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Di i ihtilalin ikinci devri ba ladı mı?
    
Ekin Kadir Selçuk Radikal
March 8, 2008 

Avrupa stikrar Giri imi geçti imiz aylarda Türkiye hakkında ' kinci Kadın Devrimi: 
Feminizm, slam ve Türkiye Demokrasisinin Olgunla ması' ba lı ıyla bir rapor hazırladı. ddia, 
Türkiye'de 2001'den itibaren yasal de i iklikler, aile içi iddetle mücadele, kız çocuklarının
okutulması gibi geli melerle bir 'di i ihtilal' ya anmaya ba ladı ı yönünde. 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü, bu konuyu tartı maya açmak için en uygun zamandı, kaçırmadık...

Türkiye kadın hareketinde 'ikinci bahar'ını mı ya ıyor? 

8 Mart 1857'de daha iyi çalı ma ko ulları isteyen New 
York'lu dokuma i çisi kadınların mücadelesiyle ba layan 
ve 1977'de BM'nin 8 Mart'ı resmen Dünya Kadınlar 
Günü olarak kabul etmesiyle devam eden süreçte kadın
sorunu, pek çok defa bir turnusol kâ ıdı i levi gördü. 
E itlik, özgürlük gibi insanlık tarihiyle ya ıt kavramları
kadınsız bir terazide tartmanın sakatlı ını ortaya sermek 
hiç de kolay olmadı kadınlar için. Yine de her geçen 
zaman bu yolda kazanılan yeni bir hakkı müjdeledi. 

Peki yüzümüzü evrenselden 'yerel'e çevirdi imizde nasıl
bir manzarayla kar ıla ıyoruz? Türkiyeli kadınlar bugün 
farklı co rafyalarda ya ayan hemcinslerine kıyasla ne 
durumda? Avrupa çapında bir ara tırma ve politika 
üretim enstitüsü olan ESI (Avrupa stikrar Giri imi) 
geçti imiz aylarda ' kinci Kadın Devrimi: Feminizm, 
slam ve Türkiye Demokrasisinin Olgunla ması'

ba lı ıyla bir rapor hazırladı. Rapora göre, Türkiye'de 
2001'den itibaren ba layan süreçle birlikte 'ikinci kadın
devrimi' ya anıyor: "1930'larda tek parti eliyle tepeden 
inme yapılan de i ikliklerden farklı olarak bu hamleler, 
kadın hareketinin etkin mücadelesinin yarattı ı
tartı manın bir sonucu olarak gerçekle ti. Medeni 
Kanun'da yapılan de i ikliklerle 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. 
Anayasa'da yapılan de i iklik, devlete kadın-erkek 
e itli ini sa lama yükümlülü ü 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 imleri düzenliyor. Bu sayılanlar, Türkiye'de 
kadının yasal konumu açısıdan 80 senedir gerçekle tirilen 
en önemli atılımlar niteli inde." 

Rapor ayrıca, Cumhuriyet mitinglerini düzenleyen 
kadınların Türkiye'deki geli imin farkında olmadı ını
iddia ediyor. Daha önce ' slamcı Kalvinistler' ba lıklı
ara tırmasıyla gündem olu turan ESI'nin bu çalı masını
ve 2000'li yılların ba ında Türkiyeli kadınların
durumunu, çe itli çevrelerden kendi alanında ba arılı
i lere imza atmı  kadınlarla, bu mücadelenin bire bir 
içinde yer alanlara sorduk. Ortak kanı, u an için bir 
devrimden bahsetmenin mümkün olmadı ı yönünde. 
Zaten dü ünceleri arasında tek mü terek nokta da bu 
galiba... 

