüyle yeni-
den düzenlenmiş, cezalarda önemli oranda 
artışlar getirilmiştir.2014'te cinsel dokunul-
mazlığa karşı suçlara ilişkin hükümler ve 
2016 'da TCK 103. Maddesinin 1. Ve 2. Fıkra-
ları değiştirildi. Bu kronolojik sıralamaya bak-
tığımızda elbette ceza vazgeçilmez bir mü-
eyyidedir lakin tek başına ceza vermek, se-
bepleri ortadan kaldırmadıkça etkili bir yön-
tem değildir. Suçu ve suçluyu ortaya çıkaran 
koşulları yok etmek temel alınmalı, koruyucu 
ve önleyici tedbirlere yer verilerek samimi ve 
kararlı olmak gereklidir. Kadınların adalete 
erişimi bürokrasiye takılmadan haklarını ara-
maktan geçmeli bu süreçte cayrıcı ve yıpratı-
cı ikinci kere mağdur edici yaklaşımlar terke-
dilmelidir.

9)Toplumsal cinsiyet eşitliğini dert 
edinen hukukçulara neler önerirsiniz? 

Bence biz kadın hukukçu aktivistler olarak ilk 
yapmamız gereken baroların kadın merkez-
lerinde öncelikle kendi dayanışmamızı sağ-
lamak olmalı. Bu merkezler o kadar önemli ki 
aktive edildikten sonra başvuru alımdaki ar-
tışlardan anlaşılacaktır. Baro çatısının legalli-
ği başvurucularda güven duygusu işliyor. Ba-
rolar arası koordinasyon ağı çok önemli. 
Çoğu zaman il dışına çıkamadığımız dosya-
larda oradaki merkezlerle dayanışarak çözü-
yoruz. Tabi ki diğer husus alanımızda uz-
manlaşmak için kendimizi yetiştirmemiz. 
Uluslararası mevzuata ve iç hukuka hakimi-
yet önemli. Kadın devrimi sürece yayılan top-
lumsal dönüşümü hedefleyen ve tarihsel kat-
kıları ile beslenen bir hareket. Daha çok bes-
lenmeli daha çok yol almalıyız, birlikte bunu 
yapacağız. Kadın mücadelesinin, dayanış-
masının kadınları güçlendiren yanını es geç-
memek lazım. Birlikte daha güçlü daha teh-
likeliyiz :)
10) Kadınları nasıl bir gelecek bekli-
yor? Herkes için adil, özgür ve eşit bir dünya 
mümkün mü?
Ben buna inanıyorum. Türkiye'deki en güçlü 
kitleyi kadın mücadelesindeki kadınlar oluş-
turuyor. O halde bu halde her halde biz varız. 
Bizi daha iyi bir gelecek beklediğine olan 
inancıma referans; kadınlardır! 
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1)KAMER Vakfı nasıl kuruldu? 
Nasıl ilerledi ve gelişti? 

Kadının İnsan Hakları için çalışacak bir kadın 
kuruluşu açma fikri 1994 yılında başlamıştı. 
Yaklaşık üç yıl hem Türkiye ve Dünya’daki 
kadın kuruluşlarının neler yaptığına, nasıl ça-
lıştığına, ilke ve yöntemlerine bakmak üzere 
geçirilen bir hazırlık süreci oldu. Ayrıca bu dö-
nemde yapılan bir araştırmaya dahil oluna-
rak Bölge’deki kadınların durumu hakkında 
bilgi edinme fırsatı doğdu.
Bölge’nin o dönemdeki şartları ve imkanlar 
göz önüne alınarak başlangıç için bir şirket 
kurmanın daha yararlı olacağı kararlaştırıl-
dı. 
KAMER 1997 yılında Diyarbakır’da Limited 
Şirket olarak kurulmuştu. 
KAMER’in başlangıç sürecinde ilkelerini ve 
faaliyet alanlarını çok net olarak belirlemişti. 
Faaliyet alanları giderek genişlese de ilkeler 
konusunda değişim olmadı. Sadece ilkele-
rin içselleştirilmesi sağlandı.
Kuruluş dönemindeki faaliyet alanı şöyle be-
lirlenmişti;
-Kadınlara toplumsal cinsiyet rolleri, bu rol-
ler sonucunda yaşanan şiddet ve ayrımcılık 
anlatılacak, hiç kimsenin herhangi bir ne-
denle şiddet yaşamayı hak etmediği, haklı 

şiddet olmadığı anlatılacaktı. Kadınların şid-
det konusunda farkındalık yaşaması çok 
önemliydi. Çünkü KAMER’in kuruluşundan 
önce yapılan araştırma kadınların %95’inin 
şiddete razı olduklarını göstermekteydi. 
Kadın olmak ve şiddet yaşamak birlikte 
kabul görmekteydi.
-İkinci faaliyet alanı olarak Acil Destek Mer-
kezleri açmak planlanmıştı. Yaşadığı şiddeti 
fark eden, şiddetten kurtulmak için yol, yön-
tem ve desteğe ihtiyaç duyan kadınların baş-
vurabilecekleri yerler olacaktı Acil Destek 
Merkezleri.

KAMER yukarıdaki iki faaliyet alanında ça-
lışmalar planlayarak açıldı. Çalışmak istedi-
ği alan da Diyarbakır ve ilçeleriydi.

Açılış döneminde belirlediği ve halen sıkı sı-
kıya bağlı olduğu ilkeleri de aşağıdaki gibi 
belirlemişti.
-İnsan haklarından ve “kadının insan hakla-
rından” yana taraf olmak,
-Tüm siyasi yapılanmalardan, sivil toplum 
örgütlerinden, kişi, kurum ve kuruluşlardan 
ideolojik ve yapısal olarak bağımsız olmak,
-Her türlü şiddeti reddetmek,
-Yapısal hiyerarşiyi reddetmek,
-Paylaşım ve dayanışmadan yana olmak

-Evrensel düşünüp yerel çalışmak

2)Kadına yönelik şiddetle mücadele 
alanında toplumun dönüşmesine yö-
nelik çalışmalar yürütüyorsunuz. Far-
kındalık toplantıları, ev ziyaretleri vs. 
Bu çalışmalarınız kadınların yaşamı-
na etki ediyor mu? Nasıl sonuçlar alı-
yorsunuz?

KAMER’in yaptığı çalışmaların oldukça etkili 
sonuçları oldu.
-Sadece Diyarbakır ve ilçelerinde çalışmayı 
planlamışken, kadınların talepleri nedeniy-
le çalışma tüm Bölge’ye yayıldı. Güneydoğu 
ve Doğu Anadolu Bölgelerinin tüm illerinde, 
ilçelerinin pek çoğunda çalışmalar yürütül-
dü. 23 ilde birer kadın merkezi açılmasını 
sağladı.
-KAMER yürüttüğü çalışmalar ile ilgili yön-
temler geliştirdi. Bu yöntemlerin ayrıntılı ola-
rak anlatıldığı el kitapları hazırladı. Hazırla-
nan el kitapları Türkiye’nin her yerindeki 
kadın kuruluşları, kadınlarla paylaşıldı.

Stj. Av. Mine BAŞARAN

Nebahat AKKOÇ
KAMER VAKFI KURUCU BAŞKANI
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jBilgi ve deneyimlerini paylaşarak Türkiye’nin farklı 
bölgelerindeki 21 ilde kadın kuruluşları ve kadın-
lar ile çalışarak karşılıklı güçlenme sağlanmasını 
sağladı.
-Kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülen işbirlik-
leri yetkililerin de toplumsal cinsiyete dayalı şiddet 
konusunda farkındalık yaşamasına ve kadınlara 
daha hızlı ve nitelikli destekler vermesine katkı sağ-
ladı.
-Kuruluşundan yaklaşık on yıl sonra kadınların 
%90’ı şiddet konusunda farkındalık yaşamış ve 
artık şiddete boyun eğmeyeceklerini bildirmişler-
di.
-1997 yılında KAMER Bölge’deki kadına yönelik 
şiddet konusunda çalışan tek kadın kuruluşu iken 
sonraki yıllarda çok sayıda kadın kuruluşu çalış-
maya 
başladı.
-Namus adına yaşanan cinayetler, erken ve zorla 
evlilikler, çocukluk çağı cinsel istismarı gündem ol-
maya başladı. Toplumun bu gibi konularda farkın-
dalığı ve duyarlılığı arttı.
-Pek çok yasa kadınlar lehine değişti.

Görüldüğü gibi son derece olumlu ve etkili deği-
şimler yaşandı. Ancak tüm bu değişimlerin hayata 
geçmesini sağlayacak uygulayıcıların yeterli far-
kındalığa ve duyarlılığa sahip olmaması uygula-
mada pek çok sorun yaşanmasına neden olmak-
tadır.
Muhtemelen önümüzde duran en önemli faaliyet 
uygulamadaki tıkanıklıkları tespit etmek, tanım-
lamak, yetkili organlara iletmek ve tıkanıklıkların 
açılmasına destek sağlamak olacaktır. 
3)Kadınlar en çok hangi türde şiddete 
maruz kalıyor? Şiddet mağduru kadınlar 
yasalardaki haklarını biliyor mu? Kadınlar 
şiddete uğradıktan sonra,şiddet mekanını 
terk edebiliyor mu?

Kadınlar şiddetin her çeşidini yaşıyorlar.
KAMER’in hane ziyaretlerinden elde ettiğimiz so-
nuçlara göre kadınların yaklaşık %92’si şiddet ya-

şıyor. Şiddet yaşayan kadınların yaklaşık %70’i çe-
şitli sebeplerle şiddetten kurtulmak için çaba har-
cayamıyorlar. Bunun çeşitli sebepleri olduğunu 
tespit ettik. 
Önem sırasına göre şiddetten kurtulmak için çaba 
harcanmamasının sebepleri,
-Korku
-Destek olacak kurumlara güvensizlik,
-Maddi imkansızlık
-Nereden destek alınabileceği konusundaki bilgi 
yetersizliği
-Dil bilmemek, okuryazar olmamak gibi durumla-
rın yarattığı zorluklar
Fiziksel şiddet zaten diğer şiddet türlerini de kap-
sayan bir şiddet türü. Döven bir kişi aynı anda küf-
rediyor, kapatıyor, parasız bırakıyor, tecavüze 
varan eylemlerde bulunabiliyor.

Şiddet yaşayan kadınların büyük bir kısmı yasalar-
dan ve uluslar arası sözleşmelerden doğan hakla-
rını bilmiyorlar. Eğitimli kadınların bile yasal hak-
larını yeterince bilmediklerini düşünerek okurya-
zarlık oranının düşüklüğünün, Türkçe bilmiyor ol-
manın bu konudaki en önemli engel olduğunu söy-
leyebiliriz.
Kadınların yasal haklarını kendi dilleri ile öğren-
melerini sağlamak zorundayız. KAMER hem son 
birkaç yıldır hem de önümüzdeki üç yıl boyunca 
bu konuda yoğun çalışmalar planladı.

