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Rapor Özeti
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, kadınların statüsü konusunda büyük çapta yeniliklerin gerçekleúti÷i iki
dönem oldu: 1920’li yıllar ile 2001 ve sonrası.
1920'li yıllar, Cumhuriyet'in kurulması aúamasında Mustafa Kemal Atatürk'ün çok eúlili÷i yasakladı÷ı,
øslami mahkemeleri kaldırdı÷ı, laik kurumların temellerini attı÷ı ilk dönem olarak tanımlanabilir. Bu
dönemdeki geliúmeler Türkiye'de yaygın olarak biliniyor ve takdir ediliyor. økinci reform dönemi ise
2001'de baúlayan süreci kapsıyor. Medeni Kanun'da yapılan de÷iúiklikler ile erkek ve kadının evlilik,
boúanma ve mal sahipli÷inde hakları eúitlenirken, kabul edilen Yeni Ceza Kanunu, kadın cinselli÷ini
aile namusundan ziyade birey hakları çerçevesinde ele alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda
yapılan de÷iúiklik, devlete kadın-erkek eúitli÷ini sa÷lama yükümlülü÷ünü veriyor. Yasal de÷iúiklikler,
Aile Mahkemeleri'nin kurulması, øú Kanunu'nda de÷iúiklik, aile içi úiddetle mücadele gibi konuları ve
kız çocuklarının okula gönderilmesine dair yeni giriúimleri düzenliyor. Bu sayılanlar, Türkiye'de
kadının yasal konumu açısıdan 80 senedir gerçekleútirilen en önemli atılımlar niteli÷inde. Bu
de÷iúiklikler sonucunda Türkiye’nin, tarihinde ilk defa yasal çerçeve itibarıyla ataerkil düzeni
geçmiúte bıraktı÷ını da söylemek mümkün.
1920'lerdeki reformlar, otoriter tek parti rejimi tarafından gerçekleútirilmiúti. Kadınlara seçme
hakkının verildi÷i 1934 tarihinde ise henüz serbest seçim yoktu. Nesiller boyunca Türk kadınlarına
Atatürk'ün kendilerine ba÷ıúladı÷ı özgürlük ve eúitlik için minnettar olmaları gerekti÷i ö÷retildi.
Avrupa'da kadın ile erkek arasında yasal eúitsizli÷in giderilmesine iliúkin yeni yaklaúımları takip
etmeyen Türkiye'de, 20. yüzyıl boyunca söz konusu yasal eúitlik sa÷lanamadı.
Son senelerde gerçekleúen reformlar, 1920'lerde yaúanan süreçten farklı bir úekilde zemin buldu. Bu
hamleler, kadın hareketinin etkin mücadelesinin ulusal düzeyde yarattı÷ı kapsamlı tartıúmanın bir
sonucu olarak gerçekleúti. AKP iktidarı, sivil toplum kuruluúları ve ana muhalefet partisi CHP ile
yapıcı çalıúma iradesi gösterdi. Açık ve katılımcı bir süreç sonunda Türk tarihinin en özgürlükçü Ceza
Kanunu ortaya çıktı. Bu, aynı zamanda Türk demokrasisinin olgunlaúmasının önemli bir göstergesi.
Türkiye'nin laik gelene÷ine sırtını döndü÷ünü düúünen ve bundan endiúe duyanlar artıyor. Bu konuda
sesleri en çok duyulanlar arasında siyasal øslam'ın, Türk kadınlarının hak ve özgürlüklerini
kısıtlayaca÷ını iddia eden Kemalist kadınlar bulunuyor. Hatta kadın haklarını korumak için
demokrasinin sınırlandırılması gerekti÷ini öne sürenler bile oluyor. Fakat bu “otoriter feminist”
yaklaúımları sergileyenler, günümüz Türkiye'sinin gerçeklerini ve son yıllarda edinilen kazanımları
görmezden geliyor.
Kadın-erkek eúitsizli÷inin giderilmesi konusunda Türkiye'nin hala önünde yapılması gereken çok iú
var. 2006 sonlarında açıklanan uluslararası bir araútırmanın sonuçlarına göre Türkiye, cinsiyet temelli
eúitsizlikler konusunda 115 ülke arasında, AB standardını en geriden takip eden AB üyesi ülkenin de
çok gerisinde, 105. sırada yer aldı. Kadın-erkek arasındaki farkın giderilmesinin önünde, kırsal alanda
e÷itime eriúimin zorluklarını aúmaktan kadınların iúgücüne katılımının önündeki kurumsal ve yapısal
engellerin kaldırılmasına kadar uzanan derin sorunlar yer almaktadır. Temmuz ayındaki seçimler,
Türkiye'deki siyasi partilerin parlamentodaki kadın sayısını arttırma konusunda samimiyetlerinin
sınanmasına da olanak tanıyacak.
Bu araútırmada bahsi geçen konular Türkiye'deki siyasi tartıúmaların merkezinde olmalı. Türk
kadınının “gerçek kurtuluúu,” Türk demokrasisinin olgunlaúması ve güçlenmesi ile mümkün…

“Dünyanın her köúesine dikkat edin, bir devrimin eúi÷indeyiz. Emin olun bu devrim
erkeklerinki gibi kanlı ve vahúi olmayacak.”
Osmanlı feminist Fatma Nesibe, østanbul, 1911
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-1I.

GøRøù

1911 yılında Fatma Nesibe adlı bir Osmanlı feminist, østanbul’un sosyal elitinden 300 kadın
dinleyicinin katılımı ile bir konuúma dizisi gerçekleútirdi. John Stuart Mill’in “Kadınların
Köleleútirilmesi” kitabından alıntı yaparak yeni oluúan kadın hakları kavramını ve Batı
ülkelerinde ortaya çıkan savunucularını anlatan Nesibe, Osmanlı kadınlarının ezilmiú
oldu÷unu ifade ederek “kanun, gelenek, keyif, mal, güç, de÷er biçilme, tahkim gibi konuların
hepsinin erkeklerin lehine” oldu÷una iúaret etti.1 Fatma Nesibe, Osmanlı ømparatorlu÷u’nun,
Avrupa’da oldu÷u gibi, bir “kadın devriminin” eúi÷inde yer aldı÷ını, cesaretli bir tahmin
olarak ortaya koydu.
Çöküúü baúlamak üzere olan bir ømparatorlu÷un kalbinden geldi÷i gözönünde tutulunca,
Fatma Nesibe’ninki iyimser bir ça÷rıydı. Amerikalı bir yazarın “en uzun süren devrim”2
olarak niteledi÷i kadının hukuki ve sosyal özgürleúme süreci henüz dünyanın pek az yerinde
baúlamıútı. 20. yüzyılın baúında toplumların ço÷unlu÷u ataerkil, yani erkek egemendi.
Kadınlar evlili÷e kadar babalarının, evlilik sonrası ise kocalarının yasal ve ahlaki hükmü
altındaydı.1900 senesinde yürürlükte olan Almanya medeni kanunu, “evlilik hayatının tüm
kararları kocanın yetkisindedir” hükmünü içeriyordu. Napolyon Fransa’sının geleneklerinden
miras kalan medeni kanun kadının kocasına ‘itaat’ etmesini úart koúuyordu.3 Cinsiyet eúitli÷i
konusunda küresel hareketin öncülerinden olan øsveç’te bile evlili÷in açıkça eúitlik üzerine
kuruldu÷unu ortaya koyan Evlilik Kanunu ancak 1915’de yürürlü÷e girdi.4 Osmanlı aile
yasaları ise bu zamanda øslam hukukuna, yani úeriata dayalıydı.
Bir yüzyıl sonra, Fatma Nesibe’nin öngördü÷ü kadınların statüsünü de÷iútirecek devrim,
dünyanın birçok yerinde gerçekleúti. Avrupa’da kadın ile erkek arasındaki iliúki yeni bir
tarihsel safhaya girdi.5 øsveçli sosyolog Goran Therborn bu dönemi “ataerkil-sonrası” olarak
adlandırdı.
“Ataerkil-sonrası yetiúkinlerin anne-babalarından özerkli÷i ve kadın ile erkek arasında eúit aile
hakları demek; ve bu hakların sadece ka÷ıt üzerinde de÷il, karúılanabilen haklar olması
demek. Bu büyük bir tarihi de÷iúim, bu güne kadar bilinmeyen ve uygulanmayan ve
gördü÷ümüz üzere, oldukça yakın zamanda gerçekleúen bir de÷iúim.”6

Hâlbuki 20. yüzyılın sonunda ataerkil gelenekler Avrupa ülkeleri arasında sadece Türkiye’de
halen kuvvetli olarak yerleúikti. Hem medeni hem de ceza yasasında Türk kadınları eúit
haklara sahip de÷ildi; erkek, ailenin reisi olarak tanımlanıyordu ve Ceza Yasası birey
haklarından ziyade aile namusunu temel alıyordu.
Yasal durum sosyal bir gerçe÷i yansıtıyordu: Kasım 2006’da østanbul’da gerçekleúen Dünya
Ekonomik Forumu toplantısında sunulan bir tablo, Türkiye’nin 115 ülke arasında cinsiyet
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Aynur Demirdirek, “In Pursuit of the Ottoman Women’s Movement [Osmanlı Kadın Hareketinin
øzinde]”, Zehra Arat (ed.), Deconstructing Images of ‘The Turkish Woman [Türk Kadını ømajının
Açıklanması]’, 1999, s. 78.
Juliet Mitchel 1966 yılında The Longest Revolution [En Uuzun Devrim] adlı kitabı yazdı.
Goran Therborn, Between Sex and Power – Family in the World 1900 – 2000 [Cinsiyet ve Güç
Arasında – 1900-2000 Dünyasında Aile Kavramı], 2004, s. 24.
Goran Therborn, s. 80.
Güney Balkanlarda ataerkil düzenin kalıntıları hakkında bilgi edinmek için, yakın zamanda çıkan ESI
raporuna bakılabilir:: Cutting the Lifeline – Migration, Families and the Future of Kosovo [Yaúam
Kayna÷ını Kesmek – Göç, Aileler ve Kosova’nın Gelece÷i], www.esiweb.org.
Goran Therborn, s. 127.
www.esiweb.org

-2temelli eúitsizlikler açısından Tunus, Etiyopya ve Cezayir’in ardından 105. sırada yer aldı÷ını
gösteriyordu.7 Türkiye, cinsiyet eúitli÷i açısından hemen hemen her ölçüte göre Avrupa
ülkelerinin gerisinde yer alıyor.8 Parlamentoda temsilde en az sayıda kadın, iúgücünde en
düúük kadın oranı, kadınlar arasında okuryazar oranı açısından en kötü durumdaki ülke de
yine Türkiye.
Türkiye’nin bu hassas konuda Avrupa toplumlarından kopuk oldu÷u algısı, Türkiye’nin AB
üyeli÷inin tartıúıldı÷ı ortamlara kilit bir mesele olarak yansıyor. Hem Fransa’da hem de
Almanya’da Türkiye’nin AB üyeli÷ine karúıtlar bu konuyu argümanlarının merkezine
yerleútirmiú bulunuyor.9 Avrupa ülkelerindeki Müslümanların entegrasyonu çerçevesinde de
bu konu endiúe yaratıyor.
Son 18 ay boyunca ESI ekibi olarak Türkiye’deki kadınların de÷iúen realitesini araútırdık.
Türkiye’de onlarca siyasetçi, aktivist, ö÷retim üyesi ve iú dünyası temsilcileri ile görüútük.
Araútırmalarımız çerçevesinde østanbul’un varlıklı yörelerindeki kadın sı÷ınma evlerine,
güneydo÷uda úehirleúen merkezlere ve øran sınırındaki yerleúim yerlerine gittik. øki sorunun
yanıtını aradık: Türkiye’deki cinsiyetlerarası uçurumun sebepleri nedir ve Türkiye’nin
siyasetçileri bu ayrımı azaltmak için ne yapıyor?
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 bakıú açısından
bakılabilmekteyiz. Türkiye anayasasında 2004 yılında yapılan de÷iúiklikler ile kadın ve
erke÷in eúit haklara sahip oldu÷u Anayasa’nın 10. maddesine yapılan úu de÷iúiklikle
vurgulanmaktadır: “Kadınlar ve erkekler eúit haklara sahiptir. Devlet, bu eúitli÷in yaúama
geçmesini sa÷lamakla yükümlüdür.”10 Yeni bir medeni kanun (2001), iú kanununda yapılan
de÷iúiklikler, aile mahkemelerinin kurulması (2003) ve yeni bir ceza kanununun oluúturulması
(2004) kadının statüsünde kapsamlı de÷iúiklikler getirdi. Bunlar, çokeúlili÷in kaldırıldı÷ı
1920’lerden beri bu konuda gerçekleútirilen en radikal reformlar. Türkiye, tarihinde ilk defa
‘ataerkil-sonrası’ bir yasal çerçeveye sahip olmakta.
Bu reformlar aynı zamanda Türkiye’nin demokrasisindeki köklü de÷iúiklikleri yansıtıyor.
Ceza yasası, kadın kuruluúlarının etkin ve sistemli kampanyasının sonucunda, muhafazakâr
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) ço÷unlukta oldu÷u mecliste geçirildi. Birçok gönüllü
kadın hakları savunucusu da AKP milletvekillerinin sivil topluma kulak vermesi ve konuları
esasına müteallik olarak ele almasına úaúırdı. Türkiye’deki kadın kuruluúları da bu dönemde
etkili siyasi oyuncular haline geldi.
Fakat bu önemli yasal reformlar Türkiye’de varolan cinsiyete dayalı derin eúitsizli÷e
odaklanılması gerekti÷i gerçe÷ini unutturmamalı. Bu rapor aynı zamanda Türkiye’deki
cinsiyetler arası uçurumun altında yatan, ekonomik ve bölgesel boyutlar dâhil tüm sebepleri
7
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World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2006 [Küresel Cinsiyetlerarası Farklılıklar
Raporu 2006], 2006.
Buna bir örnek akademik ortamdan geliyor. 1998’e kadar Türkiye’deki 50,000 ö÷retim üyesinin
yalnızca üçte biri kadarını kadınlar oluúturuyordu. Kadınlar, Köklü metropol üniversitelerindeki
ö÷retim üyelerinin yüzde 54’ünü temsil ederken, bu oran taúra üniversitelerinde yüzde 8’e düúüyordu.
Feride Acar, Türkiye Üniversitelerinde Kadın Ögretim Üyeleri, Turkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih
Vakfi, Bilanço 98, 1998.
Sylvie Goulard, Le grand Turc et la République de Venise, 2004. Alman tartıúması için yakında
çıkacak ESI raporuna bakılabilir:
www.esiweb.org.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, www.tbmm.gov.tr/anayasa.
www.esiweb.org

-3inceliyor. Sonuç olarak rapor, Fatma Nesibe’nin kadın devriminin Türkiye’de meydana
gelebilmesi için gerekli unsurları de÷erlendiriyor. Yakın zamanda yaúanan geliúmeler
Türkiye’nin nihayet bu küresel devrimin eúi÷inde olabilece÷ine iúaret ediyor.

II.

CUMHURøYET’øN KIZLARI

Türk demokrasisi 27 Nisan 2007 geceyarısı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Internet sitesinde
yayınladı÷ı duyuru ile bir uyarı ateúi aldı. Genelkurmay, halen Dıúiúleri Bakanı olan Abdullah
Gül’ün cumhurbaúkanı adayı olmasına karúı duruúunu yansıttı÷ı bildiri ile Türk hükümetine
Silahlı Kuvvetlerin “laikli÷in kesin savunucusu” oldu÷unu hatırlattı ve “gerekti÷inde tavrını
ve davranıúlarını açık ve net bir úekilde ortaya koyaca÷ı” uyarısında bulundu.11
Türkiye’de bu gibi uyarılar oldukça ciddiye alınır. 1960 darbesi ülkenin ilk seçilmiú baúbakanı
ve o dönem hükümetinin Dıúiúleri ve Maliye bakanlarının infazı ile sonuçlandı. 1970 darbesi,
“isyankâr gençli÷in toplu hapsedilmesinin baúlangıcını iúaretledi.”12 1980 darbesinin ardından
180,000 kiúi göz alına alınırken, 42,000’i mahkûm oldu ve 25’i asıldı.13 1997 gibi yakın bir
tarihte yaúanan ve postmodern darbe adıyla anılan olay sonucunda ise bir siyasi parti
yasaklandı ve seçilmiú siyasetçiler bir takım gerekçelere dayanarak hapse gönderildiler.
Komutanların ultimatomunu bir dizi miting izledi. En geniú katılımlı olanı, 29 Nisan’da
østanbul Ça÷layan Meydanı’nda “laikli÷i korumak” için gerçekleútirildi.14 Ça÷layan’daki
konuúmacıların ve mitinginde düzenlenmesinde yer alanların ço÷u kadındı. Milliyetçi bir
Sivil Toplum Kuruluúu (STK) olan Atatürkçü Düúünce Derne÷i’nin Genel Baúkan Yardımcısı
Nur Serter, komutanları teúvik edercesine kalabalıklara, “úanlı Türk ordumuzun önünde
e÷iliyoruz,” úeklinde seslendi.15 østanbul Üniversitesi’nde Türkiye’nin ilk kadın araútırmaları
merkezini kuran Necla Arat “Türkiye’nin laik yapısını kararlılık ve cesaretle savunmak, laik
rejimi sinsi bir biçimde ve adım adım de÷iútirmek isteyenleri durdurmak için buradayız”
açıklamasını yaptı.16 Ça÷daú Yaúamı Destekleme Derne÷i’nin baúkanı Türkan Saylan, AKP
hükümeti ile ilgili “AKP úimdi de Çankaya’yı tarikat sarayına dönüútürmeye çalıúıyor”17
uyarısında bulundu. Radikal gazetesinin baúlı÷ı “Kadınların Gücü” olarak basıldı.18 Nilüfer
Göle, “2007 senesinin’laik kadın-Genelkurmay ikilisi‘ sonucu ortaya çıkan bir ‘nümayıúkar
feminen darbe‘ olarak mı hatırlanaca÷ı” sorusunu ortaya attı.19
Dıúardan izleyen gözlemciler açısından bu beklenmedik bir iúbirli÷i olabilir. Fakat bu,
yükselen “øslamcılık” karúısında Kemalist kadın kuruluúlarının silahlı kuvvetler ile ilk
ortaklı÷ı de÷il.
Türkiye devletinin resmi söylemine göre 1924–1934 seneleri arasında Mustafa Kemal
Atatürk, Türkiye’yi tek baúına, tek bir hamle ile øslami yasalardan kurtararak kadınların
11
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http://www.tsk.mil.tr/bashalk/basac/2007/a08.htm.
ùahin Alpay, alıntı: Andrew Mango, The Turks Today [Bugünün Türkleri], 2004, s. 70.
Nicole Pope ve Hugh Pope, Turkey Unveiled – A History of Modern Turkey [Açılan Türkiye – Modern
Türkiye’nin Tarihi], 2004, s. 152.
østanbul’daki gösteri 1 milyondan fazla kiúiyi bir araya getirdi. Ankara, øzmir ve Anadolu’nun di÷er
úehirlerindeki mitinglerin her biri de yüzbinleri topladı.
Radikal, 30 Nisan 2007, s. 5.
Radikal, 30 Nisan 2007, s. 5.
Cumhuriyet, 30 Nisan 2007, s. 5.
Radikal, 30 Nisan 2007.
Nilüfer Göle, “Sokak ve Cumhuriyet”, Radikal, 1 Mayıs 2007, s. 11.
www.esiweb.org