* * * * * 
PROF. DR. NECLA ARAT 
( .Ü. Kadın Sorunları Ara tırma ve Uygulama Merkezi 
Ba kanı)

'Rapor oldukça yanlı ve bilgi eksiklikleri içeriyor' 

Türkiye'de de i en kadın gerçekli ini ara tırma iddiası
ile yola çıkan raporda sık sık en radikal reformların AKP 
döneminde yapıldı ı ve Türkiye'nin tarihi boyunca ilk 
kez ataerkillik sonrası bir yasal çerçeveye kavu tu u
vurgulanıyor. Bu rapor ayrıca, bütün dünyada 2007'nin en 
önemli 10 olayı arasında gösterilen Cumhuriyet 
mitinglerini karalıyor ve bazı neo-liberal sosyal 
bilimcilerden alıntı yaparak mitinglerin '2007'nin laik 
kadınlarla generaller arasındaki i birli inin damgasını
ta ıyan feminen bir darbe olarak anımsanaca ını' öne 
sürüyor. Kanımca rapor oldukça yanlı ve bilgi eksiklikleri 
içeriyor. AKP'nin 2002-2007 arasında yaptı ı öne sürülen 
TCK ve Medeni Kanun'daki de i ikliklerin ön 
çalı maları 80'lerin ikinci yarısından itibaren Kemalist 
kadın örgütleri tarafından yapıldı. Bu göz ardı ediliyor. 
AKP'nin AB'ye girme tela ı ile bu çalı maların
sonuçlarını ve sahipli ini üstlendi i unutuluyor. Kemalist 
kadın örgütleri, ülkenin seçkin bir kurumu olarak TSK'ya 
ku kusuz büyük güven ve saygı duyuyor; ama bütün 
kitlesel etkinliklerinde 'Ne eriat ne darbe; tam ba ımsız
demokratik Türkiye' sloganını kullanarak görü lerinin ne 
oldu unu kamuoyuna yansıttılar. ESI'nin bu yanlı
raporunun do ru ve yanlı larıyla tartı ılması gerek. 

* * * * * 
AV. HÜLYA GÜLBAHAR 
(KADER Genel Ba kanı)

'Yasalar de i iyor ama hayat de i miyor' 

Daha i in ba ındayız. Yasalar de i iyor ama hayat 
de i miyor. Ayrıca yasaları de i tirirken en kritik 
noktalara tıkaçlar konuyor: Örne in Medeni Yasa tümden 
de i tirilirken evlilik sırasında edinilen malların e it
payla ımı 2002'den öncesini kapsamıyor. Anayasa 
de i tiriliyor ama gerçek de i imi sa layacak 'fiili 
e itlik', 'kota' kavramları telaffuz bile edilmiyor. Yeni 
Anayasa tasarısında bile kadınlar bedeni ve ruhi 
yetersizli i olanlar kategorisi içine sokulmak isteniyor. 
ESI raporunda da belirtildi i gibi Türkiye, cinsiyet 
temelli e itsizlikler konusunda 115 ülke arasında 105. 
sırada. Raporun 28. sayfasındaki spanya, Bulgaristan ve 
Türkiye kar ıla tırması bu acı tabloyu net bir biçimde 
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ortaya koyuyor zaten. 1950'li yıllarda yüzde 72 olan 
kadın i gücü oranı 2007'de yüzde 18'e inmi  durumda. 

siz genç nüfusun yüzde 88'i kadın! Lizbon artı gere i
2010 yılında tüm AB ülkelerinde kadın istihdamının
yüzde 60'a ula ması gerekiyor. Türkiye'nin, iki yıl içinde 
yüzde 18'den yüzde 60'a ula ması için gereken yüzde 
42'lik farkı, kota uygulamadan, kamuya ve özel sektöre 
i e alımlarda kadınlara öncelik veren pozitif ayrımcılık
politikaları olmadan kapatması mümkün de il. Buna 
ra men, istihdamla ilgili yasal pakette i yerlerinde kre
ve emzirme odası açma yükümlülü ü kaldırılıyor; 
kotadan, fiili e itlikten söz edenler Ruanda'ya 
gönderilmek isteniyor. Hangi devrimden söz ediyoruz! 