Kadınlar bıçak kemiğe dayanmadıkça şiddete uğ-
radıkları, korku içinde yaşadıkları evlerini terk et-
miyorlar. Bunun sebeplerini yukarıda saymıştık. 
Ancak fiziksel şiddet dayanılmaz duruma geldiği 
zaman, öldürülme korkusu başladığı zaman şid-
det ortamını terk ediyorlar.
Özellikle son yıllarda şiddetten kurtulmak için ha-
rekete geçmiş, boşanmış ya da boşanmaya çalı-
şan, koruma kararı aldırmış kadınların öldürülme-
si kadınları daha da fazla korkutmakta.  Bu neden-
le yaşadığı şiddetten kurtulmaya çalışan kadınlara 
verilecek desteklerin onları her türlü tehlikeden ko-
rumasını sağlamak gerekir.
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4)Kocasından şiddet gören bir kadın 
veya iş yerinde patronu tarafından şid-
dete uğrayan bir kadın size geldiğinde 
bu kadına nasıl yardımcı oluyorsunuz?
KAMER şiddetin işlendiği yere, uygulayan ki-
şiye bakılmaksızın aynı cinsiyetçi sistemden 
kaynaklandığını kabul eder. Buna rağmen aile 
içi şiddet yaşayan kadınlara destek olma ko-
nusunda uzmanlaştı. Ancak sokakta, işyerin-
de, gözaltında, okulda yaşanan şiddet konu-
sunda da destek isteyen kadınlar oldu. Bunla-
ra gerekiyorsa acil, kısmi destekler verildikten 
sonra daha çok destek alabilecekleri kuruluş-
lara yönlendirildiler.

5)Fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet 
türlerine maruz kalan kadınlara nasıl 
destek oluyorsunuz? 
Biz hangi şiddet türünü yaşamış olursa olsun 
kadınlara öncelikle haklarını, destek alabile-
cekleri kurum ve kuruluşları anlatmaya çalışı-
yoruz.
Şiddet yaşayanlar genellikle bu nedenle 
utanç duyarlar. İşte bu utanç duygusu konu-
sunda çalışıyoruz. Asıl utanması gerekenlerin 
şiddet uygulayanlar olduğunu, şiddete 
maruz kalmanın utanılacak bir durum olma-
dığını anlatıyoruz.
Utanç duygusunun yanı sıra şiddet yaşayan-
lar kendilerini yalnız hissedebilirler. Şiddet ya-
şayanın sadece kendileri olduğunu zanne-
derler. Böyle hisseden kadınlarla yalnızlık duy-
gusunu gidermek için çalışılır. 
Utanç ve yalnızlık duygusu ile baş etmeye baş-
layan ve yasal haklarını öğrenen kadınlar 
hangi destekleri alacaklarını kendileri belirler.
Kadın kuruluşları kadınları yönlendirmezler. 
Kendi kararlarını vermesini sağlayıp, bu ka-
rarları hayata geçirmeye çalışan kadınların ya-
nında durmaya çalışırlar.
KAMER bütün bunlara ek olarak kadınların çe-
şitli kurum ve kuruluşlardan destek alma sü-

reçlerine refakat etmeye çalışıyor. Bunu hem 
kadınların hızlı ve nitelikli destek almasını sağ-
lamak hem de uygulamalardaki aksaklıkları 
tespit etmek için yapıyor.

6)Son zamanlarda bölgemizde mülte-
cilere yönelik etkili çalışmalar yürütü-
yorsunuz. Suriyeli kadınların hangi 
hakları ihlal ediliyor?

KAMER Batman’ın da dahil olduğu 7 ilde göç-
men kadınlar ve kız çocukları için çalışmalar 
yürütüyor. Bu iller göçmen sayısının fazla ol-
duğu iller arasından seçildi.
Suriyeli kadınların yaşam koşulları Suriye’deki 
yasalara bağlı olarak oldukça zor. Örneğin bir 
erkeğin dört eşli olması yasal olarak müm-
kün. Bu duruma bağlı pek çok sorun yaşandı-
ğını görüyoruz.
Şimdilik ağırlıklı olarak tüm göçmenlere artık 
Türkiye’de olduklarını, Türkiye’deki yasaların 
onlar içinde geçerli olduğunu ve bu yasalara 
uygun hareket etmeleri gerektiğini anlatıyo-
ruz. Kadınların bunu duymaktan memnun ol-
duğunu biliyoruz ama yaşamlarını nasıl bi-
çimlendirdikleri konusunda henüz yeterli bil-
giye sahip değiliz. 
Türkiye’de yerleşik olacak göçmenler bir süre 
sonra bu yasalara uyarak yaşamayı benimse-
yecekler.
Asıl vurgulamak istediğim konu göçmenlerin 
bizim ülkemizde yaşadıkları ayrımcılıktır. 
Unutmayalım ki Suriyeliler gezmek için ya da 
istedikleri için gelmediler. Savaştan kaçtılar 
ve Suriye’deki savaş nedeniyle son derece 
travmatik durumlardan geçtiler.

7)Kadına yönelik şiddetle mücadelede 
devlet, bu konuda çalışan STK’lara des-
tek veriyor mu?
Kadına yönelik şiddetle mücadele eden kadın 
kuruluşlarına bütçe ayırmak bir yana bu gibi 

kuruluşların işlerini kolaylaştıracak her hangi 
bir tedbirden söz etmek bile mümkün değil-
dir. Örneğin; KAMER bir kar amacı gütmeyen 
bir vakıftır. Ancak her ay özel sektördeki her-
hangi bir işletme gibi vergi ödemek duru-
mundadır.
Oysa eşitlik meselesi sosyal bir devletin temel 
meselesi olmak durumundadır. Yani bir açı-
dan kadın kuruluşları devletin temel sorunla-
rından birinin çözümü konusunda önemli des-
tek sağlamaktadır.

8) Uzun yıllardır kadının insan hakları 
alanında savunuculuk yapıyorsunuz. 
Geçmiş dönemle karşılaştırdığımızda, 
günümüzde kadınların kazanımları ne-
lerdir?

KAMER 2017’de yirminci yılını doldurdu. Bu 
nedenle “20 Yılda Nereden Nereye?” başlıklı as-
lında henüz yazılı hale getiremediğim bir ça-
lışma yaptım. 20 yılda gerçekten büyük bir 
yol kat edilmiş. 20 yıl uzun bir zaman dilimi 
gibi görünebilir. Ama söz konusu binlerce yıl-
dır yerleşik olan normların değişmesi ise kısa 
bir zamandır.

-KAMER’in çalışmaya başladığı 1997 yılında 
özellikle kırsal kesimdeki pek çok kız çocuğu-
nun nüfus kaydının yapılmadığını tespit et-
miştik. Erken ve zorla evlilikler ya da namus 
adına işlenecek olası bir cinayet için destek ge-
rektiğinde kadınların nüfus kayıtlarının, kim-
liklerinin olmadığı ortaya çıkıyordu. Bu sorun 
tamamen ortadan kalktı.

RÖPORTAJ
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j-O zaman Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu vardı. Kadınlara sağlanacak bazı des-
tekler SHÇEK aracılığı ile sağlanıyordu. 
SHÇEK’ler saat 17:00’den sonra ve hafta sonları 
kesinlikle kadınların başvuru taleplerini kabul 
etmezlerdi. Öldürülme olasılığı olan kadınları 
bile hafta sonları kendi olanaklarımızla sakla-
mak zorunda kaldığımız çok olmuştur. Bu 
sorun da ortadan kalktı. Karakollara başvuran 
kadınların her saatte sığınma evlerine gönde-
rilmeleri mümkün oluyor. Bunun tersi durum-
lar varsa eğer görevini ihmal eden bir uygula-
yıcı ile ilgilidir. Mutlaka şikayet edilmesi gere-
ken bir durumdur.

-Henüz çocuk yaşta tecavüz edilen ve üstelik te 
toplum tarafından suçlanan çok sayıda kadının 
duruşmasını izledik. Tecavüzcüler tecavüz et-
tikleri kadınlar ile (aslında pek çoğu çocuk-
tu)evlenmeyi kabul ettiklerinde serbest bırakı-
lıyorlardı. Kadına fikrini soran olmuyor, böyle-
ce mağdur olan kadın ömür boyu tecavüzcüsü 
ile yaşamaya mahkûm ediliyordu. TCK’nın de-
ğişmesinden sonra tecavüzcüler ceza almaya 
başladı. Toplumun da tecavüz edilene olan ön-
yargısı yavaş yavaş değişmektedir.

-Namus adına işlenen cinayetlere “töre cinaye-
ti” demek hem resmi kurumlar hem de genel 
olarak yaygındı. Böyle diyerek namus cinayet-
lerini bir kültüre, dar bir bölgeye mal etmeye ça-
lışıyorlardı. Aslında namus adına işlenen cina-
yetleri teşvik eden TCK’nın ilgili yasasıydı. 
Namus saiki ile işlenen cinayetlere indirim uy-
gulanıyordu. Cinayetler zaman zaman çocuk 
yaştaki oğlanlara işlettiriliyor, böylece çifte in-
dirim sağlanıyordu. Ölüm kararı veren caniler 
ile ilgili herhangi bir işlem yapılmıyordu. TCK 
değiştikten sonra indirimler kalktığı gibi az-
mettirenlerde cezalandırılmaya başlandı. Dev-
letin bu caydırıcı yaklaşımı namus adına işle-

nen cinayetlerin azalmaya başlamasını sağla-
dı. Yargıda da yasaların iyi uygulanmadığı olu-
yor. Ben bunu uygulayıcıların toplumsal cinsi-
yet rolleri ve bu roller sonucunda yaşanan şid-
det ve ayrımcılık konusundaki cahillikleri ile 
açıklayabiliyorum. 
Tüm uygulayıcıların bu konuda farkındalık ya-
şaması, daha duyarlı olması sağlanmalı.

-Medeni Kanunun değişmesi ile birlikte kadın-
ların aile içindeki konumu değişti. Aile içinde 
bir nesne gibi algılanan kadın kendi hayatının 
ve ailenin öznesi haline geldi.

Yukarıdakiler son yirmi yılda sağlanan en 
önemli değişikliklerdir. Daha çok gelişme sağ-
lanamaz mıydı? Elbette ki sağlanırdı. Ama 
bunun için eşitlik meselesini en önemli mese-
lelerden biri olarak gören, bu meseleyi çözme-
ye yönelik sistemler kuran kararlı bir siyasi 
irade ile mümkün olacaktır.
Sağlanan bütün bu gelişmelerde kadınların, 
kadın kuruluşlarının, hukuk insanlarının payı 
büyüktür. Bu nedenle bu ilerlemeleri görmek, 
anlatmak kendi emeğimize sahip çıkmak anla-
mına gelir.

RÖPORTAJ
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9)Birincisini tamamladığınız “Suçlu 
kim? Projesi” faaliyetinizde motivas-
yonunuz ne idi? Bu proje sonucunda 
tespit  ettiğiniz hususlar  neler-
dir?2020 yılında ikincisini tamamlaca-
ğınız projenizde planladığınız sonuç-
lar ve hedefleriniz nelerdir?

