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İSTANBUL SÖZLEŞMELERİNİN 

KADINA GETİRDİKLERİ 

 

07.03.2012 tarihinde gerçekleştirilen “İstanbul Sözleşmelerinin Kadına Getirdikleri” 
konferansının metnidir. 

Konuşmacı:  

Prof. Dr. İsmail Bircan: Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Doç. Dr. A. Lerzan Gültekin: Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları ve Uygulama Araştırma 
Merkezi Müdürü 

Prof. Dr. Feride Acar: ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı 

 

Prof. Dr. İsmail Bircan: Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız 
modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler üstlenmişlerdir. Cumhuriyetin 
kurulmasını izleyen dönemde büyük önder Atatürk’ün kadınlara duyduğu inanç ve 
destekle Türk Kadını 1926 yılında kabul edilen Medenî Kanunla kadın haklarında 
önemli kazanımlar elde etmiştir. Kanunla kadınlarımız kişilik kazanmış evlenme, 
boşanma, veraset ve velayet konularında önemli haklar elde etmiştir.  

1934 yılında birçok AB ülkesinden önce, hatta medenî bir ülke olarak tanıdığımız 
İsviçre’den yıllar önce kadınlarımız büyük önder Atatürk sayesinde seçme ve seçilme 
hakkına kavuşmuşlardır.  

Bugün Türkiye’de eğitim ve sağlık sektörleri, en fazla kadın çalışan sektörlerin 
başında gelmektedir. Biliyorsunuz, yüksek öğretimde kadın akademisyen sayısı 
birçok Avrupa ülkesinden daha fazla sayıdadır. Üniversitelerimizdeki kadın 
akademisyen sayısı %40’ları geçmiştir ve giderek de artmaktadır.  

Ancak kadının statüsünün güçlendirilmesi ve eşitsizliklerin azaltılması konusundaki 
iyileşmeler ne yazık ki ülkemizde çok yavaş ilerlemektedir. Kadınlar eğitime erişimde, 
sosyal güvenlikte ve sosyal güvenlik hizmetlerin yaygınlaştırılmasında çalışma 
yaşamına ve işgücüne katılımda, siyasete katılımda, yönetimde, temsilde 
dezavantajlı konumdadırlar. Diğer yandan cinsel ayrımcılık, düşük ücret, psikolojik 
baskı, mobbing ve fiziki şiddete maruz kalmaktadırlar. Oysa dünyadaki işlerin %66’sı 
kadınlar tarafından yapılmaktadır. Ancak dünyadaki toplam gelirin %10’una kadınlar 
sahiptir.  

Yapılan bir anket çalışmasına göre; şehirlerdeki kadınların %18’i, köylerdeki 
kadınların %76’sı eşleri tarafından dövülmektedir. Kadınların %57’si evliliklerinin ilk 
günlerinde şiddetle karşılaşmaktadırlar. Aile içi suçların %90’ı kadınlara karşı işlenen 
suçlardan oluşmakta, yapılan araştırmalarda ailenin korunmasına dair kanundan 
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haberdar olmayan kadın sayısı ise %43’lere ulaşmaktadır. Demek ki bu alanda da 
kamuoyunun duyarlı hale getirme ve eğitim eksikliğimiz sürmektedir.  

Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bireysel mücadele yanında devletin 
yapması gerekenler sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerimizin yapması 
gerekenler olmak üzere çok farklı boyutlarda ve her aşamada mücadeleye devam 
etmek gerekiyor.  

Umuyorum ve diliyorum ki Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları ve Uygulama Araştırma 
Merkezi de kadına karşı şiddet başta olmak üzere kadın sorunlarına yönelik 
araştırmalarına ve politika üretmeye önerilerle devam edecek ve destek vermeye 
devam edecektir.  

Doğumdan ölüme kadarki süreçte, hayatın her alanında varlıklarını hissettiğimiz, bizi 
biz yapan değerli kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum.  

Doç. Dr. A. Lerzan Gültekin: Bugünkü etkinliğimizin konusu ana çizgileriyle “Kadın 
ve şiddet” ama içinde tabii çok önemli bir nokta var; “İstanbul Sözleşmesinin 
Kadınlara Getirdikleri”.  

Aslında şiddet toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak maalesef aile 
ortamında öğrenilmektedir. Albert Bandura’nın geliştirdiği sosyal öğrenme kuramına 
göre şiddet uygulayan ailenin çocukları da şiddet uygular. Yazık ki bu çocuklar 
şiddetin negatif sonuçlarından çok pozitif sonuçlarını görme eğilimindeydiler; çünkü 
şiddet bireylerin sosyal kontrolü elinde tutmasının bir yoludur. Kısaca güç kaynağı 
olarak algılanır.  

Geleneksel olarak aile içindeki toplumsal statü ve fiziksel özellikleri nedeniyle 
erkekler diğerleri üzerinde güç sahibi olurlar. Çocukluk çağında aile içi şiddete maruz 
kalmak erkeklerinde eşlerine şiddet uygulamasına, kadınlarında annelerini rol modeli 
olarak almaları öğretildiği için eşlerinin şiddetini tıpkı anneleri gibi normalleştirerek 
içselleştirmesine yol açmaktadır. Görüldüğü gibi şiddetin öğrenilip içselleştirilmesinde 
ailenin kökeni ve diğer sosyal sistemler özellikle de çevre önemli kaynaklardır.   

Sosyal öğrenme kavramının bir alt kategorisi olan cinsiyet rol kavramına göre de 
cinsiyet rolü toplumsallaşmasında erkek çocuklar baskın eş rolünü, evi geçindiren, 
gelir getiren kişi ve aile reisi rollerini öğrenirken; kız çocuklar ise erkek baskın ilişkiyi 
kabul etmeyi ve diğer kişilerin ihtiyaçlarını karşılamayı içselleştirirler ve böylece 
öğrenirler. Görüldüğü gibi kadın ve erkeğin güç kaynakları birbirinden çok farklı 
olduğu için erkek eş sahip olduğu güçlerin avantajıyla baskın görünebilmek için 
şiddet uygular. Üstelik fiziksel şiddetin yanı sıra tehdit, sindirme veya aşağılama 
yoluyla psikolojik şiddeti;  gelir kontrolünü elinde tutarak ekonomik şiddeti 
uygulayabildiği gibi, cinsel şiddeti de uygulayabilir.  

İşte ülkemizin kanayan yarası olan kadına uygulanan şiddeti durdurmak amacıyla 11 
Mayıs 2011’de İstanbul’da imzalanan, 24 Kasım 2011 tarihinde Meclis Genel Kurulu 
Türkçeye çevrilmiş metnin kabul edildiği; kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin 
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önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi daha sonra 
Cumhurbaşkanımızca 6251 Sayılı kanunla onaylanarak 29 Kasım 2011 tarihinde 
Resmî Gazetede yayımlanmıştır.  

Özetle söylemek gerekirse, kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen bu sözleşmeye 
imza koyan ülkeler şiddeti önlemek için gerekli yasal önlemleri almakla 
yükümlüdürler, dolayısıyla ülkemizde de böyle. İşte bugünkü konferansımızın amacı 
İstanbul Sözleşmesinin kadına ne gibi yasal haklar getirdiğini ve nelerin 
değişebileceğini anlatmaktır.  

Prof. Dr. Feride Acar; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü Öğretim Üyesi olan Feride Acar, lisans derecesini sosyoloji üzerine Orta 
Doğu Teknik Üniversitesinden; yüksek lisans ve doktora derecelerini siyaset 
sosyolojisi alanında Amerika Birleşik Devletlerinde Bring More College’nden almıştır. 
1993-2001 yıllarında ODTÜ Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Kurucu 
Başkanlığı, 2001-2007 yıllarında da ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm 
Başkanı olarak da görev yapmıştır.  

Sosyoloji, siyaset sosyolojisi, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konularında 
lisans ve lisansüstü üzerine dersler veren ve araştırmalar yürüten Acar’ın bu konulara 
Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış eserleri vardır.  

Prof. Dr. Feride Acar, kadınların insan hakları ve kadın erkek eşitliği konularında 
uluslararası ortam ve örgütlerde aktif görev almıştır. Geçmişte 1997-2005 yılları 
arasında Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılık Önlenmesi Komitesi 
CEDAW’da üye, raportör, başkan yardımcısı ve başkan 2003-2005 yılları arasında bu 
görevlerde bulunan Acar, halen 2011-2014 arası olmak üzere CEDAW komite üyesi 
olarak görev yapmaktadır.  

Prof. Dr. Feride Acar, son yıllarda Avrupa Konseyi Kadınlara Karşı Şiddet Mücadele 
Görev Gücünde Uluslararası Uzman olarak görev yapmış. Avrupa Konseyi Kadınlara 
Karşı Şiddet Mücadele Şiddet ve Ev İçi Şiddetle Mücadele Sözleşmesinin hazırlık 
müzakerelerinde Türkiye’yi temsil etmiştir.  

Prof. Dr. Feride Acar: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dendiği zaman çeşitli şekillerde 
noktalanan, altı çizilen bir okazyon aslında; kimilerine göre 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü işte böyle kadınlara çiçek verilen, kadınlar başımızın tacıdır denilen güzel 
kutlama okazyonu, buna benim şahsen bir itirazım yok böyle şeyler de yapılmalı 
bunlar güzel şeyler.   

Ancak işin başka yönleri de var; gene başka çevrelerde, başka ortamlarda 8 Mart 
Kadınlar Günü’nün kazanılan hakların hatırlanması amacıyla kutlandığını biliyoruz; 
bu da başka bir biçimi. Gene farklı ortamlarda daha alınamayan henüz 
başarılamayan birtakım hakların elde edilmesi, kazanılması gereken mücadelelerin 
kazanılması için yeniden bir gayret almak okazyonu olarak insanların bazen 
protestolar yaptığı, bazen taleplerini dile getirdiği bir biçimde altı çizilebiliyor, 8 Mart 
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gününün. Ama akademide, üniversitelerde biz genellikle 8 Mart’ta bunu bir muhasebe 
fırsatı olarak düşünürüz. Yani neler yaptık, neler yapamadık, neler eksik kaldı bundan 
sonra neler yapılması lazım, en son gelişmeler nelerdir, bilmediğimiz bildiğimiz bir 
şeyler var mı bunları öğrenelim gibi amaçlarla 8 Mart’ı değerlendiririz. İşte bu da 
zannediyorum, bu amaçla düşünülmüş bir etkinlik.  