* * * * * 
ÜM T BOYNER 
(TÜS AD Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı, i kadını)

'Bunların konu ulması bile iyi bir geli me' 
Çok enteresan bir dönem ya ıyoruz. Rakamlara 
baktı ımız zaman kadınların okulla ma ve istihdam 
oranında bir dü ü  görüyoruz. Fakat yine aynı süreçte 
kadınların sivil toplum örgütlerinde, i  dünyasında 
giderek fazla yer aldı ı da bir ba ka gerçek. TÜS AD'da 
u an yüzde 17 üye kadın. Yönetim Kurulu'nun ise 

ba kan ile ba kan yardımcısı dahil yüzde 30'u kadın.
Herkesin bildi i gibi, siyasetteki vaziyet korkunç. u an 
olumlu geli melerden söz edeceksek, kadınlar bu hakları
söke söke aldılar. Kanımca bu konuların konu uluyor 
olması bile iyi bir geli me. 

* * * * * 
DR. LEYLA PERV ZAT 
(Feminist ara tırmacı)

'Kadın hareketi Türkiye Cumhuriyeti'yle ba lamadı'
Türkiye'deki kadın hareketi ve kadın tarihi, hem içerideki 
hem de dı arıdaki ara tırmacılar tarafından tam olarak 
anla ılmı  de il. Raporun çok büyük iki yanlı ı var. 
Kadınlara hakların sadece Cumhuriyet'le tepeden inme 
verildi i hikâyesi do ru bir analiz de il. Bu topraklardaki 
kadın hareketi 150 yıllıktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kurulmasıyla ba lamadı. Tam tersine, kadın hareketi 
Cumhuriyet'in kurulması sırasında Atatürk ile beraber bu 
devrimleri gerçekle tirdi. kincisi, hukuki çerçeve 
açısından Türkiye'nin ataerkil sonrası bir döneme 
girildi i iddia ediliyor. Yapılan reformlar çok önemli ve 
radikal. Fakat ciddi eksiklikler de var. En basitinden Türk 
Ceza Kanunu'nda namus cinayetleri ile ilgili hiçbir ifade 
bulunmuyor. Devlet her zamanki gibi kadının namusuna 
ve erke in bu namusu denetlemesine müsaade ediyor. 
Namus yerine töre kavramının kullanılması kadının insan 
hakları açısından pek çok ciddi soruna i aret ediyor. 
Kaldı ki, mahkemelerde namus cinayetleriyle ilgili alınan 
kararlar bu konuda istikrarlı bir devlet niyetini ve 
duru unu göstermekten çok uzak. 

* * * * * 

N HAL BENG SU KARACA

(Gazeteci) 

' lginçtir, olumlu de i imlerin ço u AKP döneminde 
gerçekle ti' 
Bazı yasalar toplumun devinimi ve dönü ümünün 
ardından, o toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek üzere 
çıkarılır. Kadın konusu gibi, mevcut durumun bir tarafa 
konfor temin etti i ve bir açılım, bir motivasyon söz 
konusu olmadı ı takdirde yüzyıllarca aynı kalabilecek 
ko ulların de i mesi için ise yasanın öncülü ü gerekir. 
Medeni Kanun bu öncülük konusunda 1934'ten beri 
uyuyordu. lginçtir, kadının statüsünü daha avantajlı bir 
pozisyona evirecek de i imlerin ço u da AKP 

döneminde gerçekle ti. 'Ailenin reisi erkektir' ibaresinin 
kalkmı  olması, ev i inin 'i ' kapsamına girmesi, gündelik 
hayatta çok eyi de i tirmiyor gibi görünebilir ama 
gerçekte hayati de er ta ıyan atılımlar. Medeni Kanun'un 
dı ında son 10 yılın göze çarpan gerçeklerinden biri de 
kadınların 'soka a çıkması', kamusal alana ça rılmasıdır.
Evde oturan-sokakta gezen ayrımlarının çok fazla anlam 
ihtiva etti i muhafazakâr bir toplumda, muhafazakâr bir 
partinin kadın kollarına önem vermesi çok önemli bir 
de i me. 'Kadına kar ı iddet' konusunun, 'kız çocuklarını
okula gönderme gereklili inin' cuma hutbelerinde ele 
alınması, erkeklerin imamlar ve din görevlileri tarafından 
uyarılmaları olumlu sonuçlar sa ladı. Muhafazakâr parti, 
kız çocuklarının okula gönderilmesini, 'modern' vasfını
ana rahminde kazanmı  bulundu una inanan di er siyasi 
parti ve e ilimlerden çok daha fazla önemsedi. 