Suçlu Kim? Projesinin birincisinin sonuçlarını 
projeyi yürüten avukat arkadaşlarımız topar-
lamıştı. Onların tespitlerinden bir kısmı aşa-
ğıdaki gibiydi.
-KAMER Suçlu Kim? Projesi ile 100 dava dos-
yası incelemeyi planlamıştı. 102’si KAMER’in 
örgütlü olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinden, 6’sı Türkiye’nin batı illerinden 
olmak üzere toplam 108 dava dosyası ince-
lendi.
-Bu davalar arasında aynı mağdur kadına ait 
birden fazla ceza ya da hukuk davası olduğu 
gibi, aynı kadına ait hem ceza hem de hukuk 
davası vardı.
-108 dosyanın 60’ı ceza davası dosyası, 48’i 
ise boşanma, nafaka, önleyici-koruyucu ted-
bir kararları gibi hukuk davası dosyalarıydı.
-Ceza dosyalarının 13’ü kadın cinayeti, 1’i öl-
dürmeye tam teşebbüs, 2’si intihara teşvik, 
6’sı çocuğun cinsel istismarı, 3’ü tecavüze ait 
dava dosyaları, diğerleri yaralama, ölümle 
tehdit ve gasp dava dosyalarıydı.
-Dosyaları incelenen kadınların 17’sinin 
okuma yazma bilmediği, hiç okula gitmedi-
ği,
-Kadınlardan 5’inin hiç Türkçe bilmediği,
-Kadınların 20’sinin, erken evlendirildiği tes-
pit edildi. 
-Kadınların sadece 7’si bir işte çalışmaktaydı.
-Dosyaların 3’ünde kadınların miras hakkı-
nın ihlal edildiği tespit edildi.
-Dosyalardan 10 tanesinin mağduru çocuk-
tu. Ayrıca dosyaların 2’sinde failler arasında 
çocuklar da vardı. Toplam 3 çocuk fail olarak 

yargılanmıştı.
-Davalardan sadece 6’sı adli yardım talepli 
açılmıştı.
-Kadınların öldürüldüğü 6 cinayet dosyasın-
da cinayete intihar süsü verilmiş, 3’ünde ise 
kadınlar intihara sürüklenmişti.
-Cinayet dosyalarının 11’inde kadınların ya-
şadıkları şiddet nedeniyle karakollara birden 
fazla başvuru yapmış olduğu tespit edildi.
-Dosyaların 3’ü evlilik içi tecavüze ilişkindi.
-Dosyalardan 6’sı hariç bütün ceza davaların-
da iyi hal indirimi uygulanmıştı.
-10 dava dosyasına Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı vekili aracılığıyla katılmıştı.
-10 Önleyici ve Koruyucu Tedbir dosyasından 
sadece biri olayın özelliklerine uygun bir ted-
bir kararıydı. Yine sadece birinin takibi yapıl-
mıştı.
-6284 sayılı Yasa’nın sadece önleyici ve koru-
yucu tedbirler söz konusu olduğunda uygu-
landığı,
-İstanbul Sözleşmesine ise hiçbir dosyada 
atıf yapılmadığı görülmüştür.

10) Son olarak, kurulduğunuz günden 
beri takip ettiğiniz vakalarda şiddet 
mağduru kadınlar hukuki yardım ta-
leplerini Baro/Adli Yardım Kurumu’na 
iletebiliyorlar mı? Mağdurun kadın ol-
duğu dosyalara Baro’nun müdahil ol-
ması sonucu nasıl etkiliyor? 
Kadınların küçük bir bölümü yaşadıkları şid-
det konusunda dava açabiliyor. KAMER’in al-
dığı şiddet başvurularını dikkate alarak bu 
oranın %3-4 civarında kaldığını söyleyebili-
riz.
Kaldı ki kadınların bir kadın kuruluşuna ya da 
ŞÖNİM gibi bir kuruma gidip yaşadıkları şid-
det konusunda destek talep etme oranları da 
oldukça düşük. 
Cesaret edemiyorlar. Bu nedenle şiddet uy-
gulayanlar açısından ciddi bir cezasızlık söz 

konusu.
Dava açmayı düşünen kadınlar ancak bir 
kadın kuruluşunun ya da konu ile ilgili duyar-
lılığı olan bir kadının yönlendirmesi olunca 
Baro’ya başvuruyor. Yürütülen çalışmaların 
bir hedefi de kadınlarınadalete ve adli yardı-
ma erişim oranını yükseltmektir.
Baroların kadınların davalarına müdahil ol-
ması her zaman cezalandırma konusunda 
olumlu etki yapmaktadır.

RÖPORTAJ
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Bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 
hukukumuzda ilk kez 17 Ocak 1998 tarihinde 4320 sayılı Ailenin Ko-
runmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiştir. Ancak Kanun; kadına karşı 
şiddeti önlemeye yönelik hükümler içermediği, kadını değil aileyi ko-
ruduğu, kadını birey olarak kabul etmediği gerekçeleriyle eleştirilmiş-
tir. Bu eleştiriler dikkate alınarak toplumsal bir sorun olan şiddete 
çözüm bulmak amacıyla uluslararası alandaki düzenlemelere paralel 
olarak 2012 yılında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şid-
detin Önlenmesine Dair Kanun kabul edilmiştir. 
Türkiye’nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’ni esas alan 6284 sayılı 
Yasa, şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklandığını kabul 
etmiştir. Bu perspektifle yürürlüğe konulan Kanun, şiddetin önlenmesi 
ve şiddet mağdurlarının korunması konularında önemli yenilik ve de-
ğişiklikler getirmiştir. Yeni düzenlemede Kanun’un amacı, kapsamı, alı-
nabilecek koruyucu ve önleyici tedbirler ile kurumların yetki ve sorum-
lulukları ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. 
Kanun’un amacı 1. madde ve genel gerekçesinde açıklanmaktadır. 
Buna göre, Kanun’un amacı, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama teh-
likesi bulunan kişileri ve en temel insan hakkı olan yaşam hakkını koru-
mak, kadın cinayetlerinin son bulması için kurumlar arası iş birliğini 
sağlamak, şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali bulunan kişileri re-
habilite etmektir. 
6284 sayılı Kanun’da, şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan 
kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan 
kişilerle ilgili koruyucu tedbirler ve bu kişilere şiddet uygulayan veya 
şiddet uygulama ihtimali bulunan kişilerle ilgili önleyici tedbirler ayrı 
ayrı maddelerde düzenlenmiştir. Kanun’da düzenlenen tedbirler koru-
yucu ve önleyici olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Şiddete uğrayan veya şid-
dete uğrama tehlikesi bulunan kişilerle ilgili koruyucu tedbirlerin, şid-
det uygulayan veya uygulama ihtimali bulunan kişilerle ilgili önleyici 
tedbirlerin uygulanabileceği öngörülmüştür. Aile mahkemesi hakimi

ne, mülki amire ve istisnai hallerde kolluk amirine bu Kanun hükümle-
rine göre tedbir kararı verme yetkisi tanınmıştır. 

Tedbir kararlarına aykırı davranılması zorlama hapsi yaptırımına tabi tu-
tulmuştur. Tedbirin ihlali halinde, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve 
ağırlığına göre hakim kararıyla şiddet uygulayana üç günden on güne 
kadar zorlama hapsi uygulanacaktır. Yine ihlalin her tekrarında on beş 
günden otuz güne kadar zorlama hapsi uygulanabilecektir. Ancak zor-
lama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemeyecektir.

İncelemenin 
Konusu ve Amacı
Bu çalışmada,2017 yılı içerisinde Batman ilinde 6284 sayılı yasada ön-
görülen korucuyu ve önleyici tedbirlere başvuran şiddet mağduru olan 
kişileri tespit edebilmek amacıyla toplamda 714 dosya incelenmiştir. 
İncelenen dosyalarda şiddet mağdurları; kolluk, mahkemeler ve 
ŞÖNİM aracılığıyla 6284 sayılı Kanun’dan yararlanmışlardır. 
İlk olarak Kanun’da düzenlenen koruyucu ve önleyici tedbirlerden kim-
lerin faydalandığı mağdurun cinsiyeti göz önüne alınarak tespit edil-
miştir. Daha sonra mağdurun yaşı, eğitim durumu, gelir durumu, me-
deni durumu gibi özelliklerin araştırılmasıyla şiddet mağduru profili 
oluşturulmuştur. Son olarak şiddet uygulayan ile mağdur arasındaki 
bağ tespit edilerek, şiddet uygulayana Aile mahkemesi hakimi tarafın-
dan hangi koruyucu ve önleyici tedbir türlerine hükmedildiği tespit 
edilmiştir.
Bu çalışmanın amacı, 6284 sayılı Kanun çerçevesinde getirilen yenilik-
lerle beraber uygulamada görülen sorunları ve eksiklikleri tespit ede-
rek Batman ilinde var olan şiddete dikkat çekmektir.

Giriş

BATMAN İLİ ÖZELİNDE 2017 YILINDA 
6284 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN 
BAŞVURULARIN İNCELENMESİ

Av. Renas GÖK
Stj.Av.Mine BAŞARAN
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1. Mağdur'un Cinsiyeti 
Şiddete Uğrayan Mağdurun Cinsiyetine 
Bakıldığında Kadınların %92'si, Erkeklerin %8'nin 
Şiddete Uğradığı Görülmüştür. 

Şiddet uygulayan ile mağdur arasındaki bağlantı 
araştırıldığında vakıalarda başlıca şiddetin kaynağının 
%56'sının eş, %10'nun çocuk(Erkek), %10'nun Anne-
Baba, %6'sının Kardeş(Erkek), %4'ünün ise eski eş 
olduğu görülmüştür.
İncelenen dosyalarda eşine şiddet uygulayanların çok 
yoğun bir oranda olduğu görülmüştür. Dosya içeriğine 
bakıldığında eşine şiddet uygulayanların, şiddet 
uyguladıklarını kabul etmediği, fiziksel şiddet 
uyguladıkları halde onu şiddet olarak görmediği 
tespit edilmiştir

Şiddet mağduru olan erkek başvurucular nezdinde yapılan 
incelemede, şiddetin kaynağının yine erkek bireyler 
olduğu şiddetin ise genel itibariyle ebeveyn ve erkek
çocuk arasında vuku bulduğu görülmüştür.

2.mağdur'un Medeni Durumu 
Medeni durum açısından bakıldığında şiddete 
uğrayanların %75'i evli %25'i bekardır. Evli olan 
başvuruculardan yaklaşık 40 başvurucunun ayrı 
yaşadığı/boşanma davasının derdest olduğu görülmüştür

Evliliklerde %90 oranında resmi ve dini nikah birlikte 
yapılırken %10'unda yalnızca dini nikah yapıldığı 
görülmüştür. Şiddet mağduru kadınların çoğunluğu, 
şiddetin evlendikten birkaç yıl sonra başladığını 
ifade etmiştir.

3.Mağdurun Yaşı 
Şiddete uğrayanların yaşına bakıldığında mağdurların 
%11'nin çocuk yaşta olduğu, en çok şiddete uğrayanların 
ise 19-40 yaş grubu olduğu, bunların dışında 60 yaş üstü 
bireylerinde şiddete uğradığı görülmüştür. Yaşlı 
bireylerde şiddetin kaynağının genel itibariyle eş ve 
erkek çocuk olduğu tespit edilmiştir

İSTATİSTİKİ VERİLER
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5. Mağdur'un Gelir Durumu
Şiddete uğrayan mağdurların %82'sinin geliri bulunmamaktadır. Birkaç örnek 

dışında, kadınların çalışma hayatının olmadığı ve dolayısıyla herhangi bir gelirinin 
olmadığı bu nedenle de boşanmayı tercih etmedikleri, ağır şiddet vakıalarına 

rağmen şiddet mekânında yaşamak zorunda kaldıkları tespit edilmiştir

7. Başvuru Durumu
Başvuru yapanların kanun yoluna başvuru 
durumu sorgulandığında %17'sinin daha
 önceden 6284 sayılı yasanın öngördüğü 

koruma ve önleyici tedbirlere başvurduğu
%83'nün ise ilk başvurusu olduğu görülmüştür. 