-4erkeklerle eúit haklar edinmesini sa÷ladı. Bu bakıú açısına göre, Türk kadını, mücadele
etmeksizin di÷er Avrupalı milletlerde oldu÷undan çok önce eúitli÷e kavuútu. Nesiller boyunca
bu inançla yetiútirilen Kemalist kadınlar, bu mirası øslam’ın dirilmesinin tehlikelerine karúı–
gerekirse demokrasiden ödün vererek– savunma hissiyle úartlandırıldılar.
Bu “milliyetçi feminizm,” Cumhuriyet’in ilk onyıllarında bilinçli olarak yapılandırıldı. Bu
düúünce úeklinin merkezinde olan inanıúlar arasında Müslümanlı÷ı benimsemeden önce Orta
Asya Türklerinin cinsiyet eúitli÷i açısından altın yıllar yaúadı÷ı öne çıkar. Türk
milliyetçili÷inin oluúturulmasındaki kilit isimlerden biri olan Ziya Gökalp (1876–1924), úöyle
yazar:
“Eski Türkler, hem demokrat, hem de feminist idiler. …”20

Kadınların kapanmaya zorlanmadı÷ı ve yönetici, kumandan veya vali olabildi÷ini anlatan
Gökalp’e göre, bu altın yılları, milliyetçi bir lider tarafından tekrar sahiplenilinceye kadar
sona erdiren etkiler yabancılardan kaynaklanmıútı.
“øran ve Yunan medeniyetlerinin etkisiyle kadınlar esarete düúmüúler, hukukça aúa÷ı bir
dereceye inmiúlerdir. Türklerde, milli kültür ideali do÷unca, eski törelerin bu güzel kurallarını
hatırlamak ve diriltmek gerekmez miydi?”21

Bu bakıú açısı Atatürk’ün kurdu÷u Türk Tarih Tetkit Cemiyeti çalıúmaları sonucunda Türk
tarih kitaplarında yerini aldı. Atatürk’ün manevi kızı Afet ønan, The Emancipation of the
Turkish Woman (1962; Atatürk ve Türk Kadın Haklarının Kazanılması, 1964) yayınını
kaleme aldı. Bu kitap, Türk tarihini M.Ö. 5000 senesine dayandırıyor ve øslamiyet’e geçiú
tarihi olan 8. yüzyılı nispeten yakın geçmiú olarak sunuyordu. ønan’a göre, Atatürk’ün devrimi
Türkiye’yi öz milli gelenekleri ile tekrar bütünleútirdi ve bu çerçevede kadınlar øslami kaide
ve de÷erlerin kısıtlayıcılı÷ından kurtarıldı. Türk Sosyal Bilimler Derne÷i’nin senelerce
baúında bulunan Nermin Abadan-Unat’ın belirtti÷i gibi, “Türk kadınlarına fayda sa÷layan
düzenlemelerin hemen hemen hepsi mücadele edilmeden kazanıldı”22 ve bunlar “az sayıda
devrimci elit erkek” tarafından ba÷ıúlandı. Cumhuriyet’in ilk yılları ile ilgili bu bakıú açısına
meydan okuyan bir Türk kadın tarihçi neslinin ortaya çıkıúı ancak yıllar sonra yaúandı.23
Genç Türkiye Cumhuriyeti seçkin, öncü kadınların e÷itim sistemine ve kamusal hayata
entegre olmasından büyük gurur duydu. ølk kadın doktor (1926), avukat (1927), hâkim (1930)
ve pilot (1932) ilerici laikli÷in sembolü olarak lanse edildi. Bu geliúmeler, yararlanan kesim
açısından kısıtlı bir kentsel eliti kapsadı. Fakat Kemalizm, Cumhuriyet’in gururlu kızları için
bir nevi feminizm oldu. Kadınların 1934’de seçme hakkı edinmesi Türkiye’nin zamanında

20
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Ziya Gökalp, Türkçülü÷ün Esasları, 1968, s. 147.
Ziya Gökalp, Türkçülü÷ün Esasları, 1968, s. 147.
Nermin Abadan-Unat, “The Legal Status of Turkish Women [Türk Kadınının Yasal Statüsü]”,
Ferhunde Ozbay (ed.), Women, Family and Social Change in Turkey [Türkiye’de Kadın, Aile ve Sosyal
De÷iúim] , 1990, s. 13.
Kaydına izin verilmeyen 20. Yüzyıl Kadınların Halkçı Partisi üzerine ilk yazı yazan Zafer Toprak
oldu.(Kadınlar Halk Fırkası, 1988); Serpil Çakır Osmanlı’da kadın hareketleri üzerine yazdı. (Osmanli
Kadın Hareketi, 1996) ve kadın derneklerini açıkladı. (1991); Aynur Demirdirek Osmanlı kadın
mecmuaları üzerine araútırmalar yaptı (Osmanlı Kadınlarının Hayat Arayıúının Bir Hikâyesi); Yaprak
Zihnio÷lu ilk feministlerden biri olan ve tarih kitaplarından çıkartılan Nezihe Muhiddin’in hayatını
açı÷a çıkardı (Kadınsız Inkılap, 2003); øngilizcesi: Nezihe Muhiddin – An Ottoman Turkish Women’s
Rights Defender, Master Thesis Bo÷azici University, 1998. Osmanlı’daki kadın hareketleri hakkında
daha fazla bilgi için: www.esiweb.org.
www.esiweb.org

-5demokrasi olmamasına ra÷men övgüyle vurgulandı.24 Ba÷ımsız kadın kuruluúları, artık
gerekli olmadıkları gerekçesiyle ‘gönüllü olarak’ da÷ıtıldı.25 Yerlerini Türkiye’nin önde gelen
feministlerinden ùirin Tekeli’nin úu kelimelerle tarif etti÷i Kemalist kadın kuruluúları aldı:
“tek partili dönem süresince elde ettikleri haklar ve buna ba÷lı çıkarlarını muhafaza etmek üzerine
odaklanmıúlardı, bu kazanımları geniúetmek ve yaymak üzerine de÷il. Faaliyetlerinin oda÷ında
Cumhuriyet’in resmi günlerinde Kemalist reformları öven bildiriler yayınlamak vardı.”26

Bazı Kemalistlerin görüúü do÷rultusunda Cumhuriyet’in kuruluúundan bugüne Türk kadının
karúılaútı÷ı en kuvvetli tehdit siyasal øslam olmaya devam etti. 2007’deki mitinglerde ön
planda olan Ça÷daú Yaúamı Destekleme Derne÷i (ÇYDD) gibi kurumlar 1980lerin sonlarında
Kemalizmin kazanımlarını dinin toplumsal hayatta varlı÷ını arttırmasına karúı korunmak için
kuruldu. ÇYDD’nin baúkanı Türkan Saylan’a göre, øslami tehtid hiçbir zaman ortadan
kalkmamıútı, sadece medreselerin kapatılmasıyla øslamcılar arka plana çekilmiúti. økinci
Dünya Savaúı’ndan sonra çok partili demokrasinin hayata geçirilmesinin ardından tekrar
yüzeye çıkıp sisteme saldırılarını sürdürmüúlerdi.27
øslamcı Refah Partisi’nin 1990lardaki seçim zaferlerinin ardından tehdit daha da vahim bir
görüntü almaya baúladı. 1994 senesinde úu anki baúbakan Recep Tayyip Erdo÷an, Refah
Partisi adına østanbul belediye baúkanı olarak seçilir seçilmez Kemalist çevreler arasında sert
bir tepki oluútu. Refah Partisi eylemcilerinin, umumi yerlerde insanları rahatsız etti÷i
söylentileri dolaúmaya baúladı. Cumhuriyet gazetesinde “øslamcı düzenden yana çetelerin
genç kadın ve kızlara yönelik saldırıları devam ediyor.” yazıldı.28 Yael Navaro-Yashin’in
østanbul hakkında 1994 senesindeki gözlemi úöyleydi:
“ønsanları laik ve modern lider Atatürk etrafında birleútirmek için kamu ve özel ofislerden
gönderilen faks trafi÷i vardı.”29

Gerçek úu ki Erdo÷an’ın ve partisinin arkasındaki önemli bir güç kayna÷ı iúçi sınıfı kadınların
deste÷iydi; zamanında Cumhuriyet’te yazıldı÷ı gibi, “Refah Partisi’nin dinamosu
kadınlardır.” Fakat bu, Kemalist kadınların endiúelerini bertaraf eden bir durum de÷ildi.
Liberal bir feminist olarak bilinen Pınar ølkkaracan’ın yorumu ile:
“Laik/Kemalist feministler… øslami hareket içindeki kadın eylemcileri düúman olarak görüyor veya
cahil görerek küçümsüyorlar.”30
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Hollandalı bir tarihçi olan Eric Zurcher’in yazdı÷ı gibi, “Güvenlik ve Düzen Yasası’nın 1925 Mart’ında
yürürlü÷e konulmasıyla, Türk Hükümeti otoriter tek parti rejimini temsil ediyor ve hatta çok net olmasa
da diktatörlü÷e benziyordu.” (Erik Zurcher, Turkey – A Modern History[Türkiye – Modern Tarih],
2004, s. 184)
Zurcher’e göre bu, “faaliyetlerini sürdüren özerk sosyal ve kültürel organizasyonlar”ı önlemeye
yönelikti. (Erik Zurcher, Turkey – A Modern History [Türkiye – Modern Tarih], 2004, s. 187).
ùirin Tekeli, The Rise and Change of the New Women’s Movement [Yeni Kadın Hareketinin Yükseliú ve
De÷iúimi], 1986, s. 193.
Türkan Saylan ile söyleúi, Marvine Howe, Turkey – A Nation Divided over Islam’s Revival [Türkiye –
øslam’ın Yeniden Do÷uúuyla Bölünen Ülke], s. 9.
Yael Navaro-Yashin, Faces of the State [Devletin Farklı Yüzleri], s. 29.
Yael Navaro-Yashin, Faces of the State, s. 27.
Pınar ølkkaracan, A Brief Overview of Women’s Movement(s) in Turkey [Türkiye’deki Kadın
Hareketinin Kısa øncelemesi], Women for Women’s Human Rights [Kadının ønsan Hakları-Yeni
Çözümler Derne÷i], Eylül 1997, s. 8.
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-61998’in baúlarında Anayasa mahkemesi kararı ve üyeleri arasında askerlerin ço÷unlukta
oldu÷u Milli Güvenlik Kurulu’nun baskısı ile Refah Partisi kapatıldı ve baúındakiler geçici
olarak siyasetten uzaklaútırıldı. Üniversitelerde baúörtüsüne karúı uygulamalar katılaútırıldı.
1999 senesinde ABD’de bilgisayar mühendisli÷i okumuú olan Merve Kavakçı, øslamcı Saadet
Partisi’nin adayı olarak milletvekilli÷ine seçildi. Meclise baúı örtülü olarak girdi÷inde ise bir
tepki patlaması yaúandı: “ajan”, “provokatör” gibi suçlamalar yöneltildi. Yaúananlar,
Cumhuriyet’teki bir yorumda úöyle açıklanıyordu:
“Bir siyasi parti bir canlı bombayı Büyük Millet Meclisi’ne sokarak bize uymayan úeriatı
getirmeye çalıúıyor. Bu, devlete karúı bir suç.31

Bugünlerde Türkiye’de, Cumhurbaúkanı’nın eúinin baúörtülü olma ihtimali ile ilgili benzer
iddialar ortaya atılıyor.
Siyasal øslam korkusu Kemalist kadınlar nezdinde çok partili demokrasi konusunda karıúık
duygular ortaya çıkartıyor. Ça÷layan mitinginin ertesinde Washington merkezli muhafazakâr
Hudson Enstitüsü’nde uzman olan Zeyno Baran, “øslamcılık karúısında en büyük kaybı
kadınlar yaúayacak; özgürlü÷ü kısıtlanacak olan onlar” ifadesini dile getirdi.32 Baran, Silahlı
Kuvvetlerin müdahale tehditine hak verircesine úöyle devam etti:
“Türkiye bir boúluk içinde de÷il; øslamcılık heryerde yükseliúte. … E÷er Türkiye’nin tüm
liderleri aynı øslamcı kökenden gelirlerse -laiklik yolunda alınan tüm mesafeye ra÷menköklerine döneceklerdir..”33

Baran ve baúka Kemalist kadınlara göre bir yüzyıldır laikçiler ile øslamcılar arasındaki
zıtlaúma pek de÷iúime u÷ramadı. Cumhuriyet’in kızları geçmiúe bakıyor ve yurttaúlarının
ço÷unlu÷undan endiúe duyuyor, Atatürk’ün mirasını korumak adına askeri müdahale olasılı÷ı
ile flört ediyor.

III.

KADINLAR VE DEMOKRASø

A.

Liberal Feminizmin Yükseliúi

Atatürk’ün tek celsede Türkiye’de kadınlara –sonsuza kadar müteúekkir olmaları gereken 34–
eúitli÷i sa÷ladı÷ı söylemine sıkıca tutunuldu ve bu durum farklı gerçeklerin görülmesini
engelledi. øleri gelen Türk ö÷retim üyeleri arasında olan Meltem Müftüler-Baç’ın 1999
senesinde ifade etti÷i úekliyle:
“Türkiye’nin olumlu görüntüsü – yani kadınların da haklarını korumaya alan en modern,
demokratik, laik Müslüman devlet oluúu – aslında birçok açıdan aldatıcı. Hatta bu görüntü
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Cahit Tanyol, Cumhuriyet, 15 Mayıs 1999, alıntı yapılan: Women Politicians [Kadın Politikacılar], s.
101. Kavakçı vekillik yeminini hiçbir zaman almadı ve meclise de geri dönmedi.
Zeyno Baran, Don’t Misread Turkey’s Generals[Türk Generalleri Yanlıú Yorumlamayın], sunum, 30
Nisan 2007. Baran daha öncesinde Newsweek adlı dergiye seçilmiú hükümete karúı bir darbenin olası
oldu÷u ve yasal olaca÷ını yazmıútı. (Aralık 2006)
Zeyno Baran, Don’t Misread Turkey’s Generals, sunum, 30 Nisan 2007.
Pınar ølkkaracan Women for Women’s Human Rights [Kadının ønsan Hakları Vakfı] Kurucusu,: A
Brief Overview of Women’s Movement(s) in Turkey [Türkiye’de Kadın Hareketlerinin Kısa Bir
øncelemesi], Women for Women’s Human Rights Raporları No. 2, Eylül 1997, s. 6.
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-7kanımca daha zararlı çünkü kadın hakları için mücadele eden hareketin gereksiz oldu÷u
intibasını yaratıyor.”35

Türk kadın kuruluúlarının bu engeli aúması zaman aldı ve bir takım aúamalar sonunda
gerçekleúti.
ølk aúama 1960lar ve 1970lerde yeni nesil sosyologların Türkiye’deki kadınlarla ilgili
deneysel bulgular toplayarak gerçekleri tespit etmeleriydi. Örne÷in sosyolog Deniz Kandiyoti
1970lerin baúlarında Ankara yakınlarındaki bir köyde aile hayatında yaúanan de÷iúimleri ele
aldı. E÷itim ve iú amacıyla genç erkekler gitgide artan oranda köyü terkediyordu ve bu
hareketlilik sosyal sınıf atlama imkânı do÷uruyordu. Genç kadınlar için ise benzer hayat
tercihleri sözkonusu de÷ildi.
“Koruma altında geçen kısa bir gelin-adaylı÷ı döneminden sonra köydeki gelin yeni evinde
tüm erkekler ve kendinden yaúca büyük kadınların hükmünde yerini alıyor… Bugünkü
duruma bakılırsa cinsiyet rollerinin de÷iúimesi en az olanaklı boyut oldu÷u iddia edilebilir.”36

Sosyolog Yakın Ertürk ise 1976 senesinde Mardin etrafındaki köyleri inceledi÷inde katı
hiyerarúik sosyal yapıların devam etti÷ini ve karar alma yetkisinin sadece erkeklerde
oldu÷unu gözlemledi. Baúlık parası gelene÷i kadının, önce babalarının sonra kocalarının malı
olarak görülmesini pekiútiriyordu. Kanunlardaki e÷itim hakkı bile kırsaldaki kadınların
hayatına etki etmeyebiliyordu.
“Do÷u’daki bölgeler halen geri kalmıú bir vaziyette….Köydeki kızların genelde meslek
e÷itimi veya e÷itim almaları için imkan yok denecek kadar az. ølkokulun kanunen mecburi
olmasına ra÷men, bölgede oldukça yeni bir olgu. Yoncalı 1958’de, ùenyurt ise 1962’de okula
kavuútu.”37

Bu gibi araútırmalar, 1920lerdeki reformların kısıtlı bir úehirli kesim dıúında Türk toplumuna
nüfuz etmedi÷i gerçe÷ini ortaya çıkarıyor. 1975 yılında Türkiye’deki kadınların yarısından
fazlasının okuma yazması yoktu. Ço÷unlu÷u 17 yaúından önce evleniyordu. Ücretsiz aile
iúçisi olarak tarım alanında çalıúan kadının çok olmasına ra÷men kentsel iúgücünde kadın
oranı yüzde 10’un altındaydı.38
Birçok Türk akademisyen, kadınların ço÷unlu÷unun yaúadı÷ı bu acı gerçe÷i ilerici yasal
düzenin ataerkil toplum ile çatıúması olarak tanımladı. Sorun, kırsal geri kalmıúlık ve øslami
kültür ve de÷erlerin direniúi olarak görüldü. Türk feministlerin ifadesiyle, Türkiye’deki
kadınlar haklarını elde etmiú, fakat özgürleúmemiúlerdi.
Ancak, 1980’lere geldi÷imizde Türk feministler daha temel sorular sormaya baúladılar. 1980
darbesinden sonra Türkiye’deki üniversitelerde yaúanan tasfiye ve kısıtlamalara tepki olarak
istifa eden akademisyen ùirin Tekeli, “nihayet Türk kadınının durumunu daha dikkatli
35

36
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Meltem Müftüler-Baç, “Turkish Women’s Predicament [Türk Kadınının Durumu]”, Women Studies
International Forum [Kadın Çalıúmaları Uluslararası Forumu], Vol. 22, No. 3, Haziran 1999, s. 313.
Deniz Kandiyoti, “Social Change and Family Structure in a Turkish Village [Bir Türk Köyünün Sosyal
De÷iúim ve Aile Yapısı]”, J. Peristany (ed.), Kinship and Modernisation in Mediterranean Society
[Akdeniz Toplumlarında Akrabalık ve Modernleúme], 1976, s. 69.
Yakın Ertürk, “The Impact of National Integration on Rural Households in Southeastern Turkey
[Güneydo÷u Türkiye’de Ulusal Entegrasyonunun Kırsal Hanehalkı üzerine Etkileri]”, Journal of
Human Sciences, Middle East Technical University [Orta Do÷u Teknik Üniversitesi], 1987/1.
ùirin Tekeli, “The Rise and Change of the New Women’s Movement [Yeni Kadın Hareketinin Yükseliú
ve De÷iúimi]”, Drude Dahlerup, The New Women’s Movement [Yeni Kadın Hareketi], 1986.
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-8incelemeye karar veren” yeni bir liberal feminist akımın sesi oldu.39 Tekeli’nin yazıları
kadınların özgürleúmesi ile ilgili kalıplaúmıú düúünceler ile kadınların siyasi alanda yoklukları
arasındaki çeliúkiye dikkat çekti. 1980 yılına kadar sadece iki kadın bakan olarak görev aldı.40
1991 senesine kadar tek bir kadın vali olmadı. Tekeli ve çalıúma arkadaúları, sorunun sadece
kırsal alandaki geri kalmıúlıkta yatmadı÷ını, mevzuatın da sorunlu oldu÷una iúaret etti. Yasal
olarak eúit haklar sadece sınırlı olarak sa÷lanmıútı- ve bu gerçek resmi söylemin sonucu
olarak senelerce saklı kalmıútı.
“Önemli haklar ve yeni imkanlar kazandıkları için ve baskı altında oldukları için annelerimiz
feminizm yerine Kemalizm ile özdeúleútiler. Kocayı ailenin reisi olarak tanıyan Medeni
Kanun’un ataerkil yapısı onlar tarafından hiçbir zaman sorgulanmadı.”41