* * * * * 
PEL N BATU 
(Oyuncu) 

'Türban krizi için de bir rapor bekliyoruz kendilerinden' 
Yeni medeni/ceza kanunlarının olu turulması 1920'lerden 
beri yapılan en radikal reformlar oldu undan, ESI raporu, 
Türkiye'de de i en kadın hakları mevzusunda iyimser bir 
portre çizmi  oluyor. Geç oldu, iyi oldu, arada Erdo an'ın
evlilik dı ı ili kinin suç sayılmasına yönelik giri imleri 
gibi 'zedelemeler' bir güzel bertaraf edilmi  oldu, kapı
gibi yasalarımız ve çalı kan sivil toplum kurulu larımızın
(d)oldu unu görüp rahatlamı  da olduk, noktayı burada 
koyup güzel bir nefes almak istiyoruz. Heyhat, teori ve 
pratik arasındaki uçurumlar ne yazık ki bu edinimleri 
dahi karartabiliyor. Mesela, raporda da belirtildi i gibi 
töre cinayetleriyle ilgili cezalar artırılmasına kar ın, yerel 
mahkemeler ola an üphelileri beraat ettirme konusunda 
pek yardımcı davranabiliyor. Türban meselesi 
tartı ılmaya/tartılmaya devam ediliyor ve edilecek. 
Kısacası, 2006 Dünya Ekonomi Forumu'ndan çıkan 
parlak istatistiklere göre kadın-erkek e itsizli i
konusunda 115 ülkeden Tunus, Habe istan ve 
Cezayir'den sonra 105. sıradaki ülkemizin daha çok yol 
kat etmesi gerekiyor. bu rapor Cumhuriyet 
kızlarımızdan Refah Partisi'nin 'politik hayvanlarına'
dönü en amazonlarını iyi incelemi , katmanları somut 
veriler ve istatistiklerle bezemi . Sonuç? Raporun 
' spanya'ya Ula mak' ba lıklı son bölümünde Türkiye'nin 
'kopuk' bir resim çizdi inin altı çiziliyor. Tam da öyle. 
' spanya'da patlak veren türban krizi için de ba ka rapor 
bekliyoruz kendilerinden. 

* * * * * 
N GAR GÖKSEL 
(ESI Ara tırmacısı)

'Raporu yazdık çünkü AB üyeli i tartı maları bu konuya 
odaklandı'
Raporun yayımlanmasından sonra web sitemize 
(www.esiweb.org) rekor düzeyde ziyaret oldu; 100 
binden fazla ki i ngilizce, Almanca ve Türkçe olarak 
tercümesi bulunan raporu yükledi. New York'tan 
Washington'a, Bakü'den Tiflis'e birçok ülkede sunum 
yapmak üzere davet aldık. Özellikle vardı ımız
sonuçların Avrupa'da duyulması için çaba sarf ettik. 
Viyana, Berlin gibi birçok Avrupa ehrinde
konferanslarda raporumuzu anlattık. Avrupa'nın di er 
yerlerinde oldu unun aksine, Türkiye'de kadın
konusunun siyasi tartı malarda yer alması, genellikle 
'laikli e tehdit' veya ba örtüsü ba lamında oluyor. 
Nitekim raporumuz yayımlandı ında Türkiye, kadın
konusunu e itim, i gücü, bölgesel imkân farklılıkları
veya sosyal politika alternatifleri ba lamında de il, 
semboller üzerinden tartı ıyordu. Türkiye'nin AB üyeli i
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hakkında Avrupa'daki tartı malar da son zamanlarda 
Türkiye'deki cinsiyet ili kileri üzerine odaklandı.
Bizi bu raporu yazmak için harekete geçiren dinamik, 
Avrupa'da kadın konusunun, Türkiye'nin üyeli i
hakkındaki dü üncelerde te kil etti i önemli yer oldu. 
Avrupa'nın bu konuya ilgisinin hem olumlu, hem de 
olumsuz sebepleri var. Kimisi gerçekten Türkiye'deki 
trendlerin olumlu oldu unu bilmiyor ve endi eleniyor, 
kimisi ise kadın konusunu Türkiye'nin kültürel olarak 
Avrupalı olmadı ının kanıtı olarak kullanıyor. Türkiye 
gerçekten de kadınların konumu üzerine uluslararası dizin 
ve çizelgelerde Avrupa'nın di er ülkelerine nazaran en 
dü ük seviyede bulunuyor. Bu yaz Meclis'teki kadın
sayısı hiç olmadı ı kadar yüksek bir seviyeye geldiyse 
de, sadece iki Avrupalı ülkenin önüne geçebildik; 
Arnavutluk ve Karada . Hiçbir Avrupa ülkesinde 
kadınların okuma-yazma düzeyi Türkiye'deki kadar 
dü ük de il. Avrupa boyunca, çalı an kadın oranının
Türkiye kadar dü ük oldu u bir ikinci ülke de yok. 
Türkiye'nin üye olması halinde AB içinde önemli bir 
pozisyonu olaca ı için, bazı Avrupalılar böyle 
muhafazakâr bir ülkenin kadınının toplumsal hayata 
katılımı konusunda AB'nin ula tı ı seviyeleri geriye 
çekece inden endi eleniyor. Kimi Avrupalı ise 
Türkiye'nin hiçbir zaman de i emeyece ine inanıyor. 
Fakat Türkiye de i iyor. Çünkü sorunlarla yüzle me arttı,
çünkü sivil toplumun talebi bu yönde, çünkü medya 
tartı ıyor ve tartı tırıyor, çünkü hükümet kar ılık veriyor. 