8. Tedbir Durumu
714 dosya incelendiğinde 615 başvurucunun tedbir talebinin kabul edildiği, 99 başvurunun ise tedbir talebinin reddedildiği görülmüştür. 

9. Red 
Gerekçesi 

Reddedilen 99 dosya incelendiğinde red sebeplerinin şunlar olduğu görülmüştür: 9.1- Tedbirin Varlığı Aynı olay nedeniyle halen 
bir tedbirin var olduğu ve mükerrer talep nedeniyle, 9.2- Talepsiz Şiddet mağdurunun tedbir talebinin bulunmaması sebebiyle, 
9.3- Tebliğ M.13/1'de belirtilen zorlama hapsi verilmesi talebi, ilk kararın şiddet uygulayana usulüne uygun tebliğ edilmemesi 
sebebiyle, 9.4- Şikayetinden Vazgeçme Şiddet mağdurlarının şikayetinden vazgeçmesi sebebiyle, 9.5- Kanun Kapsamında 
Olmama Başvuru yapan şahısların 6284 sayılı kanun kapsamında olmaması sebebiyle, 9.6- Şikayetçi Olmama Şiddet 
mağdurlarının şikayetçi olmaması sebebiyle, 9.7- Diğer Çeşitli red sebepleri olmakla beraber darp raporunun olmaması, 
yeterli delil olmaması v.b sebepleri içeren gerekçedir. 

4. Mağdur'un 
Eğitim Durumu 
Eğitim durumu açısından bakıldığında şiddete uğrayanların 
%38'nin ilkokul mezunu olduğu %27 'sinin okuma yazmasının 
olmadığı tespit edilmiştir.

6.  Şiddetin Türü
Şiddet nedeniyle başvuru yapanların büyük bir oranda fiziksel ve psikolojik şiddete 
maruz kaldıkları görülmüştür. Cinsel şiddetin oranı %3 olup bu mağdurların tamamının 
kadın olduğu görülmüştür. Kollukta alınan ifadeler ve Şiddet Kayıt Formları incelendiğinde 
şiddet mağduru kadınların özellikle cinsel şiddet ve ekonomik şiddet türlerinde yeterince 
aydınlatılmadığı ve bu nedenle mağdurların beyanlarının eksik ve yetersiz olduğu 
görülmüştür. Ekonomik şiddetin tespit edildiği dosyalarda hakim tarafından re'sen nafaka 
tedbirinin uygulanmadığı veya C.Savcısının nafaka talebinin mahkeme tarafından 
reddedildiği görülmüştür.

İSTATİSTİKİ VERİLER
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Dosyalar incelediğinde
*%24 oranında M.5/1-a bendindeki: 
Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, 
hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren 
söz ve davranışlarda bulunmaması.tedbirine 
hükmedildiği,
*%17 oranında M.5/1-b bendindeki: 
Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden der
hâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun koru
nan kişiye tahsis edilmesi. tedbirine hükmedildi
ği,
*%24 oranında M.5/1-c bendindeki: 
Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konu
ta, okula ve işyerine yaklaşmaması.tedbirine 
hükmedildiği,
*%28 oranında M.5/1-d bendindeki: 
Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şid
dete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıkları
na ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı 
kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.tedbiri
ne hükmedildiği
*%28 oranında M.13/1-2 bendindeki: 
Tedbir kararlarına aykırılık
MADDE 13 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre 
hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, 
bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâ
linde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen ted
birin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre 
hâkim kararıyla üç günden on güne kadar zorla
ma hapsine tabi tutulur.
(2) Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her 
tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve ay
kırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi 
onbeş günden otuz güne kadardır. Ancak zorla
ma hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez.ted
birine hükmedildiği,
*%5 oranında ise M.5/1-ç-e-f-g-ğ-h-ı ve M.5/3 
bendindeki hükmedildiği görülmüştür.

10. Hükmedilen Tedbir
11. Tedbirin Süresi
Tedbirin süresine yönelik inceleme yapıldığında genel olarak 
2-3 ay süreli tedbire hükmedildiği görülmüştür. 

İSTATİSTİKİ VERİLER
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13. Başvuru Yolu 
Dosyalar incelendiğinde kanun 
yoluna başvuran şiddet 
mağdurlarının 8'nin ŞÖNİM, 1 
adet başvurunun ise Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı 
aracılığıyla yapıldığı 
görülmüştür. 
ASPB talepli olan dosya 
incelendiğinde hem şiddet 
mağdurları hem de şiddet 
uygulayan hakkında Kanunun 
amacına uygun bir şekilde 
etkili, adil ve çözüm odaklı 
tedbirlere hükmedildiği 
görülmüştür. Şiddet mağduru 
baba hakkında tedavi tedbirine 
ve danışmanlık tedbirine 
hükmedilirken, şiddet 
mağdurları anne ve çocuklar 
hakkında danışmanlık 
tedbirine hükmedilmiştir. 
Örnek dosyada da görüldüğü 
üzere ASPB'nın olaya müdahil 
olması Kanun'un uygulanması 
hususunda etkili olduğu açıktır.

Araştırma sonuçlarına bakıldığında aile için-
de ve toplumun her kesiminde kadına yöne-
lik şiddet yaygın olarak görülmektedir. Aile 
içinde yaşanan şiddetin, çoğunlukla ebe-
veyn ve erkek çocuk arasında vuku bulduğu 
tespit edilmiştir. Erkek çocuk profiline bakıl-
dığında şiddetin temelinde uyuşturucu ba-
ğımlılığı, işsizlik gibi sorunların yattığı görül-
müştür. Kız çocuklarının mağdur olduğu dos-
yalara bakıldığında ise şiddetin baskı ve öz-
gürlüğün kısıtlanması nedeniyle ortaya çık-
tığı görülmüştür.
İncelenen dosyalarda görülen eksiklik-
ler;1)Şiddet uygulayan, hükmedilen tedbir 
kararını ihlal etmesine rağmen şiddet mağ-
durunun bu durumu ilgili kuruma bildirme-
diği görülmüştür.
2)Şiddete uğrayan kadınların sığınma evle-
rine gitmek istemedikleri incelenen dosya-
larda ortaya çıkan bir başka sonuçtur. 3)Şid-
det mağduru ve şiddet uygulayan için tedavi 
tedbirlerine hükmedilmediği, hükmedilen 
dosyaların sayıca az olduğu ve tedavinin 
mağdur odaklı olmadığı görülmüştür. Şid-
det mağduru için psikolojik tedavi yöntem-
lerine başvurulmadığı, şiddet uygulayana yö-
nelik öfke kontrolü gibi çeşitli tedavi yön-
temlerine başvurulmadığı görülmüştür. 
4)Polis merkezlerinde kullanılmakta olan 
Aile İçi Şiddet Olayları Kayıt Formu’nun ola-
yın özelliğine göre açık, anlaşılır ve eksiksiz 
bir şekilde doldurulmadığı görülmüştür. 
Kolluğun 2017 yılı içerisinde 6284 sayılı ya-
sanın öngördüğü koruyucu tedbirlere ilişkin 
kararlar verdiği, süresi içinde onaylanması 
için Aile Mahkemesine başvurduğu görül-
müştür. Ancak bu kararlarında, matbu ve şab-
lon olarak hazırlanmış ve sadece şiddet faili-

nin evden uzaklaştırılması, şiddet mağduru-
na ve yakınlarına yaklaşmamasına ilişkin ka-
rarlar olduğu görülmüştür. Yetkili mercii ted-
bir kararı verirken somut olayın özelliğine 
göre failin kişiliği ve davranışları göz önüne 
alınarak ihtiyaç duyulan, makul ve mağdur 
odaklı tedbirlere hükmetmelidir. Aile mah-
kemesi hakimi şiddetin seviyesi, sıklığı, türü 
gibi hususları tespit ederek en uygun tedbire 
hükmetmelidir. 

Şiddet uygulayan saldırgan eğilimli ise psi-
kolojik tedavi, rehabilitasyon gibi iyileştirici 
önlemler düşünülmelidir. Şiddet uygulayan 
erkek bireylerin özellikle uyuşturucu bağım-
lısı gençlerin olduğu dosyalarda oranının 
yüksekliği dikkate alındığında, uyuşturucu 
bağımlısı gençlerin rehabilite edilerek toplu-
ma kazandırılması için çalışmaların yapıl-
ması gereklidir. 
Ülkemizde şiddet uygulayan kişinin, öfke 
kontrolü, stres yönetimi gibi tedavi prog-
ramlarına katılımı isteğe bağlıdır. Oysa geliş-
miş ülkelerde şiddet sorununu çözme amaçlı 
tedavi programlarına şiddet uygulayan kişi-
nin katılımı zorunludur. Gelişmiş demokrasi-
lerde olduğu gibi ülkemizde de şiddet uygu-
layanlara yönelik psikolojik tedavi yöntem-
lerin uygulanması zaruridir. 
Sadece hukuki bir sorun olmayan şiddetin; 
psikolojik, sosyolojik, ekonomik, kültürel bo-
yutları olduğu ve şiddetin önlenebilmesi için 
yasal düzenlemelerin tek başına yeterli ol-
madığı kabul edilerek bireyi şiddet uygula-
maya iten sebepler araştırılmalı ve sonuçla-
rına göre şiddeti önleyici tedbirler geliştiril-
melidir.

Değerlendirme 

ve 
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NOT: BU ÇALIŞMADA 
EMEĞİ GEÇEN MESLEKTAŞLAR'A
Av. Kübra Demir
Stj. Av. Şakir ERKAN
Stj. Av. Furkan KAFAF
Stj. Av. Kübra ULÇAY
Stj. Av. Ferhat ATAŞ
Stj. Av. Hatice Kübra KÜMET
Stj. Av. Zinet AYHAN
VE AYRICA Batman Aile Mahkemesi Hakimi 
Sultan Akbal'a ve Batman Aile Mahkemesi 
Kalemi çalışanlarına yardımlarından ötürü 
TEŞEKKÜR EDERİZ.



Eğitim Faaliyetleri

Baromuz Av. Veysi Arı 
CMK uygulama merkezi 
toplantı salonunda 
gerçekleşen ve İnönü 
Üniversitesinden gelen 
öğretim görevlileri ile 
Uzman Arabuluculuk 
Eğitim yapıldı.

Baromuz tarafından 
düzenlenen Diksiyon ve 
İletişim eğitimi sona 
ermiştir. Diksiyon ve
 İletişim hocamız Sayın 
Uğur Yılmaz Kurt'a vermiş 
olduğu eğitim ve 
katkılarından dolayı 
Baro Başkanımız 
Av. Abdulhamit Çakan 
tarafından kurs sonunda 
kendisine plaket 
takdim edildi. 
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Prof. Dr. Hakan PENCANTEZ ve
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
tarafından meslek içi eğitim semineri verildi.