Liberal feministler, ataerkil de÷erlerin kanun maddelerine yansıtılmıú olmasına dikkat çektiler
ve sorgulamaya baúladılar.42 E÷er eúlerin eúitli÷i söz konusuysa, neden kadın çalıúmak için
kocasının iznini almalıydı? Ceza yasasında neden kadının evlilik dıúı cinsel iliúki yaúaması
erke÷in yaúamasından farklı bir úekilde ele alınıyordu?
1979 senesinde kabul edilen ve Türkiye tarafından 1985 senesinde imzalanan Kadına Karúı
Her Türlü Ayrımcılı÷ın Önlenmesi Sözleúmesi (CEDAW) Türkiye’nin mevzuatındaki
sorunlarına kamuoyu ilgisini çekti. Sözleúme, imzalayan ülkelerin yasalarında cinsiyet
eúitli÷inin yansımasını ve ayrımcılı÷ın her úeklinin önlenmesini úart koúuyor. Medeni
Kanun’un birçok maddesinin bu ilkeleri çi÷nemesi ıúı÷ında, Türkiye, Sözleúmenin bazı
maddelerine çekince koymak zorunda kaldı. Kadın ile erke÷e evlilikte, boúanmada, mal
sahipli÷i ve çalıúma konularında eúit hak ve sorumluluklar verilmedi÷i itiraf edilmiú oldu.43
Siyasi anlamda CEDAW köklü de÷iúimlere sebep oldu. Türkiye’nin kanunlarının ölçütü artık
Osmanlı geçmiúi veya úeriat de÷il, ça÷daú uluslararası standartlar olmuútu. CEDAW’ın 1926
Medeni Kanunundaki noksanlıklara dikkat çekmesi Türk kadın hareketine net bir yol haritası
sa÷ladı – gerçi netleúen bu çalıúma gündeminin meyva vermesi ancak 17 sene sonra
gerçekleúecekti.
1980ler boyunca kadın hakları eylemcilerinin Medeni Kanun reformu için yürüttükleri
kampanyalar yerleúik siyaset kesimi tarafından kayıtsızlık ile karúılandı. Türkiye 1995
senesinde Pekin’de gerçekleútirilen Dünya Kadın Konferansına kadar CEDAW çekincelerini
kaldırma taahütünde bulundu. Medeni Kanunda CEDAW ile çeliúen maddelerin
de÷iútirilmemiú olmasına ra÷men Türkiye CEDAW’a çekincelerini Eylül 1999’da kaldırdı.
Bu tarihten itibaren AB, düzenli ilerleme raporlarında Medeni Kanunu’nun CEDAW ile
uyumlu olması gerekti÷ine dikkat çekerek yaúanan sürece katkı sa÷lamaya baúladı.44
Kadın kuruluúları, 1990lar boyunca kampanya tekniklerinde ustalaúarak Medeni Kanun’da
gerekli de÷iúimler için mücadele verdiler. Kadın Kurultayı adında özel bir mail grubu kuruldu
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ùirin Tekeli, “The Rise and Change of the New Women’s Movement [Yeni Kadın Hareketinin Yükseliú
ve De÷iúimi]” , Drude Dahlerup, The New Women’s Movement [Yeni Kadın Hareketi], 1986, s. 179.
1971’de Türkan Akyol Sa÷lık Bakanlı÷ı, 1975’te Nermin Neftçi Kültür Bakanlı÷ı yapıyordu. ùirin
Tekeli, “Europe, European Feminism and Women in Turkey [Avrupa, Avrupa Feminizmi ve
Türkiye’de kadınlar]”, Women’s Studies International Forum [Kadın Çalıúmaları Uluslarararası
Forumu , Vol 15, No 1., 1992, s. 141.
ùirin Tekeli, 1995, s. 12.
ùirin Tekeli, 1995, s. 14.
Bu çekinceler 15 ve 16. maddelere ithafen yapılmıútır.
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2000/tu_en.pdf, sayfa 18/19.
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-9ve Türkiye’nin her yanından 126 kadın kuruluúu bu seferberli÷e katıldı.45 Kadın grupları
TBMM’de yo÷un lobi çalıúmaları sürdürdüler. Nihayet, 22 Kasım 2001 tarihinde Türkiye’nin
yeni Medeni Kanunu kabul edildi.
Medeni Kanun, hukuki açıdan ailede cinsiyetlerarası dengeye önemli de÷iúiklikler getirdi.
Eúler evlilikte çocuk ve evlilik süresince edinilen mallar konusunda aynı karar alma
yetkilerine sahip oldu. Yeni kanun, gayrımeúru çocuk kavramını ortadan kaldırıp evlilik dıúı
do÷an çocukların velayetini anneye veriyordu. Zamanın Adalet Bakanı olan DSP’li Hikmet
Sami Türk’ün kelimeleriyle,
“Eúitlik ilkesi görüúmekte oldu÷umuz tasarının temeli niteli÷indedir. Bu eúitlik herúeyden
önce, kadın-erkek arasında ve ailede eúler arasındadır (…) Bu tasarıya göre, eúler eúit haklara,
eúit yükümlülüklere sahiptirler.”46

Bu reformlarla Türkiye ataerkil-sonrası dünyaya katılmak yolunda önemli bir adım atmıú
oldu. Aynı zamanda, bu geliúme Türkiye’deki kadın hareketinin önemli bir baúarısıydı..
1980lerin baúında úehirlerde küçük gruplar halinde, apartman dairelerinde toplanarak yola
koyulan kadınlar, Türkiye’nin ulusal siyasetinde ciddi bir rolü olan oyuncular olmuúlardı.

B.

Kadınlar ve Siyasal øslam

Sosyopolitik anlamda Türkiye’deki kadınların durumuna derin etkiler yapan iki demografik
geliúme yaúandı: úehirleúme ve azalan nufüs artıúı. 1945’de Türklerin sadece dörtte biri
úehirlerde yaúıyordu; 2000’e geldi÷imizde bu oran yüzde 65 olmuútu. Kadınlar bu geliúme ile
kendilerini úehirde e÷itim imkânlarıyla ve modernleútiren birçok etken içinde buldu.
Kadınların okuryazarlık oranı 1945’de yüzde 13 iken, 2000’de yüzde 80’e tırmanmıútı. Kadın
baúına çocuk sayısı düúünce kadınların evleri dıúındaki dünyaya ilgisi arttı.
Tablo 1: Türkiye’de nüfus, úehirleúme, kadın okuryazarlı÷ı, 1935-200047
Yıl
1945
1960
1980
2000

Nüfus (m)
18.8
27.8
44.7
67.8

ùehirleúme
% 25
% 32
% 44
% 65

Kadın Okuryazarlı÷ı
% 13
% 25
% 55
% 81

Bu demografik de÷iúiklikler toplumda yeni bir sosyal tabaka oluúturdu. Türkiye’nin kentsel
nüfusu 1985 ile 2000 arasında 24,4 milyon kiúilik artıú ile ikiye katlandı. østanbul, Ankara ve
di÷er büyük úehirlerde varoúlar ortaya çıktı. Köylerden gelen, belirgin bir muhafazakâr ve
dindar bakıúı getiren kesimler büyük úehirlerin eteklerine yerleúti. Bir taraftan da bu insanlar
e÷itim talep etti ve köylerde kalanlara nazaran toplum içinde yükselmek için daha fazla fırsata
sahip oldular. ùehirlerde oluúan bu yeni sınıf, siyasal øslam’ın yükseliúini açıklıyor; øslamcı
45

46
47

Aktivist ve avukat Hülya Gülbahar, Women for Women’s Human Rights (WWHR) Kurucu ve
Koordinatörü Psikoterapist Pınar ølkkaracan, yine WWHR’den Liz Amado ve Karin Ronge, KADER ve
ARI Hareketi adına Selen Lermioglu Yılmaz ile ESI röportajları.
www.belgenet.com/yasa/medenikanun/gorusme-8.html.
Türkiye Istatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/Start.do.
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- 10 Refah Partisi’nin seçim baúarısının arkasındaki güç, yine bu kesimdi. Kadınlar, Türk
siyasetindeki bu önemli dönüúümde kilit rol oynuyordu.
østanbul Ümraniye semti, ülkenin en hızlı büyüyen kentsel alanlarından bir tanesidir.
Amerikalı antropolog Jenny B. White, 1990’larda Ümraniye’de yaptı÷ı bir araútırmada
kadınların karúılaútıkları kısıtlamalara tepkilerinin çeliúkili bir úekilde bir taraftan kızgınlık,
di÷er taraftan ise baú e÷miúlik olarak tezahür etti÷ini gözlemledi. Kadınların hareket
özgürlü÷ü konusunda sohbetlerinden birin hakkında úunları aktarıyor:
“Baúörtüsünun ve loú ıúı÷ın yüzünü kapattı÷ı bir kadın úöyle dedi: ‘Evde sürekli yalnız
oturmak zor.’ Bir baúkası ise úöyle ekledi, ‘Keúke bir yere yolculuk yapabilsem.’ Ama
kadınlar hemen úikayetlerini sona erdirdiler ve iradeli bir úekilde kadınların evde kalmasının
do÷ru oldu÷unu bildiklerini eklediler. Korunmasız bir kadının hareketlerinin kısıtlanması
gerekti÷i konusunda aralarında hemfikir oldular. ‘Ne zaman ne olaca÷ı belli olmaz’. Kuran’ın
bu konuya nasıl yaklaútı÷ını tartıútılar. Kadınlardan biri, kadınlara uygulanan kısıtlamaların
Kuran tarafından de÷il, erkeklerin gücü yüzünden belirlendi÷ini ifade etti.”48

Kadınların bazıları çalıúmak istediklerini ama kocalarının izin vermedi÷ini anlattı. Kadınlar
kendi aralarında konuútukça tatminsizlik hisleri kabardı.
“‘Erkekler hayatımızı zorlaútırıyor.’ ‘Keúke daha çok e÷itimim olsa.’ ‘Keúke çalıúıp biraz para
kazanabilsem. Size para vermesi için sürekli kocanıza ba÷ımlı olmak zor. Ve bazen unutuyor,
sonra ne yaparsın?”49

Türk siyasetinin en garip çeliúkilerinden biri øslamcı partinin Ümraniye gibi yerlerde kadınlar
için yeni fırsat pencereleri açmıú olmasıdır. 1990ların ortasında Refah Partisi faal bir kadın
kolu geliútirdi. Refah Partisinin o zamanlardaki østanbul øl Baúkanı olan úu anki Baúbakan
Tayyip Erdo÷an, kadınları parti teúkilatında harekete geçirme giriúiminde ön plandaki
isimlerdendi.50
“Türkiye’deki baúka hiçbir partinin bu denli kadın üyesi yoktu. Refah Partisinin kadınları 6
yılda yaklaúık bir milyon üye kaydettirdi…Partinin belki de en dinamik birimi kadınlardı, tüm
mitinglerde, faaliyetlerde onları görmek mümkündü.”51

Ümraniye’de kayıtlı 50,000 parti üyesinin yarısına yakını kadındı.52 Refah partisi adına
katılımcılık kadınlara yeni imkânlar sundu – mesela e÷itilme, ev dıúında çalıúma ve toplumsal
konularda sesini duyurma. 1999 yılında, Yeúim Arat 25 kadın gönüllü ile konuútu. Gönüllü
olarak siyasi çalıúmalara destek veren kadınların bu iúten aldıkları tatmin kendisini úaúırttı.
“østisnasız görüúülen her kadın siyasi aktivizm tecribesini mutlulukla andı.”53 Bir gönüllü,
Arat’a úöyle diyordu: “hepimiz birúey ispatladık, statü kazandık.”
Fakat Refah Partisi siyasi söyleminde kadının yerinin ev ve aile oldu÷unu vurgulamaya
devam etti.54 Parti, 1991’de TBMM’ye 62 milletvekili ile girdi÷inde aralarında tek bir kadın
48
49
50

51
52
53
54

White, s. 216.
White, s. 218.
Yeúim Arat, Political Islam in Turkey and Women’s Organisations [Türkiye’de Siyasal øslam ve Kadın
Dernekleri], 1999, s. 14.
Yeúim Arat, Political Islam in Turkey and Women’s Organisations, 1999, s. 8.
White, s. 19.
Yeúim Arat, Political Islam in Turkey and Women’s Organisations, 1999, s. 38.
Jenny B. White, Islamist Mobilisation in Turkey – A Study in Vernacular Politics [Türkiye’de Islamcı
Hareketlenme – Yerel Politikalar Araútırması, 2002, s. 212.
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- 11 yoktu.55 1995 senesine gelindi÷inde ise 158 milletvekili ile meclisteki en kuvvetli partiyi
oluúturmalarına karúın hala kadın temsilcileri yoktu.56 Kadın konusundaki söylemi yüksek
derecede muhafazakâr olmaya devam etti. Öyle ki, 1997’de, kıdemli parti üyeleri bir kadının
elini sıkmanın uygun olup olmadı÷ını tartıúıyordu.57 Önde gelen isimlerinin ço÷u kadınların
sorunlarını çözmenin yolunu asrı saadet’e –yani Hz. Muhammed’in hayatta oldu÷u dönemin
yaúayıú kurallarına– dönüúte arıyordu. Refah’ın kadın ve erkek destekçileri arasındaki farklar
Jenny B. White tarafında úöyle tarif edildi:
“Kadınlar øslami hareketin yaúadıkları statükoyu aúmalarına yönelik kazandırabilecekleriyle
ilgileniyorlardı; erkekler ise kadınların eú, anne ve evkadını oldukları bir ideal peúindeydi”58

Tesettür konusuna farklı yaklaúımları bu gerginli÷i net bir úekilde ortaya koyuyordu. øslamcı
erkekler, baúörtüsünü kadınların ve ailenin namusunu korumak, kadın cinselli÷inin
tehlikelerine (fitne ve fesat) karúı önlem almak için gerekli görüyorlardı.59 Hayatta belirli
amaçları olan dindar kadınlar için ise, baúörtüsüne, toplumsal hayata katılmaya ve
özgürleúmeye imkân sa÷layan bir anlam yüklendi.
1980lerin sonlarına do÷ru dindar kadınlar arasında Zaman gazetesinde yazılarla baúlayan
canlı bir tartıúma ortamı oluútu, bir de÷iúim gündemi savunuldu. 1987’de bir kadın
düúüncelerini úu úekilde dile getiriyordu:
“Müslüman erkekler neden kadınların ö÷renip anlamalarından korkuyorlar? Çünkü kadınlar
sadece kocaları ile meúgül olup dıú dünyadan soyutlandıklarında kocalarına daha fazla hayran
olur, daha kolay kontrol edilebilirler. Kadınlar e÷itim alıp kendilerini ispatladıklarında
etraflarını daha fazla sorgularlar ve erkekler bundan korkuyorlar.”60

1990ların ortasından itibaren dindar kadınlar, Baúkent Kadın Platformu61, Gökkuúa÷ı østanbul
kadın Platformu62 ve Ayrımcılı÷a Karúı ønsan Hakları Derne÷i (AKDER)63 gibi kadınlara
özgü konulara odaklanan dernekler kurdu. Gökkuúa÷ı’ndan Selime Sancar duruúunu úu
úekilde açıklıyordu:
“Biz bir senteziz; laikçilerin anneannelerinin baúını örttü÷ünü hatırlamaları, øslamcıların ise
sultanların Avrupalıları buralara getirdikleri günlerden beri batılılaúan Türkiye’nin bir parçası
olduklarını hatırlamaları gerekiyor.”64

øslami kadınların eylemcili÷inde yatan çeliúki liberal feministlerce incelendi. ùirin Tekeli
1992 yılında konuyu úu úekilde ele aldı:
“Feminist hareketin en beklenmedik etkisi øslami kadınlar üzerinde oldu. Batı dünyasının
materyalist de÷erleri üzerine kurulu oldu÷u için feminizmi reddettiler fakat ço÷u aslında
feminist ruh ile üniversitelere girmek için mücadele ediyorlardı ve toplum içinde, baúörtüsü ile
55
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- 12 sembolize olan kimliklerini kaybetmeden meslek sahibi e÷itimli kadınlar olarak yer bulmaya
çalıúıyorlardı.“65

Dindar feministler, øslamcılar arasında yaygın olan düúünceleri dindar açıdan sorgulama
özgüvenini ve gücünü geliútirdiler. Ankara Üniversitesi ølahiyat Fakültesi’nde din bilimci
olan Hidayet Tuksal baúörtüsü giyiyor. Ayrıca kendisi, Baúkent Kadın Platformu’nun
kurucularından. Tuksal, bu konudaki görüúlerini úöyle açıklıyor, “Dinin tarih boyunca farklı
insanlar tarafından farklı úekillerde yorumlandı÷ını biliyor, erkek egemen yorumlarla u÷raúan
bir ilahiyatçı olarak ‘dindar feministim’ diyorum.” 66 Baúkent Kadın Platformu kadın karúıtı
anlayıúla dindar bir perspektifle mücadele ediyor. Dindar kadınlar ve gençler arasında
geliúmekte olan yeni bakıú açılarına bir açılım sa÷ladı. Tuksal’a göre, “Yirmi yıl önce,
muhafazakarlar kadınların çalıúmasına karúıydı. Üniversiteye gitmek bile kaúların çatması için
yeterli bir nedendi.” Ekonomik ihtiyaç ile toplumsal hareketlilik arzusunun bileúimi
geleneksel de÷erlerin bir kenara koyulmasına yol açıyor. “Çalıúmak artık olumsuz bir unsur
de÷il. Bizim çevremizdeki genç erkeklerin yüzde 90’ı çalıúabilen bir kadınla evlenmeyi tercih
eder.”67
2001 senesinde Fazilet Partisi’nin iki yeni partiye bölündü÷üne úahit olduk. ølki, Saadet
Partisi, kadınlarla ilgili geleneksel yaklaúımını sürdürdü. Partinin programında da açıkça
belirtildi÷i gibi Türk toplumuna en büyük tehdidin yurtdıúı kaynaklı oldu÷u vurgulanıyordu.
“Bizde de aile tahribatı görülmemiú bir hızda artmaktadır… Milletimizi ve sosyal yapımızı,
dıú güçlerin çeúitli etkinliklerle ( medya, sinema vs.) bize aúılamak istedi÷i, karı-kocadan
ibaret kendi ‘çekirdek aile’ hastalı÷ından korumak için gereken tedbirler özenle alınacaktır.”68