Kadınlar ikinci devrimi tartı ıyor 
ZEYNEP TANBAY 
(Dansçı)

'En entelektüel ortamda bile kadın haksızlı a u ruyor' 
Kadın-erkek e itli i deyince aklıma hemen yakın zaman 
önce çıkan öyle bir haber geliyor: Kadın, kocasıyla 
birlikte olmak istememi  ve tartı ma sonucunda erkek 
yataktan dü mü . Bunun üzerine karısını öldürmü  ve 
mahkeme adama a ır tahrikten dolayı indirim uygulamı .
Kadın sosyal hayatta da, ekonomik alanda da, aile 
hayatında da asla erkekle e it de il. Aynı bilgilere, 
tecrübeye sahip kadınlar erkeklerle aynı mevkilere 
gelemiyor, gelseler bile erkeklerden daha az para 
kazanıyorlar. Kadınlar dayak yiyor, tacize u ruyor, töre 
cinayeti i leyenler ellerini kollarını sallayarak dı arıda
rahatça dola ıyor. Devrim bunun neresinde?.. Kırsal
bölgelerden tutun, en geli mi  yerlere kadar haksızlı a
u rayanlar kadınlar. En solcu, en entelektüel ortamlarda, 
yani erke in görece en geli mi  oldu u hallerde bile 
kadınlara kar ı çifte standart uygulanıyor, sözleri dikkate 
alınmıyor. Bir çift dü ünün; aynı kariyere sahip ve aynı
parayı kazanıyorlar. Yine de evin bütün i lerini kadın
götürür; bu, ona ait bir görev olarak dü ünülür.

* * * * * 
PROF. DR. SERP L SANCAR 
(A.Ü. Kadın Ara tırmaları Merkezi Ba kanı)

'Sadece siyasi partilerle bu geli meler hayal bile 
edilemezdi' 
Her eyden önce 1930'larda tepeden inme de i iklikler 
yapıldı yorumu yanlı . Çok ciddi kadın örgütleri o süreçte 
yer aldı. 2001'den itibaren yapılan de i ikliklerin 
ataerkilli in yasal düzeyde sonunu getirdi i ifadesini de 
abartı buluyorum. Hâlâ çok ciddi kör noktalar var. 
Kadınların siyasal temsil olana ı çok kısıtlı. Ben AKP'de 
bu konuda özel bir bilinçlilik oldu unu dü ünmüyorum. 
Fakat AKP'li kadın politikacılar, CHP'lilerden farklı
olarak kadın örgütlerine kar ı açıklar. Onlarla birlikte 
ö rendiler ve sorunları partinin belli yerlerine ta ıdılar. 
Fakat lider kademesinde böyle bir duyarlılı ın oldu unu 
söylemek mümkün de il. Esasen bu de i iklikler 

parlamento dı ındaki kadınların çalı maları sonucu 
yapıldı, siyasi partiler kendi ba larına bırakılsaydı bunlar 
hayal bile edilemezdi. 