Baro Başkanımız 
Av.Abdulhamit Çakan ve 

Batman Gazeteciler Cemiyet Başkanı 
Arif Arslan, Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'nin

'kariyer günleri' etkinliğine konuk oldu

Baromuzca 17 Şubat Cumartesi günü Batman Barosu 
Av.Tahir ELÇİ Konferans Salonunda TBB Eğitim merkezi 
Yürütme Kurulu Üyesi Av. Halit ADVAN, Diyarbakır  
Üyesi Av. Nevzat KAYA ve Kadir Has Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi  Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ertan YARDIM  
tarafından  “HMK – CMK İSTİNAF” konulu seminer verildi. 
 



Mülteci Hakları merkezinin koordinesinde İCj ve ECRE'nin düzenlediği Sığınmacılar, 
göçmenler ve mültecilerin adalete erişimine destek projesi kapsamında İstanbul da 
gerçekleştirilen çalıştaya, Baromuzu temsilen göç ve Mülteci komisyonu Başkanımız 
Av. Mahmut Tanrıseven ve Avukatlar Av.Adnan Günaydın ve Av.Zeynep Altun 
Baromuzu temsilen katılmış olup iki günlük  çalıştay sonunda düzenlenen 
törenle eğitim sertifikalarını almışlardır.
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17 Mart Cumartesi Baromuz Kadın Hakları Komisyonu 
tarafından düzenlenen Toplumsal Cinsiyete Dayalı 
Şiddet konulu seminer İstanbul Barosu 
avukatlarından Av. Fethiye Çetin ve KAMER kurucu 
Başkanı Nebahat Akkoç tarafından verildi.

Baromuz Avukat Hakları Merkezi olarak baromuzu temsilen 
farklı tarihlerde Hakkari, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde düzenlenen değerlendirme toplantılarına

Av. Eylem YAMAN ve Av. Nuri MEHMETOĞLU ve Av. Zedan EKMEN katıldılar. 



Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol doğrultusunda Batman 
ilindeki tüm  liselerde " İnsan Hakları, Kadın Hakları ve Çocuk Hakları" 

alanında vereceğimiz eğitim seminerlerinin üçüncüsünü, 
meslektaşlarımız Av. Vedat Geçit,Av. Aysel Çam ve Av. Gamze Acet 

tarafından  Batman Raman Anadolu Lisesinde verildi. 
 
 
 
 
 
 

Türkiye'de Adalete Erişim için 
Adli Yardım Uygulamalarının 
Geliştirilmesine Destek ( SILA ) 
Projesi kapsamında 
Antalya'da yapılan toplantıya 
Baromuzu temsilen Av. Ferit 
Arslan ve Av. İsmail Beğde 
katıldı. 

Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol 
doğrultusunda Batman ilindeki tüm  liselerde " İnsan 
Hakları, Kadın Hakları ve Çocuk Hakları alanında 
vereceğimiz eğitim seminerlerinin 
yedincisi,meslektaşlarımız Av.Gamze Acet, Av.Nuri 
Mehmetoğlu ve Av.Vedat Geçit tarafından Batman 
Ahmedi Hani Lisesinde verildi.
 

31 Mart 1 Nisan tarihlerinde Diyarbakır Barosu 
tarafından düzenlenen ve 35 baronun katılımıyla 
gerçekleşen Barolar Çocuk Çalıştayına Batman 
Barosu olarak katıldık. Baromuz Çocuk Hakları 
Komisyon başkanı Av. Ferit Arslan ve beraberinde 
komisyon  üyelerimiz Stj.Av. Hatice Kübra Kümet, 
Stj.Av. Zinnet Ayhan, Stj.Av. Aysel Çam ve Stj.Av. 
Futa Kaya  katıldı.

12 Mayıs 2018 Cumartes� günü Baromuz Av. Tah�r Elç� Konferans salonunda 
saat 13:00'te Baromuz ve P24'ün düzenled�ğ� " OHAL'de İfadey� Savunak " konulu sem�ner, 
Moderatörlüğünü Baromuz yönet�m kurulu üyes� Av. Erkan Şeses'�n yaptığı katılımcı olarak 

 Av. Bahr� Belen ve Av. Mahsun� Karaman'ın katılımıyla gerçekleşt�.

Eğitim Faaliyetleri
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Baromuzca 10 Şubat Cumartes� günü 
Batman Barosu Av.Tah�r ELÇİ Konferans 
Salonunda TBB Eğ�t�m merkez� Yürütme 
Kurulu Üyes� Av. Hal�t ADVAN ve Ankara 
Barosu Üyes� Eray KARINCA tarafından  
“A�le �ç� Ş�ddet ve Boşanma” 
konulu sem�ner ver�ld�. 
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28-29 N�san 2018 Tar�h�nde Adıyaman Barosunun 
bünyes�nde gerçekleşen Kadın Hakları çalıştayına 

Baromuzu tems�len Av. Pınar Eren ve 
Stj. Av. M�ne Başaran katıldı.

Türk�ye'de Adalete Er�ş�m �ç�n Adl� 
Yardım Uygulamalarının Gel�şt�r�lmes�ne 
Destek ( SILA ) Projes� kapsamında 
Şanlıurfa'da yapılan toplantıya Baromuzu tems�len 
Av. Burhan Gözün ve Av. Serdar Kusen katıldı. 



Avukatlar Günü nedeniyle 5 Nisan akşamı geleneksel 
buluşmamız, meslektaşlarımız ve ailelerinin yoğun 
katılımı ile gerçekleşti. Rezidans Düğün Salonunda 
düzenlediğimiz gece verilen yemeğin ardından Baro 
Başkanımız Abdulhamit Çakan'ın açılış konuşması, masa 
tenisi, tavla ve bowling turnuva birincilerine verilen plaket 
sunumu ile devam etti. Kardeş Türküler gurubunun sahne 
alması ile birlikte meslektaşlarımız ve konuklar başlayan 
müzik şöleni ile gönüllerince eğlendiler.

8 Mart Dünya Kadınlar günü 
etkinliği kapsamında 8 Mart Perşembe  günü Kadın meslektaşlarımıza 
Batman Litai Cafede yemekli müzikli gece düzenlendi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kardeş Türküler Konseri

Baromuz 5 Nisan Avukatlar Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlemiş olduğu Bowling 
turnuvası sayı kralı ve turnuva birincisi belli oldu. Bowling sayı kralı Av. Veysi Altun 
olurken Bowling turnuva şampiyonu ise Av. Mehmet Salih Atilla oldu.

Baromuz bünyesinden düzenlenen geleneksel futbol turnuvasında müsabakalar sonucu finale 
kalan Emekçiler Spor ile İluh Spor oldu. Yapılan karşılaşmada Emekçiler Spor İluh Spor'u 5-2 
yenerek şampiyon oldu. Turnuvada 3. lüğü ise Gençlik Spor  takımı aldı.
 
Final maçı sonunda ilk 3'e giren takımlara kupaları Baro Başkanımız Av. Abdulhamit ÇAKAN, 
Batman Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir ve 
Başsavcı Vekili Ersin Selimefendigil tarafından takdim edildi, ayrıca maçların hakemliğini 
yapan meslektaşımız Av. Rıdvan Yapıcıoğlu'na katkı ve emeğinden dolayı plaket verildi.
Turnuvada şampiyon olan Emekçiler Spor'u tebrik ederiz.
 

Geleneksel Futbol Turnuvası

Bowling Turnuvası

Sosyal Faaliyetler
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Baromuz iftar programı düzenledi

Baromuzun 5 Nisan 
Avukatlar Haftası Etkinlikleri 

kapsamında düzenlemiş 
olduğu Tavla ve Masa Tenisi 

turnuvaları birincileri belli 
oldu. Tavla Turnuvası birincisi

meslektaşımız Av. Turgut 
Keskin olurken Masa Tenisi 

turnuvası galibi ise 
Av. Mehmet Salih Atilla oldu. 

5 Nisan 
Avukatlar Haftası

 
07 Nisan Cumartesi günü Malabadi'deki DSİ tesislerinde gerçekleşen pikniğe  Batman Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede 
ve eşinin de katılım gösterdiği pikniğimize meslektaşlarımız gönüllerince eğlendi.

5  Nisan Avukatlar Günü Etkinlikleri 
Malabadi'deki piknikle son buldu.
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18.03.2018 Tarihinde Batman Barosu Hizmet Binası Av. Tahir ELÇİ 
konferans salonunda  “QRIX" isimli tiyatro gösterimi yapıldı.

Tiyatro Gösterimi 04.03.2018 Tarihinde Batman Barosu Hizmet Binası 
Av. Tahir ELÇİ konferans salonunda  “MALA BERNARDA ALBAYE" 
isimli tiyatro gösterimi yapıldı.
 

Kurgusal 
duruşma 
yarışması

8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar 
Günü 
Münasebetiyle, 08 Mart 2018 
Perşembe günü Batman  
Adliyesinde görev yapan kadın  
personellere  karanfil dağıttık. 
Tüm kadınlarımızın 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar 
Gününü kutluyoruz.

Tiyatro Gösterimi

8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü 
dolayısıyla Baromuz Kadın Hakları Komisyonu 
üyeleri tarafından İlimiz Diyarbakır Caddesi üzerinde 
kadınlara "Haklarınızı Biliyor Musunuz"  konulu 
broşür dağıtıldı. Haklar konusunda bilgilendirici 
yazıların yer aldığı broşürlere kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Sosyal Faaliyetler
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Çocuklar s�nema �le buluştu.
Batman Barosu tarafından düzenlenen 
“Çocuklar Sinema ile Buluşuyor” etkinliği 
çerçevesinde 8. etkinliğimizi Batman Mer-
kez Çarıklı Köyü İlk ve orta okulunda öğ-
renim gören çocuklarımızı Baro Binamız-
da sinema ile buluşturduk. Çocukların zi-
hinsel, duygusal ve sosyal gelişiminde 
önemli bir role sahip olan sinema ile ço-
cukların ilk buluşma yaş ortalamasını dü-
şürmek, güzel bir gün geçirmelerine ve 
hayal güçlerinin gelişmesine yardımcı 
olmak amacıyla başlatılan bu proje ile 
bundan sonra da iki hafta aralıklarla Mer-
kez bir köy okulunda öğrenim gören öğ-
rencilere sinema gösterimi yapılacaktır. 