Öteki parti olan AKP’nın bu konularda farkı çarpıcıydı. Baúından itibaren AKP kendini
geleneksel øslamcılardan özellikle iki konu ile ayırdı: Biri, AB entegrasyonu, öteki ise
toplumda kadının yeriydi. AKP parti programı CEDAW’ın tüm gereklerinin yerine
getirilmesi sözünu vererek farkını ortaya koydu. AKP, Kadınların kamusal yaúama katılımının
özendirilmesi için önlemlerin alınaca÷ını ifade eden, kanunlardaki ayrımcılı÷ın kaldırılmasına
odaklanan, kadın STKlarla çalıúılaca÷ını beyan eden, “kadınların çalıúma hayatı, çocuk ve
aile sorumlulukları dikkate alınarak sosyal güvenlik ve çalıúma koúullarında iyileútirmeler”
yapılaca÷ını vaad eden bir program ile halkın karúısına çıktı.69
Medeni Kanun, 2001 yılında Meclise geldi÷inde, Saadet Partisi’nden itiraz edenler sesini
yükseltti. Milletvekillerinden biri genel kurulda muhalefetini úöyle açıkladı:
“Her birli÷in mutlaka bir baúkanı olması lazım, baúkan olmayan yerde baúıbozukluk hakim
olur… Bu düzenleme, aile kurumunu güçlendirmez, aksine, zayıflatır, birli÷i sarsar.”70
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- 13 Yeni kurulmuú AKP ise farklı bir yaklaúım sergiledi. AKP milletvekili Mehmet Ali ùahin
yeni Medeni Kanun’a destek verdi. Karúı çıktı÷ı ana konu, evlilik süresince edinilen malların
kadın ve erkek arasında eúit paylaúımının 2002’den evvel gerçekleúen evlilikler için geçerli
olmayıúıydı. Bu, aynı zamanda kadın kuruluúlarının itiraz etti÷i noktaydi. ùahin’in önerisi,
açıkça karúı çıkmadıkları takdirde 2002 öncesi evlenmiú olan çiftlerin de aynı mal rejimine
tabi olmasıydı.71 Kadın kuruluúlarının temsilcileri, ESI ile görüúmelerinde, AKP saflarından
aldıkları bu deste÷e úaúırmıú olduklarını dile getirdiler.72
Belli ki AKP, geleneksel øslamcılar ile arasındaki farkı netleútirmek konusunda kararlıydı.
2001’de 71 kurucu üyesi arasında 12’si kadındı (yarısının baúörtüsü vardı, yarısının yoktu).
Hazırlanan resmi parti programında laikli÷e ba÷lılık ifade edilirken laiklik “her türlü din ve
inanç mensuplarının ibadetlerini rahatça icra etmelerini, dini kanaatlerini açıklayıp bu
do÷rultuda yaúamalarını anacak inançsız insanların da hayatlarını bu do÷rultuda tanzim
etmelerini sa÷layan” bir ilke olarak tarif ediliyor. ”73
AKP’ye kuúku ile yaklaúanların ikna edilmesi için parti programına özenle yerleútirilmiú
kelimelerden çok daha fazlasının gerekece÷i malumdu. Birçok laikçi, AKP’nin niyetine derin
güvensizlik duyuyordu. Merkez seçmen kitlesini Orta Anadolu’nun muhafazakârlarının veya
østanbul’un Ümraniye gibi semtlerinde yaúayanların oluúturdu÷u bir parti nasıl kadın-erkek
eúitli÷ini sa÷lamak konusunda samimi olabilirdi? Bunun ardından yaúanan geliúmeler,
Türkiye’nin modern tarihinde kadınların hukuki statüsü açısından en köklü de÷iúiklikleri
beraberinde getirmek üzereydi.

C.

Cinsellik, Suç ve Türkiye’de Yeni Politikalar

1926’dan 2004’e kadar yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu Türkiye Cumhuriyet’inin
söylemiyle yaúanan gerçek arasındaki farkı en belirgin haliyle sergileyen örnekti.74 Atatürk
zamanında yasalaúan kanunların ço÷u gibi Ceza Kanunu da, Batı Avrupa modeline
dayanıyordu. øtalya’nın 1889 tarihli Ceza Kanunu Türk de÷er ve geleneklerine uygun olacak
úekilde uyarlanmıútı.75
Cinsel suçlara yaklaúımı itibarıyla 1926 Ceza Yasası, kadın bedenini erkeklerin malı olarak
ele alıyordu. Kadınlara karúı iúlenen cinsel suçlar, ailenin namusuna karúı iúlenmiú
sayılıyordu. Yasa, ırz ve hayâ gibi Arapça’dan gelen geleneksel kavramlarla yazılmıútı. Kadın
cinselli÷ini toplum tarafından kontrol edilmesi gereken bir tehdit olarak konu ediyordu.
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- 14 “Tecavüz için ırza geçmek tabiri kullanılıyordu. Yani bireyin bedensel bütünlü÷üne karúı
iúlenen bir suç de÷il de namus lekelenmesinin mevzubahis oldu÷u ima ediliyordu.”76

Tecavüzü bir namus meselesi olarak algılamak bazı önemli sonuçlar do÷uruyordu. Öncelikle,
evlilik içi tecavüzün suç olarak tanımlanmasını engelliyordu çünkü zorla da olsa, evlilik
dâhilinde oldu÷u için kadının namusuna zarar vermemiú sayılıyordu. Ayrıca tecavüzcü
ma÷dur ile evlenirse –sözde kadının namusu iade edilmiú olaca÷ı için– cezadan kurtuluyordu.
Kadının bir olayda birden fazla erke÷in tecavüzüne u÷raması halinde ise erkeklerden birinin
kendiyle evlenmesi, di÷erlerine karúı yöneltilen suç iddialarının da kalkmasına yetiyordu.
Ceza Kanunu namus saikiyle iúlenen suçlara –yani aile namusunu onarmak amacıyla iúlenen
suçlara– çok hafif cezalar öngörüyordu. Maddelerden birine göre e÷er ma÷dur zina veya
‘gayrimeúru cinsel iliúki’ (evlilik öncesi yaúanan cinsel iliúki de bu kapsama dahil ediliyordu)
yaparken yakalanırsa –veya böyle bir iliúkinin yaúandı÷ına dair net kanıt vardıysa– namus
saikiyle suç iúleyen kiúinin cezası 7/8 azaltılabilirdi. Yasa, aynı zamanda bekar kadına, evli
kadından daha az de÷er biçiyordu. Bekar kadını kaçırmak üç yıla kadar hapis ile
sonuçlabilirken evli bir kadını kaçırmak –asıl ‘ma÷dur’ kadının kocası olarak algılanırcasına–
en az yedi yıllık ceza getiriyordu.77
Bu yaklaúımların 20. yüzyılın ardından bile devam etmesi sadece kanunlardaki bir hatayı
de÷il, hakim ve savcılar da dahil olmak üzere Türk toplumunun içine iúlemiú de÷erleri
yansıtıyordu. Öte yandan 20. yüzyıl sona ererken bu de÷erler, birçok dava sonucuna karúı
kamuoyunda yükselen itirazlarla da belirginleúti÷i gibi gibi, gitgide daha fazla
sorgulanıyordu. 1987 yılında Çorum’da bir hakim, kocası tarafından kötü muameleye tabi
olan hamile ve üç çocuklu bir kadının boúanma talebini reddediúini úu sözlerle açıkladı:
“Kadının sırtından sopa karnından sopayı eksik etmeyeceksin”.78 Bu karar, 12 Eylül 1980
darbesi sonrasında gerçekleútirilen ilk mitingi tetikledi: østanbul’un Kadıköy ilçesinde 1000’in
üzerinde kadın sokaklara döküldü.
1996 senesinde ùanlıurfa’da, Sevda Gök adındaki kuzeninin soka÷ın ortasında bo÷azını
keserek öldüren kuzenini hafif bir hükümle cezalandırmasını açıklayan hâkim, úöyle bir
gerekçe sundu: “Olaya ùanlıurfa’nın sosyo-ekonomik yapısı neden olmuútur.”.79 16 yaúındaki
kız, ailesini mahçup eden davranıúlarda bulundu÷una dair mahallede dönen dedikolular
yüzünden öldürülmüútü. Bu dava, adliye çevrelerinde namus cinayetlerine karúı gösterilen
“hoúgörüyü” ulusal gündeme taúıdı. Fakat geniú çaplı itirazlar gelecekte benzer mahkeme
kararlarının alınmasına engel olmadı. Haziran 2003’de, Mardin’deki bir mahkeme genç bir
kızın tecavüzü ile suçlanan 27 faili, 13 yaúındaki ma÷durun bu kiúilerle cinsel iliúkiye razı
olup olmadı÷ına dair yeterince delil olmadı÷ını ileri sürerek beraat ettirdi.80
Bu gibi olaylar, Türkiye’deki kadın kuruluúlarını beraber mücadele etmek için ve hukuki
reform talep etmek üzere harekete geçirdi. Avrupa Birli÷i’yle bütünleúme süreci de somut
anlamda ilerleme sa÷lamak açısından siyasi alanda fırsat sa÷ladı. Kadının ønsan Hakları-Yeni
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- 15 Çözümler Derne÷i (WWHR) bu durum karúısında 2002 baúlarında yeni bir Ceza Kanununun
hazırlanması için öneriler geliútirmek amacıyla üniversite, STK ve Barolar Birli÷i’nden
konuya ilgi gösterenlerden oluúturulan bir çalıúma grubunun kurulmasına öncülük etti: “Kadın
konularıyla ilgili her madde için kelime-kelime de÷iúiklik önerileri hazırladık, her önerimizin
arkasındaki mantı÷ı açıklayıcı gerekçeler ekledik”81 Kurum, bu konularla ilgili yayınlar
çıkararak, medya ile çalıúarak ve STKlar arasında iliúki a÷ları geliútirerek farkındalık yaratma
sürecine koyuldu.
Fakat ço÷u gönüllüye gore, AKP’nin Kasım 2002’deki seçim baúarısı, henüz baúlarında
oldukları süreci söndürecekti. Bu kadınların ço÷u, øslamcı Refah Partisinin devamı olarak
algılanan AKP’nin, kanunla ilgili taleplerine muhalif olacaklarını varsayıyordı.
“Seçimlerden sonra ola÷anüstü bir toplantı yaptık. Bazıları mücadeleden vazgeçmek istiyordu.
Fakat farklı yaklaúımlarımızı aútık ve yeni bir enerji kazandık. … Ceza Yasasının yeniden
reform sürecine girmesi için onyıllar beklemek gerekebilirdi. ‘Yapalım ki kızlarımıza
denedi÷imizi anlatabilelim’ dedik”82

Fakat AKP, bir önceki hükümetin uzman akademisyen ekibi tarafından hazırlattı÷ı tasla÷ı
masaya koyarak süreci, kendinden önceki iktidar partilerinin bıraktı÷ı yerden ele aldı.
øktidarda kim olursa olsun, yasa taslaklarının hazırlanması sürecinde söz sahibi olanlar
uygulamada kıdemli ö÷retim üyeleriydi. Öncüleri ise hukuk dünyasında itibarı tartıúılmaz,
hocaların hocası olarak hitap edilen Sulhi Dönmezer’di. 1950’lerden beri ceza yasası
konusundaki giriúimlerin hemen hepsinde yer alan Dönmezer, 1980 darbesi sonrasındaki
prosedürlerin hazırlanmasında önemli rol oynamıútı. 1990’ların sonunda, yeni bir ceza
Kanunu’nun hazırlanması için de yine Dönmezer’e görev verilmiúti.
CEDAW’ın 1996 raporu, Türkiye’nin uygulamadaki Ceza Yasası’nın 29 maddesinin
sözleúme hükümlerine uymadı÷ına dikkat çekti.83 ùaúırtıcı olan ise, Dönmezer’in 1999–2002
yılları arasında iktidarda olan hükümet için hazırladı÷ı tasklak ceza yasasında bahsedilen tüm
maddelerin muhafaza edildi÷i ve sadece yüzeysel de÷iúiklikler yapılmıú olmasıydı.84 AKP
Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Dönmezer’in elini öperken foto÷raflanınca, AKP’ye yakınlı÷ı ile
bilinen Yeni ùafak gazetesinin bir köúe yazarının yorumu úöyle oldu:
“Türkiye’yi tuhaf bir ülke yapan manzaraların birisi de bu… bu hoca, tarihin kurnazlı÷ı’nın
bir eseri olarak AB’ye uyum harekatının bir parçası da baúmimarı konumunda! Güler misiniz
a÷lar mısınız artık siz karar verin…”85

AKP Adalet Bakanı’nın 2003’ün Nisan/Mayıs aylarında 24 kiúilik Meclis Adalet
Komisyonu’na gonderdi÷i taslak Dönmezer’in hazırladı÷ı taslaktı. WWHR ve Kadınların
Çalıúma Grubu için kamuoyuna yönelik geniú bir kampanya baúlatmak açısından uygun bir
zamandı. 30’u aúkın STK’nın biraraya geldi÷i Türk Ceza Kanunu Kadın Platformu kuruldu.
WWHR, görev baúına yeni gelmiú olan meclis üyelerine, ceza kanunu maddeleri için somut
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- 16 de÷iúiklik tavsiyelerin derlendi÷i bir kitapçık iletti ve Meclis Adalet Komisyonu baúkanı
AKP’li Köksal Toptan ile bir görüúme ayarladı.86 Toptan, Platform üyesi kadınlardan
bazılarının ümidini kıran bir sessizlik içerisinde kadınların argümanları dinledi.87 Fakat,
Haziran 2003 tarihinde Toptan, tekrar ümit tazeledi ve kadınların taslakta karúı çıktıkları
maddelerle ilgili görüúlerinin, kurulacak altkomisyonda görüúülece÷ini açıkladı. Ayrıca
evlilik içi tecavüzün suç sayılması konusunda kadınların görüúlerine katıldı÷ını bildirdi.88
Toptan, AB entegrasyonu sürecinin bu kanunla ilgili reformlarda motivasyon unsuru
oldu÷unu úu sözler ile ifade etti:
“… Türkiye, Avrupa Birli÷i sürecine girdi. O çerçevede de Türkiye’de çok önemli yasalar
çıkarıldı. Uyum paketleri çıkarıldı. (65 yasada de÷iúiklik yaptık). ùimdi bir kere, TCK bu
haliyle bu uyum yasalarıyla ciddi úekilde çeliúiyor. Biz, hiç kimse kuúku etmesin ki, katılım
olsun veya olmasın, en yüksek dereceye çıkarmaya çalıúıyoruz.”89

2003 yazında ilk defa kadın-erkek eúitli÷i konusunda gerçek bir kamuoyu tartıúma ortamı
oluútu. Yeni ùafak’ta yazan bazı köúe yazarları hükümete bu konudaki sorumluluklarını
hatırlattı. Ali Bayramo÷lu, 23 Temmuz tarihli yazısında, hükümet yetkililerinin, kadın
kuruluúları ile görüúüp, anlatılanları ciddiye almalarını istedi.90 Bir sonraki gün ise
Bayramo÷lu, østanbul Üniversitesi’nden bir o÷retim üyesinin taslak yasa konusunda görüú
alma sürecinin eleútirildi÷i mektubunu köúesine taúıdı:91
“Önemli olan tüm toplumu ilgilendiren bir konuda bakanlı÷ın ilgi ve katılımının nasıl
oldu÷udur. Bu, Ceza Yasası Tasarısından çok daha önemlidir.”92

Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Ali Bayramo÷lu’yu bu yazısının ardından aradı ve hükümetin bu
konularda görüúlere açık oldu÷unun altını çizdi:
“Bizim tasarıya yönelik eleútiriler ve itirazlar konusunda hiçbir sıkıntımız ve kompleksimiz
yoktur. Bu konuda her tür görüúün bu komisyona iletilmesini istiyoruz. Köksal Toptan
baúkanlı÷ında faaliyet gösterecek bu grup en iyi úekilde gere÷ini yapmaya çalıúacaktır.”93

Hükümet Türk kadın kuruluúlarının kendilerine kuúkuyla yaklaútı÷ını biliyordu. Milletvekili
Hakkı Köylü’nün ESI’ye açıkladı÷ı úekliyle:
“Birçok kiúi için AKP deyince din temelli yaklaúımların a÷ır basaca÷ı varsayıyor. Çünkü
onlara göre AKP böyle bir partiden do÷du. Milletvekillerinin kadın haklarını savunacak
zihniyette olmadıkları düúünülüyor. Halbuki [Saadet Partisi’nden] ayrılanlar bir sebepten
dolayı ayrıldılar – hemfikir de÷illerdi. Ve benim gibi dıúardan gelenler var.”.94
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- 17 Ceza Kanunu Tasarısı üzerinde çalıúmak için kurulan Adalet altkomisyonu, Ekim 2003’de
çalıúmalarına baúladı÷ında kadın kuruluúları gündemi görüúleri ile oluúturmuúlardı bile. Köksal
Toptan’in ulusal televizyonda kabul etti÷i gibi:
“…kadın derneklerimiz gerçekten kamuoyunun nasıl oluúturulabilece÷i konusunda örnek
teúkil edebilecek bir çalıúma sergilediler. Bir taraftan komisyonumuza çeúitli kuruluúları
aracılı÷ıyla bizzat gelerek veya raporlar göndererek katılımlarını sa÷ladılar. Öbür yandan da
kamuoyunu çok güzel yönlendirdiler… Kadın örgütlerinin gönderdi÷i tüm raporlar elimizde.
ølgili oldukları maddelere sıra gelince bu raporları de÷erlendirece÷iz. Bu yasayı hazırlarken
toplumun her kesimini dinleyece÷iz, özellikle kadınları”.95

Altkomisyon Haziran 2004’e kadar dokuz ay çalıútı. Üyeleri arasında üç AKP milletvekili ve
iki CHP milletvekili vardı. Altkomisyonda üç akademisyen yer aldı; üçü de Dönmezer
tasla÷ına getirdikleri eleútirel yaklaúımları ile tanınan isimlerdi. Önerileri, tasla÷ın temel
ilkelerinden baúlayarak ele alınmasıydı.96 AB süreciyle oluúan hava, altkomisyon üyelerinin
esaslara yönelik düzeltmelerin yapılması konusunda uzlaúmaya varmasında önemli rol
oynadı. Altkomisyonda yapılan tartıúmalar her gün basın ile paylaúıldı – bu denli saydam bir
süreç Türkiye için alıúılmıúın dıúındaydı.
“Altkomisyon tartıúmaları sırasında 6, 7 muhabir kapıda beklerdi. Hergün toplantıdan
çıktı÷ımızda onlara gün içinde neler tartıútı÷ımızı söylerdim. Gazetelerine bunları
yansıtırlardı. E÷er úikayet varsa bunlar da gazetelerde yazılırdı ve biz bunları okurduk. Bu,
ilgili toplumsal paydaúları ile etkileúimimizin bir boyutunu oluúturdu.”97

Altkomisyonun AKP’li üyelerinden Bekir Bozda÷ bu komisyon üyelerinin hevesinin nasıl
etkilendi÷ini úöyle açıkladı.
“Altkomisyon üyeleri olarak toplumu arkamızda hissettik. Kadın örgütleri ve medya
çalıúmalarımızı yakından takip ediyordu – bu bizim için önemli bir etkendi.”98

