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Türkiye’de kadın devrimi ya anıyor

Sefa Kaplan Hürriyet

December 26, 2007 

Kısa adı ESI olan European Stability Initiative tarafından yapılan geni  kapsamlı bir ara tırmaya göre, 

Türkiye ikinci büyük kadın devrimini ya ıyor. Ba ta Türk Ceza Yasası olmak üzere yapılan bir dizi 

düzenleme ile kadının ikinci sınıf vatanda  olma özelli i ortadan kaldırıldı. Ara tırmada, söz konusu 

süreçte Hürriyet’in "Aile çi iddete Hayır" ve Milliyet’in "Baba Beni Okula Gönder" 

kampanyalarının da etkili oldu u belirtiliyor. 

BERL N merkezli bir sivil toplum kurulu u olan 

European Stability Initiative (Avrupa Istikrar Giri imi) 

tarafından on sekiz ayda yapılan bir ara tırma,

Türkiye’nin Cumhuriyet döneminin ikinci büyük kadın

devrimini ya adı ını ortaya koyuyor. " kinci Kadın

Devrimi / Feminizm, slam ve Türkiye Demokrasisinin 

Olgunla ması" ba lıklı ara tırma, siyasetçiler, aktivistler, 

ö retim üyeleri ve i  dünyası temsilcileri ile kadın

sı ınma evlerinden ran sınırındaki yerle im yerlerine 

uzanan geni  bir çerçevede yapıldı.

Raporun özetinde, Türkiye’deki ilk kadın devriminin 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte Atatürk 

döneminde ya andı ı hatırlatılıyor ve bu dönemin genel 

olarak bilindi i belirtiliyor. 2001’den itibaren ba layan 

ikinci reform döneminin ise yeteri kadar bilinmedi i

ifade edilerek öyle deniliyor: 

" kinci reform dönemi ise 2001’de ba layan sürece 

kapsıyor. Medeni Kanun’da yapılan de i iklikler ile 

erkek ve kadının evlilik, bo anma ve mal sahipli inde

hakları e itlenirken, kabul edilen Yeni Ceza Kanunu, 

kadın cinselli ini aile namusundan ziyade birey hakları

çerçevesinde ele alıyor. Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası’nda yapılan de i iklik, devlete kadın-erkek 

e itli ini sa lama yükümlülü ünü veriyor. Yasal 

de i iklikler, Aile Mahkemeleri’nin kurulması,

Kanunu’nda de i iklik, aile içi iddetle mücadele gibi 

konuları ve kız çocuklarının okula gönderilmesine dair 

yeni giri imler düzenliyor. Bu sayılanlar, Türkiye’de 

kadının yasal konumu açısından 80 senedir 

gerçekle tirilen en önemli atılımlar niteli inde. Bu 

de i iklikler sonucunda Türkiye’nin tarihinde ilk defa 

yasal çerçeve itibariyle ataerkil düzeni geçmi te 

bıraktı ını da söylemek mümkün." 

ESI tarafından hazırlanan raporda, Avrupa Birli i

sürecinin de söz konusu de i ikliklerde son derece etkili 

oldu u vurgulanarak, "Bu rapor, Türkiye’nin AB üye 

adaylı ı statüsünü elde etti i 1999 yılında yazılsaydı

vardı ı sonuçlar oldukça kötümser olurdu. Fakat 2007’de 

çok farklı bir bakı  açısından bakabilmekteyiz (...) 

Bunlar, çoke lili in kaldırıldı ı 1920’lerden beri bu 

konuda gerçekle tirilen en radikal reformlar. Türkiye, 

tarihinde ilk defa ’ataerkil-sonrası’ bir yasal çerçeveye 

sahip olmakta." 

Ancak, bütün bunların yeterli olmadı ı da özellikle 

vurgulanıyor ve Dünya Ekonomik Forumu tarafından 

yapılan uluslararası ara tırmada, cinsiyet e itsizli i

konusunda Türkiye’nin 115 ülke arasında 105. sırada yer 

aldı ı da hatırlatılıyor: "Türkiye cinsiyet e itsizli i

açısından hemen hemen her ölçüte göre Avrupa 

ülkelerinin gerisinde yer alıyor. Parlamentoda temsilde en 

az sayıda kadın, i gücünde en dü ük kadın oranı, kadınlar 

arasında okuryazar oranı açısından en kötü durumdaki 

ülke de yine Türkiye." 

slami Kalvinistler raporu da ESI’nin 

Kısa adı ESI olan European Stability Initiative (Avrupa 

stikrar Giri imi) tarafından daha önce hazırlanan " slami 

Kalvinistler: Orta Anadolu’da De i im ve 

Muhafazakárlık" ara tırması da büyük ilgi görmü  ve 

günlerce tartı ılmı tı. Berlin merkezli bir kurulu  olan 

ESI’nin amacı, Avrupa’nın istikrar ve refah konusunda 

kar ıla tı ı güçlükleri analiz eden raporlar hazırlamak. 

ESI’nin " kinci Kadın Devrimi" ba lıklı raporu, 

yayınlandı ı günün ko ulları dolayısıyla kamuoyuna 

yeterince yansıyamamı tı.