Adalet Bakanlığı bünyesinde va-
tandaşlara daha hızlı ve etkili 
hizmet sunabilmek amacıyla 
"İcra Dairelerinin Etkinliğini Art-
tırılması Projesi" kapsamında 
Batman'da "Pilot İcra Dairesi" 
hizmete açıldı.
Türkiye'de 34 bölgede bulunan 
Pilot İcra Dairesi Batman Adliye 
Sarayında faaliyete başladı.
Pilot İcra Dairesinin açılışını Ada-
let Bakanlığı Personel Genel 
Müdür Yardımcısı Mehmet Arı, 
Tetkik Hakimi Mustafa Selman 
Çelik, Adalet Bakanlığı İcra İflas 
Hizmetleri Daire Başkanı Alim 
Polat, Batman Cumhuriyet Baş-
savcısı Mustafa Dede ve Baro 
Başkanımız Av. Abdulhamit 
Çakan gerçekleştirdi.
Arı, açılışta yaptığı konuşmada, 
Batman'da yeni icra modelinin 
faaliyete geçirilmesine özel bir 
önem atfettiklerini belirtti.
Yeni icra modelinde öncelikle fi-
ziki imkanların yerinde olması 

gerektiğini söyleyen Arı, şu de-
ğerlendirmede bulundu:
"Batman bunu fazlasıyla hak et-
miştir. Yeni icra modeli bu adli-
yenin yardım çalışmasında, 
ilanların infazında, maddi hu-
kuka ilişkin kararların infazında 
önemli bir dilimdir. Ne kadar 
temiz bir ortamda yürürse o 
denli güzel hizmetler verecek-
tir. Amacımız icranın etkinliği-
nin ve verimliliğinin artırılması-
dır. Yeni modelin en önemli 
özelliği de farklı uygulamaları 
ortadan kaldırıp tek tip uygula-
mayı getirmektir. Böylelikle uz-
manlaşmış icra personelinin ge-
lişmesini sağlamış oluruz.

Pilot İcra
Dairesi

hizmete 
açıldı

Balıkesir Kepsut Cezaevinde dövü-
lerek öldürülen Batmanlı Ulaş Yur-
dakul'un öldürülmesi ile ilgili dava 
bu gün Balıkesir 1. Ağır Ceza Mah-
kemesinde görülmeye başlayacak. 
Balıkesir ilinde gerçekleşen dava-
nın ilk duruşmasında sanık ve tanık 
sayılarının çokluğu nedeniyle iki 
gün sürmesi bekleniyor. Maktulün 
Batmanlı olması nedeniyle dava 
Baromuz tarafından da takip edil-
mekte ve Baromuzu temsilen mes-
lektaşımız Av. Nuri Mehmetoğlu ve 
İstanbul'dan Av. Hakan Günaslan 
davayı takip etmektedir.
Balıkesir ilinde görülen davada 7 
mahkum Adam öldürme ve 2 mah-
kum da suçu bildirmeme iddiası ile 
yargılanmaktadır.

Batman Adl�yes� avukat 
bekleme odasında buldu-
ğu b�r m�ktar parayı avu-
kat meslektaşımıza ulaştı-
ran Adl�ye personel� Mus-
tafa Y�ğ�z'e bu örnek dav-
ranışından dolayı Baro-
muz adına plaket takd�m 
ett�k.

Plaket Takd�m�

Ulaş Yurdakul’un davasına katıldık
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13.02.2018 tar�h�nde HDP �l yönet�m�ne �ade� z�yarete bulunduk. 
Z�yarette genel olarak Batman �l�n�n sorun ve sıkıntıları görüşüldü, 
karşılıklı fik�r alışver�ş�nde bulunuldu. 
 
 

Part� 
Z�yaretler�

15.03.2018 Tar�h�nde Batman Kız Anadolu l�ses� müdür ve 
öğrenc�ler� "Eş�kl�k ve Adalet" konulu çalışma dolasıyla görüş 
ve düşünceler�m�z� almak ve bu konuda fik�r alışver�ş�nde 
bulunmak �ç�n Baromuza z�yarette bulundular.

Hüda-Par Z�yaret�
İnsan Hakları 

Derneğ� Z�yaret�
Malabad� L�ses�

Baromuzu Z�yaret Ett�
Malabad� L�ses�

Baromuzu Z�yaret Ett�

T�caret Borsasını 
Z�yaret Ett�k.

T�caret Borsasını 
Z�yaret Ett�k. BATSO’yu Z�yaret Ett�k.BATSO’yu Z�yaret Ett�k.

Esnaf ve Sanatkarlar 
Odasını Z�yaret Ett�k.
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odasını Z�yaret Ett�k.

F�nal Kolej�
Baromuzu Z�yaret Ett�

F�nal Kolej�
Baromuzu Z�yaret Ett�

HDP Heyet�
Baromuzu Z�yaret Ett�

HDP Heyet�
Baromuzu Z�yaret Ett�

Ziyaretler 
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‘’Kadın doğulmaz, 
kadın olunur.’’
Bir kız çocuğu olan Vecide'nin bisiklet sürme hayalini anlatan film, 
Suudi Arabistan'da çekilen ilk film olmasının yanı sıra ayrıca bir 
kadın yönetmen tarafından çekilen ilk film olma özelliğini taşıyor. 
Film, özgür ruhlu Vecide’nin gözünden Suudi Arabistan'da ihlal 
edilen kadın haklarını gerçekçi bir şekilde yansıtıyor. Vecide kendi 
ülkesinde, en yakın arkadaşı Abdullah gibi özgürce bisiklete bine-
memektedir. Erkek egemen toplum olan Suudi Arabistan’da bir kız 
çocuğunun bisiklet tutkusu, kadına toplum tarafından belirlenmiş 
kuralların dışına çıkmayı doğuruyor. Filmde, Vecide’nin bisiklete 
sahip olma arzusu ve bisikletin bir sembol olarak kullanılmasıyla, 
Vecide’nin kendine çizilen sınırları zorlayışı ve bunları aşmak için 
farklı yollar bulmasının hikayesini izliyoruz. Erkek egemen top-
lumlarda kadın dayanışmasının kaçınılmaz olduğu gerçeğini fina-
le doğru izleyiciye aktaran film, asıl mesaja vurgu yaparak sona eri-
yor. 

FİLM TANITIMI

VECİDE

İSRAİL USULÜ BOŞANMA
Başından sonuna dek bir mahkeme salonunda geçen film, koca-
sından boşanmak isteyen bir kadının üç yıl boyunca verdiği hukuki 
mücadeleyi anlatıyor. Otoriteye ait bir mekan olan mahkeme salo-
nunda, boşanmayı reddeden koca ve yargıçlar, bir toplumun bütün 
hücrelerine sinmiş ataerkilliği temsil eder. Yönetmen, adalet ve oto-
ritenin kadına bakışını izleyiciye çarpıcı bir şekilde aktarmayı ba-
şarmıştır. Erkek egemen toplum ‘’doğru koca’’ dolayısıyla ‘’doğru ev-
lilik’’ tanımını çoktan yaptığından Eliasha’nın sıradan boşanma da-
vası, özgürleşme davasına dönüşür. Eliasha’nın, kendisine toplum 
tarafından kabullendirilen sınırları aşabilmesi için boşanmayı red-
deden kocası Viviane’i ve yargıçları ikna etmesi gerekmektedir. Film 
boyunca kadına sorulan ''dayak yemediği, çocuklarının ve kendisi-
nin geçimini sağladığı, ona toplum nazarında hatırı sayılır özgür-
lükler sunduğu halde, bir kadın kocasını ne diye boşamak istesin 
ki?'' soru izleyiciyi, ‘’şiddet sadece fiziksel midir?’’ sorusunu sorma-
ya yönlendiriyor. Filmin sonunda, izleyici toplumsal değerleri, cin-
siyet rollerini ve kimlik meselesini tartışma imkanı buluyor. 

PRENSES KAGUYA MASALI
Kuruculuğunu Hayao Miyazaki ve Isao Takahata'nın yapmış olduğu 
Ünlü Stüdyo Ghibli'nin yapımı olan Prenses Kaguya Masalı, doğa-
üstü bir kız çocuğunun hüzün dolu öyküsünü anlatır. Yaşlı bir odun-
cunun ormanda ışıldayan bir bambunun içinde parmak kadar bir 
kız bulup, evine götürmesiyle başlıyor film. Yaşlı adam ve karısı, bu 
bebeği evlat edinir ve onu büyük bir sevgiyle büyütürler. Kaguya ya-
şıtlarıyla birlikte ağaçlara tırmandığı vakitlerde babası, kızının bir 
prenses olması gerektiğine hükmeder. Kaguya’yı özlem duyduğu 
evinden ayırıp şehirde inşa ettiği saraya taşınmak zorunda bırakır. 
Tüm hikaye, bir kız çocuğunun kadınlığa geçiş süreci ve bu esnada 
toplumun beklentilerine ayak uydurmak zorunda kalışı etrafında 
dönüyor. Film, animasyon tutkunlarının bir an önce izlemesi ge-
rektiği mükemmel bir başyapıt.

Stj.Av.Mine BAŞARAN
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‘'Siyahsın, fakirsin, çirkinsin, yalnızca bir kadınsın. Hiçbir şeysin.''Be-
yazların ülkesinde ‘istenmeyen’ bir varlık olarak doğan siyahi 
Celie'nin kadın olma hikayesini anlatan The Color Purple, Alice Wal-
ker'in romanından uyarlanan ve usta yönetmen Steven Spielberg'in 
gözünden beyaz perdeye aktarılan çarpıcı bir yapımdır. Bereketli gök-
yüzünün altında kendi cennetine gözlerini açan Celie, hayatında ta-
nıdığı ilk erkek olan babası tarafından çocukluğu elinden alınan bir 
kız çocuğudur. Başına gelenleri anlayamadan, kocaman karnını taşı-
mak zorunda kalan Celie’nin aldığı her nefes ızdırap dolu eziyetle 
geçer. Celie ve kız kardeşi Nettie, hayatlarındaki egemen erkek gücü 
temsil eden 

baba figürüyle şiddeti, istismarı, eziyeti en uç noktalarda yaşamayı 
öğrenirler. Filmde, erkek alabildiğine ezen, eziyet eden, kadın da bir 
o kadar sessiz kalan, kabullenen, razı olandır. Celie’nin değişim ve dö-
nüşümü yaşaması için kendini keşfetmesi gerekmektedir. Celie’nin 
kocası eve Shug’u getirir. Shug, güçlü kadın karakterini temsil eder. 
Shug, Celie’ye şefkatle dokunur, beraber kadınlığı yeniden yaratırlar. 
Filmde, kadın-erkek, anne-çocuk, efendi-hizmetçi ilişkilerinin en uç 
örneklerle aktarılması, altlarında verilmek istenen sosyal ve politik 
mesajı çarpıcı kılmayı başarmıştır.

Film, İran’da hırsızlığın, uyuşturucunun, istismarın kol gezdiği yer-
lerden biri olan Bad City adındaki kasabada yaşayan bir kadın vam-
pirin, suçluların peşine düşme hikayesini anlatıyor. Geceleri ıssız ve 
harap sokaklarda yapayalnız gezen vampirimiz, kasabayı lanetliler-
den arındırmak için adalet dağıtıcısı rolüne bürünüyor, insanlara 
zarar verenleri cezalandırıyor. Filmi baş tacı yapan şeylerden biri de, 
müzikleridir. Siyah beyaz karelere eşlik eden, ünlü İranlı sanatçı Ali 
Azimi ve Mohsen Namjoo’nun şarkıları izleyiciyi mest eder. Feminist 
dertleri olmasının yanı sıra büyülü aşk hikayesiyle izleyeni alıp başka 
diyarlara götüren film, farklılık arayanların kaçırmaması gereken 
filmlerden biridir.