* * * * * 
OYA BAYDAR 
(Yazar)

'Mücadele, burjuva ve elitist çerçeveyi a maya ba ladı'
Yasalar açısından 'ikinci kadın devrimi'nden söz etmek 
epeyce abartılı görünüyor bana. Aradan geçen 70-80 yıl
içinde dünya da, Türkiye de de i ti, de i iyor. Türkiye 
kadın hareketi, 70'lerin ikinci yarısı ve 80'lerde sosyalist 
kesimden kaynaklanan ekonomik-toplumsal e itlik 
talepleriyle, sınıfsal bazda geli ti. 80 sonrasında feminist 
hareket güçlendi ve kadın hareketi kendi 'kadın yolu'nu 
aramaya ba ladı.
Kadın hareketindeki en önemli de i iklik, erkek egemen 
sistemin süsü ve ideolojik-siyasal uydusu olmaya 
yöneltilen tepki ve ele tirilerdir. Yasaların büyük bölümü 
hâlâ kâ ıt üzerinde kalsa da epeyce yol alındı. Hareketin 
ba ını çeken kadınlar, erkek egemen sistemin parçası
olmayı reddedip, 'eril iktidara' kar ı mücadele bilincine 
ula tı.
Kadının özgürlük ve e itlik mücadelesi, burjuva elitist 
çerçeveyi hızla a maya ba ladı. Bugün, Kürt kadınları ve 
slami kesim kadınları, kendi kimlikleriyle harekette yer 

alıyor. Öte yandan, yasalardaki bütün iyile tirmelere ve 
alınan yola ra men, a iret yapılarının ve geleneksel 
toplum de erlerinin egemen oldu u bölgelerde, hâlâ 
yolun ba ında olundu u da bir gerçek. 

* * * * * 
PINAR SELEK 
(Sosyolog) 

'Kazanılan haklar, uzun süren bir mücadelenin sonucu' 
TCK ve Medeni Kanun'daki son de i iklikler, Türkiye'de 
gerçekle en paradigma de i ikli ini yansıtıyor. Çünkü bu 
de i ikliklerle, kadın artık namus ya da aile sembolü 
olmaktan çıkıyor ve birey olarak kabul ediliyor. Kadının
birey olarak kabul edilmesi, aile içindeki sorumlulu unun 
tanınması ve kazanılan di er haklar, Türkiye kadın
hareketinin uzun süredir sürdürdü ü bir mücadelenin 
sonucu. Bu, daha çok bir reform süreci olarak 
tanımlanabilir. Reformların sürdürülmesi, gerçekten yasal 
ve toplumsal açıdan demokratik bir devrim a amasına
gelinmesi için mücadelemiz sürüyor. 

* * * * * 
DERYA ALABORA 
(Oyuncu) 

'Türkiye'de kadına iddet halen bir hak olarak algılanıyor' 
Benim devrimden anladı ım, kadının insan hakları
bakımından geldi i durum. Buna kadın daya ına kar ı
alınan tavır da, töre cinayetlerinin mahkemelerde nasıl
de erlendirildi i de girer. Türkiye'de kadınlara iddet
uygulanması halen bir hak olarak algılanıyor. Yargıda
birtakım ba naz kafalı insanlar bir punduna getirip töre 
cinayetleriyle ilgili tahrik indirimleri veriyor. Türbanla 
ilgili son düzenlemeler de kadınların özgürlü ü yolunda 
bence ileri bir adım de il. Elbette kimsenin kıyafetinden 
ötürü e itim hakkının elinden alınmasını istemem, fakat 
türban da kadınlar üzerinde bir baskı aracıdır. Yasa ın
kalkması 'Biz kadınlar istedi imiz gibi giyiniyoruz' 
eklinde algılanmamalı. Küçüklükten itibaren belli bir 

do rultuda e itim aldıkları için bunu istemeleri normal 
ama bu, türbanın özgürlük oldu u manasına gelmez. 
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* * * * * 
AY E DÜZKAN 
(Gazeteci) 