Taksim’deki mütevazı ofislerinden çalıúan WWHR ekibi son derece etkin bir kampanya
koordine etti. Ankara merkezli bir STK olan Uçan Süpürge ise benzer bir çalıúmayı oradan
yürüttü. ølerleme sa÷lanan her aúamada altkomisyon üyelerine tebrikler gönderildi. AB
büyükelçiliklerine sürekli bilgi akıtıldı. Baskı yapmak için kritik bir zaman olarak algılanan
noktalarda meclise fakslar, emailler iletildi ve ziyaretler gerçekleútirildi.
“Aylarca faks ve basın bildirisi gönderdik, Ankara ziyaretleri yaparak milletvekillerini ziyaret
ettik, onları yeme÷e çıkardık, ilerleme sa÷landıkca destek mektupları ulaútırdık. Meclisteki
arkadaúlarımız yolula olan biteni takip ettik. Her tartıúılan madde ile ilgili olumlu veya
olumsuz hemen tepkimizi gösterdik.”99

CHP’li milletvekili Gaye Erbatur süreç boyunca kadın kuruluúlarının kilit müttefiklerindendi.
Altkomisyon üyesi olmamasına ra÷men vaktinin ço÷unu bu süreci etkilemeye ayırdı.
“Altkomisyon toplantılarına her gün gittim ve neyin tartıúıldı÷ını takip ettim. Aralarda beraket
kontrolu veya tecavüzcülerin ma÷durlarla evlendirilmesi gibi konularda üyelerle tartıútım.
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- 18 Somut örnekler vererek kadınların açısından nasıl yaúandı÷ını izah etmeye çalıútım.
Tartıúmalar çok hararetliydi.”100

Özellikle 2003 sonbaharında kamuoyu nezdindeki tartıúmalar hararetli geçti. Altkomisyon
toplantılarına ara sıra katılan Adalet Bakanı’nın kıdemli danıúmanlarından Do÷an Soyaslan
Ekim ayında Dönmezer tasla÷ında olu tecavüzcünün ma÷dur ile evlenmesini tesvik eden
hükmü savundu. Soyaslan Türk toplumunda kimsenin bakire olmayan bir kadınla evlenmek
istemeyece÷ini ve bu sebeple de tecavüze u÷ramıú kadının tecavüzcüsüyle evlenmesinin töre
cinayetini engelleyece÷ini dile getirdi.101 Soyaslan düúüncelerini úu úekilde dile getiriyordu:
“Anadolu’da ailesinin zoruyla evlenmiú o kadar çoktur ki. Ama evlilikleri yürüyor. Bu ırza
geçmede de istemeye istemeye evlenilir. Fakat zaman en iyi ilaçtır. Unutturur. Yıkılmaz bu
evlilik”102

Soyaslan’ın önerisi basında büyük tepki ile karúılandı. Soyaslan bir televizyon programında
kendi kızına bu maddenin uygulanmasını hayal bile edemeyece÷ini “Fakat ben farklıyım, bir
profesörüm” açıklamasıyla ifade edince, basının tepkisi daha da arttı.103 Soyaslan’ın sözleri
haftalarca basında tartıúılmaya devam edilirken TCK Kadın Platformu bu fırsatta istifade
ederek önceki ceza kanununun felsefesinin ne kadar kabul edilmez oldu÷una dikkatleri çekti.
Soyaslan’ın çıkıúları çok ses getirmiú olsa da altkomisyonda pek bir etki yaratmadı.
Altkomisyonun baúkanı olan Hakkı Köylu “Yasanın amacı yanlıú uygulamaların devamını
sa÷lamak de÷il, olumsuz sonuçları engellemek.” açıklamasını yaptı.104 Benzer bir yaklaúım
AKP’li Bekir Bozdag tarafından dile getirildi. Kendisi, ceza kanununun amacının sorun teúkil
eden uygulamalara uyum sa÷lamak de÷il, de÷iútirmek olması gerekti÷ini ifade ederek úöyle
devam etti:
“Hukuk dalında çalıúmıú kiúiler oldu÷umuz için önceden uygulamada olan ceza yasasının
sorunlarını yaúamıú, görmüútük. Hepimiz, o yasanın bir takım yanlıúın devamına yol açtı÷ını
tecrübe etmiútik. Tecavüze u÷ramıú bir kadının tecavüzcüsüyle evlenmesi adalete uymaz”105

Dokuz aylık çalıúma sonunda taslak hemen hemen baútan yazılmıú kadar de÷iúti. Kanunun
amacının kiúi hak ve özgürlüklerini korumak oldu÷unu da belirten birinci maddeden
baúlayarak köklü de÷iúiklikler yapıldı.
Adalet Komisyonu’na 30 Haziran 2004 günü tasla÷ın yeni hali gönderildikten sonra 14
Temmuz’a kadar görüúüldü; az sayıda de÷iúiklik yapıldı, genel kurula gönderildi ve 26 Eylül
2004 tarihinde kabul edildi.
Gerçekleúen hadise Türk toplumu için hukuki ve felsefi bir devrimdi. Akademisyen ve
feminist Yakın Ertürk’e göre “Ceza Yasası’nın mantı÷ı tamamen de÷iúti.”106 Bir baúka yorum
ise bunun Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluúundan beri cinsellik konusunda yaúanan en yo÷un
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- 19 görüú alıúveriúi olarak nitelendirdi.”107 Adalet Bakanı, milletvekillerine konuúmasında
de÷iúimi úu sözleriyle betimledi:
Türkiye sessiz ve derinden bir zihniyet de÷iúimini yaúıyor. Bu zihniyet de÷iúiminin önemli
bölümünü de Ceza Kanunu yansıtıyor."108

Kadınlar ve kadınların cinsel özgürlükleri konusunda yaklaúık 35 madde de÷iúikli÷e u÷radı.
Edep, töre, ırz, namus, ahlak, ayıp, edebe aykırı davranıú gibi tanımsız ve mu÷lâk olan erkek
egemen kavramlar Kanun’dan çıkarıldı. Yeni Ceza Kanunu’nda cinsel suçlar birey hakları
olarak ele alınıyordı –kamu ahlakına, aileye veya topluma karúı suçlar kapsamında de÷il.
Kanun, evlilik içi tecavüzü suç olarak kabul ediyor, namus cinayeti vakalarında ceza indirimi
kullanılmasını engelliyor, bakire olmayan veya evli olmayan kadınlara karúı farklı ceza
uygulamasını kaldırıyor, iúyerinde cinsel tacizi suç olarak tanımlıyor ve kolluk güçleri
tarafından cinsel suçlar sözkonusu olunca cezada a÷ırlaútırıcı neden kabul ediliyor. Çocuklara
yönelik cinsel istismara iliúkin düzenlemelerde çocu÷un rızası kavramı kaldırıldı.109
Bütün bunlar sadece kadının hukuki statüsünde bir devrim de÷ildi; aynı zamanda Türkiye’nin
demokratik iúleyiúlerindeki köklü de÷iúikliklerin de iúaretiydi. Süreç baútan sonra oldukça
saydam bir úekilde, yo÷un tartıúma ve toplumun birçok kesiminin görüúü duyularak
ilerlemiúti.
“Bu, Türkiye için bir dönüm noktasıydı; daha önce parlamento bir yasa tasarısı için halka
baúvurmamıútı.”110

Dikkate de÷er bir baúka önemli açı ise, bu hassas reformlara AKP ve CHP arasında uzlaúma
ile varılmıú olması. Eylül 2004’de Adalet Bakanının Meclise bu konuda yaptı÷ı açıklama bu
gerçe÷i yansıtıyor: “"ùu tasarı, yarım yüzyıllık çokpartili hayatımız içerisinde, belki de ilk
defa Parlamentonun kendisinin yaptı÷ı bir tasarıdır; bunu, kimsenin gözardı etmemesi
lazım."111 Mecliste yürütülen siyasetin geleneksel olan çatıúmacı olan tabiatındaki bu
dönüúümü “belki de bu meclisin en önemli baúarısı” olarak nitelendiriyordu.
Yeni Ceza Kanunun itibarı Baúbakan Erdo÷an’ın son aúamada evlilik dıúı iliúkinin suç
sayılmasına yönelik giriúimi ile zedelendi. Yabancı basında bu giriúim, øslami aile yasasına
dönüú çabası úeklinde yorumlandı; gerçekte 1926’dan 1996’ya kadar varolan hukuki
düzenlemeye dönüú olacaktı (hatta kadınlar için 1998’de ancak evlilik dıúı iliúki suç olmaktan
çıkarıldı). Bu yalnızca øslamcı komplo olarak da yorumlanamaz: kadın kuruluúları CHP’nin
Baúbakanın a÷zından çıkan bu öneriyi baúta destekledi÷ini görünce úaúkınlık geçirdiler.112 Bu
giriúim, reformu bu noktaya getiren ve Adalet Bakanının övgüyle sözetmiú oldu÷u uzlaúmacı
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Pınar ølkkaracan, Re/Constructing Sexuality: Re/Forming the Penal Code in Turkey[Cinsiyeti Yeniden
Tanımlamak: Türkiye’de Ceza Yasasını Yeniden Yapılandırmak], s. 1.
Cemil Çiçek, Adalet Bakanı, TBMM Adalet Komisyonu TCK Tasarısının Tümü Üzerindeki
Görüúmeler, s. 52: http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/web_basin_aciklamalari.aciklama?p1=7247
Turkish Civil and Penal Code Reforms From a Gender Perspective: The Success of Two Nationwide
Campaigns, [Türk Medeni ve Ceza Kanunu Reformu’na Cinsiyet Perspektifinden Bakıú: Ülke Çapında
øki Kapmayanın Baúarısı] WWHR, www.wwhr.org/images/CivilandPenalCodeReforms.pdf, s 14.
Adem Sözüer, Reform of the Turkish Criminal Law [Türk Ceza Hukuku Reformu], Hukuki
Perspektifler Dergisi, s. 212.
Genel Kurulda Ceza Yasa Tasarısı Görüúmesi, 14 Eylül 2004.
Pınar ølkkaracan, Re/Constructing Sexuality: Re/Forming the Penal Code in Turkey [Cinsiyeti Yeniden
Tanımlamak: Türkiye’de Ceza Yasasını Yeniden Yapılandırmak], s. 28’de CHP’nin öncelikle getirilen
de÷iúikli÷e destek verdi÷i ve kadın gruplarının kızgın eleútirileri sonucu tam anlamıyla bir U dönüúü
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- 20 niteli÷ine de ters düúmüú oldu. Üstüne üstük baúarısız bir giriúim olmuú oldu. Türkiye ve
Avrupa’da yükselen sesler, sert tepkileri de beraberinde getirdi ve Baúbakanın yasa önerisinin
geri çekilmesine sebep oldu. Bu olay tabıatıyla a÷ızlarda biraz buruk bir tat bıraktı.
Yine de, 2004 Ceza Yasası kadın hareketinin, hükümetin ve muhalefetin son derece önemli
bir baúarısını teúkil ediyor. 1920’lerde gerçekleútirilen reformların aksine bu yasa mecliste
yaúanan sürece dahil olan yo÷un fikir alıúveriúi, sivil toplum katılımı ve medyanın takibi
altında geçirildi. Bu sadece Türk kadınları için de÷il, Türkiye demokrasisi için de bir zaferdir.
Yeni Ceza Kanunu ile Türkiye’deki kanuni çerçeve ataerkil-sonrası devreye ilk adımlarını
atıyor.
IV.

GERÇEK DEöøùøM VAR MI?

Kanun, toplumsal de÷iúim için önemli bir araç ama sihirli de÷nek de÷il. Vatandaúların yeni
yasal çerçeveden yararlanmalarını olanaklı kılmak ve farkındalı÷ı arttırmak için yeterli
kayna÷a sahip resmi giriúimler gerekli. Bunlar olunca bile, kanunun etkilerinin tüm toplum
nezdinde hissetilmesi uzun yıllar alabiliyor.
ESI, araútırma sırasında 2005’e ait Emniyet istatistiklerinde suçların tanımının yeni yasaya
uyarlanmadı÷ının örneklerine rastladı; suç verilerinde “evlenme vaadiyle kızlık bozma” gibi
artık suç sayılmayan durumların listelere eklenmesi gibi.
Güneydo÷u Anadolu’da ailesinden úiddet gören kadınların, acil yardım baúvuruları olmasına
ra÷men bazen mahkemelerin aylarca hükme varmadı÷ını gözlemledik. Ülkenin birçok yerinde
yeni kanunların içeri÷i ve uygulaması konusunda yeterli bilince sahip olmayan hâkimler ve
savcılar var.113
Peki, Türkiye cinsiyet eúitli÷i konusunda gerçekten ne kadar ilerlemiú sayılır? Raporun bu
bölümü hükümetin bazı giriúimlerine ve Türk toplumunun farklı kesimleri üzerinde bu
giriúimlerin etkisini inceliyor. Yasal de÷iúiklerin uzun bir yolun ancak ilk adımını oluúturdu÷u
netçe görülüyor. Bu bölüm ayrıca Türkiye’deki karar alıcıların karúı karúıya oldu÷u en önemli
güçlüklerden birine dikkat çekiyor: Avrupa’nın en büyük ülkelerinden olan Türkiye
demokrasisinin post-modern yaúamdan feodal nitelikli aúiret yaúamına kadar çok çeúitli
kültürel birikim ve hayat tarzını barındırması.

A.

Van’ın Kadınları

1.

Songül’ün Hikayesi

30 Ekim 2006 günü 22 yaúındaki Songul A., Van’da Özalp ilçesindeki bir köyden abisiyle
birlikte bir avukatla görüúmek için yola çıktı. Kırsal alanlarda yaúayan yüzbinlerce kız gibi
Songül’ü, ailesi do÷unca kayıt altına almamıútı. Songül’ün varlı÷ı devlet tarafından resmen
bilinmiyordu. Okula gitmemiúti, okuması yazması yoktu.114
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Diyarbakır Barosu Kadın Komisyonu’ndan Ramziye Tanrıkulu ile ESI Röportajı, Mayıs 2006.
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Songül, kocası Mehmet mevsimlik iú için bölgeden ayrıldı÷ı zaman komúusu Mehmet
tarafından tecavüze u÷ramıútı. Kocasının bir akrabası olan Bahattin, olayı duyunca Songül’ü
iki gün ahıra ba÷layıp iúkence etmiúti. Sıklıkla görüldü÷ü gibi kadın tarafı kocasının namusu
lekelendi÷i için ma÷dur de÷il suçlu sayılıyordu.
Namus meselelerinin çözümü için kullanılan geleneksel yöntemlerin biri devreye sokulmuú,
‘adalet’ tesis etmek ve aúiretlerarası olası kan davası engellemek için bir ihtiyarlar meclisi
toplanmıútı. Bölgenin genelinde oldu÷u gibi Özalp’ın da sosyal yapısının merkezinde aúiret
düzeni oldu÷undan, önem verilen mevzu, Songül’ün kocası Mehmet ve ailesinin namusunun
nasıl temizlenece÷iydi. Hemen toplanan heyet, uygun çözümün Songül’ün evlili÷inin
sonlandırılması ve tecavüz edenin 16 yaúındaki kızının Mehmet’e karúılık olarak “verilmesi”
oldu÷una kanaat getirmiúti.
Songül bunun üzerine babasının evine, Günyüzü köyüne gönderilmiúti. Fakat Songül
tecavüzün sonucunda hamile kalmıú ve köyde insanlar konuúmaya baúlamıútı ve bu Songül’ün
hayatinı tehlikeye atıyordu. A÷abeyisi bu yüzden Songül’ü Özalp’te ailenin tanıdı÷ı bir
avukata götürmeye karar vermiúti.
Avukat ile birlikte Özalp’teki savcıya gidildi. Songül, tecavüz sonucu hamileli÷ini ve aile
namusunun temizlenmesine yönelik giriúim olabilece÷ini anlattı. Savcı, jandarmadan
Hüseyin’in ve Songül’e kötü muamele yapmıú olan Bahattin’in sorgulama için getirilmesini
talep etti. Fakat Songül’ü koruma altına alaca÷ına ailesini kendisine zarar vermemeleri
yolunda uyararak genç kadını babaevine geri gönderdi.
Savcı, Türkiye’nin batısından, Afyon’dandı ve Özalp’a yeni tayin olmuútu. Songül’ün
avukatına göre, baúka bölgelerden olan devlet görevlileri ço÷u kez yerel aúiret yapısı ve
geleneklerini anlamıyorlardı. Avukat, ayrıca kendisinin arkasında kuvvetli bir aúiret olmasa
Songül’ün vakasını alamayabilecegini belirtti.115 Suçlanan kiúilerin mensubu oldu÷u aúiretten
karúı tarafın avukatına tehdit yöneltilebiliyor ve baúka sorunlarla karúılaúılıyor.
Van’da kadınlarla ilgili konularda faal olarak çalıúma yapan Zozan Özgökçe, Songül’un
baúına gelenleri medya aracılı÷ıyla duydu ve hemen endiúeye kapıldı. Bir ay kadar önce
Van’ın baúka bir köyünden gelen ve evlilik dıúı çocuk do÷uran bir genç kadını bir savcı,
uyarılara ra÷men koruma altına almayınca, kadın, dört gün içinde a÷ebeyisi tarafından
öldürülmüútü. Bu olayda da savcı, ailesinin kızlarına zarar vermeyecekleri sözüne güvenerek
kızı babaevine iade etmiúti.116
Songül’ün de hayatının tehlikede olabilece÷inden endiúe duyarak Özgökçe, Van’daki yetkili
kurumlara yöneldi. øl sosyal hizmetleri ve kolluk kuvvetlerini aradı, “ancak savcının
talimatıyla devreye girebilecekleri” yanıtını aldı. Pazar günüydü; Cumhuriyet Savcısına da,
valiye de ulaúamıyordu. Son çare olarak yakın zaman önce bölgede töre cinayetleri konusunda
bir belgesel üzerinde çalıúmıú olan gazeteci Fatih Çekirge’yi aradı. Çekirge aynı akúam
Habertürk’te canlı yayın programına katılaca÷ını söyledi ve konuyu gündeme getirmeye söz
verdi. Nitekim sözünü yerine getirdi. Provokatif sözlerle Van Valisi’nden yardım istedi:
“Görelim bakalım devlet gerçekten de var mıymıú!” gibi bir ifadeyle meseleyi dile getirdi.
Hemen sonuç alındı. Jandarma derhal olay yerine gitti ve hem Songül’ü hem de karúılık
115
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Necip Ba÷atur ile ESI’nin Telefonda Röportajı, Nisan 2007.
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- 22 olarak Songül’ün kocasına verilen genç kızı ailelerinin yanından uzaklaútırarak korumaya
aldı.117
Her iki kadın úimdi baúka bir ilde koruma altında. Hüseyin ve Mehmet’in tecavüzden davası
sürüyor, rızasını almadan genç bir kadını evlendirdikleri için ihtiyar heyetine karúı da davalar
açıldı.118
Songul’ün baúına gelen dramatik olaylar münferit vakalar de÷il. Emniyet verilerine göre
Türkiye’de 2000 ile 2005 yılları arasında 1,091 namus cinayeti gerçekleúti. Bu sayıya yalnız
Türkiye geneli polis sorumluluk bölgesinde olanlar dahil. Meclis Töre Cinayetleri’ni
Araútırma Komisyonu’nu raporu, 2005’de “kadına yönelik úiddet alanında veri tabanı
oluúturulmadı÷ını”, “bulguların birbiri ile uyumu, karúılaútırılabilirli÷inin sa÷lanmadı÷ını ve
“østatistiki veri üretiminde boúluklar bulundu÷unu” kabul ediyor.119

2.

“Bakalım Devlet Gerçekten Var mı!”