Ben de bugün size Kadınlara Yönelik Şiddet ve onunla mücadele etmek için yapılmış 
olan yeni sözleşme kısaca İstanbul Sözleşmesi dediğimiz sözleşme hakkında 
konuşacağım. Şiddet çok sevimsiz bir konu, yani hiçbirimizin zevkle hele hele güzel 
bir günde konuşmayı belki istemeyeceği bir konu, ama Türkiye için hem son derece 
güncel, dünya içinde tabii bizim özellikle şimdi onu belirteceğim neden olduğunu. 
Türkiye’de ortalama günde 5 tane kadın öldürülüyor, bu inanılmaz yüksek bir rakam. 
Dolayısıyla bunun bizim için ne kadar önemli ve öncelikli bir konu olduğunu altını 
çizmek açısından söyledim.   

7 Mart 2012 günü saat 15:00 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Ailenin Korunması 
ve Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesine dair yeni bir yasanın kabul edilmesi için 
toplanacak. Yani biz burada konuştuğumuz saatlerde Türkiye’de yeni bir yasa 
geçecek, bu konuda. Bu da bugünü ve bu konuyu güncel ve önemli kılıyor. Bu 
yasanın özünde, temelindeki önemli kaynaklardan biri de bahsedeceğim, İstanbul 
Sözleşmesi.  

Şimdi bu konuşma kapsamında olacak bir uluslararası normlar, standartlar nelerdir, 
kadınlara şiddet konusunda bizde neler var, bu konularda bilgi aktarmaya 
çalışacağım. Bu konuyu sorgulayarak ve irdeleyerek aktarmaya çalışacağım.  

Şimdi kadınlara yönelik şiddet dediğimiz zaman önce biliyoruz ki Türkiye’ye mahsus 
konuşmuyorum, bu dünyanın her tarafında pek çok yerde ve pek çok şekilde 
görülebilen bir olgu. Yani kadınlara yönelik şiddet dediğimiz zaman aile içi şiddeti, 
cinsel şiddeti, ekonomik şiddeti ve daha pek çok şeyi kastediyoruz. Ayrıntılarına 
gireceğiz; ama yani burada bir spektrum var. Ancak bu şiddet biçimleri içerisinde en 
yaygın olanı ev içinde gördüğümüz fiziki şiddet; onun diğerlerinden de daha vurucu 
olan, ayırıcı olan bir boyutu var; çünkü ev ortamı insanların kendilerini en güvende 
hissettikleri veya hissetmeleri gereken ortam. Aile kurumu aynı şekilde en sıcak 
olmasını düşündüğümüz herkesin birincil ilişkilerle yani bütün kimlikleriyle kalplerini, 
ruhlarını, her şeylerini birbirlerine açtıkları ve sadece işlevler doğrultusunda değil; 
bütün insan olarak birbirini tanıdıkları ortam aile ortamı. Bu ortam hem aynı zamanda 
sıcak ve bütüncül bir şey hem de insanları son derece dahi kırılgan, kıyabilen bir 
tarafı da var; çünkü çok korumasızsınız, aile ortamında aslında kendi kendinize karşı 
korumasızsınız. 

Şimdi bu özel alan burası ve bu özel alanda insanın şiddet görmesi hakikaten çok zor 
ve çok haksız bir olay; aynı şekilde aile içindeki şiddette veya ev içindeki şiddette 
daha doğrusu ataerkil güç yapısının en açık ve böyle doğrudan yansımasını 
görüyoruz. Yani erkektir kocandır, döver de sever de; erkektir yapar, ağabeyindir 
sana terbiye verecek gibi yaklaşımlar bu tür ataerkil yapılanmanın en açık örneklerini 
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gördüğümüz yer. Şimdi kadınlara yönelik şiddet başka ortamlarda da oluyor, ama bu 
kadar pervasız veya bu kadar net bir biçimde görmüyoruz.  

Bu gerçeklerle baktığımız zaman bizim ülkemizde her üç kadından biri ki bu en son 
araştırmalara göre %40-%45’e çıkıyor. Hayatında ya dayak yemiş, cinsel ilişkiye 
zorlanmış, taciz edilmiş ya da başka bir eziyete maruz bırakılmış. Bu korkunç bir 
rakam düşünecek olursanız, her üç kadından biri böyle olumsuz bir deneyim 
yaşaması. 

Gene biliyoruz ki kadınlara yönelik şiddette en fazla bu şiddete uğrama ihtimali olan 
grup 15’le 44 yaş arasındaki kadınlar; 15’le 44 arası ne demek, doğurganlık yaşı 
demek. Kadınların erişkin kadın haline gelebilmesi ve kadınların doğurganlığının 
geçerli olduğu sürede olmasının da kadın erkek ilişkileri açısından ne kadar önemli 
bir yere işaret ettiğini zannediyorum görüyorsunuz.  

İşyerinde taciz de son derece yaygın, gene bütün dünya için konuşuyorum. Her yerde 
ama bizim ülkemiz için özellikle altı çizilmesi gereken bir nokta, bu eski partnerler 
tarafından uygulanan şiddet. Her gün ortalama 5 tane kadın öldürülüyor. Bunların 
büyük bir kısmı gazetelerde sizde görüyorsunuz, okuyorsunuzdur. İşte boşanmak 
istediği kocası tarafından vuruldu veya ayrıldığı nişanlısı tarafından bıçaklandı veya 
ayrılmak istediği, boşanmak istediği nişanlısı tarafından hatta erkek arkadaşı 
tarafından yani partner kavramı geniş bir kavram, akıl almaz bir şey. Çünkü bu ne 
demek, kadınlar sonlandırmak istedikleri ilişkilerinden söz sahibi olmalarına 
tahammül edilemiyor ve kadınların sonlandırmak istedikleri ilişkiler durumunda 
yeterince korunamıyorlar. Onun için işte devlet onları koruyamıyor, toplum 
koruyamıyor böyle bir şiddet söz konusu.  

Gene biliyoruz ki birçok yerde kültürel gerekçelerle yapılan şiddetler var; bizim 
aklımıza hemen kendi toplumumuzdan namus cinayetleri, namusla ilgili kültürel 
gerekçeler geliyor. Ama sadece bu değil, ben CEDAW Komitesi üyesi olarak mesela 
dünyanın 186 memleketindeki kadın erkek ilişkileri, eşitliği konularına baktığımız 
zaman öyle geleneksel uygulamaların olduğunu görüyorum ki yani bunları akıl hayal 
almaz.  

Size şöyle bir örnek vereyim; bazı ülkelerde hâlâ gelenek gereği kocası ölen bir 
kadının kocasıyla birlikte yakılması gibi gelenekler olduğunu biliyorsunuz. Afrika’da 
bazı ülkelerde kocası ölen bir kadın, dul kalan bir kadın kocasının cenaze töreni 
sırasında; cenaze yıkanıyor ve yıkanan suyu kadının içmesi isteniyor. Çünkü 
toplumun şöyle bir ön yargısı var; bu adam öldüyse muhtemelen karısı sorumludur, 
bundan ve inanış öyle ki eğer o kadın o suyu içerde arkasından hasta olmazsa 
temize çıkıyor, kadın toplum tarafından tekrar kabul edilip yaşamına devam ediyor. 
Ama kadın suyu içmeyi reddederse veya suyu içtikten sonra hastalanırsa tabii bu çok 
büyük bir olasılık ölen adam hastalıktan öldü herhalde mikrobu vardır. Zaten bu su 
içilmesi gerek bir şey değil, herhalde. Herhangi bir şekilde kadında bir reaksiyon 
görüldüğü takdirde bu kadının adamın ölümünden suçlu olduğu varsayımına 
götürüyor, toplumu. Kadın onun için cezalandırılıyor. Düşünebiliyor musunuz, böyle 
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bir anlayışı, yani ben çok çarpıcı bir örnek olduğu için verdim. Ama nasıl geleneksel 
gerekçe ve uygulamalarla yapılan şiddet var; işte yüzüne asit atılanlar değişik şiddet 
biçimleri.  

Gene aynı şekilde biliyoruz ki dünyanın birçok yerinde bunu Bosna Savaşı’nda da 
gördük, işte Ruanda’da gördük her yerde gördük. Silahlı çatışmalarda kadın bedeni 
adeta bir savaş alanı, insanlar yani toprak kurtarmak gibi kadınlar üzerinde de bir 
savaş götürüyorlar. Tecavüz, cinsel tecavüz ve de her türlü gebe bırakmak bunlar 
savaş silahı olarak kullanılan birtakım uygulamalar.  

Şimdi durum böyleyken bunların hepsini biliyoruz artık. Bütün dünyada bu tespitler 
yapılmış durumda, nerede, ne var, işte dediğim gibi kenarda köşede kalmış 
uygulamalardan daha yaygın olanlarına kadar hepsi hakkında bilgimiz var. O zaman 
bununla mücadelede ediliyor. Çeşitli mücadele yöntemleri var; toplumsal düzeyde 
işte uluslararası düzeyde biraz sonra bahsedeceğim ama hala çok büyük engeller var 
arada. Bu engellerin nedeni ne, ne için başarılı olunamıyor, bu mücadelede daha 
doğrusu ne için istediğimiz kadar başarılı olunamıyor? Bir kere toplumsal düzeyde 
birtakım engeller var. Ataerkil önyargılar bunun sonucu olarak da kadınlara yönelik 
şiddeti olağanlaştırma var, birçok toplumda. Yani bunu normal görme, çok fazla yakın 
zamanlara kadar bizim toplumumuzda da bu böyleydi. Çok fazla üstünde durmamak 
ve işte olur canım böyle şeyler, aile içinde kol kırılır yen içinde kalır, her ailede görülür 
böyle şeyler gibi bir olağanlaştırma var. Bunun bir özel alan meselesi olarak 
görülmesi, yani aile mahrumiyetidir, kimse karışmasın yaklaşımı. Bunlar toplumsal 
düzeyde çok ciddi engeller, bunlar kırılmadıkça bu işle mücadele etmek çok zor 
olmaz.  