‘' Peşinde olduğumuz tek şey, yeni bir yol bulmaktı; özgürlüğe 
doğru.''
İnsan ruhunu sinema perdesine en iyi şekilde yansıtan İran sinema-
sından bir yapım olan bu film, kalbe dokunan derin bir hikayeye sa-
hiptir. Filmde, birbirinden farklı hayatlarıyla mücadele eden dört ka-
dının özgürlüğe kaçışı anlatılmaktadır. Adaletsizlikten, mutsuzluk-
tan, geçmişlerinden ve kendilerinden kaçan bu kadınlar, içlerinde 
saklayıp öldürmek zorunda kaldıkları kadını yaşatmak için yola dü-
şerler. Çiçeklerle dolu bir bahçede buluşan dört karakter, kendi şarkı-
larını keşfedip sonun başlangıcını yaşarlar.

mor yıllar

A GİRLS WALKS HOME 
ALONE AT NİGHT

ERKEKSİZ KADINLAR
ZENAN-I BEDUN-İ MERDAN
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GÖZ İÇİN Mİ, RUH İÇİN Mİ, YARATMAK İÇİN Mİ  NE İÇİNDİ KADIN? 
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   Kadın niçin vardır diye sorulduğunda her insan kendi hayat 
anlayışı ve görecesinden yolla çıkarak bir tanımda bulunacaktır. 
Bazıları için ana bazıları için eş bazıları için gözler için hafif 
kımıldanışlar bazıları için cennetten gelen bir tını bazıları için ruhu 
serinleten dingin ve huzurlu bir esinti; L'oreal Paris e göre harika bir 
tuval, Victoria's sercet için şahane bir manken, sevgili, dost, kardeş 
vs gibi bir sürü cevaplar verilir. Sokrates'e göre mutlu olma ya da 
filozof olmanın yegâne kaynağı, Freud'a göre ne istediği 
bilinmeyen, Tolstoy'a göre hep yeni kalacak bir Dünya, 
Hıristiyanlıkta ise  Hz. Âdem'in cennetten çıkma sebebi olarak Hz. 
Havva'nın şahsında bütün kadınlara günahkâr, kötü ruh sahibi 
olarak bakılmıştır.
   Peki,  neydi bu olması gereken gerçek tanım. Ya da her şeyden öte 
Kadın, bir tanıma sığdırılabilecek kadar anlaşılmış mıydı?       
Objektif bir bakış açısıyla bakıldığında Kadının ezeli ve ebedi 
hayatımızda azımsanamayacak nitelikte o kadar çok rolü ve değeri 
vardır ki. Bunlardan herhangi birinin peşine düşecek olursak sonsuz 
bir roman dizinini elde etmiş oluruz.  
   Buna rağmen geçmişe baktığımızda kadın her zaman hak ettiği 
değeri görebilmiş midir? Hayır! Kadın hiçbir baskı altında kalmadan 
kendini ifade edebilmiş midir? Hayır! Her türlü anlayış ve göreceden 
uzak bir tanım bulabilmiş midir? Hayır!
   Atomu bile parçalamaktan daha zor olan önyargıların kırılması ve 
bertaraf edilmesi sadece günümüzün bir problemi olarak kalmayıp 
çağlar boyunca devam etmiştir. Nitekim günümüze gözümüz gibi 
baktığımız bir miras olarak kalmıştır.
   Üzülerek belirtmek gerekirse ta geçmişten günümüze değin ve 
daha kız çocuğun kendisi doğmadan hakkındaki önyargısı yeşerip 
filizlenen filizlenip büyüyen büyüyüp dallanan dallanıp kökleri 
yerin ta dibine kadar uzanıp koca bir çınar haline gelip bir orman 

dizini şeklini alan… Bu ormanlar ki değil baltanın girmediği 
baltanın girmeye bile niyet etmediği boğucu ve bir o kadar da 
karanlık ormanlar.
   Tarih boyunca her geçen gün daha da globalleşen bu dünya da 
kadının almayı hak ettiği değeri ve üstlenmesi gereken rolü, 
omzundaki ve onurundaki tüm baskıları yerle bir eden, egoist ve 
faşizan bir çerçevede şekil alan bir görece ve anlayıştan uzak insana 
ve insanlığa ders ve ilham olacak everensel bir tanım için sayısız 
adımlar atılmıştır. 
   Kadına ve değerine ayrılan bu bültende bu yazımla, üstünden 
sayısız toz fırtınası geçse bile bu yolda attığı adımın izi her zaman 
açık ve yol gösteren bir pusula misali olması gereken yönü ve yurdu 
gösteren bir harikulade insan “VİRGİNİA WOOLF'u” ve hem yaşadığı 
zamana hem de gelecek zamana ışık veren bir şaheseri olan eseri 
“KENDİNE AİT BİR ODA “yı  harflerin el verdiği imkânlarca dile 
getirmeye çalışacağım.
  

Av. Muhbettin KUYUMCUVirginia’nın Odası 

Benim aklımın 
özgürlüğüne
vurabileceğiniz 
hiçbir kilit,
hiçbir kapı, 
hiçbir sürgü yoktur...

“

“
İnsan için 
Kadın
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NEDEN WİRGİNİA WOOLF?
Modern dünya edebiyatında olması gereken kadın rolünü oynamayı 
üstlenmiş ve kadının sesi olmuştur. Yazar kimliğinin ötesinde her şeyin 
altında yatan kabuk tutmuş önyargıları sorgulayıp kurcalayan çok keskin 
ve çok kıvrak bir zekâya sahip olan Virginia daha çok bir eleştirmen olarak 
ön plana çıkmış şanına ve şöhretine böyle kavuşmuştur.
Bu dünya ve bu önyargı kozmosunda hayata gözlerini açan Virginia,     
Modern dünya edebiyatında kadının sesi olup yazarlık kimliğinin ötesinde 
önyargıların en büyük düşmanı olan bir eleştiri kültürüyle eleştirmen bir 
yazar olarak edebi hayatın dinamiklerinde bir feminist yazar olarak edebi 
hayatını sürdürmüştür. Ağır ve Zor şartlar altında büyüyen ve bu zor ve ağır 
şartlara rağmen günün insanı olmaktan öte hem bulunduğu çağa ve hem 
gelecek olan çağlara ışık tutan bir yazar olmuştur. Virginia Woolf 
edebiyatta kadın dendiği vakit akla gelen ilk isimlerdendir. Yazarlık 
kimliğinin yanında çevirmen, romancı, yayıncı ve en çok ta ön plana çıkan 
yönüyle bir eleştirmendir. Çağının kalıplaşmış sığ yargılarına karşı 
getirdiği eleştiriler ile evrenselleşen fikirleri ve bu fikirler ışığında kalbe 
dokunmadan akla yüklenmeyen fikirleri ve 
sözleri hala tüm güncelliğini koruyup dilden 
dile dolaşmaktadır.
Bu önyargı deryasında güneşli ufuklara kulaç 
açan Virginia, Modern dünya edebiyatında 
kadının sesi olup her haykırışı binlerce ön 
yargıyı yerle bir etmiştir ama neylesin ki bir 
insanın eforu ve tahammülü hiçbir zaman bir 
ruhun eforu  ve  tahammülü i le  boy 
ölçüşemez. Virginia Woolf ne kadar bir ruh bir 
fikir olarak dünyaya kendini kabul ettirse de 
bir insan olarak doğmuş ve insana özgü bir 
tahammülsüzlükle yaşama veda edecekti.

 VİRGİNİA WOOLF KİMDİR 
25 Ocak 1882'de İngiltere, Middlesex – 
Kensington'da dünyaya gözlerini açmıştır. 
Gerçek adı  Adeline Virginia Stephendir. 
Victoria devrinin tanınmış yazarlarından Sir 
Leslie Stephen ile Julia Duckworth'un 5 
çocuğundan dördüncüsü olarak doğan 
Virginia; Vanessa, Julian, Thoby ve Adrian isimlerinde 4 kardeşe sahiptir.
Yaşadığı dönemde yaygın olan anlayış gereği pek çok kız çocuğu gibi 
okula gönderilmemiştir. Virginia Woolf, her ne kadar bu anlayışın bir 
kurbanı olarak düzenli bir eğitim hayatı görmese de babasının yardımıyla 
kendini geliştirmiştir. Hatta yazar olmaya daha küçük yaşlarda karar 
vermiştir. Özel öğretmenlerden Latince ve Yunanca dersleri alan Woolf, 
kendisini babasının kütüphanesine kapatıp kitapların o sihirli, dingin ve 
huzurlu dünyasına yolculuğa çıkmak üzere saatlerce dışarı çıkmadan 
zaman geçirmektedir. Fakat Voolf 13 yaşına geldiğinde kendi ifadesiyle  
“olabilecek en büyük felaket” olmuş ve çok sevdiği annesi Julia'nın acı 
kaybını yaşamıştır. Geçirdiği ağır grip sonucunda hayata veda eden 
annesinin ölümü onu gelecekte içine kapanık biri olacak kadar çok 
derinden etkilemiştir. 

Son romanı olan Perde Arasını yazdığı sıralarda artık kendini yeterince 
yetenekli hissetmeyip, yeteneğini kaybettiğini düşünüyordur. Dünya  
düzenin o bunalımlı döneminde Her gün savaş korkusu ve yeteneğini 
kaybetmenin vermiş olduğu stres, dehşet ve korku sonucu ruhsal 
bunalıma girmiş ve girdiği bu bunalım döneminden bir türlü 
sıyrılamamıştır, 28 Mart 1941 tarihinde iςinde bulunduğu duruma daha 
fazla dayanamayıp evlerinin yakınlarında bulunan Ouse nehrine ceplerine 
taşlar doldurarak nehre atlayıp intihar etmiştir. Virginia Woolf,  birçok 
ölümsüz eserle birlikte geride iki intihar mektubu bırakmıştır. Birisi kardeşi 
Vanessa Bell'e diğeri ise eşi Leonard Woolf'a.