Van’daki birçok kadın için úiddet güncel yaúamın bir parçası. Anketlerde kadınların yüzde
82’sinin ‘sıklıkla’ veya ‘çok sık’ úiddete maruz kaldı÷ı bulgusu ortaya çıkıyor. Kadınların
yüzde 53’ü kocalarından úiddet, yüzde 30’u kaynanalarından úiddet gördüklerini söylüyor.120
Aile içi úiddeti evden izinsiz çıkmak, cinsel birlikteli÷i reddetmek veya eve geç kalmak gibi
sebepler tetikliyor.121
Van’da kadına yönelik úiddetin yüksek oranını anlamak için çevredeki kültürel, sosyoekonomik ve siyasi koúullara da bakmak lazım. Anadolu’nun en do÷usunda, øran sınırında
yer alan Van, Türkiye’nin en fakir illerinden biri. Türk Silahlı Kuvvetleri ile terrörist PKK
örgütü arasında Güneydo÷u’da 80li yıllardan beri silahlı çatıúmalar sonucu yerinden edinilen
insanlar arasından yo÷un göç alan Van’da muazzam sosyal ve ekonomik de÷iúim yaúandı. Bu
süreçte Van’ın nufüsü yaklaúık dörtte bir arttı. Bu ba÷lamda, kentsel yerleúim birimlerinde
bile köy yaúam tarzı devam ediyor. Topraklarından kopup gelenler yaúamlarını düzensiz
mevsimlik çalıúma ile idame ettiriyor. 1998’de kurulan organize sanayi bölgesinde faal 27
iúyeri var – di÷er 73 alan ya boú ya da inúaat altında. 1 milyondan fazla kiúinin yaúadı÷ı bu
ilde sanayide çalıúan sayısı 7000’in altında. Kiúi baúına gelir ayda sadece 55 dolar. Bütün
sosyo-ekonomik kalkınma ölçütlerine göre Van, Türkiye’de yoksulluk listelerinin en
baúlarında kalıyor.122
Bu derece fakirlik karúısında toplumsal koruma ve kontrol mekanizması görevini geniú aileler
üstleniyor. Van’da, ortalama hanehalkı 7.4 kiúiden oluúuyor. Kadınların ço÷u evde çocuklara
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- 23 ve yaúlılara bakmak ve eviúi yapmak durumunda kalıyor. Kızlar erken yaúta evleniyor –
yaklaúık yarısı 16 ile 20 yaú arasında123– ve ço÷u kez aile ba÷ı olan biriyle evlendiriliyor.
øldeki erkeklerin yüzde 16’sı ve kadınların yaklaúık yarısı okuma yazma bilmiyor. Van’da
üniversite var; ama ilkokulu bitiren ö÷rencilerin sadece üçte biri okumaya devam ediyor. Bu
unsurlara bir de geçinmeye yönelik tarımın yaygınlı÷ı, yakın zaman önce aniden yaúanan
úehirleúme, düúük gelir, büyük aile, zayıf e÷itim eklenince ortaya derin bir muhafazakârlık
tablosu çıkıyor. Bu ortamda hem kadınlar hem de erkekler kadının yeri ve erke÷in namusuyla
ilgili geleneksel görüúlere tutunuyor.
Fakat Van’da bile Songül’ün öyküsünde oldu÷u gibi bazı de÷iúim örnekleri filizleniyor..
Zozan Özgökçe gibi bir sivil toplum temsilcisinin etkili olabilmesi nispeten yeni bir geliúme.
Özgökçe ile beraber 6 kadın aile içi úiddete maruz kadınlara yardım etmek amacıyla 9 Nisan
2004’de, VAKAD’ı (Van Kadın Derne÷i) kurdu. 10 çalıúan ve 30 gönüllü ile e÷itim veriyor,
kılavuzluk yapıyorlar. Amaçları arasında Kürt kadınların devlet kurumlarına baúvurma
çekincelerini gidermek de var (çünkü bölgedeki birçok Kürt kadın Türkçe bilmiyor). WWHR
tarafından yapılan bir çalıúma Do÷u Anadolu’da kadınların yüzde 57’sinin aile içi úiddete
maruz kaldı÷ını fakat sadece yüzde 1.2’sinin polise baúvurdu÷unu ve sadece yüzde 0.2’sinin
dava açtı÷ını ortaya çıkarıyor.124
Van’da bu gibi iúler yapan tek kurum da VAKAD de÷il. Van’ın merkezinde açılan ilk kadın
STK’sı olan Yakakop, kadınlar için sa÷lık üzerine seminerler ve çeúitli beceriler kazandıran
e÷itimler düzenliyor. “Benim ailemde benden evvel hiçbir kadın yanında erkek olmadan
evden çıkmazdı” diye hatırlıyor Gülmay Ertünen.125 Ertünen, úimdi Yakakop’un baúında.
Yakakop küçük bir Dünya Bankası hibesi ile yola çıkmıútı. Aylar boyunca kocalar eúlerinin
e÷itimlere katılmasına izin vermedi. Fakat sonunda imamın da yardımıyla Yakakop’un
zararlı olmadı÷ına ikna oldular.
Bu gibi çalıúmalar için siyasi hava da zorluk yaratıyor. Zozan Özgökçe, Kürtlerin kültürü ve
yaúamına özgü tecrübe edilen sıkıntıları dile getirdi÷inde, østanbul ve Ankara’daki bazı kadın
kuruluúlarının karúı çıktı÷ını açıklıyor. “Bana ma÷duriyet hierarúisi yaratmamamı, hepimizin
kadın olarak sorun yaúadı÷ımızı ve sorunlarımızı tek sesle ifade etmemiz gerekti÷ini
söylüyorlar”126 Öte yandan VAKAD, özellikle Avrupa Birli÷i gibi uluslararası kurumlardan
destek aldı÷ı için, kimi zaman misyoner olmakla veya yabancıların çıkarlarına hizmet etmekle
suçlanıyor. Mesela, CEDAW’nun NewYork’daki toplantısından dönerken baúka STKların
broúürlerini ve kitaplarını taúıyan Özgökçe’nin, Van’a bavulunda Incil getirdi÷i iddia edildi.
Muhafazakâr çevreler ise onu aile ba÷larını zayıflatmakla veya köylerinin Türkiye’deki
itibarına zarar vermekle suçluyor. Bazen yardım etti÷i kadınların ailelerinden de tehdit alıyor.
Resmi kurumların Songül vakasına tepkisi de de÷iúim göstergesi çünkü yasal ve kurumsal
reformların yerel düzeye intikal etmesinin ne kadar uzun sürebilece÷ine ıúık tutuyor.
1998 senesinde yürürlü÷e giren aile içi úiddet üzerine 4320 Sayılı Kanun savcıların koruma
tedbiri almasına olanak sa÷lıyor. Evde kalmasında sakınca olan kadınlar için sı÷ınma evi
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- 24 olana÷ı bulunuyor.127 Bu uygulama yeni yeni kadınların hayatını etkiliyor. Songül’ün
avukatının dedi÷i gibi:
“Koruma tedbiri buralarda uygulanan bir yöntem de÷il. ..Bu davayı kaybedersem bile bir
baúarı sözkonusu olacak. Çevredeki herkes böyle durumlarda kadınların korumaya
alınabilece÷ini ö÷rendi.”128

Kırsal kadınlardan baúvuru nadir gerçekleúiyor çünkü bilgi almıyorlar ve ulaúım sorunu
yaúanıyor. Savcılar ço÷u kez erke÷in evden uzaklaútırılması gibi tedbirler almaya çekiniyor
zira bu úiddetin daha sonra artmasına sebep olabiliyor. Aúiretlerin gayriresmi gücü de
yadsınamaz. Aileyi Koruma Kanunu’nun sadece imam nikâhı ile evli olan çiftler –ki bazı
tahminlere göre bu, “evlilik”lerin yüzde 20’sine varan bir oran– için geçerli olması, bu
kanunun gerekip gerekmedi÷ine dair soru iúaretleri ortaya çıkarıyor. WWHR’un bulgularına
göre 1996 yılında kadınların yüzde 11’i çokeúli bir aile yapısı paylaúıyorlar – ki bu 1926’dan
beri yasak.129 Resmi olmayan evlilikler mahkeme tarafından tanınmadı÷ı için bu kadınların
ço÷u için yeni kanunlar bir anlam ifade etmiyor.
Di÷er sorunlar, devlet kurumları arasında zayıf koordinasyon ve uygun bir sı÷ınma evinin
yoklu÷uydu. ùimdi bir sı÷ınma evi kuruluyor. Valilik kadınlara karúı úiddetle mücadele için
kurumlararası iúbirli÷ini güçlendirmek amaçli bir izleme komitesi kurdu.130 Ayrıca Eylül
2005’de Van’ın ilk Aile Mahkemesi kuruldu.
Bu giriúimler merkezi hükumetten gelen bazı talimatların da bir sonucu. 2006 yazında
Baúbakan imzalı bir genelge “Kadın ve çocuklara karúı úiddeti önleyici, töre ve namus
cinayetlerini engelleyici önlemler alınmalıdır” ifadesini içeriyordu. Bu genelge Mayıs
2005’de kurulan ve AKP milletvekili Fatma ùahin tarafından baúkanlı÷ı yürütülen 12 kiúilik
bir meclis komisyonunun sonuçlarına dayanıyordu. Komisyonun raporu ulusal bir kadın
statüsü ve úiddetle mücadele için bir ulusal stratejinin gereklili÷ine iúaret ediyor ve cinsiyet
eúitli÷inin sa÷lanması için pozitif ayrımcılı÷ın gerekli oldu÷unu ifade ediyor.131 Bu
girisimlerin Van gibi bir yerde bir fark yaratması için daha çok gayret sarfedilmesi gerekecek.

B.

Kadıköy’ün Kadınları

Anadolu’nun di÷er ucunda, Van’dan co÷rafi, kültürel ve ekonomik açıdan çok uzak olan,
østanbul’un en zengin ilçelerinden biri Kadıköy bulunuyor. Bu ilçe, ülkenin yönetici sınıfının
en gözde yerleri arasında. Ba÷dat Caddesi boyunca varlıklı müúterileri çekmek için rekabet
eden uluslararası markalar, Marmara denizi sahilinde lüks yelken kulüpleri, birbirinden
úatafatlı kafeler ve bu kafeleri dolduran genç profesyoneller bulunuyor. Van dünyadan
soyutlanmıú bir izlenim yaratıyorsa, Kadıköy, bu görüntünün tam tersi, bir ulaúım merkezi
olarak karúımıza çıkıyor ve gemiyle, trenle, otobüsle Türkiye’nin her köúesine ba÷lanıyor.
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Bu kanun aile içi úiddete karúı birçok koruyucu ve önleyici kıstası bir araya getiriyor. Yargıç, úiddete
baúvuran kiúiye alkol kullanımından men etmeden belirli bir süreli÷ine evi terketmeye kadar uzanan
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- 25 Alternatif müzi÷in yaúam tarzları ve Fenerbahçe futbol kulübüne ev sahipli÷i yapan
Kadıköy’ün nüfusu 660,000 ve bu rakam bazı AB üye ülkelerinden bile fazla. Bu ayrıcalı÷ın
farkında olan Belediye’nin sloganı da bir o kadar renkli: ‘Kadıköy’de yaúamak bir
ayrıcalıktır.”
Peki, 2007 senesinde Kadıköy’de kadınlar nasıl yaúıyor? Kadıköy’de oturanların yüzde 95’i
okuryazar, beúte biri üniversite mezunu. Kadınların iúgücüne katılımı her geçen gün artıyor ve
daha fazla kadın idari konumlarda yer buluyor, yöneticilik yapıyor. Kadınların ço÷u evlili÷i
ve çocuk sahibi olmayı geciktiriyor, bu sebeple ortalama aile sadece 2.4 kiúiden oluúuyor.
Avrupa’daki de÷iúimi yakından takip eden Kadıköylü kadınlar, senelerdir Türkiye’deki kadın
hareketinin öncüleri arasında yer alıyor, birçok gönüllü kurum kuruyor. Kadıköy Belediye
Baúkan Yardımcısı ønci Beúpınar durumu úöyle izah ediyor:
“Kadıköy, kadınlara toplumsal konumlarını sorgulama imkanı sa÷ladı. Kadınlar bazı soruları
yöneltebilmek için ihtiyaçları olan para ve zamana zaten sahipti. Ayrıca dıú dünya ile temasa
geçmeleri için gerekli yabancı dil ve farklı kültürlere da sahip insanlar Kadıköylü kadınlar.
Yurtdıúındaki kadın dernekleri ile uzun zamandır yakın temas var. Yurtdıúındaki toplantılara
katılanların dönüúünü, gördüklerini ve kadın konusu üzerindeki farklı yaklaúımları bizimle
paylaúmasını dört gözle beklerdik. Zaman, para ve kültür… bunlar tarifteki üç malzeme.”132

Hem 1994’den beri CHP yönetimindeki belediye hem de özel sektör, orta sınıf ailelerin artan
parasal gücü ve taleplerine hızla uyum sa÷ladı. ølk çoçuk bakım kurumu 1989/90 yılında
kuruldu. ùimdilerde ise yaklaúık 5 kreú ve 38 özel anaokulu var.133 Önce, yaúlıların
profesyonel bakıcı kurumlara yerleútirilmesine toplumda olumsuz bakılıyordu fakat bu
yaklaúım zamanla zayıflamaya baúladı (kimileri bu geliúmeyi yine de batı dünyası
de÷erlerinin davetsiz yayılımı olarak algılayabiliyor).134 Günümüz Kadıköy’ünde yaúlılar için
17 huzur evi var (5’i devlet, 12’si özel). Bir baúka tartıúmalı toplumsal geliúme ise boúanma
oranının, hala oldukça düúük de olsa, artmaya baúlaması.135 Kadıköy’de AB etkisi ile
gerçekleúen reformlar çerçevesinde Ocak 2003’den itibaren açılmıú beú aile mahkemesi var.
Bu mahkemeler Türkiye’nin baúka yerlerindekilere nazaran oldukça donanımlı;
mahkemelerde psikolog, sosyal hizmet uzmanları, pedagog mevcut. Ülkedeki 157 aile
mahkemesinin ço÷u henüz bu denli donanımlı bir kadroyu bünyesinde barındırmıyor.136
Orta sınıf mensup kadının güçlenmesi, Kadıköy’ün öyküsünün sadece bir yüzü. Van’da
oldu÷u gibi nüfusun son onyıllarda patlama yaúadı÷ı bir ilçe Kadıköy. 1970 yılında 241,000
olan nüfus, 2000 senesinde 660,000’e dayandı. Nüfustaki artıú, büyük oranda úehirleúmenin
ürünüydü; bakacak olursak úu anda Kadıköy’de oturanların yüzde 60’ı østanbul dıúında
do÷anlardan oluúuyor. Fakir göçmenler E5 karayolu boyunca uzanan gecekondu
mahallelerinde yaúıyor ve Kadıköy nüfusunun yaklaúık yüzde 10’unu oluúturuyor.137 Bu
mahallelerde yaúayan kadınlar geniú oranda okur yazar olmayan, iú bulma olana÷ı düúük ve
sosyal yardıma ba÷ımlı kadınlar olarak birçok sorunla karúı karúıya kalıyorlar. Peki, maddi
imkanları nispeten çok olan bir belediye bu sorunlarla nasıl baúa çıkıyor?
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- 26 Kadıköy’ün Belediye Baúkan Yardımcılarından ønci Beúpınar’ın yaúamı Kadıköylü kadınlar
arasında yaygın olan bazı özellikleri simgeler nitelikte.. Bir yandan ofisinin köúesinde bir
grup kadın kültürel bir proje tasarlıyor, di÷er yandan telefonu mütemadiyen çalıyor. Ofis
kapısının ardında bir ekip, uzun bir sıra oluúturmuú insanlara destek olmaya, ihtiyaçlarına
yanıt vermeye çalıúıyor.
Beúpınar’ın yaúamına bakarak bir nesilde østanbul’daki kadınların imkânlarının ne kadar
arttı÷ını anlamak mümkün. Eski bir østanbul ailesinin en büyük kızı olarak babasının teúviki
ile Beúpınar, Ankara’da ekonomi üzerine üniversite e÷itimini almaya gitti. Eylemlere
katılımından dolayı okuldan uzaklaútırıldı, østanbul’a döndü. 1973 ve 1975’de olmak üzere iki
kız çocu÷u dünyaya getirdi. Önceleri kaynanası çocuk bakımında yardımcı oldu fakat 1976
yılında vefat edince Beúpınar’ın çalıúma imkânı da ortadan kalktı. 1977 yılında aldı÷ı iú
teklifini bu sebeple de÷erlendiremedi. Belediye’nin ilk anaokulu 1989 yılında açıldı.
Beúpınar, 1994 senesinden beri özellikle kırsal yaúamdan gelip Kadıköy’e yerleúenlere hizmet
vermeyi amaçlayan Aile Danıúma Merkezlerinin kurulamasında etkin rol oynadı. Bu
merkezler dar gelirli ailelerdeki kadınlara sa÷lık hizmeti veriyor ve kent yaúamına
katılmalarına imkân sa÷layacak meslek e÷itimleri düzenliyor. Bugün Kadıköy’de bu
merkezlerden 10 tane var, ayrıca iki Meslek E÷itim Merkezi bulunuyor.138 Aile Danıúma
Merkezleri, sahadaki varlıkları sayesinde ihtiyaç içinde olan kadın ve çocukların tespit
edilmesi konusunda rol oynuyor, belediyenin yardımlarının yönlendirilmesine önayak
oluyorlar.
Belediye sınırları içindeki sakin bir sokakta, Kadıköy’ün dinamik belediye baúkan
yardımcısının bir baúka giriúiminin sonucunu bulabilirsiniz. 2001’de bir kadın, Beúpınar’dan
koruma talep etti. Birkaç gün sonra Beúpınar bu kadının balta ile kocası tarafından
öldürüldü÷ünü duydu. øki uykusuz geceden sonra Beúpınar tehdit altındaki kadınların
sı÷ınabilece÷i bir yapının kuruluúu için çalıúmalar baúlattı. Dünya Bankası kaynaklı olarak
devletten destek alındı, kaymakamlık üzerinden sı÷ınma evindeki personel maaúı karúılandı.
Hemúire, psikolog, yarı zamanlı doktor, yönetici istihdam edildi. Bugün Kadıköy Belediyesi,
sı÷ınma evi binasının kirasını karúılıyor ve pek çok ayni yardım sa÷lıyor. 15 yatakla baúlayan
kapasite her sene artıyor. Son üç yılda 437 kadını ve 269 çocu÷u barındıran sı÷ınma evi
büyüyünce yeni bir yere geçti, úu anda iki mekâna sahip.139
Kadıköy’deki yerel CHP idaresi, görev süresince gerçekleútirdi÷i hizmetlerle Türkiye’de bir
standart oluúturdu. BM’ye göre her 10,000lik nüfus için bir yataklık sı÷ınma evi kapasitesi
olması gerekiyor. 660,000 kiúilik Kadıköy’de 75 yatak kapasiteli sı÷ınma evinin oluúu bu
hedefin yakalandı÷ı anlamına geliyor. Fakat Türkiye geneline bakacak olursak, her 144,000
kiúi için bir sı÷ınma evi yata÷ı bulunuyor.140 Türkiye’deki belediyelerin ço÷u, 2003 yasasında
belirtirlmesine ragmen, kadınlar için sı÷ınma evi açmayı öncelik haline getirmiyor.
Kadıköy’de yaúanan refah ve modern yaúam tarzına bakınca bu denli farklar barındıran bir
ülkede bu kadar merkezileúmiú idari yapılarla hizmet sa÷lamanın zorlukları akla geliyor. Bir
yanda Kadıköy’deki meslek sahibi baúarılı kadınlar, öte yandan Van’da okuması yazması
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- 27 olmayan kadınlar. Türk demokrasi, bu iki kesimin seslerinin duyulmasını sa÷layabilmeli,
temsil edilmelerine olanak sa÷lamalı.