Öbür taraftan bir ekonomik bağımlılık gerçeği var; bu bizim gibi toplumlar için özellikle 
önemli, kadınlar erkeklere ekonomik olarak bağımlılar. Yani para kazanan, eve para 
getiren veya maddi harcamalardan kontrol sahibi olan kişi erkek oluyor. Dolayısıyla 
da kadınlar bu durumda şiddet görseler dahi buna karşı çıkmaktan veya alternatif bir 
yaşam kurma imkânından yoksunlar pek çok yerde.  

Ataerkil önyargılarla ekonomik bağımlılığın etkileşiminden kadınlara bir utanç ve 
korku gerçeği de var. Yani dayak yiyen kadın veya cinsel şiddete uğrayan kadın ben 
böyle bir şeyle karşılaştım demekten kendisi utanıyor. Utanması gereken aslında 
kadın değil, utanması gereken bu şiddeti uygulayan. Ama toplumsal değerlerle bu 
öyle bir sarmalanmış ki kadın bunu konuşmaktan utanıyor, bazen de korkuyor. Ben 
bunu söylersem beni hiç yaşatmazlar diye düşünüyor. Dolayısıyla bu ciddi bir 
toplumsal engel ve buna yardımcı olacak destek mekanizmaları lazım, toplumlarda. 
Hâlbuki destek mekanizmaları pek çok toplumda, bizde özellikle oldukça eksik.  

Türkiye’de şimdi Millet Meclisinde değişmekte olan Ailenin Korunmasına dair 4320 
Sayılı yasa ilk defa 1998 senesinde çıktı. Bu yasa çıktığı zaman daha kısıtlı bir yasa 
şimdi bunu daha mükemmelleştirmek, daha geliştirmek için bugün değiştiriliyor. Bu 
yasa çıktığı zaman hakikaten çok önemli bir şeydi ve yani ciddi bir adım atılmıştı. Biz 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kadın Çalışması programı olarak İçişleri Bakanlığıyla 
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bir anlaşma yaptık. Ankara’daki bütün karakolların karakol amiri olan polisler bir hafta 
süreyle ODTÜ’ye geldiler. Bütün karakol amirleri oturdu ve biz onlara ODTÜ’den 
birkaç hoca her gün eğitim verdik. Yani Kadınların İnsan Hakları nedir, Kadınlara 
Yönelik Şiddet nedir, bu yeni çıkan yasa nedir, nasıl uygulayacaklar bunlara anlattık. 
O zaman çıkan yasada da diyor ki, kadın işte size geldiği zaman şiddet şikâyetiyle 
yani en başta yapılacak şeylerden birisi “ne yapalım, her ailede olur böyle şeyler, 
senin kocandır döver de sever de” laflarını etmeyeceksiniz ve kadının şikâyetini 
dinleyeceksiniz, kabul edeceksiniz, gereğini yapacaksınız. Tamam, biz bu eğitimi 
yaptık.  

Şimdi eğitime gelen polisler açısından, karakol amirleri açısından bir kısmı tabii 
İçişleri Bakanlığından emir geldiği için oraya gelmiş oturmuşlar ve içlerinden ben 
böyle yüzlerine baktığım zaman görüyorum, “hay Allah şimdi bu da nereden çıktı 
başımıza, bizim önemli işimiz var; katiller, hırsızlar dururken bir de bunlarla mı 
uğraşacağız” ifadesiyle bakıyor. Ama bir kısmı da ciddi bir şekilde bu yeni suça bütün 
görevini yapmayı istiyor. Neyse eğitim bitti, şimdi ben geliyorum benim destek 
mekanizmalarının eksikliği meselesine.  

Eğitim bitti, herkes karakoluna geri döndü. Ondan sonra aylarca ben odamda 
otururken üniversitede bir telefon çalıyor, açıyorum ve birisi bana diyor ki hocam ben 
Yenimahalle karakolundan komiser bilmem kim, merhaba. Şimdi o bize anlattığınız 
tür vakalar var ya onlardan birisi var, bir kadın geldi, işte şiddete uğramış. Biz 
kaydettik, işte dinledik kendisini ciddiye aldık. Şimdi “hocam bu hanımı size 
yollayayım mı?” soru bu, çünkü polis ne yapacağını bilmiyor. Bu ne demek, ondan 
sonra da ne yapacağını bilmiyor. Bu ne demek, destek mekanizmalarının eksikliği 
sığınma evi yok, o kadına bir yaşam imkânı sağlayacak parasal yardım getirecek bir 
kurum, bir kuruluş, bir örgüt yok ve yasa diyor ki şiddet uygulayanı, yani kocayı veya 
her kimse o evden uzaklaştıracaksınız. Fakat o giderse para da gidecek, kadın nasıl 
yaşayacak evde 3 çocuğuyla? Bütün bunları gerektiren destek mekanizmaları 
olmadığı için ciddi sıkıntı noktaları oluştu, bunların eksik olması önemli bir engel.  

Diğer taraftan da biz sadece toplumsal değil, devlette birtakım engeller var. Kadınlara 
yönelik şiddet şimdi çok yeni olarak Türkiye’nin gündeminde daha fazla gündeme 
gelen bir konu ama hala da bunun öncelikli sistemli bir politika alanı olduğunu 
söylememiz zor. Biraz sonra yeni yasadan bahsederken buna değineceğim. İşte 
kurumlar arasındaki koordinasyon yetersiz, tabii şiddet gören kadının gittiği 
hastaneyle bilmem polis arasında, polisle mahkeme arasındaki ilişkilerde hep 
kopukluk noktaları olabiliyor. Bu işe devletin ayırdığı maddi kaynak az, uzman 
eleman eksikliği var; bütün bunlar gerçek ve bu özellikle elemanlarda örneğin poliste, 
işte hâkimlerde, savcılarda, hastanedeki doktorda bilinç ve eğitim eksikliği en önemli 
karşılaştığımız engellerden birisi.  

Bir de yasalardan gelen engeller var; yasalarımız da geleneksel, pek çok yerde onlar 
da geleneksel bir kafayla, mantaliteyle yapılmış, ataerkil, daha kapsamlı ve toplumsal 
cinsiyet dediğimiz olguya duyarsız. Bugün bile yeni yasa çıkarken en büyük kavgalar 
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bunun üstünde çıkıyor. Toplumsal cinsiyetin ingilizce karşılığı “Gender”, Gender’i 
Türkçeye toplumsal cinsiyet olarak tercüme ediyoruz. Ama birçok insanın kafasında 
henüz yerleşmiş hele yasalarımızda yerleşmiş bir kavram değil.  

Yargı sistemlerinde yani hâkimlerde, savcılarda da cinsiyetçi alışkanlıklar var. 
Hâkimde icabında diyebiliyor ki kızım uzatma bu meseleyi, işte olmuş bir olay sen 
artık dön evine karşısına gelen dayak yemiş, kadına örneğin. Ben tabii kötü örnek 
veriyorum, hepsi böyle değil ama yani engellerin ne olduğunu göstermek için 
söylüyorum. 

İşte demin bahsettiğim gibi psikolojik destek mekanizmaları, hukuksal destek 
mekanizmaları yetersiz, şimdi şimdi son yıllarda baroların kadın komisyonları var ve 
şiddet görmüş kadınlara baro tarafından atanabilen bu işe gönüllü yapan avukatlar ve 
bu konuda ihtisaslaşan birtakım avukatlar var, ama bunların sayıları yetmiyor.  

Bir de bu adli sürecin ikincil mağduriyet yaratması çok önemli, bu ne demek? Bu şu 
demek; yani zaten mağdur olmuş, zaten zarar görmüş, zaten hırpalanmış, zaten canı 
acımış, zaten gururu kırılmış, zaten bir insanın kendisine karşı insanlık suçu işlenmiş 
olan kişi adalete başvurduğu zaman eğer bir de orada duyarsız bir tutumla karşı 
karşıya geliyorsa anlat bakalım, bir de daha anlar bir de şunu anlat bir de bunu anlat. 
Hatta öyle vakalar var ki mesela tecavüz mağdurunu, tecavüze uğramış kadını 
diyelim bir kasabada oldu. Bir yerden bir yere nakletmek gerekiyor, kent merkezine 
götürmek gerekiyor. Böyle bir vaka olduğunu Türkiye’de biliyorum. Tecavüze uğramış 
kadınla, tecavüzcüsünün aynı aracın içine koyup cezaevinin tek aracı var, çünkü. 
Aynı aracın içine koyup üç saatlik yola göndermek. Şimdi bu yani tecavüzden beter 
bir ikinci deneyim o kadın açısından. Bu ikinci bir mağduriyet yaratılması işte bu da 
tabii çok ciddi bir engel bunların olması, çünkü bu başvuruları azaltıyor ve de 
insanların işte korkmasını, utanmasını daha da arttırıyor, tabii.  