'30'lardaki ve 2001'deki yasal de i ikliklere olsa olsa 
reform denir' 
Meselenin birkaç yönü var. Kadın devrimi deyince ben 
kadınlarla erkekler arasında yepyeni bir düzenin 
olu aca ı bir kalkı ma ve de i iklik anlıyorum. 
1930'larda ya da 2001'de yapılan yasal de i ikliklere olsa 
olsa reform denebilir. Bunlar 80'lerin ikinci yarısında 
ortaya çıkan, feministlerin topluma müdahale etmelerinde 
somutla an sürecin bir sonucu. Ve her reform gibi bütün 
meseleleri çözmüyor. Medeni Kanun ve Ceza Yasası'nda 
yapılan de i iklikler, kadınların hayatında önemli 
geli melere yol açıyor. Ama Anayasa'da yapılacak 
de i iklikler, örne in kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık
önlemlerinin sınırlanması, hatta kaldırılması da bir kar ı
reform anlamına geliyor. Bizse gerçek devrimi 
bekliyoruz tabii. 

* * * * * 
AYL N ASLIM 
( arkıcı)

'Ben bu devrimden haberdar de ilim' 
Bu ülkede ya ayan bir kadın olarak, sözü edilen ikinci 
devrimden haberdar olmadı ımı söylemek zorundayım.
Kadınlar ve genç kızlar hâlâ dövülüyor, i kence görüyor, 
öldürülüyor. Hükümet erkek, yasalar erkek, karar 
merciileri erkek. 30'lardaki kadar majör bir devrimle 
kar ıla tırılması bile abes bana göre... 

* * * * * 
ER F SEZER 

(Oyuncu) 

'Bu kadınlar aniden mi kapandı?' 
Ben gittikçe muhafazakârla an bir kadın kitlesi 
görüyorum. Bunlar daha önceden neredeydi 
bilemiyorum; aniden mi kapattılar ba larını,
kapatmalarında baba, abi, koca baskısı oldu mu? Bunları
soruyorum kendi kendime, çünkü inanılmaz bir biçimde 
ço alıyorlar. Mal payla ımı gibi konularda çiftlerin 
ba vurması için buna uygun bir toplumsal düzey olması
gerekiyor. Mal payla ımı hukuka girse bile kadınlar 
öylesine geriye gidiyor ki kimler bu hak için ba vurur
bilemiyorum do rusu.

* * * * * 
KADINLARIN MEDYA ZLEME GRUBU - MED Z

'Ne iktidar, ne de muhalefet kararlı ve samimi' 
ESI'nin raporu, AB üyeli ine hazırlanan Türkiye'deki 
yasal dönü üm sürecini, kadın alanında var olan de i im 
potansiyelini AB üyesi di er ülkelere anlatmak açısından 
olumlu geli melerin altını çiziyor. Kadınların siyasal ve 
toplumsal e itli inin sa lanması konusunda önümüzde 
daha çok uzun bir yol oldu unu ortaya koyuyor. Ama 
geri döndürülemez bir süreç de ba lamı  durumda. Buna 
'devrim' demek için erken olmakla birlikte, bu süreçte en 
önemli etken, son 20 yılda büyük atak yapan kadın
hareketinin varlı ı ve mücadelesi. 1998'de aile içi iddete
kar ı ilk kez özel bir yasanın, 'koruma emri yasası'nın
çıkarılmasıyla ba layan yasal de i im, farklı iktidarlarla 
zorlu bir mücadele sonucunda gerçekle ti. AB süreci 
konjonktürel olarak kadınların i ini görece kolayla tırdı
ama Türkiye'de hâlâ ne iktidar, ne de muhalefet kadın-
erkek e itli inin fiilen sa lanması konusunda samimi ve 
kararlı bir duru  sergiliyor. 