C.

Türkiye’de Cinsiyet Eúitsizli÷i

Cinsiyet temelli eúitsizliklerin ölçümü kolay de÷ildir, fakat bir takım uluslararası kurumlar bu
konuyu verilerle tanımlamak, sayılara dökmek için modeller geliútiriyorlar. Bunlardan biri de
dünya nufüsünün yüzde 90’ını kapsayan 115 ülkenin de÷erlendirildi÷i Dünya Ekonomik
Forumu.141 Bu çalıúmanın vardı÷ı sonuç Türkiye için çarpıcı bir uyarı niteli÷inde: Türkiye
Bahreyn, Cezayir, Etyopya gibi ülkelerden sonra, 105. sırada yer alıyor. En kötü durumdaki
AB ülkesi olan Kıbrıs ise 83. sırada yer almakta. Bu üzücü sıralamanın arkasında yatan sebep
nedir, ve bu sıralama Türkiye’deki kadınların gerçek durumunu yanıstıyor mu?

Tablo 2: Küresel Cinsiyet Farklılıkları Endeksi, 2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
[…]

øsveç
Norveç
Finlandiya
øzlanda
Almanya
Filipinler
Yeni Zelanda
Danimarka
Büyük Britanya
ørlanda
øspanya

[…]
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
[…]

Cezayir
Hindistan
Mali
Etiyopya
Birleúik Arap Emirlikleri
Bahreyn
Kamerun
Burkina Faso
Türkiye

Bu de÷erlendirme dört farklı alanı içeriyor: øúgücüne katılım, e÷itim seviyesi, sa÷lık, ve siyasi
güç. Türkiye’nin zayıf konumunu de÷erlendirmek için iki farklı Avrupa ülkesinin detaylı
rakamları ile karúılaútırmakta fayda var: øspanya (sıralamada 11.) ve Bulgaristan (37.).
Türkiye yüksek ö÷renim konusunda düúük puanlara sahip bir ülke. Siyasete katılım
konusunda da kadınların durumu oldukça kötü. Çalıúmanın ulusal düzeyde siyasete katılımı
ele alması aslında Türkiye’de kadınların siyasete katılımını yerel siyasetin dahil oldu÷u
çalıúmalara nispeten daha iyi gösteriyor. Belediyelere göz atacak olursak Türkiye’deki 3234
belediye baúkanının sadece 18’inin, yani yüzde 0.56’sının kadın oldu÷unu görürüz – ki bu
konuda Avrupa ortalaması yüzde 20. Yine de, en çarpıcı rakamlar kadınların iúgücüne
katılımı alanında.
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http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2006.pdf, s. 3.
www.esiweb.org

- 28 Tablo 3: Türkiye’deki Cinsiyet Farkı
øspanya
45 %

Bulgaristan
41 %

Türkiye
28 %

Kıdemli yönetici ve idareciler

30 %

30 %

6%

Meslek sahipleri ve teknik alanda çalıúanlar

47 %

34 %

30 %

ølkokula kayıt oranı

99 %

95 %

87 %

Lise dengi okullara kayıt oranı

99 %

87 %

-

Üniversite ve dengi okullarda kadın oranı

72 %

44 %

24 %

Meclis’te kadın oranı

36 %

22 %

4%

Bakanlar arasında kadın oranı

50 %

24 %

4%

De÷iúken
Kadın iú gücü katılımı

Türkiye’de kadınların iúgücüne katılımı, yüzde 28 ile AB ortalamasının yarısından az. Ama
bu rakam bile gerçe÷i yansıtmak için yeterli de÷il. Gerçekte, çalıúan kadınların yüzde 42’si,
ço÷u tarımda olmak üzere, ücretsiz aile iúçisi.142 Kentsel alanlarda iúgücüne katılım ise sadece
yüzde 18.
øúgücüne katılım rakamları büyük ölçüde ekonominin yapısal özelliklerinden kaynaklanıyor.
Esas olarak tarıma dayalı bir ekonomiden sanayi ve hizmete dayalı bir ekonomiye geçiúte, ilk
olarak kadınların iúgücüne katılımı düúer. Bu de÷iúime Güney Avrupa’da da son onyıllarda
tanık olduk. Kırsal alanlardan göç eden ailelerdeki kadınların yeni ortamlarında üretim için
kullanabilecekleri beceri sınırlı oldu÷u için evde kalırlar. Yeni nesil, kent ortamında daha
fazla imkân ile büyüyecek ve de÷iúim zamanla rakamlara da yansıyacaktır. Ancak úu anki
durum, oldukça dramatik: Türkiye’deki ev kadını sayısı AB-15’in toplam ev kadını sayısının
tam üç katı.143
Demografik veriler bu konuda dönüúümün zor olaca÷ına iúaret ediyor. Nüfus artıúı son
zamanlarda yavaúlamıú olsa bile mutlak sayı yüksek. 2000 ile 2006 arasında nüfus artıúı hızı
yarı yarıya azaldı fakat buna ra÷men aynı dönemde 6,1 milyon kiúilik artıú oldu - bu, yılda 1
milyonluk bir artıú demek.144 Her sene iúgücüne katılan kiúi sayısı, iúgücünden ayrılan kiúi
sayısından çok daha fazla. Bu sebeple “çalıúan yetiúkin oranının úu anki düúük seviyesinde
bile muhafaza edilmesi için net olarak her sene beú milyon ilave iú bulunması lazım”145 Bunun
üzerine bir de cinsiyet farklılıklarının azaltılması için daha da fazla büyüme gerekir:
“Annelerinden ve anneannelerinden daha e÷itimli olan genç Türk kadınları daha yaygın
olarak ev dıúında ücretli iú istiyorlar. 15 milyon Türk kadının çalıúma evresinde olup
çalıúmadı÷ını gözönünde bulundurursak, bu kesimden iú talebinin artmasının iú piyasası
üzerinde zaten varolan baskıyı ne denli arttıraca÷ını tahmin edebiliriz.”146

Türkiye 2001 senesinden beri senede ortalama yüzde 7 ile, ekonomik anlamda hızlı büyüyor
(2006 senesinde büyüme yüzde altı olarak gerçekleúti).147 2006 senesinde yabancı yatırım 15,4
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- 29 milyar Euro (veya 19,2 milyar Dolar) ile rekor seviyelere çıktı.148 Bu bir senelik rakam, 1980
ile 2000 seneleri arasında Türkiye’ye gelen yabancı yatırımın toplamından fazla. 2007’nin ilk
üç ayında yabancı yatırım 6,4 milyar Euro’ya ulaúmıútı bile.149 E÷er Türkiye ekonomisi bu
hızla büyümeye devam ederse daha fazla kadının iúgücüne dahil olması da mümkün olur.
Fakat istihdam konusunda genel resim kadınların çalıúması meselesinin sadece bir yüzü. ølave
bir sorun, Türkiye’de çoçuk ve yaúlıların bakımı için bulunan kurumların yetersizli÷i. Küresel
klasmanda birinci olan øsveç’te 1960’da kadınların yüzde 70’i ev kadınıydı. 1980’lerin baúına
gelindi÷inde ise kadınların yüzde 80’i, iúgücüne katılmıútı.150 Aradaki zamanda yüksek
büyüme oranları yakalanırken, kadınların iúgücüne katılımına imkân sa÷layan birçok tedbir
alınmıútı- ebeveynlik izni ve devlet destekli çocuk bakım kurumları gibi kadının aile ve iúi
dengelemesini kolaylaútıran faktörler devreye sokulmuútu.
Verilere göre Türkiye’de, çalıúan kadınların yüzde 63’ünün altı yaúından küçük çocu÷u
olmamasından da anlaúılaca÷ı gibi, hem çalıúmak hem de anne olmak hala çok zor.151 Çocuk
bakım olanakları çok kısıtlı, hatta yok denilecek kadar az. Mevzuata göre özel sektör olarak
çoçuk bakım hizmeti sa÷layanların SHÇEK tarafından belirlenen en az iki fakir çocu÷u (veya
büyük kurumlar için ö÷rencilerinin yüzde 5’ine tekabul edecek bir sayıdaki fakir çocu÷u)
hizmetlerinden parasız faydalandırma mecburiyeti olsa da Türkiye’nin genelinde bu kurala
dayalı olarak özel anaokulunda hizmet alan sadece 448 çocuk var. Küçük çoçuklar için özel
anaokulları olsa da bunlar birçok ailenin altından kalkabilece÷inden daha masraflı. Yaúlılar
için bakım temin etmek de bir o kadar zor. A÷ustos 2006 itibarıyla Türkiye’deki bütün
huzurevlerinin toplam kapasitesi 18,849 idi.152
Tablo 4: Türkiye’de Kadın ve Erke÷in Ekonomik Durumu153
Çalıúan
Ücret Almayan Aile
Çalıúanı
øúsiz
Ev Kadını
Emekli
Ö÷renci
Hasta/Özürlü

Kadın (yüzde)
12
8

Erkek (yüzde)
67
3

3
69
4
1
2

10
15
3
2

Toplum genelindeki yaklaúım kadınların evde kalmasını teúvik eder nitelikte. Ama bunun
etkisi yapısal ve kurumsal engeller kadar kuvvetli görünmüyor.154 Batı Avrupa’da kadınların
çalıúması konusunda önyargılar iúgücüne daha fazla kiúinin katılmasının gerekli oldu÷u
sanayileúme ve hızlı büyüme dönemlerinde yıkıldı. Benzer bir pragmatik yaklaúım 1915’de
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T.C. Merkez Bankası, http://tcmb.gov.tr/odemedenge/tablo20.pdf.
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Bankası,,
2007
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Ocak
Mart
Ödemeler
Dengesi
Bilançosu,
http://www.tcmb.gov.tr/odemedenge/rapor.html
Margareta Back-Wiklund, The Family and the Welfare State: A Route to De-familialization [Aile ve
Sosyal Devlet: Aile’nin Çözülüúü], Autonomy and Dependence in the Family [Ailede Otonomi ve
Ba÷ımlılık] østanbul, 2002.
Hacettepe Nüfus ve Sa÷lık Anketi 2003.
2000 senesinde Devlet Planlama Teúkilatının yayınladı÷ı Sekizinci 5 yıllık kalkınma planında
sanayileúme ve úehirleúmenin toplumsal etkilerine atıf edilerek uzayan yaúam süresi çerçevesinde
yaúlılar için hizmet veren kurumların gereklili÷ine de÷iniliyor.
TÜIK, Yaúam Kalitesi Anketi, 2003.
Rosemary Crompton, Employment and the Family – The Reconfiguration of Work and Family Life
[østihdam ve Aile – Çalıúma ve Aile Yaúamının Yeniden Düzenlenmesi] ,Contemporary Societies, 2006,
s. 53.
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- 30 Osmanlı yetkililer tarafından da sergilendi. Birinci Dünya Savaúında, erkeklerin ço÷u asker
olunca, yeni bir yasa çıkarıldı: “mecburi hizmet zorunlu kılındı ve kadın iúçi sayısı hızla
arttı.”155 Ülkenin çıkarı u÷runa ataerkil önyargılar bir kenara itildi. Geçmiúte Avrupa’da
oldu÷u gibi Türkiye’de de ekonomik büyüme ve iúgücündeki artan ihtiyaç sonucunda
kadınların iúgücüne katılım oranının artması muhtemel. ùimdi bile Türklerin dörtte üçü
kadınların kariyer sahibi olup yönetici konumlara gelmesini uygun buluyor.156
Bir baúka zorluk ise e÷itim alanında kadın-erkek farklılı÷ının giderilmesi. Teorik olarak
ilkokul okumak hem zorunlu, hem de bedava fakat 2002 senesinde 6–14 yaú arasında yaklaúık
873,000 kız ve 562,000 erkek çocu÷un okula gitmedi÷i tahmin ediliyor.157 Do÷u Anadolu’nun
kırsalında kız çocukları kimi zaman do÷unca aileleri tarafından kaydedilmedi÷i için devlet
onlara uzanamıyor, okula gitmeyenler arasında sayılmıyorlar.
2003 senesinden beri okula gitme oranlarını yükseltmek için çeúitli giriúimler sürdürülüyor.
Haydi Kızlar Okula kampanyası ilkokula kaydolma oranını yüzde 100’e çıkarmayı
hedefliyor.158 Ö÷retmenler, köylerde muhtar ve imamla beraber ailelerin kız çocuklarını okula
göndermeleri için ikna etmeye çalıúıyor. 2006 senesine kadar bu kampanya çerçevesinde
yapılan 273.000 temas sonucunda 223.000 kız çocu÷u okula yazıldı.159 ølaveten okula
gönderilen her çocuk için maddi katkı sa÷lanıyor. Kız çocukları için daha yüksek olan bu
mebla÷, annenin adına açılmıú bir banka hesabına yatırılıyor. Fakir aileler için bu destek
önemli bir fark yaratabiliyor.
Bu tür çalıúmalar sonucu e÷itim düzeyi gerçekten de yükseliyor; her nesilde kadınlar
annelerinden daha fazla e÷itim alıyor. 20–24 yaú aralı÷ında kadınların yüzde 34’ü lise veya
üniversite mezunu. 40–44 yaú aralı÷ındaki kadınların ise sadece yüzde 16’sı ve 60 yaú
kadınların yüzde 3’ü bu e÷itim kategorisinde yer alıyor.160 E÷itime ayrılan bütçe 1995’de
GSYøH’ın yüzde 2,3’ten 2005 senesinde yüzde 3,8’e kadar tırmandı.161 Bu anlamda
Türkiye’nin önünde zorlu bir yol var: her sene bir milyon ilave ö÷renciye okul hizmeti
sa÷lamak.
Hızlı de÷iúimin sa÷lanabilece÷i tek alan kadınların siyasete katılımı. 2002 genel
seçimlerinden sonra 550 milletvekili koltu÷unun sadece yüzde 4,4’üne kadınlar oturdu.
Meclisteki 24 milletvekilinin 13’ü AKP’li, 11’i CHP’li. Türkiye, bu oranlarla 119 ülke
arasında 114’üncü, ve Avrupa içinde açık ara en gerideki ülke. Türkiye aynı zamanda kadın
bakan sayısı göz önünde bulunduruldu÷unda Avrupa’daki her ülkenin gerisinde kalıyor.162
AKP’nin kadın kolunda 800,000 üye var. Birço÷u çeúitli e÷itimler alabiliyor.163 Fakat
milletvekili Fatma ùahin’e göre, parti teúkilatı erkek-egemen. “Önseçimlerde erkekler kadın
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A Gender Review in Education [E÷itimde Cinsiyet Temelli ønceleme], Türkiye 2003, UNICEF.
E÷itim Bakanlı÷ı ølkÖ÷retim Rektörü Yaúar Koçak ile ESI Röportajı, Temmuz 2006.
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Quality of Life in Turkey [Türkiye’de Yaúam Kalitesi], European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions [Avrupa Yaúam ve øú Standardlarını Yükseltme Vakfı], 2007.
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- 31 adaylara karúı birlik oluyor. Önseçimden sonra ise kadınlarda artık devam edecek özgüven
kalmıyor.”164 Erdo÷an, parti teúkilatının yönetim birimlerinde kadın oranının yüzde 20 olması
gerekti÷ini ifade etti. Bu sözlü hedef sonra yüzde 30’a yükseltildi. østanbul ilinde yürütme
kurulunda yüzde 35.7165, yönetim kurulunda yüzde 27 oranları hayata geçirildi. 166 Fakat
Anadolu’nun ço÷unlu÷unda parti hedefine ulaúamıyor– kalifiye aday bulmakta zorlanıldı÷ı
öne sürülüyor.
2007 yılında kadın kuruluúu KADER,167 ünlü kadınların sahte bıyık takmıú fotograflarının
yayınlandı÷ı bir ulusal kampanya yürüttü; 'kampanyanın cümlesi ise ‘Seçilmek için illa
bıyıklı mı olmak lazım' idi. Mecliste kadın oranının arttırılması için kota ihtiyacı oldu÷u
iddiası kuvvetli. Milletvekili Gaye Erbatur kadınların seslerini duyurmalarının zor oldu÷unu
ifade ediyor.
“Bir kadın olarak kendimi siyasette yalnız hissedebiliyorum. Genel kurul’a girince yüzlerce bıyıklı
erkek görüyorüm. Daha fazla kadının siyasete girmesi için kota uygulanması gerekiyor. Farklı bir
yöntemle meclisteki kadın sayısının arttırılabilece÷ine kimse beni ikna edemez.”168

AB parlamenteri Emine Bozkurt Mayıs 2007’de ise durumu úöyle ifade etti:
“Tüm siyasi parti temsilcileri siyasette daha fazla kadın olması gerekti÷ini ifade ediyorlar.
Bazıları kotaya karúı, bazıları kota taraftarı. ùu anda kota uygulanmıyor fakat siyasi partilerin
siyasete daha fazla kadın dahil etmelerinin önünde bir engel de yok. Kısaca, dilerlerse,
yapabilirler.”169

Baúörtüsü takan kadınlar ise ilave sıkıntılar yaúıyor. Baúörtüsü takmak kamu kurumlarında
çalıúan kadınlar için yasak; Milletvekili olmaya ve üniversitede okumaya engel. Ankara
Üniversitesi ølahiyat Fakültesinde okuyan (Ekonomiden Sorumlu Bakan ile AB
baúmüzakerecisi Ali Babacan’ın halası olan) Hatice Babacan baúörtüsünden dolayı
üniversiteden atılan ilk kadınlardan biriydi.170 O zamanlarda (60ların sonları), pek az
baúörtülü kadın üniversiteye gitmeye çalıúıyordu. Fakat 1980’lerden sonra bu sorun tırmandı.
YÖK yasasında Ek 16. madde ile “Dinî inanç sebebiyle boyun ve saçların örtü veya türbanla
kapatılması serbesttir” úeklinde yasal düzenleme vardı. Anayasa Mahkemesi 1989 yılında bu
maddeyi “kamu hukuki alanındaki bir düzenlemeyi dinsel esaslara dayandırmanın” laiklik
ilkesine aykırı oldu÷u gerekçesiyle iptal ettı. Bu zamandan beri baúörtüsü meselesi hassasiyet
ve sembolik anlam kazandı; özellikle 1997’deki postmodern darbenin ardından konu mantık
temelinde daha az tartıúıldı. Ayúe Böhürler (AKP) baúarılı bir televizyon kariyerinin yanısıra
üç çocuk yetiútiriyor ve siyasette aktif. Bu niteliklerine ra÷men meclise girmesi sözkonusu
olamaz.
“Baúörtüsü takan kadınlar aday olamaz. Partinin il veya ilçe düzeyinde yönetimine girebilir
ama belediye meclisinde yer alamaz – fakat bazı belediyeler ve ilçelerde baúörtüsü takılınca
sorun çıkarılmıyor. Parti teúkilatlarında baúörtüsü serbest.”171
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- 32 TESEV’in konuyla ilgili araútırmasında kadınların yüzde 37.5 baúlarını kapatmadıklarını
ifade ettiler; yarısı baúörtüsü, yüzde 12’si türban, sadece yüzde 1’i ise çarúaf giydi÷ini
belirtti.172
Genel resme bakınca önemli giriúimler gözlemlemek mümkün. Fakat baúlama noktası çok
geride oldu÷u için Türkiye’nin 97. sıradaki Cezayir’in önüne geçmesi veya AB’nin en kötü
performans gösteren Kıbrıs’ına yetiúmesinin en kolay yolu siyasi güç sahibi kadınların
sayısını arttırmak. Çözümün bir kısmı hükümette yatıyor – e÷itim olanaklarını arttırmak,
çocuk bakım hizmeti sa÷lamak ve benzeri. Fakat cinsiyet farklılıklarının aúılmasında nufüs
artıú oranı, artan úehirleúme, ekonomik büyüme ve iúgücü talebi gibi ekonomik ve sosyal
dinamikler de önemli bir rol oynuyor. Türkiye, son senelerdeki olumlu gidiúatını
koruyabilecek ve Avrupa ülkelerinin yürüdü÷ü yolda ilerleyecekmi sorusu hala yanıt bekliyor.