Bu arada biz dünyada yalnız yaşamıyoruz, hiçbir memleket yalnız yaşamıyor. 
Birtakım uluslararası örgütler var, birtakım uluslararası örgütlerin yaptığı sözleşmeler 
var. Sözleşme ne demek, uluslararası yasa demek. Dolayısıyla birtakım uluslararası 
yasalar var ve insan hakları konusunda bırakın şimdi kadınlara yönelik şiddeti veya 
kadın haklarını genel olarak insan hakları konusunda dünyada son 50 yılda atılmış 
olan adımlar, yapılmış olan büyük kazanımların aşağı yukarı hepsi önce bu üst 
düzey; uluslararası düzeyde atılmıştır ve uluslararası düzeyden ulusal yasalara 
aksetmiştir, bu kadın hakları içinde, işte kadınlara yönelik şiddet içinde aynı kural 
geçerli.  

Beni tanıtırken söylediler işte Türkçe okunduğu zaman CEDAW evvela İngilizce 
kısaltmasıyla okuduğumuz zaman SEDAW diye okunan Birleşmiş Milletlerin 
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi var, 1979 yılında 
yapılmış; Türkiye Cumhuriyeti 1985’te buna taraf olmuştur, yani onaylamıştır.  

Bu sözleşmeye CEDAW denilmesinin bir sebebi de İngilizce isminin açılımı 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Şimdi 
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bu sözleşme bir önemli şey yapıyor; bir kadın erkek eşitliği sözleşmesi, kadınların 
insan hakları sözleşmesi ama böyle soyut bir eşitlik tanımından bahsetmiyor. 
Ayrımcılıktan bahsediyor. Eşitlik yok, çünkü ayrımcılık var ve ayrımcılığın ne 
olduğunu söylüyor.  

Sözleşmenin görevi şu; bu uluslararası yasa yani Birleşmiş Milletlerde toplanan bütün 
Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin yetkili temsilcileri bunu kabul etmişler. Böyle bir 
uluslararası yasa olsun demişler; o yetmemiş sonra gitmişler her memlekete, her 
devlete sen yasayı kabul ediyor musun denilmiş ve şu anda 189 ülkede bunu kabul 
etmiş durumda, dediğim gibi Türkiye’de 1985’te kabul edilmiş. Bu sözleşme 
ayrımcılığı tanımlıyor ve yasaklıyor.  

Ne demek istiyor, CEDAW? Diyor ki, kadınlara karşı ayrımcılık cinsiyet nedeniyle 
yapılan, kadınlara yapılan, kadınların insan hakları ve temel özgürlüklerden 
yararlanmalarını engelleyen herhangi bir ayrım, mahrumiyet ve kısıtlama kadınlara 
karşı ayrımcılıktır diyor. Yani siz kadınların insan haklarından ve temel 
özgürlüklerden, herhangi bir insan için geçerli olan insan hakları ve temel 
özgürlüklerden yararlanmasını engelleyen bir ayrım yapıyorsanız, bir mahrumiyet, bir 
kısıtlama yaratıyorsanız bu kadınlara karşı ayrımcılıktır diyor. Bunu cinsiyet nedeniyle 
yapıyorsanız, kadınlara kadın olduğu için yapılıyorsa buna karşı olarak biz dünya 
milletleri bir yasa yapıyoruz denilmiş ve burada da kullanılan standart erkeklerle 
eşitim. Yani bir şeyin sadece insan hakları ihlali olması yeterli değil, eğer aynı şey 
hem erkekler hem kadınlar için ihlal ediliyorsa o başka bir insan hakları sözleşmesi 
göre suç olabilir. Ama erkeklerin yararlandığı bir temel özgürlükten kadınlar 
yararlanamıyorsa o kadınlara karşı ayrımcılıktır deniyor.  

Şimdi ilginç bir şey 1979’da bu sözleşme yapılmış, yer yerinden oynadı 1979’da. 
Çünkü hakikaten çok ileri ben detaylarına giremeyeceğim, ama her konuda kadınların 
insan haklarını ve ayrımcılığı tanımlayan bir sözleşme; siyasette, istihdamda, sosyal 
yaşamda, eğitimde her konuda. Bu kadar geniş kapsamlı bir sözleşmenin içinde 1979 
yılında şiddet konusu bakın çocuklar bunun altını çiziyorum. Niye yok? Yani o 
zamanlar dünyada kadınlara yönelik şiddet yok muydu, kadınlar tecavüze uğramıyor 
muydu, kadınlar dayak yemiyor muydu? Hayır, olur mu öyle şey tabii ki vardı, 
dünyanın her tarafında vardı. Ama o bahsettiğim birleşmiş milletlerde oturan yetkili 
devlet temsilcileri var ya bu konuyu müzakere eden, kabul eden o zamanki 
uluslararası mutabakat bu konunun bir sözleşmeye girmesine elvermiyor. Yani ayıp 
geliyor, insanlara bunu konuşmak. Bir kere UNİCEF’e göre şiddet yoktur.  

Ben ilk CEDAW üyesi olduğumda 1997’de karşımıza gelen her devletin bakanı rapor 
sunarken şiddet dediğimiz zaman vallahi bizde pek yoktur, yani kadınlara yönelik 
şiddet bizim memlekette olmaz. Şimdi bugün dünyada böyle bir şey diyen yok. Çünkü 
herkes bunun doğru olmadığını biliyor. Ama bu zaman aldı, 1979’da şiddet konusu 
yok; çünkü bunu mahrem alanı diye tanımlanıyor, özel alan ve aile konusu devlet bu 
işlere karışmaz anlayışı vardı. Ama gereken şeyin böyle olmadığı tabii biliniyor.  
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Dolayısıyla 1992’de bu CEDAW sözleşmesinin bir komitesi var, uluslararası komitesi 
seçimle gelinen bireysel olarak seçildiğiniz devlet temsilcisi olarak değil bir komite 
var. Demin beni tanıtırken söyledikleri benim uzun yıllardır, üyeyim şu anda da 
başkanlığını da yaptığım bu komite 1992’de bir genel tavsiye kararı çıkarıyor.  

Genel tavsiye bir nevi sözleşmeyi yorumlayan, bu maddesini böyle 
yorumlayacaksınız diye devletlere yol gösteren bir içtihat. Şimdi o içtihatta göre de 
diyor ki komite, kadınlara kadın oldukları için yöneltilen veya kadınlara orantısız 
olarak etkileyen şiddete “Kadına yönelik şiddet” denir. Bu kadınlara yönelik şiddet 
yani cinsiyete dayalı şiddet kadınların işte bu hak ve özgürlüklerini erkeklerle eşit 
kullanmalarını engellediği içinde bir ayrımcılık biçimidir, diyor. Bizim sözleşme ne 
hakkındaydı, CEDAW?  Neyi yasaklıyordu? Ayrımcılığı yasaklıyordu. Şimdi bu 
tavsiye kararıyla komite şiddeti kadına karşı ayrımcılıkla eşitlemiş oldu. Dolayısıyla 
şiddet bir ayrımcılık biçimidir. Dolayısıyla devletlere sen sözleşmeyi imzaladıysan, 
sözleşmeyi onayladıysan, şiddet hakkında bir şey yapmak durumundasın demiş oldu.  

Şimdi bu bütün dünyada durum böyleyken gelelim Avrupa’ya biz kendimizi hep 
Avrupa bağlamında düşünen bir memleketiz. Tabii ayrıca bölgesel Orta Doğu Bölgesi 
içinde kendimizi konuşlandırıyoruz. Ama özellikle son 20 yılda Avrupa Birliği 
adaylığımızla birlikte Avrupa tabii daha da önem kazandı. Ama ondan önce de bütün 
Cumhuriyet Reformları Türkiye’nin modernleşmesi ve batılılaşması esası üzerine 
giden şeylerdi.  

Şimdi Avrupa’nın ayırıcı özelliği kıta olarak her türlü şiddetten uzak istikrarlı 
demokrasinin vatanı olmak, Avrupalılar kendilerini böyle tanımlıyorlar. Avrupa her 
türlü şiddetten uzak bir kıta ve istikrarlı demokrasilerin hâkim olduğu bir coğrafyadır 
diye biliniyor. Ama Avrupa’da 80 milyon kadına yönelik şiddet mağduru var. Yani 
bütün Avrupa’daki kadınların beşte biri en az bir kere fiziksel şiddete maruz, şimdi 
burada dikkatinizi çekiyorum. Burada beşte bire düştü, rakam bizde aşağı yukarı 
%40’larda. Dolayısıyla kadına yönelik şiddet konusunda Avrupa ortalamalarının biz 
çok dışında bir yerdeyiz. Avrupa’da da şiddette uğrayan kadınların önemli bölümü 
cinsel şiddete uğruyor. Orada da koruma yetersizlikleri var. Önemli psikolojik, sağlık 
sorunları ortaya çıkıyor.  

Şimdi burada çok ilginç bir nokta var; Avrupa 2000’li yıllarda anladı ki kadınlara 
yönelik şiddetin bir maliyeti var. Sadece manevi veya insan hakları açısından maliyeti 
değil, maddi bir maliyet. Çünkü Avrupa’da kadınların çalışma oranı yani işgücüne 
katılma %67-%70 civarında bizdeki gibi %20 değil, çalışan kadın oranı çok fazla. 
Ama kadınlara yönelik şiddetten dolayı işgücü kaybı oluyor. Yani Avrupa kıtasında 
kadının işe gidememesi, doktor ve de işte sağlık giderlerinin artması gibi nedenlerle 
yıllık 34 milyar Euro değerinde bir işgücü kaybına neden olduğu hesaplandı. O 
zaman tabii maalesef devlet büyükleri bazı şeylere sadece insan hakkı olduğu veya 
kadınlara insan hakkı olduğu için değil, bir dakika bunun ekonomik bir bedeli varmış 
olduğu zaman daha çok dikkati çeker. Onun üzerine Avrupa’da birden bir değişiklik 
gündeme geldi ve Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği değil Avrupa Konseyi bu 48 tane 
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ülkenin üye olduğu Türkiye’nin de üye olduğu merkezi Strasbourg’da olan Avrupa 
Konseyi bu şiddet konusunda bir şey yapalım, Ey Avrupalılar dedi. Bununla önemli 
bir adım atmamız gerekiyor dendi. Bu konuda bir antlaşma, bunun hakkında artık 
önlemler almamız, biraz bununla mücadele etmekte önemli bir adım atmamız 
gerekiyor dendi. Çünkü hem ekonomik nedeni var hem de çocuklara olan etkisi 
nedeniyle toplumların geleceğini de çok etkiliyor. 