VİRGİNİA WOOLF'UN EDEBİ HAYATI
Tüm zamanını ve enerjisini kalemi yolunda harcayan tüm ilham ve 
fikirlerini kalemiyle tüketen  yegâne romancılardan biridir. Başta Woolf'un 
veliahttı olarak görülen Sylvia Plath olmak üzere Gabriel Garcia Marquez, 
Truman Capote, Margaret Atwood gibi isimlere ilham kaynağı olmuştur. 
Hayatın zor şartları  ve annesinin ölümünden kaynaklanan buhran ile 

etkileyici bir üslup ve hafıza edinmiştir. Yaşadığı 
çağ başta olmak üzere hem günümüzde ve hem 
de gelecek günlerde “edebiyatta kadın” imgesine 
büyük yankı uyandıran Woolf' un etkisi ve bu 
yoldaki başarısı yadsınamaz derecede büyük bir 
önem arz edip edebiyatta enler arasında olmasını 
sağlamıştır.
Edebiyat hayatına  Bir profesyonel olarak 
1905'lerde yazmaya başlayan Virginia Woolf'un ilk 
kitabı olan The Voyage Out (Dışa Yolculuk) 1915'te 
yayınlanmıştır. Bu kitabın yazımı çok uzun sürmüş, 
bir yıl içinde üç kez tekrar yazılmıştır. Özellikle 
annesinin ölümünü yenmesi ile ilgili olan bu kitap 
ilginç olduğu kadar etkileyicidir.
Woolf , Dalgalar adlı romanında  bilinç akışı 
tekniği üzerinde yoğunlaşarak. Kişi ya da 
olaylardan çok "insanın yedi çağı"nı nasıl 
yaşadığ ına  ağı r l ık  verd iğ i  bu romanda, 
karakterlerinin bilinç akışını çocukluklarından 
yaşlılık dönemlerine kadar olduğu gibi aktarmaya 
çalışmıştır. Ve bu çalışması edebiyat tarihinin 

ilklerinden olup çok başarılı bir çalışma olmuştur.
Woolf, Dışarıya Yolculuk ve Gece ve Gündüz adlı romanlarının 
yayımlanmasından sonra ise deneysel çalışmalara yönelmeye 
başlamıştır. Yinelenen imgeler gibi bazı şiirsel öğeler kullanarak bir ölçüde 
de olayların geçtiği süreyi kısa tutarak bu iki romana son derece örgütlü bir 
yapı kazandırmayı başarmıştır. Orlando adlı eserinde de  I. Elizabeth 
döneminden 1928'e kadar İngiltere'yi, özellikle de bu ülkedeki edebiyat 
yaşamını konu aldı.
Ve nihayet Kadına ve değerine ayrılan bu bültende tanıtmak üzere A Room 
of One's Own ( Kendine Ait Bir Oda) adlı uzun denemesinde, kadın 
yazarların erkeklere ait bir dünyada karşılaştığı zorlukları anlatmaya 
çalışmıştır.
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NEDEN KENDİNE AİT BİR ODA
  Woolf'un 1929'da kaleme aldığı, Shakespeare'in yetenekli olduğu 
halde kız olduğu için kendine ait bir odası olmayan, okula yollanmayan, 
kitap okuması bile yasaklanan ve hayatı erkekler tarafından 
yönlendirildiği için başarısızlık ve acı içinde ölen hayali kız kardeşi 
Judith'i konu alan Kendine Ait Bir Oda adlı deneme kitabı, yazan bir 
kadının bağımsızlığı için ilk  savunmadır. Kadının yüzlerce yıldır süren 
ezilmişliğini ortaya koyarak feminist hareketin klasik kitaplarından biri 
olmuştur.
Kadınların ve kadın hareketinin elden düşürmediği her zaman 
başvurabilecekleri somut bilgilerle dolu önemli kitaplardan biri olan 
“Kendine Ait Bir Oda” Virginia Woolf'un en kolay okunan kitaplarından 
biri olarak gösterilir yazarın feminist tarafını en açık şekilde belli ettiği 
eserlerindendir. Eril topluma karşı çıkan Woolf, kadınların edebiyat 
dünyasındaki yerinin neden yok denecek kadar az olduğunu 
sorgulamaktadır.  Kolay ve akıcı bir şekilde okunur çünkü konu çok 
somuttur: “Kadın ve edebiyat.”
Erkeklerin kadınlara bıkıp usanmadan tekrarladıkları sormaktan her 
zaman iğneleyici bir zevk aldıkları “ezeli ve de ezici” bir soru vardır: 
“ B i z l e r  ka d a r  d ü ş ü n m e  ye te n e ğ i n i z  o l d u ğ u n u  i l e r i 
sürüyorsunuz. Madem öyle neden Shakespeare gibi bir deha 
çıkaramadınız?” İşte Virginia Woolf bu “yakıcı ve de ezici” soruya, 
tarihsel ilişkilerin kökenine inip kütüphane raflarında şöyle bir 
gezindikten ve de kısa bir kadın edebiyatı tarihçesi çıkardıktan sonra 
esaslı bir yanıt getiriyor. Ve şöyle sesleniyor kadınlara: “Para kazanın, 
kendinize ait ayrı bir oda ve boş zaman yaratın. Ve yazın, 
erkekler ne der diye düşünmeden yazın!” Bu sözüyle feminist 
duruşunu ve bu yöndeki fikirlerini manifestoyu andıran bir biçimde 
özetleyen Woolf, sadece edebiyat dünyasında değil feminizm akımı 
içinde de yadsınamaz bir yere sahip olmuştur.

YÜREĞİM, DALLARI MEYVELERLE YÜKLÜ BİR ELMA AĞACI
Kadın ve erkek ayrımı yapmadan doğada bulunan tüm yürekleri bir 
ağaca benzetecek olursak meyve verip ya da vermemesini bir kenara 
bırakırsak çünkü meyve vermemekte bir nevi bir ağacın meyvesi olarak 
kabul edilip öyle değerlendirme yapılmalıdır.
Bu değerlendirme ışığında yol alıp ilerleyecek olursak bir kadın yüreği, 
diğer tüm yüreklerin aksine bir dalda birden fazla meyve bulunduran ve 
binlerce dalı bulunan ihtişam ve hayat dolu ulu bir ağaçtır. Tüm insanlığı 
gölgesi altına alabilir, tüm insanlığa sığınak olabilir, tüm insanlığa beşik 
olabilir, tüm insanlığa oksijen olabilir hatta insanlığın ölüsünü yıkamak 
için bir teneşir korumak içinse bir tabut bir tahta parçası olabilir.
 

ERKEKLER ARTIK AKILLARININ SADECE ERİL YANIYLA 
YAZIYORLARDI
Katışıksız ve basit bir biçimde kadın ve erkek olmak öldürücüdür. İki 
cinsin birbirine karşı kışkırtılması, üstünlük iddialarının ve zayıflığın bir 
tarafın üstüne yıkılması, insanlığın taraflara bölünmüş olduğu ve bir 
tarafın öbürünü yenmesi gerektiği gibi konularla uğraşılmıştır. Sonu 
kesinlikle ölüm olan bu garip dünya her çağda bu dertten mustarip 
olmuştur.
Bu konuların içi o kadar boş ve gereksiz ki tartışılması o kadar komik ve 
gülünç ki ama ne yazık ki tüm insanların o güzelim eforlarının hep bu içi 
boş, kuru ve gereksiz muhabbetler yolunda harcanması bununla beraber 
diğer tarafta efor ve ilgi bekleyen aşk ve sevgi bağlarının ihmale kalması 
sonucunda yıpranıp kopma noktasına gelmesi sonucunda dünyanın 
çorak bir toprak haline gelmesi…
Birbirini tamamlamak üzere yaratılmış olan iki cinsin zaman içerisinde 
bir tarafın diğer tarafı yontması, zamanla un ufak bir hale getirmesi ve bu 
durumun gittikçe kalıtsal bir özellik haline gelerek insanların üremesiyle 
beraber bir süreklilik halini alması sonucunda tüm dünyayı kırmızıya 
boyayacak kadar kanlı gözyaşları döktürecek bir zihniyetin doğması ve 
tüm dünyaya kök salacak bir dev halini alması…  
Oysaki aklın, kadın ve erkek olmak üzere iki yakası vardır. erkek cinsinin 
gittikçe tutuklaşması sonucunda tüm algı ve gerçeklerin eril  yaka 
tarafından ele alınmaya başlanmıştır. Aklın yaratıcı bir o kadar da naif ve 
koruyucu olan kadın yakasına bu tutukluğun yansıması sonucunda 
ortaya eril algı ve anlayışın hakim olduğu, eril bir kafanın algı ve 
anlayışına şekillendirdiği ta geçmiş zaman günümüze değin süren içler 
acısı bir manzara ortaya çıkmıştır.
Bu manzara global düzeyde profesyonel bir vizyonmuş gibi o kadar 
mükemmel bir şekilde ön plana çıkarılmıştır ki üzülerek belirtmek 
gerekirse aklın kadın yakası, mevcut dünya düzeninin ve ekonomik 
değer yargı ve politikalarının hakim olması sonucunda kendi özüne 
tamamen yabancı kalacak şekilde topyekûn bir teslimiyetle aklın eril 
yakasına kendini bırakıp kendini öyle ifade etmeye başlamıştır.

BİR İNSAN AYNAYA BAKA DURDU ARKASINDA DEV 
BİR CANAVAR BELİRDİ BAKMAYA DEVAM 
EDERKEN ARTIK KENDİNİ ARKA PLANA ALIP 
KENDİNİ ÖNCE BİR CANAVAR OLARAK 
GÖRMEYE BAŞLAMIŞTI…

“ “

EY KUPKURU ÇÖL MİSALİ DÜNYANIN; SERİN, DİNGİN VE BERRAK 
VAHA'SI SEN BU DÜNYA İÇİN DAHA NE OLABİLİRDİN Kİ…“

“
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NASIL DA ANLAMSIZ KURALLARLA DÜŞÜRÜLMÜŞÜZ 
Aklın tüm gelişmelerinden alıkonulmuş tek düze ve hiçbir öze 
dokunmayan öyle kurallar ve tanımlamalar vardır ki bu kurallar ve 
tanımlamalar, koskoca evreni dört duvarla kaplı karanlık bir 
hücreye dönüştürmüştür. 
Ve insan; eşref-i mahlûkat olan üstün varlık, atladığın ilk 
uçurumdan sağ kurtulduğundan olacak ki artık düşüş ve yerden 
yere vurulman bir huy iskelete bürünmüş bir karakter halini aldı 
sende. O gün bugündür dehşet bir zulüm insanın iliğine kadar ilişti. 
Artık başlamıştı insanın ilkin kendisiyle uygulamaya koyduğu ve 
sonra eşinde dindirerek isim vereceği bir zulüm.

MANTIĞI OLABİLDİĞİNCE İHMAL EDİP BU DENLİ 
UZUN YAŞAYAN ÜSTÜN VARLIK! “

“

KENDİ ÖZNESİNİ KATLEDEN BİR TARİH, 
NE KADAR İNANDIRICI VE MASUM OLABİLİRDİ Kİ!“

“

HAZİN BİR SONUCUN KİTABI 
 Kadın düşsel planda son derece önemli yere sahiptir. Gerçek 
yaşamda ise tümüyle değersiz ve bir meta olarak görülmektedir. 
Şiiri bir baştan öbür başa kadar kaplar, şiiri sonsuz bir esin kaynağı 
olarak besler. Tarihte ise ne görülür ne de bahsedilir. 
 Kurmaca yazında, kralların ve fatihlerin yaşamlarına hükmeder, 
yaşamlarına anlam katar, Yazın da  deli dolu methiyeler ona dizilir, 
en esin dolu sözler, en derin düşünceler onun dudaklarından 
dökülür. Gerçek yaşamda ise ailesinin parmağına bir yüzük geçirdiği 
herhangi bir oğlanın kölesidir
Gerçek yaşamda hemen hemen hiç okuyup yazmaz çünkü onun 
mutfakta veya evin herhangi bir köşesinde süslü bir robot olma gibi 
daha önemli bir görevi vardır. Ve Tarih insanın en güvende olduğu, 
insanın ilk düştüğü beşiği olan Kadından hemen hemen hiç 
bahsetmemekle beraber varsa de eğer en ufak bir olumsuzluğunu 
bir amentü gibi Kilise, Cami veya herhangi toplu bir alanın duvarına 
altın harflerle asmıştır.

Dünya bir bütün,
ben dışındayım

“Hayatta neyle başlarsan başla
el�nde çok az şey kalıyor; gurur ve aptallık
halbuk� herşey� �stem�şt�k öyle değ�l m�”
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