V.

øSPANYA’YA ULAùMAK?

Türkiye’nin kadınlar konusunda düúük düzeyinden dolayı toplumunun Avrupa Birli÷i’nde
yeri olmadı÷ını düúünen Avrupalılar var. Halbuki Avrupa’nın kültürel yapısı da yakın
tarihlere kadar oldukça ataerkil idi. TBMM’deki kadın oranının azlı÷ı çok da úaúırtıcı
olmamalı; øngiltere’nin Avamlar Kamerasında da ancak 1987 senesinde kadın oranı yüzde 5’i
geçti.173 ørlanda’da evli kadınların 1973 yılına kadar kamu sektöründe çalıúması yasaktı.174
øspanya’da 1975 yılına kadar bir kadının çalıúmak için, uzun bir yola çıkmak için veya mülk
satın almak için kocasının iznini alması gerekliydi.175 Ama görüyoruz ki bunlar de÷iúmez
de÷er yargıları de÷illermiú.
Tüm Avrupa ülkeleri arasında cinsiyet temelli farklılıkların giderilmesinde øspanya yakın
geçmiúte en kısa zamanda en çok ilerlemeyi yapan ülke. 1975 yılına kadar süren Franco’nun
iktidarı sırasında Katolik Kilisesi øspanya toplumu üzerinde ahlak kurallarını empoze etti ve
kadınların yerini sınırladı: “Kadınların istek duyabilecekleri úeyler evlenmek ve anne olmakla
sınırlıydı.”176 Boúanma da do÷um kontrolu de yasaktı. Evlilikte, mal sahipli÷inde ve iúyerinde
eúitsizlik kurumsallaúmıútı. Kadın kanunen kocasının sözünü dinlemek zorundaydı. Aile içi
úiddet yaygındı fakat ailenin iç iúlerine müdahele etmemek gerekti÷i inancıyla saklı kalıyordu.
Asırlarca øspanyalı kadınlar,
“merkezinde garip bir namus anlayıúı olan bir takım ahlaki kuralının mahkumu idiler…
Namus sanki erkeklerin özellikle kadın akrabaları üzerinden kaybedebilecekleri somut ve
objektif bir olguymuú gibi algılanıyordu.”177

Bir nesil sonra øspanya farklı bir kültürel evrende. Son yirmi yılda inanılmaz bir hızla kadınlar
üniversitelere ve iúgücüne katılarak baúka ülkelerdeki hemcinslerine yetiútiler. Bugün
øspanya’nın doktor ve hakimlerinin yüzde 40’ı kadın. Okul ö÷retmenlerinin yüzde 65’i,
bakanların %50’si kadın.
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- 33 Türkiye’nin øspanya’nın, ørlanda’nın ve Avrupa’nın di÷er ülkelerinin adımlarında ilerleyerek
erkek egemen toplumu geride bırakmaması için bir sebep var mı? Belli ki Türkiye’deki köklü
sosyoekonomik de÷iúimler kadınların statüsünde önemli de÷iúimler meydana getirdi.
ùimdiden de÷er yargılarında ciddi de÷iúim gözlemlemek mümkün. 1997’de ulusal bazda bir
ankete göre evliliklerin yüzde 69’i görücü usulu gerçekleúmiúti. 2004 senesine geldi÷imizde
bu oran yüzde 54’e düúmüútü. Ve bugün evli olmayan genç Türklerin sadece yüzde 10’u
görücü usulu evlili÷e sıcak bakıyor.178
Bir baúka ilgi çekici geliúme ise TESEV’in bir araútırması sonucunda ortaya çıktı. Bir taraftan
insanlar özellerinde daha dindarlar – çok veya oldukça çok dindar olduklarını söyleyenler
1999’dan 2006’ya kadar geçen sürede yüzde 31’den yüzde 61’e kadar yükseldi.179 Öte
yandan laik devlete olan destek güçlendi. ùeriat isteyenlerin oranı 1999’da yüzde 21 idi,
2006’da ise yüzde 9’a gerilemiúti. Günlük siyasi tartıúmalar baúörtüsü takmanın gitgide
yaygınlaútı÷ı izlenimini verse de aslında baúı açık soka÷a çıkan kadınlar 1999 ile 2006
arasında yüzde 27’den yüzde 37’ye çıktı. 180
Kısaca Türkiye’deki siyasi tartıúmalar Türkiye’nin hakiki sosyal dinamiklerinden kopuk bir
görüntü veriyor. ‘Otoriter feminist’lerin de dahil oldu÷u sesi gür duyulan bir kesim
Türkiye’nin laik geleneklerinin tehtid altında oldu÷una inanıyor ve ordunun devreye girmesini
istiyor. Bu kesimin siyasal Islam’ın yükseliúinden duydukları endiúe, Türk toplumunda
devam eden di÷er oluúumları ve son yıllarda yaúanan ilerlemeleri görmemelerine sebep
oluyor. Türkiye, ekonomi, toplumsal ve siyasal alanda cinsiyet farklılıklarını aúmaya
çalıúırken son onyıllardan alınacak en önemli ders son derece basit: anlamlı ilerlemenin
sa÷lanması, Türk demokrasisinin seviyesinin yüksek olmasına, katılımcı ve dahil edici
olmasına ba÷lı.
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- 35 ESI hakkında
European Stability Initiative (Avrupa østikrar Giriúimi), Berlin merkezli kar amacı gütmeyen
bir araútırma kurumudur. Kuruluú amacı, Avrupa’nın istikrar ve refah temini yolunda
karúılaútı÷ı karmaúık ve zor konulara yönelik ba÷ımsız bir yaklaúımla derinlemesine analizler
sa÷lamak. Fikir alıúveriúlerine ve tartıúmalara azami katkıyı sa÷layabilmek için ESI yayınları
politika üretim sürecine dahil geniú bir çevreye da÷ıtılıyor; Ayrıca websitesinde ücretsiz
olarak raporlara eriúilebiliyor. ESI’nin araútırmalarına øsveç, Norveç, øsviçre, ørlanda ve
Belçika gibi farklı devletler, Erste Vakfı, Mott Vakfı, Açık Toplum Enstitüsü gibi özel
kuruluúlar destek sa÷lıyor.
ESI, incelenen bölgelerle ilgili yo÷un birikimi ve tecrübesi olan, de÷iúik milletlerden gelen
pratisyen ve uzmanlar ekibi tarafından Temmuz 1999’da kuruldu. Halen Güneydo÷u
Avrupa’dan Azerbaycan’a uzanan geniú bir co÷rafyayı kapsayan çalıúmalar sürdüren ESI,
hem rapor hem de belgesel üretiyor, Avrupa’daki karar alıcılar ile düzenli olarak bulgularını
paylaúıyor. ESI’nin bülteni, Avrupa ve Kuzey Amerika’yı kapsayan 24.000 karar alıcı ve fikir
önderi tarafından okunuyor.
2004 senesinden beri ESI, Türkiye’de de çalıúıyor. Türkiye ile ilgili tüm yayınlar
websitesinde mevcut: øslami Kalvinistler – Orta Anadolu’da De÷iúim ve Muhafazakarlık ve
Geniúleme Yorgunlu÷unun Ötesinde: Türkiye’nin Üyeli÷i konusunda Hollanda’daki
Tartıúmalar bu raporların bazıları.
De÷iúen toplumsal dinamikler ıúı÷ında kadının konumunu inceleyen bir baúka ESI raporu:
Cutting the Lifeline – Migration. Families and the Future of Kosovo.

Bu rapor hakkında
Bu raporun araútırması ço÷unlukla ESI’nın kendi çekirdek kaynakları tarafından
karúılanmıútır. Açık Toplum Enstitüsü ve OSI østanbul Ofisi’ne de destekleri için
müteúekkiriz. øfade edilen tüm görüúler, herzaman oldu÷u gibi, ESI’ye aittir.
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- 37 ESI’nin økinci Kadın Devrimi Raporu
A÷ustos 2007 ayına kadar basından bazı tepkiler:
Prospect Magazine, Gerald Knaus (yorum) "Who will free Turkey's women?" (A÷ustos 2007)
Turkish Daily News, Mustafa Akyol "The sum of all secular fears — a sequel" (21 Temmuz 2007)
Today's Zaman, Abdulhamıt Bılıcı "What will the Turkish electorate say at the polls?" (21 Temmuz
2007)
Format, Gerald Knaus (yorum) "Es steht viel auf dem Spiel an diesem Wahltag" (Temmuz 2007)
Liberazione "Le donne turche per la prima volta protagoniste" (21 Temmuz 2007)
El Mundo, Fatima Ruiz "Las mujeres emprenden la revolucion turca" (21 Temmuz 2007)
Svenska Dagbladet, Bitte Hammargren "AKP bakom kvinnoreformer" (20 Temmuz 2007)
The Wall Street Journal, Matthew Kaminski "Turkish Test" (20 Temmuz 2007)
DIE ZEIT, Michael Thumann "Anatolien schlägt zurück" (19 Temmuz 2007)
BBC, Sarah Rainsford "Turkish women's long road to equality" (18 Temmuz 2007)
Der Standard, Adelheid Wölfl "Auf dem Weg ins Post-Patriarchat" (14 Temmuz 2007)
The Economist, "In search of the female voter" (12 Temmuz 2007)
Bianet, "Kadınların ølerlemesi Ka÷ıt Üzerinde Kaldı" (11 Temmuz 2007)
Akúam, Mehveú Evin, "Türkiye'de seks ve güç" (10 Temmuz 2007)
Akúam, "Kadın hakları en çok 2001'den sonra geliúti" (1 Temmuz 2007)
Sabah, Soli Özel, "Cinsiyet ve iktidar" (24 Haziran 2007)
Dagens Nyheter, Henrik Berggren, "Gnosjö-islam" (21 Haziran 2007)
Falter, Katharina Knaus, "Türkische Mythen" (20 Haziran 2007)
Turkish Daily News, Reeta Çevik, "Gender equality given carrot and stick in ESI report" (18 Haziran
2007)
Today's Zaman, Sahin Alpay, "Sex and power in Turkey" (18 Haziran 2007)
Turkish Daily News, Mustafa Akyol, "Sex matters -II- (The tragedy of Kemalist feminism)" (16
Haziran 2007)
Turkish Daily News, Mustafa Akyol, "Sex matters-I- (Toward a post-patriarchal Turkey)" (14 Haziran
2007)
Süddeutsche Zeitung, Kai Strittmatter, "Die Frau als Besitz des Mannes" (2 Haziran 2007)
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- 39 ESI’nin øslami Kalvinistler Raporu
ESI Eylül 2005 ayında “øslami Kalvinistler. Orta Anadolu'da De÷iúim Ve Muhafazakarlık”
baúlıklı raporu yayınladı. Türk ve yabancı basından bazı tepkiler:
Yeni bir Türk øslam'ı do÷uyor burada, iú geliútirmeye yatkın ve serbest piyasa
ekonomisi ile barıúık bir øslam, adı da øslami Kalvinizm…
BBC
Varılacak sonuçlar, elbette ki Türkiye, øslam dünyası ve Batı açısından önemlidir.
Bugün
Çalıúma, zaman zaman Ankara'nın dahi görmezden geldi÷i bir geliúime; ister adına
Anadolu Kaplanları deyin ister Anadolu Aslanları, iúte bu geliúime ıúık tutuyordu.
Hürriyet
Deutschlandfunk, Gunnar Köhne, "Das andere Bild der Türkei. Das anatolische Kayseri auf dem Weg nach
Europa" (8 Kasım 2006).
La Vanguardia, Ricardo Ginés, "Para los empresarios de la Anatolia Central crear empleo es ser un buen
musulmán" (28 A÷ustos 2006)
New York Times, Dan Bilefsky, "Turks Knock on Europe’s Door With Evidence That Islam and Capitalism Can
Coexist" (27 A÷ustos 2006)
International Herald Tribune, Dan Bilefsky, "'Protestant work ethic' in Muslim Turkey" (11 A÷ustos 2006)
DIE ZEIT, Charlotte Wiedemann, "Republik contra Religion" (10 A÷ustos 2006)
Der Standard, "Es ist hilfreich, die Türkei mit Spanien zu vergleichen" (ESI müdürü Gerald Knaus ile röportaj)
(22 Haziran 2006)
Süddeutsche Zeitung, Kai Strittmatter, "Der Lohn des frommen Fleißes" (13 Haziran 2006)
Le Figaro, Jeanne Lhoste, "Le succès des «calvinistes islamiques» de Kayseri" (24 Mayıs 2006)
Ʉɚɩɢɬɚɥ, Ɇɚɹ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɚ, "Ⱥɧɚɞɨɥɫɤɢɬɟ ɢɫɥɹɦɫɤɢ ɬɢɝɪɢ/ȼɟɪɟɧɚ Ʉɧɚɭɫ: Ⱦɪɭɝɚɬɚ Ɍɭɪɰɢɹ" (14 Nisan 2006)
(Capital, Mayısa Bogdanova, "Anatolian Islamic Tigers/Verena Knaus: The other Turkey" –ESI analisti Verena
Knaus ile röportaj)
BBC Radio 3, Aasiya Lodhi, "Turkish toil brings new form of faith" (13 Mart 2006)
Vatan, "Kayseri'ye Calvin gerekmez ticaret genimizde var'" (22 ùubat 2006)
Zaman, Emin Fuat Keyman, "Küreselleúme, Islam ve Türkiye (II)" (17 ùubat 2006)
Sabah, Mehmet Ali Kılıçbay, "Jean Calvin ve Kalvinizm" (12 ùubat 2006)
Bugün, Bekir Karlıa÷a, "Calvinizm tartiúmalari ve Weber'ci çözümlemeler" (3 ùubat 2006)
Vatan, Haúmet Babao÷lu, "Müslüman Kalvinistler yerine Batılı Kalvinistleri tartıúsak!.." (3 ùubat 2006)
Radikal, Mustafa Akyol, "Kavganın yerine düúünce" (3 ùubat 2006)
Hürriyet, Hadi Uluengin, "Protestanlı÷a giriú" (1 ùubat 2006)
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- 40 Radikal, øsmet Berkan, "ùimdi model Calvinizm mi yani?" (31 Ocak 2006)
Hürriyet, "Kayserililer'e Kalvinist benzetmesi çok do÷ru" (30 Ocak 2006)
Aksam, Serdar Turgut, "Türkiye ortaça÷ı nihayet yakaladı" (29 Ocak 2006)
Kayseri Akın, Hamdi Altuntaú, "Endiúeye mahal yok" (28 Ocak 2006)
Sabah, Ali Kırca, "Kalvinizm 'Meydan' daydı!" (28 Ocak 2006)
Milliyet, Taha Akyol, "øslamda yenilenme" (28 Ocak 2006)
Aksam, Süleyman Arıo÷lu, "Kalvinizm øslam diniyle ba÷daúmaz" (27 Ocak 2006). Also available in English:
"Islam is not compatible with Calvinism"
Referans, Eyüp Can, "Türkiye'nin Calvin'i Fethullah Hoca mı?" (27 Ocak 2006)
Sabah, Mehmet Barlas, "Olayın sırrı Calvin'de mi gizli?" (27 Ocak 2006)
Milliyet, Taha Akyol, "Müslüman Kalvinistler!" (27 Ocak 2006)
Zaman, Ali Bulaç, "øslam Kalvinistleri" (27 Ocak 2006)
Hürriyet, Ertu÷rul Özkök, "Türkiye'nin 'Calvin'i kim" (26 Ocak 2006). Also available in English: "Who is
Turkey's 'Calvin"
Hürriyet, Cüneyt Ülsever, "øslam kapitalizm ile ba÷daúır mı?" (25 Ocak 2006). Also available in English: "Is
Islam compatible with capitalism?"
Yeni ùafak, Davut Dursun, "øslami Kalvinistler..." (24 Ocak 2006). Also available in English: "Islamic
Calvinists..."
Knack, "Anatolische Tijgers" (2 November 2005)
Radikal, Murat Belge, "Islam'ın Kalvenistleri!" (30 Ekim 2005)
Milliyet, Serpil Yılmaz, "Kayseri ve øslami Kalvinistler" (20 Ekim 2005)
Radikal, Funda Özkan, "Boydak Avrupalının ezberini bozdu" (15 Ekim 2005)
Hürriyet, Gila Benmayor, "Olli Rehn bu raporla Kayseri'ye gitti" (14 Ekim 2005)
Radikal, Funda Özkan, "Öteki Türkiye'de Kayseri istisna mı?" (13 Ekim 2005)
Sabah, Yayın Tarihi, "Risk alamadı÷ımız için vergileri düúüremiyoruz" (9 Ekim 2005)
Zaman, ùahin Alpay, "Islamic Calvinists" (8 Ekim 2005)
Hospodarske Noviny, "Reformy už zacaly Turecko menit" (5 Ekim 2005)
Referans, David Judson, "Avrupa muhafazakarları 'Anadolu Kalvinistleri' ile tanıúmalı" (30 Eylül 2005)
ORF, "Die anatolischen Tiger" (27 Eylül 2005)
Profil, "Allah und das Kapital" (Eylül 2005)
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Di÷er ESI Raporları
Legal Dynamite. How a Bosnian court may bring closer the end of the Bosnian protectorate
12 Mart 2007
On Mount Olympus. How the UN violated human rights in Bosnia and Herzegovina, and
why nothing has been done to correct it
10 ùubat 2007
Discussion Paper: The cost of non-Europe. Textile towns and the future of Serbia
18 Ocak 2007
Cutting the lifeline. Migration, Families and the Future of Kosovo
18 Eylül 2006
Discussion paper: Utopian Visions. Governance failures in Kosovo's capital
8 Haziran 2006
Mitrovica: Kosovo's Litmus Test. ESI Discussion Paper
28 Nisan 2006
Beyond Enlargement Fatigue? The Dutch debate on Turkish accession
24 Nisan 2006
Moment of truth: Macedonia, the EU budget and the destabilisation of the Balkans
14 Aralık 2005
The development trap at the heart of the Balkans. A socio-economic portrait of Gjilan,
Kumanovo and Presevo
5 Temmuz 2005
Breaking out of the Balkan Ghetto: Why IPA should be changed
1 Haziran 2005
The Helsinki Moment - European Member State Building in the Balkans
1 ùubat 2005
Post-Industrial Society And The Authoritarian Temptation
11 Ekim 2004
Towards a Kosovo Development Plan: The state of the Kosovo economy and possible ways
forward
24 A÷ustos 2004
The Lausanne Principle: Multiethnicity, Territory and the Future of Kosovo's Serbs
7 Haziran 2004
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