Pek çok araştırma gösteriyor ki ailesinde şiddet olan çocuklar kendisi de ya şiddet 
uyguluyor veya kendisine şiddet uygulandığı zaman bunu kabul ediyor. Öbür taraftan 
da siz her türlü şiddetten uzak ve istikrarlı demokrasilerin olduğu; demokrasi ne 
demek, eşitlik, özgürlük demek; bunların olduğu bir toplumdan bahsediyorsanız, 
geleceğin çocukları ve vatandaşları için iyi bir durum değil.  

İşte bütün bu algılamaların sonunda Avrupa’da kadınlara yönelik şiddete ilişkin özel 
bir bölgesel sözleşme yapılmasına karar verildi, yani Avrupa için geçerli bir sözleşme. 
2006’yla 2011 arasında bunun müzakereleri yapıldı ve 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da 
bu sözleşme imzaya açıldı ve Türkiye buna ilk imzayı koydu.  

Sözleşmeyi imzaladık diyoruz. İmzalamak sadece birinci adımdır; bir niyet gösterir, 
bir siyasi irade ifadesidir. Ama hukuki sürecin tamamlanması için onaylanma 
yapılması lazım. Türkiye dolayısıyla sadece imzalamakla kalmadı, şu ana kadar bu 
sözleşmeyi imzalamış olan tek ülke çünkü daha çok yeni bir sözleşme. Onaylama 
süreci ciddi prosedürleri olan her memlekette zaman alan bir şey ve bugüne kadar 18 
devlet imzaladı. Tek Türkiye onayladı, sözleşmeyi. Bu tabii bir bakıma çok da yanlış 
bir şey değil, çünkü biz sadece şiddetin en fazla olduğu Türkiye değil, şiddete en iyi 
mücadele eden ülke olmak zorunluluğunu da taşıyoruz. Dolayısıyla bizim biraz 
herkesten daha atak davranmamız gerekiyor. Sözleşme 10 ülke onayladığı zaman 
yürürlüğe girecek. Bizim açımızdan yürürlüğe şu anda girdi, ama genel olarak 
yürürlüğe girmesi için 10 ülke onayı.    

Bu sözleşme spesifik olarak kadınlara yönelik şiddeti, ev içi şiddeti kapsıyor ve 
önemli bir metin. Niye önemli; çünkü Avrupa’da bu konuda bağlayıcı ilk hukuki metin 
devletlere burada gördüğünüz yükümlülükleri getiriyor. Yani önleme, koruma, 
kovuşturma ve bu konuda bütüncül politikalar geliştirme sorumluluğuna getiriyor. Bir 
de özel yükümlülüğüyle hareket edeceksiniz. Bu ne demek? Şimdi bir Nahide Opuz 
vakası vardı, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Maalesef dünya literatüründe hele 
Avrupa literatüründe böyle kadına yönelik şiddeti konusunda verilen önemli kararlar 
birçoğu Türk mağdurlar söz konusu olarak verilmiş, durumda. Dolayısıyla bu Nahide 
Opuz vakası da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde verilmiş bir karar, Nahide 
Opuz bir Türk kadını, tam da o bahsettiğimiz gibi boşanma süreci içerisinde olduğu 
bir kocası var. Koca uzun zaman boşanmak istemiyor veya kadını bırakmak 
istemiyor. Tehdit ediyor. Bu tehditler sonunda kadın devletten çeşitli şekillerde 
müracaat ederek yardım istiyor. Bu müracaatlar bazen veriliyor, bazen yeteri kadar 
verilmiyor. Fakat tehditler devam ediyor ve netice itibariyle kadın bulunduğu yerden 
ailesiyle birlikte başka bir kente İstanbul’a zannediyorum gelmek üzere yola çıktığı 



12 
 

sırada duruma müdahale eden boşanma sürecindeki koca şiddet uyguluyor ve 
Nahide Opuz’un annesini öldürüyor. Nahide Opuz’un kendini de yaralıyor, 
kayınvalide de öldürülüyor. Bu vaka Türkiye’de mahkeme süreci bittikten sonra 
Nahide Opuz tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürüldü ve Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi burada son derece önemli bütün dünya literatürüne geçen 
bir karar verdi. Dedi ki devlet görevini yapmamıştır, bu kadını korumamıştır. Bizim 
devletin müdafaası neydi? Devlet diyordu ki, bizden koruma istediği zaman verdik. 
Ama daha sonra kadın talebini geri çekti, artık istemiyorum dedi. Bu vaka olduğu 
zaman koruma istemediği de önemli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yok öyle şey 
kadın talebini geri çekse dahi siz korumayı devam ettirmek durumundasınız. Çünkü 
kadınlar çeşitli baskılar altında aile baskısı, sosyal baskı, ekonomik baskı olur her 
neyse şu veya bu nedenle koruma talebini geri çekmiş olabilir, hatta şikâyetini geri 
çekmiş olabilir. Buna rağmen devletin görevi resen bu soruşturmayı devam ettirmek 
ve o korumayı vermektir. Geri çekmekle siz devlet olarak özel yükümlülüğünüzü 
yerine getirmediniz dedi. Yani yaptığınız işi özenerek, sırf laf olsun, adet yerini bulsun 
değil ciddi bir şekilde etkin bir koruma getirmediniz dedi. Dolayısıyla bu artık Avrupa 
İnsan Hakları literatürüne geçmiş bir karar oldu. İşte İstanbul Sözleşmesi de 
devletlere artık bir sözleşme hükmü olarak da getiriyor ve birde aynı CEDAW gibi 
nasıl CEDAW’da bir komite var, imzalayan ve onaylayan devletler doğru buluyor mu, 
bunu onaylayan ve imzalayan devletler bunu doğru buluyorlar mı, 4 yıllık periyotlarla 
CEDAW’da bakarız raporlara. Burada da bir bağımsız uluslararası mekanizma 
kurulacak.  

Bu resimde CEDAW var, yani temelde kadınların insan hakları sözleşmesi, o 
doğrudan doğruya devlet üzerinde bağlayıcı bütün ayrımcılığı tanımlıyor. CEDAW 
komitesinin getirdiği bir genel tavsiye var, 19 numaralı genel tavsiye şiddet konusuna 
ilişkin olarak. Yani CEDAW’ı yeniden yorumluyor, CEDAW’ı içine alacak şekilde. Bu 
da devletler üzerinde etki yapıyor. Ancak gördüğünüz gibi bu etki bağlayıcı bir hukuki 
etki değil, çünkü bu komitenin tavsiye kararı sözleşmenin içeriğinde yok. Ama ne oldu 
şimdi İstanbul Sözleşmesi yapıldığı için Avrupa açısından bu genel tavsiyenin içeriği 
bir sözleşme hükmü haline geldi. Dolayısıyla o sözleşmede devleti hukuken 
bağlayıcı, yani artık Türkiye gibi bir devlet için hem CEDAW’a taraf hem İstanbul 
Sözleşmesine tarafsa iki taraftan şiddet konusunda bağlayıcı hükümleri olan bir 
hukuki çerçeve içerisinde. 

Aynen CEDAW’ın 19 numaralı tavsiyesindeki tanımı kabul etti. Yani ev içi şiddet dâhil 
kadınlara orantısız olarak her türlü etkileri, her türlü şiddeti kapsar dendi. Aynı 
zamanda devlete diyor ki sözleşme, bu kadınlar için yapılmış bir sözleşme, temel 
odağı kadınlar ama siz bu sözleşmenin yükümlülükleri isteyen devlet başka aile 
üyelerine de uygulayabilir. Yani eğer şiddete uğrayan bir erkek varsa ailede, ona da 
bu isteyen devlet bunu yine uygulayabilir. Barışta ve savaşta bu geçerlidir.  

Çok önemli bir husus belli tanımları getirdi, şimdi bu hukuken bağlayıcı bir 
uluslararası yasa artık. Yasa dolayısıyla bu tanımları kabul etti, kadınlara yönelik 
şiddetin ne olduğunu söyledi. Toplumsal cinsiyet “Gender” dediğimiz şey girdi ki, 
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nedir toplumsal cinsiyet; seksle “Gender” arasındaki fark, cinsellikle toplumsal 
cinsiyet arasındaki fark.  

Cinsiyet doğarken sahip olduğumuz biyolojik özelliklerimiz kadın erkek olarak 
doğuyoruz. Ama toplumsal cinsiyet toplum tarafından kadın ve erkeğe yüklenen ve 
sosyal olarak kurgulanan roller, davranışlar, eylemler; yani toplumsal cinsiyet kadınlar 
yumuşak başlıdır, erkekler ataktır. Kadınlar işte sosyal bilimlere meraklıdır, erkekler 
matematikte çok iyidir. Bu tür yargılar toplumsal cinsiyetin ifadesidir. Bunlar biyolojiyle 
ilgili şeyler değil, çünkü araştırmalar bize gösteriyor ki bunun aksi olduğu pek çok 
durum var. Ama bunlar o kadar önemli ki, size fıkra gibi bir gerçek anlatayım.  

Toplumların algısında toplumsal cinsiyet bazen gerçek cinsiyetten daha önemli hale 
gelebiliyor. 1980’li yıllarda İngiltere Kraliçesi Elizabeth’i biliyorsunuz. İngiltere 
Kraliçesi Elizabeth o dönemde Suudi Arabistan’a bir devlet ziyareti gerçekleştirdi. 
Şimdi Suudi Arabistan biliyorsunuz, şeriat kurallarıyla yönetilen ve sıkı şeriat 
kurallarının olduğu bir devlet ve erkeklerle kadınların birbirleriyle olan ilişkileri farklı 
kurallarla daha kısıtlı bir kurallara bağlanmış durumda. Suudi Arabistan’ın kurallarına 
göre işte yapılacak olan birtakım üst düzey devlet toplantılarında ki işte bunun içinde 
din adamları da var. Bir kadının katılması uygun değil, bu mümkün değil. Ama bu da 
herhangi bir kadın değil, İngiltere Kraliçesi Elizabeth, yani kraliçe Suudi Arabistan’a 
gidiyor. Tabii ki büyük bir memnuniyet konusu, büyük bir misafirperverlik de 
göstermek istiyorlar. Herhangi bir dışlama olmasın arzu ediliyor. Sonunda ülkenin 
yetkili makamları bir karar aldı. Bu karar Suudi Arabistan seyahati boyunca Kraliçe 
Elizabeth’i “Honorary Man” yani “Onursal Erkek” olarak ilân ettiler. Bu toplantılara 
rahatça katılsın, bulunması gereken her yerde rahatça bulunabilsin. Bu kadındır, 
burada olmasın denilmesin. Bu bize ne gösteriyor? Toplumsal cinsiyetin, biyolojik 
cinsiyetten daha önemsendiğini gösteriyor. Çünkü bu toplumsal olarak tanımlandı.  

Şimdi bir de ev içi şiddet kavramı var. Ev içi şiddet kavramı da önemli bir kavram. 
Sözleşme diyor ki mağdur faille aynı haneyi paylaşsa da paylaşmasa da yani eski 
koca, nişanlı yok erkek arkadaş, aynı evde oturuyor oturmuyor önemli değil. Paylaşsa 
da paylaşmasa da eski veya şimdi ki eşler ya da partnerler arasında meydana gelen 
her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet ev içi şiddet demektir, İngilizcesi 
bunun Domestic Violence olarak tanımladığımız şey. Gene kadın ibaresi bu 
sözleşme açısından 18 yaş altı kız çocuklarını da kapsıyor; çünkü kadınlara yönelik 
şiddetin belli bir biçimleri kız çocuklarını da kapsar. 

Bu sözleşmede birtakım, bunlar kadınlara yönelik şiddettir diye yazılıyor. Nedir 
bunlar; fiziki, ekonomik, psikolojik şiddet. Devlet bunlar hakkında tedbir almak 
zorunda, ceza yasasında bununla hakkında hüküm olmak zorunda, gerekiyorsa 
medeni yasasında ve usul yasalarında bulundurmak zorunda.  

Cinsel şiddet, her türlü cinsel şiddet ve tecavüz, cinsel taciz, cinsel saldırı ve cinsel 
şiddet tehdidi de kadınlara yönelik şiddet artık bunlar şiddet mi değil mi diye şunlar 
için konuşacağımız bir durum yok.  
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Stalking diye bir yeni terim var; bunun Türkçede biz karşılığını tam bilmiyoruz, 
bulamıyoruz. Musallat olmak diye tercüme ediyorum, çünkü benim gençliğimde böyle 
hani sokakta genç kızlar giderken adamın biri peşine takılır. Ondan sonra rahatsız 
eder, işte konuşmak ister. Ertesi gün sabah kız evden çıkar adam gene oradadır. 
Şimdi artık olmuyordur diye düşünüyorum, ama oluyor. Bunu biliyorum çünkü böyle 
bir suç türü artık yasalara bile girdi. Bu stalking dediğimiz o zamanlar denirdi ki işte 
analarımız babalarımız ay kıza musallat oldu, bu adam derlerdi; yani musallat olmak 
o anlamda. 

Stalking bunun içine tabii bir telefonla taciz olabilir, korkutma, özel bilgi toplama, 
internetle taciz bu da dâhil yani internet üzerinden mesaj yollayarak bu da bir suçtur, 
cezası var. Zorla evlendirme kadınlara yönelik bir şiddet, zorla çocuk düşürtme veya 
zorla kısırlaştırmak keza tabii çünkü bunlar kadınların en temel insan hakları, kendi 
karar vermesi gereken ve sadece kendi karar vermesi gereken konulardır, bunlar.  

Kadınların genital sakatlanması diye tercüme ettiğim halk dilinde çok defa kadın 
sünneti denilen bu pek çok Afrika toplumunda bazı Orta Doğu toplumlarında da 
yaygın doğrudan doğruya kadınların genital organlarının sakatlanması demek, bu ve 
ataerkil birtakım normlarla yapılan bir operasyon. Bu da bir kadınlara yönelik şiddet 
biçimi olarak bu uluslararası yasaya girdi.  

Ayrıca bu tür şiddet biçimlerinde herhangi birisine yardım etmek, yataklık etmek veya 
buna teşebbüs etmek sonuçlanmasa bile örneğin zorla evlendirme bunlar suç olarak 
tanımlandı.  

Bir de bu yasada açıkça denildi ki kültür, adet, din, gelenek ve sözde namus gibi 
gerekçeler hiçbir şekilde bir savunma olarak kabul edilemez. Yani öyle yasalar 
yapacaksınız ki devlet olarak yasalar içinde ceza yasanızda böyle bir şeyin böyle bir 
savunma unsuru olmaz. Bundan dolayı ceza indirimi veya cezasız bırakma gibi bir 
durum olamaz.  

Sözleşme diyor ki, bu kadınlara yönelik şiddet durumunda arabuluculuk ve 
uzlaştırmak gibi zorunlu alternatif çatışma çözüm süreçlerine yer veremezsiniz. Yani 
bu ne demek? Eğer şiddet varsa bir suç işlenmiştir. Suç işlendiyse mahkemeye gidilir 
kanuna göre cezası neyse hukuki yollarla yapılır. Böyle alternatif çözümlerle 
mahkeme dışı, hukuk dışı çözümlerle barıştırmaya çalışmak, aman evlilik bozulmasın 
diye devam ettirmeye çalışmak, bunlar kadınlara yönelik şiddet vakalarında, aile içi 
şiddet vakalarında kesinlikle uygulanmaması gereken durumlar; çünkü gene 
araştırmalar bize gösteriyor ki, şiddet bir kere oldu mu devam ediyor, maalesef şiddet 
biten bir şey değil. Kadınlar çok defa düşünüyorlar, bu sefer bir nedeni var. Birçok 
kadın hak ettim diye de düşünüyor, ataerkil koşullandırma sonucunda. Ama öyle 
düşünmese dahi yani şiddet uygulayan erkeğe yönelik olarak bir mazeret icat ediyor, 
kadınlar. Yani kimisi diyor ki, içkiliydi; kimi diyor ki, vallahi o gün çok asabı bozuktu 
onun için oldu. Bir daha olmayacak, çok özür diledi, çok yalvardı arkasından bitti bir 
daha olmayacak, inanıyorum. Ama bütün araştırmalar dünyada gösteriyor ki, 
maalesef böyle bir şey olmuyor. Şiddet bir kere başladı mı ara verebilir, ama 
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tekrarlıyor ve ilişkiler içinde şiddet olan ilişki şiddetsiz bir ilişkiye dönüşmüyor. Onun 
içinde bu tür çözüm yollarına gitmemek lazım, anında ve gerektiği gibi müdahale 
gerekli. 

Kadınlara yönelik şiddet artık bugün uluslararası yasalar açısından baktığımızda 
kadınların insan haklarının en bariz ve somut bir ihlalidir. Buna mukabil dünyada en 
çok karşılaşılan ve günlük hayatta en çok normalleştirilen şiddet türüdür. Yani başka 
tür şiddetlere daha büyük tepki gösterilirken kadınlara yönelik şiddet normalleştiriliyor, 
olağan gibi görülüyor ve tolere ediliyor ve de en önemlisi bugün uluslararası yasalar 
kabul ediyor ki kadınlara yönelik şiddet kadın erkek eşitsizliğinin bir sonucudur. 
Dolayısıyla her ne politika geliştirilecekse bu politikaların çok yönlü olması ve 
eşitsizlik meselesine el atması gerekir. Çünkü kadınlara yönelik şiddet eşitsizlikten 
doğar ve tekrar eşitsizliği besler. Hem sebebi hem sonucudur eşitsizliğin. Bunu hem 
istihdam politikalarıyla hem eğitim politikalarıyla hem ekonomik politikalarla, siyasete 
katılımla bütün diğer çok yönlü politikalarla birlikte geliştirildiği zaman şiddet 
politikalarından olumlu sonuçlar bekleyebiliriz.  

Şimdi gelelim, bugüne. Saat 15:05 geçiyor, şu anda Büyük Millet Meclisinde yasa 
görüşmeleri başladı. Yeni yasa tasarısı var, şimdi benim anlattıklarımı bir an 
gözünüzün önüne getirin. Türkiye CEDAW’a taraf 1985’ten beri demin anlattığım 
1998’den beri bir ailenin korunmasına dair kanun var. Kasımda İstanbul 
Sözleşmesine de taraf oldu, bugünde 7 Mart 2012 itibariyle yeni yasa tasarısı 
mecliste.  

Şimdi bizim anayasamızın 90. Maddesi diyor ki, usulüne göre yürürlüğe konulmuş 
milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Yani hem CEDAW hem İstanbul 
Sözleşmesi Türkiye’de kanundur, bunlar farklı bir şey değil ve bunlar bu kanunlarla 
bizim kendi kanunlarımız arasında farklı hükümler varsa bu çelişen durumlarda 
uluslararası yasalar üstündür.  

Buna rağmen durum buyken; biz bugün yeni bir yasa yapmak için uğraşıyoruz, bu 
yasayı yapmak için çok ciddi uğraş veriliyor. Kadın kuruluşları aylardır bakanlıkla ve 
bakanlıkta uğraş veriyor. Sayın Fatma Şahin’in başında olduğu Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’nın son derece ciddi şekilde bununla uğraşıyor. Hala bu 
bahsettiğim sözleşmelere tam uyumlu olmayan maddeleri olan bir yasayı geçirmek 
için bugün uğraşıyoruz. Muhtemelen geçecek ama ne şekilde geçeceğini şu an 
itibariyle hiçbirimiz bilmiyoruz. Ne kadar uyumlu olacak bu taraf olduğumuz 
uluslararası sözleşmelere ne kadarı olmayacak bilmiyoruz.  

Sadece şunu bilmekte yarar var; bu uluslararası yasalar zaten bizim devletimizde 
artık yasa oldu. Ama bunları ulusal yasalara tam anlamıyla aktarılıp aktarılmama 
sorunu var, Türkiye’de duyarlılıkta artış var, etkileyici bir kadın aktivizmi var. 
Uluslararası standartları böyle norm düzeyde kabulleniyoruz. Ama kanunu yaparken 
zihniyet farklı işte mesela toplumsal cinsiyet gibi bir kavramı İstanbul Sözleşmesini 
kabul ettik, orada yazıyor. Memleketin yasası haline geldi, ama kendi yasamıza 
koyamıyoruz bunu. Devlette böyle bir alışkanlığımız var bizim. Sağ elimizle yaptığının 
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sol elin haberi olmaması gibi bir durum ve bu ikisini bir araya getirememek gibi; 
dolayısıyla çok eğitime ihtiyaç var, alışkanlıklardan hareket etmekten vazgeçmeye 
gerek var ve de sonuç olarak uluslararası ve ulusal standartlar arasında 
uyumsuzluğumuz halen var.  

Bir de buna ilaveten yasalardaki durumla gerçekteki durum arasında uyumsuzluk var 
ve de bütün bunlara rağmen şunu da söylememiz lazım, yavaş bir dönüşüm 
yaşıyoruz. Ama bir dönüşüm de yaşıyoruz, değişen değerlerde söz konusu bunu da 
görmek lazım, bu anlamda da ileriye ümitle bakmak için her türlü neden var diyorum.  

Soru 1: Sığınma evlerinde görevliyim. Ben de İstanbul Sözleşmesini çok yakından 
takip ediyorum, çünkü alanda çalışırken hiçbir şey yasalardaki ya da bizim 
yazdığımız projelerdeki gibi, üniversitede yüksek lisansta öğrendiğimiz gibi olmuyor. 
Maalesef gönül istiyor ki, bize okulda öğrettikleriniz şeyler gibi uygulayalım. Fakat biz 
bunların çok azını uygulayabiliyoruz. %8 kadın şiddetten dolayı karakola başvuruyor. 
Bunların sadece yarısını alabiliyoruz ve toplumsal zihniyetten dolayı hatta kurumsal 
zihniyetten dolayı kocaya gönderme, eve geri döndürme yapıyoruz. Ben 100 kadınla 
çalışıyorsam, bundan beş tanesini yeniden hayat bulabiliyorum. Bunun için de çok 
seviniyorum. Bu sayıyı çok yüksek buluyorum. Biz şiddetle mücadelede çok yol kat 
ettik, evet çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Emniyette bile bu dönüşümü 
hissediyorum, ama ben hala polisle çalışırken çok zorlanıyorum. Ben daha dün bir 
kadının sorgusunda, yine kadın yanındaydım. Polis kadına ne söyledin de dayak 
yedin ya da sadece iki tokat mı yedin diyebiliyor. Orada çaresiz kalıyorsunuz. Bu 
nesilden nesile öğrenilen bir şey madem bunu eğitimle değiştirebiliyoruz, biz şiddet 
olduğu zaman çok güzel müdahaleler yapıyoruz, öyle düşünürsek. Bunun öncesinde 
ne yapalım, ne edelim? Bu eğitimi nasıl yapabiliriz? 

Prof. Dr. Feride Acar: Yani eğitim konusunda bir kere İstanbul Sözleşmesinde de 
olan yani bu belli kritik gruplara yönelik, polise, kolluk kuvvetlerine, sağlık personeline 
ve de adli personele yani buna hâkim ve savcılar dâhil olmak üzere son derece 
amaca yönelik ve sürekli eğitim yapmak lazım, bir kerelik değil.  

Ben kendim Türkiye’de son 5 senedir devamlı aile mahkemesi hâkimlerine bu konuda 
eğitim veriliyor ve onun içerisinde yer alıyorum, mesela. Ama ne oluyor? Şimdi eğitim 
var deniliyor; bir kerelik oluyor. Geliyor, hâkimler o grupta kim varsa var. Ama bu 
eğitim ertesi sene Türkiye’ye bilmem kaç tane daha yeni hâkim oluyor. O yeni 
hâkimler aynı eğitimden gene geçmemiş oluyor; bu polis için de, diğerleri için de 
geçerli. Keza burada dolayısıyla sürekli ve kurumsallaştırılmış bir eğitim lazım. Bir o 
kadar önemlisi bütün bu yeni mevzuatın, uluslararası mevzuatın ve de ulusal 
mevzuatın hukuk fakültelerinin müfredatı içerisinde yer alıp ayrıntılı şekilde 
anlatılması lazım; çünkü zihinlerin değiştirilmesinde bu tür eğitimler sistematik olarak 
önemlidir. 

Ama sizin dediğiniz konuda bir de bu çok az etkili olabiliyor, beş kadına ulaşıyorum 
ne ala dediğinizde. Şimdi bugün konuşulan yasada kadın örgütlerinin ısrarla üstünde 
durduğu ve maalesef ilk taslakta olmasına rağmen önce başbakanlıkta sonra 
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komisyonda çıkarılan unsur şu; bu tek adımlı müdahale merkezleri isteniyor. Yani bir 
şiddete uğrayan kadının geldiği anda bütün yapılacak işlerin hukuki vekil yardım 
niteliklerinin tek bir merkezden koordineli bir şekilde yapılabileceği bir yapı kurulması 
isteniyor. Çünkü mesela Birleşmiş Milletler istatistikleri bunun yapıldığı ülkelerde son 
derece başarılı sonuçlar alındığını gösteriyor. Ama bunun için ne lazım? Aile ve 
Sosyal Çalışmalar Bakanlığına bağlı olarak Türkiye’nin önce pilot 15 ili 2 sene içinde 
sonra bütün illerin de gereken merkezlerde bunların kurulmasına; bunun için Maliye 
Bakanlığı’nın kadro vermesi lazım, bunun için devletin para ayırması lazım.  

Şimdi bahsettiğim mesela başbakanlıkta ve komisyonda ilk değiştirilen unsurlardan 
ve bugün hala mecliste o değişmiş şekliyle bu kadrolar kesildi ve bu kadar para 
verilmiyor bu işe. Bu ne demek? İstanbul Sözleşmesini onun için anlattım. Bunun bir 
öncelikli ve çok yönlü politika olarak devlet tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Eğer 
bunu kabul ederseniz; ancak gerekli kaynağı ayırırsınız, gerekli kadın evleri için ama 
aksi takdirde bizim birçok defa yaptığımız gibi daha palyatif tedbirlerle, daha anında 
ve de hani küçük kapsamlı müdahalelerle yani bir tarafıyla, maalesef bir tarafıyla 
onun olumlu sonuçları oldu. Bu işin büyük kısmını sivil topluma havale ederek 
şimdiye kadar mücadele edildi.  

Bunun sonucunda şöyle iyi bir şey oldu; sivil toplumun kadın kuruluşları korkunç 
bilinçlendi ve bilgilendi bu konuda. Son üç dört aydır devam eden bu yasa taslağının 
hazırlanması ve onun çeşitli aşamalardan geçmesi sırasında kadın kuruluşlarının 
gösterdiği demokratik performans, katılım Türkiye’de hiçbir sivil toplum kuruluşunun, 
sektörünün yarışamayacağı bir durum, dolayısıyla böyle bir olumlu sonucu oldu. Ama 
bu sonuç gerçek sonuca dönüşecek mi onu bugün göreceğiz. Ama dönüşmeyeceği 
bazı noktaların olduğunu ben şimdiden biliyorum, çünkü örneğin kadrolar bunların 
önce 14 ilde, sonra bütün illerde şu kadar yıl içerisinde açılması gibi mecburiyetler 
yasadan çıkartıldı.  

Soru 2: Ben dün gazetelerde okudum, kanunun içeriğinde yanılmıyorsam elektronik 
kelepçe yöntemi geliyor. Bu Batı’da da uygulanan bir şeydir, bunun bir fayda 
getireceğini düşünüyor musunuz?  

Prof. Dr. Feride Acar: Biz de tabii çok abartıldı ve çok medyatik bir şey, sanki 
elektronik kelepçe takınca bu iş olacak gibi. Bunun uygulandığı yerler var ama çok 
yaygın bir yöntem de değil, bu acil müdahale ve uzaklaştırma emri verilmiş olan 
kişiler için onların bir kısmını, yani mesela şimdi bizde zorlama hapsi isteniyor, bu 
kişileri alıp entegre edilsinler deniliyor. Bazı durumlarda da saldırgan yahut şiddet 
uygulayan kişinin hapse konulması değil de, diyelim ki belli bir çevre içerisinde evinde 
şu kadar km2’lik bir arazi içinde bu kelepçede onu kontrol ediyor. Yani onun dışında 
dolayısıyla kadına yanaşmasını, yaklaşmasını engelliyor. Yaklaştığı anda bağlı 
bulunduğu bu işten sorumlu olan karakolun durumdan haberi oluyor ve müdahale 
etme imkânı; o bağlamda, yani pek çok alınan tedbirden birisi.  

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. D. Çiğdem 
Sever: Mayıs ayında Türkiye’nin imzaladığı tarihten beri ben çok acı bir sınav 
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verdiğimizi düşünüyorum. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren adım adım, yani 
önce sözleşmenin çevirisiyle başladık literatüre; daha sonra yasa tasarısının 
hazırlanması süreci başladı. Bakanlığın adından başlayarak çekindiğim çok önemli 
bir şey var. Aile İçi Şiddet “Domestic Violenc”e “Ev İçi Şiddet” olması gerekiyordu. 
Mesela bu resmî çevreden başlayarak yasa tasarısından yakın ilişki bu kavramın 
çıkarılması, daha sonra bakanlığın taslağında aynı evde oturmasalar bile ibaresi 
çıkarılması, yasanın adında ailenin korunmasının öne alınması ve kadın için birey 
yerine kişi ibaresine konmasına kadar muhtemelen mecliste de benzer bazı şeyler 
bekliyor. Yani kadrolarda kısılmalar vs. ben açıkçası şu noktada artık odaklanma ve 
size bu soruyu yöneltmek istiyorum. Bugünlerde hâkimlerle görüşüyorum, bu proje 
kapsamında. Hâkimlere şöyle bir eğilimi var; 90 madde, CEDAW, İstanbul 
Sözleşmesi konusunda bilmiyorlar, reddediyorlar ve direniyorlar. Uygulamada eğitim 
diyoruz. Bu eğitimler konusunda da ne yazık ki sizin dediğiniz şey çaresizliğin 
çıkışsızlığı, daha ne yapabiliriz? 

Prof. Dr. Feride Acar: Şimdi yani adli personelin, hâkimlerin, savcıların zihniyet 
değişikliği çok önemli, zaten aslında böyle bir zihniyet dönüşümünü biz yaşıyor, 
bilmiş olsak 4320 Sayılı yasayı kaldırıp yeni bir yasa yapmaya gerek yok, çünkü 
ortada sözleşme var. Sözleşme zaten 90. Maddeye göre yasa olmuş durumda.  

Ama bizim tam da sizin dediğiniz nedenle hâkimlerimizde ve de genel adalet 
sistemimizde, yani uluslararası sözleşmelere referans vermek, onlarla hareket etmek 
gibi bir alışkanlık yok. Yani bu çok nadir ahval de üst düzey mahkemeler tarafından 
yapılabiliyor. Anayasa mahkemesinin çeşitli birkaç kararında CEDAW’a atıf vardır, 
bazen doğru bazen yanlış olmak şartıyla. Ama yani ancak o düzeyde böyle bir 
uluslararası sözleşmelere şey oluyor.  

Ama hâkimlerimiz hakikaten uluslararası sözleşmeleri bilmiyorlar, onların içeriğini de 
bilmiyorlar. Şimdi ben anlayabiliyorum, bir de burada dilden kaynaklanan bir sorun da 
var. Bu sözleşmelerin birçoğu pek çok hâkim için böyle hemen elinin altında 
kullanabileceği şekilde ulaşılabilir bir noktada değil, böyle bir alışkanlık yok. Bir de 
bizim sistemimiz içerisinde hâkimin temel güdülerinden bir tanesi verdiği kararın bir 
üst mahkeme tarafından bozulmaması bunu istiyor, yani o zaman kendisi oradan sicil 
alıyor, hâkimler. Kaç tane kararı bozuldu, kaç tane karar devam etti. Şimdi aynı 
sistem Temyiz Mahkemesi içinde geçerliyse onlarda uluslararası kurallardan bir 
haberseler, uluslararası sözleşmelere referans vermiyorsalar; aşağı mahkemedeki 
hâkim Aile Mahkemesi hâkimi veya daha alt mahkemenin hâkimleri böyle bir fantezi 
karar vermekten kaçınıyor, çok iddialı bir hâkim değilse, o gene bildiğimi ben 
yapayım ki yukarıdan dönmesin karar güdüsü oluyor. Top yekun zihniyeti değiştirme 
ve uluslararası sözleşmeleri bu işin içerisine daha fazla sokma operasyonuna ihtiyaç 
var.  

Şimdi yeni yasaya gelecek olursak benim gördüğüm kadarıyla son versiyonda olumlu 
değişiklikler var. Bazı şeyler de yani hiçbir şey hayatta tam istediğimiz gibi olmuyor. 
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Dolayısıyla bazı şeylere de katlanmak zorundayız. Ama yasada olumlu değişiklikler 
var, o da daha önce çıkarılmış olan bazı şeyler girdi.  

Tercüme hatası konusunda tamamen haklısınız, yani bu bir hata değil. Israrla bizim 
yasa koyucumuz nedense buna aile içi şiddet olarak söylemek ihtiyacında, ben bunu 
teorik olarak da anlamıyorum. Bunu defalarca anlattım da, çünkü hele hele 
muhafazakâr bakış açısıyla baktığınız zaman buna aile içi şiddet demek. Yani aile 
kurumu korunmak istenen bir şey niye aileyi şiddetle yan yana illa ki koyuyorsunuz da 
böyle bir anlayışta ısrar ediyorsunuz dediğim zaman buna verecek bir cevapta 
bulamadılar. Hocam haklısınız böyle düşünmemiştik dediler. Ama bu dile pelesenk 
olmuş.  

Aynı şekilde mesela kadın sünneti FGM biz Türkçede kadın sünneti ne alakası var, 
bunun sünnetle. Sünnet ası nereden geliyor, İslâmiyetten geliyor. Peygamberin 
sünneti var, peygamberin böyle bir sünneti mi var? Yani peygamberin yaptığı iş 
demek, sünnet. Tam tersine biz yurt dışında kendimizi paralıyoruz ki bu işin 
İslâmiyetle bir alakası yoktur diye. Böyle tutarsızlıklar var, bunlar işte yerleşik, adet 
olmuş, alışkanlıklar, ataerkillikten gelen şeyler, zor uzun bir mücadele, kolay değil. 

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. D. Çiğdem 
Sever: Artık Türk camiasında tartışılmaz konulardan bir tanesi de şu olmaya başladı; 
yani 1945’ten bugüne baktığımızda çok da önemli mekanizmaya sahibiz.  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başta olmak üzere aslında çok önemli bazı şeyler 
var; fakat Türkiye hakkında belli konularda sürekli ihlal kararı çıkmasına rağmen bu 
şekilde ve artık Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi pilot kararı nedeniyle yeni 
bir kategori oluşmasına neden olabilir. Niye? Çünkü diyor ki senin mevzuatların 
sorunlu, bunu değiştirmediğin sürece ben ihlal kararı vereceğim. Sen maddeyi her 
gün ihlal ediyorsun, buna rağmen Türkiye bu mevzuatı değiştirmiyor.  

Prof. Dr. Feride Acar: Şimdi orada şöyle bir şey var; çünkü Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi kararları çok etkili ve son derece önemli kararlar olmaları rağmen netice 
itibariyle vaka bazında verilen kararlar ve dediğiniz çok doğru devlet birçok Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi kararını mevzuatı değiştirmek suretiyle uygulamıyor. Kişiye 
yönelik uyguluyor, tazminatını veriyor. Onun durumunu değiştiriyor. İşte soyadı kararı 
var, bir tane biliyorsunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verdi, Türkiye’de 
evli kadının kocasının soyadını almak mecburiyetinde olması, yani kendi soyadıyla 
birlikte de olsa almak mecburiyetinde olması İnsan Hakları Sözleşmesine aykırıdır 
dedi. Bunu İzmirli bir avukat hanım davası üzerine verdi. Türkiye Cumhuriyeti ne 
yaptı, o avukat hanıma buyurun bir tek sizin böyle bir hakkınız vardır, buyurun 
kullanın dediler. Bu hanım kullanıyor ama diğer hanımlara bunu geçerli kılmadı.  

Ama şimdi bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının vaka bazında olmasıyla 
tabii biraz ilgili; sözleşmeler ondan farklı, sözleşme mevzuatı değiştirmeyi 
gerektiriyor. Şimdi benim son yasayla ilgili hani olumlu dediğim şeylerden bir tanesi 
de dün akşam gördüğüm son versiyonda İstanbul Sözleşmesi lafı da doğrudan 
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doğruya yasanın içine de girmiştir. Yani bu yasa İstanbul Sözleşmesi esaslarına göre 
uygulanacaktır. Dolayısıyla hâkimlere bu normları benimsetmek için daha güçlü bir 
mesaj yani böyle adım adım oradan bir şey buradan bir şey güçlendirerek gitmek 
lazım. 

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. D. Çiğdem 
Sever: Genel bir perspektif, uluslararası sözleşmenin uygulanmasına ilişkin problem 
var, Türkiye’de çok büyük problemler var. Bu sadece 4320 değil, şiddetle ilgili ceza 
kanunu da değil, aile içi, ev içi şiddette de problemler var. CEDAW Türkiye’de ve 
Medeni Kanunda bir sürü problemler var. Fikirler değiştirilmemeye devam ediyor ve 
Avrupa Medeni Kanunda İstanbul Sözleşmesi doğrudan bir hükümlülük getirmediği 
için hiçbir değişiklik beklemiyorum. Aslında Opus kararı Ceza Kanununda değişiklik 
gerekir. 

Prof. Dr. Feride Acar: İstanbul Sözleşmesi de gerektiriyor.  

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. D. Çiğdem 
Sever: Şikâyete bağlı suç meselesi nedeniyle ve artık şu sorulmaya başlanıyor: Yani 
durmadan uygulanmayan kararlar sonucunda artık uluslararası hukuk meselesi yani 
varoluşu ve nasıl konumlanması gerekiyor, belki de bunun da tartışılması gerekiyor.   

Prof. Dr. Feride Acar: Çok haklı bir itiraz, bunu da tartışmamız gerekiyor. Ama öbür 
taraftan ben her şeye rağmen yani bu sağ elin yaptığını sol elin bilmemesi meselesi o 
burada da geçerli, biz bir tarafıyla da uluslararası hukuku böyle orada kabul edip 
orada unutmayı öğrenmişken bir taraftan da yavaş yavaş uluslararası hukukun bazı 
şeylerini iç hukuka sindirmeyi de yedirmeyi de öğreniyoruz. Öğrenmedik değil, yani 
bu da yükümlülük ama istediğimiz hızda ve gerektiği gibi olmuyor, bu iş gerektiği gibi 
olmuyor.   


